68.

KIESELBACH

KÉPAUKCIÓ
2022

WWW.KIESELBACH.HU

2 | KIESELBACH GALÉRIA

KIESELBACH GALÉRIA | 3

2 | KIESELBACH GALÉRIA

KIESELBACH GALÉRIA | 3

SzERzőK ABC SoRREndBEn
A. Tóth Sándor ..............................................................165
Aba-novák Vilmos .........................................................68
Aczél Ilona .....................................................................158
Almásy Aladár ...............................................................121
Angyal Géza .....................................................................44
Anna Margit ....................................................................23
B. Bélaváry Alice ............................................................92
Bak Imre.........................................................................213
Balázs János....................................................................28
Basch Andor......................................................................6
Basilides Sándor ............................................................43
Batthyány Gyula................................37, 50, 75, 115, 222
Benedek Jenő ................................................................167
Benkhard Ágost............................................................186
Bér Rudolf..........................................................................9
Berény Róbert ......................................128, 198, 199, 211
Berkes Antal ...................................................................25
Bernát András ...............................................................118
Bernáth Aurél .........................................................18, 163
Bernáth(y) Sándor .........................................................74
Bihari Sándor ................................................................179
Boemm Ritta ...................................................................32
Boldizsár István....................................100, 141, 187, 210
Bornemisza Géza..........................................................166
Bornemisza László .........................................................87
Bortnyik Sándor ...........................................................202
Böhm Pál ........................................................................181
Breznay József................................................................66
Brodszky Sándor...........................................................146
Corini, Margaret de .........................................8, 110, 232
Crouy-Channel László ...................................................29
Czene Béla .....................................................................159
Czóbel Béla......................................................................65
Csáki-Maronyák József..................................................21
deák-Ébner Lajos..........................................83, 148, 206
demjén Attila..................................................................80
domanovszky Endre.......................................................27
domián Árpád.................................................................26
drégely László ..............................................................220
Egry József .....................................................................101
Emőd Aurél......................................................................63
Endresz Alice ..................................................................20
Erdélyi Ferenc...............................................................229
Félegyházi László .........................................................109
Ferenczy noémi ............................................................139
Ferenczy Valér ................................................................46
Feszty Masa...................................................................218
Földi Péter .......................................................................86
Frank Frigyes ............................................................4, 193
Gábor Jenő .......................................................................78
Galimberti Sándor........................................................155
Glatz oszkár............................................13, 178, 180, 195

Guzsik Ödön.....................................................................35
Gyarmathy Tihamér .....................................................137
Halvax Gyula ......................................................................7
Hatvany Ferenc...............................................................12
Heller Ödön.......................................................................11
Hencze Tamás...............................................................122
Hincz Gyula......................................................................76
Ilosvai Varga István.................................................3, 184
Ismeretlen magyar festő 1920 körül .......................169
Ismeretlen magyar festő, 20. század eleje.............153
Ismeretlen németalföldi festő ...................................99
Iványi Grünwald Béla ......................52, 54, 97, 168, 207
Jáky György .....................................................................60
Járitz Józsa .....................................................58, 150, 175
Jeges Ernő ........................................................................17
Józsa János......................................................................90
Kádár Béla.................41, 48, 89, 127, 152, 219, 224, 225
Karczag zoltán..............................................................105
Kárpáthy Jenő .................................................................15
Katona nándor .......................................................42, 104
Kisfaludi Strobl zsigmond..........................................216
Klie zoltán......................................................................164
Kontuly Béla .................................................................208
Korda Vince .......................................................................5
Korga György .................................................................133
Korniss dezső .......................................................136, 162
Koszta József ................................................................230
Köpp Farkas (Wolfgang Köpp)...................................183
Lakner László ................................................................214
Lehel Mária.............................................................69, 192
Ligeti Antal ....................................................................144
Mácsai István.........................................................79, 200
Mágori Varga Béla ..................................................96, 111
Márffy Ödön .............................................................55, 82
Markó Ernő......................................................................36
Martinszky János .........................................................204
Mattioni Eszter ...............................................................34
Mazzag István ...............................................................194
Mednyánszky László.......................22, 53, 135, 143, 161
Mészöly Géza ..................................................................85
Molnár C. Pál ..............................................................1, 113
Móricz Margit .........................................................59, 119
nagy István...................................................................209
nagy oszkár ....................................................10, 140, 231
nyilasy Sándor ..............................................................157
orbán dezső ...................................................................177
ország Lili ......................................................................138
Paizs Goebel Jenő ...........................................................16
Pál István .......................................................................123
Páll Lajos .........................................................................95
Péli Tamás .......................................................................30
Perlmutter Izsák ....................................................31, 196

Perlrott Csaba Vilmos ...........................................33, 217
Pintér Éva ........................................................................39
Poll Hugó............................................................................2
Pólya Iván ......................................................................126
Pólya Tibor.............................................................134, 154
Pór Bertalan............................................................98, 170
Pölöskey Sándor.............................................................24
Przudzik József .............................................................221
Rauscher György..........................................................226
Réth Alfréd............................................................147, 205
Rippl-Rónai József........................57, 125, 188, 189, 235
Rotta, Antonio...............................................................182
Rozgonyi László ..............................................................81
Rubovics Márk.................................................................14
Rudnay Gyula ................................................................102
Sándorfi István.............................................................120
Sassy Attila .....................................................................88
Say Géza ..........................................................................117
Schadl János..................................................................112
Scheiber Hugó ................19, 47, 56, 77, 91, 94, 107, 108,
129, 142, 156, 185, 191, 203, 223, 228, 233, 234
Schéner Mihály...............................................................64
Ludmil, Siskov...............................................................201
Sreier András ................................................................190
Szabó Vladimir.................................................71, 124, 131
Szász Endre....................................................................215
Szobotka Imre...............................................................149
Szőnyi István .................................................................116
Sztankó Gyula .................................................................93
Telkessy Valéria............................................................132
Than Mór ........................................................................173
Thorma János .......................................................106, 172
Tihanyi Lajos .................................................................212
Tornai Gyula ..................................................................130
Tornyai János ..................................................................72
Tóth Menyhért...............................................................151
Turmayer Sándor..........................................................103
Tury nagy Sándor...........................................................49
Uitz Béla...........................................................................38
Ujházy Ferenc .................................................................84
Undi Mariska .................................................................197
Vadász Endre.............................................................67, 70
Varga József ....................................................................61
Vaszary János.....................................................40, 51, 62
Vaszkó Ödön ..................................................................160
Vén Emil..........................................................................176
Wágner Géza ...................................................................73
Wosinsky Kázmér .........................................................145
z. Hadzsy olga.................................................................45
zemplényi Tivadar ........................................................174
ziffer Sándor .........................................................171, 227
zsögödi nagy Imre........................................................114

K I E S E L B A C H

K Ö N Y V E K

02'(510$*<$5)(67e6=(7É7)2*Ð.g7(7(.

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1892-1919, Budapest, 2003

MODERN MAGYAR FESTÉSZET
1919-1964, Budapest, 2004

MODERN HUNGARIAN
PAINTING 1892-1919,
Budapest, 2003

MODERN HUNGARIAN
PAINTING 1919-1964,
Budapest, 2004

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

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

MAGYAR ZENE ÉS KÉP,
Budapest, 2007

HUNGARIAN ART AND MUSIC,
Budapest, 2007

DURAY,
Budapest, 2013

SCHEIBER - A JAZZ
RITMUSÁBAN,
Budapest, 2014

;;6=É=$',0$*<$50ī9e6=(.0212*5É),É,9É//$/É62.02'(//(=e6

ABA-NOVÁK,
Budapest, 2006

MOLNOS PÉTER:
GRÓF BATTHYÁNY GYULA,
Budapest, 2007

FESTŐK MÚZSÁK SZERELMEK, SZÉPSÉG ÉS HANGULAT,
VASS ELEMÉR FESTÉSZETE
Budapest, 2016
Budapest, 2018

PÉTER MOLNOS:
COUNT GYULA BATTHYÁNY PAINTER OF A LOST HUNGARY,
Budapest, 2007

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

CSONTVÁRY,
Legendák fogságában
Budapest, 2009

SCHEIBER - PAINTING IN THE
RHYTM OF JAZZ,
Budapest, 2014

SASSY ATTILA, Ópium álmok
Budapest, 2014

GRÓF BATTHYÁNY GYULA,
Képek egy eltűnt világból,
Budapest, 2015

A CSÁBÍTÁS FEGYVERE,
Budapest, 2018

0ī*<ī-7e60$*É1*<ī-7(0e1<(.

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

ELVESZETT ÖRÖKSÉG,
Budapest, 2017

LOST HERITAGE,
Budapest, 2017

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

ROMVÁRY FERENC,
A KÉPTÁRCSINÁLÓ,
Budapest, 2017

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

HUNGARIAN ART
1900-1950
Radnai Collection,
Budapest, 2005

BUKTA IMRE,
Budapest, 2019

NAGY ISTVÁN
TISZTASÁG-TÖMÖRSÉG-TRANSZCENDENCIA

Budapest, 2019
6

KIESELBACH GALÉRIA

Szenvedély és tudás,
BEDÔ RUDOLF
MÛGYÛJTEMÉNYE,
Budapest, 2010

MŰTÁRGYHAMISÍTÁS
MAGYAR SZEMMEL
Budapest, 2019

MŰGYŰJTŐK
MAGYARORSZÁGON,
Budapest, 2012

GORKA GÉZA ÉLETMŰVE CHOVANECZ BALÁZS
GYŰJTEMÉNYÉBEN
Budapest, 2020

A TITKOS GYŰJTEMÉNY,
Budapest, 2013

A TŐZSDEÜGYNÖK KÉPEI,
Budapest, 2014

ARANYKOROK ROMJAIN,
Budapest, 2015

POKOLI ARANYKOR,
Budapest, 2017

EGRY JÓZSEF MŰVEI
A RESONATOR GYŰJTEMÉNYBEN,
2020

KIESELBAC

8 | KIESELBACH GALÉRIA

KIESELBACH GALÉRIA | 9

2022. MÁJUS 24. 18 ÓRA
H O T E L

M A R I O T T

1052 BUdAPEST, APÁCzAI CSERE JÁnoS U. 4.
Az ÁRVERÉST VEzETI: KIESELBACH ÁKoS

Az aukció anyagát összeállította:
Kieselbach Tamás művészettörténész
Kieselbach Ákos művészettörténész

6 8. K É P A U K C I ó

Máthé Ferenc festménybecsüs
Szűcs András festménybecsüs
A katalógusban szereplő analógiákat Kieselbach Ákos válogatta

Kedves Ügyfeleink!
A katalógust szerkesztette:
Kieselbach Ákos, Varga zsóﬁa
Háttérkutatások a katalógushoz: Rieder Gábor, Varga zsóﬁa, németh Ákos
A katalógusban szereplő tanulmányok szerzői:

Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy az online részvételi lehetőség bevezetésével, valamint a megváltozott szabályozás
értelmében az árverésen való személyes licitáláshoz is új típusú regisztráció szükséges. Amennyiben korábban nem
regisztráltak weboldalunkon, kérjük, legkésőbb május 23-ig tegyék ezt meg.

Kolozsváry Marianna, Molnos Péter, Rieder Gábor művészettörténészek
Munkatársak:

A regisztráció menetéről bővebb információt az oldalunkon találnak, de kollégáink telefonon vagy személyesen is
örömmel állnak rendelkezésükre.

Kolozsváry Gyöngyvér, Mester dóra, németh Ákos, orlik Erika, Vékony Balázs, Hauptman István

Köszönettel a Kieselbach Galéria

KIÁLLÍTÁS ⁄ EXHIBITION

Kiadta: Kieselbach Galéria
Koordinátor: Kieselbach Anita
Fotó: darabos György
Graﬁkai tervezés és nyomdai előkészítés: Czeizel Balázs

ÁRVERÉS / AUCTION

INFORMÁCIÓ / INFORMATION

Kieselbach Galéria

Május 24. (kedd) 18:00

Kieselbach Galéria, Budapest,

2022. május 12. – május 23.

HoTEL MARRIoTT

V. Szent István krt. 5.

minden nap 10 – 18 óráig

1052 Budapest,

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

.

Apáczai Csere János u. 4.

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

E-mail: gallery@kieselbach.hu
www.kieselbach.hu
www.facebook.com/kieselbach

nyomás és kötés: Pauker nyomda

Instagram: kieselbachgaleria

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK
1.
A Kieselbach
Kieselbach Galéria
(1055 Budapest,
Budapest, Szent
Szent István
1. A
Galéria1Kereskedelmi
Kereskedelmi Kft.
Kft.(1055
István krt.
krt. 5.5. )) –továbbiakban:
továbbiakban: Aukciósház
Aukciósház –– aa jelen
jelen katalógusban
katalógusban szereplő
szereplô előre
elôre meghirdetett
meghirdetettidőpontban
idôpontban
és helyszínen az árverési tárgyak
tárgyak –- továbbiakban árverési tételek
tételek––tulajdonosai,
tulajdonosai,vagy
vagy
eladásra jogosultjai, -–
továbbiakban:Árvereztetôk
Árvereztetők-–megbízása
megbízásaalapján
alapjánárverést
árveréstrendez
rendezésés
- továbbiakban:
vezet. Az Aukciósház az árverést
árverést az
az Árvereztető
Árvereztetôkmegbízásából
megbízásábólmint
mintkereskedelmi
kereskedelmiképviselő
képviselô
szervezi,
rendezi
és vezeti.
és
mint saját
készlet
értékesítését végző kereskedő szervezi, rendezi és vezeti.

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.
2. Az Aukciósház katalógust ad ki az aukciós tételekrôl, melyek az
Árverési vevô a kiviteli engedély elkészültét követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
árverés elôtti kiállításon megtekinthetôk. A katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag
elszállításáról saját költségére és felelôsségére.
azonosításként szolgálnak, így a vevôknek saját maguknak kell – az árverést megelôzôen –
A kulturális javak külföldre vitelérôl a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik.
meggyôzôdniük az árverési
m tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e
A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetôk ki az
a katalógus leírásának. Az Aukciósház árverési katalógusai rendelkezésre állnak a kiállítás
országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés elôtt elôre jelezzék.
idejére a kiállítás helyszínén,
i
illetve az árverés idejére az árverés helyszínén.
helyszínén.
Az Aukciósház fenntartja
A a jogot, hogy a katalógusban szereplô egyes
16. Amennyiben az árverési vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az
árverésen, úgy az
tételek árverésre bocsátását mellôzze.
általa adott vételi megbízás
á
alapján helyette az Aukciósház - a megbízásnak megfelelôen –
teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el.
3. Árverezni kizárólag – az aukció megkezdése elôtt név, lakcím és telefonszám szerint
Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelôzôen 24 órával
regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A vevôk a tárcsa átvételével, mint rámutató magaeljuttatni, vagy 00-36-1-269-2219
e
faxszámra elküldeni szíveskedjenek.
tartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezônek fogadják el.
17. A vételi megbízás elfogadásához 20 % elôleg befizetése szükséges, amely sikertelen
4. Az árverés az angol-szász becsáras szisztéma szerint kerül megrendezésre. Az árverés
licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az elôleg teljes összegét foglalónak
vezetôje az árverési tételeket a katalógusban megjelölt sorrendben élôszóval röviden
kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevô vevôre vonatkozó szabályokat
bemutatja és kihirdeti a kikiáltási árat – mely nem lehet magasabb az alsó becsértéknél -,
kell alkalmazni.
az árverési vevôk pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat.
Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegû megbízást ad,
Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezetô a licitlépcsônek megfevagy az árverési vevôk magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevô
lelôen emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az
árverési vevô az árverés után az elôleget minden levonás nélkül visszakapja.
adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevô szerzi meg, aki a legmagaLehetôség van telefon keresztüli árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges.
sabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben
Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhetô,
biztosított elôvásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár alatt nem
a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendô. Az esetlegesen felmerülô
vásárolhatók meg.
telekommunikációs problémákért felelôsséget nem vállalunk.
Azonos összegû vételi megbízások esetén a korábban érkezô vételi megbízást részesítjük
5. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik
elônyben.
személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így
megkárosítson.
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
6. Az elsô vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó
(1133 Budapest Váci út 116-118.) 12001008-00214850-00100003 sz. / IBAN
árajánlat szerint növelt összegû árajánlatot jelenti.
HU05120010080021485000100003/ bankszámlára utalandó. Az esetleges árfolyamkülönbségekbôl adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén
7. Ha a vevô személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az
a vételár összegét forintban megadni.
aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni. A vevôk azonban az árverés végén az el nem
kelt tételek újraárverezését kérhetik.
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
8. A vevô az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul
ugyanazon áron egy késôbbi árverésre bocsássa.
megfizette és az árverési tételt az Aukciósháztól átvette.
20. Abban az esetben, ha az árvereztetô és a nyertes ajánlattevô azonos személy,
9. A vételár összege a leütési ár, és a közvetítôi díj együttes összegébôl tevôdik össze.
adás-vételi szerzôdés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevô azonban köteles az
elôbbiekben meghatározott közvetítôi díjat az Aukciósháznak megfizetni.
10. A vevô választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20 százalékát,
mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben vagy bankkártyával.
21. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt
Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen
abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
átvehetô.
22. Az Aukciósház valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.
11. Az Aukciósház biztosítja annak lehetôségét, hogy az árverési vevô a foglalót meghalaA leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis –
ha a tárgy hamis –
dó vételárrészt az árverés idôpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki az Aukciósház
bár a katalógusban eredetinek
b
van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban,
székhelyén, a 1055 Budapest Szent István krt. 5. sz. alatt. Ez esetben az árverési vevô
a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült elsô kételyétôl
a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstôl számított 7 napon belül kiegyenlítette a
számított 3 hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított 5 éven belül
teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege - határidôben történô teljesítés eseténfelszólamlással élhet.
beleszámít.
23. Az Aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerzôdés megkötésétôl számított 5 éven
12. Amennyiben a megadott határidôig a vevô a tárgy átvételére nem
belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítôi díj árverési közvetítôi díj
jelentkezik, úgy az Aukciósház fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési
összegének ellenében visszaveszi,
ö
amennyiben arról független igazságügyi
arról szakértô
függetlenhitelt
igazságügyi szakértô hitelt
vevô ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.
érdemlôen megállapítja,é hogy nem eredeti.
13. A vevô közvetítôi díjat tartozik fizetni, melynek összege alapesetben a leütési
ár 23 százaléka, mely tartalmazza a közvetítôi díjat is.
14. A vevô a vételár kiegyenlítését követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy
elszállításáról saját költségére és felelôsségére. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház
nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követô 20. naptól a
vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevô az árverést követôen 6 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az Aukciósház - felszólítás után
- szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevô javára
letétként ôrzi.
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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,
p
vitás kérdések esetén a felek alávetik
magukat a Fôvárosi Bíróság illetékességének.
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CONDITIONS OF SALE

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 23% 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.
that the
item is
not genuine.
24. The prices indicated in EUR in the catalogue are for information purposes.
The basis of the account shall always be the exchange rate on the date of the payment
of the purchase price.
25. Matters not covered in present Terms and Conditions shall be governed by and interpreted in accordance with the Civil Law of Hungary. In case of any disputes parties agree
that the Metropolitan Court of Budapest is to have jurisdiction.
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1 | Molnár C. Pál (Battonya, 1894–1981, Budapest)
Fürdőzők a Balatonnál (Splash), 1940 körül
Bathers by Lake Balaton, c. 1940
44,5 × 34 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent: MCP | Signed lower right: MCP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 533 EUR
Becsérték: 400 000 – 800 000 Ft
Estimated price: 1 067– 2 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

david Hockney:
A Bigger Splash
(Egy nagyobb
csobbanás), 1967,
Tate, London

2 | Poll Hugó
(Pest, 1867–1931, Budapest)
Francia tengerparton, 1910 körül
on the French Riviera, c. 1910
32,5 × 50 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve balra lent: Poll H. |
Signed lower left: Poll H.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 600 000 Ft
14 | KIESELBACH GALÉRIA

Estimated price: 3 200 – 4 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ziﬀer Sándor: Tengerparton, 1915, magántulajdon

3 | Ilosvai Varga István
(Kunhegyes, 1895–1978, Budapest)
A szentendrei művésztelep, 1934
Artist Colony of Szentendre, 1934
76 × 90 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Ilosvai Varga I. |
Signed lower right: Ilosvai Varga I.
KIÁLLíTVA | ExHIBITIon
Ilosvai Varga István (1895–1978) emlékkiállítás.
Művészet Malom, Szentendre, 2005

Ilosvai Varga István: Önarckép
(Első önarckép), 1932, Ferenczy
Múzeum, Szentendre

REPRodUKÁLVA | REPRodUCEd
• Ilosvai Varga István (1895–1978) emlékkiállítás.
MűvészetMalom, Szentendre, 2005, oldalszám nélkül
IRodALoM | LITERATURE
• Ilosvai Varga István (1895–1978) emlékkiállítás.
MűvészetMalom, Szentendre, 2005
• A szentendrei régi művésztelep. Szerk.: Tóth Antal,
Corvina, Budapest, 2007
• Csapó György: Ilosvai Varga I. Képzőművészeti Alap,
Budapest, 1980
• E. K. [Kállai Ernő]: Franz Medgyessy und Stefan Ilosvai Varga.
Pester Lloyd, 1942. április 26.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 9 067 EUR
Becsérték: 4 600 000 – 7 500 000 Ft
Estimated price: 12 267 – 20 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pablo Picasso: Fürdőzők, 1920, Picasso Museum,
Barcelona
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Képzőművészek a szentendrei művésztelepen

SzEnTEndRE A SzABAdBAn

MUnKA A RÉGI SzEnTEndREI MűVÉSzTELEPEn

„Műtermem nem volt igazán. nekem mindig az egész Szentendre volt a mű-

Az első vendégeskedés után két évig vendégművészként dolgozott a szen-

termem, mert mindig kint voltam” – emlékezett vissza Ilosvai Varga István

tendrei művésztelepen, majd 1935-ben házat vásárolt a zentai utcában és

festői munkálkodása igazi színterére. A várossal való megismerkedése a

letelepedett a városban. ízig-vérig szentendrei művésszé vált, aki „szerke-

régi művésztelepen zajlott, amelyet Paizs Goebel Jenő és társai alapítottak

zetes” utcaképek százain örökítette meg a település – akkor még turisták

a 20-as évek derekán. Ilosvai Varga képén a népszerű nyári művésztelepet

által nem látogatott – különleges szépségeit. A most vizsgált festmény

örökítette meg, ahol a sematizált, naiv modorban megfestett ősfák árnyé-

akkor készült, amikor Ilosvai Varga 1933–1934-ben vendégként ismerkedett

kában dolgoztak a helyi piktorok és a növendékek. Középen egy aktmodell

a régi művésztelepen működő iskolával. Tóth Antal szerint „egyedül ő fes-

áll, torzított arányai azt a modern embertípust idézik, amelyet a francia

tette le a régi művésztelep szabadiskoláját, a telep őskertjében együtt

avantgárd művészek absztraháltak Picassótól Le Corbusier-ig. Egy diák

munkálkodó, plein-airben – a városiak előtt gondosan titkolt – aktmodellt

bakon ülve dolgozik, a művészek a – sokszor megdöntött képtáblájú –

festő művésztársait. Művészetének egyik alapvetésére is rávilágítanak

stafelájon festenek. A kép jobb szélén álló, világos köpenyben dolgozó,

ezek a képek. Ilosvai ugyanis nem tanulmányt festett a modellről, amit

hórihorgas alak feltehetően a telep egyik alapítója, Rozgonyi László. A dőlő

a többiek a dolog rendje-módja szerint, hanem jelenetet, életképet »kom-

fatörzsek és a festőállványok háromszöge sűrűn pattogó ritmust ad a ki-

ponált« a közös munkáról.”

csattanóan vidám színvilágú modern kompozíciónak, Ilosvai Varga múzeumi
kvalitású főművének.

ÚJ MAGyAR FESTÉSzET
Ilosvai Varga életműve és alakja egybeforrt Szentendrével, az itt kialakuló

SzERKEzETES FESTÉSzET

helyi modernizmus szerkezetes kubizmusból táplálkozó sajátos esztétikai

Ilosva Varga festészete lassan forrott ki. Magyar dzsentri család sarjaként

univerzumával. Korai képei az École de Paris friss, modern szellemiségét

előbb jogásznak tanult, és csak később fordult figyelme a képzőművészet

hordozták, tele avantgárd zamattal, a korai Barcsay-művekről ismert élénk

felé. Visszatért családjához Kunhegyesre, ahol nem tudott betelni az al-

kolorittal. (Ilosvai Varga festőiségét sokszor lefojtotta a – mester által vá-

földi táj szépségével. „Ha ott maradtam volna a Kunságban – emlékezett visz-

lasztott – jellegzetes, fehér keret. így történt ezzel az 1934-es művésztelepi

sza –, lehet, hogy alföldi festő lettem volna. de ott nem találtam meg azt a

jelenettel is.) Erről a színgazdag esztétikáról és szentendrei szerkezetes-

festői motívumot, amit kerestem, az Alföldön nem találtam meg a konstruk-

ségről írt Kállai Ernő már 1942-es kiállításkritikájában: „festői fantáziáját

ciót.” Az Ilosvai Varga által említett „konstrukció” az a bizonyos szerkezetes

e régi kisváros sűrű térbeli szerkezete tartja fogva. […] Akármit is ábrázo-

rendszer, a cézanne-i kubisztikus látásmód, amelyet sokan kerestek az

ljanak a képek, mindig az az érzésünk, hogy szemünkkel egy darab lélekkel

1920–30-as években, és amelynek végül Szentendre lett az ihlető „fővárosa”

felruházott anyagot, termékeny, gazdag földet fogunk át. Ezt a benyomást

– ahol Ilosvai Varga is felbukkant 1932-ben. de előtte még megjárta Párizst

erősíti a képek tömör szerkezete, zárt plaszticitása, mely feltűnően gyakran

1924–1925-ben, ahol megbabonázta a formatorzító Van Gogh, a hosszú

él a szabályos négyszögletes formákkal. […] Ilosvai Varga egyértelműen az

nyakú portrékat készítő Modigliani és a robosztus aktokat festő Picasso.

új magyar festészet jelentős tehetségei közé tartozik.”
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4 | Frank Frigyes (Budapest, 1890–1976, Budapest)

5 | Korda Vince
(Pusztatúrpásztó, 1897–1979, London)

Kiskert a Széchenyi hegyen, 1973
Garden on Széchenyi Hill, 1973

Provance-i tavasz, 1929
Spring in Provance, 1929

61 × 70 cm

46 × 54 cm

olaj, farost | oil on ﬁbre board

olaj, vászon | oil on canvas

Jelezve balra lent: Frank Frigyes, Jelezve jobbra lent: 73,

Jelezve jobbra lent: Korda 929 |

Hátoldalon: autográf felirat | Signed lower left: Frank Frigyes,

Signed lower right: Korda 929

Signed lower right: 73, Signed on the reverse: autograph sign
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 853 EUR
Becsérték: 440 000 – 600 000 Ft
Estimated price: 1 173 – 1 600 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Fenyő György: Mediterrán táj, magántulajdon

A három Korda-testvér, balra Vince, középen Sándor
(a ﬁlm rendezője), jobbra zoltán „Az ideális férj” című ﬁlm
bemutatóján, 1947-ben Londonban

Becsérték: 1 800 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 800 – 7 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KIESELBACH GALÉRIA | 21

6 | Basch Andor (Budapest, 1885–1944, Budapest)
Műtermi csendélet fonott kaláccsal,
süteményekkel és gyümölcsökkel, 1941
Studio Still Life with Challah, desserts and Fruits, 1941
73,5 × 92 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Basch 41 | Signed lower right: Basch 41
REPRodUKÁLVA | REPRodUCEd
Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás.
Budapest, 2004. 526. kép
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 400 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 8 000 – 12 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fényes Adolf: Kugler sütemények, 1909 körül, magántulajdon

Pierre Bonnard: A kockás terítő, 1916, Metropolitain Museum of Art,
new york
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7 | Halvax Gyula (Kaposvár, 1906–1984, Budapest)
Budapest, dunapart (Fények a város felett)
Budapest, danube (Lights over the City)
67 × 85 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Halvax Gyula | Signed lower right: Halvax Gyula
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 1 867 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8 | Margaret de Corini
(Kolozsvár, 1897–1982, Gyoma)
Városi est (Párizs)
City night (Paris)
41,5 × 31 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve balra lent: M. de Corini | Signed lower left: M. de Corini
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 173 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 400 000 Ft
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Estimated price: 2 133 – 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9 | Bér Rudolf (Budapest, 1924–2004, Budapest)

10 | Nagy Oszkár (Magyarpecska, 1883–1965, nagybánya)

Utcán (Ketten)
on the Street (Just the Two of Us)

napsütötte ház nagybányán
Sunlit House on nagybánya

59 × 79 cm

51 × 60 cm

olaj, vászon | oil on canvas

olaj, falemez | oil on panel

Jelzés nélkül | Unsigned

Jelezve jobbra lent: nagy oszkár | Signed lower right: nagy oszkár

PRoVEnIEnCIA | PRoVEnAnCE
Egykor a művész hagyatékában

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 693 EUR

Estimated price: 3 200 – 4 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Becsérték: 360 000 – 650 000 Ft
Estimated price: 960 – 1 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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12 | Báró Hatvany Ferenc
(Budapest, 1881–
1958, Lausane)
napsütötte nagybányai táj,
1907 körül
Sunlit Landscape
of nagybánya, c. 1907
38 × 30 cm
olaj, falemez | oil on panel
Jelezve jobbra lent: Hatvany |
Signed lower right: Hatvany
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 700 000 Ft
Estimated price: 2 133 – 4 533 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 | Heller Ödön (Budapest, 1878–1921, Szeged)
őszi táj nagybányán, 1906 körül
Autumn Landscape in nagybánya, c 1906
105 × 112 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelzés nélkül | Unsigned

Hatvany Ferenc: Önarckép

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 133 – 4 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heller Ödön:
napfényes
domboldalon, 1903,
magántulajdon
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ziﬀer Sándor: Tájkép (nagybánya), 1913,
Magyar nemzeti Galéria, Budapest

13 | Glatz Oszkár (Pest, 1872–1958, Budapest)
Szeptemberi napsütés (Erdélyi táj), 1905
Sunshine of September (Transylvanian Landscape), 1905
50 × 69,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Glatz 1905 | Signed lower right: Glatz 1905
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 5 867 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 8 000 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ferenczy Károly: Dombtetőn, 1901, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Glatz Oszkár: Erdélyi táj (Gyerekek a domboldalon), 1905 körül, magántulajdon
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14 | Rubovics Márk (Pest, 1867–1947, Budapest)

15 | Kárpáthy Jenő (Debrecen, 1870–1950, Budapest)

Nyár, Balaton
Summer, Lake Balaton

Vitorlások a vízen
Sailboats on the Water

51 × 70 cm

65 × 80 cm,

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve balra lent: Rubovics M. | Signed lower left: Rubovics M.

Jelezve balra lent: Kárpáthy Jenő | Signed lower left: Kárpáthy Jenő

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR

Becsérték: 360 000 – 650 000 Ft

Becsérték: 550 000 – 950 000 Ft

Estimated price: 960 – 1 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 1 467 – 2 533 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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16 | Paizs Goebel Jenő
(Budapest, 1896–1944, Budapest)
Szentendrei táj felhők mögül kibukkanó
nappal, 1927
Szentendre Landscape with the Sun Breaking
through the Clouds, 1927
61 × 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Goebel J. 927 |
Signed lower left: Goebel J. 927

Szőnyi István: Dunapart, 1920-as évek második fele,
magántulajdon

KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, 1927
(kat. 397., Jön a vihar)
• Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, 1928
(kat. 297., Szentendrei táj)
• árkádia tájain, Szőnyi István és köre 1918–1928,
Magyar Nemzeti Galéria, 2001 (kat. 130.)
REPRODuKáLVA | REPRODuCED
• árkádia tájain, Szőnyi István és köre 1918–1928.
Szerk.: Zwickl András, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 2001, 174. (kat. 130.)
• Modern magyar festészet 1919–1964.

Szőnyi István: Behavazott dunai táj, 1928, magántulajdon

Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 258. kép
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 400 000 Ft / 9 067 EUR
Becsérték: 4 600 000 – 7 500 000 Ft
Estimated price: 12 267 – 20 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mintha egy korai Aba-Novák- vagy Szőnyi-tájképet látnánk:
drámai fényjáték a viharos folyópart felett. A hátulról átvilágított, expresszív esőfelhő égi látomásként rendezi maga
köré a tájat, a fákat, mezőket, házakat és a vízpartot. A kép
lélekábrázoló ereje a korai Aba-Novák-féle festészet elementáris dinamizmusát idézi, pedig alkotója egy másik kortárs,

Aba-Novák Vilmos: Fahordás, 1924,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Paizs Goebel Jenő. Paizs Goebelt a Szentendréhez kötődő,
szürreális húrokon játszó magyar „álomfestészet” egyik legkiválóbb ﬁgurájaként ismerjük, egy rosszul halló, barkót viselő különcként, a két világháború közti művészet ﬁlmbe illő

szerint tervezte, hogy meglátogatja Szőnyit Zebegényben.)

alakjaként, aki régi nemesi család sarjaként választotta a

Franciaországban sokat dolgozott a Párizs melletti Barbi-

bohém életet. A szürrealizmussal rokonítható, harmincas

zonban, a modern tájképfestészet szülővidékén. Majd haza-

évekbeli képei születése előtt megfordult Párizsban (Czimra

térte után, 1926-ban a „magyar Barbizonban”, Nagybányán

Gyula barátja társaságában), Nemes Marcell ösztöndíjával

tűnt fel. A sokféle tájfestői tradíció összefonódik az 1927-es

megtámogatva. Itt a tektonikus tájfestés öreg mestere,

viharos jelenetben, amelyet már születésekor is több kiállí-

Cézanne varázsolta el, miközben a költő Baudelaire volt leg-

táson bemutattak. Verba Andrea monográfus szerint a kép

nagyobb ihletője. De ﬁatal magyar művészként egyértelműen

Szentendrei táj címmel is szerepelt tárlaton, hiszen abból

a valamivel idősebb nemzedékhez tartozó Szőnyi-kör árkádiai

az esztendőből való, amikor Paizs Goebelék felfedezték ma-

piktúrája gyakorolta rá a legnagyobb hatást. (1927-es levele

guknak Szentendre varázslatos városkáját.
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17 | Jeges Ernő
(Torontálvásárhely, 1898–1956, Budapest)
Vihar utáni fények (Karlskrona), 1939
Lights after the Storm (Karlskrona), 1939

18 | Bernáth Aurél (Marcali, 1895–1982, Budapest)

53,5 × 70 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent: Jeges Ernő Karlskrona 1939 |

Baráti társaság a Balatonnál
Friends by the Lake Balaton

Signed lower left: Jeges Ernő Karlskrona 1939
A Karlskrona-i kikötő, Svédország

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 173 EUR
Becsérték: 650 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 1 733 – 3 200 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

40 × 40 cm
Tempera, alumínium lemez | Tempera on aluminum panel
Jelezve balra lent: BA | Signed lower left: BA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 5 867 EUR
Becsérték: 2 800 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 467 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hurvin Anderson: Cím nélkül (Handsworth Park), 1998,
magántulajdon

KIESELBACH GALÉRIA | 37

Scheiber Hugó·Revü

19 | Scheiber Hugó (Budapest, 1873–1950, Budapest)
Pesti mulató, Revü (Színpadi táncakrobaták)
Pest Hall, Revue (Acrobatic Dancers on Stage)
99,5 × 65 cm
Vegyes technika, karton | Mixed technique on cardboard
Jelezve középen lent: Scheiber Hugo 1931 (sajátkezű, utólagos dátummal) |
Signed lower middle: Scheiber Hugo 1931 (signed later by the artist)
Hátoldalon Qualitas Galéria címkéje az 1990-es évekből
REPRODuKáLVA | REPRODuCED
• Délibáb, 1929. június 15., 27.

A budapesti táncos akrobaták
leghíresebb párosa, a Dell Adami duó
(fotó: Tolnai Új Világlexikona, 1929)

• Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014, 462. (Délibáb)
IRODALOM | LITERATuRE
• Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014
• 456 magyar táncosnő… Színházi Élet, 1929/36.
Scheiber Hugó sikere Olaszországban. Ujság, 1929. július 16.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 26 667 EUR
Becsérték: 18 000 000 – 26 000 000 Ft
Estimated price: 48 000 – 69 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Scheiber Hugó: Cirkusz, 1930 körül, magántulajdon
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Scheiber Hugó: Tangó, 1932 körül, magántulajdon

Scheiber Hugó: Kígyótáncosnők, 1932 körül,
magántulajdon

Scheiber Hugó: Villamoson, 1926 körül, magántulajdon

Scheiber Hugó: Berlini körhinta, 1925 körül,
magántulajdon

FELBuKKANT FőMű

vezető Herwarth Waldennek köszönhette. A friss tehetségekre vadászó

Geometrikus formákra lecsupaszított futurista jelenet. Az ívelt idomokból

német szerkesztő-műkereskedő állította ki az expresszionizmus fellegvá-

felépített artista egy kézzel emeli a levegőbe bubifrizurás táncos párját.

rában, a Der Sturm galériában. A nyolcéves közös munka során számos ber-

Körülöttük a mulató geometrikus sávokra bontott, reﬂektorokkal megvi-

lini Scheiber-kiállítás valósult meg. A magyar festő stílusa a nyugati avant-

lágított enteriőrje, a nézők színes tojásformákra redukált fejével. Az avant-

gárd művészek közelségében magába olvasztotta – az expresszionizmus

gárd színpadi jeleneteket jól ismerjük Scheiber Hugó 1930 körüli festmé-

mellett – az art deco és a futurizmus hatásait is. Waldennek köszönhetően

nyeiről. Hasonló módon bomlik geometrikus formákra a bohóc körül a

képei New yorkba (Brooklyn Museum) is eljutottak a húszas évek végén.

manézs (Cirkusz, 1930, magántulajdon) vagy hasítják darabokra a lámpák

Az évtized végére az expresszionista gesztusok helyére a geometrizáló se-

fénykúpjai a futurista táncosnőt (Cirkusz, 1930 körül, magántulajdon). Az

matizálás került, ahogy Szegi Pál írta 1927-es kritikájában: „A formák di-

ismert kompozíciók közül is kiemelkedik a most felbukkant mű hűvösen

namikus szétbontása még nem absztrahálás, tehát Scheiber művészete

tökéletes futurista szerkezetességével és reprezentatív méretével. Scheiber

sem absztrakt művészet. Igazi erejét épp a valóság, a szerkezetiség erős

legjobb avantgárd műveit vagy születésük idején vitték Nyugatra (berlini

megérzésben és summázó, sokszor hatalmas és tömör egyszerűségében

galeristája), vagy jószemű külföldi gyűjtők vették meg a rendszerváltás

látjuk.” Szegi találó jellemzése pontosan illik a most vizsgált, futurista jegy-

előtti műkereskedőktől (Qualitas Galéria, Műgyűjtők Galériája stb.). A Tamás

eket mutató alkotásra is.
FuTuRISTA HíRNÉV

téből. A majd száz évig lappangó Színpadi táncakrobaták ezt az űrt tölti be.

Scheiber a húszas évek végére már itthon is nagy népszerűségre tett szert.
Sokat szerepelt a társasági lapok hasábjain, most vizsgált festményét a

EGy SIKERTöRTÉNET

Délibáb publikálta 1929-ben, több modern „színházi” kompozíció között.

A hosszúra nyúló pályakezdés után Scheiber Hugó az 1922-es, Belvederében

(Innen ismerjük a pontos címét.) Sikereiről rendszeresen cikkezett a kora-

tartott kiállításának köszönhetően robbant be a pesti színtéren. De az igazi

beli napi sajtó: „Az Újság már hírt adott azokról a nagy sikerekről, amelyeket

sikereket a német avantgárd propagandistájának, a berlini Sturm Galériát

Scheiber Hugó, a magyar avant-garde festők legtehetségesebbje aratott
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Délibáb, 1929. június 15.

galériabeli, 1929-es Scheiber-kiállítást megörökítő archív fotón látható
nagy méretű kompozíciók fájóan hiányoznak a magyar művészet történe-
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Scheiber Hugó és Bokros Birmann Dezső kiállításának enteriőrje a Tamás Galériában, 1929

külföldön. Scheiber festészetére is az Újság hívta fel először a magyar nagy-

különféle művésznevek alatt. (A pesti revük sztárja, a Dell Adami duó neve

közönség ﬁgyelmét, s azóta ennek a kivételes erejű művésznek tehetségét

alatt például egy volt főhadnagy és partnernője rejtőzött.) Az art deco mu-

frappánsan igazolta Scheiber berlini és newyorki kiállításának sikere, ahol

latók ﬂitterben, jelmezben és látványosságban fürdő zenés előadásokat

a kritika a világhírű Kokoscka mellé állította. Scheiber originális művésze-

kínáltak a nagyérdeműnek, az akrobatikus táncosok lélegzetelállító ﬁgu-

tének újabb és nagyjelentőségű állomása az az elismerés, amiben az olasz

ráival. A Színházi Élet 1929-es beszámolója szerint „a lapok nem írtak róla,

futuristák részesítették most. Marinetti lapjának, a La Citta Futurista-nak

senki észre nem vette, hogy a táncosnők százai tűntek el a pesti éjszakából.

legutolsó számába Saladin, a mai Olaszország legelső kritikusa, hosszú bi-

Három-négy évvel ezelőtt még ezren felül táncoltak szerte a városban, most

ográﬁát közöl Scheiber Hugóról, s egyben egész csomó képének reproduk-

alig kétszáz a létszám. A dekonjunktúra elvitte őket, nagy részük nekivágott

cióját is közli. Saladin cikkében megállapítja, hogy »Scheiber Hugó a jelen-

a külföldnek. Az Artista-egyesület kimutatása szerint e pillanatban 456 ma-

kornak egyik legnagyobb művésze és talán legmarkánsabb tehetsége«.

gyar táncosnő járja a világot New yorktól Kairóig.” Hasonló módon tett szert

A lap egyúttal közli, hogy az őszi évadban az olasz futuristák kiállítás ke-

modernségével világhírnévre Scheiber Hugó is ezekben az években, mint mo-

retében mutatják be Scheiber Hugó műveit, amelyek véleménye szerint a

delljei, a revük táncakrobatái. Nem véletlenül nevezték a kritikusok – például

kor szellemét legerélyesebben kifejező műalkotások.”

Tamás Ernő a Pesti Hírlap hasábjain – „jazz-festészetnek” a kor pergő modern
ritmusára készülő képeit. ybl Ervin szerint pedig művészete „szellemes, öt-

TáNCOS AKROBATáK A JAZZMuLATóKBAN

letes, dekoratív és fantasztikus összefoglalása mindannak az éjjeli káprázat-

A húszas években Budapest híres volt akrobata táncosnőiről, az Artista

nak, amit a modern világváros villogó villanyreklámaival, vakító fénycsodáival,

Egyesület kimutatása szerint olyan jók voltak, hogy világszerte turnéztak

a jazz-band vad ritmusaival szemünkbe és fülünkbe harsog”.

44 | KIESELBACH GALÉRIA

KIESELBACH GALÉRIA | 45

20 | Endresz Alice
(Káptalantóti, 1899–1947, Balaton)
Baráti társaság a domboldalon
(Piknik a budai hegyekben), 1930 körül
Art Company on the Hill-Side
(Picnic in Buda Hills), c. 1930
74 × 108 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: EA | Signed lower right: EA
Hátoldalon: Feminális kiállítás, Haas Galéria kiállítási
címke 2011. 10. 14.)
KIáLLíTVA | ExHIBITION
2011, Merítés a KuT-ból xV. Feminális kiállítás, Haas Galéria
REPRODuKáLVA | REPRODuCED
• Merítés a KuT-ból xV. Feminális kiállítás, Haas Galéria, 2011, 7. o.
• Kopócsy Anna: Új nyolcak. Holnap Kiadó, Budapest, 2021. 174 o.
IRODALOM | LITERATuRE
• Genthon István: Képzőművészeti szemle. Napkelet, 1931/12.,
1055–1056.
• Kopócsy Anna: Azonosság vagy másság? Néhány gondolat
a KuT kiállításain szereplő nőművészek lehetőségeiről.
In.: Merítés a KuT-ból xV. Feminális kiállítás, Haas Galéria, 2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 9 600 EUR
Becsérték: 4 600 000 – 7 500 000 Ft
Estimated price: 12 267 – 20 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Endresz Alice: önarckép, 1933–1936
magántulajdon
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Endresz Alice: Asztaltársaság, 1925–1935 között, magántulajdon

Normafa lejtő (Nagyegyetemi vagy a Nagy Norma), háttérben a János-hegy, 1900 (Fortepan)

FELFEDEZETT NőFESTőK

megbontja. A kiállítók egytől-egyig derék és komoly munkákkal szerepelnek.

Az elmúlt egy-két évtized vitathatatlan művészettörténeti újdonsága, hogy

Muzsnai Kampis Margit, ha egyelőre nem is tud szabadulni némely irodal-

a nemzetközi kutatás a nagy művészsztárok mellé felsorakoztatta a koráb-

mias elemektől, dekoratív kompozícióiban széles és nagyvonalú tud lenni.

ban háttérbe szorított, de kvalitásos életműveket létrehozó női alkotókat.

Mély, izzó színekkel fest, egyszerűségében sok kifejező erő van. Endresz

így kerülhetett be a művészettörténet fő áramlatába az impresszionista

Alice primitív szemléletű tájkép-aquarelljei igen artisztikusak. Lóránt

Berthe Morisot, a mexikói Frida Kahlo vagy akár az indiai (de magyar fel-

Erzsébet virtuóz-festő, akinek izgatott és színes formavilágában Rippl-

menőkkel is büszkélkedő) Amrita Sher-Gil. Endresz Alice a két világháború

Rónai- és Nemes Lampérth-reminiszcenciák bukkannak fel. Kiss Vilmára

közötti időszak újrafelfedezésre váró nőfestői közé tartozik. Bár kolleginá-

erősen hatott az új berlini arcképfestés divatja, mely a groteszk kifejezést

ival közösen, mozgalomszerűen lépett fel a művészettörténet színpadára

mindenek fölé helyezi. A többiek, Bartoniek Emma, Hranitzky Ilona, Márton

az 1930-as években, az utókor mostohán bánt emlékezetükkel. Pályafutá-

Piroska és Szuly Angela is jól szerepelnek.”

sának első fele jobban rekonstruálható: tanulmányait a Képzőművészeti
Főiskolán végezte Deák-Ébner Lajos, Réti István és Vaszary János meste-

MODERN MAJáLIS

reknél. Már Keresztes Gyula elmeorvos ﬁatal feleségeként, végzett festő-

A Genthon által használt „primitív” jelző arra a nyers, expresszionizmussal

ként tett tanulmányutat Olaszországban, de legszívesebben a Balaton mel-

rokon, naiv stílusjegyre utal, amelyet Endresz több képén is láthatunk. Ez

lett dolgozott. 1931-ben részt vett a Magyar Képzőművésznők Egyesülete

a darabos, naiv karakter tetten érhető a most vizsgált festmény ﬁguráinak

Új Csoportjának megalapításában, majd tagja lett az ebből kialakuló Új

elnagyolt megformáltságán, a színházi maszkszerű arcokban, a pázsit vib-

Nyolcaknak.

ráló zöld mustrájában, vagy a hullámokká stilizált, „batikolt” felületű hegyekben és égboltban. De Endresz nem dekoratív síkban komponál, mint

NőI NyOLCAK ÉS PRIMITIVIZMuS

az archaikus művészek, hanem egész virtuóz módon érzékelteti a térmély-

A nagy ambíciókkal fellépő Új Nyolcak Nemzeti Szalonban tartott zászló-

séget. A piknikező, mulatozó társaság körben ül, az előtérben hanyattfekvő

bontó kiállítását a korszak befolyásos művészettörténete, Genthon István

ﬁgura egész különös perspektivikus távlatot kölcsönöz a Szinyei Majálisát

méltatta a Napkelet hasábjain: „A Magyar Képzőművésznők Egyesületének

20. századi drámaként újrafogalmazó alkotás számára. A környezet minden

ﬁatal, modern szemléletű tagjai – nyolc festőnő – a Nemzeti Szalonban ál-

bizonnyal a festőnő kedves helyszíne: a Balaton. Itt zajlik a ﬁatal férﬁak és

lítottak ki. Az anyaegyesülettől való független bemutatkozás jót tett a kis

nők közötti érzelmi relációk teljes skáláját felvonultató, beszédes gesztu-

csoportnak, ezúttal elmaradt a dilettantizmus, mely az egyesület sorait

sokkal teli „színdarab”.
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21 | Csáki-Maronyák József
(Orosháza, 1910–2002, Budapest)
Vadászat a téli erdőben (Vaddisznóhajtáson)
Hunt in the Winter Forest (Boar Hunt)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 267 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimated price: 4 000 – 5 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

120 × 100,5 cm
Olaj, farost | Oil on ﬁbre board
Jelezve jobbra lent: Csáki-Maronyák J. |
Signed lower right: Csáki-Maronyák J.,

Kádár és Brezsnyev
Soponyán, 1965-ben
(MTI Fotó:
Vigovszki Ferenc)

Hátoldalon autográf felirat: Csáki-Maronyák J. Disznóhajtás
100x120 cm (olaj) | Signed on the reverse autograph inscription:
Csáki-Maronyák J.Disznóhajtás 100x120 cm (olaj)

22 | Báró Mednyánszky László (Beckó, 1852–1919, Bécs)
Téli erdő
Winter Forest

Olaj, vászon | Oil on canvas

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 7 467 EUR

Jelezve jobbra lent: Mednyánszky |

Becsérték: 3 800 000 – 5 500 000 Ft

Signed lower right: Mednyánszky

Estimated price: 10 133 – 14 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Anna Margit
Fésűs önarckép

24 | Anna Margit (Borota, 1913–1991, Budapest)
Vetkőző önarckép (Fésűs önarckép), 1940 körül
undressing Self-Portrait (Combing Self-Portrait), c. 1940
74 × 68 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent: Anna Margit | Signed lower right: Anna Margit
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Anna Margit, majd örököseinek tulajdonában

Anna Margit portréfotója, 1940 körül

REPRODuKáLVA | REPRODuCED
• Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2004. 1104. kép
• Rockenbauer Zoltán: Márﬀy. Életműkatalógus. Makláry Artworks,
Budapest-Párizs, 2006. 114. o.
IRODALOM | LITERATuRE
• Turai Hedvig: Anna Margit. Szemimpex, Budapest, 2005
• Turai Hedvig: Tisztelet Anna Margitnak. Gallery Erdész & Design,
Szentendre, 2001
• Dávid Katalin: Anna Margit. Corvina Műterem. Corvina, Budapest, 1980
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 18 000 000 Ft / 48 000 EUR
Becsérték: 26 000 000 – 44 000 000 Ft
Estimated price: 69 333 – 117 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anna Margit: Kendős fej (61 × 46 cm), 1940-es évek eleje,
Kecskeméti Képtár, Kecskemét
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Anna Margit, 1937

Pablo Picasso: Fésülködő nő, 1952,
The Israel Museum Jerusalem, Israel

Pablo Picasso: Guggoló akt, 1956, magántulajdon

ART BRuT SZEREPJáTÉK

(OMIKE) volt. Az OMIKE-ba nemcsak a graﬁkusműterem miatt járt, hanem

Anna Margit 1940 körül születő önarcképein szerepjátszó módon alakítja

a szegény zsidó művészek előtt nyitva álló ingyenkonyha miatt is. Itt ismer-

át saját személyiségét. Hol csinos fürdőruhában festette meg magát, hol

kedett meg a holokauszt árnyékában megszülető szürreális-látomásos fes-

balerinaként, hol konyhaasztal mellett kezét tördelve, hol egy gyilkosság

tészet karakteres mesterével, ámos Imrével. Miután összeházasodtak,

vérbe fagyott áldozataként. A most vizsgált félalakos portrén egy egyszerű

együtt utaztak el Párizsba (a neves műgyűjtő, Bedő Rudolf támogatásával),

széken ül, frufruja a szemébe fésülve, bal kezével épp kibújik zöld ruhájából,

hogy találkozzanak nagy példaképükkel, Chagall-lal.

feltárva telt kebleit. Nyakában fekete szalag, ráfüggesztett apró rózsával.
Minden szépelgés nélkül, buja erotikával tölti meg önarcképét, mintha egy

MODERN KONTÚROK

örömlány szerepébe bújna bele, aki egy párizsi garzonban kínálja bájait.

Anna Margit az – ámos Imre és Vajda Lajos által képviselt – szentendrei

A megrázó drámaiságú, nagy méretű alkotás legközelebbi párdarabja az

szürrealizmusból, a franciás szimbolizmusból és az expresszív naiv festé-

életműben a Nő hegedűvel (1940 körül), amelyen ugyanúgy kibontott keb-

szetből teremtette meg saját nyelvezetét. A modern festészet megértéséről

lekkel (köztük virággal) fordul a néző felé. De a kalapács alá kerülő arckép

tanúskodó kompozícióin ugyanolyan fontos szerepet kapott a kontúr, mint

art brut-t idéző brutális ereje, rendhagyó kifejezőképessége már a 20. szá-

Barcsay Jenő vagy Gadányi Jenő korabeli szerkezetes alkotásain. Művészete

zad legnagyobbjaihoz hasonlítható csak: Picasso nőalakjaihoz vagy Karel

a háborús világ fenyegető árnyaival foglalkozott, de mindenekelőtt még-

Appel gyerekrajzszerűen nyers ﬁguráihoz.

iscsak saját, különös személyiségének meghatározása izgatta. Ennek
köszönhetően születtek sorra az önarcképei, köztük a most vizsgált nagy

FESTÉK FOLyIK AZ EREIBEN

méretű alkotás. Ahogy monográfusa, Turai Hedvig írta 2001-ben: „önarc-

Az alföldi szegény zsidó családból származó Anna Margit egészen kicsiny

képein néhány vonással érzékelteti arcának legjellemzőbb jegyeit: ívelt,

gyermekkorától művész akart lenni. Akadémiai képzésben ennek ellenére

vékony szemöldökét, hosszú orrát, jellegzetes, középen elválasztott, feltű-

nem részesült, helyette a Képzőművészeti Főiskoláról eltávolított Vaszary

zött, homlokába fésült haját. A portrékhoz gyakran attribútumszerűen csat-

János festőiskolájában sajátította el a szakma alapfogásait a harmincas

lakozik a nyakába kötött, ovális medalion vagy szalag. […] Anna Margitnál

évek elején. „Kegyednek festék folyik az ereiben” – dicsérte a mester. A pá-

a medalion vagy a nyakba kötött masni, fonál, nyaklánc, olykor brosstű a

lyakezdését meghatározó másik kulcsfontosságú helyszín az élénk kultu-

személyiség azonosításának jegye.”

rális tevékenységet folytató Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egylet
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24 | Pölöskey Sándor
(Mór, 1894–1958)

25 | Berkes Antal
(Budapest, 1874–1938, Budapest)

Budapest (Astoria), 1936
Budapest (Astoria), 1936

Esti fények a Boulevardon
(utcakép omnibusszal), 1912
Evening Lights on the Boulevard
(City Scene with Omnibus), 1912

60 × 50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Pölöskey S. 1936 |

75 × 101 cm

Signed lower left: Pölöskey S. 1936

Olaj, vászon | Oil on canvas

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR
Becsérték: 500 000 – 850 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Budapest, Astoria (archív felvétel)

Jelezve jobbra lent: Berkes A. 1912 |
Signed lower right: Berkes A. 1912
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 333 – 3 200 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Párizsi divat, 1930-as évek

26 | Domián Árpád (Alsódabas, 1909–1939, Alsódabas)
Párizsi nő (Francia divat), 1937
Parisian Woman (French Fashion), 1937
42 × 32 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve balra lent: Domián árpád Paris, Hátoldalon:
autográf felirat: Domián árpád és a Magyar Nemzeti Galéria
bírálati száma: 1012/59 | Signed lower left: Domián árpád Paris,
On the reverse autograph inscription: Domián árpád and review
number of Hungarian National Gallery
IRODALOM | LITERATuRE
• Dr. Jajczay János, Magyar Kultúra, 1937/4., 122.
• Pipics Zoltán: Domián árpád festőművésztragikus halála.
Új Magyarság, 1939. január 10.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 400 EUR
Becsérték: 3 500 000 – 6 500 000 Ft
Estimated price: 9 333 – 17 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diane Kruger, Bridget von Hammersmark szerepében, Quentin Tarantino 2009-es Becstelen Brigantyk című ﬁlmjében
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Otto Dix: önarckép, 1912, Detroit
Institute of Arts, Detroit, uSA

Góth Imre: A festő múzsája, 1932,
magántulajdon

NEuE SACHLICHKEIT PáRIZSBAN

bravúros portréitól Otto Dix groteszk ﬁguráiig. Fotograﬁkus precizitású hi-

A törékeny arisztokrata leány a Hans Holbein-arcképekről ismert ﬁnom

perrealizmusa a németes új tárgyilagosság kifejezésmódjának legjobb ma-

melankóliába burkolózva mered maga elé. A párizsi Bourbon hercegek port-

gyar átirata. Nem véletlen, hogy tehetségére felﬁgyelt a magyar után a nem-

réfestője, Domián árpád lélegzetelállító realizmussal jelenítette meg az

zetközi művészvilág is. „Domián új csillag – írta róla Dr. Jajczay János

éteri szépséget. Csupa virtuóz anyagábrázolás, a szőke hullámos haj fürt-

1937-ben –, sokat várunk tőle.” De nem volt lehetősége beváltani ígéretét,

jeitől kezdve a vadászfelöltő alól kikandikáló blúz fehér fodorgallérjáig.

egész ﬁatalon hunyt el, tragikus váratlansággal 1939-ben, Addison-kórban.

A stílus a harmincas évek rajzos új tárgyilagosságának (Neue Sachlichkeit)
precíz mikrorealizmusát tükrözi, az arisztokrata hölgy viselete pedig az elő-

FÉLBETöRT KARRIER

kelő dámák korabeli – vadászat által ihletett – divatját. Hasonló nők sze-

A csendes szavú ﬁú villámgyors karriert futott be a hivatalos magyar mű-

repelnek társasági lapokban, nem véletlen, hogy a Becstelen brigantyk

vészet berkein belül. 1936-ban debütált a Műcsarnok jubileumi tárlatán,

című világháborús ﬁlm jelmeztervezői is felhasználták egy karakterhez.

egyből elnyerve a Halmos-féle zsánerdíjat. A következő évben Múlt és jövő

Domián az előkelő párizsi arckép hátterét a vadászzöldekkel élénk párost

című életképét a friss festészeti díjat alapító Esterházy Pál herceg vásárolta

alkotó komplementer színnel, lángoló vörössel festette meg. A mű 1937-

meg. A ﬁatal művész a képért kapott 2000 pengőből a francia fővárosba

ben született, amikor a nagy reménységnek tartott ﬁatal magyar portretista

utazott. „Párisban − írta nekrológjában Pipics Zoltán – a dabasi Halász csa-

a francia hercegek szolgálatában dolgozott.

lád révén összeköttetésbe került a Bourbon hercegi családdal, amely attól
kezdve állandóan ellátta a Madeleine közelében lévő fényes palotájában

AZ ÚJ TáRGyILAGOSSáG CSILLAGA

portrémegrendeléseivel, fejedelmi tiszteletdíjjal ismerve el művészi tehet-

Domián árpád a két világháború közötti magyar művészeti élet rejtőzködő

ségét. Közben a párisi szalonban is kiállított, s a francia sajtó a legnagyobb

tehetsége. Az alsódabasi főjegyző gyermekeként nőtt fel a helyi jegyzőlakban, majd a gyóni Domián-kúrián. Rajztanára tanácsára jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára. Karlovszky Bertalan tanítvá-

elismeréssel emlékezett meg róla.” Két kisebb képet ígért küldeni a
műcsarnokbeli téli tárlatra Párizsból, de erre már nem volt lehetősége.

nyaként sajátította el a briliáns festői proﬁzmust, de végtelenül

Domián a magyar kötődésű, nemzetközi új tárgyilagosságnak

minuciózus, rajzos esztétikai világa illeszkedett a harmincas

olyan felfedezésre váró tehetsége, mint a közelmúltban fel-

évekbeli Neue Sachlichkeit realista iskolájába Christian Schad

bukkant Góth Imre.

Bourbon-ház, a család francia
királyi ágának címere
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27 | Domanovszky Endre (Budapest, 1907–1974, Budapest)
Lány (Időtlenség), 1930 körül
Girl (Timelessness), c. 1930
34 × 24,5 cm
Olaj, vászon kartonra kasírozva | Oil, canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent: DE, Hátoldalon: Domanovszky Endre autográf felirat |
Signed lower right: DE, On the reverse: with Domanovszky Endre autograph sign
IRODALOM | LITERATuRE
• CV. Csoportkiállítás. Vörös Géza, Domanovszky Endre, Hollós-Mattioni Eszter,
Medveczky Jenő festők és Kelemen Emil, Vadász Endre rajzai. Ernst Múzeum,
Budapest, 1929
• Vajna Éva: Modern gobelin-kiállítás készül a Műcsarnokban. Beszélgetés
Domanovszky Endrével új gobelinjéről. Magyar Nemzet, 1961. november 24.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 267 EUR

Egyiptomi női fej az óbirodalom idejéből,
Kunsthistorisches Museum, Bécs

Becsérték: 2 600 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 6 933 – 12 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A SZTáRFESTő IFJÚSáGA

Vagy ahogy Lázár Béla megfogalmazta: „Mintha csöndes magányba elmerült világban

Domanovszky Endre az 1960–70-es évek ünnepelt, díjakkal elhalmozott festőjeként

élnének alakjai, a nemes egyszerűség fátyola borítja képeit.” A ﬁatal festő akadémikus

él a művészeti köztudatban, akinek monumentális alkotásai – muráliái és gobelinjei

apja, a történész Domanovszky Sándor – több művelődéstörténeti kötete mellett – a

– országszerte megtalálhatók középületek falain. A második világháborút megelőző

középkorral kiemelten foglalkozott. A történelmi korok képzőművészetének beható,

korszaka jóformán feledésbe merült, egész ritkán bukkannak elő alkotásai ebből

elmélyült ismeretéről árulkodik az a portré is, amelyet ﬁa, Endre festett.

a periódusból. Pedig a neves tudósokat felsorakoztató családba született Domanovszky pályafutása jóval korábban, a 20-as évek legvégén indult. Egészen ﬁatalon

A MÚLT IGÉZETE

szerepelt már a novecento szellemiségével rokon alkotásaival budapesti kiállítá-

Domanovszkyt mindig is vonzották a monumentális műfajok időtlen karakterük

sokon. A hűvös, részletgazdag újklasszicizmus európai stílusáramán belül egyéni

miatt. Naiv hangütésű neoklasszicista pályakezdése után egyből rátalált a gobelin

hangot ütött meg. Első – az Ernst Múzeumban szervezett – kiállításának katalógu-

tradicionális műfajára. Ahogy ünnepelt idős mesterként, 1961-ben nyilatkozta ak-

sában írta Lázár Béla találóan: „Mint a korai renaissance-mesterek, a körvonal biz-

koriban tervezett kárpitjai kapcsán: „A gobelin, ellentétben a táblaképpel, nem az

tonságát, élességét és tisztaságát megőrzi, de ezen belül a formák egyszerűségét

élet pillanatnyi állapotának megnyilvánulását adja vissza, hanem inkább lezárja

és részletgazdagságát is.”

ezt. Már a szövéshez alkalmazkodó formaképzés és a műfaj kötöttsége miatt is leginkább ünnepélyes vagy jelképes témát kíván feldolgozni. Mint ahogy általában

NEMES EGySZERűSÉG

minden murális műfaj (freskó, secco, sgraﬁtto, mozaik) ilyen jellegű tartalmat igé-

Domanovszkynak a trecento-quattrocento oltárképek metaﬁzikus egyszerűségével

nyel.” A most vizsgált portré sem egy társasági arckép, hanem a régmúltba vezető,

megfogalmazott korai stílusa főműve az 1929-es – az Ernst múzeumbeli debütáláskor

történeti mélységet tükröző, időtlen emberarc, hűen mutatva Domanovszky eszté-

is bemutatott – Jairus leányának feltámasztása (MNG). A jelen felől a múlt történeti

tikai törekvésének lényegi karakterét: a múlt igézetének megragadását.

távlataiba menekülő témakörhöz és stílusválasztáshoz illeszkedik a most vizsgált

Ezért is volt fontos, hogy hűen őrződjék meg a festmény eredeti felülete, az ecset

portré is. Csendes, időtlen áhítatba burkolózó női arc, az ókori és a távol-keleti szob-

minden rezzenésével, a ﬁrniszbe lágyan beleolvadó ﬁnom vonásokkal, amit a túl-

rokról ismert karakterjegyekkel. Mintha egy évezredekkel ezelőtt élt egyiptomi fáraó-

buzgó restaurálások rendre eltűntetnek, pedig ez adja meg a muzeális művek valódi

nak vagy egy indiai istennőnek a mitikus időt valóságosan megélő portréját látnánk.

auráját.
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28 | Balázs János (Alsókubin, 1905–1977, Salgótarján)

29 | Gróf Crouy-Channel László
(Ipolyszécsénke, 1885–1945, Budapest)

Vörös táj kutyával (Délibáb)
Red Landscape with a Dog (Mirage)

Angyali üdvözlet (Látomás)
Annuciation (Vison)

28 × 38 cm
Olaj, farost | Oil on ﬁbre board
Jelezve középen lent: B. János | Signed lower middle: B. János.

A magyarországi
Crouy-család címere

73 × 99 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Crouy | Signed lower left: Crouy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR
Becsérték: 750 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 000 – 3 200 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 267 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 600 000 Ft
Estimated price: 6 400 – 9 600 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El Greco: Látogatás,1610-13,
Dumbarton Oaks, Washington
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30 | Péli Tamás (Budapest, 1948–1994, Budapest)
Holdfénynél (Szerelmesek), 1985
under the Moonlight (Lovers), 1985
92 × 150 cm
Olaj, farost | Oil on ﬁbre board
Jelezve balra lent: PTK. 1985 | Signed lower left: PTK. 1985

Péli Tamás

IRODALOM | LITERATuRE
• Kovács József: Péli Tamásról. Új Írás, 1982/2., 93.
• Kovács József: „Egzotikus vadállatok voltunk”. Beszélgetés
Péli Tamás festőművésszel. Kritika, 1990/12., 30–32.
• Cigány festészet Magyarországon 1969–2009. Válogatás
a Fővárosi Cigány Ház – Romano Kher Közgyűjteményéből.
Szerk.: Fris E. Kata, Fővárosi Cigány Ház – Romano Kher
Közgyűjtemény, Budapest, 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 267 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 000 – 7 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marc Chagall: A város felett, 1918, Tretyakov Galéria, Moszkva
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Oskar Kokoschka: A szél menyasszonya, 1914,
Kunstsammlung Basel, Basel

Klie Zoltán: Nő holddal, 1926, magántulajdon

SIKERES ROMA FESTő

GyEREKKORI ÉLMÉNyEK

A zeuszi szakállat viselő heroikus férﬁ ﬁgura izmos karjaival öleli át a vörös

Péli művészetének eredetét – kései interjújában – gyermekkorára vezette

drapériába burkolózó, fejére babérkoszorút illesztő kreol női szépséget. Az

vissza: „Az első hat esztendőben amit láttam, azt begyűjtöttem; azokat az

összefonódó páros alatt holdvilágos kék égbolt terül el csillagvánkosként.

élményeket dolgozom föl a mai napig. […] Amikor először kinyitottam a

A széles ecsetvonásokkal megfogalmazott ﬁgurák mögött csurgatott vilá-

szemem, a nagyanyám nézett rám, aki olyan fekete volt, mint az üszök.

gos pettyek jelzik a kozmosz távoli fényeit. A férﬁalak az egyik legnevesebb

[…] Az anyámnak a melle nem rózsás kis bimbók, hanem gyönyörű Van

roma művész, Péli Tamás idealizált önarcképe. Péli tudatosan használta a

Dyck-barna nagy csecs. Ilyeneket láttam. Ibolya nénémnek a tűzpiros szája

cigány festők naiv kifejezésmódját, belefogalmazva származását kompo-

vagy a Szampi bátyámnak a fantasztikus, hatalmas háta. Szőrös volt és

zícióiba. A hatvanas években induló pályája során komoly sikereket ért el.

barna. Mind-mind különlegesen hatalmas óriások, tündérek és izgalmas

Különleges szerencse révén a Holland Királyi Képzőművészeti Akadémián

lények voltak, akik körülvettek. […] Három-hatéves koromban láttam őket,

végzett 1973-ben murália szakon. Bár számottevő sikereket ért el Nyugaton

és kialakították az ízlésvilágom. […] Amit lefestek, azt már valahol egyszer

(óriási festménye az akadémia falaira került), mégis hazatért a vasfüggö-

láttam, a fantasztikus szituációkat is. Valahol az agyunkban van egy kép,

nyön inneni Magyarországra.

és az bármikor kipattanhat.”

KETTőS ARANyPáNT

MáGIKuS REALIZMuS

Péli Tamás azzal került legutóbb a ﬁgyelem középpontjába, hogy a nyolc-

Az életművet jól ismerő Kovács József a spanyolos mágikus realizmus –

vanas években készített egyik főművét, a roma és magyar kettős identitást

García Lorcától García Márquezig – közelségében értelmezte Péli karakteres

megfogalmazó Születés című pannóját bemutatták a Budavári Történeti

művészetét: „Festészetének a cigány mitológiai és cigány meseelemek

Múzeumban 2021 tavaszán. (A kép sokáig a tiszadobi Andrássy-kastélyban

mellett a főbb motívumait a lorcai ﬁnomság és a hamleti viaskodás alkot-

működő gyerekotthon ebédlőjének falát díszítette.) Az OFF Biennálé prog-

ják. Az előző aranyporral fújja be női képmásait és ingerlőén gyönyörű asz-

ramsorába illeszkedő eseménnyel ismét reﬂektorfény esett a cigány fes-

szonyalakjait, az utóbbi a Bohóc-ciklus néhány darabját és a Harmadik

tészet egyik legeredetibb alkotójára, akinek híres költői tömörségű mon-

világ című sorozatot sűríti az egyén, illetve a közösség drámájává. […] Láto-

dását sokan idézték: „Homlokomon kettős aranypánt van. Az egyik a

más és realitás, mítosz és tudatosság, Gabriel García Márquez-i látásmód

cigányságom, a másik a magyarságom, és egyikről sem vagyok hajlandó

és monumentalitás, foglalhatnók össze Péli Tamás jellegzetes alkotói mód-

lemondani.” Péli fontos szerepet játszott a roma értelmiség és művészvilág

szereit. Péli Tamást a gondolatiság rokonítja a nagy kolumbiai íróval, mind-

felpezsdítésében, szervezőkészségével és példamutatásával. Tudatosan

ketten belülről láttatva emelik föl alakjaikat természetes fénybe, hogy tisz-

vállalta, hogy ne – az őt gyanakvással néző – képzőművészeti szalonok vi-

tán látszódjék az ember igazi arca.”

lágában szerepeljen alkotásaival, hanem eldugott művelődési házakban.
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32 | Boemm Ritta
(Lőcse, 1868–1948, Budapest)
Nyári kert, 1908 körül
Summers Garden, c. 1908
74 × 64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Boemm Ritta,
Hátoldalon: Könyves Kálmán Szalon
kiállítási címkéje | Signed lower left:

31 | Perlmutter Izsák (Pest, 1866–1932, Budapest)

Boemm Ritta, On the reverse:
label of Könyves Kálmán Salon

Római szökőkút (Villa Borghese), 1914
Fountain in Rome (Villa Borghese), 1914

KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Kollektív kiállítás a Könyves Kálmán
Szalonban, 1909

18,5 × 24 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve balra lent: Perlmutter, Jelezve jobbra lent: 1914 |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR

Signed lower left: Perlmutter, Signed lower right: 1914

Becsérték: 1 400 000 – 2 400 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 600 EUR

Estimated price: 3 733 – 6 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Becsérték: 900 000 – 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 400– 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Villa Borghese parkja
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Tichy Gyula: Muskátli és árvácskák,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

33 | Perlrott Csaba Vilmos (Békéscsaba, 1880–1955, Budapest)
Műtermi csendélet, 1910-es évek közepe
Studio Still Life, mid 1910s
102 × 90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent: Perlrott Csaba V. |
Signed upper left: Perlrott Csaba V.
KIáLLíTVA | ExHIBITION
Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos 1880–1955. Ferenczy Múzeum,
Szentendre, 2015. június 5. – szeptember 6. Kat. 25.
REPRODuKáLVA | REPRODuCED
• Hungarian Modernism 1900–1950. Selection from the Kieselbach Collection.
Szerk.: Tamás Kieselbach – György Szücs, Kieselbach Galéria, Budapest, 1999, 89.
• Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach Tamás,
Kieselbach Galéria, Budapest, 2003, 825. kép
• Modern Hungarian Painting 1892–1919. Szerk.: Tamás Kieselbach,
Kieselbach Galéria, Budapest, 2003, 825. kép
• Die Moderne in der ungarischen Malerei 1892–1919. Szerk.: Tamás Kieselbach,
Nicolai, Berlin, 2008, 825. kép
• Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos 1880–1955. Kiállítási katalógus.
Szerk.: Basics Beatrix – Dománszky Gabriella, Ferenczy Múzeum, Szentendre,
2015, 50.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 65 000 000 Ft / 173 333 EUR
Becsérték: 80 000 000 – 130 000 000 Ft
Estimated price: 213 333 – 346 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ernst Ludwig Kirchner: Játszadozó aktok a fák alatt, 1913
magántulajdon
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A párizsi Notre Dame a Pont St. Michel felől, 1900 körül

Perlrott Csaba Vilmos most vizsgált alkotása a modern magyar festészet

világra hozott El Greco művészete. A Luxembourg Képtár termei, az őszi és

egyik legszebb és legkomplexebb csendélete. Múzeumi rangú műalkotás,

a Tavaszi Szalon grandiózus nemzetközi kavalkádja, Vollard és Bernheim-

amely tökéletesen beilleszthető a kortárs nemzetközi művészet első vona-

Jeune időszakos kiállításai szinte napról napra „tálalták fel” a világ minden

lába: egyszerre igazolja a magyar avantgárd franciás igazodását, Cezanne

tájáról idesereglett fiatal művészeknek a forradalmian újszerű alkotásokat.

és Matisse megtermékenyítő hatását, valamint alkotója „otthonról hozott”,

Mámoros időszak volt, amikor néhány esztendő alatt nagyobb változás

érzéki festőiségét.

ment végbe az európai festészetben, mint a megelőző évszázadok folyamán.
A mindenkit rabul ejtő metropolisz titkát Vaszary János e szavakkal foglalta

MATISSE MELLETT

össze: „e nagyszerű város, mint valami melegház, rendelkezett a szükséges

Mikor Perlrott Csaba Vilmos 1908-ban részt vett a legendás párizsi Matisse

hőfokkal és párateltséggel, mely a legritkább exotikumot is virágzásba

iskola megalapításában, mindössze alig fél évtizedes művészi pálya állt

tudta hajtani. Ha valaki magához és mondanivalójához erőt érez – itt meg-

mögötte. 1903-ban utazott először Nagybányára, ahol Iványi Grünwald Béla

értésre talál. Minden szabad, ami művészi.”

vette a szárnyai alá. Szűk három esztendőt töltött a Zazar-parti művésztelepen, majd 1906 decemberében Ferenczy Károly javaslatára Párizsba uta-

A LEGNAGyOBBAK KöZöTT

zott. Egy fiatal festő nem is érkezhetett volna jobbkor. Matisse és társai,

Perlrott kezdetben a Julian Akadémián tanult, de idővel több más magán-

a francia fauve-ok már egy évvel korábban színre léptek, a világ kulturális

iskolát is kipróbált. Bár megfordult a Grande Chaumiére-ban és az Académie

fővárosa folyamatosan ontotta magából az inspiráló tehetségeket, a múlt

Colarossi óráin, a Párizsba sereglett többi fiatal festőhöz hasonlóan rá is

újra felfedezett, újraértelmezett értékeit. Cezanne, Gauguin, Van Gogh neve

erősebben hatottak a hivatalos oktatáson kívül megtapasztalt élmények:

éppen úgy jelszóvá vált, mint az elfeledett spanyol kolostorok mélyéről nap-

az inspiráló kávéházi beszélgetések, a pezsgő kiállítási élet és a Stein test-

Perlrott Csaba Vilmos, 1920-as évek
(Rónai Dénes felvétele)

Paul Cézanne: önarckép, 1875 körül (Musée d'Orsay, Párizs)

vérek házában rendezett rendszeres összejövetelek. „Párizs forrongó mű-

élményeit. 1908 januárjában egyike volt a Matisse-iskolát megalapító nyolc

vészete sorsdöntő hatással volt fejlődésemre” – olvashatjuk 1929-es öné-

művésznek, így nem csodálkozhatunk azon, hogy képének felfokozott ko-

letrajzi visszaemlékezésében. Ezt a megállapítást semmi sem igazolja fé-

loritja a Vadak közvetlen hatásáról árulkodik. A kompozíció színkarakterét

nyesebben, mint korai éveinek franciás ihletésű alkotásai, köztük a most

domináló, gazdagon árnyalt kék és zöld foltok, valamint a közéjük illesztett,

bemutatott kompozíció. Szintén ebből az önéletrajzból tudhatjuk meg,

szinte robbanó vörös, narancs és sárga felületek jól illusztrálják a fauve

hogy már 1907 folyamán meghívást kapott a világhírű műgyűjtő, Leo Stein

festők által előszeretettel alkalmazott komplementer színfokozást. Ez a

szalonjába, ahol megismerkedhetett a korszak legmodernebb festőivel.

hatáserősítő módszer azon az elven alapul, hogy a színkörön egymással

Perlrott a kevés magyar művészek egyike volt, aki a század első évtizedének

szemben álló, keverve szürkévé „egyesülő” párok valójában úgy viselkednek,

végén személyesen is kapcsolatba került Matisse-szal, Picassóval, Derain-

mint a tűz és a víz: összeolvadva megsemmisülnek, de egymás mellett a

nel és Braque-kal.

végletekig fokozódik az erejük.
A Műtermi csendélet Matisse kolorisztikus hatása mellett leginkább

CEZANNE ÉS MATISSE KöZöTT

Cezanne inspiráló erejét bizonyítja. Mikor Perlrott 1907 őszén Nagybányáról

A Műtermi csendélet igazi összefoglaló mű, amelynek kvalitásával, komp-

visszatért Párizsba, minden bizonnyal látta a Salon d’Automne-ban rende-

lexitásával és méretével szinte egyetlen magyar fauve festmény sem ve-

zett óriási Cezanne-kiállítást, amely az alig egy éve halott aix-i mester mun-

tekedhet. Stílusa, szín- és formavilága tökéletes bizonyítéka annak, hogy

kásságát újra a figyelem fókuszába emelte. A fiatal magyar festő nem csu-

Perlrott milyen egyéni módon dolgozta fel a francia modernizmus inspiráló

pán témavilágát követte gyümölcsöket, dúsan redőzött drapériákat
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Sarah és Michale Stein szalonjának részlete Párizsban, 1910-es évek

André Derain: Matisse portréja, 1905 (Tate, London)

A Stein Szalonok Párizsban
és New yorkban
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Picasso

Matisse

Cezanne

Amiet

Matisse

Cezanne

Perlrott Csaba Vilmos Kecskeméten, 1910-es évek

ábrázoló csendéletein, de sokat tanult műveinek kiegyensúlyozott, letisztult

szikárságával, az állandóság érzetével szemben kirobbanó, szertelen öröm-

szerkezetéből is. Nem véletlenül írta róla találóan Kállai Ernő: „Matisse felé

ről, az élet változékonyságának szépségéről tanúskodnak”.

A rálátásban megfestett asztallap, a meggyűrt fehér drapéria és a jelleg-

A TEREMTő MűVÉSZ

zetes csendéleti elemek, vagyis a mintás abrosz, az egymásra halmozott

A Műtermi csendélet arra is kitűnő példa, miként bővítette Perlrott a mű

almák és körték, valamint a fehér porcelán gyümölcsöstál úgy hatnak

értelmezési tartományát a korai munkáin gyakran alkalmazott „kép a kép-

együtt, mintha egy jól ismert Cezanne-csendéletről „kéredzkedtek” volna

ben” motívum segítségével. Bár ezek a kompozíciós elemek elsősorban a

át Perlrott műtermébe. De ezeknél is fontosabb újítás az a teremtő attitűd,

szerkezet egyensúlyát, a foltok harmonikus ritmusát szolgálják, tartalmi

amely uralja az egész kompozíciót: a szerkezet belső logikája az autonóm

utalásaik is fontosak lehetnek. A kép jobb felső sarkában egy keret nélküli

képépítés révén minden további nélkül felülírja az ábrázolt tárgyak meg-

festmény tűnik fel, amely egyértelműen Cezanne híres Fürdőzők sorozatá-

szokott látványát. Ennek legszembetűnőbb vonása, hogy a fehér drapériára

nak képi világát idézi. Ez a művészi gesztus a Műtermi csendéletet egyfajta

helyezett, gyümölcsökkel megrakott tányér erősen megdöntve került a

hommage-á avatja, vagyis a kép az aix-i mester előtti tiszteletadásként is

képre, olyan módon, amely ellentmond a hétköznapi valóság megszokott

értelmezhető. Talán még ennél is fontosabb, hogy a kompozícióban meg-

látványának.

jelenő két műalkotás felhívja a néző figyelmét arra, hogy a művész által

A számos párhuzam ellenére az is tény, hogy Perlrott csendélete – a Matisse

megalkotott kép ugyanúgy a valóság, a teremtett világ egyenrangú része,

által közvetített fauve hatásnak köszönhetően – egy fontos ponton ellent-

mint a csendélet többi motívuma. A festő így magára öltheti a legfőbb al-

mond a cezanne-i hagyománynak. Rockenbauer Zoltán találó szavai szerint

kotó szerepét, hiszen nem a természet puszta imitációjára törekszik, hanem

„szemben az aixi-mester vívódó, aprólékosan letapogató festészetével (...)

azzal egyenértékű, önálló, új világot teremt.

a fauve-ok gyorsan, lendületesen és kevés, többnyire tiszta színekbe összefogott kontrasztok segítségével festettek”. E képek „Cezanne filozofikus
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MOLNOS PÉTER

Perlrott Csaba Vilmos: önarckép szoborral, 1910 körül (magántulajdon)

sandítva is Cezanne-ra akadt.”

34 | Mattioni Eszter (Szekszárd, 1902–1993, Budapest)
Virágcsendélet, 1930-as évek
Flower Still Life, 1930s
68 × 64,5 cm
Tempera, falemez | Tempera on board
Jelezve jobbra lent: Mattioni E., Hátoldalon: Nemezti Szalon kiállítási raglap |
Signed lower right: Mattioni E., On the reverse: Exhibition label of Nemezti Szalon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 5 500 000 Ft
Estimated price: 9 600 – 14 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mattioni Eszter festő, graﬁkus. Budapesten, a Magyar Iparművészeti Főiskola graﬁka szakán (mestere:
Helbing Ferenc) és a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (mestere: Rudnay Gyula) folytatott művészeti
tanulmányokat. 1931-ben a Szinyei Társaság ösztöndíjával Olaszországban járt. A szolnoki művésztelepen
dolgozott 1931-1942 között. Pálya Ivánnal kidolgozta a dekoratív hatású „hímeskő" technikát, amely
épületdíszítésre is alkalmas. Több murális alkotása van. 1926-tól bemutatta munkáit az uSA-ban és
Tokióban, egyéni kiállítása volt Budapesten a többi közt az Ernst Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában (1977). Csoportos tárlaton vett részt a Nemzeti Szalonban, az Ernst Múzeumban és a Műcsarnokban, hazai és európai városokban. Díjak: francia állami diploma (1937), New york város kitüntetése
(1938), a Munka Érdemrend Arany Fokozata. Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőﬁ
Irodalmi Múzeum és több külföldi múzeum gyűjteményében.

Odilon Redon: Virágcsendélet kék vázában, magántulajdon
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36 | Markó Ernő
(Kassa, 1868–1945, Budapest)
Margitsziget (Sporalich vendéglő,
háttérben a Margit-híddal és a
Parlamenttel)
Margaret Island (Restaurant
Sporalich, with the Margaret-Bridge
and Parliament in the Backround)
60 × 70,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Markó E. |

35 | Guzsik Ödön (Budapest, 1902–1954, Budapest)

Signed lower right: Markó E.

Budapest (Hófödte város), 1930 körül
Budapest (City Covered in Snow), c. 1930

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 850 000 – 1 300 000 Ft

66 × 53 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Guzsik | Signed lower right: Guzsik

Estimated price: 2 267 – 3 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A második világháború előtt
több olyan épülete is volt a
szigetnek, amik ma már nem
léteznek. Ilyen volt rögtön
a szárnyhíd és a virágkörönd
utáni 7 méter széles fedett
sétány, ami az alsószigeti
Sporalich vendéglőhöz és
a kávéházhoz vezetett, az
1920-as években bontották le.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 693 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimated price: 1 067 – 1 600 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Batthyány Gyula
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Hárem·1913
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37 | Gróf Batthyány Gyula
(Ikervár, 1887–1959, Budapest)
Hárem (Rokokó jelenet), 1913
Harem (Rococo Scene), 1913
52 × 68,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra fent: Batthyány 1913 |
Signed upper right: Batthyány 1913
KIállítVa | ExHIBItIon
Gróf Batthyány Gyula festményeinek és Beck Ö. Fülöp szobrainak
gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum, 1914.
REpRoduKálVa | REpRoducEd
• Gróf Batthyány Gyula festményeinek és Beck Ö. Fülöp szobrainak
gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum, 1914, 9.
• A Gyűjtő, 1914. január–február, 27.
Molnos péter: Gróf Batthyány Gyula. az elveszett
Magyarország festője. Népszabadság, Budapest, 2007, 50, 219.
IRodaloM | lItERatuRE
• Gróf Batthyány Gyula festményeinek és Beck Ö. Fülöp szobrainak
gyűjteményes kiállítása, Ernst Múzeum, 1914 (kat. 70.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 19 000 000 Ft / 50 667 EUR
Becsérték: 26 000 000 – 34 000 000 Ft
Estimated price: 69 333 – 90 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KElEtI RoKoKó
a csúcsos tetejű áttört paravánok előtt egy rokokó hárem különös világa
bomlik ki. de Sade márki könyveibe illő szereplők: bő selyemszoknyás hölgyek, kebleiket felkínáló ledér örömlányok, rizsporos parókák, szépségtapaszok, kifestett arcok, gyöngysorok, legyezők és tollak. Mintha a felvilágosodás korának libertinus francia irodalmának világába csöppentünk
volna. „nincs más törvény, csak a kéj törvénye” – hirdette a márki. Ehhez
a fülledt, a Veszedelmes viszonyokból is ismerős rokokó világhoz Batthyány
Gyula gróf törökös miliőt társított, kávésasztalkákkal, szerecsen rabszol-

Jelenetek az 1988-as Veszedelmes viszonyok című amerikai romantikus
drámából (Főszerepben: Glenn close, John Malkovich és Michelle pfeiﬀer)

gákkal és távoli minaretekkel. az újkori Európa művészei számára a szultáni
háremek az erotikus vágyak szabados fantáziavilágát testesítették meg.
Ehhez a témához nyúltak az odaliszkeket megjelenítő festők (például

Batthyány Gyula: Rokokó dámák (törökösen), 1914, magántulajdon

Ingres) vagy akár a divatos 19. századi orientalista piktorok (Jean-léon

aRISztoKRatáK KülÖnÖS VIláGa

nyilatkozása oly kellemesen érinti.” a művek többsége, köztük a két helyen

Gérôme-tól Gustave Boulanger-ig). a fülledt erotikára nyitott Batthyány

„Egy nagy történelmi név viselője kér bebocsátást a műtörténelembe”

is reprodukált, A nagyúr hölgyei című kép elsősorban egyéni kultúrájú raj-

otthonosan mozgott ebben a művészi képzeletvilágban.

– kezdte beszámolóját A Gyűjtő című lap a ﬁatal gróf Batthyány Gyula első,

zával, gazdag fantáziájú téma- és motívumválasztásával, manierisztikus,

1914-es gyűjteményes tárlatáról. arisztokratizmusa, származásának, meg-

buja fülledségével tűnt ki. a címben említett nagyúr a rokokó háremhölgyek

jelenésének előkelősége és eleganciája szinte valamennyi korabeli műkri-

mögött, a jobb szélen kandikál ki a nézőre – óriási turbánja alól.

tikusát „megihlette”. Első kritikáit olvasva jól érzékelhető a művészeti írók
megkönnyebbülése: végre nem unatkozó műkedvelő, hanem igazi művész

SaloME ÉS az oRoSz BalEtt

került ki a legfelsőbb arisztokrácia köreiből. Ráadásul egy olyan alkotó, aki-

Batthyány az 1910-es évek első felében – hosszabb-rövidebb megszakítá-

nek unikális esztétikai univerzuma egész távoleső forrásokból táplálkozott,

sokkal – a párizsi Julien akadémián tanult, ekkoriban forrt ki a szecesszióból

kitapintható benne a századfordulós Beardsley dekadens vonalkultusza,

ihletődő egyéni formanyelve. a párizsi évek alatt nem a modern izmusok

a perzsa miniatűrök sűrű komponálása, El Greco manierista ﬁgurái vagy

gyakorolták rá a legnagyobb hatást, hanem a legendás orosz Balett elő-

épp az orosz balett egzotikus kosztümjei.

adásai. Szergej Gyagilev társulata különleges, egzotikus díszleteivel elvarázsolta a korabeli francia főváros közönségét. a gróf 1944-ben emlékezett

a naGyúR HÖlGyEI

vissza erre a sorsfordító találkozásra: „akkor jött párizsba a világhírű orosz

az 1914-es kiállítás, melyen a most bemutatott alkotás is szerepelt, nagy

balett. […] új világok nyíltak előttem. […] az orosz balett lemérhetetlenül

meglepetést és jelentős sikert hozott. török Gyula a következő szavakkal

nagy művészete megrendítő hatással volt rám.” a most vizsgált festményen

tudósított róla a Nyugat hasábjain: „Két nagy és két kisebb termet töltenek

is letagadhatatlanul tetten érhető az orosz Balett egzotikus keleti esztétikai

meg a festmények, rajzok, graﬁkai ﬁnomságok, és a szemlélő kénytelen

világa: a turbános fejékek és a fedetlen rokokó keblek a mű születésének

meglepetést érezni e műalkotások között, olyannyira más világba jutott,

évében bemutatott Salome kosztümjeit idézi. Egyértelmű, hogy e kompo-

a fantázia, a színek és formák játékának oly területére lépett, az eredetiség

zíciót a Szergej Szudejkin által tervezett jelmezeknek a közel-keleti és a 18.

oly bőségesen árad feléje, a tehetség verejtékezés nélküli, könnyed meg-

századi divatot keverő fantasztikus világa ihlette.

Batthyány Gyula: Kurtizánok, 1916, magántulajdon
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38 | Uitz Béla (temes-Mehala, 1887–1972, Budapest)
avantgárd táj (Budapest, Római fürdő mellett), 1917
avant-Garde landscape (Budapest, Beside Római Baths), 1917
61 × 44 cm
tus, karton | Indian ink on cardboard
Jelezve balra lent: 917 uitz B, Jelezve a hátoldalon: Római fürdő mellett |
Signed lower left: 917 uitz B, Singed on the reverse: Római fürdő mellett
IRodaloM | lItERatuRE
• R. Bajkay Éva: uitz Béla. corvina, Budapest, 1977
• Bajkay Éva: uitz Béla. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 500 000 Ft
Estimated price: 10 667 – 17 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

az avantgárd dinamikus erővonalai merész modern látomássá írják át a Római
fürdő melletti lankás domboldalakat. uitz Béla a legjobb fajta aktivista ener giákkal fogalmazta át tüskés tusvonások kavalkádjává az idilli kultúrtájat.
papíralapú korai művészete csak az avantgárd élmezőny legjobbjaihoz mérhető,
nemes lampérth robbanékony műveihez, Mattis teutsch lírai látomásaihoz vagy
sógora, Kassák lajos képarchitektúráihoz.
a művész pályája kalandosan indult: 1908-ban vették fel a főiskolára, de az igazi
iskolát végül az Epreskertben találta meg a ﬁatal Kmetty és nemes lampérth
társaságában, akik renitens „modernistaként” ott studíroztak esténként. az
avantgárdizmus mellett nemes lampérthék ﬁgyelmet fordítottak a klasszikusokra is: főként a Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteményét tanulmányozták
nagy szeretettel. a klasszika iránt egyre fogékonyabbá váló uitz végül olgyai Viktornál, a graﬁka tanszakon fejezte be tanulmányait, s az ott tanultak szellemében
alkotta meg első jelentős szénrajzait. a kalandos indulást aztán rövidesen viharos
sikerek követték: uitz először 1914-ben állított ki az Ifjú Művészek Egyesületének
harmadik kiállításán a nemzeti Szalonban, ahol a megnyitón – a szintén kígyózó
ﬁguráiról ismert El Grecót is gyűjtő – nemes Marcell megvásárolta uitz teljes
kollekcióját, s ez egy csapásra befutott művésszé avatta a ﬁatal graﬁkust.
uitz festészeti expresszionizmusát – nemes lampérthoz hasonlóan – a papírműveken bontakoztatta ki; ahogy monográfusa, Bajkay Éva megállapította: „Bár
korai festményei is külön albumot érdemelnének, a kortárs német művészekhez
hasonlóan uitz művészetében is elsősorban a graﬁka hozott újat – progresszív
mondanivalóban és korszerű formában egyaránt.” uitz nemzetközi formanyelven
beszélő avantgárd munkái megtalálhatók számos nemzetközi múzeumban,
a glasgow-i national Galleries of Scotlandtól kezdve oroszországi intézményeken
(puskin Múzeum, Ermitázs, tretyakov Képtár stb.) át a bécsi albertináig.
uitz Béla: Erdei út, 1920, magántulajdon
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39 | Pintér Éva (Budapest, 1932–1995, Budapest)
Ketten
two of us
110 × 130 cm
Falikárpit | Gobelin
Jelezve jobbra lent: pÉ | Signed lower right: pÉ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 8 000 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

pintér Éva textilművész, festőművész. a Magyar Iparművészeti
FőiskolánFerenczy noémi tanítványa volt. Itt 1955-ben végzett. Mesteréhez hasonlóan rá is jellemző volt, hogy maga szőtte a műveit,
illetve műveihez pauszpapíron készített vázlatokat. a főiskola elvégzése után a Kecskeméti Művésztelepen tevékenykedett. 1974:
I. Iparművészeti Quadriennálé, Erfurt, arany diploma. 1975-ben a
nyíregyháza-sóstói nemzetközi Művésztelepen dolgozott. a 60-as
években olaszországban, 1975-ben Moszkvában és tbilisziben járt
tanulmányúton. Előszeretettel használt erős színeket és absztrakt
motívumokat kompozícióihoz.

Ferenczy noémi: Rügyező fa, 1946, Ferenczy Múzeum, Szentendre

110 | KIESElBacH GalÉRIa

V as z a r y
parkban

40 | Vaszary János
(Kaposvár, 1867–1939, Budapest)
parkban, 1933 körül
In the park, c. 1933
54 × 70 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Vaszary J. |
Signed lower right: Vaszary J.
pRoVEnIEncIa | pRoVEnancE
Egykor K. R. l. úr, majd örökösei gyűjteményében
IRodaloM | lItERatuRE
• a főváros vásárlásai a Műcsarnok tárlatán. Pesti Napló,
1933. május 13.
• Genthon István: az új magyar festőművészet története
1800-tól napjainkig. Magyar Szemle társaság, Budapest, 1935
• lyka Károly: Festészetünk a két világháború között
(1920–1940). Visszaemlékezések. Képzőművészeti alap,
Budapest, 1956
• Haulisch lenke: Vaszary (1867–1939). Képzőművészeti alap,
Budapest, 1960
• Haulisch lenke: Vaszary János. Képzőművészeti alap,
Budapest, 1978
• petrovics Elek – Kárpáti aurél: Vaszary. athenaeum,
Budapest, 1941–1942
• plesznivy Edit: Vaszary János. Kossuth – Magyar nemzeti
Galéria, Budapest, 2007
• Rabinovszky Márius: Révész István gyűjteménye.
Magyar Művészet, 1936, 204–214.
• Rum attila: Vaszary János. Bumbum, Budapest, 2005
• Simon Gy. Ferenc: Híres festmények. Képes Újság, 1974/50., 14.
• Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása. Szerk.:
Veszprémi nóra, Magyar nemzeti Galéria, Budapest, 2007
• Vaszary kertje: Vaszary János és tata. Szerk.: Kövesdi Mónika,
Kuny domokos Múzeum, tata, 2015
• dr. Vitéz nagy zoltán: Új magyar művészet. Száz év
szobrászata és festészete. athenaeum, Budapest, 1941
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 65 000 000 Ft / 173 333 EUR
Becsérték: 80 000 000 – 130 000 000 Ft
Estimated price: 213 333 – 346 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

az ikonikus Vaszary

meg, amely észrevétlenül telik meg földszínekkel a terasz felé közeledve
alul, és finoman világosodik bele a jelzésértékű égbe a fák mögött a ma-

„e korszakának legismertebb
alkotása kétségtelenül
a parkban című festmény.
nagyon sokan, Vaszary neVét
HallVa, ezt a műVét képzelik
maguk elé.”

gasban. a figurák a korabeli art deco divatot visszhangozzák, de a kompozíció különlegességét a japán metszetektől örökölt kihagyásos szerkesztésmód teremti meg. a festmény középpontjában a pázsitszőnyeg
monokróm „üressége” áll, az a bravúrosan modern gesztus, mely a csendes
délutáni beszélgetés elrévedő szüneteit jeleníti meg, belevegyítve az elrepült nyár utáni nosztalgikus sóvárgás mélyről feltörő érzését.
az első, 1941/1942-ben megjelent Vaszary-monográfiát jegyző Kárpáti aurél
a Parkban híres példáján keresztül mutatta be a festő jellegzetes virtuozitását: „arra, hogy miképp alakítja át Vaszary a maga sajátos festői látomáa Parkban című téma nemcsak az érett Vaszary ünnepelt fehér korszakának,

nyává a valóságot, talán legjobb példa a Parkban. Kevesebb szóval ennél

de az egész életműnek a legrangosabb főműve, mindenki által ismert ikonja.

többet mondani majdnem lehetetlen. az odavetett ecsetvonásokkal rajzolt,

Haulisch lenke a művészről írt 1960-as monográfiájában a legjellegzete-

színes kerti székek, a bennük ülő nőalakok sziluettje, az egyetlen világoszöld

sebb Vaszary-műként jellemezte: „E korszakának legismertebb alkotása

folttá simított üde gyepszőnyeg, a föléje boruló lombok sötét kontrasztja,

kétségtelenül a Parkban című festmény. nagyon sokan, Vaszary nevét

a kígyózó fák lilás törzse s a hátul megvillanó ég mélykékje: mind csupa

hallva, ezt a művét képzelik maguk elé. […] dekoratív háttérré simított,

dekoratív jelzés. az egész mégsem puszta dekoráció. Ellenkezőleg, teljes

smaragdzöld gyepszőnyegen, lilatörzsű fák előtt, kertiszéken és nyugágyon

és tökéletes illúziója az élő valóságnak. csak a legnagyobb japán mesterek

három nő pihen a festményen, háttal a szemlélőnek, a napi divat szerint

tudtak ilyen rafináltan egyszerűek, ennyire zseniálisan sűrítettek, egyszerre

öltözve. Szűkszavú, mégis érzékletes előadásmódja, artisztikus kompozí-

tudatos és spontán kifejezőerejűek lenni. Micsoda hatalmas kultúrából

ciója a japán festészet csodálatos alkotásait juttatja eszünkbe.” a kép köny-

szűrődött le ez a páratlan technikai biztonság. Mindaz, amit Vaszary valaha

nyed, japános eleganciája magával ragadó; ezt erősíti a beszélgető három

tanult, vérré váltan, összegezve él ebben a fölényes tudásban. […] Mert

nőalak odalehelt sziluettje, a nyugszékek pár vonallal érzékeltetett szer-

Vaszary csak tanult, de sohasem utánzott, s mert művészi nacionalizmusa

kezete és a fák dallamos ívben meghajló lila törzse. az egészhez a kont-

nem az elkülönítő, inkább az egyetemes művészettel összekötő, közös vo-

rasztos hátteret, az „alapot” a széles ecsettel elkent nedvzöld pázsit teremti

násokat kereste.”

HauliscH lenke
Vaszary jános monográfusa

louise brooks

alpár gitta

Vaszary János: art deco nő

coleen moore

greta garbo

rutH taylor

diVat. nők, sziluettek

gömbaszögi frida

lissi arna

ünnepelt főmű

Vaszary jános: Parkban, 1928,
magyar nemzeti galéria, Budapest
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Vaszary jános: kertben,
szent istván király múzeum, székesfehérvár

Vaszary jános: Parkban, 1933,
rippl-rónai múzeum, kaposvár

a kiválóan dokumentált, több változatban megfestett Parkban Magyar

matosan szerepelt a művészettörténeti összefoglalókban. Genthon István

nemzeti Galériában őrzött első variánsa 1928-ban készült. (Vagyis Vaszary

közölte reprodukcióját Az új magyar festőművészet története 1800-tól

utolsó, „fehér alapos” korszakában.) a Műcsarnok 1933-as, átfogó nemzeti

napjainkig című könyvében 1935-ben (két évvel a mű első kiállítása után!).

csoportos bemutatóján, „a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter által

politikai oldaltól függetlenül minden korszak-összefoglalóban helye

rendezett nemzeti Képzőművészeti kiállításon” láthatta először a közönség

volt: dr. Vitéz nagy zoltán 1941-es Új magyar művészetéből ugyanúgy nem

(kat. 643.). a főváros – több más alkotással együtt – megvette a képet a

hiányozhatott, mint lyka Károly 1956-ban kiadott, Festészetünk a két világ-

minisztériumi rendezésű tárlatról. a festmény ezt követően több nemzetközi

háború között című kötetéből, valamint – a hatvanas évektől kezdve – a

kiállításon is megfordult, előbb az 1934-es Velencei Biennálén, majd a ma-

rangosabb nemzeti művészettörténeti válogatásokból vagy albumokból.

gyar 20. századi művészetet bemutató londoni csoportos tárlaton 1937-ben

(az intézményi átszervezések miatt az ötvenes években a festmény átkerült

a Morland House-ban. Ezt követően a dr. Kopp Jenő által rendezett, a Fővá-

a Szépművészeti Múzeum tulajdonába, majd kikötött az 1957-ben alapított

rosi Képtár gyűjteményéből válogatott kiállításra is bekerült a nemzeti

Magyar nemzeti Galériában.)

Szalonban 1937-ben. a festmény már születésekor kortárs ikonná vált, folya-
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Henri matisse: Parkban, magántulajdon

Henri matisse: tea délután, 1919, laCma, los angeles

Vaszary jános: ősz, 1938 körül, magántulajdon

a nagy park-sorozat
„keVesebb szóVal
ennél többet mondani
maJdnem leHetetlen.”
kárpáti aurél
Vaszary jános első monográfusa

a Vaszary-féle párizsias modernségre nyitott polgárság rajongott a fest-

a források alapján tudható, hogy a kor neves polgári műgyűjtője, Révész

ményért. a művész egyik újságíró barátjának, Sós Endrének 1933-ban írt

István tekintélyes Vaszary-kollekciójában is megtalálható volt a Parkban

egy – viccelődve zsörtölődő – levelet, amelyből kiderül, hogy olyan népsze-

egyik 1933-as változata; Rabinovszky Márius 1936-os cikke szerint „e gyűj-

rűvé vált egy csapásra a parkos téma az 1933-as kiállítás után, hogy többen

teményben látjuk […] a Székesfővárosi Múzeumban lévő Park c. kép remek

rendeltek belőle újabb változatot. a most elemzett Parkbant egy neves

változatát (1933), mely perspektívájában, lebegő anyagtalanságában oly

pesti orvoscsalád őrizte a 20. század derekától fogva kiváló hazai művé-

japános, anélkül, hogy megszűnne százszázalékosan Vaszary lenni”. Egy

szeket (például aba-novák Vilmost) felsorakoztató magángyűjteményében.

másik, szintén 1933-as változatot őriz a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum,

a Vaszary-mű volt a legkedvesebb, a hálószobában elhelyezett képe a híres

egy magántulajdonban maradt harmadik verzió pedig szerepelt az 1961-

sebészorvos feleségének, aki Magyarország egyik legfontosabb dokumen-

es nagy Vaszary életmű-kiállításon (kat. 126.). a most vizsgált kép ezek

tumát fordította a vészterhes időkben németből magyarra, majd magyarról

egyikével sem azonosítható, hiszen mindvégig egy polgári lakás falán füg-

angolra.

gött. legközelebbi analógiája mégis a kaposvári mű: ahhoz hasonlóan csendül fel a hamvas színek és a hajladozó ecsetvonások érzékeny akkordja.

„Vaszary ismerte
a táVol-keleti raJzműVészet
mestereit, és tisztában
Volt a francia műVészetre
gyakorolt Hatásukkal is.”
gergely mariann
Vaszary-kutató

a nemzeti Galéria legutóbbi, 2007-es nagy Vaszary-kiállításán a gyűjteményben őrzött festmény (kat. 162.) szerepelt. a katalógusban Gergely Mariann dolgozta fel a kép történetét, a „korszak egyik legnépszerűbb” művét
az ázsiai rajzművészet hatásával magyarázva: „Egy kellemes nyári délután
meghitt hangulatát idézi a kertben beszélgető hölgytársaság. a park növényzete bensőséges teret alkot, kizárja a külvilágot, védelmezőén körül-

Hirosige: fenyőfák, 19. század

öleli őket. […] Vaszary ismerte a távol-keleti rajzművészet mestereit, és
tisztában volt a francia művészetre gyakorolt hatásukkal is. Briliáns
akvarell festéstechnikája, bravúros ecsetkezelése, a szabadon hagyott
vászon- és papírfelületek kompozíciós értékeinek kihasználása ezekről a
művészi megfigyeléseiről tanúskodnak.”
a nemzeti Galériabeli Parkban számtalan kiállításon megfordult az 1960–
70-es években, többek között még Japánba is eljutott. a motívum japános
karakterére sokan felfigyeltek, a Képes Újság 1974-es riportja például így
írt: „a kétségtelen francia hatás azonban ezen a Vaszary-képen feloldódik
a japán festészet és rajzművészet jellemzően légies vonaljátékában. így
idéződik fel előttünk Hokusai (1760–1849) művészete. Hokusai mestere
volt a vonalnak, amit mindig vékony ecsettel és egyetlen mozdulattal húzott.
a vonal ettől az egyetlen – közben vékonyított, vastagított – ecsethúzástól

Hokuszai: gohyaku rakanji sazaido, 1830–1832 körül

valami egészen különleges zamatot kopott. E boszorkányos ügyességű mestert – csodát! – a francia festők, éppen akkor is, amikor Vaszary körükben
tanult, támasztékul használták fel új festői nyelvük – irányzatuk – kialakításához és megerősítéséhez. nem véletlen tehát, hogy Vaszary festményén,
még 1928-ban is, japán hatás éled újjá.” a középső fa ágának jellegzetes z
alakú ívelése, a színátmenetes térérzékeltetés vagy a kép szélén háttal
szemlélődő figurák mind a japános esztétikát, az Edo-kori ukiyo-e mesterek
klasszikus metszeteinek képi világát idézik.
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Hirosige: Hamamatsu, 1840 körül
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„Vásároltunk egy üres telket,
és arra építettük a Jelenleg
is birtokunkban leVő Villát,
mely egészségi szempontból
a körülötte befásított
területtel együtt
kifogástalan üdülőHely”.
Vaszary Jánosné

Vaszary János: Déli pihenő, magántulajdon

Vaszary János: Parkban, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Vaszary János: Verandán, 1935 körül, magántulajdon

Vaszary János: Parkban, 1936, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Vaszary János: Két nő kertben, Kuny Domokos Múzeum, Tata

a Vaszary
Villa
parkJában
Vaszary János: Déli pihenő, magántulajdon

Vaszary János: Parkban, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Vaszary János: Verandán, 1935 körül, magántulajdon

Vaszary János: Parkban, 1936, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Vaszary János: Két nő kertben, Kuny Domokos Múzeum, Tata

a tatai nyaraló
kertJében

Gergely Mariann a 2007-es kiállítási katalógusban meghatározta a Parkban

tész-iparművészével, thoroczkai Wigand Edével szecessziós stílusú tatai

helyszínét is: „Vaszary változatos parkjeleneteinek színhelye a tatai ház

nyári villáját. a kertre néző dupla szárnyú ajtó előtti teraszon rendszeresen

előtti kert. a házaspár tavasztól késő őszig a thoroczkai Wigand Ede tervezte

fordultak meg Vaszaryék vendégei. (a tata városára hagyott Vaszary-villát

villában lakott, a barátok gyakran meglátogatták őket. a kertre nyíló tera-

jelenleg a Kuny domonkos Múzeum üzemelteti.)

szajtókat teljesen kitárták a napfényes természet felé. a strandöltözékekbe
bújt hölgyvendégek gondtalan időtöltése a párizsi életképek nagyvárosi

Egy szokásos nyári tatai este emlékét őrzi a Parkban is, hasonlóan jó pár

hangulatát hozta el a vidéki hétköznapokba. láthatóan nyugodt volt itt az

közönségkedvenc kompozícióhoz, amelyek ugyanitt játszódnak. Itt született

élet, menedéket nyújtott a szakmai harcok és bántó perlekedések elől visz-

a kitárt teraszajtó szárnyait is láttatni engedő Kertben ülő nők (1920-as

szavonuló festőnek.”

évek vége, MnG), a divatlapba illő szőke art deco szépséget ábrázoló Verandán álló piros pizsamás nő (1930 körül, MnG), a pázsiton hanyatt fekve

a rendszerváltás utáni időszak egyik legnagyobb sztárművészévé váló Va-

olvasgató nőt megjelenítő Pihenő a kertben (magántulajdon), a fauvos

szary fehér korszakának gazdag termését egyre jobban ismeri már a mű-

sárga-vörös lombokat ábrázoló Ősz (1938, magántulajdon) vagy az asztal

vészettörténet. tudjuk, hogy bár Vaszary számos alkalommal örökítette

körül beszélgető hölgyeket megörökítő Parkban (1930 körül, magántulaj-

meg a népszerű tengerparti üdülőhelyek előkelő közönségét, sokszor saját

don). Ezek alkotják a most elemzett leitmotif közeli rokonságát az életmű-

műteremházának kertje szolgált a jelenet hátteréül. a művész és felesége,

ben. ahogy a nagy francia impresszionisták kedvenc motívumaikkal (pél-

Rosenbach Mária 1909 tavaszától kezdve rendszeresen megfordult a remek

dául a Monet a roueni katedrálissal) vagy Rippl-Rónai a Róma villával,

hangulatú parkjairól ismert tata-tóvárosban. ahogy az özvegy későbbi visz-

Vaszary sem tudott betelni a kert különleges hangulatával. de a korszak

szaemlékezéseiben írja, 1910 körül „vásároltunk egy üres telket, és arra

vitathatatlan csúcsdarabja, a chef-d’oeuvre és egyszersmind a modern

építettük a jelenleg is birtokunkban levő villát, mely egészségi szempontból

magyar festészet ikonja maga a Parkban, Vaszary japános virtuozitásának

a körülötte befásított területtel együtt kifogástalan üdülőhely”. a befutott,

legszebb darabja.

sikeres festő 1911-ben terveztette meg a gödöllői művésztelep neves épí-

thoroczkai Wigand ede: a Vaszary-villa
alaprajza, 1911

a Vaszary-villa az 1910-es években

RIEdER GáBoR

thoroczkai Wigand ede: a Vaszary-villa terve, 1911

Vaszary János: Parkban, 1928,
korabeli reprodukciója
(Petrovics Elek és Kárpáti Aurél
1942-es Vaszary monográﬁájából)
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41 | Kádár Béla (Budapest, 1877–1956, Budapest)
Fürdőzők (Balaton), 1910 körül
Bathers (lake Balaton), c. 1910
50 × 69 cm
olaj, karton | oil on cardboard
Jelezve jobbra lent: Kádár Béla | Signed lower right: Kádár Béla
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 10 133 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 500 000 Ft
Estimated price: 13 333– 20 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kádár Béla: téli utca, magántulajdon

Maurice denis: Eurydike, national Museum Berggruen, Berlin
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42 | Katona Nándor (Szepesófalu, 1864–1932, Budapest)
Hóolvadás a tátrában
Snowmelt in the High tatra
56 × 95 cm
pasztell, papír | pastel on paper
Jelezve jobbra lent: Katona nándor | Signed lower right: Katona nándor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 3 733 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 500 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 9 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Malonyay dezső: a ﬁatalok
(tanulmányok Ferenczy Károlyról,
Grünwald Béláról, Katona nándorról,
Magyar-Mannheimer Gusztávról,
Rippl-Rónai Józsefről), Művészeti
Könyvtár, Budapest, 1906

Katona nándor: Őszi délután, 1920, liptov Gallery
van peter Michal Bohúň, tranovského

Mednyánszky lászló: Hóolvadás, 1896-99, dobó István Vármúzeum, Eger
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44 | Angyal Géza
(Körmöcbánya, 1888–1956, Körmöcbánya)
Körmöcbánya (Kremnica), 1923
landscape of Körmöcbánya (Kremnica), 1923
110 × 120 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: G. angyal 923 |
Signed lower right: G. angyal 923
REpRoduKálVa | REpRoducEd
Magyar Művészet 1928/IV. sz. 320
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 400 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimated price: 8 000 – 13 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

43 | Basilides Sándor
(Balassagyarmat, 1901–1980, Budapest)
Mesejelenet (Hazatérés), 1940 körül
Fairytale Scene (Homecoming), c. 1940
63 × 78 cm

Körmöcbánya (Kremnica) látképe

olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Basilides Sándor |
Signed lower right: Basilides Sándor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 467 EUR
Becsérték: 750 000 – 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 000 – 3 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mátyás király Körmöcbányán
vert aranyforintja

Festő, graﬁkus. a budapesti Képzőművészeti Főiskolát végezte, majd Münchenben folytatta
tanulmányait. Mesterei: Edvi Illés aladár, Révész Imre, olgyai Viktor, Münchenben pedig Hollósy
Simon. Bejárta Európát, majd az első világháború után Körmöcbányán telepedett le végleg, ahol
apja, angyal Béla is működött. tagja volt a pozsonyi Kunsvereinnek és a párizsi Société nationale
des Beaux-arts-nak. a 20. század első évtizedétől fél évszázadig rendszeresen kiállító művész.
1912-ben díjazott graﬁkáit megvásárolta a Szépművészeti Múzeum. 1930-ban Mahrisch-ostrauban
rendezett retrospektív kiállítást műveiből. alkotásai megtalálhatók a pozsonyi városi galéria és
a körmöcbányai múzeum gyűjteményében. Monográﬁa: Ferdinandy: angyal Géza, pozsony, 1950.
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45 | Z. Hadzsy Olga (Budapest, 1880–?)
Balatoni kikötő (tükröződés)
port of lake Balaton (Reﬂections)
55 × 74 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve balra lent: z. Hadzsy olga |
Signed lower left: z. Hadzsy olga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR
Becsérték: 460 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 227 – 2 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

46 | Ferenczy Valér
(Körmöcbánya, 1885–1954, Budapest)
Vitorlások a vízen
Sailboats on the Water
35 × 64 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Ferenczy Valér |
Signed lower right: Ferenczy Valér
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR
Becsérték: 1 700 000 – 2 400 000 Ft

Ferenczy Károly: tenger, 1904, magántulajdon

Estimated price: 4 533 – 6 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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47 | Scheiber Hugó (Budapest, 1873–1950, Budapest)
lány piros gitárral, 1920-as évek vége
Girl with a Red Guitar, late 1920s
65 × 49 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent: Scheiber Hugó | Signed lower left: Scheiber Hugó
pRoVEnIEncIa | pRoVEnancE
Egykor az Inter art Galerie gyűjteményében
REpRoduKálVa | REpRoducEd
• Molnos péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 182 o.,
• Molnos péter: Hugó Scheiber. painting in the Rhythm of Jazz.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 182 o.
• Modern magyar festészet 1919–1964.
Szerk.: Kieselbach tamás. Budapest, 2004. 782. kép
• Berlin-Budapest 1919-1933. Képzőművészeti kapcsolatok a két város közt.
Virág Judit Galéria, Budapest, 2016, 290 o.
• Hugo Scheiber – leben und Werk, Inter art Galerie, Basel, 1982
(Mit Gitarre címmel)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 4 800 000 Ft / 12 800 EUR
Becsérték: 6 500 000 – 9 500 000 Ft
Estimated price: 17 333 – 25 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Haulisch lenke Scheiber Hugóról írt
monográﬁájának címlapja
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48 | Kádár Béla (Budapest, 1877–1956, Budapest)
Fiatal lány mandolinnal
young Girl with a Mandolin
84.5 × 57 cm
tempera, papír | tempera on paper
Jelezve jobbra lent: Kádár Béla | Signed lower right: Kádár Béla
IRodaloM | lItERatuRE
• Gergely Mariann: Kádár Béla (1877–1956). Melankolikus utazás.
Mű-terem Galéria, Budapest, 2002
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimated price: 42 667 – 64 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szíj Béla: Kádár Béla (1877–1956). Műgyűjtők
Galériája 1992-es katalógusának borítója

„Kádár Béla […] megteremtette a maga egyéni világát, a maga eredeti művészetét,

legzetesen időtlen szemével megfestett ﬁgura csipkés fátylakba burkolózva pengeti

mely csupa zene és csupa álom. Elmosódó plaszticitásával beleringat abba az álom-

hangszerét. nem a jazz izgatott ritmusát játssza, hanem olyan költői lantfutamokat,

világba, melyben titokzatos színek titokzatos ﬁgurákkal élnek, hullámzanak és el-

mint amilyen a festmény rózsaszín és zöld összhangzatokból felépített képi világa.

merülnek.” lázár Béla 1933-as bevezető sorai pontosan ráillenek a most elemzett

az éteri zenei hangokat megszólaltató, mandolinon játszó nő témájával Kádár felso-

festmény képi világára is. a berlini Sturm Galéria expresszionista társaságába be-

rakozott az olyan nagy elődök és kortársak mellé, mint pablo picasso, tamara de lem-

illeszkedő művész kísérletező hevülete a harmincas évek elejére lecsendesedett,

picka vagy august Renoir. a picassónak tulajdonított mondás szerint „a zene és a kép-

az avantgárd festészet vívmányai belesimultak az art deco látványos vizuális mi-

zőművészet a világ két vezérlő fénye”, amikor pedig a kettő együtt szerepel – miként

liőjébe. Ezt a szintézist láthatjuk a most a kalapács alá kerülő festményen is: a picas-

a most vizsgált festményen –, valami különös módon találkozik a látható a hallhatóval,

so-féle klasszicizáló női akt dekoratív mintázatok között jelenik meg. a Modigliani jel-

a szem számára felkínált élvezet a fület kényeztető muzsikával.
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50 | Gróf Batthyány Gyula
(Ikervár, 1887–1959, Budapest)
Földközi tengeri utazás
(utas és holdvilág)
Journey to the Mediterranean Sea
(traveller and Moonlight)
66 × 50 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent: Batthyány |
Signed lower right: Batthyány
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 13 333 EUR
Becsérték: 7 500 000 – 9 500 000 Ft
Estimated price: 20 000 – 25 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

49 | Tury Nagy Sándor (pécs, 1920–1988)
Sanghaj (Keleti utazás)
Shanghai (Journey to the East)

pRoVEnIEncIa | pRoVEnancE

48 × 38,5 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR

olaj, vászon kartonon | oil , canvas on cardboard
Jelezve jobbra lent: tury nagy Sándor Sanghaj |
Signed lower right: tury nagy Sándor Sanghaj

150 | KIESElBacH GalÉRIa

Egykor pécsi magángyűjteményben

Becsérték: 360 000 – 650 000 Ft
Estimated price: 960 – 1 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

51 | Vaszary János (Kaposvár, 1867–1939, Budapest)
párizsi revü (Moulin Rouge)
paris Revue (Moulin Rouge)
44 × 45,5 cm
olaj, karton | oil on cardboard
Jelzés nélkül | unsigned
IRodaloM | lItERatuRE
• Vaszary János: párisi napok. Magyar Művészek, 1925, 151–155.
• Vaszary János kiállítása az Ernst-muzeumban. Színházi Élet, 1924/7., 51.
• Haulisch lenke: Vaszary (1867–1939). Képzőművészeti alap, Budapest, 1960
• Haulisch lenke: Vaszary János. Képzőművészeti alap, Budapest, 1978
• Rum attila: Vaszary János. Bumbum, Budapest, 2005
• plesznivy Edit: Vaszary János. Kossuth – Magyar nemzeti Galéria, Budapest, 2007
• Vaszary János (1867–1939) gyűjteményes kiállítása. Szerk.: Veszprémi nóra,
Magyar nemzeti Galéria, Budapest, 2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 13 000 000 Ft / 34 667 EUR
Becsérték: 17 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimated price: 45 333 – 64 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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a FEHÉR SzülEtÉSE
1925-ben a középkorú, sokat látott Vaszary János végre újra eljutott a modern művészetnek a Belle Époque idejéből jól ismert központjába, párizsba,
ahol váratlanul ütötte szíven a húszas évek mondén ritmusa. Épp abban
az évben járt a francia fővárosban, amikor a neves iparművészeti vásár
nyomán testet öltött az art deco. lenyűgözték a modern világváros reklámfényekkel tarkított sugárútjai és az éjszaka varázslatos világa. a metropolisz
hatására átalakul festészete is, fekete alapos expresszív korszakát felváltotta az érett vaszarys színköltészet: a fehér alapra széles ecsetvonásokkal
felvitt, ragyogó koloritú, könnyed kompozíciók. a most felbukkant, korábban
nem ismert alkotás ennek a kulcsfontosságú fordulópontnak érzékeny, kivételes kvalitású lenyomata.
a páRIzSI MulatóK VIláGa
a színpadon egy meztelen, tolldíszes korszak revütáncos tipeg lábujjhegyen.
Egzotikus jazzmuzsikát sejtető cikkcakk mozdulata kirajzolja kékkel körvonalazott sziluettjét. Mögötte egy keleti város díszletépületei sorakoznak,

Vaszary János: táncosnő színes tollfejdísszel,
1925–1930 között, magántulajdon

pálmafával és árnyékvetővel, felettük a csillagos éjszaka. a jellegzetes lilával festett égbolthoz a mulató zsöllyéinek árnyékba burkolózó expresszív
türkiz tömbje illeszkedik, tipikus vaszarys színakkordot szólaltatva meg. a
modern metropolisztól elkábult Vaszary 1925-ben – mint régi francia előképe, toulouse-lautrec, majd utána Brassaï – végiglátogatta a Montmartre
neves mulatóit. a japán metszetek aszimmetrikus logikája alapján felépített vázlatokon és festményeken dokumentálta az éjszakai előadásokat,
megfordult a Moulin Rouge-ban, a Folies Bergère-ben, a casino de parisban,
a la cigale-ban és a palace-ban is. Ezek egyikében járhatunk a most vizsgált
kép revüelőadásán is.
aRt dEco ÉlEtÉRzÉS
a trianoni Magyarország fásult bánatából kevesen tudták átérezni azt a
modern élni vágyást, amely áthatotta az évtizedet a győztes nyugati nagy-

léon-Bakst: Scheherazade designterv, 1910

városokban. nem akadt olyan magyar újságíró, aki Vaszary 1925ös riportázsesszéjéhez hasonlóan érzékeny lenyomatát adta
volna az art deco párizsának: „a katasztrófák és fáradtság dacára
minden előre mutat – visszatérés semerre sincs a múltba. a kérlelhetetlen puristák, valamint a reakciósok sakálhada hiába ólálkodik. az egész napi kemény és sokszor reménytelen rabszolgamunka igáját mindenki érzi. a pillanatnyi kábulatok felhajtása,
a beteg lázas nyugtalanságával lüktető élet, a késő éjjeli
órákat beragyogó, örökös, karneválra emlékeztető bengáli
tüzek, a revükben a női mezítelen szépségek babiloni felvonulása és diadala – az idegek túlfeszültségére mutatnak.” Vaszary nemcsak esszében számolt be párizsi tapasztalatairól, de mindenekelőtt olyan ihletetten friss
kompozíciókon is, mint a most vizsgált festmény.

Batthyány Gyula: Francia színház, 1928, magántulajdon

alexander archipenko:
Kék táncos, 1913–1918,
magántulajdon
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52 | Iványi Grünwald Béla
(Somogysom, 1867–1940, Budapest)
Háromkirályok (az Esthajnalcsillag
követése), 1900-as évek eleje
the three Kings (Wise Men Follow
His Star), early 1900s
42,5 × 53 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelzés nélkül | unsigned
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR

Iványi Grünwald Béla: Háromkirályok, 1903, magántulajdon

Iványi Grünwald Béla: Színpadi jelenet, magántulajdon

Becsérték: 2 400 000 – 3 600 000 Ft
Estimated price: 6 400 – 9 600 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

63 | Báró Mednyánszky László
(Beczkó, 1852–1919, Bécs)
csavargó, 1910 körül
Vagabond, c. 1910
48 × 32 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Mednyánszky |
Signed lower right: Mednyánszky
REpRoduKálVa | REpRoducEd
• Modern magyar festészet 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach tamás, Budapest, 2003, 217.,
• Modern Hungarian painting 1892-1919.
Szerk.: Kieselbach tamás. Budapest, 2003. 217.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR
Becsérték: 3 400 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 067 – 12 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Édouard Manet: az abszint ivó, 1859,
ny carlsberg Glyptotek, Koppenhága
158 | KIESElBacH GalÉRIa

Mednyánszky lászló: Két csavargó,
1910 körül, Magyar nemzeti Galéria,
Budapest

Barcsay Jenő: Kubikusok, 1923,
Ferenczy Múzeum, Szentendre

54 | Iványi Grünwald Béla
(Somogysom, 1867–1940, Budapest)
tavasz, 1909 körül
Spring, c. 1909
60 × 90 cm
olaj, karton | oil on cardboard
Jelezve jobbra lent: Iványi
Grünwald Béla nagybánya |
Signed lower right: Iványi

a Magyar Vadak című kiállítás
katalógusának borítója, 2006

Grünwald Béla nagybánya
a hátoldalon saját kezű ajánlás
Révai Mórnak, és a Könyves Kálmán Szalon
raglaptöredéke
REpRoduKálVa | REpRoducEd
Szabó lászló: Iványi Grünwald, corvina, Budapest, 2007, 31. kép
IRodaloM | lItERatuRE
• Gyergyai albert. Egy barátságos ház története. In: Magyar zenetörténeti
tanulmányok. Kodály zoltán emlékére. Szerk.: Bónis Ferenc, zeneműkiadó,
Budapest, 1977, 411–427.
• nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai művésztelep alapításának
100. évfordulója alkalmából. Szerk.: nagy Ildikó, Magyar nemzeti Galéria,
Budapest, 1996
• Magyar Vadak párizstól nagybányáig (1904–1914).
Magyar nemzeti Galéria, Budapest, 2006
• Szabó lászló: Iványi Grünwald, corvina, Budapest, 2007
• Szabó lászló: Iványi Grünwald Béla. Kossuth Kiadó – Magyar nemzeti
Galéria, Budapest, 2010
• Szuhai Barbara: a Minerva-utcai árva kapu története 2.0.
Meselohazak.hu, 2021. árpilis 25.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 22 667 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 18 000 000 Ft
Estimated price: 26 667 – 48 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rippl-Rónai József: Jelenet Somssichék kertjében, 1912–13, Musée d’orsay, paris
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Rippl-Rónai József: Schiﬀer Miksáné lányaival (a Schiﬀer-villa pannója), 1911, Magyar nemzeti Galéria, Budapest

Rippl-Rónai József: csendes délután a Római villa
kertjében, magántulajdon

Iványi Grünwald Béla: tavasz (az egykori Révai-villa elpusztult pannója), 1909. die Kunst für alle, 1909–1910

Iványi Grünwald Béla: akt papagájjal, 1909 körül,
magántulajdon

Iványi Grünwald Béla: nyár (a Schiﬀer-villa pannója), 1912, Magyar nemzeti Galéria, Budapest

nEóS HatáS

Ennek megfelelően a Révai- (1909) vagy a Schiﬀer-villába (1912) készített

a barokkos kerítés mögött a nyolcvanas évek divatja

nész visszaemlékezéséből tudunk a legtöbbet a belső

Mikor a friss, fauvos esztétikát képviselő neósok 1906-ban felforgatták a

nagy méretű pannói elsősorban a szecesszióhoz kötődnek. az idilli termé-

szerint épült 10 lakásos társasház látványa. Vagyis

kialakításról: „az épület jellegtelen volt, egyszerű de

nagybányai művésztelepet, az alapítók közül ki mogorva, ellenszenvvel, ki

szeti környezetben megjelenő aktok ugyanakkor a magyar modernség

ismét egy kapu ház nélkül. a rejtély megoldásához visz-

tágas, és kényelmes belül. a nagy földszinti hallban

érdeklődő kíváncsisággal ﬁgyelte őket. Iványi Grünwald ez utóbbiak tábo-

úttörőinek, a nyolcaknak a művészetével is összecsengenek – nem vélet-

sza kell ugranunk röpke 100 évet. 1906-ban az akkor

egy igen szép nagy freskó volt Iványi-Grünwaldtól, ha

rába tartozott (a konzervatívabb Réti meg is szólta ezért), maga is kísér-

lenül. Miközben a végleges, nagy méretű falkép stílusa közelebb állt a bécsi

már széles klientúrával, jó szakmai hírrel és virágzó vál-

jól emlékszem, virágos tájat ábrázolt ülő és álló, mez-

letezni kezdett a nagy színfoltok vad társításával. ahogy zwickl andrás írta

szecessziós paloták dekorációjához, a kis méretű színvázlatok modern han-

lalkozással büszkélkedő, messze földön híres Révai test-

telen alakokkal. az öregúr többször mesélte, hogy a

róla az 1996-os, nemzeti galériás nagybánya-katalógusban (nem véletlenül

gütésű, a fauvizmussal rokon, egyéni festmények. nem véletlen szerepel-

vérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság tulajdonosa,

freskó és alatta Kernstok gyönyörű lovas-kompozíci-

czóbel Béla fauve remekével, az ülő ﬁúkkal együtt reprodukálva Iványi Grün-

tette őket külön-külön is kiállításokon. a most elemzett mű – a hátlapján

Révai Mór vett itt telket. […] Révai Mór 1906-ban Vidor

ója köré két Ferenczy-aktot szeretne a falra aggatni,

wald pannójának archív fotóját): „a síkszerű-dekoratív stílus olyan első

fennmaradt töredékes raglap alapján – a Könyves Kálmán Szalonban volt

Emilnek, a szecesszió nagymesterének adott megbízást,

de a az aktok sokáig rejtőztek, majd vagy túl drágák

generációs művésznél is jelentkezik, mint Iványi Grünwald Béla. […] [új

bemutatva. Formai jegyei alapján a legmodernebb Iványi-Grünwald művek

ahogy azt a hatóságok a terv engedélyezésekor meg-

voltak, vagy mások vették meg […] a földszinten balra

képei] nemcsak témaválasztásukban, hanem stílusukban is az újonnan

közé tartozik, a par excellence fauve tavaszi táj (1910 körül) vagy a gaugu-

jegyzik. a tervek sajnos elvesztek, a villa telitalálatot

volt az öregúr külön lakása […] az emeleten körbefutó

színre lépő ﬁatalok hatását tükrözik, napfényes tájba helyezett, stilizált

ines akt papagájjal (1909) legszűkebb társaságába.

kapott a háborúban, úgy tűnik, csak a kapu maradt

galériáját balra a könyvtár foglalta el, mellette másik

meg az első, igazán mesélő ház esetében.”

kis lakosztály, ahol Bartók lakott, aztán pedig a lukács

női aktjain egyre dekoratívabb felfogás érvényesült. nagybányán készült
a Révai-villa számára festett Vendégség (tavasz) című monumentális

a RÉVaI-VIlla

pannó, és a művésztelepről való távozása után is nagyméretű, allegorikus

a nagy méretű pannó Révai Mór megbízásából készült a Vidor Emil által ter-

a nyolcaK táRSaSáGáBan

lukács György ekkor már Bécsben élt, ahol apja gyak-

aktkompozíciókkal folytatta ezt a stílust.”

vezett, gellérthegyi szecessziós villába 1909-ben. „a mai Kelenhegyi és Mi-

a villát Révaiék – 1917-ben – eladták egy másik neves

ran látogatta.” a villa tragikus véget ért: a második

nerva utcák sarkán – írta a ház történetét feldolgozó Szuhai Barbara –, ma

értelmiségi polgárcsaládnak, lukácséknak. a bank-

világháború alatt bombatalálatot kapott és elpusztult,

FauVE StíluS

Minerva utca 2. címen, az éles kanyarban gondosan a sarokra tervezett, kő-

igazgató lukács József ﬁa, a nyolcakat támogató

megsemmisítve azt a páratlan művészeti aurát,

Iványi Grünwald Béla a századforduló dekoratív összművészeti indíttatá-

keretes kapu áll. a kőrészek stílusa inkább premodern, miközben a ková-

lukács György is itt élt, Iványi Grünwald pannója alatt.

amelyben a modern magyar festészet ilyen kiemelt

sából fordult – sikeres alkotóként – a monumentális megrendelések felé.

csoltvas erősen neobarokk, de nem is ez okozza a teljes stílzavart. Hanem

a házban tanítóskodó Gyergyai albert irodalomtörté-
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család nagyobbik ﬁa, János lakrészei, a kisebbik ﬁú,

Révay Mór János

helyet kapott.
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56 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
dizőz (párizs), 1930-as évek
diseuse (paris), 1930s
60 × 44 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelezve középen lent: Scheiber H |
Signed lower middle: Scheiber H.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 10 333 EUR
Becsérték:4 800 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 12 800 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

55 | Márﬀy Ödön
(Budapest, 1878–1959, Budapest)
art deco cigaretta reklám, 1927

nő virággal, 1912 körül
Woman with Flowers, c. 1912
31 × 30 cm
tus, papír | Indian ink on paper
Jelezve jobbra lent: Márﬀy Ödön | Signed lower right: Márﬀy Ödön
KIállítVa | ExHIBItIon
• BáV. 39. aukciós kiállítása. Budapest, 1976. május. (190. tétel)
• a nyolcak. cézanne és Matisse bűvöletében,
Janus pannonius Múzeum, pécs, 2010
REpRoduKálVa | REpRoducEd
• a nyolcak. Szerk.: Bardoly István-Markója csilla.
pécs, Janus pannonius Múzeum, 2010. 519.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 400 – 4 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Henri de toulouse-lautrec:
Moulin Rouge: la Goulue, 1891

A pesti színésznő
Ilosvay Rózsi
166 | KIESElBacH GalÉRIa
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57 | Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861–1927, Kaposvár)
a pesti színésznő (Ilosvay Rózsi), 1924
the actress (Ilosvay Rózsi), 1924
52.5 × 42 cm
pasztell, papír | pastel on paper
Jelezve balra fent: Rónai 1924 | Signed upper left: Rónai 1924
RodaloM | lItERatuRE
• lukács Gyula: Egyszer volt, hol nem volt… V. Ilosvay Rózsi.
Színházi Élet, 1923/48., 9–11.
• Vigh Jenő: „olyan jó érzés visszamenni a színpadra.”
Beszélgetés Ilosvay Rózsival. Elvállalta a Waterlooi csata főszerepét.
Színházi Élet, 1924/49., 27.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimated price: 42 667 – 64 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Édouard Manet: Hecht kisasszony portréja, Musée d'orsay, paris.
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a MEnnyoRSzáG aBlaKa

ünnEpElt SzínÉSznŐ

„Egyszer volt, hol nem volt, a nagykörúton is túl, az almássy-téren volt egy-

az ábrázolt modell, Ilosvay Rózsi ﬁatal kora ellenére a korabeli társasági

szer egy kis lány, akinek olyan szeme volt, amilyen száz évben csak egyszer

élet ismert alakja volt. a portré készítésének idején, 1924-ben, 23 éves kora

születik. Kék volt ez a szem, mint a mennybolt, a mennyország ablaka volt

ellenére már több mint egy évtizedes karrier állt mögötte. Hatévesen tűnt

ez a szem és sudár fekete testőrök állottak őrt előtte: a pillák. Kacagni tu-

fel mint csodagyerek, majd a reáliskola elvégzése után a legendás pesti

dott ez a szem, sírni, szenvedni, örülni, boldog tudott lenni és boldogtalan

színésztanodában Rákosi Szidi növendéke lett. 1918 és 1925 között az and-

és úgy tudott csodálkozni, ahogy senki más szem ezen a világon. a szem

rássy úti és a Belvárosi Színház tagja volt, majd a Vígszínház társulatához

boldog tulajdonosát Ilosvay Rózsinak hívták.” így kezdődött a népszerű tár-

szegődött. Kritikusai elsősorban a naiva szerepkörében dicsérték és a pesti

sasági lap, a Színházi Élet 1923-as portrécikke a közkedvelt ﬁatal színész-

csibészlány megformálását tekintették a specialitásának. a ﬁatal színésznő,

nőről, aki megbabonázta a pesti publikumot. a közönség soraiba tartozott

korának ünnepelt sztárja számos művészt megihletett. Gyakran jelentek

az idős festő, Rippl-Rónai József is, aki érzékeny képmáson örökítette meg

meg róla karikatúrák és fényképek a társasági újságok lapjain, többen ké-

a teátrumok csillagát.

szítettek róla portrét rajzban, festményben és szoborban egyaránt.

pRoFIlBEállítáS

aRt dEco KaRaKtER

a selymesen hullámzó, de egyszínű kék háttér előtt ábrázolt arc sziluettként

Ilosvay Rózsi a portré születésének évben tért vissza – kevéssel férjhez me-

rajzolódik ki a néző előtt. a proﬁlbeállítás megidézi a szecessziós portrék

netele után – a színpadra, egy új lengyel Menyhért-darabban. a bubifrizu-

dekoratív szerkesztésmódját, de okkal felidéződnek – az antik császárok

ráját néző újságírónak cserfesen válaszolt: „Hiába nézi a hajamat. Ezzel a

pénzérmére készült arcélére emlékeztető – reneszánsz arcképfestészet

frizurával játszom a moziszínésznőt.” Ilosvay Rózsi portréját a datálás se-

múzeumi remekei is. a jól elkülönülő, nagyvonalúan modellált színfoltok

gítségével pontosan elhelyezhetjük az életműben. 1924-ben készült, a mű-

kiegyensúlyozott, harmonikus együttest alkotnak, kiegészítve a pasztell-

vész legismertebb arcképeivel egy időben. Ekkoriban született ugyanis az

réteg mögül elővillanó papír világos színével. Rippl-Rónai nem a színpadról,

a nevezetes sorozat, melyen Rippl-Rónai programszerű következetességgel

ﬁlmekről és fotókról ismert jellegzetes óriási kék szemekkel jellemezte a

rögzítette művészbarátainak, elsősorban a Nyugat íróinak arcvonásait. de

portrét, hanem vérbeli festői eszközzel, a háttér koloritjával idézte meg az

ugyanebben az évben készült az életmű talán legismertebb képe, a Vörös

íriszek szépségét. Közben hagyta, hogy az art deco fekete selyemtunika le-

sapkás önarckép is, valamint kevéssel később az a pasztell, mely 1925 óta

szaladjon a színésznő válláról, érzéki frivolságot kölcsönözve az előkelő

képviseli alkotóját és a magyar festőművészetet az uﬃzi legendás önarc-

arcél tulajdonosának.

képgyűjteményében.
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58 | Járitz Józsa (Budapest, 1893–1986, Budapest)

59 | Móricz Margit (dombóvár, 1902–1990, Budapest)

lányok
Girls

arábia (oázis), 1930-as évek
arabia (oasis), 1930s

86 × 77 cm

80 × 61,5 cm

olaj, vászon | oil on canvas

olaj, vászon | oil on canvas

Jelezve jobbra fent: Járitz | Signed upper right: Járitz

Jelzés nélkül | unsigned

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR

pRoVEnIEncIa | pRoVEnancE
a művész hagyatékából

Becsérték: 1 400 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 7 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR
Becsérték: 3 400 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 067 – 12 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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a KIKapcS. alapítvány küldetése,
hogy kedvezményes kikapcsolódást és közösséget biztosítson
olyan családok számára, akik sajátos nevelési igényű (SnI) gyermeket nevelnek. Bárdió luca és
Környei Viktória, két egyetemista
lány projektjéből indult a kezdeményezés, amely mára már 150
fős családi közösséggé, 30 fős
önkéntes bázissá és 4 munkavállalóval működő alapítvánnyá
nőtte ki magát.
„a probléma, amivel találkoztunk,
nem más mint hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő
családok többsége elszigetelten
él, megszünik nekik a családi és
baráti támogató közeg. Ezen felül
a gyermekek fejlesztése nagyon
sok anyagi költséget és időt vesz
el a családtól, amely miatt nagyon kevés minőségi időt tudnak
együtt tölteni és 70%-uk még
sosem jutott el nyaralni. Mi tudjuk, hogy milyen jó érzés egy szerető, támogató és elfogadó kö-

61 | Varga József (Budapest, 1922–2021, Budapest)

zösséghez tartozni, ezért azt
tűztük ki célul, hogy ezen családok életminőségének javításán

Balaton parti strandolók, 1961
Bathers by lake Balaton, 1961

keresztül járulunk hozzá egy
szebb világhoz.”

140 × 200 cm
olaj, vászon | oil on canvas

60 | Jáky György (Győr, 1930–2008, Budapest)

Jelezve jobbra lent: Varga 1961 | Signed lower right: Varga 1961
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR

Mediterrán kikötő (nyári zsongás), 1974
Mediterranean port (Summer life), 1974

Becsérték: 1 200 000 – 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 200 – 6 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

71 × 55 cm
olaj, farost | oil on ﬁbre board
Jelezve jobbra lent: Jáky 74 | Signed lower right: Jáky 74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 200 000 Ft / 533 EUR
Becsérték: 300 000 – 600 000 Ft
Estimated price: 800 – 1 600 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

a FEStMÉny EladáSáBól
BEFolyó tElJES ÖSSzEGEt
a KIKapcS. alapítVány KapJa
KIESElBacH GalÉRIa | 175

62 | Vaszary János (Kaposvár, 1867–1939, Budapest)
párizsi modell (Fekvő akt piros drapérián), 1930-as évek
parisian Model (lying Female nude on the Red drapery), 1930’s
30,5 × 40 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve a hátoldalon: Ez a kép férjem műve Özv. Vaszary Jánosné |
on the reverse: Ez a kép férjem műve Özv. Vaszary Jánosné
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 14 000 000 – 18 000 000 Ft
Estimated price: 37 333 – 48 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

páRIzSI BudoáRoK VIláGa

ERotIKa a pIRoS SzŐnyEGEn

„a pillanatnyi kábulatok felhajtása, a beteg lázas nyugtalanságával lüktető

Vaszary különösen érzékeny festői szeme nyughatatlan kereste a szokatlan

élet, a késő éjjeli órákat beragyogó, örökös, karneválra emlékeztető bengáli

látószögeket. Bár számtalan portrét és vidám társasági eseményt festett

tüzek, a revükben a női mezítelen szépségek babiloni felvonulása és diadala”

életében, különösen vonzódott a hátulról „meglesett” nőalakokhoz. Elegáns

– írta körül híres esszéjében Vaszary János az őt magával ragadó érzést,

delnők fordulnak a horizont felé, úriasszonyok ülnek tüntetően háttal a

amikor az art deco születésének évében ellátogatott párizs forgatagába.

nézőnek, érzékien elfekvő aktok fúrják fejüket a párnába. nem véletlen

Vaszary ekkor tért vissza a századelő után ismét a francia fővárosba, ahol

került a nemzeti Galéria Vaszary-katalógusának címoldalára a nő csíkos

egykor magába szívta a kivételesen könnyed, elegáns festőiséget. a most

fürdőruhában című jelenet (1930, MnG), a tengerparti fövenyen üldögélő,

vizsgált képén ebből a franciás, frivol piktúrából adott leckét. az apró

nyakszirtjét és hátát mutató, dekoratív art deco nővel, akinek bubifrizuráját

gyöngyszemet a lángoló vörös és a fekete izgatott, szenvedélytől fűtött,

pár ecsetvonással érzékelteti. Hasonlóan rejti el arcát a most vizsgált fest-

modernista redukáltsággal feldobott színfoltjai határozzák meg. Ezt a szűk

ményen látható modell, hogy csak fekete Kleopátra-haját lássa a néző, il-

kettősre hangolt színskálát egészíti ki a fehérlő női akt testét modelláló tin-

letve a maga érzékiségében elnyúló formás, kéjes örömöket kínáló idomait.

tazöld sraﬀozás, a komplementer tónussal téve vibrálóvá a kompozíciót.

Sok esetben Vaszaryt csak az elforduló nő titokzatossága és a különös

a karjait kívánatosan összefonó, magas sarkú cipővel érzékien játszó nőalak-

látószög vonzotta, ez esetben a tiszta erotikum kendőzetlen – bár áradó

ban ott kísért a párizsi budoárok fülledt hangulata, a libertinusok erotikus

festőiségbe burkolt – kifejezése.

regényeitől Manet szemérmetlen olympiájáig.

Kees van dongen: Fekvő nő, 1924 körül, magántulajdon
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Vaszary János: párizsi modell, 1929, Mta BtK MI adattár
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63 | Emőd Aurél (Budapest, 1897–1958, Budapest)

64 | Schéner Mihály (Medgyesháza, 1923–2009, Budapest)

napozók az olasz tengerparton, 1930-as évek
Sunbathers on the Italian Riviera, 1930s

Balaton (tihany)
lake Balaton (tihany)

32 × 40 cm

50 × 70 cm

akvarell, papír | Watercolour on paper

olaj, farost | oil on ﬁbre board

Jelzés nélkül | unsigned

Jelezve balra lent: Schéner | Signed lower left: Schéner

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 220 000 Ft / 587 EUR

Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft

Becsérték: 340 000 – 460 000 Ft

Estimated price: 1 600– 2 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 907 – 1 227 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konecsni György:
Balaton, Wegry,
prospektus,
1935 körül
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65 | Czóbel Béla
(Budapest, 1883-1976, Budapest)
piros kendős lány, 1934
Girl in a Red Kerchief, 1934
73 × 54,5 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra fent: czóbel | Signed upper right: czóbel
pRoVEnIEncIa | pRoVEnancE
Egykor nagy István színművész (1909–1976) gyűjteményében
KIállítVa | ExHIBItIon
• czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész kiállítása. Műcsarnok, 1971 (85. kép)
• Béla czóbel. peintre Hongrois (1883–1976), (kiállítás: paris, Salle d'exposition
du Vieux colombier, 2001) 101. kép

németh lajos, Kratochwill Mimi, czóbel Béla és François thurin a Műcsarnokban, 1971

REpRoduKálVa | REpRoducEd
• czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész kiállítása. Műcsarnok, 1971.
Katalógus. 39
• clarisse: czóbel Béla, Budapest, corvina, 1970 (16. kép)
• Frank János, Kratochwill Mimi, czóbel, Budapest, corvina, 1983 (33. kép)
• Béla czóbel. peintre Hongrois (1883–1976), (kiállítás: paris, Salle d'exposition
du Vieux colombier, 2001), kiállítási kat., Budapest, 2001. 109
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 28 000 000 Ft
Estimated price: 42 667 – 74 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

philipp clarisse: czóbel Béla, Budapest, corvina, 1970

czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész kiállítása, Műcsarnok, 1971

Béla czóbel. peintre Hongrois (1883–1976), kiállítási katalógus, 2001

Frank János, Kratochwill Mimi: czóbel, Budapest, corvina, 1983

66 | Breznay József (Budapest, 1916–2012, Budapest)
Velencei gondolák (San Moisé templom), 1978
Gondolas of Venice (chiesa di San Moisé), 1978
50 × 70 cm
olaj, karton | oil on cardboard
Jelezve balra lent: Breznay 1978 Venezia |
Signed lower left: Breznay 1978 Venezia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR
Becsérték: 500 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

San Moise templom
napjainkban

67 | Vadász Endre
(Szeged, 1901–1944, Budapest)
Mediterrán kikötő
Mediterranean port
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tempera, falemez | tempera on board

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR

Jelezve balra lent: Vadász |

Becsérték: 1 800 000 – 2 800 000 Ft

Signed lower left: Vadász

Estimated price: 4 800 – 7 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

50 × 59,5 cm

68 | Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894–1941, Budapest)
Róma melletti kisváros (Subiaco), 1930
the Italian Village of Subiaco near to Roma, 1930
127 × 127 cm
tempera, falemez | tempera on panel
Jelezve jobbra lent: aba-novák 30 | Signed lower right: aba-novák 30
pRoVEnIEncIa | pRoVEnancE
Egykor a Kozma család tulajdonában, majd soproni magángyűjteményben,
később németországi magángyűjteményben.
KIállítVa | ExHIBItIon
• la xVII. Biennale di Venezia. Velence, 1930 (kat. ungheria 36a., Subiaco)
• aba-novák Vilmos és pátzay pál gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum,
Budapest, 1931. február (kat. 33., Subiaco – 1000 pengő)
• „artes” magyar mesterek reprezentatív csoportkiállítása. Vigadó, pécs, 1931. április 25.–május 3.
• a Római Magyar Intézet ösztöndíjas művészeinek első kiállítása. nemzeti Szalon, Budapest, 1931.
május–június (kat. 62., Subiaco – magántulajdon)
• aba-novák Vilmos (1894–1941) emlékkiállítás. nemzeti Szalon, Budapest, 1942. március (kat. 21.)
• aba-novák Vilmos 1894–1941 emlékkiállítása. Móra Ferenc Múzeum, Szeged,
1994. március–június (kat. 9., Subiaco)
• aba-novák Vilmos 1894–1941 emlékkiállítása. damjanich János Múzeum,
Szolnok, 1994. július–augusztus (katalógus nélkül)
• aba-novák Vilmos emlékkiállítás. Művelődési és Sportház Galéria,
Szombathely, 1998. március–április (katalógus nélkül)
• Best of Mű-terem. Válogatás az elmúlt 10 év kiemelkedő alkotásaiból.
Budapest, Virág Judit Galéria és aukciósház. 2007. április 14–28.
REpRoduKálVa | REpRoducEd
• a Római Magyar Intézet ösztöndíjas művészeinek első kiállítása. Kiállítási katalógus,
nemzeti Szalon, Budapest, 1931. 10. tábla
• Gerevich tibor: aba-novák Vilmos. Szépművészet, 1941. 264. oldal után
• aba-novák Vilmos (1894–1941) emlékkiállítás. Kiállítási katalógus. nemzeti Szalon,
Budapest, 1942 (II. tábla)
• B. Supka, Magdolna: les particularités nationales de la peinture d’aba-novák.
In: a Magyar nemzeti Galéria közleményei, 11. szám, Budapest, 1960, 80.
• B. Supka Magdolna: aba-novák Vilmos. Budapest, 1966 (22. kép)
• láncz Sándor: aba-novák Vilmos (1894–1941) Élet és tudomány Kalendáriuma, 1969, 269.
• p. Szücs Julianna: az idézőjel csapdája. néhány gondolat a római iskoláról. Művészet, 1977/12., 8.
• p. Szücs Julianna: Közösség hiánya – álközösség csapdája. pályaképvázlat aba-novák Vilmosról.
Világosság, 1982/4., 238.
• p. Szücs Julianna: a római iskola. Budapest, 1987 (70. kép)
• antik Enteriőr. Katalógus, 1999
• Figyelő, 1999. december 9–15., 71.
• Molnos péter: aba-novák. Budapest, 2006, 34.
• Best of Mű-terem. Válogatás az elmúlt 10 év kiemelkedő alkotásaiból. Szerk: Virág Judit,
törő István. Virág Judit Galéria és aukciósház, Budapest, 2007, 142, 203.
• ujváry Gábor: amikor a kultúra a politika fölé kerekedett… Gerevich tibor
és a Római Magyar akadémia. Európai utas, 2008/2–3., 80.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 55 000 000 Ft / 146 667 EUR
Becsérték: 65 000 000 – 95 000 000 Ft
Estimated price: 173 333 – 253 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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séget afelől, milyen fontos hely illeti meg a festményt aba-novák életmű-

KÉSEI KáRpótláS

vében: „a tartalom és előadásmód teljes egységének, vagyis a jellegzetes
Jól emlékszem: ez a festmény hiányzott a legjobban. a debreceni ModEM

aba-novák-i piktúra alapképletének születési pillanata a Subiaco című kép

nagy sikerű aba-novák-kiállításának előkészítésekor, 2007 végén és a kö-

megfestésével datálható” – olvashatjuk az 1966-ban megjelent monográfia

vetkező esztendő elején minden létező szálat megmozgattam, hogy az

lapjain. „a festmény igéző hatású, érezteti velünk, hogy az emberi élmény

itáliai periódus vitathatatlan főműve, a méretével is tekintélyt parancsoló

s a művészi kifejezés egy lélegzetből fakadt. Éppen akkor, amikor Rómából

Subiaco ott lehessen az áprilisi megnyitón. nem tudtam megszerezni, nem

a Trattoria miatt nyugtalanul távozott, sietett segítségére útjában egy pá-

sikerült „becserkészni” a mű akkori tulajdonosát – még úgy sem, hogy a

ratlan élmény: a hirtelen eléje táruló Subiaco város gigantikus-regényes

művész unokája, Kovács Kristóf is csatasorba állt a nagy cél érdekében.

látványa. Irdatlan mélységből csap fel a kőváros az égnek, sötétlő hegyóri-

Jól tudtuk, hogy kulcsműről van szó, amelynek bemutatása minden fárad-

ások között. a zuhanó ember látásában futhatnak így egymásnak a mély

ságot megér. az olasz terem fő helyére szántam. aba-novák első monog-

és a magas szédítő irányai. a monumentalitás tökéletes természeti arányai

ráfusa, Supka Magdolna hosszú bekezdéseket szentelt a képnek, pedig a

diadalmasan bontakoznak ki a térben, s e látvánnyal járó benső pátoszt,

maga valójában csupán egyszer, az 1942-es emlékkiállításon láthatta. több

lelkendezést s ugyanakkor elfogódottságot teremtenek a parányi ember-

mint fél évszázadon át egy fekete-fehér reprodukció őrizte a makacsul rej-

ben. aba-novákban itt talált egymásra a romantikus képzeletű, szertelen

tőzködő remekmű emlékét. Supka Manna ennek ellenére nem hagyott két-

vérmérsékletű ember a formák fenséges rendjében, erejében éledő művésszel. […] E képpel megszűntek aba-novák marcangoló kétségei afelől,
hogy sikerül-e megtalálnia a mondanivalóját valóban és erővel tolmácsoló
festői beszédét.”

úJ StíluS EGy naGy KudaRcBól
a Bethlen-kormány a világ fővárosaiban állami ösztöndíjasokat fogadó kulturális intézeteket hozott létre, hogy ezzel is ellensúlyozza Magyarország
trianon utáni nemzetközi elszigeteltségét. Ennek a hálózatnak az egyik
legfontosabb oszlopa a művészeknek, nyelvtanároknak, történészeknek
és papoknak ideiglenes otthont adó Regia accademia d’ungheria, vagyis
a római collegium Hungaricum volt. Gerevich tibor az intézmény vezetőjeként, majd kinevezett kurátoraként jelentős befolyást gyakorolt a művészeti ösztöndíjasok kiválasztására. az ő döntése volt az is, hogy az első évfolyamba meghívta a magyar újklasszicista törekvések négy kiemelkedő
személyiségét: patkó Károlyt, Szőnyi Istvánt, aba-novák Vilmost, valamint
a szobrász pátzay pált.
az 1929. január 27-én Rómába érkező aba-novákot közel sem ideális állapotok fogadták. a collegium Hungaricumot befogadó, közel négyszáz éves
palazzo Falconieri ugyanis alapos átalakításra szorult. a művészi munka
megkezdését éppen az új funkció diktálta elkerülhetetlen átépítés, az ezzel
járó áldatlan állapotok, valamint a tervezett műteremház hiánya akadályozta a leginkább. Bár a festők felszerelése februárra megérkezett Budapestről, sőt március elején aba-novák már a felfeszített vásznak alapozását
is elvégezte, az érdemi munka csak a következő hónap elején indult meg.
Eredendően epikus, az elbeszélő festészethez vonzódó alkotói karaktere,

a Római Magyar Intézetet befogadó
palazzo Falconieri homlokzata, 1930 körül

valamint a freskókészítés iránti vonzalma arra indította aba-novákot, hogy
egy monumentális méretű, több mint háromszor két méteres kompozíció,
egy római kocsmajelenet megfestésébe fogjon.
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aba-novák Vilmos,
1935 körül

színe és a rájuk eső fény intenzitása szabja meg, hanem egy koherens rendszerré összeálló, egyénileg konstruált vizuális logika, az autonóm festői
akarat. aba-novák tulajdonképpen az avantgárd szigorú, logikai alapú
forma- és színképzését alakította át saját ízlése szerint, ha tetszik, a téma
és a mondanivaló hangsúlyos megtartásával humanizálta azt. Egymástól
határozottan elváló foltokból, mozaikszerűen építette fel festményeit, miközben az ily módon esetleg széteső kompozíciós elemeket sajátos színdinamika alkalmazásával fogta össze. a valőrlépcsőkkel ritmizált felület fókuszaiba néhány végletekig fokozott, harsány, szinte csattogó színfoltot
helyezett, amelyek gravitációs fókuszpontként magukhoz vonzzák s egyben
hierarchikus rendbe „kényszerítik” az önálló képi részleteket.
az új festői modorhoz új anyag is dukált: aba-novák – feltehetően patkó
Károly hatására – a temperafestékkel kezdett kísérletezni, itáliai élményeit,
a hegyekre kapaszkodó városok sajátos formarendjét ezzel a médiummal
fogalmazta újra. Festményeinek ma is bámulatra méltó színereje, a felületek tökéletes állapota szinte a quattrocento táblaképek felszínét idézi,
sőt ez az analógia arra is kiterjed, hogy aba-novák ettől az időtől kezdve
szinte kivétel nélkül fára dolgozott. precízen simára csiszolt, kréta alapozású műmárvány felületeket hozott létre, erre vitte fel széles ecsetjeivel,
néhol zsilettpengével visszatörölve tiszta tubusszíneit, létrehozva a látványból leszűrt sajátos képi rendet, a középkori épületek kubusaiból szőtt
mozaikszerű térszerkezetet.

IHlEtŐ utazáSoK
a most bemutatott kép szokatlan erővel mutat rá aba-novák itáliai utazá-

aba-novák Vilmos: térzene, 1930, Magyar nemzeti Galéria, Budapest

sainak művészi jelentőségére. E motívumgyűjtő utak – melyeken nemegyszer a Római Magyar akadémia néhány művésztagja, így patkó Károly, Vilt

Közel egy évtizeddel az események után is élénken élt aba-novák emléke-

tibor és pátzay pál is társául szegődött – hatalmas élménymuníciót adtak

zetében a Trattoriával való „birkózás”, a fájó kudarc és az azt követő reveláló

a műtermi munkához. a legtöbbször rajzban, ritkábban akvarellen rögzített

felismerés. Az Est című napilapban 1938 karácsonyán megjelent interjúban

tájvázlatokat aba-novák szabadon variálva használta fel s hozta létre a

ezt olvashatjuk: „– Komoly és nagyon fájdalmas, szinte fizikai betegséget

végső, temperával falemezre rögzített kompozíciókat. Fennmaradt olasz-

kaptam elkeseredésemben. lemondtam a festészetről, hónom alá fogtam

országi levelei és természetesen itáliai tárgyú képei, így a Subiaco is jól il-

a rajzpapírokat és kihajókáztam az adriára, hogy semmi mást ne tegyek,

lusztrálja, milyen mélyen megérintette a mediterrán táj, az olasz élet, a

mint hogy a mosolygó kék tengeren elfelejtsem ezt a fájdalmat. – Mérges

fenséges középkori városok lenyűgöző hangulata. Ez a reveláló hatás mu-

szeretettel beszél aba-novák Vilmos erről a nagy élményéről, amely után

tatkozik meg a most elemzett alkotáson is, amely felvonultatja a festő

– mint ő mondja – egyszerre csak a Szentlélek megvilágosította elméjét

itáliai táblaképeinek jól ismert alkotóelemeit: az egymásra zsúfolt házak

és rájött arra, hogy – bármily furcsán hangzik is – ő ezután csak egyetlen

kubisztikus tömbjeit, a keskeny utcák kanyargó útvesztőit, a karcsú cipru-

színnel: szürkével fog festeni.”

sokat, a monumentális hegyeket és a fehér felhőkkel tagolt ragyogó mediterrán égboltot.

a hatalmas méretű Trattoria fájdalmas kudarca két fontos tanulsággal
járt, amelyek alapvetően meghatározták a továbblépés irányát. aba-novák

az itáliai festmények már a kortársakat is elbűvölték. Farkas zoltán, az Új

felhagyott a hagyományos tónusfestéssel, vagyis képein az egymás mellé

Szín című művészeti folyóirat kritikusa 1931-ben megjelent cikkében így

kerülő felületi elemek színét és árnyalatát nem a tárgyak primer, valóságos

elemezte e gyorsan népszerűvé váló alkotásokat: „legtöbbjükön mély csend
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aba-nováknak és a vele tartó patkó Károlynak szüksége volt az olasz főváros

csak jó védelmi hely volt dacoskodó hűbérurak számára, de pompás nyaraló

fullasztó barokk miliője után: friss levegőt, lélegzetelállító távlatot, feszes

és vadászkastély is. Falai között nem mindig istenes és épületes foglalkozás

szerkezetű architekturális részleteket, mediterrán napfényt és sok évszá-

közt telt el a Borgiák, colonnák, Borghésék és Barberinik ideje, akik egymás

zados történelmi tradíciót.

után szinte családi örökségképpen bírták a subiacói apátságot.”

a bencés apátságáról híres kisvárost és környékét a magyar közönség ezekben az években leginkább Berzeviczy albert 1924-ben kiadott itáliai útle-

dEBütáláS a VElEncEI BIEnnálÉn

írásaiból ismerte. a Subiacóról szóló fejezet szinte tökéletes leírását adja
az aba-novákot is megihlető természeti élménynek:

a Subiaco első alkalommal a korabeli Európa legjelentősebb nemzetközi
tárlatán, az 1930-as Velencei Biennálé magyar pavilonjában került közönség

„a meredek hegyeket jobbára csak alacsony cserje borítja, s lenn, a folyó

elé. a júniusban megnyíló kiállítás kortárs anyagának válogatása elsősor-

helyenként kiszélesedő, köves medre környékén van csak jobban művelt

ban Gerevich tibor nevéhez fűződik, ám a festő és a nagy hatalmú kurátor

föld és jutalmazóbb gazdálkodás. Különben a tájkép élő alakjai itt inkább,

között lezajlott levélváltás ismeretében azt is jól tudjuk, hogy a római ma-

mint bárhol: tipikusan olaszosak. […] Egy kanyarulatnál a völgy katlanná

gyar művészek első bemutatkozása jelentős részben aba-novák intenciói

változik, a sziklás hegyek lejtőit itt valamivel sűrűbben borítja szőlőtő és

szerint zajlott le. Gerevich – engedve legfőbb kedvence finom zsarolásának

olajfa, tölgy és gesztenyeerdő, s a katlan közepén emelkedő dombon, mely

– végül leszűkítette a kiállító római iskolás festők létszámát: aba-novákon

az anio folyását erős fordulatra kényszeríti, egy szürke kis város tornyosodik

és preferáltjain, Szőnyin, Medveczkyn, patkón és Molnár c. pálon kívül egye-

fel, látszólag egymás tetejébe épített házakkal, amelyek legfelül marcona

dül Kákay-Szabó György szerepelt a tárlaton táblaképekkel. a siker igazolta

tekintetű vár zömök négyszögű tornyában csúcsosodnak ki. Ez Subiaco és

a rendezés koncepcióját. Gerevich diadalmas beszámolókat küldhetett

tetejében a »Rocca«, az »abbate commendatóriók«, az egykori harcias

haza: díjeső hullott, a nemzetközi sajtó lelkes cikkekben gratulált, sőt nagy

apátok vára. […] Ez az elrejtett kis fellegvár, a falaihoz engedelmesen hoz-

rangot adó vásárlások is történtek. Már az is kisebbfajta szenzációt okozott,

zásimuló városkával, itt, a vad hegyek ölében, a zuhogó patak felett, nem-

hogy patkó két festményét az első napon megvette a neves olasz művész,

Subiaco látképe az aniene folyó völgyével

patkó Károly: Subiaco, 1930 Magyar Kereskedelmi Bank, Budapest

Képeslap Subiaco látképével, 1930-as évek

uralkodik, az élet pezsgéséről nem beszélnek, s ha néha vannak is emberi

vagy kastély körül, hogy kúsznak föl sorjában a sok emeletes épületek az

vagy állati alakjai, melyek bennük megállnak, ezek is teljesen beléolvadnak

ormokra. nem naturalista portréja ez egy-egy meghatározott olasz hegyi

a mélységes nyugalomba. […] Ennek a világnak halk ünnepélyességét nem

városnak; lényege szól hozzánk a jellegzetes építkezésnek, vidék- és nép-

szakítják meg dúló szenvedélyek, nincsenek sóvár vágyai és nincsen szen-

meghatározta életstílusnak aba-novák egy-egy festményén. Viharvert tor-

vedése, ezek a csendesen pihenő városok és lakóik sohasem vajúdnak, las-

nyok, campanilék, szűk sikátorok, magaslábú viaduktok bonyolult, monu-

san élik százados életüket, amelynek nincsen a múlttól vagy a mától kü-

mentális formahalmaza mindenütt, melynek árnyékában a mindennapi

lönböző jövője.”

élet megszokottsága zajlik. Milyen kicsi az ember nagy alkotásainak tövében. csak igazi fantáziával megáldott lélek tudja azonban ilyen nagynak

a festőt személyesen is jól ismerő műkritikus, ybl Ervin szintén úgy látta,

látni és ábrázolni a dolgokat. talán szükséges volt ehhez aba-novák haza-

hogy aba-novák művészi újjászületésében fontos szerepet játszott az itáliai

térése is, mert messziről nagyobbnak tűnnek föl a dolgok, a távolság és az

táj sajátos karaktere. „Bár régebbi magyar falusi vásznain is itt-ott fölvillant

idő megnöveszti az emlékeket, a képzelet szabadabb munkáját nem kor-

az architektonikus formák iránt való érdeklődése, kompozicionális értéke-

látozza a közvetlen benyomás realitása.”

lésük, az építészeti tömegek artisztikuma olasz földön ejti őt rabul. új stílusának megszületésébe lényegesen beleszól Itáliának természettől és emberi kéz által formált, sajátos képe. Jellemét fejezi ki ennek az Isten áldotta

SuBIaco

országnak vagy legalábbis egyik jellegzetes részének. Szürke sziklák és
mély kék tengeröblök meglepő teljességgel élik ki a maguk forma- és szín-

„Szinte reszketett, nem bírt magával az izgalomtól” – emlékezett vissza

karakterét, tömören és határozottan zengik szépségharmóniájukat. És a

pátzay pál arra a pillanatra, amikor aba-novák szeme előtt először feltárult

kőre, a part körül épült városok sajátos képe milyen markánsan rajzolódik

a Róma mellett található középkori kisváros, Subiaco fenséges látványa.

ki minden egyes képén. Micsoda nyomasztó háztolongás egy-egy templom

a pazar szépségű táj tálcán kínált mindent, amire a műteremből kiszabadult
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LUCREZIA BORGIA

GINA LOLLOBRIGIDA

SUBIACO LEGHÍRESEBB SZÜLÖTTEI

CESARE BORGIA
GIOVANNI BORGIA

anselmo Bucci, ám az igazi szalagcím abból a hír-

között minden egyes biennálén kiállították a mű-

ből lett, hogy aba-novák Bettola című festményét

veit, sőt az is vitathatatlan, hogy „a teljes velencei

maga Mussolini szerezte meg a római Galleria

magyar részvétel szempontjából máig ő jelenti a

d’arte Moderna részére.

valaha legtöbbször kiállított és legsikeresebb magyar művészt a Giardiniben”.1

a katalógus tanúsága szerint aba-novák összesen
hat művel képviselte magát a biennálé anyagában:
VÉGRE IttHon

a Subiaco mellett itt került először közönség elé a
jól ismert Térzene és az életmű egyik vitathatatlan
sztárképe, a Laura is. Szerencsénkre a Pesti Napló

a Velencei Biennálé bezárását követő egy eszten-

Képes Melléklete enteriőrfotót is közölt a magyar

dőben a kép két alkalommal is közönség elé került

pavilon kortárs szekciójáról: a Subiaco a fénykép

Budapesten. Először 1931 februárjában az Ernst

jobb oldalán látható Molnár c. pál festményeinek

Múzeumban aba-novák Vilmos és pátzay pál gyűj-

és pátzay pál szobrának társaságában. aba-novák

teményes tárlatán, majd a Római Magyar Intézet

korabeli presztízsét jól mutatja, hogy 1928 és 1942

ösztöndíjas művészeinek első kiállításán a nemzeti

Jegy az 1930-as velencei biennáléra
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a pesti napló Képes Melléklete beszámolója az 1930-as velencei biennáléról, jobbra lent aba-novák Subiaco című képe a magyar pavilonban

a velencei biennále magyar pavilonja, 1910 körül

Levelezőlap a Subiaco reprodukciójával, 1931

A Római Magyar Intézet ösztöndíjasainak kiállítása a Nemzeti Szalonban, középen Aba-Novák Subiaco című képe, 1931

Szalon termeiben. Ide már magántulajdonból érkezett, így a festményt min-

geden került ismét kiállítóterembe, 52 esztendő után. A sorsa különösen

den bizonnyal az Ernst Múzeumban vásárolta meg egy gyűjtő: a katalógus

alakult: akié volt, az 1944-ben elhagyta az országot, s a nyugati határszélen,

tanúsága szerint igen tekintélyesnek számító, 1000 pengős árat adott érte.

sok egyéb értékkel együtt átadta bizalmasának. Ő pedig igen nagy tisztes-

A Subiaco Aba-Novák 1942-es, Gerevich Tibor által rendezett emlékkiállí-

séggel és becsülettel őrizte, oly mértékig, hogy én magam is csak 1975-

tásán is felbukkant, majd több mint fél évszázadra eltűnt a szemek elől.

ben szereztem róla tudomást. Az örökös szavamat vette, hogy – a Nemzeti

Titokzatos sorsát ma is csupán címszavakban tudjuk rekonstruálni. Az 1994-

Galérián kívül – nem teszek róla másnak említést.”2

es szegedi Aba-Novák kiállítás kapcsán a művész lánya így nyilatkozott:

2008-ban nehéz volt elfogadni a tényt, hogy Aba-Novák legnépszerűbb kor-

„A Subiaco egyike apám csodálatos tájélmény-képeinek. Ez a kép itt, Sze-

szakának vitathatatlan főműve hiányozni fog a „barbár zseni” életművét
megidéző nagy debreceni kiállításról. Talán a sors szerény kárpótlása, hogy
14 év elmúltával a Subiaco most mégis a közelembe került, legalább e ta-

1 | Bódi Kinga: Magyar részvétel a Velencei Képzőművészeti Biennálén 1896–1948.
Doktori disszertáció, Budapest, 2014, 230.
2 | Panek Sándor: Képritkaságok a tárlaton. Beszélgetés Aba-Novák Judit művészettörténésszel, a mester lányával. Délmagyarország, 1994. március 26. 7.

Levelezőlap a Subiaco reprodukciójával, 1931A Subiaco fényképe a Szépművészet (1941)

nulmány erejéig. Remélem, a jövőben minden jelentős Aba-Novák-tárlaton
a fő helyre kerül. Megérdemli.
MoLNoS PÉTER

és az Élet és Tudomány Kalendáriuma (1969) című lapokban
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Aba-Novák Vilmos: Róma melletti kisváros (Subiaco), 1930

Patkó Károly: Subiaco, 1930 Magyar Kereskedelmi Bank, Budapest

A NAGY TALÁLKOZÁS

SUBIACO — 1930
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SUBIACO

69 | Lehel Mária
(Budapest, 1889–1973, Peveragno)
Tengerparti sétány olaszországban (Ősz), 1930
Italian Shore (Autumn), 1930

70 | Vadász Endre (Szeged, 1901–1944, Budapest)
53 × 75 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper

Itáliai kisváros főtere
Italian Town Square

Jelezve balra lent: Lehel Mária Nervi 930 |
Signed lower left: Lehel Mária Nervi 930

40,5 × 50 cm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR

Tempera, falemez | Tempera on board
Jelezve jobbra lent: Vadász Endre |

Becsérték: 800 000 – 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 133 – 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Signed lower right: Vadász Endre
Bernáth Aurél: Ősz, 1927, magántulajdon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 200– 4 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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71 | Szabó Vladimir
(Balassagyarmat, 1905–1991, Budapest)
Istentől elhagyott táj, 1933
Godforsaken Country, 1933
123,5 × 123 cm
olaj, papír falemezen | oil, paper on board
Jelezve balra lent: SzV 1933 | Signed lower left: SzV 1933
Hátoldalán: a Nemzeti Szalon raglapja |
on the reverse: label of Nemzeti Szalon
KIáLLíTVA | ExHIBITIoN
• 1934: LxxxII. csoportkiállítás, Nemzeti Szalon (kat. 74.)
1980: Szabó Vladimir festőművész kiállítása, Műcsarnok
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
• Supka Magdolna: Szabó Vladimir. Mai Magyar Művészet.
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1974. 11. kép 36-37 o.
• Szabó Vladimír és Kratochwill Mimi: Szabó Vladimír.
A művész kiadása. Budapest, 1987. III. színes kép
• Vas Népe, 1980. október 5.
• Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach Tamás, Kieselbach
Galéria, Budapest, 2004, 614. kép
IRoDALoM | LITERATuRE
• LxxxII. csoportkiállítás. Nemzeti Szalon, Budapest, 1934
• Vadas József: Régiségfestő. Élet és Irodalom, 1980/39., 13.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 64 000 EUR
Becsérték: 34 000 000 – 70 000 000 Ft
Estimated price: 90 667 – 186 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szabó Vladimir: Pásztorok imádása, 1935, magántulajdon
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Max Beckmann: Családkép, 1920, Museum of Modern Art

Stanley Spencer: Vacsora a szálloda gyepén, 1956-57, Tate, London

Stanley Spencer: Feltámadás, Egyesülés,
Aberdeen Art Gallery & Museums

Szabó Vladimir: olasz fantáziaváros (Halászfalu), 1934,
magántulajdon

Szabó Vladimir: olasz halász, 1933 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Stanley Spencer: Kánai menyegző (A férj és a feleség),
1953, magántulajdon

A LáTHATó BuGyRAI

olasz karakterek töltögetik a poharakat, isszák a bort és hallgatják a gitár-

– rövid orvosi tanulmányok után – 1931 és 1934 között fővárosi ösztöndíjjal

megoldását. […] Tudtam tehát, s most a műcsarnoki kiállítás nézője is meg-

„Ha meg akarjuk ragadni a láthatatlant, a lehető legmélyebbre kell leha-

zenét – a ﬁatal Szabó Vladimir mélyen belenézett a látható világ beckmanni

tanult a római Magyar Akadémián. Itt készült, olasz ihletettségű munkáit

bizonyosodhatott róla: Szabó Vladimir remek festő. Vagy inkább varázsló?

tolnunk a látható bugyraiba” – mondta Max Beckmann, a két világháború

valóságába. A múzeumi rangú festménynek kielemelt helye lenne egy olyan

1934 decemberében a Nemzeti Szalon csoportos kiállításán láthatta a kö-

Hiszen csupa varázslat tanúi vagyunk. A harmincas években, amikor a világ

közötti Németország fanyar hangú krónikása. Ez az a groteszk valóságe-

új kánonban, amelyben a két világháború közötti új realizmusok megkapnák

zönség. Ezen a tárlaton szerepelt az 1933-as Istentől elhagyott táj is. A képet

már háborúra készülődik, paradicsomi idillt fest legelő tehenekkel és hím-

lemző nézőpont, amely nagyon közel áll Szabó Vladimir harmincas években

az őket megillető fejezetet a modernizmus történetében.

születése idején némiképp értetlenül fogadta az úri közönség (a Pesti Hírlap

poros tátrai hegyekkel; az ötvenes években, amikor hangos vezércikk-ki-

kialakuló esztétikai világához. A festmény költői címének (Istentől elhagyott

újságírója), viszont az 1980-as műcsarnokbeli Szabó Vladimir-kiállításon

állást kérnek számon a művészettől, halványan felderengő népmeseként

vidék) hangulata olyan, mintha Faludy György egyik Villon-átköltéséből eredne

A RóMAI ISKoLA GyüMöLCSEI

valósággal ünnepelte a publikum, még verset is ihletett. A kép groteszk

kelti életre a történelem régmúlt eseményeit; a hatvanas évektől pedig,

– keletkezésüket is csak pár év választotta el egymástól, de míg az ágrólsza-

A festményt az a Szabó Vladimir készítette, akinek fanyar hangulatú, szür-

társadalomrajza ekkorra már egy korszak jelképévé emelkedett.

amikor a tudományos-technikai forradalom immár a mi hétköznapjainknak

kadt vagabund a francia nyelvterületre kalandozott el, addig a római iskolás

reális alaptónusú, háború utáni műveit jól ismerik a műértők, korai alko-

Szabó Vladimir Itália távoli, „isten háta mögötti” vidékeire. A háttérben egy

tásait viszont még a szakma is alig-alig. Pedig a most elemzett, négyzet

A FESTŐI VARázSLAT

kedvenc modelljeit: a vigyorgó öregasszonyokat, a nőkről mélázó férﬁakat

képeslapra kívánkozó, középkori városka látható, a naplemente aranysárga

alakú táblakép is jelzi, hogy monumentális festményeinek eredeti hangü-

Vadas József Régiségfestő című, 1980-as tárlatkritikájában pontosan találta

vagy az embereket gyerekként körülvevő állatokat. A varázslat – jobb, ha

fényében felragyogtatva. Az előtérben viszont az újtárgyilagosság eszköztá-

tésű, harmincas évekbeli főművei csak Aba-Novákhoz mérhető kvalitást

meg a fél évszázadon átívelő életmű őszinteségének okait: „Régóta várom

bevalljuk – mindenkit elbűvöl. Ez a körülmény már egymagában is magya-

rával jellemzett arcú ﬁgurák ülnek körül egy masszív kerti asztalt. A vidám

képviselnek. Nem véletlenül: a főiskolát a húszas években elvégző Szabó

Szabó Vladimir gyűjteményes kiállítását. Úgy is mondhatnám: egy rejtély

rázat a festő tegnapi és mai népszerűségére.”
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is részévé válik, a középkori katedrálisok árnyékában keresi és találja meg
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73 | Wágner Géza
(Gömörnyilas, 1879–1939, Székesfehérvár)
72 | Tornyai János
(Hódmezővásárhely, 1869–1936, Budapest)
Naplemente az Alföldön
Sunset on the Great Plains
23 × 26 cm
olaj, falemez | oil on board
Jelezve jobbra lent: Tornyai, Jelezve balra lent: Tornyai |
Signed lower right: Tornyai, Signed lower left: Tornyai
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR
Becsérték: 600 000 – 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 600 – 2 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

214 | KIESELBACH GALÉRIA

Fények a vízen (Balaton), 1933
Lights over the Water (Lake Balaton), 1933
81 × 61 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve balra lent: Wágner Géza 1933,
Jelezve jobbra lent: Wágner Géza 1933 |
Signed lower left: Wágner Géza 1933,
Signed lower right: Wágner Géza 1933
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR
Becsérték: 650 000 – 850 000 Ft
Estimated price: 1 733 – 2 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Claude Monet: Tengeri látkép, 1866, ordrupgaard, Koppenhága, Dánia
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74 | Bernáth(y) Sándor (Szihalom,1949–2012,Budapest)
Szentendrei komp, 1973 körül
Ferry of Szentendre, c. 1973
110 × 67 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezés nélkül | unsigned
PRoVENIENCIA | PRoVENANCE
Egykor a művész hagytékában
IRoDALoM | LITERATuRE
• Bernáth(y) Sándor. Szerk.: Tóth árpád. Galeria Neon, Budapest, 2012
• A Hannibál Projekt. zombori Mónika beszélget Bernáth(y) Sándorral.
Balkon, 2010/11–12.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 5 867 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft

Bernáth(y) Sándor: Szentendrei lószar, 1973, magántulajdon

Estimated price: 8 000 – 13 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bernáth(y) Sándort a nyolcvanas évekbeli (szentendrei) új dadaizmus egyik
kulcsﬁgurájaként ismeri a művészvilág, a Bizottság zenekar alapító tagjaként
(majd később a magyar techno egyik ősatyjaként). Polgár- és káderpukkasztó
művészetét a sziporkázó humor és az autodidakták mindent megkérdőjelező
találékonysága jellemezte. Pályája a hetvenes években indult, amikor a szocialista vidék gyáripari munkásai közé beilleszkedni nem tudó Bernáth(y)
(akkor még csak Bernáth) rátalált a képzőművészetre, a szomszédos faluból,
Mezőszemeréről származó Bukta Imrével együtt. Példaképének Csontváry
Kosztka Tivadart választotta, az ő stílusában készített tájképeket. Különböző
szabadiskolákban képezte magát (Sváby Lajos, Fajó János), hogy felkészítse
magát a művészeti pályára. Ahogy egy kései interjújában mondta: „Tanulnom
kellett. Történelmet, művészettörténetet, szakmai ismereteket, emberismeretet, valóságtant, pina- és peceremérettant, elélvezéstechnikát, szegénység- és
gazdagságtant, valamint szíjostorcsattogást szemből vagy hátulról, bürokráciatant – azaz korrupcióval való megalkuvást, hazugságmegfejtést, asztrológiát,
Bernáth(y) Sándor kiállításának plakátja
Stúdió Galéria, 1980. november 5–22. Terv: Bernáth(y) Sándor

számmisztikát és barátmegtartást, valamint családalapítást, gyermeknevelést
és őszinteséget. Igen, tájképeket festettem, és »parafrázisokat«.” Ezek közé a
korai „parafrázisok” közé tartozik a most vizsgált Szentendrei komp, amelyen
nemcsak nagy példaképének, Csontvárynak a naiv stílusát lehet tetten érni,
hanem az igazi bernáth(y)s humort is a hozzáillesztett alcímben (Giccs-giccs
de én festettem), amely már-már koncept gesztussá fordítja át a tájképet.
Bernáth(y) ártatlan tekintettel csodálkozott rá az őt körülvevő világra, legyen
az egy szigetmonostori kompátkelő, rózsadombi panoráma, szentendrei utcarészlet vagy éppen a berlini fal maradványa, amelyet egy művészeti gesztus
keretében rozsdavörösre mázolt át a Tabánban.
RIEDER GáBoR

A Bizottság. Vajda Lajos Stúdió, Szentendre, 1981
A képen jobbról a második: Bernáth(y) Sándor
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75 | Gróf Batthyány Gyula (Ikervár, 1887–1959, Budapest)
Virágok (Életfa), 1930-as évek
Flowers (Tree of Life), 1930s
145 × 100 cm
olaj, aranyfesték, vászon | oil, gold paint on canvas
Jelezve jobbra fent: BG monogram | Signed upper right: BG monogram
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 64 000 EUR
Becsérték: 30 000 000 – 50 000 000 Ft
Estimated price: 80 000 – 133 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az ÉLETFA TöVÉBEN
Sokféle virágcsendéletet ismerünk a két világháború közötti magyar festészet ter-

FANTASzTIKuS VIRáGoK

méséből, de egyik sem hasonlítható a nagy különc, gróf Batthyány Gyula most vizs-

Az érett Batthyány művészetét pontosan jellemezte a kor tapasztalt kritikusa, ybl

gált képén látható burjánzó, ornamentális látomásához. Aranyozott háttér előtt

Ervin, aki az 1929-es Budapest Hírlap hasábjain elemezte friss kiállítását: „Mindenki

kacskaringózó szőnyegmintaként terülnek szét a különféle pöndörödő és tekeredő

számára kellemes meglepetés lesz Batthyány Gyula gróf újabb műveinek gyűjte-

levelek, a virágszirmok, a kelyhek és a fürtök. Hol összefonódnak, hol szétválnak,

ménye, mely a művész érdekes tehetségének mind erősebb kibontakozásáról ta-

hol bárányfelhőként fodrozódnak, hol harangvirágként lekonyulnak. A kép felső ré-

núskodik. Batthyány stílusa nem a modem festői törekvésekből nőtt ki, művészete

szén még mezei virágok sokszínű csokrának induló növénykavalkád alul burjánzó

a régi tündöklő századok szelleméből táplálkozik, ezek jelmezében, kulisszái segít-

gyökértörzsben fonódik össze. Mintha a világ létét biztosító életfa tövénél járnánk,

ségével fejezi ki a mai kor komplikált érzéseit, raﬃnált vágyait. Teljesen elfeledkezik

egy meg nem határozott archaikus mítosz vagy fantasztikus ﬁlm színfalai között.

a valóság külső képéről. Kacskaringós vonalritmussal, a tekervényes formák gazdag

A virágcsokor léptéket vált, és egy hatalmas, ősöreg faóriás sokszínű termésévé

játékával mesevilágot varázsol elénk, amelyben a játéknak és bűnnek fantasztikus

lényegül át, mintha ovidius Metamorphosesának egyik átváltozástörténete zajlana

virágai teremnek.” Az ybl által említett, Ernst Múzeum-beli kiállításon látott „fan-

le a szemünk előtt.

tasztikus virágok” tökéletesen megragadják a gróf most vizsgált csendéletének

Gustav Klimt: Az élet fája (Stoclet Fríz), 1905-1909. MAK, Bécs
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Gustav Klimt: Életfa (részlet), Stoclet-ház

76 | Hincz Gyula (Budapest, 1904–1986, Budapest)
Színek, formák, hangulatok
Colors, Shapes, Moods

77 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
Bárhölgy (Rúzs), 1930 körül
Bar Lady (Rouge), c. 1930

45 × 60 cm
Akril, tempera, vászon | Acrylic, tempera on canvas

66 × 55 cm

Hátoldalon a vakrámán: autográf felirat és a Képcsarnok Vállalat

Vegyes technika, papír |

kiállítási cédulái | Singed on the strecher: autograph inscription

Mixed technique on paper

and labels of Képcsarnok Vállalat

Jelzés nélkül | unsigned

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR

Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft

Becsérték: 3 800 000 – 6 000 000 Ft

Estimated price: 3 200 – 4 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 10 133 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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78 | Gábor Jenő (Pécs, 1893–1968, Pécs)
Futball, 1931
Football, 1931
80 × 65 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Gábor J. 1931 | Signed lower right: Gábor J. 1931
KIáLLíTVA | ExHIBITIoN
• Az uj Művészek Egyesülete (uME) harmadik budapesti kiállítása,
Nemzeti Szalon, 1931 (kat. 55.)
• Bauhaus Emlékkiállítás, Erdész Galéria, 2019
IRoDALoM | LITERATuRE
• Az uj Művészek Egyesülete (uME) harmadik budapesti kiállításának
katalógusa. Nemzeti Szalon, Budapest, 1931
Bajkay Éva: Expresszívek a pécsi művészkörből. Jelenkor, 1997/9.
A művészettől az életig. Magyarok a Bauhausban.
Szerk.: Bajkay Éva, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 20 000 000 Ft / 53 333 EUR
Becsérték: 26 000 000 – 36 000 000 Ft
Estimated price: 69 333 – 96 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Martyn Ferenc Alakok lépcsős szerkezetben, 1928,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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oskar Schlemmer: Lépcsőház, 1932, MoMA, New york

Bortnyik Sándor: Korunk hőse, 1963, magántulajdon

Bortnyik Sándor: Géplovag, 1928, magántulajdon

A. Tóth Sándor: Labdarúgó, 1930,
A. Tóth Sándor Galéria, Pápa

Martyn Ferenc Nagyváros ítélete, 1928–30, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Kiállító tagjai több-kevesebb változással a régiek, jelenleg tagjainak száma
A FuTBALL HERoIzMuSA

helyezkedett el. Mikor visszatelepült 1919-ben a szülővárosába, ta-

41. Az uME ma is a haladó magyar képzőművészet jegyében egységes irányt

lálkozott az avantgárd művészet új szellemiségével, hiszen Pécs

jelölő avant garde művészi csoportosulat. Működésének tere átfogja a ha-

tött képen egy futballmeccs pillanata látható. Középen egy

a fővárosból és a környező országokból szétszéledt avantgárdisták

ladó művészet mozgalmait minden irányban, a festészetben, a szobrászat-

szoborszerű, arany fényben ragyogó atlétaalak egyensúlyoz a

gyűjtőhelyévé vált. Gábor Jenő szerteágazó baráti köre – köztük

A futurizmus és a modernség festői dinamizmusával megtöl-

bal lábán, játszi könnyedséggel terelve maga előtt a labdát. Mö-

ban s a grafikában.”

Molnár Farkas, Stefán Henrik és Weininger Andor – révén közvetlen

götte két másik futballista robog, míg a kép jobb szélén egy terra-

kapcsolata került a Bauhaus modernista gondolkodásmódjával. Az első

SzoBoRSzERű ART DECo

kotta színű – a festmény teréből félig kilógó – ellenfél próbálja ki-

világháborút követő egy-két évben a vitatott státuszú Baranya megye

Gábor Jenő – sok uME-ba tartozó fiatalhoz és a pécsi modernekhez hason-

áltva megállítani a heroikus angyalként érkező csatárt. A háttérben

központjában, Pécs városában a modern művészet forrongó otthonra

lóan – egyszerre merített a párizsi izmusokból és a még frissebb neok-

a kapu fehér sziluettje vehető ki, körben a reflektorfénnyel bevilá-

lelt. Bár a forradalmi lendület idővel alábbhagyott, a modern művészeti

lasszikus tendenciákból. Genthon Istvánnak írt 1924-es levele szerint a re-

gított, sematizált emberformák sziluettjét ismétlő ívek és hullámok

szellemiség továbbra is meghatározó maradt – az itt élő Gábor Jenő élet-

neszánsz mestereken kívül El Greco, Cézanne, a francia kubisták, Picasso

sorakoznak. Az egy-egy szín különböző valőrjeivel modellált foltok

művében is.

és Kandinszkij voltak a példaképei. A Labdarúgók című képen ezt a kettős

legömbölyített, art decós tömegeit a kubizmustól örökölt pettyező
színátmenetek teszik vibrálóvá. Az avantgárd formaképzésű kép fes-

stíluskötődést pontosan érzékelhetjük. A megsokszorozott sziluettek – küAz uME 1931-ES KIáLLíTáSA

tője a két világháború közötti képzőművészet egy még feldolgo-

A futballistákat ábrázoló festmény minden bizonnyal azonos azzal a

zatlan életművű mestere, a pécsi Bauhaus-kör egyik nagy

lönösen a csatár jobb lábánál – a futurizmust idézik, a pettyegető modelGeorge Stanley és az általa készített oscar szobor

Labdarúgók című képpel, amely az uj Művészek Egyesületének

tehetsége, Gábor Jenő.
PÉCSI MoDERNEK KözöTT

lálás a kubizmus eszköztárából való. ugyanakkor az áramvonalasított (streamliner), sematizált, kubizáló, mégis klasszikusan szoborszerű formák

(uME) harmadik budapesti kiállításán szerepelt a Nemzeti

sokszínű csoportjából. Ahogy az 1931-es katalógusuk bevezetője írta: „Az

stílusa az 1920-as évek közepétől ismert modernséget képviseli. Azt, amit

Szalonban 1931-ben. Az egyesület azokat a legfrissebb – az

uj Művészek Egyesülete 1925. év januárjában alakult egy szürke téli délután

a mai művészettörténet-tudomány már art decónak nevez. Az art deco leg-

újklasszicizmus és art deco felé tájékozódó – modern tenden-

a Belvárosi Kávéház félemeletén. Célja, mint ma is, hogy a haladó magyar

ismertebb alkotása a Cedric Gibbons által 1928-ban tervezett, George Stan-

Gábor Jenő az 1910-es évek első felében tanult a

ciákat képviselő fiatalokat és idősebb mestereket tömö-

képzőművészetet mívelő fiatalság érdekeit szolgálja. […] Az 1931-ik esz-

ley által formázott oscar-díj. A filmes emlékszobor férfi figurája Gábor Jenő

Képzőművészeti Főiskolán, majd rajztanárként

rítette, akik Vaszary János vezetésével kiváltak a KuT

tendőt az uME budapesti harmadik kiállításával kezdi a Nemzeti Szalonban.

heroizált focistáinak legközelebbi híres rokona.

Az oscar szobor
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79 | Mácsai István (Budapest, 1922–2005, Budapest)
A tihanyi levendulás, 1970
Lavender Fields of Tihany, 1970

80 | Demjén Attila
(Dicsőszentmárton, 1926–1973, Budapest)
Balatoni kikötő, 1961
Port of Lake Balaton, 1961

40 × 60 cm
olaj, farost | oil on ﬁbre board

59 × 78 cm

Jelezve balra lent: Mácsai 70 | Signed lower left: Mácsai 70

olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Demjén A. 961 | Signed lower right: Demjén A. 961

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 853 EUR
Becsérték: 440 000 – 650 000 Ft
Estimated price: 1 173 – 2 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR
Becsérték: 350 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 933 – 2 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Balaton, kikötő (Fotó: Fortepan)
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81 | Rozgonyi László
(Budapest, 1894–1948, Budapest)
Vöröslő ég a tóparton, 1930 körül
Red Skies over the Lakeshore, c. 1930
45,5 × 60,5 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Rozgonyi L. |
Signed lower right: Rozgonyi L.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 3 733 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 6 400 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aba-Novák Vilmos: Kilátás az ablakomból, 1925, magántulajdon

Szőnyi István: zebegényi Dunakanyar viadukttal, 1925 körül,
magántulajdon
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A modern táj

Boccioni
Kandinszkij
Van Gogh

Pissarro

Utrillo

Vlaminck

Rousseau

Marquet

Chirico

Braque

82 | Márﬀy Ödön
(Budapest, 1878–1959, Budapest)
zebegény „Lelátás a műteremből”
(Táj kéménnyel, zebegényi téglagyár), 1910 körül
zegebény, View from the Studio (Landscape
with Chimney, Brick Factory in zebegény), c. 1910
96,5 × 130,5 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve balra lent: Márﬀy ödön |
Signed lower left: Márﬀy ödön
Életműkatalógus-szám: 5.2.1.
(Rockenbauer zoltán: Márﬀy. Életműkatalógus, 2006)

Maurice de Vlaminck: Papírgyár, 1904, Bührle Collection, zurich

Wassily Kandinsky: Tájkép gyárkéménnyel, 1910, Solomon R. Guggenheim Museum, New york
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PRoVENIENCIA | PRoVENANCE
A pécsi Janus Pannonius Múzeum vásárolta a BáV 22.
képaukcióján 1970-ben, innen csere révén,
1999-ben budapesti magángyűjteménybe került.
KIáLLíTVA | ExHIBITIoN
• 22. művészeti képaukció kiállítása. Bizományi áruház
Vállalat, MoM Művelődési ház, 1970. május 10–17.
(kat. 128., Lelátás a műteremből.)
• Vystava osmy a Aktivistu. Madarské Revolucni uméni
1909–1926 (Nyolcak és Aktivisták). Prága–Pozsony, 1976
• Nyolcak és Aktivisták. Kieselbach Galéria, Budapest,
1999. november 12–21.
• A modern magyar festészet legszebb képei.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2003. november 22–28.
• Szín, fény, ragyogás. Márffy ödön kiállítása. KoGART,
Budapest, 2010
• Cézanne és Matisse bűvöletében. A Nyolcak. Centenáriumi
kiállítás. Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár,
Pécs, 2010. december – 2011. március (kat 267.)
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
• Hungarian Modernism 1900–1950. Selection from
the Kieselbach Collection. Budapest, 1999, 60, 375.
Szalon, 1999. március–április
• Rockenbauer zoltán: Márffy. Életműkatalógus.
Budapest, 2006, 198, 361.
• Modern magyar festészet 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2003., 783. kép
• Modern Hungarian Painting 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Budapest, 2003, 783. kép
• Die Moderne in der ungarischen Malerei 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás. Berlin, 2008, 783. kép
• Artmagazin, 2009/3. 64.
• Szín, fény, ragyogás. Márffy ödön. KoGART, Budapest, 2010.
(Digitális katalógus)
• A Nyolcak. Kiállítási katalógus. Szerk.: Markója Csilla,
Bardoly István. Pécs, 2010, 316.
• Rockenbauer zoltán: Márffy ödön. Budapest, 2015, 21.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––÷÷––––––––
Kikiáltási ár: 75 000 000 Ft / 200 000 EUR
Becsérték: 120 000 000 – 160 000 000 Ft
Estimated price: 320 000 – 426 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––÷÷––––––––––––––

A brüsszeli magyar fauve kiállítás katalógusának borítója, 2010

A Magyar Vadak című kiállítás katalógusának borítója, 2006

nem csupán a hazai modernizmus főműve, de egyben a nemzetközi fauve
festészet elsőrangú példája is, amely a világ bármely nagy múzeumában
méltó módon képviselhetné a magyar képzőművészet értékeit.
PáRIzS, BuDAPEST, NyERGESÚJFALu
központúságát. Mikor a külföldi tanulmányút lehetősége megadatott számára, először Münchenbe ment, de – többek között éppen Rippl műveinek

Márffy Ödön 1910 körül

hatására – 1902 őszén Franciaország felé vette az irányt. Miként legtöbb
magyar honfitársát, őt is teljesen rabul ejtette a Szajna-parti főváros. „Nem
MAGyAR VADAK NEMzETKözI PoRoNDoN

Musée d’orsay vagy a chicagói Art Institute. Nem nehéz megjósolni, hogy

lehet leírni azt a boldogító érzést: itt lenni” – olvashatjuk egy Budapestre

Az elmúlt évtized hazai és nemzetközi kiállításai, valamint az aukciók kie-

a magyar festészet iránt érdeklődő külföldi kurátorok milyen irányba fognak

küldött, 1903-ban kelt levelében. „Elhatároztam, inkább száraz kenyéren

melkedő eredményei jól illusztrálják, hogy a gyűjtők részéről egyre fokozódó

lépni a közeljövőben.

élek, de innen évekig nem mozdulok. Mindent, amit Münchenben hiába ke-

érdeklődés övezi azokat a magyar remekműveket, amelyek könnyedén be-

A 20. század elején induló magyar festők közül jó páran, közülük is elsősor-

restem, itt megtaláltam. Bátor, szabad és friss kezdeményezést, a szellemi

illeszthetők az európai modernizmus fő sodorvonalába. Míg Csontváry vagy

ban a magyar fauvok éppen úgy tökéletesen szinkronban alkottak koruk

légkör bódító varázsát, kimondhatatlan örömét az életnek...” A korabeli

éppen Nagy István képei előtt sajnos még mindig többé-kevésbé értetlenül

legmodernebb francia művészeivel, mint egy évtizeddel korábban Rippl-

hangulatot jól jellemzik Bölöni György szavai, aki a század eleji Montpar-

áll a nyugat-európai vagy éppen amerikai műértők és kurátorok többsége,

Rónai József. A közelmúlt néhány reprezentatív bemutatója, többek között

nasse „magyar negyedének” krónikásaként küldte cikkeit, kritikáit a hazai

addig Rippl-Rónai, Bortnyik és Moholy-Nagy alkotásai azonnal képesek

a Magyar Vadak franciaoszági tárlatsorozata és a nagy sikerű Allegro Bar-

lapokba: „Bécsnek, Münchennek már letűnt a csillaga régen. Gyorsan fut

megszólítani őket és kivívni elismerésüket. Rippl-Rónai művei már közel

baro című kiállítás azzal a tanulsággal is szolgált, hogy a 20. század első

át rajtuk a párizsi expresszvonat.”

fél évszázada a francia Nabis-k képei mellett láthatók Nyugat-Európa és

évtizedében a progresszív magyar festők egy csoportja tökéletes szinkronba

Márffy Párizsba érkezve először a Julian Akadémiára iratkozott be, majd

Amerika múzeumaiban, sőt az utóbbi években olyan nagy presztízsű intéz-

került a legmodernebb európai irányzatokkal. Ennek egyik legszebb példája

az École des Beaux Arts-on folytatta tanulmányait. A szigorú akadémiai

mények is jelentős műveket szereztek meg az életműből, mint a párizsi

a most bemutatott festmény is: Márffy Zebegényi téglagyár című alkotása

szellemű oktatás mellett azonban meghatározóbb élmények érték az iskola
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Allegro Barbaro. Béla Bartók et la Modernité Hongroise, 1905–1920.
Katalógus. Párizs, Musée d’Orsay, 2013. címlapja

Márffy ödön életműve jól illusztrálja a modern magyar festészet Párizs-
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falain kívül: Van Gogh, Matisse és Cézanne művei ragadták meg alkotói fantáziáját, irányították a legmodernebb irányzatok felé művészi fejlődését.
Márffy a magyar festők közül a kevesek egyike volt, aki személyesen is
megismerkedett a fauve festészet atyamesterével: késői visszaemlékezése
szerint meglátogatta Matisse-t Clamartban, Párizs külvárosában.
A Szajna-parti metropoliszban ismerkedett meg Czóbel Bélával s a magyar
radikális értelmiség jelentős alakjaival is: Bölöni Györgyel, Fülep Lajossal

Kernstok Károly Nyergesújfalun, 1910-es évek

és Ady Endrével. Bár 1906-ban több képével szerepelhetett a Salon d’Automne tárlatán, mégis már ebben az évben, ötesztendős párizsi tartózkodás
után hazatért Budapestre. Első jelentős itthoni kiállítását 1907-ben az uránia műkereskedésben rendezte Gulácsy Lajossal közösen. Itt figyelt fel művészetére Rippl-Rónai József, aki felajánlotta számára kelenhegyi úti műtermét és meghívta magához Kaposvárra, a Róma villába. Kernstok Károllyal
való meghatározó barátsága is ebből az időből datálódik. Hazatérése után
több nyarat töltött vele és művészbarátaival, a későbbi Nyolcak néhány
tagjával Nyergesújfalun. Az idilli fekvésű Duna-parti kisváros bizonyos szempontból a magyar modernizmus bölcsőjének tekinthető: nem volt valódi
művésztelep, de néhányan afféle ellen-Nagybányaként tekintettek rá, ahol
Kernstok, Czóbel, Márffy és Czigány Dezső a legmodernebb francia impulzusokból merítve teremthetik meg az új magyar festészetet.
Márffy – saját emlékei szerint – 1908-ban látogatott el először Kernstok
nyergesi villájába, majd 1921-ig több egymást követő nyarat is itt töltött.
Minden bizonnyal a most vizsgált festmény egy innen kiinduló, a közeli
zebegénybe vezető motívumgyűjtő kirándulás emlékét őrzi.

Márﬀy ödön: Nyergesi lány, 1908 körül, magántulajdon
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Márﬀy ödön, 1911
(Székely
AladárGALÉRIA
felvétele)
KIESELBACH
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Márﬀy ödön: álló női akt, 1910-es évek
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TáJAK · KÉMÉNy · IPAR
20. századi tájak
a modern festészetben
Picasso
Pablo Picasso: Gyár Tortosában, 1909
Ermitage, Szentpétervár
Paul Cezanne: Gyárak Mont de Cengle közelében, 1870 körül
magántulajdon

Cezanne

Vincent van Gogh: Gyárak Quai de Clichy ben, 1887
Saint Louis Art Museum, St. Louis
Márﬀy ödön: Régi váci vám, 1910
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

FAuVE ÉS KoNSTRuKTíV
A Zebegényi téglagyár című képen egyszerre érhető tetten a fauvok önfeledt,
áradó festőisége, felszabadult színhasználata és szinte barokkosan bur-

Van Gogh

jánzó formaképzése, valamint a Cézanne nyomán elterjedő konstruktív,
szerkezetes alkotói szemlélet. Nem véletlen, hogy Márffy éppen ebben a
tájrészletben talált rá arra a lehetőségre, hogy e két művészi attitűdöt
egyetlen remekművön egyesítse. A geometrikus alapformákból építkező
gyárépület, a táj organikus formáit határozott egyenesekkel tagoló utak
és a bal oldali függőleges falszakasz termékeny kontrasztba lép a természeti táj oldott foltritmusával. Míg a megelőző években Márffy előszeretettel
festett parkokat és idillikus kisvárosi részleteket, addig 1910 körül egyre
határozottabban fordult az ipari tájak témaköre felé. Ebben a gesztusban
nem szociális érdeklődést, sokkal inkább egyfajta modernista attitűdöt
kell keresnünk: fontosabbak voltak számára a tisztán formai jellemzők, az
a látvány, ahogy a háztetők, utak, falak és kémények síkidomokra, háromszögekre és téglalapokra tagolják, erővonalhálóval borítják be az ábrázolni
kívánt teret. Ennek a par excellence modernista attitűdnek legszebb példája
a Zebegényi téglagyár, amely mind méretével, mind kvalitásával felülmúlja
a Magyar Nemzeti Galéria ikonikus Márffy-képét, a Régi váci vám című jól
ismert kompozíciót.

Márﬀy

Cezanne

Braque

Braque

Cezanne Cezanne

Dufy
Braque

83 | Deák-Ébner Lajos
(Pest, 1850–1934, Budapest)
Fonó lány rokkával (Szolnok)
Girl with Spinning Wheel (Szolnok)
41 × 32,5 cm
olaj, fa | oil on board
Jelezve jobbra lent: L. Ébner,
Jelezve balra lent: A Monsieur J. Granger |
Signed lower right: L. Ébner,
Signed lower left: A Monsieur J. Granger
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 467 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 133 – 3 200 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

84 | Ujházy Ferenc (Szolnok, 1827–1921, Budapest)
Tanyasi udvaron (Szüret), 19. század második harmada
Courtyard (Harvest), seconf third of the 19th century
37 × 53 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelzés nélkül | unsigned
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 267 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 600 000 Ft
Estimated price: 4 800 – 6 933 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Részlet
a festményből
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85 | Mészöly Géza
(Sárbogárd, 1844–1887, Jobbágyi)
Mezőn, 1872
on a Plain, 1872
22 × 31 cm
olaj, fa | oil on board
Jelezve jobbra lent: G. Mészöly 872 | Signed lower right: G. Mészöly 872
Szerepelt a BáV 35. árverésén 5368-as tételként
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 10 667 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 pszeudoideális 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.”

Mészöly Géza: Csónakon, 1870-es évek,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Jean-Baptiste-Camille Corot: Szekér a dűnék között,
1865, Kunsthalle, Mannheim
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86 | Földi Péter (Somoskőújfalu, 1949– )

87 | Bornemisza László (Tiszadada, 1910–1995, Budapest)

Disznó a mázsán
Weighting a Pig

Játékváros
Fairy Tale Town

59 × 78 cm

40 × 60 cm

Vizespác, papír | Water based mordant on paper

olaj, vászon | oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Földi | Signed lower right: Földi

Jelezve jobbra fent: L. Bornemisza | Signed upper right: L. Bornemisza

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 120 EUR

Becsérték: 440 000 – 700 000 Ft

Becsérték: 600 000 – 1 200 000 Ft

Estimated price: 1 173 – 1 867 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 1 600 – 3 200 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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88 | Sassy Attila (Miskolc, 1880–1967, Budapest)
Szellő (Kék ruhás lány), 1920-as évek
Breath of Wind (Girl in a Blue Dress), 1920s

89 | Kádár Béla
(Budapest, 1877–1956, Budapest)

48,5 × 39,5 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent: Sassy |

Art deco lány kalappal
Art deco Girl in a Hat

Signed lower right: Sassy
46,5 × 30 cm
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED

Gouache, papír | Gouache on paper

Gellér Katalin: Sassy Attila. ópiumálmok.

Jelezve jobbra lent: Kádár Béla |

Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 83. o.

Signed lower right: Kádár Béla

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 4 533 EUR

Becsérték: 900 000 – 1 400 000 Ft

Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft

Estimated price: 2 400 – 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 8 000 – 10 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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90 | Józsa János
(Debrecen, 1936–2016, Nagyréde)

91 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)

Mulató társaság
Jolly Fellows

Bárhölgy (Szeparé)
Bar Lady

60 × 70 cm
olaj, farost | oil on ﬁbre board
Jelezve jobbra lent: Józsa J. |
Signed lower right: Józsa J.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 693 EUR
Becsérték: 440 000 – 650 000 Ft
Estimated price: 1 173 – 1 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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67,5 × 43,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve középen lent: Scheiber H. | Signed lower
middle: Scheiber H.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 4 800 EUR
Becsérték: 2 800 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 7 467 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

264 | KIESELBACH GALÉRIA

KIESELBACH GALÉRIA | 265

92 | B. Bélaváry Alice (Budapest, 1901–1972, Budapest)
Harmónia (Csillagok között), 1931
Harmony (Among the Stars), 1931
100 × 80 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: B. Bélaváry Alice 931 |
Signed lower right: B. Bélaváry Alice 931
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach Tamás.
Budapest, 2004. 614. kép
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 28 000 000 Ft
Estimated price: 53 333 – 74 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Amrita Sher Gil: Elefántok, National Gallery of Modern Art,
New Delhi, India
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Amrita Sher Gil: Tevék, National Gallery of Modern
Art, New Delhi, India

ART DECo NŐFESTÉSzET
A két világháború közötti nőművészek nemzetközi rangú festészetet képviselő,
mégis kevéssé ismert táborába tartozik B. Bélaváry Alice. A most vizsgált állatos
kompozíciója is arról árulkodik, hogy az art deco által megérintett, univerzálisan modernista művészete – mint Tamara de Lempicka vagy Amrita Sher-Gil
festészete – a világ bármelyik múzeumában megállná a helyét Párizstól Delhiig.
(A női művészek sajátos sorsához tartozik, hogy a ma már indiai szupersztárként kezelt Sher-Gilt pár évtizeddel ezelőtt még középszerű magyar festőnőként
tartották számon.) A csillagokkal pettyezett aranyló barna térben a bika-tehénborjú szívhez szólóan kedves hármasa jelenik meg, egyszerre idézve meg az
antropomorfizált családi idillt és a totemállatok szakralitását. A sematizált,
rajzosan komponált figurák olyan mitikus ökrök, amelyek nem egy konkrét
mitológiához kötődnek: ugyanúgy lehetnek minószi kultikus bikák, mint indiai
szent tehenek vagy a Hortobágy szilaj szürkemarhái. A mitikus idősíkot erősíti
a köréjük teremtett pöttyögetett okkerbarna univerzum, amely a végtelen csillagrendszert nyitja meg a „család” mögött.
NAGy MÚLTÚ CSALáD
A Burchard-Bélaváry család regényes múltat tudhat magáénak, középkori magyar elődökkel, tallinni patikusokkal, lengyel szabadsághősökkel, alföldi borkereskedőkkel, reformer óvópedagógusnőkkel és zsánerképeket készítő életképfestőkkel. A Magyarországra visszatért, újra nemesi címre szert tevő család
a 19. század végére rangos politikusokat és közéleti személyiségeket adott az
országnak. (A malomipari igazgatóként meggazdagodó Burchard-Bélaváry
Andor a húszas években kiváló Bauhaus jellegű téglavillát építtetett magának
árkay Aladárral a Virágárok utcában.) A festészettel és szépirodalommal is
foglalkozó Burchard Gusztáv fia (István) és unokája (Alice) is festő lett. Burchard-Bélaváry István Bécsben, San Franciscóban, Münchenben és Párizsban
tanult, Firenzében ismerte meg szintén festő feleségét, Enrica Coppinit. Az
első világháború előtt Pozsonyban vezettek festőiskolát, majd Trianon után
Pesten telepedtek le lányukkal, Alice-szal.
NŐI KARRIER
A művészcsaládban felcseperedett, a Képzőművészeti Főiskolán Vaszary osztályába járó B. Bélaváry Alice maga is festők között élt: 1925-ben ment hozzá
a németes új tárgyilagossággal és az art decóval rokonítható képeiről ismert
Vaszkó ödönhöz. B. Bélaváry Alice – a két világháború közötti nőfestőkhöz hasonlóan – kevés kiállításon szerepelt, pedig a korabeli art deco által megérintett képei különleges minőséget képviselnek. Nevét ott olvassuk a moderneket
tömörítő, Vaszary zászlaját hordozó uME tárlatain a Nemzeti Szalonban, de a
harmincas években rendszeresen kiállított a Tamás Galériában, a Fränkel Szalonban és az Ernst Múzeumban is. Hosszú élete végén főként egyházi megrendelésekre dolgozott; a zebegényi Kálvária-kápolna leégett oltárképe helyére
például festett egy freskót Krisztus sírbatételéről 1959-ben. A most vizsgált
alkotása nemcsak az életmű fő darabja, de egyszersmind
a magyar art deco múzeumi kvalitású remeke.

Gorka Géza: ökröcske,
kerámiaplasztika 1954–1956,
magántulajdon
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94 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
Külvárosi fények
Suburban Lights
69,5 × 47 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelezve balra lent: Scheiber |
Signed lower left: Scheiber
PRoVENIENCIA | PRoVENANCE
Egykor Keresztes László gyűjteményében
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
• Haulish Lenke: Scheiber Hugó,
Budapest, 1995, 223. kép
• Kolozsváry Marianna: Mednyánszkytól
Barcsayig. Modern magyar művészet
a Keresztes-gyűjteményben.
Keresztes Kiadás, 2010, Budapest. 117 o.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 4 533 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 6 933 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

93 | Sztankó Gyula (1900–1943)
Budapest (Alkonyati fények), 1933
Budapest (Twilight), 1933
69 × 50 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra lent: M. Sztankó Gy. 1933 |
Signed lower right: M. Sztankó Gy. 1933
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 160 000 Ft / 427 EUR
Becsérték: 260 000 – 380 000 Ft
Estimated price: 693 – 1 013 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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96 | Mágori Varga Béla
(Imecsfalva, 1897–
1998, São Paulo)
Itáliai város, 1930-as évek
Italian Town, 1930s
78 × 99 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Mágori Vargha |
Signed lower right: Mágori Vargha
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 4 800 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 4 000 000 Ft
Estimated price: 6 400 – 10 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

95 | Páll Lajos
(Korond, 1938–2012, Székelyudvarhely)
Erdélyi táj, 1995
Transylvanian Landscape, 1995
61 × 46 cm
olaj, farost | oil on ﬁbre board
Jelezve jobbra lent: Páll L. | Signed lower right: Páll L.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 693 EUR
Becsérték: 500 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Patkó Károly: olasz város, 1930, magántulajdon

97 | Iványi Grünwald Béla (Somogysom, 1867–1940, Budapest)
Nagybányai táj, 1900-as évek eleje
Landscape of Nagybánya, early 1900s
60 × 65 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Iványi Grünwald Béla | Signed lower right: Iványi Grünwald Béla
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 7 467 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 10 667 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vincent Van Gogh: Szüret La Crauban, Montmajourral a háttérben, 1888,
Van Gogh Museum, Amszterdam

Iványi Grünwald Béla: Nagybányai táj, 1908, magántulajdon
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98 | Pór Bertalan (Bátaszék, 1880–1964, Budapest)
Fehér házak, 1916
White Houses, 1916
56 × 70 cm
olaj, karton | oil on cardboard
Jelezve jobbra lent: Pór 1916 | Signed lower right: Pór 1916
IRoDALoM | LITERATuRE
• Pór Bertalan festőművész gyűjteményes kiállítása.
Ernst Múzeum, Budapest, 1953
• A Nyolcak. Szerk.: Markója Csilla – Bardoly István,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 200 000 Ft / 8 533 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimated price: 13 333 – 18 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vincent van Gogh: Auvers-sur-oise-i majorságok, 1890

VAN GoGH ÉSzAKoN

Ferdinand Hodler: A Grindelwald gleccser, 1912

ELCSENDESEDETT VILáG

Mikor Van Gogh nem a déli napsütést űzte, hanem a kifakult északi tájakon járt,

oelmacher Anna írta Pór életének erről a szakaszáról az 1953-as, Ernst Múzeumban

megörökítve az auvers-i épületeket vagy a holland tél kopár mezőit, akkor festett

rendezett kiállításának katalógusában: „1914 szeptemberében bevonult a 32-es tü-

olyan dülöngélő vonalakkal, mint most elemzett tájképén Pór Bertalan. Pór, a ma-

zérezredhez és 1915-ben a frontra vitték. Sokat rajzolt, de csak 1917-ben kerítették

gyar avantgárd elhivatott képviselője, a Nyolcak egyik alapfigurája sokféle ha-

sorát, hogy a sajtófőhadiszállás keretében frontrajzolóként dolgozhassék. Még 1916-

tást szintetizált korai művészetében a fauvizmustól a reneszánszig, Matisse-tól

ból származnak azok a rajzai, amelyek később egy 16 litografált lapból álló albumban

Michelangelóig. „Nem ismert pikturális formalizmusokat, a maga célja szerint,

kiadásra kerültek. E lapok közt néhány megrendítő darab van. Nem a csata hevét

a maga bensőséges munkájával kalapálgatja ki művészetét” – írta róla a modern

vagy az osztrák–magyar hadsereg »győzelmes előnyomulását« mutatja be, hanem

festészet korai támogatója, Bölöni György. A világháborús bolyongás idején készült

a háború nyomán elcsendesedett, elembertelenedett világot. Elhagyott szekereket,

tájkép megmozgatott kontúrjai a Párizsban látott Van Gogh-képek megérté -

üres falvakat, felszaggatott földet rajzolt, közömbösen dolgozgató katonákat, tehát

séről tanúskodnak, a franciás modernség magyar tájon átszűrt esztétikai tapasz-

azt a következtetést, amit humanista szemlélete erről a háborúról diktált, hogy:

talatáról.

»van aki veszít és nincs aki győz«.”
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99 | Ismeretlen németalföldi festő

100 | Boldizsár István (orosháza, 1897–1984, Budapest)

Németalföldi utcarészlet kék ruhás nővel, 1911
Dutch Street Scene with Blue Dressed Woman, 1911

Nyári parkban, 1930-as évek
In Summer Park, 1930s

52 × 63 cm

77 × 98 cm

olaj, vászon | oil on canvas

olaj, vászon | oil on canvas

Jelezve jobbra lent: V.E. 1911 | Signed lower right: V. E. 1911

Jelezve jobbra lent: Boldizsár | Signed lower right: Boldizsár

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 333 EUR

Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft

Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft

Estimated price: 1 333 – 2 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 8 000 – 10 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BADACSONY

EGRY JÓZSEF • VIRÁGZÓ MANDULAFÁK
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101 | Egry József (Újlak, 1883–1951, Badacsonytomaj)
Virágzó mandulafák (Badacsony), 1931
Blossoming Trees (Badacsony), 1931
73 × 90 cm
olajpasztell, papír | oilpastel on paper
Jelezve jobbra lent: Egry József Badacsony 931. |
Signed lower right: Egry József Badacsony 931.
A kép hátoldalán a művész autográf felirata: „Egry József
Badacsony ‘Virágzó mandula fák’”

A festmény
eredeti
keretében

PRoVENIENCIA | PRoVENANCE
Egykor Fruchter Lajos, Steiner Lászlóné,
majd dr. Horváth Imre gyűjteményében
KIáLLíTVA | ExHIBITEDED
• Egry József Kossuth-díjas festőművész emlékkiállítása.
Fővárosi Képtár, Budapest, 1951.
• Egry József kiállítás. Tihany, 1966. (Virágzó mandulafák –
Fruchter-gyűjtemény)
• Egry József (1883–1951) emlékkiállítása. Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 1971. december. (Kat. 113. Virágzó
mandulafák – Fruchter-gyűjtemény)
• Egry József emlékkiállítása. Helytörténeti Múzeum, Pápa, 1972.
(Kat. 58. Virágzó mandulafák – Fruchter-gyűjtemény)
• Egry József gyűjteményes kiállítása. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2007. április
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
• ártinger Imre: Egry József. Budapest, 1932.
(28. kép – Fruchter Lajos tulajdona)
• Németh Lajos: Egry József. In: Művészettörténeti
tanulmányok. Budapest, 1959.
• Farkas zoltán: Egry József (1883–1951). Budapest,
1959. 17. kép.
• Farkas zoltán: Egry József (1883–1951). Budapest,
1969. 26. kép.
• Egry József (1883–1951) emlékkiállítása. Katalógus.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1971.
• Egry József emlékkiállítása. Katalógus. Helytörténeti Múzeum,
Pápa, 1972.
• Láncz Sándor: Egry József. Budapest, 1980. 78. kép.
• Láncz Sándor: Egry József. Budapest, 1994. 78. kép.
IRoDALoM | LITERATuRE
• ártinger Imre: Egry József. Budapest, 1932. 25–26.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 24 000 000 Ft / 64 000 EUR
Becsérték: 36 000 000 – 48 000 000 Ft
Estimated price: 96 000 – 128 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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„HIMNuSz A TERMÉSzET LEGLELKÉHEz”

A KoMPoN HozoTT FESTMÉNy – BADACSoNyBóL BALAToNBoGLáRRA

A Gresham-kör tagjaival egyre szorosabb kapcsolatot kialakító Fruchter

Fruchter Lajos 1941-ben írt visszaemlékezéséből szerencsére a festmény

Lajos 1931-ben már nem „mandinerből”, vagyis oltványi lenyűgöző gyűjte-

megszerzésének izgalmas körülményei is felsejlenek: „Az 1931-es év bízta-

ményéből, hanem közvetlenül a művésztől vásárolta meg Egry-kollekció-

tóan indul. A festők mintha versenyre keltek volna. Egyik kiváló mű a másik

jának másik koronaékszerét, a Virágzó mandulafákat. Sőt: minden bizonnyal

után született. (…) Egry egy sorozat gyönyörű kép között megalkotja a Ki-

egy klasszikus „beelőzésről” lehetett szó, vagyis az egyre nagyobb étvággyal

derül, és a Virágzó mandulafák című képeit. Mámoros idők. Balatonbogláron

és egyre kiﬁnomultabb ízléssel szerzeményező bankigazgató gyorsabbnak

nyaralunk, a másik parton Badacsony. ott élnek Egryék. A délutáni hajóval

bizonyult példaképénél. utóbbi tiszteletére legyen mondva, hogy Egryről

hozom a képeket, csak úgy keret nélkül. Nagyobb társaságot találok a kert-

szóló 1932-es monográﬁájában mégis az őszinte elragadtatás hangján írt

ben. Diadalmasan kiteregetem a vásznakat és pasztelleket. Néma csönd.

a rivális gyűjtő frissen levadászott trófeájáról: „Végül még egy himnusz a

udvarias csodálkozó arcok. Egy-egy bátortalan kérdés is felhangzik, mely

természet leglelkéhez, a Virágzó mandulafák: összefoglalása Egry minden

válasz nélkül marad. Csak feleségemet nyugtatom meg később, hogy ezek-

festői eredményének. A sugaras öröm alaphangulatát a felfelé törő vonalak

ben a képekben nagy örömök forrása buzog. – Mily sokszor adtam hálát a

lépcsőzetes, boldog lebegése ontja a háromsíkú térre. Az alsó rétegeket

jóságos Gondviselésnek, hogy rövidlátó szemeimmel láthattam szépsége-

a rózsaszínbe rezgő, ﬁnom, gyöngyszürke hátterű mandulafák kötik össze

Csontváry Kosztka Tivadar: Mandulavirágzás, 1901 körül, Miskolci Képtár

ket, melyek annyi ép szemnek rejtve maradtak. De én nemcsak láttam a
képet, hanem éreztem is. Minden idegszálam vele rezgett színeivel, vona-

s az így egységes részt a harmadik réteghez a kis mandulafa és a házikó

laival, zenéjével.”

viszi a szürkék szelíd dallamával. Az előtér egymásnak feszülő irányai és

szilárdította a művész tökéletes renddé. Ez az Egry lelkületével átitatott,

feljebb a dombok érzékien hajlott vonalai, a csúcs hármas lejtésében és a

indokolt és megmásíthatatlannak tetsző festői rend Egry művészetét a

kékbe ágyazott fénycsóvában nyugszanak meg. Leigázó színizgalom fűti

lírai monumentalitásnak olyan magaslatába lendíti, ahová mi már csak

A MAGyAR RIVIÉRA SzIMBóLuMA

át e képet, amelyen az ember nélküli, érintetlen természet kusza lazaságát

lelkesedő csodálattal követhetjük.”

Bár a virágzó mandulafák számunkra leginkább Csontváryt és a fenséges
szicíliai nyarakat jutattja eszünkbe, fontos tudni, hogy ez a növény egykor
a Balatonfelvidék, ahogy régen nevezték, „a magyar Riviéra” egyik legjellegzetesebb növénye volt. „A hosszú tél után a színpompás virágköntösbe
boruló gyümölcsfák közül elsőnek a mandulafák hirdetik a tavaszt” – olvashatjuk a Természet és Társadalom című folyóirat egyik 1954-es számában. „A Balatonfelvidék déli lejtőinek a mandulavirágzás egészen különös
látványossága. Sehol másutt az országban nem fordul elő ily tömegesen a
mandulafa. Balatonalmáditól Badacsonyon át egészen Keszthelyig a Balatonpart és attól északra haladó dombláncolat által határolt déli lejtőkön
a mandulafa mediterrán jelleget ad ennek a tájegységnek. Innen a »Magyar
Riviéra« elnevezés is.”
A cikkből azt is megtudhatjuk, hogy a mandulafák hazai elterjedése szorosan
összefüggött az 1875-ös nagy ﬁloxérajárvánnyal, amely a balatonfelvidéki
szőlőket is jelentős részben elpusztította. A kivágott tövek helyére sok helyen
mandulafákat ültettek, de ez az első telepítési hullám még kevés sikerrel
járt. „A megmaradt mandulafák a szőlőskertek mostoha-gyermekeiként a
szőlők mezsgyéin, a pincék körül, a forgatásból kikerült és összerakott kőhalmok körül szerényen tengődtek csak.” Az igazi sikert az 1900-as évek elején végzett ültetések hozták el: a mandulafák ekkor váltak a tavaszi fagyoktól védett, napos déli lejtők házikertjeinek dédelgetett kedvenceivé.
A tulajdonosok általában Itáliából, Franciaországból, sőt nemritkán Kaliforniából hozatták a facsemetéket, amelyek közös jellemzője volt a pompás
és dús virágzat. Ezek látványa és illata minden tavasszal mediterrán hangulatot varázsolt a Badacsony lejtőire. Ez a mámorosan gyönyörű összkép
1931-ben Egryt is arra sarkallta, hogy megfesse egész életműve egyik legszebb képét, oltványi ihletett szavai szerint: egy himnuszt a természet lel-

Egry József: Lábdi hegyoldal. Badacsony, 1930, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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kéhez, egyben összefoglalását minden festői eredményének.
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102 | Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878-1957, Budapest)
Dombos táj, 1920-as évek vége
Landscape with Hills, late 1920s
39 × 62 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve balra lent: Rudnay Gy. | Signed lower left: Rudnay Gy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 400 000 Ft
Estimated price: 3 200 – 6 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apátfalvi Czene János: Domboldal, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Rudnay Gyula: Mátravidék, 1923 körül, magántulajdon
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104 | Katona Nándor
(Szepesófalu, 1864–
1932, Budapest)
Havas fák (Tél), 1910 körül
Snowy Trees (Winter), c. 1910
26 × 21,5 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Hátoldalon: Igazolom hogy a túloldali képet
Katona Nándor festette és tőle kaptam
személyesen Czóbel Minka | on the reverse:
Igazolom hogy a túloldali képet Katona
Nándor festette és tőle kaptam személyesen
Czóbel Minka
PRoVENIENCIA | PRoVENANCE
Egykor Czóbel Minka gyűjteményében
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 4 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103 | Turmayer Sándor (orosháza, 1879–1953, Milánó)
Napsütötte sétány (Nyár), 1915
Sunlit Promenade (Summer), 1915
48 × 37,5 cm
olaj, vászon kartonon | oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent: Monreale 1915 Turmayer Sándor |
Signed lower left: Monreale 1915 Turmayer Sándor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 693 EUR
Becsérték: 360 000 – 700 000 Ft
Estimated price: 960 – 1 867 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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105 | Karczag Zoltán
(Celldömölk, 1881–1944, Budapest)
Lidó, 1913
Lido, 1913
50 × 60 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve balra lent: Karczag z. Lidó 913|

106 | Thorma János
(Kiskunhalas, 1870–1937, Nagybánya)

Signed lower left: Karczag z. Lidó 913
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 173 EUR

Nő virágcsokorral háttérben Felsőbánya, 1928
Woman with a Bouqet of Flowers, Felsőbánya
in the Backround, 1928

Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft
Estimated price: 1 600 – 2 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

57 × 68 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Thorma János,
Hátoldalon: Festette Thorma János 1928 |
Signed lower right: Thorma János,
on the reverse: Festette Thorma János 1928
árverésen szerepelt: Belvedere Galéria,
2006 szeptember, 40. tétel p. 45.
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
Kovács zita – Büki Barbara: Thorma János.
Thorma János Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány,
Kiskunhalas, 2015, 195 o. 347. kép

Luchino Visconti 1971-es „Halál Velencében”
című ﬁlmjének plakátja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft / 9 600 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft

292 | KIESELBACH GALÉRIA

Estimated price: 16 000 – 24 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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107 | Scheiber Hugó (Budapest, 1873–1950, Budapest)
Bajuszos férﬁ (A bár portása), 1927 körül
Man with Moustache (The Bar’s Porter), c. 1927
47,5 × 37,5 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve balra lent: Scheiber H. | Signed lower left: Scheiber H.
PRoVENIENCIA | PRoVENANCE
Egykor Keresztes László gyűjteményében
KIáLLíTVA | ExHIBITIoN
• Scheiber. Festészet a jazz ritmusában. Kieselbach Galéria,
Budapest, 2014.
REPRoDuKáLVA | REPRoDuCED
• Haulish Lenke: Scheiber Hugó, Budapest, 1995, 151. kép
(Móricz zsigmond arcképe.)
• Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 145 o.,
• Molnos Péter: Hugó Scheiber. Painting in the Rhythm of Jazz.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014. 145 o.
• Az ujság Vasárnapja, 1929. decemberi számában
• Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2014, 166 o.
(Az ujság Vasárnapja, 1929)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 700 000 Ft / 4 533 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 6 933 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

108 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
Art deco nő (Bárban)
Art Deco Lady (In the Bar)
60 × 44 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelezve középen lent: Scheiber H. |
Signed lower middle: Scheiber H.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 600 000 Ft / 6 933 EUR
Becsérték: 3 800 000 – 6 000 000 Ft
A bár jellegzetes ﬁgurái Scheiber szemüvegén keresztül:
beszámoló Az ujság Vasárnapja 1929 decemberi számában
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Estimated price: 10 133 – 16 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

109 | Félegyházi László (Szatmárnémeti, 1907–1986, Debrecen)
Art deco akt (Szabadban), 1932
Art Deco Nude (In Nature), 1932
101 × 73 cm
Vegyes technika, falemez | Mixed technique on board
Jelezve jobbra fent: Félegyházy 932 Felsőbánya, Hátoldalon: Ernst Múzeum címke |
Signed upper right: Félegyházy 932 Félegyháza, on the reverse: label of Ernst Museum
KIáLLíTVA | ExHIBITIoN
A Munkácsy-Céh V. reprezentatív kiállítása.
Budapest, Ernst Múzeum, 1933. március (183.tétel)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 800 000 Ft / 10 133 EUR
Becsérték: 4 600 000 – 5 500 000 Ft
Estimated price: 12 267 – 14 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A portré készítője Félegyházi László, a magyar art deco és újtárgyilagosság
egyik töredékesen ismert életművű alkotója. Az évtizedekig Debrecenben
élő alkotó a 20-as évek második felében tanult a Képzőművészeti Főiskolán.
1930-ben telepedett le Debrecenben, tanított a Református Gimnáziumban,
később pedig a Tanítóképző Intézetben, miközben részt vett a főváros művészeti életében. Sorra állította ki letisztult formákkal és hűvös kolorittal
dolgozó képeit az Ernst Múzeum és a Nemzeti Szalon tárlatain, szerepelt
a Szinyei Társaság, a Munkácsy-Céh és az Új Művészek Egyesületének seregszemléin. 1932-ben mutatkozott be G. Szabó Kálmánnal közös kiállításon
a debreceni Déri Múzeumba.

Félegyházi László: Nevetés (Kalapos nő), 1932, magántulajdon
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110 | Margaret de Corini
(Kolozsvár, 1897–1982, Gyoma)
Esti randevú
Rendezvous
55 × 45 cm
olaj, vászon | oil on canvas

111 | Mágori Varga Béla
(Imecsfalva, 1897–1998, São Paulo)

Jelezve balra lent: M. de Corini |
Signed lower left: M. de Corini
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 440 000 Ft / 1 173 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 133 – 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Erdélyország, 1940 körül
Transylvania, c. 1940
90 × 100 cm
olaj, vászon | oil on canvas
Jelzés nélkül | unsigned
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 3 733 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Mágori Varga Béla: Téli forgatag, 1933,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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112 | Schadl János
(Keszthely, 1892–1944, Tatatóváros)
Emberek, legyetek tiszták!, 1923

People, Be Pure!, 1923
93 × 103 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent: SJ 923. VIII |
Signed upper right: SJ 923. VIII
Jelezve balra fent: Emberek, legyetek tiszták! |
Signed upper left: Emberek, legyetek tiszták!
A vászon hátoldalán a Magyar Nemzeti Galéria
Új Magyar Képtárának letéti cédulája.
PROVENIENCIA | PROVENANCE
A festő hagyatékából a Magyar Nemzeti Galéria
letéti anyagába, majd a művész ﬁának tulajdonába,
onnan budapesti magángyűjteménybe került.
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Schadl János kiállítása. Mentor könyvkereskedés
kiállítóterme, 1927. január–február
• Nyolcak és aktivisták. Kieselbach Galéria,
Budapest, 1999. február 12. – február 21.
• Schadl János 1892–1944. Budapest Galéria,
2002. augusztus 25. – szeptember 1.
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• ieselbach gyűjtemény. Magyar festészet 1900–1945.
Szerk.: Szabadi Judit. Budapest, 1996, 179.
• Schadl János 1892–1944. Kiállítási katalógus.
Szerk.: Kiss Ferenc, Budapest, 2002 (a hátsó borítón)
• Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.:
Kieselbach Tamás. Kieselbach Galéria, Budapest, 2004, 7. kép
• Modern Hungarian Painting 1919–1964. Szerk.:
Tamás Kieselbach. Kieselbach Galéria, Budapest, 2004, 7. kép
• die Moderne in der ungarischen Malerei 1919–1964. Szerk.:
Tamás Kieselbach. Nicolaische, Berlin, 2008, 7. kép
• Kostyál László: A spiritualizmus Schadl János
festészetében. Pannon Tükör, 2009. november–december, 82.
• Kövesdi Mónika: Egy avantgárd művész Tata-Tóvároson.
Schadl János (1892–1944). Art Limes, 2015/4., 228.
IROdALOM | LITERATuRE
Zalai Tóth János: Egry József halála. Művészet, 1969/4., 14–15.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 44 000 000 Ft / 117 333 EUR
Becsérték: 55 000 000 – 85 000 000 Ft
Estimated price: 146 667 – 226 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A MOdERN MűVÉSZET APOSTOLA
Az 1892-ben Keszthelyen született Schadl János – apja tanácsára – először
a helyi gazdasági akadémiára iratkozott be, de 1915-ben már a budapesti
Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak sorában találjuk. Szerteágazó érdeklődését bizonyítja, hogy még a háború kitörése előtt két évig Bécsben tanult
a korszak egyik nemzetközi hírű zongoraművészénél, a Liszt-tanítvány Emil
Sauernél. Örökké kereső, minden újra nyitott karakterére jellemző, hogy
oly sok modern művésztársához hasonlóan ő is hamar otthagyta a Képzőművészeti Főiskola konzervatívabb oktatási rendszerét, és inkább a maga
választotta eszményképeket követve fejlesztette festői stílusát. „Grecoimádó volt” – írta róla ifjúkori barátja, a tőle rendkívül sokat tanuló Bernáth
Aurél, aki szerint „még fejalkata is Greco pátoszát sugározta”. Otthonában
gyakran mutatkozott szerzetesi csuhában és szandálban, dereka köré pedig
fehér kötelet csavart, amelyre gondosan hét csomót kötött. Ehhez pontosan
felépített szimbolikát társított, amelyet előszeretettel magyarázott el csodálkozó vendégeinek.
Bernáth Aurél önéletrajzi regénye, az Utak Pannóniából vonatkozó sorai
szerint Schadl páratlanul izgalmas és inspiráló karakter volt, aki az 1910es években a modern piktúra, a zene és az irodalom első számú szószólója
volt a Balaton-parti városban. „Rajta keresztül hullámzott át Keszthelyre minden művészeti és irodalmi forradalom” – írta róla egy másik ifjúkori barát,
Zalai Tóth János. Bernáth önéletrajzi visszaemlékezéséből egy kivételesen
érzékeny, rendkívüli műveltségű, a zene és a képzőművészet terén egyaránt
kiemelkedő képességekkel bíró ember sejlik fel, aki valósággal rabul ejtette
környezetét. „János rendkívül eleven képzelete és nyugtalan lénye nagyon
ösztönző volt. […] mindenről értesült, ami az európai szellem útkeresésére
vonatkozott” – olvashatjuk az Utak Pannóniából egyik oldalán.
A MA MűVÉSZEI KÖZÖTT – KASSáK ÉS AZ „ÚJ EMBER”
Schadl 1917-ben hagyta ott a főiskolát, s alig egy esztendő múlva már a
Rónai dénes: Kassák Lajos, 1915 (Kassák Múzeum)

korszak legmodernebb művészeinek sorában találjuk. Két alkalommal,

Schadl János: A város, 1919, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Bortnyik Sándor: Lámpagyújtó, 1921, magántulajdon

1918-ban és 1919-ben szerepelt a MA kiállításán, sőt két tusrajzát a lap
A klasszikus magyar avantgárd egyik legkülönösebb, legrejtélyesebb és

reprodukción is a közönség elé tárta. Kassák Lajos elismerését jelzi, hogy

egyben legizgalmasabb festménye Schadl János most bemutatott Emberek,

egyik munkáját a legendás folyóirat címlapján is bemutatta. Schadl és

sem említ könyvében a Kassák által megtekintett művek közül, de felte-

erejű Graphik-mappa mind stiláris, mind gondolati téren Schadl avantgárd

legyetek tiszták! című alkotása. A múzeumi rangú, méretével is kiemelkedő

Kassák első találkozásának körülményeit szerencsére első kézből, Ber-

hetően ezek sorában volt a pécsi Janus Pannonius Múzeumba került 1919-

műveinek hatását mutatja.

alkotás nem csupán az életmű csúcsa, de az 1920-as évek modern magyar

náth már idézett önéletrajzi kötetéből rekonstruálhatjuk: „Pesti utunk

es remekmű, A város, amely a most vizsgált festménnyel együtt az életmű

Kassák Lajos maga is megemlékezett Schadl Jánosról az Egy ember élete

festészetében is kitüntetett hely illeti meg. Igazi összefoglaló, a modern

egyik fő célja volt, hogy megteremtsük kapcsolatainkat a MA című folyó-

csúcsát jelenti.

című önéletrajzi regényében. A Tanácsköztársaság bukása után a Buda-

stílusirányzatokat egyéni módon szintetizáló remekmű: formai téren egya-

irat szerkesztőjével, aki akkor mint valami érchangú kakas állt a magyar

Az Utak Pannóniából című kötetből azt is megtudhatjuk, hogy az 1910-es

pestről menekülő művész és felesége egy időre Keszthelyen próbált elrej-

ránt kimutatható rajta a nemzetközi kubizmus, a futurizmus és a primiti-

irodalom palánkján. […] Kassák Lajost meghívtuk szállodánkba, hogy

évek végén egyértelműen Schadl művészete jelentette a fiatal Bernáth szá-

tőzni a hatóságok elől. „Schadl János festő, aki néhány képével már szere-

vizmus hatása, miközben tartalmi forrásvidékét a Biblia, a modern lélektan

nézze meg képeinket. A versei szellemével ritka azonoságú ember lépett

mára a legfőbb inspirációt: „Majdnem azt mondhatom, hogy János avatott,

pelt a kiállításunkon, most nagyon szívesen fogad bennünket – olvashatjuk

és a spiritualizmus tanai között kell keresnünk. A magyar festészet törté-

a szobánkba. Fejét mintha fából faragták volna, élesen elváló lapokban

legalábbis egy időre, absztrakt festővé. Az ő lelkesültsége biztonságot

Kassák szavait. – Itt vannak Schadl barátai, Bernáth Aurél fiatal festő,

netének egyik legszebb, legihletettebb című alkotása rejtélyekkel teli, enig-

fordult, s ezek keménységét a hideg kék szem, a szigorú száj még jobban

adott.” Bernáth memoárjából az is kiderül, hogy Schadl adta először a ke-

Szántó Rudolf fiatal író, akinek néhány fordítása a Má-ban is megjelent. […

matikus főmű, amely belső utalásainak komplex rendszerével, a Sigmund

növelte. Csak magas homloka volt némi ellentétben a szemöldök alatt

zébe Wilhelm Worringer és Sigmund Freud korszakos jelentőségű írásait,

] Jó társaság. Bernáth Aurél fest, Schadl is fest és nagyszerűen zongorázik.

Freud és Rudolf Steiner gondolatai által ihletett szimbolizmusával megren-

elterülő részletekkel. […] A fekete orosz ing csak még nagyobb hatásfokra

amelyek azokban az években a szárnyra kapó expresszionizmus legfonto-

Furcsa, passzív emberek. Úgy tudnak rajongani, mint a kislányok és éppoly

dítő vallomásként hat a modern ember mindenkit érintő, egzisztenciális

emelte fejét. Az új ember típusaként tűnt fel, a »negyedik rend« küldöt-

sabb inspiráló forrásai közé tartoztak. Mindennek fényében már nem is

érzékenyek is. Legtöbbnyire a művészetről beszélgetünk, vagy Schadl zon-

sorskérdéseiről.

teként, aki gyorsan tisztába akarja tenni a világot.” Bernáth sajnos egyet

meglepő, hogy Bernáth korai főműve, az 1922-ben megjelent, megrázó

gorázik és mi hallgatjuk Bartók és Kodály kompozícióit.”
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Schadl János: Krisztus, 1921, magántulajdon

Bernáth Aurél: A Graphik-mappa borítója, 1922, magántulajdon

Schadl János tusrajza a MA címlapján, 1919

Bernáth Aurél: déry Tibor: Ló, búza, ember című könyvének borítója, 1922

A LEGSZEBB CíM

talóguslapjain: elég csupán a Mikor az ember a visszaemlékezéseiből él című

A kettős dicsfénnyel övezett, jobb kezét a szívére helyező főalak egyszerre

arcról. Fejét tanítványaihoz hasonló, szentségére általánosan utaló glória

Az 1800-as évek végének akadémikus művészei gyakran adtak humoros,

festményre gondolni. Bár Fényes Adolf csodálatos tájképe, a Vasárnap csend-

azonosítható a tiszta lelkű üdvözülteket magához ölelő Krisztusként, az új

övezi, testét ezen túl négyszeres, koncentrikus dicsfény veszi körül… amely

nemegyszer irodalmi előzményekre utaló címeket kiállításon bemutatott

je a földeken vagy Gulácsy Lajos utánozhatatlan hangulatú remekműve,

világot vezetni hivatott prófétaként és a vallásos tematika álarcába búj-

utalhat az embernek az antropozófusok felfogása szerinti négy léttagoza-

műveiknek, így terelve a néző asszociációit a tiszta festészet felől a köny-

a Nakonxipánban hull a hó valamint Pór Bertalan festménye, a Vágyódás tiszta

tatott spiritualista kinyilatkoztatásként. Kostyál László tanulmánya szerint

tára (fizikai test, étertest, asztráltest, Én), de akár a négy szent tudományra

nyebben befogadható, gyorsabb sikerrel kecsegtető epikus tartalmak felé.

szerelemre sikere is szorosan összefügg a hömpölygő ritmusú, andalító lebe-

a kép értelmezésének kulcsát az egyházművészet tradicionális ikonográ-

(asztrológia, alkímia, kabbala, mágia) is. E motívum harmadik lehetséges

Ennek ellenhatásaként a 20. század elején egyre gyakrabban tűntek fel a

gésű cím sugárzásával, mégis tagadhatatlan, hogy Schadl János most elemzett

fiája helyett részben máshol kell keresni: bizonyos szimbólumok feloldá-

értelmezése Krisztusnak mint az univerzum origójának és ős-okának kisu-

katalógusokban a modernitás hívei olyan tudatosan szikár és semleges cí-

műve, az Emberek, legyetek tiszták! nagy eséllyel pályázhatna minden idők

sához a Rudolf Steiner által kidolgozott, a korszakban rendkívül népszerű

gárzása. Ebből a szempontból vizsgálva Schadl kompozíciójának olyan rész-

mekkel, mint az „Olajfestmény” vagy a „Kompozíció”. Ezzel a szokatlan gesz-

legszebb magyar képcímének díjára. E mágikus erejű három szó, az általuk

antropozófia egyes téziseit is érdemes számba venni. A cím egyértelműen

letei is értelmet nyernek, mint a szívre szorított kéz. […] Schadl Jézusa nem

tussal éppen a múlttól való radikális elszakadást hangsúlyozták, miközben

megnyitott messzire vezető asszociációs mező olyan aurával fonja körül a

a Bibliára utal, hiszen a Krisztus ünnepnapjára készülő emberekhez intézett

a csodákat tevő, a szenvedő, a diadalmas vagy ítélő Megváltó, hanem koz-

arra is felhívták a nézők figyelmét, hogy a festészet tisztán vizuális értékei

képet, amely valóságos meditációs objektté varázsolja a néző tudatában.

„legyetek tiszták!” felszólítás Pál apostolnak a filippiekhez írt levelében is

mikus összefüggésbe helyezett, a látható és a láthatatlan világnak egyaránt

feltűnik, sőt Izaiás próféta könyvében maga Jézus szól eképpen híveihez:

a középpontjában lévő misztikus alak, világító fényt és életet adó energia-

nem szorulnak rá a verbalizálható történetek, az epikus utalások élvezetnövelő „adalékanyagaira”.

AZ ARANy CSILLOGáSA MÖGÖTT

„Mosdjatok meg, legyetek tiszták, vessétek ki lelketekből a gonoszságot,

forrás.”

Persze az új divat sem vált kizárólagossá, sőt akadt egy olyan festő a magyar

A kubizmus és a futurizmus formai eszközeit is felhasználó, alapvetően az

tanuljatok meg jót tenni, […] még ha bűneitek olyanok is lennének, mint

Ennek a spirituális tartalomnak egyik legfontosabb kifejezőeszköze az arany

modernizmus úttörői között, aki éppen anekdotizáló címadásával aratott máig

expresszionizmus stíluskörébe illeszthető alkotás tartalmi téren is tökéletes

a bíbor, olyan fehérré teszem mint a gyapjút, mégha olyanok is lennének

porfesték használata. A jelenet talányos, egyszerre drámai és szürreális

ívelő sikereket. Rippl-Rónai József kedvesen álnaiv képcímei, mint az Ügyvéd

példája a kortárs avantgárd talányos szimbolizmusának. A felszín alól felsejlő

mint a skarlát, olyan fehérré teszem, mint a havat.” Schadl festménye azon-

hangulata a középkori, szakrális művészetet idéző kék-arany párosítástól

vesztett per után, a Közeledik a vihar, Slésingeréknél már esik, vagy a tömör-

mögöttes tartalmak számbavétele előtt érdemes felidézni Schadl ars poeti-

ban jóval túlmutat a bibliai értelmezésen: egyfajta modern, a néző tudat-

magasabb dimenzióba emelkedik, ám a végső értelmezés rejtve marad a

ségében is zseniális gyöngyszem, a Jolán, női hát nem csupán az így megjelölt

cáját, amelyet Bernáth Aurél e szavakkal tolmácsolt az Utak Pannóniából

alattiját belső utazásra hívó ikonná nemesül. Kostyál László szavai szerint

néző előtt. Ez a bizonytalanság azonban termékeny zavart szül: az értelme-

művek körét, de alkotóját is sajátos színben tüntette fel. A kedves humor mel-

lapjain: „Valahol a földi tereken túlra kell nekünk is helyezni festészetünket.

„a festő már azzal is jelzi, hogy nem »egyszerűen« a Biblia Jézusáról van

zés tétovasága fokozza a befogadó kreativitását, a mű kinyílik és örökös

lett néha az időtlen hangulatú melankólia is megszólalt a Rippl-kiállítások ka-

Irracionálisabbnak kell lennünk, hogy ne kössük meg a fantáziát.”

szó, hogy a keresztény ikonográfiában állandósult szakállat elhagyja az

reflexióra ösztönöz.
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113 | Molnár C. Pál
(Battonya, 1894–1981, Budapest)
Capriccio, 1976
Capriccio, 1976
39 × 63 cm
Olaj, farost | Oil on ﬁbre board
Jelezve balra lent: MCP | Signed lower left: MCP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR
Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft
Estimated price: 1 600 – 2 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

114 | Zsögödi Nagy Imre
(Csíkzsögöd,1893–1976, Csíkszereda)
Zsögödi táj (Patakparton), 1961
Landscape of Zsögödi (By the Brook), 1961
76 × 64 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra fent: Nagy Imre Zsögöd 1961 |
Signed upper right: Nagy Imre Zsögöd 1961
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 333 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimated price: 8 000 – 10 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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115 | Gróf Batthyány Gyula (Ikervár, 1887–1959, Budapest)
Esernyős dáma (A szerelem viharában), 1930-as évek
Lady with an umbrella (In the Storm of Love), 1930s
130 × 80 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Batthyány | Signed lower left: Batthyány
A hátoldalon: az Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézetének raglaptöredéke
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Az elveszett Magyarország festője.
Népszabadság, Budapest, 2007, 98. kép
IROdALOM | LITERATuRE
• Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Képek egy eltűnt világból.
Kieselbach Galéria – Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
Budapest–Győr, 2015
• Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula. Az elveszett Magyarország festője.
Népszabadság, Budapest, 2007
• ybl Ervin: Az Ernst-Múzeum új csoportkiállítása Rudnay és Iványi-Grünwald
kompozíciói, Batthyány gróf képei és Sidló szobrai. Budapest Hírlap,
1929. február 24.
• CLxVI. Csoportkiállítás. Batthyány Gyula gróf, Csabai Rott Margit, Fáy Lóránt,
Feiks Jenő, Kun Sándor festőművészek és Bernstorﬀ May grófnő szobrászművész.
Ernst Múzeum, Budapest, 1937
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 16 000 000 Ft / 42 667 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimated price: 53 333 – 80 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Batthyány Gyula gróf, Andrássy Ilona grófnő, Andrássy Manó grófné, Hoyos grófné és Prónay György báróné
az Esernyős dáma festménnyel a háttérben, 1941 (Arlen felvétele)
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Az Ének az esőben ikonikus jelenete, amikor Gene Kelly
az esőben forog egy lámpaoszlop körül

Fotó Marilyn Monroe-ról a The Seven year Itch a híres „szoknyajelenet”
forgatása közben New york utcáin, 1954

EGy IKON áTIRATA

az elemekkel híres fotóján. A zivatar tépte öltözék megfelel a legfrissebb

Claude Monet ikonikus festményén (Nő esernyővel, 1875) felesége áll a

női divatnak, a magassarkútól a masnis derékkötő szalagon át a fekete

dombtetőn, szoknyáját és fátylát az erős szél lebegteti, napernyőjébe ka-

tollboáig, de Batthyány mindig vízióvá „írta át” a valóságos élményt. Ahogy

paszkodva védi magát az erős napsütés elől. Batthyány az impresszionista

Lázár Béla az Ernst múzeumbeli 1937-es kiállítása kapcsán elemezte mű-

remekmű 20. századra áthangszerelt, modern változatát festette meg. Az

vészetét: „A legelső perctől kezdve a természet neki csak kiindulás; csak

előkelő, valószerűtlenül karcsú dáma sziklás dombtetőn egyensúlyoz, az

képzeletfelbujtó, csak formaalakító ösztönének megindítója volt s az ma-

orkánerejű vihar kifordítja a kezében tartott esernyőt. A zuhogó esőben

radt máig. […] A képzeletében teremti meg a világot. A világnak kell hozzá

földöntúli jelenésként tűnik elő: pettyes selyemruhája zászlóként lobog,

formálódnia.”

tollboája szeszélyesen kanyarog a szélben. Igéző femme fatale, boszorkányos tekintettel, hosszú szaténkesztyűben, virágokkal és hosszú tollakkal

RAFINáLT VáGyAK

dekorált kalapkölteménnyel. A simogató impresszionista napsütés helyett

Az érett Batthyány művészetét pontosan jellemezte a kor tapasztalt kriti-

a manierista art deco modern energiavonalai alakítják táncoló, megnyújtott

kusa, ybl Ervin, aki az 1929-es Budapest Hírlap hasábjain elemezte az arisz-

sziluettjét.

tokrata festő kiállítását: „Mindenki számára kellemes meglepetés lesz Batthyány Gyula gróf újabb műveinek gyűjteménye, mely a művész érdekes

EGyÉNI STíLuSNyELV

tehetségének mind erősebb kibontakozásáról tanúskodik. Batthyány stílusa

„Az arisztokratának mindig s mindenben a szépséget kell szolgálnia” – je-

nem a modem festői törekvésekből nőtt ki, művészete a régi tündöklő szá-

lentette ki kései interjújában a gróf, az elmúlófélben lévő arisztokrata világ

zadok szelleméből táplálkozik, ezek jelmezében, kulisszái segítségével

egyik utolsó képviselője. Batthyány kiforrott stílusában, jellegzetes, hajla-

fejezi ki a mai kor komplikált érzéseit, raﬁnált vágyait. Teljesen elfeledkezik

dozó-expresszív vonalakkal festette meg a karcsú női alakot, aki kiszolgál-

a valóság külső képéről. Kacskaringós vonalritmussal, a tekervényes for-

tatottan áll a metaforikus viharban – a szerelem viharában –, védőernyőjét

mák gazdag játékával mesevilágot varázsol elénk, amelyben a játéknak és

elveszítve, csapkodó szoknyával, mint ahogy Marilyn Monroe küzdött meg

bűnnek fantasztikus virágai teremnek.”
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116 | Szőnyi István
(Újpest, 1894–1960, Zebegény)

117 | Say Géza
(Székesfehérvár, 1892–1958, Székesfehérvár)

Napsütötte zebegényi domboldal
Sunlit Hillside of Zebegény

Virágcsendélet napsütéses kertben, 1931
Flower Still Life in the Sunlit Garden, 1931

30 × 43 cm

80 × 80 cm

Tempera, papír | Tempera on paper

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Szőnyi István |

Jelezve jobbra lent: Say G. 1931 |

Signed lower right: Szőnyi István

Signed lower right: Say G. 1931

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 400 000 Ft / 1 067 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR

Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft

Becsérték: 900 000 – 1 400 000 Ft

Estimated price: 1 600 – 2 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 2 400 – 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Képzőművészeti Főiskolán Zemplényi Tivadar és Bosznay István
voltak a mesterei. 1920-tól állított ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban, de volt tárlata Székesfehérváron is. Egyik alapító
tagja a KÉVE művészeti körnek. Tájképeket, enteriőröket, portrékat festett naturalista, impresszionista stílusban. Egy műve
a Nemzeti Galériában található.
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118 | Bernát András (Törökszentmiklós, 1957–)

119 | Móricz Margit (dombóvár, 1902–1990, Budapest)

Objektum 199, 2001
Objektum No. 199, 2001

Lovak, emberek
Horses, Men

60 × 90 cm

100 × 125 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Tempera, farost | Tempera on ﬁbre board

Jelezve a hátoldalon: Bernát András Objektum No.199 60x90

Jelezve jobbra fent: Móricz | Signed upper right: Móricz

Bernát András 2001 | Signed on the reverse: Bernát András

Hátoldalán: Fényes Adolf terem, 1978 kiállítási cédula |

Objektum No.199 60x90 Bernát András 2001

On the reverse: Exhibition label of Fényes Adolf terem, 1978

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 533 EUR

KIáLLíTVA | ExHIBITION
Móricz Margit festőművész kiállítása, Fényes Adolf terem, 1978

Becsérték: 1 200 000 – 1 500 000 Ft
Estimated price: 3 200 – 4 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A festmény
Móricz Margit festőművész
kiállításának katalógus
címlapján

REPROduKáLVA | REPROduCEd
Móricz Margit festőművész kiállításának katalógus címlapján,
Fényes Adolf terem, 1978
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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120 | Sándorﬁ István (Budapest, 1948–2007, Párizs)
Kettős fotó-portré, 1975
doubler Photo Portrait, 1975
195 × 114,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve a hátoldalon: Sándorﬁ István Mars 1975 Photoportrait I. |
Signed on the reverse: Sándorﬁ István Mars 1975 Photoportrait I.
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor párizsi magángyűjteményében
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Sándorﬁ. Szerk.: Makláry Kálmán, Modem, debrecen, 2007, 103.
IROdALOM | LITERATuRE
• Sándorﬁ. Szerk.: Makláry Kálmán, Modem, debrecen, 2007
• Beke László: Fotó-látás, fotóhasználat az új magyar művészetben.
Fotóművészet, 1972/3., 18–24.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 13 333 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimated price: 16 000 – 32 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KAMERAKuLTuSZ A HETVENES ÉVEKBEN
Mivel szinte mindenki kezében ott volt a könnyen elérhető fényképezőgép, a hetvenes évek
képzőművészetét a fotográﬁa határozta meg. Elsősorban az analitikusan gondolkodó konceptuális fotóhasználat révén, de magát az olajfestészetet is elérte a kamerakultusz: ekkor született
meg a hiperrealizmus. Kalifornia szuperrealista festőitől a magyar neoavantgárd fotórealistáiig
a világ minden pontján egyszerre bukkant fel, több évtizednyi absztrakt hegemónia után. A félelmetesen virtuózan kezelt, klasszikus olaj-vászon technika révén különösen élesen vált láthatóvá a fotograﬁkus képiség természete, kirajzolva az optika határait. Ahogy Beke László fogalmazott az első magyar hiperrealista kép, Méhes Lászlónak az Iparterv kiállításon bemutatott
Hétköznapja (1969) kapcsán: „Méhes képeiről a felületes szemlélő el sem tudja dönteni, festmények vagy fényképek-e – a festő a kép keretét azonosítja a leképezett fénykép kivágásával,
vagyis a fotószerűséget képen belüli eszközökkel éri el (érzékelteti a szemcsézettséget, az elszíneződést, többnyire szürke vagy szürkés tónusokban tartja az egész képet).”
FOTóREALIZMuS PáRIZSBAN
Sándorﬁ Istvánt a hetvenes évek már Párizsban érte utol. Az osztályidegen család 1956-ban
hagyta el az országot és telepedett le Franciaországban, ahol a ﬁatal diák bejárt minden múzeumot és képtárat. Öntörvényű karaktere nem bírta a hivatalos iskolákat, főleg autodidakta
módon képezte magát. 1973-ban már párizsi múzeumban állította ki műveit (többek között
Méhes Lászlóval együtt). Virtuózan realista, fotót követő, önmagát vagy csendéleteket ábrázoló
művei villámcsapásra váltak népszerűvé a hetvenes évek eleji nouvelle ﬁguration szárnyain.
Másfél évtizeden át csak magát festette, nárcizmussal kevert önelemzőként. „Én voltam a modell, mert mindig itt voltam, a saját rendelkezésemre álltam” – mondta abban az interjúban,
amely első magyarországi retrospektív kiállításának katalógusában jelent meg. A most vizsgált
korai, 1975-ös képén is önmagát festette meg, megkétszerezve és egy vékony kék csíkkal kettéválasztva. Bal oldalon félmeztelenül, nyakában napszemüvegben áll, kibontott nadrágját (ezt
a sorozat többi darabjáról tudjuk) egy világos cowboykalappal fedi le. Másik énje félárnyékban,
talányos mozdulattal játszik a napszemüveggel. A szemkápráztató hiperrealista felület tökéletesen visszaadja a hetvenes évekbeli fotóemulzió szemcsés felszínét és kékes derengését.

Makláry Kálmán, Kis Zsuzsa, Gulyás Gábor: Istvan Sandorﬁ. Makláry Artworks, 2007

121 | Almásy Aladár
(debrecen, 1946–)
Önarckép Szent Benedek ruhában
Self-Portrait dressed as St. Benedict
of Nursia
93,5 × 49,5 cm
Olaj, fa | Oil on panel
Jelezve balra lent: AA. | Signed lower left: AA.
KIáLLíTVA | ExHIBITION
1989 Vigadó Galéria
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 1 867 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 300 000 Ft
Estimated price: 2 400 – 3 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

122 | Hencze Tamás
(Szekszárd, 1938–2018, Budapest)
Vörös rendjel, 1980 körül
Badge of the Red Order, c. 1980
50 × 35 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül | unsigned
PROVENIENCIA | PROVENANCE
A művész hagyatékából
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 700 000 Ft
Estimated price: 3 200 – 4 533 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

123 | Pál István (Kolozsvár, 1888–1944, Auschwitz)
Csendélet mandolinnal, 1911 körül
Still Life with Mandolin, c. 1911
85,5 × 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Pál I. | Signed lower right: Pál I.
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Nagybányai Jubiláris Képkiállítás, 1912
• Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, 1912
• Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai művésztelep
alapításának 100. évfordulója alkalmából,
Magyar Nemzeti Galéria, 1996 (kat. 350.)
REPROduKáLVA | REPROduCEd
Modern Magyar Festészet 1892–1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás, Budapest, 2003. 699. kép
IROdALOM | LITERATuRE
• Plesznivy Edit: Hiányok kirakós. Pál István festőművész
életútja és munkássága. A kirakós újabb darabja:
Füst Milán és Pál István barátsága. Artmagazin, 2016/12., 38–46.
• Plesznivy Edit: „der ungarische Van Gogh.” Pál István művészete.
In Felfedezett és felfedezésre váró életművek. Művészsorsok
a xx. század első felének magyar művészetében. Szombathelyi Képtár,
1998, 49–57.
• Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai művésztelep
alapításának 100. évfordulója alkalmából. Szerk.: Nagy Ildikó,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 28 000 000 Ft / 74 667 EUR
Becsérték: 44 000 000 – 65 000 000 Ft
Estimated price: 117 333 – 173 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

328 | KIESELBACH GALÉRIA

Henri Matisse: Csendélet zöld kredenccel, 1928,
magántulajdon
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NEóSOK KÖZÖTT

latán is. (Fennmaradt levelezése szerint a

uNGARISCHE VAN GOGH

táros embere. Ott voltam, amikor festette.

A különleges sorsú Pál István nem véletlenül

festő mind barátját, Füst Milánt, mind Igno-

A Periszkopot kiadó festő és író Szántó

Szürke a szürkében, a gitár egyik húrja ko-

érdemelte ki a „magyar Van Gogh” titulust

tust kapacitálta, hogy nézzék meg jól sikerült

György Fekete éveim című regényében így

baltkék, a másik papagájzöld. Ezen a papa-

életrajzírójától, Plesznivy Edittől. A kolozsvári

csendéletét.) A neósok új nemzedékéhez tar-

emlékezett vissza Pál Istvánnal történt

gájzöld húron egy rózsaszín ujj. A többi mind

születésű Pál 1906-ban kezdte meg tanulmá-

tozó Pál 1909-ben elhagyta Nagybányát a mo-

1924-es találkozására:

szürke és szürke. Ez ízlés, nem? Különben

nyait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán,

dern szellemiségű, frissen alapított kecske-

„– Ki az?

jópofa az öreg. Gyakran ettünk együtt a

Ferenczy Károly növendékeként. Megfordult

méti művésztelep kedvéért. ígéretesen induló

– Pál István festőművész vagyok. A kollega

Lapin Agil-ban.”

Hollósy Simon müncheni iskolájában, a nagy-

karrierjét a világtörténelem megakasztotta:

úr képeit szeretném megtekinteni. Magam

A régi szép párizsi emlékektől függetlenül

bányai szabadiskolában és a modern művészet

a Tanácsköztársaság bukása után üldözés ál-

is a modern piktúra úttörője vagyok […]

Pál 1929-ben ismét – ekkor már véglegesen

forrongó fővárosában, Párizsban is. A most

dozatává vált, pszichés betegségei felszínre

Ezek egyéni képek – mondotta, és hasonlí-

– pszichiátriai intézetbe került. A kórházak-

vizsgált csendélete is ebben a környezetben

törtek, így több mint egy évet kényszerült a

tanak sokban az én stílusomhoz. de én kö-

ban rendszeresen festett, sőt magát Van

született, egyértelműen a neósok fauve-októl

lipótmezei elmegyógyintézetben tölteni.

zelebb állok Picassóhoz […] Hogyan áll kol-

Goghgal azonosította (egyik ismert képét

megérintett szellemiségének hatása alatt.

utána a trianoni békeszerződéssel Romániá-

lega úr Picassóval, derainnel, Braque-kal?

„der ungarische Van Gogh”-ként szignálta).

A festményt – leghíresebb képeként – bemu-

hoz csatolt Aradon talált menedéket, itt dol-

Én ismerem Picassót és főleg a szürke ké-

Zsidó származása miatt élete még tragiku-

tatták az 1912-es nagybányai jubileumi kép-

gozott az 1925-ben induló avantgárd művé-

peit szeretem. Ezekben a művekben van

sabb fordulatot vett hamarosan: a gyön-

kiállításon, valamint a Műcsarnok Tavaszi Tár-

szeti lapnál, a Periszkopnál.

izlés, az izlés a legfontosabb. Például egy gi-

gyösi kórházból 1944-ben Auschwitzba deHenri Matisse: Az ónkancsó, 1917,
Museum of Art Baltimore, Baltimore
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124 | Szabó Vladimir (Balassagyarmat, 1905–1991, Budapest)
Egy cserép virág (Ablak, fények, üvegek), 1926
A Flowerpot (Window, Lights, Glasses), 1926
49,5 × 36 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent: Szabó Vladimir
Hátoldalon autográf felirat: Szabó Vladimir |
Signed lower right: Szabó Vladimir
Signed on the reverse autograph inscription: Szabó Vladimir
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 400 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 9 600 – 12 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ilona Singer-Weinberger (Budapest, 1905 –1944, Auschwitz): Csendélet kaktuszokkal
és gombolyaggal, 1928, magántulajdon
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125 | Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861–1927, Kaposvár)
Fiatal lány fehér blúzban, 1916
young Girl in a White Blouse, 1916
52 × 42 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent: A kis Elzikének Rónai 1916 |
Signed upper right: A kis Elzikének Rónai 1916
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 26 667 EUR
Becsérték: 14 000 000 – 18 000 000 Ft
Estimated price: 37 333 – 48 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rippl-Rónai József: Elzike, 1918, magántulajdon
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126 | Pólya Iván (Szolnok, 1889–1939, Budapest)
Art deco csendélet. 1930 körül
Art deco Still Life, c. 1930
66,5 × 56 cm
Tempera, karton | Tempera on cardboard
Jelezve jobbra lent: Pólya Iván | Signed lower right: Pólya Iván
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 4 800 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 6 933 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pálﬀy Péter: Csendélet öntözőkannával
és kaktusszal, 1935, Slovenska Národná
Galéria, Bratislava (Pozsony)

Felix Vallatton: Csendélet piros paprikával, 1915
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127 | Kádár Béla (Budapest, 1877–1956, Budapest)
Art deco akt fotelben
Art deco Nude in an Armchair
59 × 44 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve jobbra lent: Kádár Béla | Signed lower right: Kádár Béla
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 24 000 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 18 000 000 Ft
Estimated price: 32 000 – 48 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Henri Matisse: Fotelben ülő akt, 1920, Robert Lehman Gyűjtemény,
The Metropolitan Museum of Art
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128 | Berény Róbert
(Budapest, 1887–1953, Budapest)

129 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)

Férﬁ portré, 1908 körül
Male Portrait, c. 1908

Vagabond
Vagabond

21 × 16,5 cm

72 × 51 cm

diópác, papír | Wallnut ink on paper

Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper

Jelezve jobbra lent: Berény | Signed lower right: Berény

Jelezve jobbra középen: Scheiber H. |
Signed middle right: Scheiber H.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR
Becsérték: 440 000 – 600 000 Ft
Estimated price: 1 173 – 1 600 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 400 EUR
Becsérték: 3 400 000 – 4 600 000 Ft
Estimated price: 9 067 – 12 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

130 | Tornai Gyula (Görgő, 1851–1928, Budapest)
Háremhölgyek
Ladies of the Harem
89 × 81 cm
Olaj, festőkarton | Oil on cardboard
Jelzés nélkül, Hátoldalon hagyatéki bélyegző: Tornai Gyula
hagyatéki árverése, árverési Csarnok, 1929. április hó 16-17. |
unsigned, On the reverse: heritage stamp, Tornai Gyula
hagyatéki árverése, árverési Csarnok, 1929. április hó 16-17.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 13 333 EUR
Becsérték: 6 500 000 – 8 000 000 Ft
Estimated price: 17 333 – 21 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Théodore Chassériau: Keleti jelenet (Háremben), 1850-52, magántulajdon
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131 | Szabó Vladimir (Balassagyarmat, 1905–1991, Budapest)

132 | Telkessy Valéria (Jászberény, 1870–1950)

A gyűjtő (Emlékeim)
The Collector (My Memories)

Szalonban (Az új szerzemény), 1910 körül
In the Saloon (The New Acquisition), c. 1910

59 × 50 cm

70,5 × 50,5 cm

Olaj, farost | Oil on ﬁbre board

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Szabó Vladimir | Signed lower right: Szabó Vladimir

Jelezve jobbra lent: Telkessy V. | Signed lower right: Telkessy V.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 907 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR

Becsérték: 500 000 – 900 000 Ft

Becsérték: 550 000 – 750 000 Ft

Estimated price: 1 333 – 2 400 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 1 467 – 2 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1990–1991

KORGA GYÖRGY:
A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS,
RENDSZERVÁLTOZTATÁS
1990–1991
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133 | Korga György (Budapest, 1935–2002, Kisoroszi)
Bizonytalanság (A rendszerváltás víziója,
az MdF előlép a múltból), 1990–91
uncertainty (The Vision of Regime Change,
when the MdF moves forward from the past), 1990–91
79,5 × 119 cm
Akril, farost | Acrylic on ﬁbreboard
Jelezve jobbra lent: Korga 90-91 | Signed lower right: Korga 90-91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 13 333 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimated price: 18 667 – 26 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KOZMIKuS BIZONyTALANSáG
A Bizonytalanság című kompozíció a sokat látott, évtizedekig marginalizált,
főleg nemzetközi közönség számára dolgozó festő izgalmas történelmi
látomása. Korga György nem osztotta sok kortársa optimista derűlátását,
inkább tartott a szocializmus nehéz örökségének gyilkos természetétől.
A rendszerváltás allegorikus víziója egyfajta szürreális haláltáncként bontakozik ki, a csillagfényes, airbrush pisztollyal szórt, kozmikus mennyország
(bal oldal) és a kommunizmus emblematikus ﬁguráival teli kárhozottak
pokla között (jobb oldal). A központi, Kádár János karikaturisztikus vonásait
viselő férﬁalak felemelt talpán vörös csillagok, lábát piros szalagok veszik
körbe, agg testét vérfoltos tóga fedi, hátravetett fejéről lecsúszik az eltorzított MdF-jelvénnyel dekorált csákó. Mellette kukoricaszárba húzott, sciﬁbe illő kiborg férﬁ bukik hátra tehetetlen bábként, bal robotkezében nemzeti trikolórt lengetve. Tágra nyitott szemű, élettelen arcvonásai távolról
az akkori miniszterelnök, Antall József vonásait idézik. A robot mögött egy
halott Krisztust – politikai kontextusban az elbukott hazát – sirató Szűz
Mária látható.
A KOMMuNIZMuS KíSÉRTETE
A hatalmas bohóc háta mögött egy leplekbe burkolózott férﬁ tűnik fel,
a kommunizmus kísértete. Mögötte, vagyis a kép jobb szélén tárul föl a forradalmi diktatúra sötét természete: vöröscsillag-homlokú macskaszemek
alatt Marx, Engels, Lenin és Sztálin jellegzetes ﬁgurája bontakozik ki. Rákosi
Mátyás jól ismert fotóról kölcsönzött tartással ﬁgyeli a kezét, de nem az
ujjai között tartott búzakalászt, hanem az arca elől leemelt Kádár-maszkot.
Fejfák erdeje és szögesdrótok jelzi a szovjet rendszer elnyomó természetét.
Lenin nemcsak érmekről és zászlókról ismert proﬁlképként jelenik meg,
hanem a földön kiterített hullaként is, amint biomorf, felnagyított bőrfelületnek tűnő talaj takarja el, jelezve, hogy a forradalom miként falja fel

A RENdSZERVáLTáS HAMIS REMÉNyE

szocreál keretrendszeréből. Az artisztikus elkenésekkel, visszakaparásokkal és cuppan-

deti sikerei után. ugyanezzel a szürnaturalista kifejezőeszközzel három évtizeddel ké-

gyermekeit. Korga festménye mintha a Himnusz pesszimista nemzetképét

Korga látomásához a sci-ﬁ illusztrációkhoz illő, szürnaturalista nyelvezetet

tásokkal kialakított örvénylő felület képes volt arra, hogy felszabadítsa a tudatalattit,

sőbb a rendszerváltó elit hurráoptimizmusa mögötti kísérteties posztkommunista

(„szabadság nem virul a holtnak véréből”) aktualizálta volna a posztkom-

használta, amely az 1960-as évek elején éppen azért született meg, mert a

hogy a szürrealizmus igazságkeresésével ábrázolja a valóságot. Korgának meg is gyűlt

realitást mutatta be. de nem az utókor nézőpontjából, visszatekintve fogalmazta meg

munizmus formálódó, képlékeny korszakára.

ﬁatal magyar festők megpróbáltak kibújni a valóságábrázolás didaktikus,

a baja a hatalommal, Aczél György személyesen gondoskodott marginalizálásáról kez-

kritikáját, hanem – ritka módon – a korszak tanújaként, benne az események sűrűjében.
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134 | Pólya Tibor
(Szolnok, 1886–1937, Szolnok)
Esti mulatság a kastélykertben, 1930-as évek
Jolly Evening in the Castle Garden, 1930s
60 × 49,5 cm
Tempera, falemez | Tempera on board
Jelezve jobbra lent: Pólya Tibor |
Signed lower right: Pólya Tibor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 5 867 EUR
Becsérték: 2 800 000 – 4 000 000 Ft
Estimated price: 7 467 – 10 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Részlet a festményből
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135 | Báró Mednyánszky László
(Beczkó, 1852–1919, Bécs)
Hadifoglyok, 1917
Prisoners of War, 1917
47 × 64 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent: Mednyánszky,
Jelezve balra lent: Belgrád 1917 |
Signed lower right: Mednyánszky,
Signed lower left: Belgrád 1917
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft / 20 000 EUR
Becsérték: 8 500 000 – 14 000 000 Ft
Estimated price: 22 667 – 37 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mednyánszky László a fronton vázlatot készít,
1915 körül

Mednyánszky László: Fogolytábor, 1914–1918,
Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét

Mednyánszky László: Hadifoglyok Karácsonya,
1915 körül, magántulajdon

Korniss
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136 | Korniss Dezső
(Beszterce, 1908–1984, Budapest)
Tuskalligráﬁa, 1960
Ink Calligraphy, 1960
256 × 94 cm
Papír, tus, vászon | Paper, indian ink on canvas
Jelezve jobbra lent: Korniss | Signed lower right: Korniss
KIáLLíTVA | ExHIBITION
Korniss dezső kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1980
REPROduKáLVA | REPROduCEd
Csak tiszta forrásból. Hagyomány
és absztrakció Korniss
dezső művészetében. Budapest:
Magyar Nemzeti Galéria, 2018.
296. o. Tuskalligráﬁa, 1960 címen

Enteriőrfotó Korniss dezső kiállításáról. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1980
Fotó: Mester Tibor, KEMKI Adattár, 20960/1981/7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft / 9 333 EUR

ingott meg, következetes magatartás, szilárdság jellemezte, s művészetével kép-

Becsérték: 5 000 000 – 8 500 000 Ft

viselte azt az „egyedülállóan tiszta, egzakt megfogalmazást, azt az igényességet,

Estimated price: 13 333 – 22 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

amely egyedül a sajátja”. Korniss ekkor már lezárta szentendrei konstruktív-szürrealista korszakát, és a franciás eleganciával, páratlan tökéllyel és elragadó kolorizmussal megfestett áttételes jelentésstruktúra kiszorult festészetéből, a szabad
és spontán mozgás nem tűrt gátakat. Molnár utcai lakásában kizárólag a kalligráﬁák festésének szentelte magát. Főleg a fekete-fehér ellentétére épülő dráma

Korniss dezső 1959–1960 között készített kalligráﬁái tele vannak lendülettel, rit-

jellemzi képeit, minden elem a festői feszültségfokozást szolgálja. Legfontosabb

mikával, a belső világot lekövető kéz ösztönös dinamikájával, haraggal, életörömmel,

a benne zajló feszültség kiírása, kifestése. „A kalligráﬁa állapot-líra. Az állapoton

energiával, de végső soron szélesebb értelemben a kozmosz harmóniájával. A Tus-

van a hangsúly. A képek közti diﬀerencia éppen az eltérő állapotból adódik, abból,

kalligráﬁa című kép e korszak egyik záró műveként született meg 1960-ban, vissza-

hogy milyen állapotban van az ember. A probléma mindig ugyanaz, de nem lehet

fogottabb, meditatívabb megközelítésben. (Csak hat ilyen nagy méretű tuskallig-

kétszer ugyanazt megfesteni. Nincs két ugyanolyan állapot. ugyanoda nem jutha-

ráﬁát készített.)

tok vissza” – írta a művész.

Korniss itt az írást mint a civilizáció alapját ábrázolja, sorokba rendezett, bármely

1965-ben azután Korniss dezső kiállítása volt hosszú évtizedek után az első olyan

kultúrát megjelenítő sematikus négyszög alakú írásjelekkel. A jelek hosszasan

hazai bemutató, ahol absztrakt műveket láthatott a közönség. „Az első komoly súllyal

lefelé nyúló tömbjének különös súlya van. Erkölcsi törvényeket érzünk bennük, kü-

bíró nonﬁguratív kiállítást Székesfehérvárott én csináltam meg” – írta Korniss.

lönböző civilizációk ezredéves történetét vagy csak egy egyéni sorsot. Akár egy fes-

A Kovács Péter rendezte tárlaton már láthatók voltak a kalligraﬁkus korszak művei.

tőét. Ebben a megközelítésben Korniss jelei találkoznak Ország Liliével. Az írás cso-

A kiállítás revelációként hatott a ﬁatal művészgeneráció számos tagjára. Bak Imre

dája sorjáz itt lefelé, ahol a jelenben megalkotva üzen a múlt az elkövetkező jövőnek.

ezt írta: „Kalligráﬁáinak rejtettebb rendjét, lendületét és a gondolkodó Kornisst csak

így válik igazán súlyossá ez a pergamen vagy éppen megsárgult levél árnyalataiba

később értettem meg […] Korniss példakép lett a számomra: embersége, határozott-

formált kép.

sága, következetessége szakmai hitében és mesterségbeli igényessége is.”

de a még nagyobb dráma a mű jobb oldalán bontakozik ki. Az üresen hagyott oldal,

Pilinszky János megnyitóbeszéde – a legmélyebb és legtöbbet megragadó elmélke-

a jelek, a közlés hiánya, a kép egyensúlytalansága, az üresség látványa bizonyta-

dés a kalligráﬁák jelentéséről – értékeli Korniss kalligráﬁáinak rejtett mélyben

lansággal teli, szorongató érzést kelt a nézőben. Itt valami folytonosság megszakadt.

zajló küzdelmeit és feszítő erejű drámaiságát, mely a művész szellemi folyamatait

Valami véget ért, eltűnt, egy civilizáció, egy ember életében, vagy akár egy meg

tárja elénk: „Kalligraﬁkus képein a betűkről leszaggatta a szótári jelentést, hogy

nem értéssel és mellőzéssel szembesülő festőében. Hiszen Korniss 1950-–962 között

egy másik, önkéntelen természetüket érje tetten, a betűk jelentése mögött a betűk

teljes elszigeteltségben, légüres térben dolgozott. „A rothadó nyugati burzsoázia

mimikáját. Ezzel a mikrokozmosz és a makrokozmosz új tájaira érkezett el, a ter-

hazai egyetlen igazi szelleme képviselőjeként bélyegeztek meg, ezután akik ismertek,

mészet szűzi, megnevezhetetlen tájaira. Ember-nem-lakta vidékre.”

elkerültek vagy csak titokban érintkeztek velem. Leprás voltam!” – írta az akkori
időszakról. Válságos helyzetbe került, családi élete felbomlott, egyedül maradt,

KOLOZSVáRy MARIANNA

a külvilággal alig érintkezett, legtöbb barátját elvesztette, a benne zajló dráma és

A „Csak tiszta forrásból. Hagyomány és absztrakció Korniss dezső művészetében”

a háttérben zajló politikai események szinte rímeltek egymásra. de Korniss sohasem

című kiállítás kurátora és az ehhez készült tanulmánykötet szerkesztője
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137 | Gyarmathy Tihamér
(Pécs, 1915–2005, Budapest)
Múlt, idő, rétegek, 1960-as évek
Past, Time, Layers, 1960s
2 × 30 × 24 cm
Olaj, farost | Oil on ﬁbre board
Jelezve a hátoldalon: Gyarmathy |
Signed on the reverse: Gyarmathy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A két tétel együttes kikiáltási ára:
500 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 867 – 2 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

138 | Ország Lili
(ungvár, 1926–1978, Budapest)
Falak
Walls
23,5 × 17,8 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelzés nélkül | unsigned
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 5 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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139 | Ferenczy Noémi
(Szentendre, 1890–1957, Budapest)
Erdőben harangvirágok között pihenő lány, 1925 körül
Girls Resting in the Forest among Bellﬂowers, c. 1925
51 × 51 cm
Akvarell, papír | Watercolour on paper
Jelezve jobbra lent: Ferenczy Noémi |
Signed lower right: Ferenczy Noémi
REPROduKáLVA | REPROduCEd
Jankovich Júlia: Ferenczy Noémi. Budapest, 1983. 23. kép
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 13 333 EUR
Becsérték: 5 500 000 – 7 500 000 Ft
Estimated price: 14 667 – 20 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

diego Rivera: Virágárus, 1941, Norton Simon Museum, Pasadena
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140 | Nagy Oszkár (Magyarpecska, 1883–1965, Nagybánya)
Felsőbánya
Felsőbánya

141 | Boldizsár István
(Orosháza, 1897–1984, Budapest)
Balatonföldvári móló, 1961
Pier of Balatonföldvár, 1961

45 × 90 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas

61 × 81 cm

Jelezve balra lent: Nagy Oszkár 962 | Signed lower left: Nagy Oszkár 962

Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Boldizsár 1961 Bföldvár |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 000 – 7 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Signed lower right: Boldizsár 1961 Bföldvár
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 667 – 4 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Balatonföldvári móló, 1913, Fortepan / Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum / BAHART Archívum
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142 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)

143 | Báró Mednyánszky László
(Beczkó, 1852–1919, Bécs)

Vízpart tükröződő fákkal, 1930-as évek
Lakeshore with Trees, 1930s

Erdei patak
Forest Stream

51,5 × 44 cm

35,5 × 38,5 cm

Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve balra lent: Scheiber H. |

Jelezve jobbra lent: Mednyánszky |

Signed lower left: Scheiber H.

Signed lower right: Mednyánszky

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 000 EUR

Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft

Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft

Estimated price: 3 733 – 5 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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144 | Ligeti Antal (Nagykároly, 1823–1890, Budapest)
Itáliai táj (Szicíliai táj görög templomokkal), 1867
Italian Landscape (Sicilian Landscape with Greek Temples), 1867
102 × 153 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Ligeti A. 1867 | Signed lower left: Ligeti A. 1867
IROdALOM | LITERATuRE
Ligeti Antal (1823–1890). A természettanulmánytól a mesterműig.
Szerk.: Blaskóné Majkó Katalin – Radványi Orsolya – Zsákovics Ferenc,
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft / 26 667 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimated price: 42 667 – 64 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ligeti Antal: Oázis a sivatagban, 1862, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Ligeti Antal: Olasz táj, 1867, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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RAFFAELLO ECSETJE
„A természet bámulatos titkait szemlélni a legnagyobb kéj, s annak szépségét ellesni, megtestesíteni, művészkézzel darab vászonra varázsolni nagyobb hódításnak tekintem, mint országokat elfoglalni. Én Raﬀael molyette
ecsetét szent reliquiául tekinteném, míg Nagy Károly kardján nem tudok
mit bámulni” – adta Ligeti Antal egy kitalált olasz festő, Lipsio szájába a
szavakat az 1860-as Hölgyfutár hasábjain megjelent szicíliai beszámolójában. Ezzel hitet tett a realisztikus ábrázolásmód mellett. „Mit szól ön a tájhoz?” – kérdezte Lipsio a ﬁktív párbeszédben tőle, mire a magyar festő elővette rajzónját, leereszkedett egy kőre és buzgón dolgozni kezdett. Valahogy
így ülhetett neki a munkának Ligeti Szicília lángoló ege alatt, a pálmafák
enyhet adó árnyékába húzódva, Agrigento közelében, a 19. századi utazó
tájfestők által kedvelt Templomok völgyében. Itt örökítette meg az ókori
görög hódítók által itthagyott antik templomok romjait. A lemenő nap által
narancsosra festett horizontra Héra szentélyének oszlopcsonkjai rajzolódnak ki, a távolban a Concordia dór épülete. A környező tájat a szicíliai vegetáció tölti meg, itáliai parasztok ﬁguráival kiegészítve.
MARKó KáROLy TANíTVáNyA
Ligeti a németes Hekler néven született egy nagykárolyi polgári családban
a reformkor idején. Szülei kereskedőt akartak belőle nevelni, de kolozsvári
vasáruslegényként is rajzolással és olvasással töltötte szabadidejét. 1845ben gyalogszerrel indult Itáliába, hogy saját szemével tanulmányozhassa
az olvasmányaiból ismert eszményi tájakat. Kóborlásai közben ellátogatott
az akkor már sikeres festő hírében álló Markó Károlyhoz is. Rövid müncheni
kitérő után visszatért Firenzébe Markóhoz, bár részletgazdag festői modora
lényegesen modernebb volt mestere sok évszázados klasszicizmusánál.
Pesten portretistaként és az egzotikus tájak mestereként tett szert kimagasló hírnévre a 19. század második felében. 1855–1856-ban nagy itáliai
körutat tett, ellátogatva Szicíliába is. A kultúrtörténettel teli, klasszikus
panorámákat és részleteket ﬁnom, átszellemült rajzain örökítette meg,
amelyekből Pesten festett reprezentatív olajképeket. A most felbukkant
szicíliai táj nagy méretű, múzeumi rangú, ritka alkotás. A 19. századi magyar
tájképfestészet olyan remekműve, amely a klasszikus mediterrán nap fénytelt európaiságát, a klasszikus görögség idilli látványát varázsolta a korabeli
főúri kastélyok falaira.

Juno temploma, Agrigento (archív felvétel)
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145 | Wosinsky Kázmér
(Kismarton, 1895–1967, Sopron)
Halászok a Fertő-tavon
Fishermen by Lake Fertő

146 | Brodszky Sándor (Tóalmás, 1819–1901, Budapest)
Zell am See háttérben a Kitzsteinhorn havas csúcsaival
Zell am See with the Snowy Peaks of Kitzsteinhorn in the
Background

125 × 79 cm
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Olaj, vászon | Oil on canvas

84 × 110 cm

Jelezve jobbra lent: Wosinsky |

Olaj, vászon | Oil on canvas

Signed lower right: Wosinsky

Jelezve jobbra lent: Brodszky S. | Signed lower right: Brodszky S.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 7 467 EUR

Becsérték: 1 200 000 – 2 000 000 Ft

Becsérték: 3 200 000 – 4 400 000 Ft

Estimated price: 3 200 – 5 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 8 533 – 11 733 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Zell-i tó és a Kitzsteinhorn (archív felvétel)
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147 | Réth Alfréd
(Budapest, 1884–1966, Párizs)

148 | Deák-Ébner Lajos
(Pest, 1850–1934, Budapest)

Park
Park

Erdei tisztás
Glade in the Forest

70 × 56 cm

28 × 27,5 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, fa | Oil on board

Jelezve jobbra lent: Réth | Signed lower right: Réth

Jelezve jobbra lent: L. Ébner |
Signed lower right: L. Ébner

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 467 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 133– 3 200 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mednyánszky László: Erdő napsütéses tisztással,
magántulajdon

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimated price: 2 667– 4 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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149 | Szobotka Imre (Zalaegerszeg, 1890–1961, Budapest)
Kubista táj
Cubistic Landscape
21,5 × 28 cm
Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent: Szobotka I., Jelezve balra lent: Szobotka I. |
Signed lower right: Szobotka I., Signed lower left: Szobotka I.
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Keresztes László gyűjteményében
REPROduKáLVA | REPROduCEd
Mednyánszkytól Barcsayig. Modern művészet a Keresztes-gyűjteményben.
Szerk.: Kolozsváry Marianna, dr. Keresztes László kiadása, Budapest, 2010, 76.

IROdALOM | LITERATuRE
• Hevesy Iván: Szobotka Imre képei. Nyugat, 1921/12., 959–961.
• Guillaume Apollinaire: Tanulmányok. Fordította: Réz Pál, Európa, Budapest, 1973
• Mednyánszkytól Barcsayig. Modern művészet a Keresztes-gyűjteményben.
Szerk.: Kolozsváry Marianna, dr. Keresztes László kiadása, Budapest, 2010
• Barki Gergely: Lost and Found. Az elveszett magyar kubizmus. Artmagazin,
2015/6., 12–21.
• Barki Gergely: Wanted / Los & Found. À la recherche du cubisme
hongrois perdu. Párizsi Magyar Intézet, Párizs, 2021
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 11 200 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimated price: 16 000 – 24 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PROGRAMSZERű KuBIZMuS

díszítő festő (aláírása alatt: „disz. festő”) tussal rajzolt mértani tanulmá-

még távolságtartóan ﬁgyelte a csoport munkáját, egyértelműen felismerte

vette körbe és végül elvezetett a 2006-os Magyar Vadak forradalmi bemu-

„Ideje, hogy uraivá legyünk a természetnek” – kezdte A kubista festők című

nyokat, hiszen a geometriai tudás tényleg fontos részét alkotta a művészek

jelentőségüket. 1911 végén rövid időre hazalátogatott, de néhány hónap el-

tatójához, az most a kubizmus környékén tapintható ki. A kutatás nyomán

1913-as költői védőbeszédét Guillaume Apollinaire. Szobotka Imre ízig-vérig

képzésének. de a kubizmus esztétikai forradalma alakította át ezt a tudo-

teltével visszatért a francia fővárosba. Ekkor vált végérvényesen az új festé-

már most sokkal többet tudunk az izmus magyar gyümölcseiről. Barki Ger-

kubista kompozíciója kristályformákra töri a természeti látványt, a fák

mányt az euklideszi téren túli víziókat letapogató festői vízióvá.

szet hívévé, ahogy saját szavaival megfogalmazta: „visszavonhatatlanul a

gelynek köszönhetően tavaly a párizsi Magyar Intézetben mutatkozott be

kubista tanulmányokba merültem.” Egy évvel később a modern szellemiségű

a magyar kubizmus egy kisebb kiállítás keretei között À la recherche du

lombjait, a lankás domboldalakat, a völgyben megbúvó házakat, a távoli
hegyeket és az ég kékjét. És mindehhez társul a 20. századi látkép rekvizi-

KuBISTáK KÖZÖTT PáRIZSBAN

La Palette iskola tárlatán számos műve szerepelt, majd 1913 tavaszán már

cubisme hongrois perdu címmel. A tárlat egyik főszereplője természetesen

tuma, a távvezeték, amely a villamosítás modern tájformáló erejével szab-

A magyar kubistáknak nevezhető társaság legeredetibb tagja kétségkívül

ki is állított a Salon des Indépendants kubista termében. Apollinaire recen-

Szobotka Imre volt (olyan kevéssé ismert nevek mellett, mint Bánszky Sán-

dalja mértani mezőkre az idilli panorámát. Szobotka olyasfajta geometriával

Szobotka Imre volt. Mikor 1911-ben barátjához, Csáky Józsefhez Párizsba ér-

ziójában külön megjegyezte, hogy Szobotka milyen intelligens erőfeszítéseket

dor vagy Bossányi Ervin), akinek kubista korszakának különös zamatú re-

rokon, tisztaságra törekvő, új művészeti nyelven beszél, amilyennel Apol-

kezett, meglepetten szembesült a Salon des Independants-en kiállító kubisták

tesz arra, hogy kiszabaduljon az irányzat iskolás formakészletétől.

mekei – köztük a most vizsgált tájkép – folyamatosan bukkannak elő az

linaire jellemezte a ﬁatal párizsi festők kubista képeit: „a mértani alak a

alkotásaival. Ez a tárlat volt az első alkalom, hogy az új stílus mellett elköte-

rajz lényege. A mértan – a térnek, a tér arányainak és kapcsolatainak tu-

lezett művészek csoportot alkotva, önálló iskolaként jelentkezhettek a kö-

MAGyAR KuBIZMuS

hasábjain bő száz évvel ezelőtt: „Szobotka Imre az egyetlen magyar festő,

dománya – mindig is a festészet alapvető szabálya volt.” A vizsgált mű egy

zönség előtt. Archipenko, duchamp, Léger, Metzinger és társai hatalmas fel-

A Magyar Nemzeti Galériában zajlik egy nagy szabású kubista kiállítás elő-

aki fejlődése során egész az absztrakt, programszerű kubizmusig is eljutott,

olyan papírlapra készült, amelynek hátoldalára a pályakezdő Szobotka, a

háborodást váltottak ki a francia művészeti közéletben. Szobotka, bár ekkor

készítése. Az az izgalom, amely a 2000-es évek közepén a fauve képeket

hogy abból kiindulva kísérelje meg új út keresését.”
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elmúlt évtizedben. Egyre jobban értjük, miért írta róla Hevesy Iván a Nyugat
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150 | Járitz Józsa (Budapest, 1893–1986, Budapest)
Anyaság
Motherhood

151 | Tóth Menyhért
(Szeged-Mórahalom, 1904–1980, Budapest)
Szénagyűjtő, 1962 körül
Collecting Hay, c. 1962

88 × 115 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas

44 × 31,5 cm

Jelezve jobbra fent: J. Járitz | Signed upper right: J. Járitz

Olaj, papír | Oil on paper
Jelezve jobbra lent: TM | Signed lower right: TM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR

© Zsellér Jenő

Becsérték: 1 400 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 7 467 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 1 867 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 400 000 Ft
Estimated price: 2 400 – 3 733 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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152 | Kádár Béla (Budapest, 1877–1956, Budapest)
Berlini kabaréban (Revü), 1920-as évek
Cabaret in Berlin (Revue), 1920s
36 × 26 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent: Kádár Béla |
Signed lower right: Kádár Béla
IROdALOM | LITERATuRE
• Gergely Mariann: Kádár Béla (1877–1956). Melankolikus utazás.
Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002
• „Nekünk ma Berlin a Párizsunk.” Magyar írók Berlin-élménye, 1900–1933.
Szerk.: Török dalma, Petőﬁ Irodalmi Múzeum, Budapest, 2007
• (n. n.): Herwarth Walden, a német expresszionizmus apostola
Budapestre jön. Esti Kurír, 1927. augusztus 19.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 8 500 000 Ft / 22 667 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 16 000 000 Ft
Estimated price: 26 667 – 42 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kádár Béla: Csendélet sakktáblával és pipával, 1926 körül,
Berlinische Galerie Landesmuseum für Moderne Kunst
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A der Sturm folyóirat 1924 szeptemberi számának címlapja
Kádár Béla Walden-portréjával

Scheiber Hugó: Herwarth Walden portréja, 1925 körül,
magántulajdon

Herwarth Walden

HERWARTH WALdEN SZMOKINGBAN
AZ ÚJ PáRIZS

asztal tetején táncolt, és locsolta magába a pezsgőt; nem beszélve a kü-

A táncosnővel mintegy szemben helyet foglaló, a kép bal alsó sarkát ki-

„Adynak Párizs volt a Nyugat. Nekünk ma Berlin a Párizsunk: egy város,

lönböző ajzószerek korlátlan használatáról.”

töltő férﬁﬁgura fekete szmokingot visel csokornyakkendővel. Hátrafésült
hajkoronája és jellegzetes, magas homloka alapján feltételezhető, hogy

amelynek még eddig nem volt szerepe a magyar művelődés történetében.
A Spree a mi Szajnánk” – írta Komlós Aladár az első világháború utáni friss

BERLINI KABARÉ

maga Herwarth Walden az, Kádár berlini galériás barátja, az expresszi-

történelmi pillanatról, amikor a világ minden pontjáról sereglettek az avant-

Sok hazai beszámoló született a város különleges miliőjéről – ezeket a Petőﬁ

onizmus európai hírű propagátora. A Kádárral és Scheiber Hugóval is dol-

gárd művészek a forrongó weimari köztársaság szívébe. Ez volt a modern

Irodalmi Múzeum remek 2007-es katalógusa szedte össze –, de a kabarék

gozó műkereskedőt jól ismerte a hazai közvélemény is, az Esti Kurír új-

metropolisz születésének a korszaka, a „Goldenen Zwanziger”, az arany hú-

csillogó világát nem igazán örökítették meg. Bár sokan megfordultak a hú-

ságírója például így mutatta be 1927-es cikkében: „Herwarth Walden, a

szas évek, amelyet Hitler hatalomra jutása zárt le. A korszak Berlinje

szas évek Berlinjében Márai Sándortól Tihanyi Lajosig, Rejtő Jenőtől Mo-

német expresszionisták vezére, a berlini Sturm kiadója, aki az új német

– ahogy Márai írta az Egy polgár vallomásaiban – „rövid időre a háború utáni

holy-Nagy Lászlóig, senki nem festett a német kabaréról olyan találó kom-

irodalom számtalan tehetségének felfedezője és istápolója volt […]. Hosz-

Európa legérdekesebb s talán legremény-

pozíciót, mint Kádár Béla a most vizsgált, legkeresettebb avantgárd

szú és eseményekben gazdag pálya áll Herwarth Walden mögött, azoktól

teljesebb” városa volt ekkor. A nemzet-

korszakában született alkotásán. Mintha megelevenedve az a világ, amelyet

az időktől kezdve, amikor August Strammal együtt megindította a német

közi avantgárd színes mezőnyében

a ﬁlmvásznon az 1972-es Cabaret tett halhatatlanná Liza Minnelli fantasz-

expresszionista mozgalmat, amelynek adminisztrátora, agitátora és esz-

számtalan magyart is találunk, a ká-

tikus alakításával. Egy uniformisba öltöztetett táncosnő tarka szüfrazsett

tétikusa lett. Herwarth Walden könyvek egész sorában magyarázta és

véházakban búslakodó újságírók-

ruhában menetel a színpadon, a Bauhaus vidám mintáival dekorált szok-

ajánlgatta az új művészeti irányt, amelynek nemcsak íróival, de zenésze-

tól a jövőt kémlelő technokrata

nyában és csíkos harisnyában. Körülötte repkedő csillagok, előtte a zenekar,

ivel és festőivel is sokat foglalkozott. A Sturm tagjainak sorában több

képzőművészekig. dolgoztak és

a billentyűzetet püfölő zongorista és a nagybőgőt pörgető muzsikus. A ku-

magyar is helyet foglal és a Sturm művészei közé tartoznak a weimari

szórakoztak, ahogy a ﬁlmes Kőni-

bofuturista látomásban – a jazz szapora ritmusára – keveredik egymással

Bauhaus tanárai is.”

ger Miklós írta: „Berlin, ha a sze-

a prózai valóság és a színpadi látványosság, a „Goldenen Zwanziger” berlini

mét nappal be is hunyta, éjjel az

mulatóinak esszenciája.
A berlini Bilder Courier címlapja Scheiber műveinek reprodukcióival,
középen Herwarth Walden lappangó portréja, 1925

William Wauer:
Herwarth Walden bronz
szobra, magántulajdon
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153 | Ismeretlen magyar festő, 20. század eleje

154 | Pólya Tibor (Szolnok, 1886–1937, Szolnok)

Házak között
Among Houses

Napsütötte szolnoki udvar, 1906
Sunlit yard in Szolnok, 1906

69 × 66 cm

90 × 75 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelzés nélkül | unsigned

Jelezve jobbra lent: Pólya T. 1906 | Signed lower right: Pólya T. 1906

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR

Becsérték: 1 200 000 – 1 600 000 Ft

Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft

Estimated price: 3 200 – 4 267 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 3 200 – 4 800 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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155 | Galimberti Sándor (Kaposvár, 1883–1915, Budapest)
A város dinamikája (Budapest, óbudai részlet), 1911
The dynamics of the City (Budapest, óbuda Scene), 1911
47 × 39 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: GS monogrammal | Signed lower left: with GS monogram
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Gróf József, majd Gróf Józsefné tualjdonában.
A hátoldalon autográf felirat: Galimberti 1911
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Lumini si culori, Colonia artistica de la Baia Mare / Lights and Ciolours.
Artists’ Colony in Nagybánya, Muzeul National de Arta al Romaniei, Bukarest, 1999
• Galimberti emlékkiállítás. Galimberti Sándor születésének 120. évfordulója
alkalmából, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2003
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Zolnay László: A Galimberti-házaspár művészete. Művészettörténeti Értesítő,
1962/1., 320.
• dénes Zsóﬁa: Galimberti Sándor és dénes Valéria. Összeállította: Hárs Éva,
Corvina, Budapest, 1979, 16. kép (oldalfordított reprodukcióval)
• Lumini si culori. Colonia artistica de la Baie Mare / Lights and Colours.
Artists’ Colony in Nagybánya. Muzeul National de Artal Romaniei, Bukarest, 1999
• Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk.: Kieselbach Tamás,
Kieselbach Galéria, Budapest, 2003, 515.
• Galimberti emlékkiállítás. Galimberti Sándor születésének 120. évfordulója
alkalmából, kiállítási katalógus. Szerk.: Géger Melinda, Kaposvár, 2003
(oldalfordított reprodukcióval)
• Párizs Nagybánya. 1904–1914. Bev.: Rockenbauer Zoltán, Virág Judit Galéria,
Budapest, 2018, 171.

Galimberti Sándor:
Párizsi tűzfalak, 1913 (lappang)
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Galimberti Sándor: Havas részlet
Nagybányáról, 1913 (lappang)

IROdALOM | LITERATuRE
• 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. Corvina, 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 44 000 000 Ft / 117 333 EUR
Becsérték: 55 000 000 – 85 000 000 Ft
Estimated price: 146 667 – 226 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

dénes Valéria: utcarészlet, 1913,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Galimberti Sándor: St.-Raphaël, 1912 körül, magántulajdon (archív fotó)
dénes Valéria: Bruges, 1912–1913, magántulajdon

Galimberti Sándor: Nagybányai motívum, 1913, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Galimberti Sándor: Város, 1913 (lappang)

Galimberti Sándor: Nagybányai motívum, 1913, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

ELEMENTáRIS KOLORIT

bertit besorozták. Felesége megbetegedett és hamarosan meghalt, mire a kétség-

„A művész a természetből csak absztrahál (vagyis csak azt festi, ami őt érdekli),

beesett férj szíven lőtte magát a Városligetben. A tragikus végkifejlet után a Galim-

nem pedig a természetet kopírozza. […] A képeknek címet a művészek csak a ka-

berti házaspár életműve majdnem elfelejtődött, de a szakmabeliek őrizték emlé-

talógus végett adnak – többnyire.” A rövid életű modern festő, Galimberti Sándor

kezetüket. Galimbertitől így is csak pár tucat kép ismert, amelyek nagy része

ars poétikus gondolatai a Somogyi Hírlap hasábjain maradtak fenn az utókorra, pon-

közgyűjteményekben található. Egy-egy festmény felbukkanása mindig ünnepi

tosan jelezve azt az avantgárd iskolázottságot, amely a művészetét meghatározta.

szenzáció a műkereskedelemben.

Galimberti számára a téma csak apropó volt, hogy fauvista színenergiáktól fűtött,
kubisztikusan szerkezetesre komponált autonóm képtereit felépíthesse. A háztetők

A GALIMBERTI-KuLTuSZ

és kémények mintázata besűrűsödik a színfoltok modernista gyújtóbombájává,

A rövid életű festő első felfedezői, igazi értékelői jellemző módon maguk a művész-

a magyar festészetből alig-alig ismert robbanékonyságot adva a műnek. A magyar

társak voltak. Rippl-Rónai már korán Galimberti támogatójául szegődött, de a mű-

festő tanult a kubizmus későbbi legendájánál, Fernand Légernél Párizsban, akinek

vész halála után is elsősorban egykori kollégái élesztették fel később kiteljesedő

híres mondása: „Az embernek kellenek a színek, hogy élhessen; ugyanolyan szük-

kultuszát. uitz Béla 1918-ban, a Ma hasábjain elfogódott szavakkal méltatta az akkor

ségszerű elem, mint a tűz vagy a víz.” Ezt a légeri, elementáris koloritot látjuk a

már három éve halott házaspár művészetét. A tízes évek végének avantgárd alkotói,

most vizsgált festményen is. „A kicsik, az alacsonyan röpködők és csúszómászók

a Kassák folyóirata köré csoportosuló aktivisták szellemi és művészi példaképük-

között jólesik látni, ha valakik magasabb útra készülődnek” – írta Galimberti (és

ként tisztelték őket. Az ő életművüket tekintették a Nyolcak működésével kitelje-

felesége) 1914-es kiállításáról a modern művészet elszánt népszerűsítője, Bölöni

sedő magyar modernizmus első tiszta, nagy reményekre jogosító indulásának. Fel-

György. És Galimberti esetében a „magasan repülés” nemcsak az avantgárd csú-

ismerték életpályájuk elhivatott, makulátlan erkölcsét, követésre méltónak

csokat jelöli, hanem azt az emelkedett, felülnézeti látképperspektívát, amely az

tartották festészetük engedményekre, kompromisszumokra képtelen tisztaságát.

életművét jellemzi.

Ahogy uitz Béla szavaiból kiolvasható: „A velük egyszerre jött generációból a legszívósabban ők verekedték magukat előre, s a magyar művészet-dzsungelen ők

SIKER ÉS TRAGÉdIA

világítottak túl a legtisztább lámpával.” A Galimberti házaspár hatvanas években

Galimberti 1904-ben tűnt fel a reformszellemiségű Julian Akadémia tanulói között.

kezdődő lassú szakmai újrafelfedezése meghozta gyümölcsét: ma már a modern

Rippl-Rónai tanítványaként biztos szimattal kereste a modern művészeti élet fóru-

magyar művészet legjobbjai között tartjuk őket számon, a fauvizmus és a kubizmus

mait. Hamarosan ki is állított a friss impulzusok keltetőjében, az Őszi Szalonon,

egyéni hangú tolmácsolóiként.

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 Galim-

dénes Valéria: Táj házakkal, 1913,
magántulajdon
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156 | Scheiber Hugó (Budapest, 1873–1950, Budapest)

157 | Nyilasy Sándor (Szeged, 1873–1934, Szeged)

Rózsacsokor, 1930-as évek
Boquet of Roses, 1930s

Rózsaszín rózsák
Pink Roses

42 × 29 cm

42 × 49,5 cm

Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve balra lent: Scheiber H. | Signed lower left: Scheiber H.

Jelezve balra lent: Nyilasy | Signed lower left: Nyilasy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 260 000 Ft / 693 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Völgyessy Ferenc gyűjteményében

Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 240 000 Ft / 640 EUR
Becsérték: 400 000 – 700 000 Ft
Estimated price: 1 067 – 1 867 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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159 | Czene Béla
(Isaszeg, 1911–1999, Budapest)

158 | Aczél Ilona (Budapest, 1929–2000, Budapest)
Kék csendélet
Blue Still-Life

Lány vörös háttér előtt, 1972
Girl with Red Backdrop, 1972

60,5 × 80,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas

100 × 50 cm

Jelezve jobbra lent: Aczél I. | Signed lower right: Aczél I.

Akril, farost | Acrylic on ﬁbre board
Jelezve balra fent: Czene Béla 1972 |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 320 000 Ft / 853 EUR
Becsérték: 500 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Signed upper left: Czene Béla 1972
Czene Béla kiadás előtt álló
monográﬁájának borítója

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 1 867 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 7 467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

400 | KIESELBACH GALÉRIA

160 | Vaszkó Ödön (Pancsova, 1896–1945, Budapest)

161 | Báró Mednyánszky László (Beczkó, 1852–1919, Bécs)

Esti hangulat a Gellérthegyen (vázlat), 1925
Evening Mood on Gellért Hill (Study), 1925

Esti parkban (Beszűrődő fények)
Evening in the Park (Evening Lights)

32 × 34 cm

17 × 24 cm

Pasztell, papír | Pastel on paper

Olaj, fatábla | Oil on panel

Jelezve jobbra lent: B. Vaszkó 25 | Signed lower right: B. Vaszkó 25

Jelzés nélkül | unsigned

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 800 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 3 733 EUR

Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft

Becsérték: 1 800 000 – 2 800 000 Ft

Estimated price: 1 333 – 2 133 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 4 800 – 7 467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vaszkó Ödön: Esti hangulat (Gellérthegy), 1925, olaj, karton,
magántulajdon
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162 | Korniss Dezső
(Beszterce, 1908–1984, Budapest)

163 | Bernáth Aurél
(Marcali, 1895–1982, Budapest)

Szentendre, 1943
Szentendre, 1943

Műteremablak
Studio Window

24,5 × 30 cm

38 × 52 cm

Pasztell, papír | Pastel on paper

Vegyes technika, papír |

Jelezve jobbra lent: Korniss d. 43 |

Mixed technique on paper

Signed lower right: Korniss d. 43

Jelezve balra lent: BA | Signed lower left: BA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 467 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR

Becsérték: 1 000 000 – 1 800 000 Ft

Becsérték: 800 000 – 1 400 000 Ft

Estimated price: 2 667 – 4 800 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 2 133 – 3 733 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Klie Zoltán
Párizsi pályaudvar

164 | Klie Zoltán (Szekszárd, 1897–1992, Budapest)
Párizsi pályaudvar, 1929
Railway Station in Paris, 1929
76 × 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Klie és jelezve balra lent: 929 |
Signed lower left: Klie and signed lower left: 929
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Tavaszi kiállítás, Műcsarnok, 1930 (kat. 23., Pályaudvar)
• CxII. csoportkiállítás. Biai-Föglein István, Ecsödi ákos, Klie Zoltán, Márkus
Imre, Szantrucek Jenő, Luigi Servolini (Livorno) és Bruno da Osimo (Osimo)
festőművészek. Ernst Múzeum, 1930 (kat. 75., Pályaudvar)
• Merítés a KuT-ból VII. Klie Zoltán (1897–1992) festőművész emlékkiállítás,
Haas Galéria, 2003 (kat. 4., Párizs – vasúti pályaudvar)
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Modern magyar festészet 1919–1964. Szerk.: Kieselbach Tamás, Kieselbach
Galéria, Budapest, 2004, 410.
• Merítés a KuT-ból. VII. Klie Zoltán (1897–1992) festőművész emlékkiállítás.
Haas Galéria, Budapest, 2003, 7.
IROdALOM | LITERATuRE
• Karaﬁáth Judit: Marinetti, a futurizmus és a franciák. Helikon, 2010/3.
• Kopócsy Anna: Klie Zoltán. A kozmikus festő. Zsitva Tibor kiadása,
Budapest, 2005
• Merítés a KuT-ból. VII. Klie Zoltán (1897–1992) festőművész emlékkiállítás.
Haas Galéria, Budapest, 2003
• (i. e.) [ybl Ervin]: Tavaszi Kiállítás. Népszava, 1930. március 19.
CxII. csoportkiállítás. Biai-Föglein István, Ecsödi ákos, Klie Zoltán,
Márkus Imre, Szantrucek Jenő, Luigi Servolini (Livorno) és Bruno da Osimo
(Osimo) festőművészek. Ernst Múzeum, Budapest, 1930
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 32 000 000 Ft / 85 333 EUR
Becsérték: 44 000 000 – 65 000 000 Ft
Estimated price: 117 333 – 173 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gino Severini: A vöröskeresztes vonat elhalad egy falu mellett, 1915,
Solomon R. Guggenheim Museum, New york
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Kazimir Malevich: Téli tájkép, 1909, Ludwig Múzeum, Köln

Fernand Léger: A Város, 1919, Philadelphia Museum of Art

A PáLyAudVAR KÖLTÉSZETE

FÖLHARSOGó TARKáK SKáLáJA

A pályaudvar motívumát az impresszionisták fedezték fel a festészet szá-

Klie emberi karakterét Lóránth László ragadta meg a legpontosabban 1944-

mára mint a korai globalizáció gőzhajtású masináinak látványos fényjá-

ben kiadott szövegében: „Negyven körüli ﬁatalember. Nyakában piros selyem-

tékba fúló új katedrálisait. A korai avantgárd már a technológia új mitikus

kendő, szájában pipa. Hollywoodban ábrázolják és képzelik így a festőket,

hősét, az acélmozdonyt dicsőítette Kassáktól Marinettiig. A két világháború

a világot jelentő és uraló vászon városában.” Származása nem ilyen bohém

közötti világ számára a vasút elvesztette újszerűségét, az utazás a lélek

életvitelre predesztinálta. A ﬁatalembert pécsi kúriai bíró édesapja nem

húrjain játszó melankóliával telt meg. Proust Az eltűnt idő nyomában ötödik

művészeti pályára szánta: csak a jogi és orvosi tanulmányokat követően irat-

kötetében már így merengett a futurizmus letűnt bolondériáján: „Volt két

kozhatott be 1922-ben a Képzőművészeti Főiskolára. Mestere, Vaszary egyik

év, amikor eszes emberek, művészek találták úgy, hogy Sienna, Velence,

legkiemelkedőbb tanítványának tartotta a spiritualitásra érzékeny ﬁatal festőt,

Granada lejárt lemez, és a leghétköznapibb omnibuszra, bármely közönsé-

aki még a főiskolai évek előtt, katonaként élte át a „nagy háború” pusztításait.

ges vasúti kocsira mondogatták: »Lám, ez szép«. Majd ez az ízlés is elmúlt,

A város szülötteként közeli kapcsolatba került a Pécsett dolgozó modern mű-

mint a többi. Nem is tudom, nem tértünk-e vissza ahhoz, hogy »a múlt

vészekkel, például Gábor Jenővel és Molnár Farkassal. Vaszary támogatásával

nemes alkotásait lerombolni szentségtörés«? Mindenesetre egy első osz-

ösztöndíjasként ment 1925-ben a modern művészet központjába és az éppen

tályú vasúti kocsit nem tekintették már a priori szebbnek a velencei Szent

akkor szárnyat bontó art deco fővárosába, Párizsba, ahol megismerkedhetett

Márk templomnál. Bár azt továbbra is mondogatták: »Ez az igazi élet, a tör-

a modern képzőművészet, az École de Paris kurrens irányzataival.

ténelem kerekét visszaforgatni természetellenes dolog«, de anélkül, hogy
ebből egyértelmű következtetést vontak volna le.”

MOdERNEK ÉS LáTOMáSOK
A kilencvenöt évet megélt Klie Zoltán festészete majdnem áldozatul esett

FÖLHARSOGó TARKáK SKáLáJA

a 20. század fordulatokkal és tragédiákkal szaggatott magyar történelmé-

A ﬁatal Klie Zoltán – aki Párizsban szívta magába az avantgárd művészet

nek. A második világháború után annyira marginalizálódott, hogy a nyolc-

szellemiségét a húszas években – egy színgazdag, álombeli modern víziót

vanas években valósággal újra fel kellett fedezni. Az art decót és a KuT mű-

varázsolt a szénporban fürdőző pályaudvarból. Expresszív lilák, pinkek, ma-

vészeit felkutató rendszerváltás utáni műkereskedelemnek köszönheti,

genták, narancsok, zöldek, citromsárgák és zöldek. „Klie Zoltán »Pályaud-

hogy ma már a két világháború közötti hazai festészet karakteres, egyéni

var«-a nem a füstbe omló szürke színek, hanem a fölharsogó tarkák ská-

hangú képviselőjeként tartjuk számon. Idős korában olyan meghatározó

láján érzékelteti a pályaudvar mozgalmasságának újszerű előadását” –

20. századi művészeket emlegetett kiemelkedő mesterekként, mint Klee,

írta a korszak neves műkritikusa, ybl Ervin a Népszava hasábjain 1930-ben.

Braque, Leger vagy dufy. Festészete a húszas évek második felében többféle

A Műcsarnok „Tavaszi kiállításán” bemutatott mű minden bizonnyal azonos

modern hatást magába olvasztott, megérintette a németes expresszioniz-

a most elemzett alkotással. (Sejthető, hogy egy ilyen kvalitású alkotás,

mus és a posztexpresszionizmus, az álmodozó naiv festészet, a divatérzé-

amely mai szemmel nézve is a korszak egyik főművének tűnik, szerepelt

keny art deco, valamint az itáliai pittura metaﬁsica. álomvilágának fan-

az Ernst Múzeum gyűjteményes kiállításán is fél évvel később Pályaudvar

tasztikuma viszont nem külső hatásokból táplálkozott, hanem a lélek benső

címmel.) Klie fantasztikus párizsias kompozíciója – az idős Vaszaryt idéző

mélyéből: Klie nemcsak spiritiszta szeánszokra járt rendszeresen ebben

színek mellett – tele van meseszerű bájjal, játékos elbeszéléstöredékekkel,

az időszakban, hanem az első világháborútól kezdve rendszeresen voltak

a robogó mozdonyoktól kezdve a vidáman pöfékelő kéményeken át az új

látomásai is. Képeinek különleges – a magyar festészetben egészen ritká-

nemzedéket képviselő babakocsiig.

nak számító – szürrealizmusa innen fakadt.
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165 | A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904–1980, Pápa)

166 | Bornemisza Géza (Nábrád, 1884–1966, Vác)

utcarészlet
Street Scene

Kilátás a kertből, 1930
View from the Garden, 1930

54 × 60 cm

65 × 81 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: A. Tóth S. | Signed lower right: A. Tóth S.

Jelezve jobbra lent: Bornemissza Géza 1930 |
Signed lower right: Bornemissza Géza 1930

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR
Becsérték: 500 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KIáLLíTVA | ExHIBITION
Nemzeti Szalon, Műcsarnok (1345 sz.)xVIII. Velencei Biennálé, 1932
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 267 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 6 400 – 10 133 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Paul Gauguin: A szent hegy, 1881, Philadelphia Museum of Art
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167 | Benedek Jenő (Csongrád, 1939–2019, Budapest)

168 | Iványi Grünwald Béla (Somogysom, 1867–1940, Budapest)

Nyári hangulat a Balatonnál háttérben a Badacsonnyal
Summer Mood by Lake Balaton with the Badacsony Mountain in
the Background

Vihar után (Balaton)
After Storm (Lake Balaton)
58 × 73 cm

60 × 80 cm

Olaj, falemez | Oil on panel

Olaj, farost | Oil on ﬁbre board

Jelezve balra lent: Iványi Grünwald Béla | Signed lower left: Iványi Grünwald Béla

Jelezve jobbra lent: Ifj. Benedek | Signed lower right: Ifj. Benedek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 150 000 Ft / 400 EUR
Becsérték: 260 000 – 420 000 Ft
Estimated price: 693 – 1 120 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 2 667 – 4 800 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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169 | Ismeretlen magyar festő
1920 körül
Fiatal lány vörös kendővel
young Girl with Red Scarf
74 × 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | unsigned
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR
Becsérték: 550 000 – 750 000 Ft
Estimated price: 1 467 – 2 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

171 | Ziﬀer Sándor
(Eger, 1880–
1962, Nagybánya)
Sárga liliomok kék háttér előtt
yellow Lilies with a Blue Backdrop
61,5 × 48,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelzés nélkül | unsigned
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR

Hermann Max Pechstein:
Virágcsendélet kínai Buddhával,
1923, magántulajdon

170 | Pór Bertalan
(Bátaszék, 1880–1964, Budapest)
Női portré, 1913
Female Portrait, 1913
65 × 50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Pór 1913 Balatonfüred |
Signed lower right: Pór 1913 Baltonfüred
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 400 000 Ft
Estimated price: 4 267 – 6 400 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

173 | Than Mór
(óbecse, 1828–1899, Trieszt)
Szerelemre várva
(A fehér keszkenő), 1883
Waiting for Love (The White
Handkerchief), 1883
110 × 72 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Than M. Fiume |
Signed lower left: Than M. Fiume
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 800 000 Ft / 2 133 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimated price: 2 667 – 5 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

172 | Thorma János
(Kiskunhalas, 1870–1937, Nagybánya)
Olvasó lány kék blúzban
Girl in a Blue Blouse Reading
64 × 50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Thorma János |
Signed lower right: Thorma János
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 5 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

174 | Zemplényi Tivadar
(Eperjes, 1864–1917, Budapest)
Napsütéses kertben, 1897 körül
In a Sunlit Garden, c. 1897
101 × 125,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Zemplényi Tivadar
Hátoldalon:címke töredékek |
Signed lower left: Zemplényi Tivadar
On the reverse: label fragments
IROdALOM | LITERATuRE
• Kép és kultusz. Szinyei Merse Pál (1945–1920) művészete.
Szerk.: Hessky Orsolya – Krasznai Réka – Prágai Adrienn,
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2021
• Szinyei Merse Anna: Az impresszionizmus sodrában.
Magyar festészet (1830–1920). Kogart, Budapest, 2009
• Lyka Károly: Zemplényi Tivadar. Művészet, 1905/2.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 17 333 EUR
Becsérték: 7 500 000 – 9 500 000 Ft
Estimated price: 20 000 – 25 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zemplényi Tivadar: Hazafelé, 1897 körül, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Zemplényi Tivadar: Családom a kertben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

AZ IMPRESSZIONIZMuS IdEJE

VÖRÖS SZOKNyáS LEáNy

Az impresszionizmus felfedezése a századvégi Magyarországon gátszaka-

A most vizsgált kép főszereplője egy vörös szoknyás leány, aki elgondol-

dáshoz hasonlítható. Az ismert történet szerint Thorma János és Csók István

kodva áll a napsütötte gyümölcsös közepén. Olyan ﬁnom gondolatiság ül

hitetlenkedve nézték a dátumot Szinyei 1873-as Majálisán, amikor a Mű-

az arcán, mint Millet híres Angelusán az imádkozó parasztokén, de a sötétlő

csarnok millenniumi tárlatának rendezés alatt álló anyagát vizsgálták.

szántás helyett egy napos és árnyékos foltokat váltogató kert veszi körbe.

„Hogy milyen üde, milyen naiv, milyen harmatos kép ez? Hisz ez a mező va-

Távolban fészer, kerítés és bokrok, hátul egy több emeletes épület – fel-

lósággal illatos” – mondták egymásnak. A tárlattal Szinyei üstökösként

tehetőleg kastély – tetőgerince húzódik. Zemplényi a napsütötte plein air

robbant be a művészeti köztudatba. A hatalmas felfedezésben egy ma már

jelenetet ﬁnom, érzékeny, kulturált festői ecsetkezeléssel adta elő. Érződik

méltatlanul elfeledett ﬁatal művész, Zemplényi Tivadar játszott döntő sze-

rajta a művész akadémikus iskolázottsága, hiszen Zemplényi Münchenben

repet. 1894 tavaszán a szintén felvidéki születésű Zemplényi engedélyt kért

tanult az 1880-as években, de utána megfordult Szolnokon és Nagybányán

arra, hogy a jernyei kúria parkjában festhessen. Napsütötte plein air képeit

is, magába szíva a látványábrázolás friss tendenciáit. Nem véletlenül kezdte

látva a birtok gazdája, a visszavonult Szinyei Merse Pál rádöbbent, hogy

vele Szinyei Merse Anna a „plein airrel kacérkodó” ﬁatal müncheniek fel-

nem járt tévúton ﬁatalkorában: eljött az impresszionizmus ideje.

sorolását Az impresszionizmus sodrában című katalógusban.

AZ IMPRESSZIONIZMuS ÚJRAFELFEdEZÉSE

PLEIN AIR FŐMű

A szabad ég alatt születő plein air festés a modern magyar képzőművészet

Lyka Károly pontosan írta körül a minden nemzedék által „egybehangzóan

kibontakozásakor – Nagybányán – már a legfontosabb esztétikai irányjelző

elismert” Zemplényi plein air festőiségének mozgatórugóit 1905-ös nagy

volt. A hazai piktorok az impresszionizmus tanulságait már a poszt- és ne-

tanulmányában: „A nagy készség képessé teszi arra, hogy a természet hirte-

oimpresszionizmus szűrőjén keresztül dolgozták fel. Korábban csak a 19.

lenebb, múlandó jelenségeire is ügyet vessen. Egy délutáni napsütés legfel-

századi tájképfestők egy-egy vázlatos, „befejezetlen” villanásai (köztük

jebb félórán át egyenletes, de ez alatt az idő alatt gazdag festői játékot mutat.

Munkácsy porzó alföldi útjai) és Szinyei magányos Majálisa képviselte a

Zemplényi teljes fegyverzetben foghatott az ily jelenségek kiaknázásához is.

stíluskört. A Majális kudarcos bemutatkozása után Szinyei eltemette magát

Mi más látványt ad az ilyesmi! […] Az ilyenforma festés határozott, egyenes

jernyei birtokain. Itt találkozott a ﬁatal Zemplényi Tivadarral, aki egészen

felrakást kiván. Az aprózás, a félénk pepecselés itt nem ér célhoz. Megint

elámult, amikor meglátta a vendéglátója elárvult műtermében sorakozó

erélyesebb lesz tehát a kezeírása, szélesebb az előadása. Az új állomás ismét

plein air képei. A Münchenben végzett Zemplényi számára is felszabadító

meggazdagítja festői szertárát. Az en plein-air-festés, az élénk napsütés ta-

volt a találkozás, palettája kiszínesedett, megtelt impresszionisztikus fény-

nulmányozása nyilván hatással volt rá oly irányban is, hogy a ﬁgyelmét egyre

varázzsal. Itt indult sikeres pályafutása: hamarosan vásárolt tőle Ferenc

erősebben leköti a fény a maga kontrasztjaival.” A most elemzett Leány ka-

József és felvették tanárnak a Képzőművészeti Főiskolára.

pával a 19. századi végi plein air egyik legszebb alkotása, Zemplényi főműve.
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175 | Járitz Józsa (Budapest, 1893–1986, Budapest)

176 | Vén Emil (Fiume, 1902–1984, Budapest)

Szenegáli katonák Biskrában
Senegalese Tirailleurs in Biskra

Saint Tropez, 1970
Saint Tropez, 1970

64 × 82 cm

60 × 80 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, farost | Oil on ﬁbre board

Jelezve jobbra lent: Járitz | Signed lower right: Járitz

Jelezve a hátoldalon: Vén Emil Saint Tropez 1970 |

Hátoldalon: autográf felírat: Szenegáli katonák Biskrában Járitz Józsa |

Signed on the reverse: Vén Emil Saint Tropez 1970

Signed on the reverse: autograph inscription: Szenegáli katonák
Biskrában Járitz Józsa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 467 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 420 000 Ft / 1 120 EUR

Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft

Becsérték: 550 000 – 900 000 Ft

Estimated price: 2 133 – 3 200 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Saint-Tropez-i kikötő napjainkban

Estimated price: 1 467 – 2 400 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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178 | Glatz Oszkár
(Pest, 1872–1958, Budapest)
Testvérek
Sisters
80 × 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Glatz |
Signed lower left: Glatz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 7 467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

177 | Orbán Dezső (Győr, 1884–1986, Sydney)
Virágok kék vázában
Flowers in a Blue Vase
60 × 50 cm
Olaj, fa | Oil on board
Jelezve balra lent: Orbán, Hátoldalon: Magyar Nemzeti Galéria
bírálati száma: 82/981 és BáV 54. aukciós címke 5521-es számmal |
Signed lower left: Orbán, On the reverse: Magyar Nemzeti Galéria
bírálati száma: 82/981 és BáV 54. aukciós címke 5521-es számmal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 700 000 Ft / 1 867 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 667 – 4 267 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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179 | Bihari Sándor (Rézbánya, 1855-1906, Budapest)
A cilinderpróba, 1884
Cylinder Trial, 1884

FERENC JóZSEF CSáSZáR ÉS WEISZ BERTHOLd IPARMáGNáS
Bihari feszített tempóban dolgozott A cilinderpróbán, hogy időben elküld-

115 × 172,5 cm

A cilinderpróba
reprodukciója
a Képes Folyóiratban,
1887

Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Bihari Sándor Paris 84. |
Signed lower right: Bihari Sándor Paris 84.
A kép vakrámáján az 1927-es Magyar táj- és életkép kiállítás raglapja
967-es számmal, valamint sérült cédula az alábbi töredékes felirattal:
„Méltóságos Weisz Bertholdné úrnő Vilmos császár... Bihari Sá...”.

hesse Budapestre a Műcsarnok őszi kiállítására. Tervét siker koronázta, hiszen a mű nemcsak bekerült a tárlat anyagába, de a Budapesti Hírlap tudósítása szerint az odalátogató császár felﬁgyelt rá, sőt dicsérte annak
frappáns témáját.4 Még nagyobb örömöt okozhatott a ﬁatal festőnek, hogy

ERdÉLyBŐL PáRIZSBA

művét megvásárolta a korabeli Magyarország egyik leggazdagabb polgára,

A cilinderpróba kitüntetett jelentőségét jól mutatja, hogy megszületésének

Weiss Berthold gyáriparos, közgazdasági író és országgyűlési képviselő, aki

és bemutatásának körülményeiről igen sok adat áll a művészettörténet

ezekben az években öccsével, a legendás Weiss Manfréddal közösen Buda-

rendelkezésére. A festőről szóló szinte valamennyi újságcikk és tanulmány,

pest egyik legnagyobb cégbirodalmának tulajdonosa volt.

PROVENIENCIA | PROVENANCE

sőt az életművet felvázoló lexikonszócikkek döntő többsége is megemlé-

A képet elkészülte után Weisz Berthold, a legendás iparmágnás,

kezik róla, hogy a Nagyváradon született, Budapesten Székely Bertalannál,

AZ ELSZALASZTOTT MuNKáCSy-díJ

Csepeli Weisz Manfréd testvére és üzlettársa vásárolta meg a festőtől.

majd Bécsben az Akadémián tanult Bihari Sándor éppen ezzel a festménnyel

Az első sikerektől felbuzdult festő – párizsi művészbarátai, Révész Imre és

Halála után özvegyének tulajdonába került. Feltehetően haláláig, 1937-ig

robbant be a magyar művészeti életbe. Az 1883 decemberében, 27 évesen

Karlovszky Bertalan ösztönzésére – úgy döntött, hogy A cilinderpróbával

a birtokában maradt.

Párizsba utazó, nevét alig pár hónappal korábban Kleinről Biharira magya-

megpályázza a Munkácsy Mihály által alapított 6000 frankos ösztöndíjat.

rosító ﬁatal festő Jean Paul Laurens iskolájában képezte magát, miközben

Bár a budapesti bírálóbizottság a számos aspiráns közül az ő képét is be-

KIáLLíTVA | ExHIBITION

– hogy megélhetését biztosítsa – másolatokat festett a Louvre híres remek-

választotta a három esélyes jelölt közé, a végső döntés során végül nem

• Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1884. évi őszi kiállítása.

műveiről. Az önképzés és az erőgyűjtés hónapjai után nekikezdett első nagy

neki kedvezett a szerencse. A körülményeket ismét Bihari Párizsból küldött

Műcsarnok, Budapest, 1884. november 9. – december 15.

lélegzetű műve, A cilinderpróba előkészületeinek. A munka körülményeiről

egyik levele világítja meg: „Bizonyára emlékezni fog, hogy amikor a Mun-

(Czilinder-próba)

barátjának és mecénásának, Tauszig Hugónak küldött levelei alapján al-

kácsy-díjra pályáztam, egy pillanatig sem gondoltam, hogy a díjat el fogom

• Magyar táj- és életkép kiállítás. Műcsarnok, Budapest,

kothatunk képet. 1884. január 29-én kelt üzenetében arról számolt be, hogy

nyerni. de még arra sem, hogy a javasoltak között leszek. Egészen váratlanul

1927. január–február. (Cilinderpróba – Weisz Bertholdné tulajdona)

frissen Párizsba érkezett festőként ő is rendszeresen ellátogatott a város

ért a hír, hogy a három jelölt között vagyok. de váratlanul jött aztán az az

leghíresebb magyarjához: „Mi magyar festők kéthetenként valamennyien

értesítés is, hogy a díjat nem kaptam meg. Ahogy Munkácsy nyilatkozott,

REPROduKáLVA | REPROduCEd

ebédre vagyunk hivatalosak Munkácsyhoz. Ilyenkor csodáljuk azt a fényű-

úgy hittem, hogy a díjat én nyerem el. Barátaim is, akik naponta hozták az

• Vasárnapi Újság, 1887. július 24. 496–497.

zést, amelyben él. Munkácsy rendkívül szeretetre méltó, hasonlóképpen a

értesítéseket, meg voltak győződve, hogy én vagyok a legesélyesebb.

• Képes Folyóirat, 1887. 231.

1

felesége is. Inasok szolgálnak fel és mi nagyuraknak érezzük magunkat.”

Egy nappal a végzetes ítélet előtt egy ebéd alkalmával (erre néhány barátom

• A Pesti Hírlap 1928. évi kincsesháza. Budapest, 1928. 386.

A most bemutatott festmény először egy április 20-án írt levélben került

is hivatalos volt), Munkácsy azt mondta, hogy a díjat én kapom meg. (...)

szóba. „Nagyon egyszerű és humorisztikus jellegű” – írta Bihari Sándor, mi-

Sajnos a választás nem csupán tőle függ, mert még két franciát meghí-

után beszámolt arról, hogy korábbi témája, a Libatolvaj helyett új képötlet

vott a bírálathoz. Ez a két úr vette rá Munkácsyt, hogy a díjat Temple

fogant meg benne. „A címe: A cilinderpróba Egy ﬁatal parasztlegény, aki

kapja meg.”5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 9 000 000 Ft / 24 000 EUR
Becsérték: 14 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimated price: 37 333 – 53 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

egy véletlenül arra járó ószerestől vásárolt cilindert tesz a fejére, s így jelenik meg egy parasztcsalád előtt. Természetesen a nekik humorosnak

duPLA OLdALON A VASáRNAPI ÚJSáGBAN

tűnő fejdíszen általános a nevetés. Ez még azzal is fokozódik, hogy olyan

A cilinderpróba igazi, elsöprő sikerét érdekes módon bemutatása után közel

mozdulatokkal utánozza a legény azokat, akiket mint a cilindert viselő

két esztendővel aratta. 1886-ban több újság is reprodukálta, sőt a legna-

rasszról magának elképzelt.”2

gyobb példányszámú magyar napilap, a Vasárnapi Újság dupla oldalon mu-

A Montmarte-on szegényes műtermet bérlő Bihari a továbbiakban arról is

tatta be olvasóinak és rövid leírást is közölt mellé: „Vidám népjelenet ez is,

beszámolt, hogy a jelenet minden részletét „természet után” kívánja meg-

nevető alakokkal. A batyus zsidó egy falusi szobában kirakta bagázsiáját.

festeni, de a költségek csökkentése miatt az enteriőrt kicsinyített modell

Kínálja a portékát: adja olcsón, akár pénzért, akár cserébe más holmiért.

segítségével fogja ábrázolni. „A parasztházat, amely persze nagyon egy-

Egy legénynek megtetszik valami – egy cilinder. Ledobja kalapját, fejébe

szerű, kicsiben elkészítem, hogy rajta az árnyékokat és a levegő elomlását

csapja a kürtő-kalapot, állásba vágja magát, a makrapipát hetykén szorítja

tanulmányozhassam. Egy faládát fogok szerezni. A belső helyiségeket agyag-

a fogai közé. Mintha mondaná: nézzétek csak, városi gavallér vagyok. Lo-

ból mintázom és az ablakot, ahol a szoba világosságot kap, ki fogom vágni,

bogós ingujjban, pitykés mellényben, gatyaszárban, mezítláb – hát bizony

s a falakat a parasztházak fehérjével festem be. Talán bútorokat is (me-

csakugyan mulatságos látni a legényt. A magyar nép úgysem szereti a ci-

lyekre szükségem lesz) viszonylagos nagyságban elkészítem, és így mindent

linder-kalapot. A legény arcán is látni, hogy meg akarja csúfolni azt a fej-

a természet után festhetek. Jelenleg a vázlattal már meglehetősen elké-

födőt, melyről az egyszeri parasztember azt kérdezte: végig fej van benne?

szültem, és ezt a hó végéig befejezem.”
Bihari Sándor: Bíró előtt, 1886, Magyar Nemzeti Galéria
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Kacagnak is rajta. Az öreg anyóka ott a bölcső mellett a kezét is összecsapja:

A Weiss Berthold és Manfréd által alapított Első Magyar Konzerv Gyár épülete
a Soroksári úton, 1880-as évek

Munkácsy Mihály: A falu hőse, 1882, Magyar Nemzeti Galéria

A cilinderpróba reprodukciója a Vasárnapi Újságban, 1887

Bihari Sándor: Vasárnap délután, 1893, Magyar Nemzeti Galéria

jaj milyen maskara. Az a két vászoncseléd alighanem ahhoz a gondolathoz

is hívja nézőjét. A humoros beállítás sem fedi el, hogy e jelenetben a falu

kiválasztásakor és a festmény megkomponálása során eleve Munkácsy

A LEGNÉPSZERűBB MAGyAR NÉPÉLETKÉPEK FESTŐJE

nevet, hogy: így bizony nem kellenél nekem Peti. Egy kis leány pedig való-

és a város, a régi és az új, a hagyomány és a tradíció, a népi és a városi kul-

egyik világhírű képe inspirálta, így joggal számíthatott a mester szimpáti-

Több mint kilenc évtizedes lappangás után bukkant fel Bihari Sándor első

sággal meg van ijedve, mintha a mumust látná. A háttérben az ajtónál is

túra találkozása, messze vezető konﬂiktusa is hangot kap. Közben termé-

ájára. Az 1875-ös párizsi Szalonon viharos sikert arató, s később több vál-

jelentős festménye, A cilinderpróba. Alkotója ezzel a művel hívta fel magára

van néző és nevető nép. Csak a zsidó marad meg a maga üzleti vénájában.

szetesen az értelmezés fontos, sőt alapvető rétegét adja a férﬁ-nő párkap-

tozatban is megfestett hatalmas méretű zsánerkép, A falu hőse ezekben

először a hazai közönség ﬁgyelmét, s indult el azon az úton, amelyen ha-

Széles mozdulatokkal erősíti: mintha csak kendre szabták volna.”6

csolat. A civilizációs felszín lehántása után ugyanis nem marad más, mint

az években minden magyar festő előtt ismert volt: Sedelmeyer nyomatok

ladva hamarosan a magyar népéletkép-festés legnépszerűbb mestere lett.

Az idézett képleírás és interpretáció jól illusztrálja, miként értelmezhették

az udvarlás: a falu deli legénye minden metakommunikációs eszközzel, az

ezrein népszerűsítette, reprodukcióját pedig számos lap, így 1877-ben a Va-

Képeit a születési és pénzarisztokrácia egyaránt előszeretettel vásárolta,

a kortársak A cilinderpróba jelenetét. A kompozíció tartalmi dekódolása

elfoglalt helyével, tekintetével és testtartásával igyekszik magára vonni a

sárnapi Újság is közölte. Az is könnyen elképzelhető, hogy az 1882-es, ma

sőt több alkotását maga Ferenc József császár szerezte meg gyűjteménye

azért is fontos, mert Bihari képeinek korabeli népszerűségét a megfestés

ﬁgyelmet és kedvező benyomást tenni a jobb oldali fal előtt álló ﬁatal lá-

már a Nemzeti Galériában őrzött második példányt Bihari annak idején a

számára. Egykori népszerűségére jellemző, hogy a művészeti reprodukci-

artisztikumán, az akadémikus pontosságon, a gyöngéd humoron és a találó

nyokra. Kiszemeltje valójában a fehér inges, piros szoknyás lány, akinek a

maga valójában is láthatta Munkácsy műtermében.

ókat forgalmazó Könyves Kálmán Műintézet az 1900-as évek elején kiadott

típusok kedélyes megformálásán kívül éppen a jelenetek többrétegű, újabb

szó szoros és átvitt értelmében sem kötötték még be a fejét – ő az egyetlen,

A két festmény között a helyszín kiválasztásán, a jelenet felépítésén, az

katalógusában összesen 45 Bihari-műről készült nyomatot kínált vevőinek

és újabb utalást felfedő értelmezése adta. A festő mintha nyomozásra, rej-

akinek a képen ábrázolt lányok közül nem takarja kendő a fejét. A ﬁú esélyei

ábrázolt típusok frappáns karakterizálásán túl a téma mögül felsejlő fe-

– egyetlen magyar festőt sem találunk, aki ezzel a számmal versenyezni

tett titkok felfedésére hívná a kép nézőjét.

a kép rejtett utalásai szerint rendkívül kedvezőek, hiszen kiszemeltje jobb

szültség, az idegen és a „bennszülött”, a falu és a város konﬂiktusa is kap-

tudott volna. Első monográfusa, Fónagy Béla joggal jegyezte meg 1906-os

kezével enyhén felemeli szoknyáját, hogy néhány zöld káposztalevelet tart-

csolatot teremt. A két kép központi alakja, felmagasztalt hőse a ﬁatal ma-

tanulmányában, hogy „Munkácsy képeit s Zichy Mihály néhány rajzát kivéve

A SZIMBóLuMOK NyELVÉN

son vele. Ez a növény fontos szerepet játszik a mű szimbólumrendszerében.

gyar falusi legény, aki hatalmas testi erejével, illetve humorának

alig lett olyan általánosan ismert magyar művész képe, mint A bíró előtt,

A jelenet egyszerű falusi portán, a tágas konyha füstös kemencéje körül

A káposzta ugyanis a termékenység és a gyermekáldás jelképe: a francia

fegyverével nevetség tárgyává teszi az idegen jövevényt: legyen az a vidéket

a Programbeszéd és Az ő nótája”.7

játszódik. A házaló kereskedő, a zsidó handlé jellemző attribútumaival fel-

népmesékben a gyerekeket nem a gólya hozza, hanem – egy sikamlós ana-

járó talján erőművész vagy egy polgári világot szimbolizáló ruhadarab. Ér-

Ezek a művek, valamint a hasonló karriert befutó Falu rossza és a Vasárnap

ruházott, bal oldali ülő ﬁgura széles gesztusokkal dicséri a ﬁatal paraszt-

tómiai hasonlóság okán – a káposztalevelek között találják az édesanyák.

dekes módon mindkét festő fontosnak tartotta, hogy a közönség soraiban

délután, örökre beégtek a magyar vizuális emlékezetbe – újságok, könyvek

legény által felöltött cilindert. A kép értelmezésének első szintje a humor:

Bihari ezzel a motívummal merészen házasítja össze a magyar falusi világ

a paraszti világ tipikus szereplőin túl a vidéki magyar zsidóság képviselőjét

és tankönyvek illusztrációiként máig ezek határozzák meg azt a képet,

a fényes fekete fejfedővel pózoló ifjú látványa különböző reakciókat – ne-

hétköznapjaiból merítő népéletkép műfaját és tárgyi rekvizitumait a francia

is felvonultassa, s az udvarlás mindent átszövő motívumát is megpendítse.

amely bennünk él a századfordulót megelőző évtizedek idilli világáról, a fa-

vetést, csodálkozás és meglepődést – vált ki a szereplőkből, akik érzelme-

közönség előzetes tudásával és igényeivel.

Munkácsy képének 1875-ös leírásában ezt olvashatjuk a Fővárosi Lapok

lusi és kisvárosi Magyarországáról.

iket élénk mimikával és gesztusokkal fejezik ki. Az egymást keresztező pil-

A Krisztus névjelével díszített, s így a néphit szerint a rontástól védelmező

hasábjain: „A festmény egy alföldi kocsma belsejét ábrázolja, melyben a

lantások és a hangsúlyos kézmozdulatok természetesen nem csupán

bölcső, a falra helyezett feszület és szentkép azt is megelőlegezi, hogy a

»falu hőse«, egy bátor tekintetű, izmos, szép parasztgyerek a vándor ko-

karakter- és hangulatformáló elemek, hanem a kompozíció összefűzését,

bimbózó kapcsolat isten áldását is élvezni fogja és semmi sem áll a humo-

médiással készül megmérkőzni, ki szemben a bátor suhanccal, tehát háttal

a különálló motívumok egyben tartását is szolgálják: a szereplők ide-oda

ros jelenettel kezdődő frigy igazi beteljesülésének útjába.

a közönségnek, hatalmas izmainak játékait ﬁtogtatja. A küzdelem publi-

mutató tekintetei a néző ﬁgyelő szemét is vezetik, míg az egymásra felelő

kumát Munkácsy kedvelt népies alakjai: a zsidó kocsmáros, a lakatos-mes-

mozdulatok a kezek gondos elhelyezése által úgy hatnak, mint harmonikus

A FALu HŐSE ÉS A CILINdERPRóBA

ter és suszter képezik, de ott van a falu bírája s egy ﬁatal leányka is, kit

ritmusba fogott, dallamot leíró hangjegyek egy kotta vonalai között.

Bihari csalódottsága, amivel a Munkácsy-díjjal kapcsolatos kudarcát fo-

úgy látszik, a birkózás kimenetele mélyebben is érdekel.”

A kép azon túl, hogy a magyar népi viselet és öltözködéskultúra szemet

gadta, nem csupán az idézett levélből kiderülő előzetes remények miatt

gyönyörködtető tárházaként hat, valójában mélyebb szellemi kalandokra

érthető. Valószínűnek tűnik, hogy a ﬁatal festőt A cilinderpróba témájának
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MOLNOS PÉTER

1 | Szelesi Zoltán: Részletek Bihari Sándor leveleiből. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged, 1956. 106.
2 | uo. 106–107.
3 | uo. 107.
4 | A király a műcsarnokban. Budapesti Hírlap, 1884. november 15. 3.
5 | Szelesi Zoltán: Részletek Bihari Sándor leveleiből. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged, 1956. 108.
6 | A Czilinder-próba. Bihari Sándor festménye. Vasárnapi Újság, 1887. 496–497.
7 | Fónagy Béla: Bihari Sándor. Művészet, 1906. 353.
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181 | Böhm Pál
(Nagyvárad, 1839–1905, München)
Férﬁ magyar viseletben
Man in a Hungarian Traditional Costume
42 × 32 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent: Fest. Böhm Pál München |
Signed lower right: Fest. Böhm Pál München
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 267 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 2 600 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 6 933 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

180 | Glatz Oszkár (Budapest, 1872–1958, Budapest)
Lány guzsallyal
Girl with a distaﬀ
80 × 61 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra középen: Glatz | Signed middle right: Glatz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 200 000 Ft
Estimated price: 4 267 – 5 867 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Munkácsy Mihály: Férﬁportré, 1874 körül,
magántulajdon

183 | Köpp Farkas (Wolfgang Köpp)
(Kismarton, 1738–1807, Bécs)

182 | Antonio Rotta (Gorizia, 1828–1903, Velence)
Koldusok Velencében, 1851
Beggars in Venice, 1851

Családi jelenet, 1800 körül
Family Scene. c. 1800
23,5 × 32,5 cm
Vegyes technika, palakő (mészkő) |
Pigment (earth colours), indian ink
on stucco (limestone)

70 × 60,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Ant. Rotta 51 | Signed lower left: Ant. Rotta 51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 4 000 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 200 000 Ft / 5 867 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 4 000 000 Ft

Estimated price: 5 333 – 10 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wolfgang Köpp: Február hónap, 1800 körül, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Estimated price: 6 400 – 10 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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185 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–
1950, Budapest)
Pesti hangulat
Pester Mood
72 × 58 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | unsigned
KIáLLíTVA | ExHIBITION
A Magyar Nemzeti Galéria
1964-es Scheiber kiállításán
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 2 933 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kiállítva az Magyar Nemzeti Galéria
1964-es Scheiber kiállításán

184 | Ilosvai Varga István
(Kunhegyes, 1895–1978, Budapest)
Szentendrei házak
Houses in Szentendre
60 × 70 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Ilosvai Varga I. |
Signed lower left: Ilosvai Varga I.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 850 000 – 1 200 000 Ft
Estimated price: 2 267 – 3 200 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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186 | Benkhard Ágost
(Budapest, 1882–1961, Budapest)

187 | Boldizsár István
(Orosháza, 1897–1984, Budapest)

Fürdőzők, 1920 körül
Bathers, c. 1920

Erdei patakban fürdő meztelen lányok (Nagybánya, nyár), 1925
Nude Girls Bathing in the Forest Brook (Nagybánya, Summer), 1925

82,5 × 69 cm

100 × 101 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Benkhard á. |

Jelezve jobbra lent: Boldizsár Nagybánya 1925 |

Signed lower right: Benkhard á.

Signed lower right: Boldizsár Nagybánya 1925

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 750 000 Ft / 2 000 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 000 EUR

Becsérték: 1 000 000 – 1 600 000 Ft

Becsérték: 2 000 000 – 4 000 000 Ft

Estimated price: 2 667– 4 267 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 5 333 – 10 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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188 | Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861–1927, Kaposvár)
Zorka fekete barett sapkában, 1918
Zorka in a Black Barrette, 1918
52 × 41 cm
Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent: Rónai, Hátoldalon: Születésnapi
emlék kis Zorkának 1918 jan. 12. Rippl Rónai |
Signed upper right: Rónai, On the reverse: Születésnapi
emlék kis Zorkának 1918 jan. 12. Rippl Rónai
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft / 18 667 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 16 000 000 Ft
Estimated price: 26 667 – 42 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Máté Olga: Kaﬀka Margit, Petőﬁ Irodalmi
Múzeum, Budapest

Gustav Klimt: Hölgy portréja, 1916, Galleria d'arte moderna
Ricci Oddi, Piacenza

189 | Rippl-Rónai József
(Kaposvár, 1861–1927, Kaposvár)

„Sreier András talán a. legfestőibb kimüvein párisi tartózkodásnak hatá-

Férﬁ pipával, 1915
Man with a Pipe, 1915

190 | Sreier András (Szabadka, 1901–?)

állítója a csoportnak. Erősen érezzük
sait, de azt azért nagyszerűen tudja
érvényesíteni célja érdekében. Ez a cél
nála mindig az abszolút művészire

Csendélet pipával, likőrrel, újsággal és francia
kártyával (Kávéházi örömök)
Still-Life with a Pipe, Liqueur, Newspaper
and French Cards (Café Scene)

17 × 23 cm

való törekvés. Frissen, lendületesen

Ceruza, papír | Pencil on paper

és könnyedén tör célja felé pasztell-

50 × 40 cm

Jelezve jobbra fent: 1915 La Chartreuse,

jein, amelyek nagyon kellemesek. Itt-

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Rónai |

ott az expresszionizmus határán bon-

Jelezve jobbra lent: Sreier András | Signed lower right: Sreier András

Signed upper right: 1915 La Chartreuse,

togatja szines eredét. Nagyszerű

Signed lower right: Rónai

meglátai és megérzései különösen

KIáLLíTVA | ExHIBITION

102. és 103. számú Paris részlet képein

Szerepelt a Nemzeti Szalon LxxI-ik csoportkiállításán 1931-ben

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 2 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bontakoznak ki. Csupa kellemes, könynyed színjáték lüktet ezeken a vizfestésein, amelyek egészen egyéni ízűek.”
A Népszava kritikája a Nemzeti
Szalon 1928-as kiállításáról
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 850 000 Ft / 2 267 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 600 000 Ft
Estimated price: 2 667 – 4 267 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

191 | Scheiber Hugó (Budapest, 1873–1950, Budapest)
Kalapos férﬁ (don Quijote), 1930-as évek
Man with a Hat (don Quixote), 1930s

192 | Lehel Mária
(Budapest, 1889–1973, Peveragno)
Lány sárga csíkos blúzban, 1938
Girl in a yellow Striped Blouse, 1938

66 × 49 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper

61 × 47 cm

Jelezve balra lent: Scheiber H. | Signed lower left: Scheiber H.

Pasztell, papír | Pastel on paper
Jelezve jobbra fent: Maria Lehel Peveragno 938 |

REPROduKáLVA | REPROduCEd

Signed upper right: Maria Lehel Peveragno 938

• Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában. Kieselbach
Galéria, Budapest, 2014. 408 o.,
• Molnos Péter: Hugó Scheiber. Painting in the Rhythm of Jazz. Kieselbach

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR

Galéria, Budapest, 2014. 408 o.

Becsérték: 1 600 000 – 2 800 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 200 – 4 800 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 4 267 – 7467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

193 | Frank Frigyes (Budapest, 1890–1976, Budapest)

194 | Mazzag István (Győr, 1958– )

Csendélet, 1970
Still-Life, 1970

Tulipán, 2003
Tulip, 2003

70 × 50 cm

145 × 200 cm

Olaj, farost | Oil on ﬁbre board

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Frank Frigyes 1970 |

Jelezve jobbra lent: Mazzag | Signed lower right: Mazzag

Signed lower right: Frank Frigyes 1970
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 280 000 Ft / 747 EUR

Becsérték: 1 500 000 – 2 200 000 Ft

Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimated price: 1 333 – 1 867 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Czóbel Béla: Virágcsendélet, 1930-as évek,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Estimated price: 4 000 – 5 867 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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195 | Glatz Oszkár (Budapest, 1872–1958, Budapest)

196 | Perlmutter Izsák
(Pest, 1866–1932, Budapest)

Gyerekek a domboldalon, 1940 körül
Children on the Hillside, c. 1940

Kilátás a napsütéses udvarra, 1908
View to the Sunlit yard, 1908

53 × 68 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas

91 × 69 cm

Jelezve jobbra lent: Glatz | Signed lower right: Glatz

Olaj, vászon faroston | Oil, canvas on cardboard
Jelezve balra lent: Perlmutter 1908 |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 100 000 Ft / 2 933 EUR

Signed lower left: Perlmutter 1908

Becsérték: 1 500 000 – 2 400 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 4 200 000 Ft / 11 200 EUR

Estimated price: 4 000 – 6 400 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Perlmutter Izsák: Fiatal anya, Galleria
Comunale d’Arte Moderna, Róma
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Estimated price: 13 333 – 18 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

197 | Undi Mariska (Győr, 1877–1959, Budapest)
Hunor és Magyar (A csodaszarvas vadászata), 1920-as évek
Hunor and Magor (Hunting for the Miraculous deer), 1920s
118 × 151 cm
Gyapjú, kilim | Gobelin
Jelezve jobbra lent: SuM | Signed lower right: SuM
KIáLLíTVA | ExHIBITION
A művészet szintézise. Az otthontól a monumentális terekig,
Iparművészeti Múzeum, 2001 (kat. 289., Hunor és Magyar)
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Őriné Nagy Cecília: A gödöllői szőnyeg
száz éve. Gödöllői Városi Múzeum, 2007.
136. 207. kép
• undi Flóra – Gellér Katalin: undi Mariska
családja és művészete –
Az undi-lányok. Püski, Budapest, 2014, 49.
IROdALOM | LITERATuRE
• A gödöllői művésztelep, 1901–1920. Szerk.: Gellér Katalin – G. Merva Mária
– Nagy Cecília, Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, 2003
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 15 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimated price: 40 000 – 53 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

undi Mariska: Magyar eredetmondakör (szőnyegterv), 1921,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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HuNOR ÉS MAGOR

ŐSI MOTíVuMKINCS

A NÉPIES SZECESSZIó MűVÉSZE

MÚZEuMI RITKASáG

Rég várt módon megmozdult egy családi gyűjtemény és benne a gödöllői

A kárpit alján a népies festett ládákról is ismert tulipánok láthatók hullámzó

undi Mariska a népies magyar szecesszió kiemelkedő képviselője, aki fest-

A magyar mítosz hőseinek, eseményeinek feldolgozása a gödöllői művészek

szecessziós műhely egyik féltve őrzött, jól ismert remeke, undi Mariska

mező formájában, a visszacsapó íjak és a lószerszámok díszes fémveretei kö-

ményei mellett tervezett bútorokat, falképeket és kárpitokat is. Springholtz

kiemelt témája volt. A csodaszarvas vadászatát közülük először Körösfői-

Hunor és Magyar című, kézzel szőtt kárpitja. Két nomád viseletbe öltözött

vetik a honfoglaláskori sírokban talált leleteket. Rojtok, fémrátétek, csüngők,

Máriaként született szegény családban Győrben. (Németes családnevét

Kriesch Aladár jelenítette meg, majd Nagy Sándor a veszprémi színház hom-

lovas vágtat a naplementében úszó folyóparton. Feszített íjukat a túlparton

csobolyók, övbe tűzött kések és a lovas után kúszó készségtartó tarsoly. Precíz,

nagyanyja után változtatta az ősi magyar névként csengő undira.) Székely

lokzati sgraﬃtóján (1908). undi Mariska a legendát kisebb változtatásokkal

szökellő gímszarvasra szegezik, egyikük tegeze már üres, a másiké félig

dekoratív történeti vízió egy mitikus pillanatról. A magyarság eredetmondá-

Bertalannál tanult a pesti Mintarajztanodában, majd Párizsban és London-

többször is feldolgozta, először 1905 környékén. ugyanakkor ismerjük ennek

tele. A klasszikus gobelinművészet örökségét hordozó, nagy méretű mű-

jának első fejezetét megörökítő jelenetet bordűr keretezi, elvont virágmotí-

ban. Az angol Art Nouveau és az Art and Crafts mozgalom lelkes híveként

a témának későbbi variációit is a húszas évekből, amikor undi – már saját

tárgyritkaság az őshaza megtalálásának archaikus eredetmítoszát, a cso-

vumokkal és életfával díszítve. (Szimmetrikus formakincse hasonló azokhoz

találta meg az utat a gödöllői művésztelephez. Gyűjtötte a népi mintákat,

szövőműhelyt alapítva – visszanyúlt saját korábbi motívumaihoz. Ekkor ké-

daszarvas űzését ábrázolja. A két daliás nomád hős, Hunor és Magor meg-

a példákhoz, amelyek Makovecz Imre érett építészetét ihlették.) Kézai Simon

több könyve jelent meg saját kollekciójáról és a hímzési technikákról. A

szültek a Magyar eredetmonda címet viselő színes témavariációk (Magyar

jelenítése magán viseli a 20. század eleji magyar népművészeti gyűjtések

13. századi krónikája, a Gesta Hungarorum történetei között maradt fenn az

tízes években már jelentős megrendelésekhez jutott, freskókat készített

Nemzeti Galéria), valamint a Gödöllői Városi Múzeumban őrzött vázlatrajzok

és a belső-ázsiai kultúrtörténeti kutatások nyomait. Kengyelbe bújtatott

a híres monda, mely szerint a Hunor és Magor nevű testvérpár egy szarvast

egy népszálló és egy kórház számára, egyik pasztell arcképét pedig meg-

és feltehetően a most vizsgált mű is. A szőttes a magyar szecesszió képző-

nemezcsizmák, mintás lótakarók, keleties tollas süvegek és gyönyörű kel-

űzve talált rá az őshazára. A mitikus ősapáktól származtak utána Szkítia nomád

vásárolta a Szépművészeti Múzeum. 1922-ben saját szövő- és hímzőműhelyt

művészetének reprezentatív alkotása, a modern hazai kárpitművészetnek

mék – az egyik köntös lángoló vörös, zöld szegéllyel és fehér béléssel

népei, a hunok és a magyarok. (Ez az eredetmonda a Képes krónikában is ol-

alapított Magna ungaria néven. A gödöllői művésztelephez kötődve, de ön-

a család környezetében megőrzött ritka kincse.

(Magor), a másik zöld-narancs-kék-sárga farkasfogas mintával díszített

vasható, forrása egy már megsemmisült, 11. századi ősgeszta.) Ezt a fontos

állóan dolgozott.

(Hunor).

nemzeti témát dolgozza fel undi Mariska a 20. század elején.
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198 | Berény Róbert (Budapest, 1887–1953, Budapest)
Fiatalkori önarckép pipával, 1905
Self-Portrait with a Pipe, 1905
46,5 × 38,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Berény R. Paris 1905, a hátoldalon címke
a kép adataival és pecsét (E. Lafontaine Paris) |
Signed lower right: Berény R. Paris 1905
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Markovics Márton, majd örökösei tulajdonában
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Berény Róbert emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria,

Berény Róbert: Önarckép, 1904 körül,
magántulajdon

Berény Róbert: Szalmakalapos önarckép,
1906, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Czigány dezső: Önarckép, 1900 körül,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Berény Róbert: Cilinderes önarckép, 1907,
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

1963 (kat. 4.)
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Művészettörténeti Értesítő, 1961/2–4., 216.
• Berény Róbert emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1963, 1. kép
IROdALOM | LITERATuRE
• Berény Róbert emlékkiállítása. Szerk.: Szíj Béla,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1963
• Székely András: Berény Róbert emlékezete. Élet és Irodalom, 1977/12., 12.
• Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig (1904–1914).
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006
• A Nyolcak. Centenáriumi kiállítás, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010
• Barki Gergely: Berény Róbert. Kossuth – Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest, 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 333 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 5 000 000 Ft
Estimated price: 6 667 – 13 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A MOdERN FESTÉSZET FENEGyEREKE

CSALádI ÖRÖKSÉG

Berény 1906-ban már mint a magyar vadak enfant terrible-je Párizsban állított

A festmény a Markovics családban öröklődött nemzedékről nemzedékre. Markovics Márton

ki az Őszi Szalonon. de Matisse előtt Zemplényi Tivadar volt a mestere Buda-

– az emlékek szerint – a Nemzeti Szalon egyik kiállításán vásárolta meg a képet. A fest-

pesten. A pesti zsidó polgárcsaládba született Berény – zenei érdeklődése

ményre a kutatás a művész 1953-as halála után ﬁgyelt csak fel. Az akkor özvegy Fenyves

mellett – 1904-től már szervezett képzőművészeti képzésben részesült a Min-

Lászlóné (Markovics Piroska) tulajdonában őrzött önarckép szerepelt Berény nagy szabású,

tarajziskolában. Korai képeit Munkácsy Mihály és Rembrandt ihlette, ahogy

Nemzeti Galériában rendezett életmű-kiállításán 1963-ban. (ugyanitt szerepelt a szintén

a most vizsgált ifjúkori önarcképén is látható. A ﬁatal művész öntudatosan

a család tulajdonában lévő korai Berény-csendélet órával, virággal, szivarral és a Pesti

szúrja tekintetét a nézőébe, szája sarkából füstölgő pipa lóg ki, elegáns nyak-

Naplóval.) Bár Berény még húszéves sincs a kép festésekor, már ekkor több – ma is jól is-

ravalót, ropogós fehér inget és sötétzöld felöltőt visel. A választékos öltözék

mert – önarckép állt a háta mögött. Az Első önarckép címen számon tartott 1903-as művét

a 19. századi piktorok világát ígéri, de az arc darabos megformálásából és a

a Magyar Nemzeti Galéria őrzi, de még ennél korábbi is felbukkant napjaink műkereske-

modelláló zöld árnyékokból már sejthető, hogy az önarckép a modern művé-

delmében. Egy anekdotikus történet szerint Medgyessy Ferenc egyszer megkérdezte

szet fellegvárában, Párizsban készült. Ez nem is lehet kérdéses, hiszen a dátum

a Berénytől: „Azt hiszed, ha ilyen sokszor fested magad, szebb leszel? Én nem – felelte –,

mellett ott a város neve, a vászon hátoldalán pedig a francia művészellátó

de a képeim talán igen.” Berény önarcképfestészete érzékeny szeizmográfként követi

– E. Lafontaine Paris – pecsétje.

a nagy modern művész lelki- és stílusvilágának alakulását.
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199 | Berény Róbert
(Budapest, 1887–1953, Budapest)
Műtermi csendélet órával, 1905 körül
Studio Still-Life with a Clock, c. 1905
46 × 59 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Berény | Signed lower left: Berény
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Markovics Márton, majd örökösei tulajdonában.
KIáLLíTVA | ExHIBITION
Berény Róbert emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 1963 (kat. 3.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 4 800 EUR
Becsérték: 2 200 000 – 4 200 000 Ft
Estimated price: 5 867 – 11 200 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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200 | Mácsai István (Budapest, 1922–2005, Budapest)

201 | Ludmil Siskov (Szóﬁa, 1936– )

Kávézó lány (Retro)
Girl drinking Café (Retro)

Caﬀé Bar, 1978
Café Bar, 1978

60 × 80 cm

100 × 150 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Akril, vászon | Acrylic on canvas

Jelezve jobbra fent: Mácsai | Signed upper right: Mácsai

Jelezve a hátoldalon: L Siskov 78 |
Signed on the reverse: L Siskov 78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 340 000 Ft / 907 EUR

PROVENIENCIA | PROVENANCE

Becsérték: 500 000 – 750 000 Ft

Egykor a művész családjának tulajdonában

Estimated price: 1 333 – 2 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az ikonikus jelenet az Elemi ösztön című ﬁlmből

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 7 467 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimated price: 10 667 – 16 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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202 | Bortnyik Sándor
(Marosvásárhely, 1893–1976, Budapest)
A két különálló mű együttesen megvásárolható
The two artworks sales together
1 | Lovak
1 | Horses
30,5 × 43 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent: Bortnyik |
Signed lower right: Bortnyik

2 | Színpadterv
2 | Stage design
24,5 × 36 cm
Szén, ceruza, papír | Charcoal, pencil on paper
Jelezve jobbra lent: 1924 J13 B |
Signed lower right: 1924 J13 B
Hátoldalon autográf felírat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A két mű együttes kikiáltási ára:
480 000 Ft / 1 280 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimated price: 1 867 – 2 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

203 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
Tánc (Varieté)
dance (Variety)
60 × 42 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent: Scheiber H. | Signed lower right: Scheiber H.
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Keresztes László tulajdonában
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft / 4 267 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 3 800 000 Ft
Estimated price: 6 933 – 10 133 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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204 | Martinszky János (ópecska, 1909–1949, Mohács)

205 | Réth Alfréd (Budapest, 1884–1966, Párizs)

Kompozíció, 1940-es évek
Composition, 1940s

Négy alak, 1964
Four Fugures, 1964

73 × 50 cm

76 × 122,5 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, textilkollázs, homok, fa | Mixed technique on board

Jelzés nélkül | unsigned

Jelezve jobbra lent: A. Réth 64. | Signed lower right: A. Réth 64.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 600 000 Ft / 1 600 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft / 5 333 EUR

Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft

Becsérték: 2 400 000 – 3 600 000 Ft

Estimated price: 2 133 – 3 200 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 6 400 – 9 600 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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206 | Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850–1934, Budapest)
délidő
Noon Rest

207 | Iványi Grünwald Béla
(Somogysom, 1867–1940, Budapest)
Beszélgetők, 1917
In Conversation, 1917

75 × 100 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas

50 × 70 cm

Jelezve jobbra lent: deák Ébner L. | Signed lower right: deák Ébner L.

Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Iványi Grünwald Béla 1917 |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR

Signed lower right: Iványi Grünwald Béla 1917

Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 500 000 Ft / 4 000 EUR

Estimated price: 1 600 – 2 400 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Becsérték: 1 800 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 5 042 – 7 467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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208 | Kontuly Béla (Miskolc, 1904–1983, Budapest)

209 | Nagy István (Csíkmindszent, 1873–1937, Baja)

Kilátás a mezőkre, 1920-as évek eleje
View to the Fields, early 1920s

Erdélyi táj házakkal
Transsylvanian Landscape with Houses

75 × 100 cm

60 × 80 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra lent: Nemessányi Kontuly B. |

Jelezve balra lent: Nagy István | Signed lower left: Nagy István

Signed lower right: Nemessányi Kontuly B.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 550 000 Ft / 1 467 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft

Kontuly Béla: Nő alakok tájban, 1921–1924,
Východoslovenská Galéria, Kassa
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Estimated price: 1 867 – 2 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 950 000 Ft / 2 533 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimated price: 3 200 – 4 800 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mednyánszky László: Folyópart, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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210 | Boldizsár István
(Orosháza, 1897–1984, Budapest)
Siófoki kikötő, 1956
Port in Siófok, 1956
90 × 120 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Boldizsár Siófok 1956 |
Signed lower right: Boldizsár Siófok 1956
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A siófoki kikötő korabeli képeslapon
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211 | Berény Róbert (Budapest, 1887–1953, Budapest)
Zebegény, 1930 után
Zebegény, after 1930
73 × 60 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve jobbra lent: Berény | Signed lower right: Berény
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor a Salgo-gyűjteményben
Szerepelt a BáV 70. aukcióján 1986 szeptemberében, 14. tételként

Berény Róbert Vass Elemérrel sétál nyáron Zebegényben, 1930as évek

Salgó Miklós a nyolcvanas évek közepén amerikai nagykövetként kezdett el magyar
művészetet gyűjteni. Magyar ezüstművesség, régi magyar térképek és érmek, illetve
magyar népművészet tartozott ekkor a proﬁljába. Követi megbízása lejárta után rendkívüli miniszteri engedélyt kapott a magyar nemzeti kincs részét képező és ezért kiviteli
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Two Centuries of Hungarian Painters 1820-1970: a Catalogue
of the Nicolas M. Salgo Collection, S. A. Mansbach, university
Press Of America, 1991. 219 o.

tilalom alatt álló védett műtárgyai külföldre szállítására az akkori kulturális minisztertől,
Köpeczy Bélától a magyar művészet jobb külföldi megismertetése érdekében. Salgó
Miklós messze túlteljesítette ezt a feladatot. Gazdag és színvonalas modern magyar
gyűjteménye nemzetközileg ismertté vált és műtárgyai kölcsönzések révén számos kiállításon láthatóak. Híres ezüst gyűjteményét a szakirodalom úgy tartja számon, mint

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 6 500 000 Ft / 17 333 EUR

a xVI‒xIx. század közötti magyar ezüstművesség legjelentősebb kollekcióját, amely

Becsérték: 7 500 000 – 10 000 000 Ft

jelenleg a New york-i Metropolitan Museum of Art kincsei közé tartozik. Hatalmas és

Estimated price: 20 000 – 26 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

rangos nyeregtakaró és lótakaró gyűjteménye adományként a Museum of Anthropology

Szőnyi István: Este, Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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kollekciójába és a lipcsei Museum für Völkerkunde-ba került.

Szőnyi István kedvenc tehenével zebegényi udvarán

212 | Tihanyi Lajos (Budapest, 1885–1938, Párizs)
Nagybányai kert, 1907
Garden in Nagybánya, 1907
54 × 50 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Tihanyi L 07 | Signed lower right: Tihanyi L 07
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Kabos Ilonka tulajdonában
IROdALOM | LITERATuRE
• Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. írásai és dokumentumok.
Monument-Art, Budapest, 2002
• Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. A művész és művészete.
Monument-Art, Budapest, 2004
• Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914. Kiállítási katalógus.
Szerk.: Passuth Krisztina – Szücs György. Budapest, 2006
• A Nyolcak. Kiállítási katalógus. Szerk.: Bardoly István – Markója Csilla,
Pécs, 2010
• Passuth Krisztina: Egy bohém festő Budapesten, Berlinben
és Párizsban. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, Budapest, 2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 18 000 000 – 28 000 000 Ft
Estimated price: 48 000 – 74 667 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

André derain: Tájkép,1906 körül, Toledo Museum of Art
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HáNyATOTT SORSÚ VAdAK

NÉGyZETES KOMPONáLáS

KERíTÉS MINd MOTíVuM

ZIFFER SZáRNyAI ALATT

A hányatott sorsú magyar fauvizmus egyik leginkább üldözött életműve

A most vizsgált festmény két oldala szinte azonos: a négyzetes kompozíció

Színes csokorba lehet gyűjteni a művésztelepen dolgozó alkotók kerítés-

A legtöbb nagybányai kerítést talán Ziﬀer Sándor festette élete során. Pá-

Tihanyi Lajosé. A különc bohém világpolgár 53 évesen hunyt el egy párizsi

a bécsi geometrikus szecesszió világát idézi, ahogy a párhuzamos síkokra

festményeit. A feszesen álló lécsorokból vagy széles fadeszkákból álló ke-

lyája elején – 1907 körül – hozzá társult a ﬁatal Tihanyi Lajos. A mindössze

kórházban. Hagyatéka – pár elhivatott barátjának köszönhetően – nem

épített szerkezeti rend is. Melléállítható Carl Moll 1905-ös Téli udvar című

rítések közein áttetsző háttér nemcsak a tisztes nagybányai polgárok és

22 éves, siketnéma ifjú tehetség csatlakozott a zárkózott, bicegő, öt évvel

semmisült meg, de egészen a hetvenes évekig kellett várni, hogy hazake-

képe a Magyar Nemzeti Galériából. de Tihanyi – a Nyolcak közül az abszt-

szorgos bányászok által gondozott kertekről tanúskodott lépten-nyomon,

idősebb Ziﬀerhez. Tihanyi 1907 nyarán nemcsak Ziﬀerrel ismerkedett meg

rüljenek kiemelkedő alkotásai Magyarországra. Bár azóta komoly oeuvre-

rakcióhoz egyedül eljutó magyar vad – már egész ﬁatalon is megelőlegezte

hanem lehetőséget adott a festőknek a kontrasztok és rajzolatok artisztikus

Nagybányán, hanem a Czóbel Béla által magyar földre importált posztimp-

katalógus dolgozta fel életművét (Majoros Valéria Vanília jóvoltából), korai

az avantgárdot. (A ﬁatal, szögletes idomokhoz vonzódó Huszár Vilmos fes-

játékára. Már Ferenczy Károly ikonikus Októberének (1903, MNG) hátterében

resszionista és fauve-os festészet alapvető stílusjegyeivel is. Keveset is-

modern munkáira pedig a Magyar Vadak és a Nyolcak kiállítás kapcsán ve-

tett hasonló tájakat.) A fauve-os, neós lila léckerítés csíkos mezőt rajzol

is ott húzódik a görbe kerítés, de kevésbé ismert képeken is feltűnik Pogány

merünk az itt töltött hónapokban készül, neósok által megérintett képei

tült reﬂektorfény, még mindig előbukkannak lappangó korai művek. Az el-

az előtérbe, a szűk, de virágokkal és fákkal teli bányászudvar kertje után

Margit Nagybányai kertjétől (1910 körül) Plányi Ervin Bolgárkertészet Nagy-

közül. Ezek egyike az első párizsi utazása során, 1908-ban készített Pont

múlt évtizedben került elő a teljes ismeretlenségből egy három elemből

megismétlődik a vízszintes palánksor. Rajta keresztirányban húzódik egy

bányán című (1906) alkotásáig. Mindezek ellenére a Tihanyi most elemzett

St. Michel (Paris) című fauve remekmű, amely az elmúlt évek egyik legna-

álló Tihany-kollekció. Egyik darabja már 2016-ban szerepelt árverésen, a

kis kerti út, olyan diagonális sávot képezve, amely felette még egyszer meg-

festményén látható kompozíciós megoldás kifejezetten ritka. Részben ha-

gyobb aukciós rekordja volt. A most vizsgált nagybányai Tihanyi-kép vele

viharos sikert arató 1908-as Pont St. Michel (Paris), a másik kettő pedig –

ismétlődik a házacskák között futó, erősen rövidülő kerítéssel szegélyezve.

sonló vízszintes képszerkezetű kerítéseket láthatunk Galimberti, Czóbel

és egy másik hasonló művel (Napfényes nagybányai utca kék házzal és a

köztük a most vizsgált mű – 1907-es, házakat, lombokat és kerítéseket va-

A napsütötte zöldektől kicsattanó, jellegzetes nagybányás képet a kerítések

vagy Boromisza Tibor nagybányai művein, és persze Ziﬀer Sándor emble-

Veresvíz-patakkal, 1907) együtt lappangott közel száztíz éven át az egykori

riáló tipikus neós kompozíció Nagybányáról.

lilája és a naiv formaképzés teszi a fauve-ok felé mutató neós alkotássá.

matikus téli táján (Tájrészlet kerítéssel, 1910-es évek eleje, MNG).

tulajdonos családjánál.
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213 | Bak Imre (Budapest, 1939– )

214 | Lakner László (Budapest, 1936– )

Cím nélkül
untitled

Ohne Titel, 1980
untitled, 1980

70 × 50 cm

11 × 22 cm

Szitanyomat, papír | Serigraphy on paper

Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper

Jelezve jobbra lent: Bak | Signed lower right: Bak

Jelezve jobbra lent: Lakner 80 | Signed lower right: Lakner 80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 300 000 Ft / 800 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 130 000 Ft / 347 EUR

Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft

Becsérték: 200 000 – 300 000 Ft

Estimated price: 1 333 – 1 867 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 533 – 800 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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215 | Szász Endre
(Csíkszereda, 1926–2003, Mosdós)
Az Omega együttes „Éjszakai országút”
című lemezének belső borító terve,
1970 körül
Inner design of the Record ‘Éjszakai
országút’ by the Band Omega, c. 1970
31,7 × 62,4 cm
Akril, arany, applikáció | Acrylic, gold, aplication
Jelezve jobbra lent: Szász Endre | Signed lower
right: Szász Endre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft / 2 667 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 200 000 Ft
Estimated price: 3 733 – 5 867 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Omega együttes: debreczeni Ferenc,
Molnár György, Kóbor János, Benkő László,
Mihály Tamás, 1979 Fortepan / urbán Tamás
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216 | Kisfaludi Strobl Zsigmond (Alsórajk, 1884–1975, Budapest)
Strandoló, 1923
On the Beach, 1923
magasság | 37 cm
Márvány | Marble
Jelezve: K. Strobl | Signed: K. Strobl
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 400 000 Ft / 3 733 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated price: 5 333 – 8 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kisfaludi Strobl Zsigmond Strandoló
című szobra az 1929-es Színházi Élet lapban

Kisfaludi Strobl Zsigmond Strandoló című szobra az 1929-es Pesti Napló Képes Mellékletében

217 | Perlrott Csaba Vilmos (Békéscsaba, 1880–1955, Budapest)
Műtermi csendélet virágokkal, gyümölcsökkel, szoborral, 1910-es évek
Studio Still-Life with Flowers, Fruits, Statue, 1910s
80,5 × 60 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Perlrott Cs | Signed lower right: Perlrott Cs
KIáLLíTVA | ExHIBITION
Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955),
Ferenczy Múzeum, Szentendre, MűvészetMalom, 2015. június 5. – szeptember 6.
REPROduKáLVA | REPROduCEd
• Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955),
Ferenczy Múzeum, Szentendre, MűvészetMalom, 2015. június 5. – szeptember 6.,
kiállítási katalógus (35. kép, 50 old.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 22 000 000 Ft / 58 667 EUR
Becsérték: 30 000 000 – 50 000 000 Ft
Estimated price: 80 000 – 133 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Perlrott Csaba Vilmos:
Csendélet karosszékben,1912,
Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

Jól tudjuk a Nyugat kritikusától, Bálint Aladártól, hogy a párizsias modernséget

alakította: a kékkel modellált ropogós fehér terítőben, a szinte „összegyűrt”, exp-

képviselő Perlrott Csaba Vilmos ugyanúgy merített a kubizmusból, mint a góti-

resszív kancsókban vagy a széles színfoltokkal jellemzett gyümölcsökben mind

kából. És hozzátehetjük, hogy a kettő közötti művészettörténeti hagyományból

őt láthatjuk. ugyanakkor az az eredendő drámai kifejezésmód, amely érzelmi hur-

is. Perlrott 1906-tól kezdve járt ki rendszeresen Párizsba, ahol beiratkozott Matisse

rikánnal rendez át egy egyszerű műtermi csendéletet is, mögé varázsolva az antik

szabadiskolájába. 1911-ben a fauve mestert követve Spanyolországba utazott,

drámák viharjaihoz illő kékellő-barnálló drapériát, az az érett Perlrott egyedülálló,

hogy együtt tanulmányozzák a kevéssé ismert spanyol klasszikusokat, minde-

gondosan felépített képekben gondolkodó festészetének a sajátja. Ahogy Boros

nekelőtt Velázquez és Goya művészetét. A művészettörténeti érdeklődés a most

Judit írta a műről: „A kép sajátos hangulatát, szépségét fokozza, hogy ezt a bo-

vizsgált csendéleten is tetten érhető, hiszen a ropogósan modern ecsetvonásokkal

nyolult konstrukciót nagy tudással és könnyedséggel megfestett felületek gaz-

megfogalmazott kompozíció jobb szélén egy fehér márványból kifaragott asztali

dagságába rejtette a művész: a néző elsősorban ezzel találkozik, és csak lassan

szobordísz áll, három egymásba kapaszkodó Grácia kecses alakjával. de a fest-

ismeri fel, mennyire tudatosan, átgondoltan építette fel Perlott Csaba Vilmos a

ményt mindenekelőtt az avantgárd nagy előfutárának, Cézanne-nak a művészete

kép egészét.”

488 | KIESELBACH GALÉRIA

219 | Kádár Béla
(Budapest, 1877–1956, Budapest)
Art deco nő kék kendővel,
1930-as évek közepe
Art deco Woman with Blue Kerchief,
the middle of 1930s
59 × 41 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent: Kádár Béla |
Signed lower right: Kádár Béla
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft / 6 400 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 800 000 Ft
Estimated price: 8 000 – 12 800 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

218 | Feszty Masa (Budapest, 1895–1979, domaháza)
Önarckép, 1934
Self-Portrait, 1934
24,5 × 20 cm
Graﬁt, papír | Pencil on paper
Jelezve jobbra lent: Feszty Masa 1934 | Signed lower right: Feszty Masa 1934
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Ernst Lajos önarckép gyűjteményében.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR
Becsérték: 460 000 – 800 000 Ft
Estimated price: 1 227 – 2 133 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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220 | Drégely László (Pécs, 1932–1990, Budapest)

drégely László festő, szobrász, díszlettervező. A budapesti
Iparművészeti Főiskolán 1953-ban végzett. Mesterei: Bá-

Figyelő szemek, 1966
Watching Eyes, 1966

221 | Przudzik József
(Felsőgalla-Tatabánya, 1926–2019)

lint Endre, Gadányi Jenő, Litkei József. 1972-ben Balázs
Béla-díjjal tüntették ki, 1977-ben Érdemes Művész lett.
1980-ban Budapestért Emlékérmet kapott. 1958-1978 kö-

Hazatérő halászok, 1970 körül
Fishermen Returning, c. 1970

125 × 250 cm

zött a Magyar Televízió díszlettervezőjeként működött.

Olaj, farost | Oil on ﬁbre board

A ﬁlmek mellett több pesti színház részére készített dísz-

125 × 160 cm

Jelezve jobbra lent: drégely 1966 | Signed lower right: drégely 1966

lettervet. Festményeivel, graﬁkáival 1957-től szerepelt

Olaj, farost | Oil on ﬁbre board

hazai és külföldi csoportos kiállításokon. Részt vett a zü-

Jelzés nélkül | unsigned

REPROduKáLVA | REPROduCEd
Wehner Tibor: drégely Szárnyas idő 18. old. 11 kép
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 800 000 Ft
Estimated price: 4 267 – 7 467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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richi szcenikai triennálén is. Első egyéni tárlatát 1962ben rendezte. 1978-ban a Magyar Nemzeti Galériában,
1986-ban a székesfehérvári múzeumban volt egyéni ki-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 900 000 Ft / 2 400 EUR

állítása. Halála után több helyen emlékkiállítást rendez-

Becsérték: 1 500 000 – 2 400 000 Ft

tek műveiből. Alkotásai találhatók a Magyar Nemzeti Ga-

Estimated price: 4 000 – 6 400 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

léria és a székesfehérvári múzeum gyűjteményében.
Irodalom: drégely: Egy festő álmai, Bp. 1983.
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222 | Gróf Batthyány Gyula (Ikervár, 1887–1959, Budapest)
Tavasz (Virágszedő lányok)
Spring (Flower Pickers)
100 × 85 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra fent: Batthyány | Signed upper left: Batthyány
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft / 10 667 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimated price: 16 000 – 24 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tamás Galéria kiállítási etikettje

Pierre-Auguste Renoir: Virágot szedő lányok a mezőn, 1890 körül,
Museum of Fine Arts, Boston
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224 | Kádár Béla
(Budapest, 1877–1956, Budapest)
Anya gyermekével, 1920-as évek
Mother with Child, 1920s
27 × 15 cm
Vegyes technika, papír |
Mixed technique on paper
Jelzés nélkül | unsigned
KIáLLíTVA | ExHIBITION
Bela Kadar. dreams and reality.
Works from 1920 to 1948.
Galerie Le Minotaure.
Párizs–Tel Aviv. 2005–2006
REPROduKáLVA | REPROduCEd
Bela Kadar. dreams and reality.
Works from 1920 to 1948.
Galerie Le Minotaure. Párizs–Tel Aviv.
2005–2006. 39.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft / 7 467 EUR
Becsérték: 3 500 000 – 6 500 000 Ft
Estimated price: 9 333 – 17 333 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

223 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
Merengő önarckép, 1930-as évek eleje
Meditating Self-Portrait, early 1930s
36 × 39 cm
Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper
Jelezve jobbra lent: Scheiber | Signed lower right: Scheiber
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 460 000 Ft / 1 227 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 000 000 Ft
Estimated price: 2 133 – 2 667 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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225 | Kádár Béla (Budapest,1877–1956, Budapest)
Art deco lány piros gyöngysorral
Art deco Girl with Red Pearls
48 × 31 cm
Tempera, papír | Tempera on paper
Jelezve jobbra lent: Kádár Béla | Signed lower right: Kádár Béla
KIáLLíTVA | ExHIBITION
Kádár Béla emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria,
1971. augusztus (Kat. sz. 38. Kékruhás lány)
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor Bedő Rudolf gyűjteményében
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 10 500 000 Ft / 28 000 EUR
Becsérték: 12 500 000 – 16 500 000 Ft
Estimated price: 33 333 – 44 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kádár Béla: Art deco szépség (Kalapos hölgy
gyöngysorral), 1930 körül, magántulajdon
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Kádár Béla: Hölgyek asztali csendélettel, magántulajdon

226 | Rauscher György (dorog, 1902–1930, Komárom)
Öltönyös férﬁ kaktusszal, 1928 körül
Man in a Suite with Cactus, c. 1928
132 × 79.5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve balra lent: Rauscher Gy | Signed lower left: Rauscher Gy
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Rauscher György festőművész emlékkiállítása, duna Múzeum,
Esztergom, 2015
• A csábítás fegyvere, Kieselbach Galéria, 2018

Christian Schad: Maika, 1929,
magántulajdon

Rauscher György: Lilian Harvey portréja,
1929, magántulajdon

REPROduKáLVA | REPROduCEd
• New Realisms. Modern Realist Approaches across the Czechoslovak Scene,

A KIFEJEZÉS VIRTuóZA

1918–1945. Szerk.: Ivo Habán, National Heritage Institute, Prága, 2019, 111.

„Virtuóza a festői kifejezésnek s minden képe csupa artisztikum” – írta nagyon ta-

• Molnos Péter: A csábítás fegyvere. Kieselbach Galéria, Budapest, 2018, 117.

lálóan a Pesti Napló kritikusa Rauscher György 1927-es, az Ernst Múzeumban rendezett kiállítása kapcsán. A módos polgári családba született, középiskoláit Komá-

IROdALOM | LITERATuRE

romban elvégző Rauscher Bécsben és Budapesten tanult. Itáliai és párizsi utazások

• xCI. Csoportkiállítás (derkovits Gyula, Molnár C. Pál, Rauscher György,

után a húszas évek közepén Budapesten telepedett le, rendszeresen kiállítva a KuT

Simon György János, Cselényi Walleshausen Zsigmond festőművészek

művészcsoport tárlatain. Az ígéretes pályakezdés utáni nagy sikereket külföldön

s Kósa Mária szobrászművésznő). Ernst-Múzeum, Budapest, 1927

érte el, Molnos Péter összefoglalása alapján: „1928-ban a brünni Künstlerhaus ren-

• K. A.: Fiatalok az Ernst-Múzeumban. Pesti Napló, 1927. szeptember 11.

dezett neki nagy visszhangot kiváltó tárlatot, s innen már csak egy ugrás volt a ber-

• Gálig Zoltán: Rauscher György festőművész élete és munkássága.

lini közönség meghódítása: az esztendő őszén letelepedett a német fővárosban,

Limes, 1996/4.

ahol a ﬁlmes elit egyik kedvenc festőjévé vált. Műveit a legnépszerűbb lapok rep-

• Szücs György: „A szemek festője” – Rauscher György. Új Forrás, 2002/10.

rodukálták, megrendelői között olyan világsztárok tűntek fel, mint Marlene dietrich

• Wehner Tibor: Rauscher György festőművész emlékkiállítása

vagy Lilian Harvey.”

a duna Múzeumban. Helloesztergom.hu, 2015. május 21.
• Molnos Péter: A csábítás fegyvere. Kieselbach Galéria, Budapest, 2018

KAKTuSZOS FÉRFI
Feltehetően németországi tartózkodása alatt született a most elemzett portré,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 14 667 EUR
Becsérték: 6 500 000 – 9 500 000 Ft
Estimated price: 17 333 – 25 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

amely a magyar új tárgyilagosság (Neue Sachlichkeit) egyik főműve. Elegáns úr
barna öltönyben és csokornyakkendőben, jégkék szemekkel. Körülötte pár vonással
jellemzett enteriőr, ajtóval, kék fallal, egy festmény belógó sarkával. de sokkal jellegzetesebb rekvizitum a korszak kedvenc szobanövénye, a kaktusz, amely freudi
áthallások közepette ágaskodik az álló férﬁ mellett. (Rauscher reprodukcióról ismert
másik alkotásán, Szomory Dezső arcképén egy különös liliom az író társa.) A modell
leeresztett kezeit maga előtt kulcsolja össze védekezőn: a sebezhetőség és érzékenység emlékműve a túlfeszített férﬁkultuszt heroizáló érában. Rauscher sikerei
csúcsán, 1930-ban Párizsba költözött, hogy meghódítsa a francia közönség szívét
is, de a sors közbeszólt. Lappangó tüdőbetegsége kiújult, kénytelen volt hazatérni,
hogy családja komáromi otthonában alig 28 évesen örökre lehunyja szemét.
AZ ÚJ TáRGyILAGOSSáG MESTERE
Az Ernst Múzeum katalógusában fennmaradt rövid ars poeticája alapján Rauscher
modora belülről fakadt: „Festeni csak úgy tudok, ahogy látok és ahogy érzek. Érezni
pedig nem a nyers erőt, hanem a túlﬁnomult, elnőiesedett formákat érzem, melyek
karakterét keresve vagy felfokozom, vagy elﬁnomítom, hogy belőlük intenzíven és
azonnal érezhetővé váljék az érzés teljessége.” A hazai új tárgyilagosság egy megíratlan fejezete a magyar művészet történetének. Az elmúlt évtizedben olyan alkotók

Ilona Singer-Weinberger (Budapest,1905 – 1944, Auschwitz):
Csendélet kaktuszokkal, 1930, Jewish Museum, Prága

kerültek elő – a műkereskedelem felhajtóerejének köszönhetően – Rauscher mellett,
mint a fantasztikus art deco portretista Góth Imre vagy az épp a jelen katalógusban
megcsodált, szintén tragikusan rövid életű domián árpád. Északi szomszédaink már
elkezdték feldolgozni a korszak újrealista termését, Prágában három éve adták ki
a két világháború közötti csehszlovák színtér művészeit felvonultató nagy albumot,
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benne a – Szlovenszkóban is számon tartott – Rauscher most vizsgált portréjával.

227 | Ziﬀer Sándor (Eger, 1880-1962, Nagybánya)
Hölgy virágos kalapban, kék szobában, 1913
Woman with a Flowery Hat in a Blue Room, 1913
106 × 84 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: Ziﬀer Sándor | Signed lower right: Ziﬀer Sándor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft / 13 333 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 14 000 000 Ft
Estimated price: 21 333 – 37 333 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Boromisza Tibor: Hölgy napfényes padon, 1908–1909 körül, magántulajdon

502 | KIESELBACH GALÉRIA

228 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)

229 | Erdélyi Ferenc
(Budapest, 1904–1959, Los Angeles)

Széken ülő csavargó
Vagabond Sitting on a Chair

Csendélet különös fényben, 1928
Still-Life in Strange Lights, 1928

67 × 48 cm

50 × 61 cm

Vegyes technika, papír | Mixed technique on paper

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve középen lent: Scheiber H. |

Jelezve balra lent: F. Erdélyi 1928 |

Signed lower middle: Scheiber H.

Signed lower left: F. Erdélyi 1928

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR

Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft

Becsérték: 1 600 000 – 2 800 000 Ft

Estimated price: 2 133 – 3 200 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 4 267 – 7 467 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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230 | Koszta József
(Brassó, 1861–1949, Budapest)
A város határában
The Edge of the City
59,5 × 71,5 cm
Olaj, vászon | Oil on canvas
Jelezve jobbra lent: utólagos szignóval Koszta |
Signed lower right: after sign: Koszta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 5 500 000 Ft / 14 667 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimated price: 21 333 – 32 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koszta József a Lakos-tanyai műtermében, 1912 körül Fridrich János fotója,
Magyar Nemzeti Galéria
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231 | Nagy Oszkár (Magyarpecska, 1883–1965, Nagybánya)

232 | Margaret de Corini (Kolozsvár, 1897–1982, Gyomaendrőd)

Csendélet pöttyös bögrével, 1943
Still-Life with a dotted Jug, 1943

Esti utcarészlet
Evening Street

31,5 × 46,5 cm

55 × 46 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve jobbra fent: Nagy Oszkár 943 | Signed upper right: Nagy Oszkár 943

Jelezve balra lent: M. de Corini | Signed lower left: M. de Corini

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 380 000 Ft / 1 013 EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft / 4 800 EUR

Becsérték: 500 000 – 750 000 Ft

Becsérték: 2 800 000 – 3 800 000 Ft

Estimated price: 1 333 – 2 000 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estimated price: 7 467 – 10 133 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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234 | Scheiber Hugó
(Budapest, 1873–1950, Budapest)
Öltönyös férﬁ portréja, 1930-as évek
Portrait of a Man in Suit, 1930s
58,5 × 48,5 cm
Gouache, papír | Gouache on paper
Jelezve jobbra lent: Scheiber H. |
Signed lower right: Scheiber H.
Molnos Péter szakértői véleményével
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft / 3 200 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 1 900 000 Ft
Estimated price: 4 000 – 5 066 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

233 | Scheiber Hugó (Budapest, 1873–1950, Budapest)
Kalapos férﬁ
Man in a Hat
47 × 35,5 cm
Olaj, falemez | Oil on panel
Jelezve középen lent: Scheiber H. | Signed lower middle: Scheiber H.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 650 000 Ft / 1 733 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 250 000 Ft
Estimated price: 2 333 – 3 200 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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235 | Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861–1927, Kaposvár)
Kilátás a műteremből (Gellérthegy)
View from the Studio (Gellért Hill)
71 × 98 cm
Olaj, karton | Oil on cardboard
Jelezve jobbra lent: Rónai | Signed lower right: Rónai
Szerepelt a BáV 30. aukciójan 1973. május
PROVENIENCIA | PROVENANCE
Egykor dr. Bársony Jenő, majd Véghelyi Péter gyűjteményében
KIáLLíTVA | ExHIBITION
• Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 1923
(feltehetően azonos: kat. 85., Kilátás budai ablakomból a Citadellára)
• A Bizományi áruház Vállalat 30. művészeti képaukciójának kiállítása,
MOM Művelődési Ház, 1973 (kat. 289.; Kilátás a szobámból)
• A Bizományi áruház Vállalat 84. művészeti képaukciójának kiállítása,
MOM Művelődési Ház, 1991 (kat. 261., Kilátás a szobából)
REPROduKáLVA | REPROduCEd
A Bizományi áruház Vállalat 84. művészeti képaukciójának katalógusa.
Budapest, 1991 (kat. 261.)
IROdALOM | LITERATuRE
• Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Szerk.: Bernáth Mária –
Nagy Ildikó, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1998
• Petrovics Elek: Rippl-Rónai. Athenaeum, Budapest (é. n.)
• Rippl-Rónai József emlékezései. Beck Ö. Fülöp emlékezései.
Sajtó alá rendezte: Farkas Zoltán, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1957
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft / 32 000 EUR
Becsérték: 18 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimated price: 48 000 – 64 000 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rippl-Rónai József: Fésülködő nő, 1909, magántulajdon
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A Kelenhegyi úti műteremház egy 1910 körül készült képeslapon

A Citadella a Kelenhegyi út felől, 1920-as évek

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

Rippl-Rónai József: Kelenhegyi út télen, 1924, BTM

A Kelenhegyi úti műteremház és környezete napjainkban

MINÉL KEVESEBBEL MINÉL TÖBBET

megy végre bensőmben. Mintha mindent újból és mindig újból kellene meg-

féle csendéleten. Rippl-Rónai a gellérthegyi műterem ablakából veszi szem-

részletek. Az előteret a Kosztolányi Kann Gyula által tervezett hatalmas mű-

„Less is more.” A kevesebb több. A modernista építészet világsztárja, Ludwig

tanulnom. Mindig egy új világ, egy új szenzáció előtt érzem magam.”

ügyre a téli világot: a téli monokrómiát a művészkarton nyers felületére

teremház szecessziósan hullámzó, oszlopokkal tagolt kerítése tölti ki. Mö-

felrótt barna olajkontúrokkal és a lavírozott szürke tónusokkal teszi élővé.

götte az éles jobb kanyart vevő Kelenhegyi út az azt szegélyező házakkal. Ki-

Mies van der Rohe közvetítésével vált ebből a mondatból a második világháború utáni minimalizmus szlogenje. A bauhausos modernség a század-

REduKCIó ÉS MINIMALIZMuS

A kerítés vonalerdeje mögött sétáló ﬁgurák, a levelüket vesztett fák és az

vehető a Bayer-villa hegyes saroktornya, jobbra felül pedig a Citadella széles

forduló világában gyökerezik, amikor a túlzott dekorációs burjánzás helyett

A kukoricás korszak fauvosan tarka Rippl-Rónaijában is benne rejlik a re-

épületek tömbje mind a monokróm esztétikai nagyszerűségével jelenítik

várfala. (A pettyezett fa helyén magasodik jelenleg a frissen felállított zász-

a letisztult egyszerűség igénye először öntött formát. Csak a legkiﬁnomul-

dukcióra való hajlam. „Rippl-Rónai festő volt – írta róla nagy életmű-kata-

meg a redukált látványt.

lórúd.) Rippl-Rónai Párizsból való hazatelepülése után, 1908-tól bérelt at-

tabb művészek sejtették meg ennek jelentőségét, köztük a legjobb párizsi

lógusában Keserü Katalin –, de amikor képet alkotott, nem tett különbséget

körökben pallérozódó Rippl-Rónai József, aki így írt Emlékezéseiben: „Ez az

festmény, rajz vagy graﬁka között. A kép megtalálásához az első lépést
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a híres műteremházban. Kaposvári villája mellett ez volt második otthona

egyszerűségkeresés, melyet életmódomnak is fő principiumává tettem, a

mégis a festészetben tette meg, s ez a redukció volt. Ez azután lehetővé

A festmény – félig takarásban – megjelenik a Pesti Napló képes mellékle-

haláláig. Több alkalommal megörökítette a téli Gellérthegy látványát az ab-

magja az én festési faktúrámnak. Minél kevesebbel minél többet, sokat ki-

tette a hagyományos, festői képalkotó elemek mellett mások megjelenését

tének 1927-es decemberi fotóján. Az idős Rippl-Rónai kis széken üldögél Ke-

lakból (a nyarakat rendszerint Kaposváron vagy a Balatonon töltötte). Az

fejezni, ez ma is a művészi mottóm. Úgy érzem, ez szokott is sikerülni, de

is műveiben.” A most vizsgált festményen is ez a redukciós minimalizmus

lenhegyi úti műtermében (Herman Lipótné társaságában). A mű épp ezen

innen készített kései pasztellek közül (például Kelenhegyi út télen, 1924,

érzem azt is minden alkalommal, hogy – festvén – egy-egy kis revolúció

érvényesül, mint egy Váli dezső-féle műteremrészleten vagy egy Morandi-

a helyszínen született, hiszen jól beazonosíthatók az ablakból elénk táruló

BTM) messze kiemelkedik a most vizsgált, kapitális méretű olajkompozíció.
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elier-t a város legszebb pontján, a Ménesi út magasságában a Gellérthegyen,
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