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Az árverést vezeti:

The auction is held by:

KELEN ANNA

KELEN ANNA

ŐSZI AUKCIÓ

AUTUMN SALE

2022. OKTÓBER 18-ÁN (KEDD) 18 ÓRAKOR
a Budapest Kongresszusi Központban
1123 Budapest,
KIÁLLÍTÁS:
2022. OKTÓBER 7-17.
minden nap 10-től 18 óráig a VIRÁG JUDIT Galériában
Katalógus és információ

H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. Tel/Fax: 36-1-312-2071, 269-4681

ON THE 18th OF OCTOBER 2022 (TUESDAY) AT 6. p.m.
at the Budapest Congress Center
Jagelló út 1-3.
PREVIEW:
7-17. OCTOBER 2022
daily from 10 a.m. to 6 p.m. at the Virág Judit Gallery
Catalogue and information:

E-mail: info@viragjuditgaleria.hu http:// www.viragjuditgaleria.hu

szerzők abc-sorrendben

Gulácsy Lajos (1882-1932)

70

Harmathullás (Női akt fák között) ¦

Rippl-Rónai József (1861-1927)
Somssich gróf portréja, 1910 körül ¦

Dew (Female Nude among the Trees), 1904-1905

Portrait of Count Somssich, around 1910

Kádár Béla (1877-1956)
Lánykérés, 1924-1925 körül ¦ Proposal, around 1924-1925

Vaszary János (1867-1939)

Aba-Novák Vilmos...............................................................................119, 144

Lányi Dezső .....................................................................................................48

Ámos Imre ........................................................................................53, 77, 143

Ligeti Antal .......................................................................................................13

Anna Margit .................................................................................142, 145, 174

Marczell György ............................................................................................108

Balázs János .................................................................................137, 141, 180

Márffy Ödön ...........................................................................45, 59, 162, 163

Basch Andor ..................................................................................35, 120, 148

Martyn Ferenc ..........................................................................................21, 51

Batthyány Gyula ...........................................................................................152

Mednyánszky László ................................................................14, 83, 93, 177

Berény Róbert .................................................................................54, 81, 132

Molnár C. Pál .........................................................................................112, 149

Bernáth Aurél .................................................................................57, 125, 151

Molnár József ................................................................................................165

Boldizsár István .......................................................................................40, 46

Munkácsy Mihály .....................................................................................6, 127

Bornemisza László ...........................................................................11, 41, 181

Nádler István ...................................................................................................65

Bruck Lajos ....................................................................................................100

Nagy István ...............................................................................................72, 96

Corini Margit ...................................................................................................88

Nagy Oszkár ..................................................................................30, 130, 154

Czene Béla ..............................................................................................24, 122

Nemes Lampérth József ..............................................................................129

Czigány Dezső ...................................................................................25, 69, 78

Ország Lili ......................................................................................................175

Czóbel Béla ..............................................................................61, 99, 105, 161

Pap Géza ..........................................................................................................73

Demény Miklós .....................................................................................109, 187

Patkó Károly ..................................................................................89, 110, 171

Egry József .....................................................................................................159

Pauer Gyula ........................................................................................62, 67, 68

Erdélyi Béla ....................................................................................................176

Pekáry István ...........................................................................................52, 84

Farkasházy Miklós ...................................................................................26, 42

Perlmutter Izsák .............................................................................................38

Fehér László ....................................................................................................63

Poll Hugó .................................................................................................87, 179

Fekete Nagy Béla .........................................................................................186

Pólya Tibor ..............................................................................................27, 123

Fényes Adolf ....................................................................................................16

Reitzer Jenő és Reitzer Elemér ..................................................................114

Patkó Károly (1895-1941)

Vaszary János (1867-1939)

Lerici (Vitorlások Lericiben), 1929 körül ¦

A San Domenico Hotel kertje Taorminában ¦

Virágcsendélet nőszirommal és tulipánnal ¦

Fenyő György .................................................................................................131

Réth Alfréd ......................................................................................................97

Lerici (Sailing Boats in Lerici), around 1929

The Garden of the San Domenico Hotel in Taormina, 1936

Still-life of Flowers with Irises and Tulips

Ferenczy Károly ............................................................................................169

Rippl-Rónai József .........................................................64, 71, 118, 128, 147

Ferenczy Noémi ............................................................................................168

Ruzicskay György .........................................................................................183

Glatz Oszkár ....................................................................................................90

Schadl János ....................................................................................................20

Gorka Géza ....................................................................................................3, 4

Scheiber Hugó ...........................................18, 116, 126, 138, 166, 184, 188

Gulácsy Lajos ..............................................................................55, 70, 74, 76

Schönberger Armand ......................................................................19, 23, 106

Doboz, csigás lábakkal, ún. Tiffany-technikával díszítve ¦ Box with spiral legs, decorated with the so-called Tiffany Technique, Zsolnay, 1913
Formaterv ¦ Design by: Mattyasovszky Zsolnay László, 1912
Dekorterv feltehetően ¦ Design presumably by: Mack Lajos, 1913

Gyarmathy Tihamér .....................................................................................158

Szentgyörgyi István .......................................................................................49

Hanna Melánia ..................................................................................................8

Szobotka Imre ...............................................................................................101

Hollósy Simon .................................................................................................91

Szőnyi István ........................................................................................104, 124

Ilosvai Varga István .......................................................................................39

Telepy Károly ............................................................................................82, 92

Irányi Iritz Sándor .........................................................................................178

Telkessy Valéria .................................................................................................9

Istókovits Kálmán ...........................................................................................12

Tibor Ernő ........................................................................................................22

Iványi Grünwald Béla ............................................................86, 95, 121, 185

Tihanyi Lajos ..................................................................................................117

Jándi Dávid .......................................................................................56, 60, 153

Tornai Gyula .....................................................................................................33

Janesitz Henrik ................................................................................................47

Vajda Lajos ......................................................................................................66

Járitz Józsa .....................................................................................................111

Vastagh Géza ................................................................................................140

Jávor Pál ................................................................................................135, 190

Vaszary János .........................................7, 15, 17, 50, 58, 75, 167, 172, 191

Kádár Béla ....................................................10, 98, 115, 139, 160, 170, 189

Vízkeleti Witman Etelka ................................................................................32

Kmetty János ...............................................................................102, 107, 150

Vörös Géza ..............................................................................................85, 136

Kondor Béla ...................................................................................................157

Zichy Mihály ...................................................................................................182

Korniss Dezső ................................................................................................146

Ziffer Sándor ...........................................................................................31, 173

Koszta József ..................................................................................................94

Zsolnay ......................................................1, 2, 5, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 79,

Kosztolányi Kann Gyula ........................................................................34, 164

80, 103, 113, 133, 134, 155, 156

Kiadta a VIRÁG JUDIT GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ 2022
Foto: Mester Tibor ¦ Katalógus terv: ©Kovács Ildi – Molnár Dénes, KOMOgroup ¦ Nyomás és kötés: Pauker nyomda
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Onl i n e r é s z v é t e l , a z é l ő b e n k ö z v e t í t e t t a u kc i ó n
Amennyiben Ön nem szeretne személyesen részt venni az aukción, a Virág Judit Galéria online aukciós felületén keresztül élőben követheti az árverést, és kényelmesen, a saját foteljában ülve, otthonról is licitálhat.
H o g y a n l e h e t o nl i n e v á s á r o ln i ?
Licitálni csak regisztráció után lehet!
Hogyan kell regisztrálni?

Róma-Budapest 1928-1938 Képzőművészeti kapcsolatok a két város között

A nagy sikerű, díjnyertes KIÁLLÍTÁSSOROZAT befejező része
hamarosan a Virág Judit Galériában

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Virág Judit Galéria honlapján kattintson a jobb felső sarokba a Bejelentkezés gombra.
Megjelenik az online aukciós felület.
Kattintson a Regisztráció gombra.
Adja meg személyes adatait, email címét, és jelszavát.
A sikeres regisztrációról emailben fog megerősítést kapni.
A regisztráció után a továbbiakban email címének és jelszavának megadásával
a Belépés gombra kattintva tud belépni az online aukciós felületre.

A regisztráció során az Ön által megadott adatokat az Adatvédelmi Szabályzat szerint eljárva, bizalmasan kezeljük. Regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdésére szívesen válaszolunk személyesen, e-mailben, vagy telefonon.

További információ:
www.viragjuditgaleria.hu

Információk az online licitálásról:

www.facebook.com/viragjuditgaleria

A https://www.viragjuditgaleria.com/hu/log linken keresztül a bal oldalon található bejelentkezési
adatok kitöltésével tud belépni, az aukciót az élő aukció menüpont alatt éri el. Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérhet jelszóemlékeztetőt, vagy tőlünk is kérhet segítséget.
Az aukció során a tételek a katalógus sorrendje szerint szerepelnek. A rendszer a felső csíkban folyamatosan jelzi a tétel kezdő árát, az aktuális árat, illetve a következő licit összegét. Ha a következő
licit elküldése gombra kattint, a rendszer automatikusan elküldi ajánlatát.
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Az összeg alatti csíkban a rendszer zöld színnel jelzi, ha Ön a legmagasabb licitáló, és lila színnel, ha
Önt túllicitálták.
A licitálás során a videó alatt látni fogja, hogy az adott licit a helyszínen, vagy online csatornán keresztül érkezett, az Ön által leadott online liciteknél a regisztrációs email címe fog megjelenni az
adott licitlépcső mellett (melyet természetesen csak Ön fog látni).
Az egyes tételek leütése előtt 3 kalapácsjel jelenik meg. Az első kalapács megjelenése jelzi az „először”, a második kalapácsjel a „másodszor”, a harmadik kalapácsjel a „harmadszor” elhangzását. Licitálásra a 2. kalapácsjelnél van utoljára lehetőség, amikor a harmadik kalapács is megjelenik, a tétel
lezárult.
Az aukció során az egyes licitek után be fogjuk mondani a nyertes licitáló tárcsaszámát is.
A Beállítások menüpont / Tételek követése gomb alatt meg tudja tekinteni, hogy mely tételeket sikerült megvásárolnia , és mely tételeknél érkezett magasabb összegű ajánlat.
A https://www.viragjuditgaleria.com/hu/auctions oldalon keresztül az egyes tételeknél lehetőség
van vételi megbízást is rögzíteni, melyet a rendszer automatikusan kezel az árverés során.
Fontos tudnivaló:
Regisztrálni utoljára az aukció kezdete előtt 24 órával lehet, azaz október 17-én, 18 óráig.

A Budapest Kongresszusi Központ Pátria termében Önök biztonságban vehetnek részt az aukción.
Várjuk Önöket az aukciós kiállításon, az árverésen személyesen és online.

A Virág Judit Galéria Csapata
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Váza, viharban várakozó nőalakkal ¦ Vase with a Female figure waiting in the Storm, Zsolnay, 1900
Formaterv ¦ Design by: Mack Lajos

¦2

tétel

Kulacs, szecessziós virágokkal ¦ Water Jug with Art Nouveau Flowers, Zsolnay, 1900
Formaterv feltehetően ¦ Design presumably by: Mack Lajos

Keménycserép, applikált figurával, reliefmintázattal öntött forma.
Felületét színes, opak eozinmázak borítják, savmaratástól derengő fényű, irizáló.

Keménycserép, öntött forma, felületén domborműves mintázattal és ráillesztett plasztikus elemekkel.
Indigókék és zöldes eozinmázakkal borított, fényes, irizáló test.

Magasság ¦ height: 43,7 cm, szélesség ¦ width: 27 cm
Fazonszám ¦ Form number: 5955
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 5955, 36,1 ¦ Raised, round stamp, impressed 5955, 36, 1

Fazonszám ¦ Form number: 5745 (nehezen kivehető ¦ hardly readable)
Magasság ¦ height: 26 cm, szélesség ¦ width: 8 cm
Jelzés ¦ Signed: masszába nyomott ZSOLNAY PÉCS, 5745 ¦ impressed ZSOLNAY PÉCS, 5745

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 4 800 000 Ft
Estimate: 9 000 – 12 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 6 000 – 7 500 EUR

Párdarabja eltérő mázazással reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Csenkey Éva: Szecessziós kerámiák, Helikon, Budapest, 1992, 61. ábra
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, Budapest, 2017, 599. ábra

Párdarabja eltérő mázazással reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, Budapest, 2017, 403. ábra
¦ Federico Santi, John Gacher: Zsolnay Ceramics. Collecting a Culture,
Schiffer Publishing Ltd., Pennsylvania, 1998, 78. oldal, bal felső ábra
¦ Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay. A magyar szecesszió mesterművei, Elite Design Galéria, 2003, 7. ábra
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Gorka Géza (1894-1971)

Gorka Géza (1894-1971)

“Sellő” tálka ¦ “Mermaid” dish, Gorka, Géza, Nógrádverőce, 1931-1935

Hamutartó két halfigurával ¦ Ashtray with two figures of Fish, Nógrádverőce, 1932-1935

Formaterv ¦ Form plan by: Gorka Géza

Formaterv ¦ Form by: Gorka Géza

Vörös cserép, kézzel formába préselt, mintázott. Narancssárga, repesztett Bidtel-mázas.

Cserép, kézzel formába préselt, mintázott.

Magasság ¦ height: 13 cm, hosszúság ¦ length: 17 cm
Jelzés ¦ Signed: masszába karcolt Gorka GNV háromszög, gyári arany papírcímke ¦
incised Gorka GNV triangle, golden factory paper label

Magasság ¦ height: 12 cm, hosszúság ¦ length: 24 cm
Jelzés ¦ Signed: masszába karcolt Gorka GNV háromszög ¦ incised Gorka GNV triangle

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 340 000 Ft / 850 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 160 000 Ft / 400 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 750 – 1 250 EUR

Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Szabó Lilla: Gorka Géza 1894-1971. F. Szelényi Ház, 1994, 36-37. ábra
¦ Szabó Lilla: GORKA – Gorka Géza életműve Chovanecz Balázs gyűjteményében.
Szerk.: Rieder Gábor, Kieselbach, 2020, 198. oldal, 181. ábra
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Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Csenkey Éva és Szabó Lilla: Gorka Géza 1894-1971. F. Szelényi Ház, Veszprém
(az Iparművészeti Múzeum megbízásából), 1994, 51. ábra
¦ Szabó Lilla: GORKA – Gorka Géza életműve Chovanecz Balázs gyűjteményében.
Szerk.: Rieder Gábor, Kieselbach, 2020, 227. oldal, 227. ábra
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Doboz, csigás lábakkal, ún. Tiffany-technikával díszítve ¦
Box with spiral legs, decorated with the so-called Tiffany Technique, Zsolnay, 1913
Formaterv ¦ Design by: Mattyasovszky Zsolnay László, 1912
Dekorterv feltehetően ¦ Design presumably by: Mack Lajos, 1913
Keménycserép, öntött forma, ráillesztett plasztikus elemekkel. A doboztest ún. Tiffany-technikával díszített,
savmaratott, a fogó és a lábak opak és transzparens eozinmázakkal aprólékosan festett.
Fazonszám ¦ Form number: 8578, dekorszám ¦ decor number: 2832
Forma ¦ Form: 14. Façon-könyv, 8578 sz. rajz
„Mattyasovszky Zsolnay László úr terve alapján, iskola munka, 1912. VIII. 3. formázva”
Magasság ¦ height: 16 cm, átmérő ¦ diameter: 22,5 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 8578, 36, 40 ¦
raised round stamp, impressed numbers 8578, 36, 40

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 7 500 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR

Párdarabja szerepel a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményében az 51.564.1.1-2 leltári számon. ¦
Pendant in the collection of the Museum of Applied Arts, Budapest, with inventory number 51.564.1.1-2.
Párdarabja kiállítva és reprodukálva ¦ Pendant exhibited and reproduced:
¦ Zsolnay. Ungarische Jugendstilkeramik, Sonderausstellung des Museums für Kunstgewerbe,
Budapest, a budapesti Iparművészeti Múzeum kiállítása Bécsben, 1986. április 16. – július 6.
A katalógust szerkesztette: Csenkey Éva, Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1986, 125. ábra
¦ Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853 - 2001,
The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture,
New York, 2002. július 17. – október 13.
¦ Csenkey Éva, Steinert Ágota: Hungarian Ceramics from the Zsolnay Factory,
Yale University Press, New Haven and London, 2002, 134. ábra
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Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Csenkey Éva: Szecessziós kerámiák, Helikon, Budapest, 1992, 150. ábra
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, Budapest, 2017, 643. ábra
Párdarabja eltérő mázazással reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay. A magyar szecesszió mesterművei,
Elite Design Galéria, 2003, 46. ábra

Doboz, csigás lábakkal, 1912, Gyugyi gyűjtemény
(Forrás: Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay Aranykor - Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal.
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kossuth Kiadó, Budapest, 2017, reprodukálva: 643. ábra)
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Munkácsy Mihály (1844-1900)
Tanulmány a Milton c. képhez (Milton) ¦ Study for the work titled as Milton (Milton)

¦7

tétel

Vaszary János (1867-1939)
Kislány portré ¦ Portrait of a Girl, 1929

Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 19,5 x 15,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Munkácsy

Ceruza, kréta, papír ¦ Pencil, chalk on paper, 35 x 24,5 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Vaszary J. Paris 929 VII.

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 375 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 000 – 3 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 260 000 Ft / 650 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

13

70¦ 8
aukció

tétel

Hanna Melánia (1892–1972)
Esküvő, 1930-as évek ¦ Wedding, 1930s
Olaj, fa ¦ Oil on wood, 76 x 100 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Hanna Mela

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 17 500 EUR

Feltehetőleg kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Hanna Mela festőművész kiállítása. Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum, 1965. szeptember 5.
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70

1.

Aba-Novák Vilmos: Déli pihenő (Pihenők), 1932
magángyűjtemény

Hanna Melánia, vagy ahogy mindenki szólította,
Méla a népi világ hétköznapjainak, ünnepeinek
jókedvű, humoros piktora volt. Sok időt töltött
anyja aradi ruhaszalonjában, mint ahogy egyik
testvére, Hanna Tibor budapesti francia-német
női szalonjában is, ahová a kor jeles színésznői, úri hölgyei jártak ruhát varratni. A textíliák
gazdag színvilága az 1920-as években Mélát
az Iparművészeti Főiskolára vitték, majd ezt
követően a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait Rudnay Gyula tanítványaként,
ahol évfolyamtársai többek között Barcsay
Jenő és Mattioni Eszter voltak. Az általa tanult
két művészeti ág különböző megközelítésének,
s ezek összefonódásának zseniális példája az
Esküvő. Méla tömegábrázolásain a paraszti élet
motívumkincsei keverednek a kor divatjával: a

2.
3.

William Hanna and Joseph Barbera, 1960
Joseph Barbera és William Hanna a Hanna-Barbera Production irodájában karaktereikkel, 1969

ruhák szabása és mintázata, a rakott szoknyák
a fonott frizurákkal és a hímzett mellénnyel jól
megférnek a díszes női kalappal, a padra tett
cilinderrel és az asztalon tartott legyezővel, mutatva Méla iparművészeti tudását, s bizonyítva a
divat és szabászat világában szerzett együttes
szakértelmét.
Rudnay fiatal tanítványaival a nyári művésztelepi gyakorlatok során többször megfordult az
Alföldön, ahová később a Budapesten dolgozó
Méla gyakorta visszatért. Önálló kiállítások sora
és a velencei biennálén elért sikerei (az 1920as és 1930-as években a Nemzeti Szalonban, a
Műcsarnokban, a Velencei Biennálén és Párizsban állít ki)1 után 1945 januárjában műtermét
és otthonát bombatámadás éri. Festményei
megsemmisülnek, légnyomás miatti sérülés kö-

vetkeztében látása meggyengül. Habár emiatt
művészi pályája megtörik, az alkotást haláláig
folytatja; az ötvenes években Mártélyon az óvoda falait borítja be mozgalmas, sokalakos, eleven-vidám festményeivel; gyermekek számára
készít színes szemléltetési eszközöket.
„Sokalakos, zengzetes koloritú kompozíciói nemcsak az itthoni, de a külföldi tárlatokon is sikert
arattak. Művei a gáttalanul áradó novellisztikus elbeszélőkedvét és az ezzel párosuló virtuóz ábrázolókészségét híven tükrözik. Jóllehet mesterségbeli
felkészültsége révén kora társadalmi valóságának
reális kifejezője is lehetett volna, de túlzott érzékenysége nem bírta elviselni a húszas-harmincas
évek antihumánus ellentmondásait, s az élet keménysége elől egy misztikus, regényes, rózsaszínfelhős álomvilágba menekült.”2

A paraszti élet szereplőit jóindulatú humorral
eleveníti meg. Tömegjelenetei elsősorban AbaNovákra emlékeztetnek, nemcsak témájában, de
kompozíciójának mozgalmasságában is. A szigorúan határolt tiszta színkezelés évfolyamtársa,
Basilides Barna festészetét idézi.
Méla úgy rendez lendületes kompozícióba mindent, ami egy paraszti lakodalom eleme, hogy
közben nem érezzük zsúfoltnak a képet, sőt,
inkább sorra szemügyre vesszük a tűpontosan
elkapott részleteket: a tósztot mondó örömapát, a bajuszát pödrő ősz hajú bácsit, a kissé
becsiccsentett szerelmes fiatal párt, az előkelő
úrihölgyet, az asztalt beterítő ételkölteményeket, melyeket részletes kidolgozással fest meg.
Ahogy haladunk hátrébb, a figurák elnagyoltab-

bakká válnak, de itt is izgalmas karakterekkel találkozunk: szorgosan hozzák ki a paraszti házból
az újabb tálakat az udvarra, a nagybőgős játszik,
páran már ropják a táncot, de van, aki még csak
most érkezik lovaskocsin. A most aukcióra kerülő Esküvő egy ragyogóan jó humorú festmény
zseniális karakterekkel, ami egy nagyon jókedvű
világba kalauzolja szemlélőjét.
Családjában nem csak Mélának volt tehetsége a
meséléshez és karakterek rajzolásához. Másodunokaöccse, William Hanna Kaliforniában Joe
Barberával „Hanna-Barbera” művésznév alatt
olyan világhírű mesefigurákat teremtett meg,
mint Frédi és Béni, Tom és Jerry, Foxi Maxi, a
Jetson család vagy Scooby-Doo. William karrierjét rajzfilmszínezőként kezdte, emellett dalokat

szerzett, és szövegeket is írt, majd mikor 1937ben a Metro-Goldwyn-Mayer saját animációs
részleggel bővült, Hannát kérték fel művészeti
vezetőnek és rendezőnek. Itt találtak egymásra
Joseph Barberával, akinek írói és vázlatkészítő tehetsége tökéletesen kiegészítette Hanna
időzítői és történetalkotói készségét. Az MGM
1957-ben felszámolta animációs osztályát –
a két férfi ekkor alapította meg saját cégét, a
Hanna-Barbera Productions-t, és elkezdtek
saját rajzfilmeket készíteni. A Hanna-Barbera
csapat több mint 3000 félórás műsort készített
150 televíziós rajzfilmsorozathoz, hét Oscar-díjat és nyolc Emmy-díjat nyert.
B á n G a b r i e ll a

1	Dr. Domokos Tamás: Vásárhelyi emlékeim Hanna Méláról. In: Vásárhelyi látóhatár 2012, 3. évf. 1. szám, 24. o.
2	Szelesi Zoltán: Hanna Mela tárlata Vásárhelyen. In: Művészet, 1966, 7. évfolyam 1. szám, 47. o.
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Telkessy Valéria (1870-1950)
Kertben ¦ In the Garden, 1908
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 81,5 x 114,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Telkessy V.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 400 000 Ft / 3 500 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, Téli Nemzetközi Kiállítás,
Budapest, 1908-1909, kat.: 221. (Kertben címmel)
Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ A Nemzeti Szalon Jubiláris Téli Tárlata, Budapest, 1909. december,
kat.: 357. (Kertben címmel)

70

70
Ferenczy Károly: Napos délelőtt, 1905
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Kádár Béla (1877-1956)
Virágcsendélet gyümölcsökkel, 1930-as évek eleje ¦ Still-life with Flowers and Fruits, early 1930s
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 48 x 33,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 400 000 Ft / 11 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 20 000 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Gergely Mariann: Kádár Béla (1877-1956), Melankolikus utazás. Budapest, 2002, 182. kép
¦ Gergely Mariann: Kádár Béla. Kossuth Kiadó - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015, 51. kép
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1.

Georges Braque: Csendélet, 1908
magángyűjtemény

2.

Pablo Picasso: Csendélet citrommal és naranccsal, 1936
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Bornemisza László (1910-1995)

Istókovits Kálmán (1898-1990)

Északi város ¦ Northern City, 1978

Budapest a Rózsadombról ¦ View of Budapest from the Rose Hill, 1956

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 70 x 100 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Bornemisza 978
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse: Bornemisza László: Északi város 70 x 100 cm 1978.

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 24,5 x 34,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Istókovits
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Budapest a Rózsadombról, 1956

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 600 000 Ft
Estimate: 4 500 – 6 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 120 000 Ft / 300 EUR
Becsérték: 300 000 – 400 000 Ft
Estimate: 750 – 1 000 EUR

tétel
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Ligeti Antal (1823-1890)

Mednyánszky László (1852-1919)

Patakparton ¦ Riverbank

Csavargó ¦ Vagrant

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 26,5 x 37,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ligeti A.

Tempera, papír ¦ Tempera on paper, 29 x 44 cm
Jelezve jobbra középen ¦ Signed right in the middle: Mednyánszky László

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 600 000 Ft
Estimate: 3 000 – 4 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 1 875 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 500 – 5 000 EUR

tétel
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Vaszary János (1867-1939)
Karosszékben ülő hölgy ¦ Woman Sitting in an Armchair
Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 56,5 x 41 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary J

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 12 500 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 14 000 000 Ft
Estimate: 20 000 – 35 000 EUR

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 24. Képaukció, 1971. május, kat.: 312. (Karszékben ülő nő címmel)
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Vaszary János egy női portré festése közben
Vaszary János tanítványaival

vir ág

judit

3.

galéria

Henri Matisse: Karosszékben ülő nő, 1926

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

25

70

70

¦ 16

tétel

Fényes Adolf (1867-1945)
Szabadban ¦ Outdoors
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 30 x 40 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Fényes A

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 125 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 3 750 – 6 250 EUR

¦ 17

tétel

Vaszary János (1867-1939)
Firenzei nő ¦ Florentine Woman, 1911
Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 45 x 30,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary J. Firenze 1911

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Scheiber Hugó (1873-1950)

Schönberger Armand (1885-1974)

Padon ülő ¦ Sitting in a bench

Rakodómunkások ¦ Loaders

Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 51,5 x 55 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H.

Olaj, vászon, kartonon ¦ Oil, canvas on cardboard, 45 x 59 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Schönberger A.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR

tétel
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Schadl János (1892-1944)
Két fa (Tata) ¦ Two trees (Tata), 1929
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 98 x 90 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: SJ 929

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 9 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 20 000 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Schadl János emlékkiállítása. Tata, Kuny Domokos Múzeum, 1966. október, (kat. n.)

70

70
Tata az Öreg-tóval, archív felvétel

U t a k P a nn ó n i á b ó l

„Majdnem azt mondhatom, hogy János avatott,
legalábbis egy időre absztrakt festővé. Az ő lelkesültsége biztonságot adott” – e jelentőségteljes
sorokat nem kisebb művész, mint Bernáth Aurél vetette papírra Schadl Jánosról. (Bernáth,
1960. 122.) Az “absztrakció” ezidőtájt természetesen nem nonfigurativitást jelentett Bernáth számára, hanem az avantgárd (expresszív
és kubisztikus) stilizálást. A zenei képzettségű
Schadl egészen viharos gyorsasággal (1915-től
1918-ig) jutott el Ferenczy Károly naturalizmusától a MA körének kubo-expresszionizmusáig.
Amikor Keszthelyen összeismerkedett Bernáth
Auréllal és Egry Józseffel (az első világháború

30
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judit

vége felé), akkor már Nemes Lampérth és Greco szintetizálása foglalkoztatta, később pedig
az expresszionizmus kirchneri magasságaiba
emelkedett.
Fejlődésének viharos gyorsasága ráadásul meglepő alapossággal és széleskörű tájékozottsággal párosult: Bernáth-tól tudjuk, hogy Worringer
(Abstraktion und Einfühlung) és Freud műveit is
jól ismerte amellett, hogy otthon volt a legújabb
zenei és képzőművészeti trendek terepén is.
A MA kiállításain bemutatott művei például Uitz
és Nemes Lampérth színvonalán asszimilálták a
francia és német izmusokat.
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C é z a nn e n y o m d o k a i n

Schadl széleskörű tájékozottságáról és Cézanne
korabeli “divatjáról” ismét Bernáth ad jó ös�szefoglalót: „János rendkívül eleven képzelete és
nyugtalan lénye nagyon ösztönző volt. Nem szeretett ugyan soká időzni egy gondolatnál, inkább
csak lebegett a tárgy fölött, amelynek szívesen
nézte küllemét, vagy még szívesebben visszájára fordította, hogy mulasson rajta. De az, hogy
mindenről értesülve volt, ami az európai szellem

útkeresésére vonatkozott, barátságunkat mozgalmas tartalommal töltötte meg. A francia absztrakt [elsősorban a Fauves-okra és a kubistákra
gondolhatott Bernáth – H.S.] művészetek hatása
hazánkba is beszivárgott. Kassák Lajos folyóirata,
a MA, már Keszthelyre is eljutott, és merész esztétikusok [mindenekelőtt Kállai Ernő – H.S.] az idő
tájt kezdték el az absztrakt művészetek elméletét
a tradicionális természetelvű festészettel, főleg Cé-

Dekoratív avantgárd

zanne-nal összekalapálni.” (Bernáth, 1960. 120).
Bernáthoz vagy Szobotkához hasonlóan a húszas években egy az Egryéhez hasonlítható
pantheisztikus, expresszionista periódus után
Schadl is visszatalált a cézanne-i gyökerekhez.
Bernáth-tól vagy Berénytől eltérően azonban
nem az “avantgárd út” berlini kudarca, hanem a
tatai magány vezette vissza a természethez, a
posztnagybányaiak finom stilizálásához.

A dekoratív avantgárdnak nem csak a Scheiberrel és Kádárral tipizált útja létezett a húszas
évek magyar festészetében. Bernáth Aurél,
Szobotka Imre, Schönberger Armand, Gábor
Jenő és Schadl műveihez szintén passzol ez
a kifejezés, ha avantgárdon a képépítés cézanne-i, illetve posztkubista útját értjük. A magyar cézanneisták sora Nemes Lampérth-tól és
Orbán Dezsőtől Kmetty Jánoson és Perlrotton át
ívelt Bernáthig és Schadlig. Schadl nagy érdeme,
hogy e társaságon belül is meg tudta találni önálló hangját, amit kiválóan példáz a Két fa című
festmény is. Kirchner tűhegyes expresszionista

utcái és Nemes Lampérth lobogó fái itt már belesimulnak a Tatai-tó hangulatos, nagybányaias
sétányába. Schadl azonban Bernáth-tól eltérően az explicit avantgárd kudarc “híján” képes
volt megőrizni az Egry és Szőnyi festészetéből
is jól ismert fénypászmák izgalmas strukturáló hatását. Schadl fénnyel átszőtt tere valahol
Kmetty kubizmusának örökségével sáfárkodik,
de gazdagabb, összetettebb, mint elődje.
Ha Schadl nem vonult volna ki a pesti művészvilágból, akkor Kállai valószínűleg szíves örömest
beemelte volna az Új magyar piktúrába Bernáth,
Egry és Szőnyi méltó társaként. Az expres�-

szív naturalisták Kállai-féle jellemzése például
Schadlra is kiválóan passzol: „Ez a nemzedék a
maga eleve beidegzett tektonikus fegyelmét nyugodtan rábízhatta a magyar érzékiségre, szomjazta
levegős burkolatok lazító, tompító festőiségére. Az
új festők persze nem a levegős árnyalatok finomkodó megkülönböztetésére, hanem hirtelen, erős
egybesűrítésére és összevonására törekedtek. A
terjengő levegőtől át- meg átitatott tér bőséges
alakító faktúrájában, mint terhes anyaméhben, az
expresszív kitörések fokára hevített érzékiség lappangott.” (Kállai, 1925. 90).

Hornyik Sándor
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Martyn Ferenc (1899-1986)

Tibor Ernő (1885-1945)

Strandon ¦ At the Beach

Velence ¦ Venice

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 37,5 x 43,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Martyn Ferenc

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 64,5 x 95,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Tibor Ernő

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 950 EUR
Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 250 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 375 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 400 000 Ft
Estimate: 2 000 – 3 500 EUR

tétel

tétel

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Tibor Ernő gyűjteményes kiállítása,
Művészház, 1910. október, kat.: 6. (A csatorna Buranoban címmel)
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Schönberger Armand (1885-1974)
Alvó lány ¦ Sleeping Girl

tétel

Gouache, pasztell, papír papírlemezen ¦ Gouache, pastel on paper on paperboard, 62 x 46 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Schönberger

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 125 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 3 750 – 6 250 EUR
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Czene Béla (1911-1999)
Lány virággal ¦ Girl with Flower, 1971
Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 80,5 x 60 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Czene Béla. 1971.
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Czene Béla Lány virággal

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Czigány Dezső (1883-1938)
Provence, 1934
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 73 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Czigány

Kezdő ár ¦ Starting price: 10 000 000 Ft / 25 000 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 75 000 EUR

1.

André Derain: Provence-i táj, 1925
magántulajdon

2.

Moise Kisling: Provence-i táj, 1918
magántulajdon

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV, 31. Képaukció, Budapest, 1973. szeptember, kat.: 24. (Házak a domboldalon címmel)
Kiállítva ¦ EXHIBITED:
¦ A K.U.T. Képzőművészek Új Társasága kiállítása, Budapest,
Nemzeti Szalon, 1934. december 1-17. (kat. 30. Provence, olajf. 600.- Pengő)

A francia Riviéra, a magyar nagypolgárság és arisztokrácia egyik kedvelt találkozóhelyeként, a bérből
és fizetésből élők számára alkalmanként elérhető célpontként, az alacsonyabb jövedelműek számára pedig elérhetetlen vágyálomként szerepelt. Színben, formában tetszetős és méretben is megfelelő dél-francia tájképet festeni a hazai közönség számára, biztos sikert jelentő vállalkozást jelentett a két háború közötti időszakban. Czigány Dezső 1925-ben családjával együtt Franciaországba
költözött. Döntésükben bizonyosan szerepet játszottak a Horthy-korszak szabadság-deficites hazai
viszonyai és a nem hivalkodó, de megfelelően vagyonos Szilasi-család anyagi támogatása. Előbb
Párizsban időztek, ahová a művészt rengeteg fiatalkori emlék kötötte, majd egyévnyi hezitálást követően a dél-francia tengerpart egyik leggyönyörűbb városába, Nizzába költöztek.
A közel fél évtizednyi nizzai tartózkodás művészi hozadékaként, mivel Czigány élete is felhőtlenül
napfényes szakaszába lépett, festészete kivilágosodott, palettája kivirult. A művész felesége, Szilasi
Boriska divatáruüzletet vezetett, a festő pedig, amikor épp nem festett, akkor bértáncosként foltozta a családi kasszát.
A francia Riviérán töltött időszak művészi termésének első, nyilvános bemutatójára Budapesten, Székely Aladár fotóműtermében került sor 1927 novemberében. Czigány ekkor bemutatott
kollekcióját, mely szinte kizárólag tájképekből állt, a kritika és a közönség is az egyöntetű elragadtatás hangján üdvözölte.
A kiállított képek, nem csupán a megszokott magas művészi színvonalukkal, de a festőtől addig szokatlanul világos, meglepően fényittas, szívet és lelket gyönyörködtető színvilágukkal váltak a műbarátok kedvenceivé. A képeket a gyűjtők elkapkodták, Czigány pedig visszautazott Nizzába.
Meglepő módon 1930-ban, a Czigány-család hirtelen visszaköltözött Budapestre. Döntésük konkrét okai ismeretlenek, de az 1929-ben bekövetkezett ún. nagy gazdasági világválság biztosan szerepet játszott ebben. Mivel korábbi, a Százados úti művésztelepen lévő otthonukat mások
már elfoglalták, így új műtermes lakás után nézve, Ferenczy Károly egykori, Lendvay utcai lakását
bérelték ki. A hely szelleme, Czigány egykori mesterének kisugárzása is döntő tényező lehetett az
új otthon kiválasztása során. 1930 januárjában Czigány tizennégy festménnyel jelentkezett a Képzőművészek Új Társasága aktuális kiállításán, melyek két csendélet kivételével provence-i tájképek
voltak. A 8 Órai Ujság tárlatról szóló cikkének írója kiemelte a művész „friss zöldekben tartott
provencei tájképsorozatát”. Ezek a tájképek tehát permanens sikert és egyben folyamatos bevételt
is jelentettek Czigánynak, aki hazaköltözésük után is rendszeresen, minden évben több alkalommal
vissza-visszatért Dél-Franciaországba. 1934-ben egészen Spanyolországig jutva kalandozott, és
gyűjtött újabb festői inspirációkat. Feltehetően a most aukcióra kerülő remek tájképet is ekkor, az
1934. év során festette Nizza környékén. A művet 1934 decemberében állította ki a KUT tárlatán,
három másik tájképével együtt.
Czigány az 1927 és 1937 közötti évtizedben szám szerint nyolcvanhat, javarészben dél-francia
művét mutatta be nyilvánosan, különböző hazai kiállítóhelyeken. Ezeknek a képeknek csupán a töredéke ismert, és valamennyi újonnan felbukkant darab nem csupán a hiányos életmű-puzzle kiegészítését szolgálja, de valódi gyönyörűség az általa nyíló időablakon keresztül betekinteni egy rég letűnt
korszak, egyszerre ismerős és mégis ismeretlen világába.
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Farkasházy Miklós (1895-1964)

Pólya Tibor (1886-1937)

Építkezők ¦ Builders

Utcai forgatag Szolnokon ¦ Whirlabout on a Szolnok Street

Pasztell, velúrpapír ¦ Pastell on suede paper, 51 x 67 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Farkasházy

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pólya T.

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 250 – 8 750 EUR

tétel

tétel

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 56. Képaukció,
1981. december, 220. tétel (Falusi udvar télen címmel)
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Trébelt mintázatú váza, fülekkel, Zsolnay, 1920 körül ¦ Embossed Vase with handles, Zsolnay, around 1920
Keménycserép, formába öntött testen domború applikációk, melyek a ráillesztett fülekből futnak a tárgy alja felé.
Felületén opak, fémszínű eozin mázon szintén opak eozinmázzal pettyezett minta.
Fazonszám ¦ Form number: 6550 (nehezen kivehető ¦ hardly readable)
Magasság ¦ height: 15 cm, szélesség ¦ width: 26,7 cm
Jelzés ¦ Signed: pecsételt, körrel keretelt öttornyos és masszába nyomott ZSOLNAY PÉCS márkajelzések és 6550 ¦
stamped, impressed Five-tower ZSOLNAY PÉCS trademark in circle and 6550

Kezdő ár ¦ Starting price: 460 000 Ft / 1 150 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR
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Lábakon álló kínáló, geometrikus díszítéssel, Zsolnay, 1905 körül ¦
Bowl on legs with geometric ornaments, Zsolnay, around 1905
Keménycserép, öntött forma domború és bemélyedő díszítménnyel.
A lábakat egymástól eltérő nőalakok reliefje díszíti. Opak, márványszerűen összefolyó színes eozinmázak borítják.
Fazonszám ¦ Form number: olvashatatlan ¦ illegible
Magasság ¦ height: 20,3 cm, átmérő ¦ diameter: 27 cm
Jelzés ¦ Signed: masszába nyomott ZSOLNAY PÉCS márkajelzés és olvashatatlan fazonszám ¦
impressed ZSOLNAY PÉCS trademark with illegible form-number

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 400 000 Ft / 3 500 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Nagy Oszkár (1883-1965)
Nagybányai park ¦ Park in Nagybánya (Baia Mare), 1939
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 71,5 x 88 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Nagy Oszkár 939

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimate: 17 500 – 25 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Színek és évek – Nagybányai mesterek.
Mestermű Galéria, Veszprém, 2000. május 6–28., katalógus nélkül

70

70

46

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

47

70

70

48

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

49

70¦31
aukció

tétel

Ziffer Sándor (1880-1962)
Tulipános csendélet naranccsal és citrommal ¦ Still-life with tulips, oranges and lemons, 1933
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 74,5 x 60,5 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed bottom right: Ziffer Sándor 1933

Kikiáltási ár ¦ Starting price: 5 500 000 Ft / 13 750 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimate: 20 000 – 30 000 EUR

70

70
1.

Ziffer Sándor: A művész kertje, 1933
magántulajdon

Z iffer több évnyi németországi tartózkodást
követően, 1918-ban tért vissza Nagybányára.
Élete második felének helyszínéül, a modern
magyar festészet egyik legfőbb gyújtópontjaként híressé vált erdélyi városkát választotta.
Az 1920-as évek második felében a nagybányai
szabadiskola tanáraként is működött, monográfusa Borghida István szerint, „ebben az időben
Ziffer szinte az egyetlen komoly pedagógusi képességekkel bíró művész Nagybányán”. Bár Ziffer festészete nem volt mentes a stílusváltozásoktól,
de az erőteljes és tiszta színek iránti vonzalom
egész életművének vezérszólama maradt. Művészeti tanulmányait a budapesti Iparművészeti
Iskolában kezdte, ahol díszítőminták unalmas
másolásával próbálták kiölni kreativitását, de a
tapétamustrák és képszalagok végtelenbe nyú-

2.

Max Pechstein: Csendélet

ló tervezése, valahogy mégis szerencsésen fejlesztette eredendően kiváló színérzékét és dekoratív hajlamát. Kiváló alapozásnak bizonyult
ez a modern művészet úttörő időszakának elején, így Ziffer “barbár festőisége” a továbbiakban
akadálytalanul kiteljesedhetett. „Ziffer semmit
sem változtat meg abból, ami a természetben
adódik, de a hangsor legmagasabb hangjait üti
meg. [...] nem tesz egyebet, mint a már Delacroix
által is ismert és alkalmazott komplementer színek
törvényét fedezi fel a maga számára, s a maga
nyelvén, végletes formájában tárja elénk.” (Gauguin
javasolta fiatalabb munkatársainak: a palettán
lévő legszebb, legerőteljesebb színeket tisztán,
töretlenül, dekoratíven vigyék fel a vászonra, rezgő reflexek érzékeltetése helyett.) – írta
Borghida, lényegretörően tapintva rá Ziffer fes-

tészetének erősségére. Pontosan ezek, a Ziffer
által oly kedvelt “dübörgő színek” jelennek meg a
most aukcióra kerülő virágcsendéletén is.
A kép a rajta szereplő dátum tanúsága szerint
1933-ban született. Nagybányán alig pár tanítvány lézengett ebben az évben, a festőiskola
elveszítette vonzását és befolyását, sem Budapestről, sem pedig Bukarestből nem küldtek
már hivatalos formában oda senkit. Ziffer szinte
légüres térben dolgozott ekkor, kizárólag azzal
a maroknyi megmaradt fiatal festővel tartva a
kapcsolatot, akik kifejezetten miatta voltak vagy
maradtak Nagybányán. Az 1933. év feszültségmentes légkörében Ziffer remekművek sorozatát alkotta, melyek legfőbb modellje saját kertje
és annak virágai voltak.
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Vízkeleti Witman Etelka (1882-1964)
Velencei árus ¦ Venetian merchant

¦ 33

tétel

Tornai Gyula (1851-1928)
Amritszár ¦ Amritsar

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80 x 60 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: - Vízkeleti W. E. -

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 63 x 52 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Tornai. Gy.

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 550 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 950 000 Ft / 2 375 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 3 750 – 6 250 EUR
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Kosztolányi Kann Gyula (1868-1945)

Basch Andor (1885-1944)

Csendélet ¦ Still-life

Körtvélyesi kastély ¦ Castle of Körtvélyes, 1911

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 47,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kosztolányi

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 69 x 85,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Basch Andor Körtvélyes 1911

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 950 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 250 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 750 EUR

tétel

tétel

1.
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Rippl-Rónai József: Körtvélyesi Kastély, 1907
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

aukcióshá z

55

70¦36
aukció

tétel

Váza, négy füllel, aranyvirágokkal díszítve ¦
Vase with four handles, decorated with Golden Flowers, Zsolnay, 1900
Formaterv ¦ Design by: Sikorski Tádé
Keménycserép, szabadkézi mintázás.
Többszínű eozinmázas, márványos mintázatú savmaratott alapon opak eozinmázas díszítménnyel, savmaratással.
A mintázat kontúrvonalát a különböző mázak találkozása adja.
Fazonszám ¦ Form number: 6002
Magasság ¦ height: 26,3 cm, szélesség ¦ width: 10 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 6002, 23, M ¦
Raised, round stamp, impressed 6002, 23, M

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 200 000 Ft / 5 500 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 4 800 000 Ft
Estimate: 9 000 – 12 000 EUR
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Váza virágfürtökkel ¦ Vase with Flower clusters, Zsolnay, 1900
Formaterv ¦ Design by: Sikorski Tádé
Keménycserép, formába préselt, kézzel alakított.
A részben savmaratott, a szárakat imitáló, eozinmázas „keretben” fényesen hagyott kontúrok között domború
virágminta, ún. cloisonné-dekor. Opak és transzparens eozinmázas festés.
Fazonszám ¦ Form number: 6002, dekorszám ¦ decor-number: 4231
Magasság ¦ height: 27 cm, szélesség ¦ width: 10 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 6002, 23, M ¦
Raised round stamp, impressed numbers 6002, 23, M

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR

Párdarabja eltérő mázazással reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Hárs Éva, Weiler Árpád: Zsolnay. A gyűjtők könyve, Corvina, Budapest, 2003, 169. ábra
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, Budapest, 2017, 491. ábra
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Váza, domborműves levelekkel takart festett virágokkal,
1900-1901,
Magántulajdon
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Perlmutter Izsák (1866-1932)
Halászhajók, Katwijk (Hollandia) ¦ Fisherboats, Katwijk (The Netherlands), 1904
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 47 x 60,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Perlmutter
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Perlmutter fecit. 1904 Katwijk a[an] Zee (Holland)

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 800 000 Ft / 12 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 25 000 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Perlmutter Izsák, Budapest, Ernst Múzeum, 1921. október, kat.: 76.
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70

1.

Wassily Kandinsky: Strandkosarak Hollandiában, 1904
Lenbachhaus, München

2.

Vincent van Gogh: Halászhajók a tengeren, 1888
Solomon R. Guggenheim Museum, New York City

„Igaz művészet nem fér meg az anyagisággal; az
igazi művész képtelen a meggyőződés ellenére
való engedményekre. Műve csak az igaz érzések
kitörése lehet. […] Iparkodjunk hogy a legnemesebb
gyönyöröket válthassuk ki és egyre magasabbra
fokozhassuk a legnagyobb igényeket is. A közönség
pedig igyekezzék, hogy megközelíthesse és megismerhesse ama hatalmas gyönyörérzetet, melyet
a művészet okoz” – írta Perlmutter Izsák 1904ben a Művészet folyóiratban megjelent, Korszerű jegyzetek című, a művészet és a műélvezet
örökérvényű és aktuális kérdéseiről gondolkodó
cikkében. Perlmutter ebben az évben tért vissza

Magyarországra, több évnyi hollandiai tartózkodást követően. Az első néhány itthon töltött évben a szolnoki művésztelepen dolgozott, többek
között Fényes Adolf társaságában.
Perlmutter utolsó hollandiai korszakában javarészt zsánerképeket festett, melyeken
előszeretettel ábrázolta feleségét, született
Foltányi Gizellát, és nevelt lányát, Cleót. E művek talán legszebbjei azok a darabok, melyeken
párját és/vagy lányát a tipikus holland tengerparti, szalmafonatú fürdőkabinokban ülve, vagy
a plázson napernyővel sétálva örökítette meg.
Ezeken a képeken a háttérben rendre feltűnnek
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3.

Claude Monet: Hajók Étretat partjainál, 1885

színpompás vitorlások is, de csupán hangulatfokozó mellékszereplőként. E sorozat legkvalitásosabb darabjai eddig rendre a Virág Judit
Galéria aukcióin bukkantak fel, mint a Belga (sic!)
tengerpart 2005 őszén, az 1902-es tagadhatatlan fő mű, a Tengerparton 2017 őszén, valamint
az 1904-es Katwijki strandkabin 2009 tavaszán.
Ezekhez társul méltó párként a most
aukcióra kerülő katwijki tengerparti jelenet,
mely Perlmutter legutolsó hollandiai képei közül való. Remek posztimpresszionista alkotás,
melyen a művész a tenger, a partközelben horgonyzó vitorlások és a parton sürgölődő halá-

szok festői együttesét, azaz tipikus hollandiai
jelenetet örökített meg gyors, friss, energikus
ecsetvonásokkal. Szinte biztos, hogy ez a kép
nem műtermi félhomályban készült, hanem
kint a tengerparton, természetes fényviszonyok között született. Perlmutter egy későbbi,
1924-ben írott levelében olvashatók az alábbiak: „1902 után már inkább szélesebb technikájú és
impresszionistának nevezett irányt követtem, mely
utóbbi nézetem szerint épp oly naturalista felfogás,
mint az aprólékosan látott, attól függ, hogy futólag
vagy aprólékos részletekben figyeljük a természetet. Az egyik [ugyan]olyan realisztikus és jogosult,

mint a másik.” Ez alapján, Perlmutter Halászhajók
című alkotása a „futólag” megfigyelt, impres�szionista látásmóddal készült remekművei közé
tartozik.
„A képen nincs egyetlen halott folt sem,
amelyet sablonnal töltött volna be, vagy jobban
mondva: hagyott volna üresen a festő. Azt a kis világot, amelyet a ráma lécei között felölel, egészen
a maga szemével látja és a maga módján konstruálja meg. És e kis világban teljes az egyenlőség.
Az árnyék itt épp oly népes színekben, vonalakban,
mint a megvilágított felület és az élő test és a holt
anyag egyaránt színes, egyaránt mozgalmas” – ol-
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vasható Nagy Endre kritikájában, melyet 1905
tavaszán, Perlmutter budapesti Műcsarnokban
kiállított képeivel kapcsolatban fogalmazott
meg. A kritikus egykori szövege tökéletesen illik
a most aukcióra kerülő, kitűnő kvalitású műre.
Perlmutter az 1900-as évek első felében alkotott képeinek, ekkori stílusának legközelebbi
párhuzamai a német Hans von Bartels és a holland Isaac Israels művészetében lelhetők fel.
Perlmutter Izsák monográfiája régi adóssága a
hazai művészet történetének.
Rum Attila
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Ilosvai Varga István (1895-1978)

Boldizsár István (1897-1984)

Szentendre

Balatonföldvár, 1963

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80,5 x 70,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ilosvai Varga I.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50,5 x 65,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Boldizsár 1963 B.Földvár

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 050 EUR
Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 250 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 340 000 Ft / 850 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

tétel
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Bornemisza László (1910-1995)
Meseváros ¦ Fairy Tale Town
Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 19 x 15 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Bornemisza
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Bornemisza L.

Kezdő ár ¦ Starting price: 160 000 Ft / 400 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 750 – 1 250 EUR

¦ 42

tétel

Farkasházy Miklós (1895-1964)
A művészet temploma (Békeangyal), 1943 körül ¦
The Temple of Arts (Angel of Peace), around 1943
Pasztell, velúrpapír ¦ Pastel on suede paper, 102 x 69 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Farkasházy

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 4 000 – 6 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Farkasházy Miklós emlékkiállítása.
Hamilton-Aulich Galéria, Budapest, 2005. november 21. – 2006. január 23., kat.: C.1.
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Farkasházy Miklós emlékkiállítás. Belvárosi Aukciósház, Budapest, 1995. szeptember, kat.: 56.

1.

Mária üvegablak, terv: Sztehló Lili,
kivitelezés: Palka József és Johan Hugó,
1930-as évek eleje,
Városmajori Jézus Szíve templom

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Majoros Valéria Vanília: Farkasházy. Budapest, Glória Kiadó-Cello Press, 2005, 107. kép
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tétel

Papagájos váza, Zsolnay, 1914 körül ¦ Parrot Vase, Zsolnay, around 1914
Keménycserép, öntött forma ráillesztett plasztikus elemmel.
A trébelt fémhez hasonló vázatest felületének alapmáza pettyezett. A papagáj opak és transzparens, színes
eozinmázakkal díszített. A savmaratás finom derengést kölcsönöz a tárgynak.
Fazonszám ¦ Form number: 8750
Magasság ¦ height: 20,7 cm, szélesség ¦ width: 9,5 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 8750, 36 ¦ Raised round stamp, impressed numbers 8750, 36

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 4 500 – 6 000 EUR
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Formaterv ¦ Design by: Hidasy Pilló Sándor
Keménycserép, öntött forma ráillesztett plasztikus elemekkel, lapos relief-betétekkel.
Felületén színes, opak eozinmázak, márványozott mintában. A madarak és a reliefek opak, irizáló eozinmázakkal festettek.
A savmaratás selymes fényt kölcsönöz a tárgynak.
Fazonszám ¦ Form number: 8659
Magasság ¦ height: 22,5 cm, szélesség ¦ width: 26,5 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 8659, 36 ¦ Raised round stamp, impressed numbers 8659, 36

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 6 500 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR

Párdarabja eltérő mázazással reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Federico Santi, John Gacher: Zsolnay Ceramics.
Collecting a Culture, Schiffer Publishing Ltd., Pennsylvania, 1998, 145. oldal, bal alsó ábra
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Pávás asztalközép ¦ Peacock table-center Zsolnay, 1913
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Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay. A magyar szecesszió mesterművei, Elite Design Galéria, 2003, 122. ábra

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

67

70¦45
aukció

tétel

Márffy Ödön (1878-1959)
Zdenka, 1930 körül ¦ Zdenka, around 1930
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 81 x 66 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Márffy Ödön

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 17 500 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 16 000 000 Ft
Estimate: 30 000 – 40 000 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ Dr. Gegesi Kiss Pál gyűjteményében
Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue nr.: 2.5.1.7
In: Rockenbauer Zoltán: Márffy. Makláry Artworks Kft., Budapest-Párizs, 2006
Kiállítva és aukcionálva ¦ Exhibited and auctioned:
¦ Márffy Ödön festőművész gyűjteményes kiállítása.
Ernst Múzeum, Budapest, 1958. május 24. - július 6., katalógus: 50.

1.

ANGELO (1894-1974): Ticharich Zdenka, 1930 körül,
magántulajdon

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Rockenbauer Zoltán: Márffy. Makláry Artworks Kft., Budapest-Párizs, 2006, 334. oldal, 2.5.1.7

1930-as évek – A beérkezett Márffy

70
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Márffy Ödön kísérletező, az „izmusok” mentén megfestett Nyolcak-os képeit a művészetkritika nem
fogadta túlzott lelkesedéssel, ezzel szemben az 1920-as 1930-as években festett műveit valóságos
ovációval fogadták a lapok. A korszakban készült művei a családi életében megtalált harmóniát és
életörömöt tükrözik. Kállai Ernő az Ars Unában megjelent, Márffy műveivel kapcsolatos írásában így
fogalmazott: „Ezeknek a mai, fényben, színben és laza formákban fürdő képeknek friss őszintesége és
keresetlensége, minden értéke annak köszönheti létét, hogy festőjük elvetette magától az 1910-es évek
nagyképű kompozíciós koloncait és nem akar többé másnak látszani, mint ami valójában: érzékek és idegek
nyújtotta szenzációk okos élvezőjének. […] a Nyolcak korában elfojtott festői érzékiség a maga felfokozott,
új életét most már a színek és fények tüzes önistenülésében és féktelen hullámzásában nyilvánítja.”
2.

Rippl-Rónai József: Ticharich Zdenka arcképe, 1921
magántulajdon

3.

Zdenka a zongoránál, archív fotó

A „ s ö t é t z o n g o r i ll a n ő ” – T i c h a r i c h Z d e nk a
Ticharich Zdenka (1900–1979) korának körberajongott zongora művésze volt, igazi femme fatale.
A kor művészei valósággal versenyeztek azért, hogy megfesthessék portréját. „Ticharich Zdenka a
gyönyörű fehér selyemruhában, amelyből sima fekete feje szinte látományszerűen virult ki, mint azok a
megihletett szépségű leányfejek, amelyekről Burne Jones álmodik templomi festményein […] igazi tündér,
aki megszáll egy Steinwayt. Tündérlelkével s tündérujjaival” – írta egyik tárcájában Szomory Dezső, aki
rendszeresen beszámolt Zdenka fellépéseiről a sajtóban. Márffy Ödön és Rippl-Rónai József mellett,
akik számos pasztell- és olajképet készítettek róla, megmintázta Käthe Kollowitz, Petri Lajos és Pátzay Pál, valamint megfestette Körmendi Frim Jenő, Kunffy Lajos, Hermann Lipót, Batthyány Gyula
és még sokan mások, köztük egy angol Matisse-tanítvány, Matthew Smith is.
Márffy múzsájaként tekintett Zdenkára, aki hat évvel volt fiatalabb Márffy feleségénél, Csinszkánál:
„Tegnap itt volt a sötét zongorilla nő – írta Csinszka Bárczy István egykori főpolgármesternek egy levélben –, a végén úgy voltam vele, mint falusi gyerek a kismacska kölykökkel. Vízbe vele – mielőtt a szemét
kinyitja. Borzasztó egy szépség.”
Márffy a képen Zdenkát elegáns, hűvösen arisztokratikus, szinte gótikusan nyújtott alakkal ábrázolja. Zdenka fehér bőrével, ébenfekete hajával, ívelt szemöldökével és rúzsozott ajkával, valójában a
korszak vamp-ideálját, a sokak által irigyelt, független, érzéki nő képét személyesíti meg.

4.
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Márffy Ödön és Gegesi Kiss Pál
archív fotó
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Boldizsár István (1897-1984)

Janesitz Henrik (1889-1947)

Kert Nagybányán ¦ Garden in Nagybánya (Baia Mare), 1923

Kecskeméti műkert ¦ Garden in Kecskemét, 1912

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80 x 90 cm
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse: Nagybánya 1923. Boldizsár

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 69,5 x 96,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Janesitz Kecskemét 912
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Janesitz H. Kecskeméti műkert

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 500 EUR
Becsérték: 850 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 125 – 3 000 EUR
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Kikiáltási ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 375 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR
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Lányi Dezső (1879-1951)
Szoptató anya ¦ Nursing mother, 1920
Faragott márvány ¦ Carved marble, Magasság ¦ height: 80 cm
Jelezve a talapzaton ¦ Signed on the pedestal: Lányi 1920

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 9 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR
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tétel

Szentgyörgyi István (1881-1938)
Labdát tartó lány ¦ Girl holding a Ball, 1912
Bronz, márvány talapzaton ¦ Bronze on marble base,
Magasság ¦ height: 46,5 cm
Jelezve márvány talapzaton ¦
Signed on the marble pedestal: Szentgyörgyi I. 1912

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 625 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR
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Vaszary János (1867-1939)
A San Domenico Hotel kertje Taorminában ¦ The Garden of the San Domenico Hotel in Taormina, 1936
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 62 x 84 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vaszary J

Kezdő ár ¦ Starting price: 40 000 000 Ft / 100 000 EUR
Becsérték: 70 000 000 – 100 000 000 Ft
Estimate: 175 000 – 250 000 EUR

Az évtizedekig egy rangos svájci magánygyűjteményben rejtőzködő
kirobbanóan életvidám kép a nagy kolorista utolsó korszakában
készült, amikor is Vaszary az École de Paris szellemében alkotva
a nagyvárosok, majd később a tengerparti fürdőhelyek, a nők, a
virágok, a szépség, és az életöröm festője lett.
Virág Judit Galéria

1.

A San Domenico Hotel Taorminában, archív felvétel
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Csontváry
„Nem ismertem.
Nem láttam, nem beszéltem vele soha – munkáit is csak néhány hiányos kliséből sejtettem.
Elfogulatlanul állok képei előtt.”
Ezekkel a szavakkal kezdte Csontváry méltatását Vaszary János a festő 1930 októberében megrendezett hagyatéki kiállítása után. Az Ernst Múzeum-beli élmény váratlanul érte, és feltehetően sokáig
foglalkoztatta. Akkor már maga is egy évtizede festett olasz városokban, elegáns tengerparti üdülőhelyeken. De mennyire másképpen! A tárlaton 112. sorszámmal látható volt a Görög színház Taorminában, lehet, hogy ez is szerepet játszott Vaszary hat évvel későbbi, 1936-os taorminai utazásában.
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Taormina
Mi magyarok kicsit a magunkénak érezzük Taorminát, hiszen A taorminai görög színház romjai az
öt legismertebb magyar kép egyike. A helyszínen
mégis óriási meglepetést okoz, hogy ez a hatalmas amfiteátrum egy sasfészekre emlékeztető
városban, egy meredek sziklás hegy tetejére
épült. Igaz, hogy elfért ott még az egész kisváros is, házakkal, utcákkal kertekkel. Az ókorban
Tauromenion sokáig az egyik legnehezebben

bevehető szicíliai város volt, így az amfiteátrumban sokáig rendeztek szabadtéri játékokat.
Története 1860 után válik érdekessé számunkra, amikor az észak-európai, főleg angol, majd
német utazók kedvelt célpontja vált. Ekkoriban
készült el a várost a tengerparttal összekötő,
ma is használatos szerpentin-út, ami bekötötte
Taorminát a Catania-Messina főútba. Igazi vonzereje azonban továbbra is páratlan elhelyez-

kedésében rejlett; a monumentális amfiteátrum tulajdonképpen akárhol impozáns látványt
nyújtott volna, de kétszázötven méter magasan, rálátással az Etna csúcsára és a mélyben
kéklő tengerre, valóban páratlan. Sorra épültek
az elegáns szállodák, köztük a régi domonkosrendi kolostor átalakításával létrehozott San
Domenico, a korábbi kerengő oszlopos-árkádos
belső kertjével.

70
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2.

Csontváry Kosztka Tivadar: Az ókori görög színház romjai Taorminában, 1904-1905
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

3.

Vaszary János: A taorminai görög színház, 1936
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

„ A f e s t ő c é lj a n e m a t e r m é s z e t u t á n z á s a , h a n e m k é p e k e t a lk o t n i ”
Évekkel a taorminai utazás előtt, 1922-ben, Természetlátás és képszerűség címmel vetette papírra Vaszary elgondolásait a művészet mibenlétéről, a valóság és a műalkotás viszonyáról, a
festészet kifejező eszközeinek szerepéről. A továbbiakban ebből idézünk. Mindjárt írása elején
leszögezte: „Azok a bámulatra méltó művészi le-
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hetőségek melyek a festői kultúra történelmi folyamata alatt, mint különféle stylusok bontakoztak ki,
egyedül annak tulajdoníthatók, hogy a természet
és a műalkotás nem egy és ugyanazon dolog. Ennek tulajdonítható, hogy annyira ellenkező és mégis tökéletes művészi kulminációkra mutathat rá az
emberiség (...)” Kiváló példája ezen állításnak az
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ókori görög színház romjait ábrázoló Csontváry,
illetve Vaszary mű. Mindkét alkotás önmagában
kielégítő teljes egész. Csontváryé időtlen, a határtalan időben helyezkedik el, mégis erőteljesen létező. Vaszary ábrázolása leginkább olyan,
mint egy látomás; a kép ugyanis „saját életét éli,
szuverén, mint maga a természet.”
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V a s z a r y f e s t é s z e t e a z 1 9 3 0 - a s é v e kb e n
A húszas évek második felétől datálódik Vaszary rendkívüli festői pályájának utolsó szakasza, amelyenek kezdetét általában Raoul Duffy,
Kees Van Dongen, az Art Déco megismeréséhez
szokás kötni. Bizonyos fokú inspirációt valóban
jelenthettek ezek Vaszarynak, de nagyon rövid
időn belül tovább is lépett, és egy minden ízében
életigenlő, szabadszellemű, elegáns képi világot

alakított ki. Témáit a modern, nagyvilági életből
merítette, így többek között az Aranypart és a
Lidó ragyogó, színpompás világának jeleneteit
festette újra és újra, megunhatatlanul. Képein
egyre nagyobb szerepet kapott a szín és a fény.
„A fény nem a testek tulajdona, mint a forma és
szín, hanem kívülről jő, mindent eláraszt, felold erejével: a festészet legnagyobb hatóereje, a formát, a

színt robbanásig felfokozza.” Ahhoz viszont, hogy
egy forma élni kezdjen a térben, hogy életre
keltsen egy teret elég egyetlen vonalat húzni
egy adott felületre, „máris a kompozíció összes
követelményeinek középpontjába jutottunk. A kompozíció a festő legegyénibb ténykedése: a természet, mint külső realitás és a kép, mint belső elképzelés itt kerülenk leginkább szembe egymással.”
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4.

A San Domenico Hotel Taorminában, archív felvétel

5.

Vaszary János: Taormina, 1936
magántulajdon

A S a n D o m e n i c o s z á ll ó k e r t j e
A Hotel San Domenico, ahol Vaszaryék minden
bizonnyal megszálltak 1936-ban, nem csak
Taormina egyik elit szállodája volt, hanem az
egyik legjobb, amelyből még ott is kivételesnek
mondható látvány nyílt a hófödte Etnára, a környező hegyekre és a tengerre. Külön nevezetes
volt a szálló kertje. A manapság San Domenico
Palace néven működő intézmény (a Four
Seasons lánc tagja) többek között ennek szépségére hivatkozva hirdeti ma is magát. Egy meg
nem nevezett szerzőpáros írta volna 1900 körül a Két amerikai Szicíliában című emlékiratban:

„Taorminában semmi nem múlta fölül szépségében
ezt a csodálatos kertet; kerámiával kirakott pihenőivel, mély árnyékban megbújó mohás kőüregeivel álmodozásra késztet, naptól óvott kilátóiról az
Etna kopár lejtőire vagy a tejhabos tengerre lehetet
látni, bíborszínű, illatos ágyásokra, tele ibolyával és
fréziával, vagy a bougainvillea kirobbanó bokraira
a kolostorfalak előtt.” Hogy létezett-e ez a két
amerikai? Ki tudja. Ahogy az olaszok mondanák:
Si non e vero e ben trovato. Vaszary úgy jelenítette meg ezt a csodálatos világot, hogy egyetlen ecsetvonása sem követi naturalista módon a

látványt. Mégis, a formák és színek gazdagsága,
az éppen csak jelzett zsalugáteres ablakok, vagy
a jobb szélen látható amfora maradéktalanul
megjelenítik a mediterrán világ kulturából és
természeti csodákból szétbonthatatlanul egybefonódó szépségét.
A jelen kép korábban ismeretlen volt, párdarabja, amelynek egy pasztell előzménye is van, a
Virág Judit Galéria 51. Aukcióján szerepelt (36.
tétel).

Boros Judit
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Martyn Ferenc (1899-1986)

Pekáry István (1905-1981)

Spanyol tengerpart ¦ Spanish Seaside, 1940

Kisvelence ¦ Small Venice

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Martyn

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 50 x 75 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pekáry

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 950 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 200 000 Ft
Estimate: 3 750 – 5 500 EUR

tétel

tétel

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1945
¦ In: Hárs Éva: Martyn Ferenc életmű katalógusa. Co. Hárs Éva, 1985, 306. oldal
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor dr. Frang Dezső (Pécs) tulajdonában
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Hárs Éva: Martyn Ferenc életmű katalógusa. Co. Hárs Éva, 1985, 306. oldal, 1945
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„Amikor 1999-ben, a második aukciótokon apámnak nem sikerült megvennie Ferenczy Károly Vörös
fal című képét, a házunk egyik szobáját ugyanolyan
vörösre festtette át” – emlékszik vissza Kornai
Péter fia, Dávid. „Szenvedélyesen bele tudott szeretni egy-egy festménybe. Minden aukciós kiállítást együtt néztünk végig, többször is, és amikor
kiválasztotta, hogy mire fog licitálni, gondosan és
hosszan tanulmányozta az adott festő életművét;
hatalmas művészeti könyvtára volt. Alapvetően saját magára hallgatott, saját ízlésére hagyatkozott.
Ha édesapámat megszólította egy festmény, a legfontosabb szempont az volt, hogy együtt tud-e élni
az alkotással. Gyakran kaptam azon, hogy hosszan
áll egy-egy mű előtt; mintha megnyugvást és erőt
merített volna belőlük” – folytatja a Chiléből hazalátogató Dávid, a galériánkban történő nyári
látogatása alkalmával.

valamint Bereményi Géza munkatársa, és a Balázs Béla Stúdió vezetőségi tagja volt.
A Gödrös Frigyessel közösen rendezett Moyen
métrage című filmjéről a korabeli kritika elismeréssel szólt, kiemelve a film utalásrendszerét,
amely a magyar filmművészet sokáig háttérbe
szorított iskolateremtő képviselőit, Bódy Gábort, Erdély Miklóst, Jeles Andrást, Szentjóby
Tamást idézi.
A műgyűjtés anyagi hátterét saját televíziós
médiavásárló cége tette lehetővé. 2004-ben
mecénása volt a Cipők a Duna-parton című, Can
Togay Balázs Béla-díjas filmrendező, és Pauer
Gyula Kossuth-díjas szobrászművész által készített világhírű emlékműnek, felismerve azt,
hogy a magánygyűjtésnek és a mecenatúrának
mennyire meghatározó szerepe van a kortárs
művészetben.

Kornai Péter rendező, gyártásvezető, médiavállalkozó, producer, műgyűjtő-mecénás 1984-ben
végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
Makk Károly, Huszárik Zoltán, Tarr Béla, Jeles
András, Bódy Gábor, Sándor Pál, Sára Sándor,

Kornai Péter műértőként nyitott volt, gyűjtőként
azonban határozott elképzeléssel állította össze
kollekcióját. A gyűjtés nem családi hagyományból indult, hanem érdeklődése, tudásvágya és
a művekkel való egyre szorosabb kapcsolata

„Élmény volt látni őt, ahogy a rajzokat nézte, vizsgálta. Olyan odaadással, megszálltsággal fogta,
nézte a darabokat, amit soha senkinél nem tapasztaltam eddig. Hihetetlen érzékkel válogatott a
rajzok között. Péter abban is egyedülálló volt, nem
is találkoztam még hasonló gyűjtővel, hogy nem

„Kornai Péternek köszönhetem, hogy olyan közel
kerültem a festményekhez, és a képzőművészethez, amennyire csak lehet. És ha ma képekre nézek,
Ő jut eszembe.
Péter egy igazi megszállott volt a legjobb értelemben. Képeket gyűjtött. Úgy vásárolt festményt, mint
aki házat vesz. Pincétől padlásig tudni akart mindent.
Az összes katalógusa megvolt, és ha igazán beleszeretett egy alkotásba, komoly gyűjtőhöz méltóan
mindent meg akart tudni a festőről, a műről, és a

Nem emlékszem pontosan, mikor kezdett Péter képeket gyűjteni. Barátom soktermészetű
ember volt, öntörvényű, érzékeny és tehetséges. Filmes, üzletember, vállalkozó, mecénás.
És aztán elkezdett képeket gyűjteni. Mindenhová elrángatott, meg kellett néznem a kiszemelt
alkotásokat, kikövetelte a véleményem, hümmögött, aztán ment a maga feje után.
2014 őszén – akkoriban én Berlinben éltem, és

ritkábban találkoztunk – Péter váratlanul és súlyosan megbetegedett. Hónapokig élet és halál
között lebegett. Tiltakozott a kórház ellen, otthonában, felesége ápolásával remélte legyőzni az egymásra halmozódó kórokat.
Amikor végre felépült, beszámolt nekem e küzdelmes időszakáról, és arról, milyen szerepet játszottak ebben gyűjteménye legkedvesebb darabjai.

„Nagyon rosszul voltam. A díványon fekve végső
elkeseredésemben a nappali falán függő képektől
reméltem erőt. Először Vaszary Fekvő aktját szólítottam meg. Emlékszel, milyen heves licit során jutottam hozzá… Kérdeztem, segítene-e szorult helyzetemben? Azt felelte a festmény Vaszary hangján,
hogy sajnálja, de ő most éppen élvezi az életet, a jó
társaságot, a könnyed napokat, az eleganciát, nincs
ideje velem foglalkozni. Majd Somssich grófot szó-

lítottam meg, akiről azt mondtad annak idején, van
valami különös érzékiség a Rippl-Rónai által festett
portréban. Ez a festmény és szereplője udvarias távolságtartással jelezték, hogy bár örvendenek az
ismeretségünknek, de nem tudják, hogyan segíthetnének, mikor köztudomású, hogy mindenki saját
sorsának foglya.
Végül a kandalló fölötti főhely felé fordultam, ahol
a Harmathullás függött. Alig vetettem rá tekin-

hajtotta előre. Tudásának, ízlésének, hitének és
elszántságának köszönhetően egy hangulatilag
és érzelmileg egységes gyűjteményt hozott létre még akkor is, ha az egyes alkotások különböző korokból és stílusokból érkeztek. A klasszikus
és a kortárs anyag képi világa tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A gyűjtemény gerincét klas�szikus modern művek alkotják, többek között
Vaszary János, Rippl-Rónai József, Czóbel Béla,
valamint Ámos Imre képei.
A 14 darabból álló Gulácsy rajz- és festménygyűjtemény egészen rendkívüli gyűjtői elszántságról és ízlésről tanúskodik.
Az eredetileg a Keleti Artúr gyűjteménybe tartozó, kiemelkedő Gulácsy rajzokat Kornai Péter
Vörösváry Ákos műgyűjtőtől, az Első magyar
Látványtár alapítójától vásárolta.

kérdezte meg, mennyit kérek a Gulácsy rajzokért,
ő azonnal felajánlott egy nagyon magas vételárat.
Annyira bolondult ezekért a valóban rendkívüli darabokért.
Meghasadt a szívem, de végül jó néhányat elvitt
a legjobb művek közül, amelyeket – nem közömbös – már 50 éve szerettem és őriztem” – idézi
fel Vörösváry Ákos Kornai Péterrel való találkozását.
Baráti köréből többen az ő hatására kezdtek el
festményeket gyűjteni.

korszakról. De a dolgok lényege nem itt dőlt el. Testközelbe kellett kerülnie az adott képpel. A kiállítás
napján már a nyitáskor elsőként állt az üvegajtó
előtt katalógussal a kezében, és kintről nézegette
az aukciós anyagot.
A gyűjtők simogatják, legalábbis megérintik a képeiket. Péter annyiban volt más, hogy ő már a katalógusban lévő fotót is simogatta.
Egyszer elárulta, hogy képeket gyűjteni olyan, mintha az embernek hat, nyolc szerelme lenne. /Ez kihívás volt számomra és azonnal elkezdtem képeket
gyűjteni./
Péter igazán, mélyen, eltökélten szerette a képeit. Egyszer váratlanul beléptem a nappalijába, és
hallottam, hogy hangosan beszél valakihez. Körbe
néztem, de rajtam kívül senki sem volt a szobában;
csak Ő és Somssich Gróf a falon. Péter a kép előtt
állt és meghitten beszélt a grófhoz. Monológ volt.
Amikor meglátott, csak annyit mondott: »Ő a kedvenc képem.« Búcsúzóul megsimogatta Somssich
Gróf kabátját és kiment a szobából” – emlékezik
vissza barátjára Novák András műgyűjtő, az
Édesvíz Kiadó tulajdonosa.

tetem, éreztem, hogy a kép halk és bensőséges
hangon megszólít, közel jön hozzám és végtelen
gyengédséggel befogad gyógyító világába. Hidd el
nekem, Can, a feleségem és Gulácsy mentették meg
annak idején az életemet…”
Ilyen kapcsolata volt barátomnak, a nemrégiben
elhunyt Kornai Péter műgyűjtőnek gyűjteménye
képeivel.
C a n T o g a y
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Ámos Imre (1907-1944)
Önarckép angyallal ¦ Self-portrait with Angel, 1941

¦ 54

tétel

Berény Róbert (1887-1953)
Berény Anna portréja ¦ Portrait of Anna Berény

Tus, papír ¦ Ink on paper, 36 x 30,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Amos 1941

Tus, papír ¦ Ink on paper, 27 x 18 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Berény

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 625 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR
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Gulácsy Lajos (1882-1932)
Kalapos nő ¦ Lady in a Hat, 1914
Pasztell, szén, ceruza, papír ¦ Pastel, coal, pencil on paper, 48 x 34,7 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Gulácsy

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 500 000 Ft / 18 750 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 25 000 – 37 500 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Rácz István gyűjteményében
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Szabadi Judit: A virágünnep vége. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1989, XVII. kép
¦ Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos (1882-1932).
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008, 239. oldal
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Gulácsy Lajos művészetének szinte kizárólagos univerzuma Itália volt, mely többek között
különböző korok kulturális hagyományainak,
földrajzi adottságainak, gasztronómiai és öltözködési szokásainak különleges együtteseként
ismert. Az antikvitás, a középkor, a reneszánsz,
a barokk és a rokokó, szinte sehol sem rétegződik egymásra olyan látványosan és magától
értetődő természetességgel, mint a mai Olaszországban, az európai kultúra egyik bölcsőjében.
Gulácsy különös és különleges világába festményei, rajzai és írásai engednek bepillantást, melyeken a valóság és a képzelet egészen egyéni
módon kapcsolódott egymásba. Fantáziáját
minden izgatta, ami különös, ami többértelmű,
a szokványtól eltérő, vagy épp fantasztikus és
groteszk.
	Itália hangulata Gulácsyt azonnal, már
első, 1902-1904 közötti római és firenzei utazásai során rabul ejtette. Az ódon városok felidézték irodalmi élményeit, Dante és Petrarca
tragikus szerelmi történeteit. A kora reneszánsz
festészet, Fra Angelico, Botticelli és a századvég
angol preraffaelita festészetének letisztult formái nyújtották számára a múltba vágyódó költői
látomásainak előképeit. Kimeríthetetlen művészi fantáziája teljesen szabadon, minden formai
kötöttség nélkül alakította irodalmi, zenei és
képzőművészeti élményeit.

70

„Művészetem nem a pozitív látás kifejezése, törekvésem sohasem oda irányul, hogy a természetben látott tárgyakat leábrázoljam. Mindég a
vonalak és színek harmónikus összerezgését keresem, a látott dolgokból magamnak alkotott képzet
lehető legtökéletesebb visszaadására törekszem,
azt lehetne mondani, hogy nem is előállítok, de teremtek” – olvasható Gulácsy Művészetem című
írásában. Modelljeit sosem a hús-vér emberek
közül választotta, hanem emlékeiben kutatva
idézte fel és meg őket. Így a grafikáin megjelenő feliratok sem köthetők valós személyekhez,
még akkor sem, ha konkrét nevekkel illette a rajtuk megjelenő alakokat.
	Gulácsy most aukcióra kerülő, kivételes gazdagságú grafikai kollekciója egészen ritka alkalmat nyújtva nyit különleges ablakokat a
művész fantáziájának birodalmába. A lapok egy
része egykor Keleti Artúr író, a művész egyik
legjobb barátja gyűjteményének részét képezte, majd a híres Első Magyar Látványtár alapítójához, Vörösváry Ákoshoz került. A grafikák
azután számos kiállításon és monográfiában,
valamint egyéb nyomdatermékben reprodukálva hirdették Gulácsy zsenijét, évtizedeken keresztül. Az innen Kornai Péter gyűjteményébe
került lapok Gulácsy szinte valamennyi művészi
korszakába bepillantást engednek a káprázatosan szép, csókban összeolvadó szerelmespárt

megidéző Pastoraltól, az elmebaj szélén táncoló,
de nem kevésbé kvalitásos Concerto bizzarro és
a megdöbbentő kuszasága dacára is zseniális
Memoir Mems színes tusokkal festett lapjáig.
	Gulácsynak a női nemhez fűződő bonyolult viszonya nőalakjainak gazdagságában
is megmutatkozott. Tervezett regényének egyik
főszereplőjét, Pauline Holseelt „artisztikus káprázatként”, „az élet rövid tüneményeként megjelenő filigrán miniatűrként”, a művész „lelkének
legszebb ábrándjaként” jellemezte. Míg a szintén regényszereplő Hellen Ibelon „rafinált titokzatosságú arcvonásaival”, az érzéki szerelem
megtestesítőjeként élt képzeletében. Nőalakjainak változatossága a most aukcióra kerülő
grafikai anyagban különösen szembetűnő. A Bár
Gigiben futurista látomásának egyhelyben mozgó forgószélként ábrázolt figurája, a Ponte Molini
nő, a Veronai fantázia érzéki aktja, az Olasz városi
nő típusa, a Római anya és leánya és a beszédes
szimbolikájú rózsatővel megjelenő Kalapos nő,
mind a művész fantáziájának és vágyálmainak
kivetülései. Az utolsónak említett Kalapos nő
talán a kollekció legreprezentatívabb darabja,
melyhez Gulácsy regénybeli alteregója, Cevian
Dido, talán a következőket fűzné: „Képeimben a
század idegzete van eltemetve, a kor összes sejtelmes raffineriája, összes türelmetlen sóhajtása,
minden értéke.”

Rum Attila
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A Kornai-gyűjtemény
Decemberi és májusi árverésünkön
a következő 9 Gulácsy-grafikára licitálhatnak:
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Jándi Dávid (1893-1944)
Fürdőzők ¦ Bathers, 1924

tétel

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 20,5 x 26 cm
Jelezve jobbra lent, fent és hátoldalon ¦ Signed bottom right, left and on the reverse Jándi 924

Kezdő ár ¦ Starting price: 260 000 Ft / 650 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR

Bernáth Aurél (1895-1982)
Asztali csendélet virágcsokorral ¦ Table Still-life with a Bouquet of Flowers, 1946-1963
Pasztell, papírlemez ¦ Pastel on paperboard, 59 x 75,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: BA.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1946/16. átfestve 1963/44.
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Dr. Kalós Sándor;
¦ Dr. Kalós Sándorné;
¦ Helmut Truck;
¦ Kornai Péter gyűjteményében
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Bernáth Aurél festőművész kiállítása,
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 1972. szeptember – október, kat.: 72.
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tétel

Vaszary János (1867-1939)
Díva kék pamlagon, 1930 körül ¦ Diva lying on a Blue Sofa, around 1930
Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 32 x 48 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vaszary J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 30 000 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 75 000 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Modern magyar festészet 1919–1964.
szerk.: Kieselbach Tamás, Kieselbach Galéria kiadása, Budapest, 2004, 426. oldal, 794. kép
¦ Rum Attila: Vaszary János. Bumbum Art Consulting, Budapest, 2005, 108, 95. kép
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Vaszary János gyűjteményes kiállítása.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2007. október 18. – 2008. február 10., kiáll. kat. 329. oldal, kat: 283.
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Vaszary magángyűjteményekben. Virág Judit Galéria, Budapest, 2015. március 28. – április 25. (kat. sz. n.)
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Az aktábrázolás Vaszary János teljes életművén
átívelő, folyamatosan jelen lévő művészeti program volt. Korai párizsi naturalista tanulmányait a
századfordulón szecessziós-szimbolista stílusú
remekművek követték, majd az első nagy világégés előtt impresszionista, azt követően pedig
expresszív formaképzésű aktokkal jelentkezett.
Vaszary mindig naprakészen kapcsolódott a
korszellemet kifejező stílusirányokhoz, így a két
háború közötti időszak egyik legmeghatározóbb
összművészeti ágához, az art decohoz is szervesen ízesült festészetével. 1925 körül a nagyvárosi élet és a nyaralási szokások gyökeres
megváltozása, úgy Európában, mint a tengeren
túlon is, alapvetően alakította át a vizuális kul1.
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Franz Marc: Fekvő akt, 1910
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túrát. A világvárosi mesterséges világításoktól
kezdve, a mindenhol megjelenő plakátokon át,
a hihetetlen gazdagsággal burjánzó sajtótermékekig, az élet minden területére beszüremlett az
a fajta dekoratív művészet, mely art deco néven
vált közismertté. Vaszary ebben a stílusban is
világszínvonalú művek garmadájával kápráztatta el közönségét, az 1920-as évek közepétől
egészen haláláig.
Először 1930-ban a budapesti Ernst
Múzeumban, majd öt évvel később ugyanitt rendeztek grandiózus kiállítást Vaszary újabb műveiből. Az elsöprő erejű közönségsikert számos
kritika, méltatás és lelkendező elismerés kísérte. Az eltérő vélemények egy közös pontban

kulminálva kerültek közös nevezőre: a Mester
művészi teremtő ereje évei számának gyarapodásával nemhogy csökken, de folyamatosan
növekszik és gazdagodik. A kritikák legértékesebb része a pályatárs művészek felől érkezett.
Ennek egyik példája Herman Lipót írása, mely
Vaszary közmondásosan franciás ízlésének a
magyar népművészettel való szoros kapcsolatára hívta fel a figyelmet. „Van egy vonal, melyen
a különböző helyekről elinduló felfogás találkozik
s az Vaszary minden munkájában mutatkozó művészi temperamentuma, egyénisége. Az a heves,
határozott vonalvezetés, az összefoglaló kontúrok
dekoratív jellege, színessége, mely a magyar népviselet ősi színkedvelő hajlamát mutatja. Mivé válto-

Amedeo Modigliani: Fekvő akt, 1917
Barnes Foundation, Philadelphia
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Pierre-Auguste Renoir: Fekvő akt, 1883

zik itt a franciás festészeti ízlés? Azt mondhatnánk:
majdnem magyar népművészetté. Akinek egy tulipános ládára festett virágcsokor hangulatát idézi
emlékezetébe, mikor Vaszary egy szélesen, prímán
festett csendéletére tekint, – igazat fog nekünk
adni.” Az art deco tehát a közízléssel egybeforrva, tág teret engedett Vaszary ösztönös színimádatának.
Fóthy János kritikus egészen más
irányból közelített Vaszary 1935-ben bemutatott kollekciójához: „Sugaras tengerpartok vibráló
színei, illatos levegője, szép asszonyok a napfényes
homokon, hullámverés, tarka ernyők, luxushotelek,
jazz, neon-csövektől izzó nagyvárosi éjszakák, vörösre festett ajkak és körmök – ez Vaszary János világa. És mindez annyi boldog ujjongással színekbe
öntve, vászonra vetve, mintha minden egyes vonal,
színfolt, alak, külön-külön himnusza volna az élet

4.

Max Pechstein: Ülő akt, 1910
Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

szépségének, örömeinek. Nem adhatjuk találóbb és
jelentésében is jellemzőbben mai meghatározását
Vaszary művészetének, minthogy azt mondjuk róla:
sex appeal-je van. Csak úgy árad belőle az érzéki
varázs – a szellemesség, raffináltság, elegancia –
minden színfoltja, vonala úgy »ül«, akár egy párizsi
ruhaköltő mesteralkotása, sikk van benne, tudás,
ötlet, kultúra, szépség…”
A most aukcióra kerülő Vaszary-mű,
mintha egyszerre lenne illusztrációja úgy a művész-pályatárs Herman, mint a kritikus Fóthy
gondolatainak. A színpompás absztrakt minta
és a rózsaszínbe játszó alabástromfehér női
test együttese rendkívül artisztikus, kifinomult,
ízléses és nagyvonalú ábrázolás, mely minden
ízében igazolja az egymástól csak látszólag
széttartó véleményeket. Vaszary két háború
közötti művészete azért is kimagasló értéke a

magyar festészet történetének, mert tökéletes
összhangban volt képes egyesíteni a korszellemet naprakészen követő franciás kultúrát és a
magyar művészet ősi tartalékaként szunnyadó
színpompás népművészeti hagyományt. Ha valami, akkor pont ez a különleges és unikális jellemző, mely a nagy kultúrnemzetek számára is
érdekessé teszi a magyar művészetet.
A kimagasló kvalitású Díva kék pamlagon, teljes joggal szerepelt a művész Magyar
Nemzeti Galériában 2007-2008 fordulóján rendezett nagy gyűjteményes kiállításán. Vaszary
művészetének e valaha volt legnagyobb szabású és legteljesebb spektrumú tárlata megmutatta, hogy a Mester minden művészi korszakában kiemelkedőt alkotva vált a modern magyar
festészet egyik legjelentősebb alkotójává.

Rum Attila
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¦ 59

¦ 60

Márffy Ödön (1878-1959)

Jándi Dávid (1893-1944)

Kosaras csendélet (Körték), 1930-as évek ¦ Still-life with a Basket (Pears), 1930s

Éneklő család ¦ Singing Family, 1930

Akvarell, tus, színes ceruza, papír ¦ Aquarelle, ink, coloured pencil on paper, 23,5 x 24,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Márffy Ödön

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 26 x 32,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Jándi D 930

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 750 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR

tétel

tétel

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: G 1.2.9.1.
¦ In: Rockenbauer Zoltán: Márffy. Makláry Artworks, Budapest, 2006, 377. oldal
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Szegi Pál gyűjteményében
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Rockenbauer Zoltán: Márffy. Makláry Artworks, Budapest, 2006, 377. oldal, G 1.2.9.1.
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Czóbel Béla (1883-1976)
Balázs
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 41 x 30,5 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Czóbel

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 7 500 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Selinkó Géza gyűjteményében
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Czóbel Béla szentendrei házának kertjében
Forrás: Fortepan – Bojár Sándor
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tétel

Pauer Gyula (1941-2012)
Cipők a Duna-parton – 2 db műalkotás ¦ Shoes on the Danube Bank – 2 pieces of artworks
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 30,5 x 40 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pauer
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Lány báránnyal ¦ Girl with a Lamb, 2003
Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 100 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Fehér László 2003.
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Fehér László, Lány báránnyal 2003 pasztell-papír, 100x70 cm

A két tétel együttes kezdő ára ¦ Starting price of the 2 lots: 500 000 Ft / 1 250 EUR
Becsérték: 600 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 250 EUR
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Fehér László (1953)
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Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 750 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 750 EUR
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Rippl-Rónai József (1861-1927)
Somssich gróf portréja, 1910 körül ¦ Portrait of Count Somssich, around 1910
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 48 x 68,5 cm
Jelezve balra középen ¦ Signed left in the middle: Rónai

Kezdő ár ¦ Starting price: 100 000 000 Ft / 250 000 EUR
Becsérték: 160 000 000 – 220 000 000 Ft
Estimate: 400 000 – 550 000 EUR
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K a p o s v á r , é l e t a R ó m a - v i ll á b a n

Az 1906-os esztendő nagy változást hozott
Rippl-Rónai életében. Mind a Könyves Kálmán
Szalonban februárban megrendezett kiállítása,
ahol 318 művet, mind az azt követő márciusi
aukció, ahol 381 művet állított ki, hatalmas sikerrel járt. A művek jelentős részét megvásárolták,
és Rippl-Rónai életében először anyagi biztonságban érezhette magát. Hivatalosan is feleségül
vette hű társát, Lazarine-t, ezt követően 1908ban megvásárolta a kaposi dombon álló tágas,
minden kényelmet kielégítő Róma-villát, melyet
Gundy György operaénekes építtetett a 19. század közepén. A házhoz tíz hold föld is tartozott,
így minden megtermett, amire az egyre népesebb Rippl-Rónai családnak szüksége volt.
A Róma-villában az emeleten voltak a hálószobák, a ház földszintje pedig a társasági élet

2.

színhelye volt. A konyha kiszorult az épületből,
közvetlenül a mögötte álló kőoszlopos tornácú
ház egyik felében sütöttek, főztek, míg a másik
felében a meghívott vendégek laktak. A szépen
fásított parkot szobrokkal díszítették.
Az élet vidáman, kellemesen folyt a Fő utcai
lakásból áthozott biedermeier és empire bútorokkal berendezett villában. A vincellér házból
átalakított műteremben állt a család hatalmas
zongorája, a festőállvány melletti vaskályha adta
télen a meleget. Ha megfigyeljük a korszakban
született műveket, különös tekintettel azok helyszínét, feltűnik, hogy Rippl-Rónai nem gyakran
festett a műtermében; sokkal inkább a kertben,
illetve a villában dolgozott. Amikor 1910-ben
Anella, Lazarine árván maradt francia unokahú-

A Róma-villa napjainkban

3.

ga a burgundiai Issy l’Éveque-ből a Róma-villába
költözött, már a házban élt a Piacsek rokonságból
származó Pubinak becézett Martyn Ferenc, és
később az Öcsinek hívott Martyn Róbert is. A ház
gyakori vendége volt a festő két testvére, Ödön
és Lajos, akik családjaikkal, barátaikkal együtt
érkeztek. A villába költözés idején Rippl-Rónai
legkedvesebb modelljei, Piacsek bácsi és szülei,
akikhez kivételesen mély szeretet és tisztelet
fűzte, már nem éltek.
Anella a visszaemlékezéseiben a Róma-villát tréfásan kis állatkertnek nevezte; a házhoz tartozó
birtokon számos macska, tehén, baromfi, szamár, pulyka és kutya élt. Ez utóbbiak közül Olgát,
a híresen kényeskedő, ostoba és gazdáit hűtlenül elhagyó fehér agarat Rippl-Rónai többször is
megfestette.

Galimberti Sándor: Róma-villa télen, 1908
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
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Rippl-Rónai József: Villa előtt, 1910 körül
Magyar Nemzeti Galéria
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A kaposvári, és a környéken lakó barátok, a
Goszthonyi, a Somssich, a Thomán család tagjai sűrűn vendégeskedtek a festő otthonában.
Hosszú hónapokig volt a villa vendége egy különös énekesnő, egyben modell is, a Párizsból
érkező Fenella.
Rippl-Rónai élénk társadalmi életet élt, aktív
részese volt a város kulturális életének; a kaposvári Nyugat-esteken ő köszöntötte az írókat,
költőket. A Budapestről Kaposvárra látogató
művészeket rendre vendégül látta otthonában.
„A kaposvári villának szerintem egy feltűnő tulajdonsága volt: a vendégjárás gyakran bátran eltúlzottnak volt mondható” – emlékezett vissza kaposvári életükre Anella.1

Többek között Ady Endre, Móricz Zsigmond,
Szabó Lőrinc, Petrovics Elek, Galimberti Sándor,
Medgyessy Ferenc, Kozma Lajos, Bernáth Aurél, Kunffy Lajos, Márkus Emília színművésznő,
Balogh Rudolf fotográfus, illetve Vitéz Miklós
színműíró voltak hosszabb-rövidebb ideig a
Róma-villa vendégei. Utóbbi siófoki házában
gyakran nyaralt a későbbiekben Rippl-Rónai.
A művésztársaság különleges atmoszférával
töltötte meg a házat, gyakran mulattak; RipplRónai szerette a zenét, a cigány és komoly zenét
is, időnként maga Rippl-Rónai is a zongorához
ült, és Anellával együtt énekelt. Bárdibükkön
Goszthonyi földbirtokoséknál, Thomán István
zongoraművésznél gyakran voltak kamara-, és

zongoraestek, ahova a fővárosból érkeztek a
legnevesebb zenészek. Thomán István zongoraművész és zongorapedagógus volt, aki nemcsak
a hozzá látogató Keéri-Szántó Imre zongoraművésznek volt a tanára, hanem Bartók Bélának és
Dohnányi Ernőnek is. Goszthonyi Mihály ismert
fővárosi ügyvéd is volt, akinek lánya, Goszthonyi
Mária festő- és kerámikus művész volt; a Haris-közben működő, Kernstok Károly, RipplRónai József, valamint Vedres Márk által vezetett Képzőművészeti Szabadiskolában képezte
magát.
Ez volt az az inspiráló környezet, amelyben
Somssich Géza portréja megszületett.

A S o m s s i c h c s a l á d ta g j a i t, S o m s s i c h G é z át é s c s a l á d j át, k ö r n y e z e t é t á b r á z o l ó m ű v e k ,
i ll e t v e a c s a l á d á l t a l v á s á r o l t e g y é b R i p p l - R ó n a i a lk o t á s o k :

←

6. Somssich Andor arcképe, Magyar Nemzeti Galéria

9. A két Somssich gyerek, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

7. Somssich grófné portréja

10. A Somssich lány labdaütővel, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

8. Somssich Andor portréja, magántulajdon

11. Terasz a Kopaszhegyen, magántulajdon

←

←

12. Jelenet gróf Somssichék kertjében, 1912, Musée d’Orsay
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„Kedves Ödön öcsém! Igen sajnáltam, hogy ittléted alkalmával Veled nem találkozhattam. Somssich Géza grófnál voltam egész héten át. Kellemes
társaság, Ő, minden érdekli és értelmesen szól is
hozzá. Egy párszor vadásztunk (mellékesen jelentem, hogy egy sánta őzet lőttem) igen sok nagy
sétát csináltunk 4-5 óra hosszat árkon-bokron,
hegyen völgyön, a legrettenetesebb eső, csúszós
időben. Festettem is.3 Őt. Nagyon szereti. Fehér
szobában ül. Olyanformán él, mint én Kaposban.
A Kopaszhegyi lakása egy kasznár ház, három
szobája van. Fehér falak igen közönséges egyszerű
bútorzat, amit átvett a volt kasznártól. De jól illik
hozzá, mint volt huszárkapitányhoz.” 4

13. A Vótapusztai Kastély egykor

70

A jó humoráról és találó címadásairól méltán
híres Rippl-Rónai Vótapusztát Kopaszhegyre keresztelte, arra célozva, hogy nyaranta a
gróf mindig kopaszra borotválta a fejét. Ez az
elnevezés a környéken annyira elterjedt, hogy

Somssich Géza később a völgyben újonnan
épített kastélyának is ez lett a neve.5 A kastély
ebédlőjét és üvegablakait is Rippl-Rónai tervezte. Az 1910–1911 között épült kastély jelenleg
idősek otthona.
A két ember barátsága a gróf házasságkötése
után törést szenvedett.
„Ezután Józsi bácsi már csak néhányszor látogatott
el Kopaszhegyre. Ebből az időből való az a portré
is, amelyet a grófnéról festett és amelyet modellje
annyira nem szeretett. Somssich Géza azonban
nem jött el többé, és lassan a barátság feledésbe
merült.” 6

14. A Vótapusztai Kastély napjainkban

A Somssich család

Az eredetileg Horvátországból, Várasd és
Turopplje környékéről származó, szerteágazó
főnemesi és köznemesi ágból álló Somssich
família a Dél-Dunántúlon, de főleg Somogy megyében meghatározó szerepet játszott mind a
politikai, mind a gazdasági életben a 18-19. században. A család tagjai közül többen töltöttek be
fontos szerepet az országos közigazgatásban;
volt közöttük alnádor, birodalmi parlamenti
elnök, személynök, kamarás, mezőgazdasági szakértő, valamint pénzügyi szakember is.
A Somssich család folyamatos birtokgyarapítása következtében Somogy vármegyét politikai
körökben a „Somssichok megyéjének” nevezték.
Gróf Somssich Géza (1866-1929) a család főnemesei ágából származott. Apja, gróf
Somssich Adolf volt Rippl-Rónai egyik legelső

Rippl-Rónai számos festményén örökítette meg
a Somssich család tagjait, főleg Somssich Gézát és a vótapusztai házat és kertet, később a
kastélyt, valamint környékét. Az elkészült műveket rendre kiállította a Művészház 1911-es,
majd 1913-as kiállításán, illetve az 1913-ban,
a kaposvári Turulban megrendezett tárlaton. (ld.
külön keretes írás)

vásárlója, ő vette meg az 1886-ban festett Lányka labdaütővel című monumentális, vászonra
festett pasztell képet, mely lányát, Géza húgát,
Somssich Esztert ábrázolja, és amely RipplRónai legkorábbi korszakának fő műve.
Maga Somssich Géza rendszeresen, de a kiterjedt család többi tagja is vásárolt Rippl-Rónaitól
képeket. (ld. keretes összefoglaló)
Rippl-Rónai és Somssich Géza barátsága még
közös, kaposvári gimnáziumi éveikben kezdődött. A gróf 1902-ben, éppen abban az évben
hagyta el katonai pályáját, és telepedett le a
zselici dombvidéken lévő, Kaposvárhoz közel
eső vótapusztai birtokára, amikor Rippl-Rónai is
hazaköltözött „Kaposba” több mint másfél évtizedes franciaországi tartózkodása után.

C s a k k i á ll í t á s i k a t a l ó g u s o kb ó l i s m e r t m ű v e k :

Anella a visszaemlékezéseiben említi, hogy a
festő és a gróf gyakran vendégeskedett egymásnál.
„[…] néhány évig igaz barátságot tartott fenn
Somssich Géza gróffal, aki nagyra becsülte, és
élvezte Józsi bácsi művészetét, és állandóan serkentette őt a munkára. Sokszor volt egész napos
vendég a Róma-hegyen, amikor is Lazarine néni
szakácsművészete sok dicséretre méltót produkált.
Józsi bácsi még gyakrabban volt a vendége Kopaszhegyen – barátja mindig kocsit küldött érte – és itt,
valamint a gróf nővérnek Körtvélyesi kastélyában
sok szép képet festett. Ebből az időből való a »Vadászszoba« című festmény is.”2
Rippl-Rónai 1905 őszén öccsének, Ödönnek írt
levelében említi barátját.

Fiatal ember képe, Rippl-Rónai József Impressziói, Royal,
kat.: 112, és Rippl-Rónai József Retrospektív kiállítása, Művészház, 1911, kat.: VI.15
Vérbükk, Rippl-Rónai József Kaposvári Gyűjteményes kiállítása, 1905. dec. 17. – 1906. jan. 2.,
kat.: 93, Somssich András tulajdona
Balzac fiatal korában, Rippl-Rónai József Kaposvári Gyűjteményes kiállítása, 1905. dec. 17. – 1906. jan. 2.,
kat.: 80, Somssich András tulajdona

70

Gerendás szoba, Rippl-Rónai József Kaposvári Gyűjteményes kiállítása, 1905. dec. 17. – 1906. jan. 2.,
kat.: 77, Somssich Géza tulajdona
Kopaszhegyi nyárfák, olaj, Rippl-Rónai József Retrospektív Kiállítása, Művészház, 1911, VI. terem,
kat.: 53, Somssich Géza tulajdona
Gróf Somssich Géza lóháton, olaj, Rippl-Rónai József Retrospektív Kiállítása, Művészház, 1911, VI. terem,
kat.: 59
Somssich Jenő gróf arcképe, Rippl-Rónai József Karácsonyi Kiállítása a Turulban, 1913. december,
kat.: 21
Vöröstrikós kisleány, Rippl-Rónai József Karácsonyi Kiállítása a Turulban, 1913. december, Kaposvár,
kat.: 23
Vóta-puszta, Rippl-Rónai József Karácsonyi Kiállítása a Turulban, 1913. december, Kaposvár,
kat.: 22
Gr. Somssich Géza kopaszhegyi kastélyának az ebédlője, Kalauz a Művészház Palotafelavató Kiállítására, 1913,
kat.: 153
Somssich Géza szobája, Ernst Múzeum Kiállításai, XXV. 1917. Rippl-Rónai József újabb rajzai és festményei, kat.:103
Két üvegablak Somssichék kopaszhegyi kastélyához, és egy tájkép, Művészház, 1913, IV. Zsűrimentes kiállítása
Somssich grófnő arcképe. (Tanulmány) Az Ernst Múzeum kiállításai 1915, XVII. Rippl-Rónai József háborús festményeinek és rajzainak kiállítása,
kat.: 121
Rippl-Rónai 1905-ben Ödönhöz írt levelében említ egy Somssich Gézáról festett portrét, illetve Anella egy Vadászlakot ábrázoló képről tesz említést.
Ezekhez a művekhez kiállítási adatot nem találtam.

15. Keéri-Szántó Imre és Kerpely Jenő portréja
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16. Társaság a ház előtt, 1912, Középen profilban Rippl-Rónai áll
Fotó: Balogh Rudolf, közli: Vasárnapi Újság, 1912. 39. 783.
18. Rippl-Rónai József vendégségben Somssich Géza otthonában

A portré

70
A most árverésre kerülő kép azonban még RipplRónai és Somssich Géza barátságának teljében
készült, feltehetően a festő e „barátság-képpel”
köszönte meg a grófnak vótapusztai tartózkodását.
A festő a Róma-villába költözését követően
részben mozgalmas, eseményekkel teli életének
köszönhetően ismét új festői nyelven szólalt
meg. Képünk keletkezésének idején Rippl-Rónai
ismét Párizsba látogatott, ahol megnézte az
összes jelentős kiállítást, többek között a nagy
Matisse kiállítást is, amely vélhetően nagy
hatással volt rá. A Fő utcai ház utolsó éveiben
kibontakozó „pöttyös” stílus a Róma-villában
teljes pompájában ragyogott fel.
Elég egy pillantást vetni a képre, és azonnal
szembetűnik a kukoricás korszak minden lényeges ismérve: barna kontúrok közé zárt, szö-
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vetszerűen egymásba fonódó markáns festékpászmák, valamint a síkba terített kompozíció.
De milyen hallatlanul merész ez a kompozíció!
Milyen izgalmas az egyes színmezőkön belül az
olajfesték pöttyeinek tánca! Rippl-Rónai bátran
félbevágta a barna kalapot, és a kerítés háromszögébe zárta a gróf profilját. Vörös és kék csíkok ragyognak ki a fehér és okker felületből, és
a kerítésre dobott szignó teszi teljessé a művet.
Rippl-Rónai zseniálisan rögzítette az ellesett
pillanatot, tömören, tűpontosan ragadta meg
Somssich Géza egyéniségét; a nagyvilági, bohém, vagányul öltözködő gróf személyiségét.
A festmény helyszíne is pontosan beazonosítható, amely nem más, mint Somssich Géza
vótapusztai házának a tornáca.
1937 novemberében az Ernst Múzeumban
Rippl-Rónai emlékkiállítást rendeztek a művész

halálának 10. évfordulójára. Az első teremben a
35. katalógustétel alatt egy szénrajz szerepel,
mely Keéri-Szántó Imre zongora-, és Kerpely
Jenő gordonka művészt ábrázolja. A nagy méretű szénrajzon középen alul a következő autográf
felirat található: Kopaszhegy, 1910. VII. 25.
A két muzsikus hátterében ugyanaz a verandarészlet látható, mint a Somssich Gézát ábrázoló
képen, azaz mind a két mű a kopaszhegyi kasznár házban készült.7
Talán éppen egy zenés estet követően.
„Apám szeretett furulyázni este a tornácon – s
Rippl-Rónai kedvvel hallgatta. A furulyát lehet,
hogy épp Kapoli mester, vagy fia készítette; mindkettő számadó juhász volt Kopaszhegyen” – emlékszik vissza Somssich Géza fia, Somssich Béla
a kopaszhegyi estekre.8
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17. A Vasárnapi Újság 1912. 39. számának címlapja
Balogh Rudolf: Rippl-Rónai József kaposvári kertjében című felvételével
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Rippl-Rónai emlékkönyv, Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről, Kaposvár, 2008, 28-29. oldal
Rippl-Rónai emlékkönyv, Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről, Kaposvár, 2008, 38. oldal
Az Anella által említett Vadászszoba című kép, valamint az 1905-ös levélben említett, fehér szobában ülő Somssich Gézát ábrázoló portré holléte ismeretlen, sem fotót, sem kiállítási adatokat nem találtam róluk. Ez utóbbi nem
azonos jelen képünkkel.
Rippl-Rónai levele Ödönhöz, Kaposvár, 1905. nov. 30.
ld. bővebben: Horváth János: Somssich gróf portréja, Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 1998
Rippl-Rónai emlékkönyv, Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről, Kaposvár, 2008, 38. oldal
Bővebben ld.: Martos Gábor: Egy talált kép megtisztítása, Rippl-Rónai József: Keéri-Szántó Imre és Kerpely Jenő arcképe, Artmagazin, 2013.11.04. 17. lapszám, 71-73. oldal
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, adattár, 96/1. idézi: Horváth János: Somssich gróf portréja, Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 1998
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Nádler István (1938)

Vajda Lajos (1908-1941)

Kompozíció ¦ Composition, 1987

Két ablakos házfal ¦ Wall of a House with two Windows, 1935

Akril, papír ¦ Acrylic on paper, 100 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nádler István
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: 1987. június 27.

Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 31,5 x 43,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 500 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 000 – 3 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 900 000 Ft / 2 250 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 500 – 4 500 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1935/22.
¦ In: Mándy Stefánia: Vajda Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1983
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Mándy Stefánia: Vajda Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1983
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Pauer Gyula (1941-2012)
Cipők a Duna-parton ¦ Shoes by the Bank of Danube
Festett terrakotta ¦ Dyed terracotta, 27 x 145 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pauer
Hátoldalon ¦ On the reverse: Pauer Stúdió pecsét ¦ Stamp of the Pauer Studio

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 4 000 – 5 000 EUR

A „Cipők a Duna-parton” elsőként készített makettje. ¦ Very first model of Shoes by the Bank of Danube.
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Pauer Gyula (1941-2012)
Lechner Palota, Örökimádás templom, Buszmegálló, Tank – 4 db installáció az 1956-os forradalomról (’56-os sztélék) ¦
Lechner Palace, Eternal Adoration Church, Bus Stop, Tank – 4 installations about The Hungarian Revolution of 1956 (Steles of ’56)
Olaj-fotó, vászon ¦ Oil, photo on canvas, 60 x 90 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pauer
Hátoldalon ¦ On the reverse: Lechner Palota, Örökimádás templom, Buszmegálló, Tank

A négy tétel együttes kezdő ára ¦ Starting price of the 4 lots: 2 000 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Magyar Nemzeti Galéria, Budapest szétlövetése 1956 – Pauer Gyula kiállítása
id. Gazsi Zoltán dokumentumfotóinak felhasználásával, 2006. október 18. – 2006. november 26.
¦ Budapest Galéria, Budapest szétlövetése 1956, 2008. november 3. (egynapos kiállítás)
¦ FUGA, Budapest szétlövetése 1956, 2009. október 23. – 2009. november 24.
Reprodukálva ¦ Reproduced (Tank, Örökimádás templom):
¦ a művész honlapján – http://www.pauergyula.hu/aktualis/56os/sztelek.html
Reprodukálva ¦ Reproduced (Örökimádás templom, Buszmegálló):
¦ Veszprémi Nóra – Szücs György: Budapest szétlövetése. Pauer Gyula ’56-os sztéléi (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)
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tétel

Czigány Dezső (1883-1938)
„Eh, két hét alatt a szeretőm lesz” – Illusztráció Rákosi Jenő: A legnagyobb bolond című kötetéhez ¦
'Oh, she'll be my lover in two weeks' – Illustration for Jenő Rákosi's book titled as The Biggest Fool, 1906

¦ 70

tétel

Gulácsy Lajos (1882-1932)
Rokokó pár (Testvérek) ¦ Rococo Couple (Siblings)
Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 17,5 x 14 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Szén, papír ¦ Coal on paper, 33,5 x 26 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 3 750 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 750 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 300 000 Ft
Estimate: 2 250 – 3 250 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Rákosi Jenő: A legnagyobb bolond, Magyar regényírók képes kiadása, 39. kötet,
Szerk. és bev.: Mikszáth Kálmán, Czigány Dezső rajzaival, Budapest, Franklin-Társulat, 1906, 152-153. oldal
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Rippl-Rónai József (1861-1927)
Holló Sári – Leányka arcképe vörös kendővel ¦ Sári Holló – Portrait of a Girl with a Red Scarf, 1922
Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 52 x 42 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Rónai 1922

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 500 000 Ft / 18 750 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 16 000 000 Ft
Estimate: 30 000 – 40 000 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor dr. Holló Lajos gyűjteményében
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ HELIKON: I. kiállítás: Csók István, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Járitz Józsa.
1922. február, 16. tétel (Leányka arcképe vörös kendővel)
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Rippl-Rónai József: Holló Sári, 1922
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Nagy István (1873-1937)

Pap Géza (1883-1961)

Utca ¦ Street, 1919

Parkban ¦ In the Park

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 42 x 49,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Nagy István 1919

Akvarell, pasztell, papír ¦ Aquarelle, pastel on paper, 44,5 x 60,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pap Géza

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 4 000 – 6 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 000 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 9 000 – 12 500 EUR

tétel

tétel

Czóbel Béla: Parkrészlet, 1906
magántulajdon
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Gulácsy Lajos (1882-1932)
Harmathullás (Női akt fák között) ¦ Dew (Female Nude among the Trees), 1904-1905
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 43,5 x 53,6 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Gulácsy L

Kezdő ár ¦ Starting price: 15 000 000 Ft / 37 500 EUR
Becsérték: 30 000 000 – 40 000 000 Ft
Estimate: 75 000 – 100 000 EUR

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 19. aukció, 20. tétel
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Sömjén György gyűjteményében
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1979, 95. kép
¦ Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983, 121.
¦ Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos.
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2008, 101; 229, (106. kép; 35. színes tábla)
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„Gulácsy Lajos, abszolut festő. A vonalon, színen
és formán túl azonban más is érdekli. Elsősorban
költő, aki ecsettel írja álmait. […] Ebből következik
természetesen az is, hogy benne a költő és piktor
elválaszthatatlanul egyesül tökéletes harmóniában. […] Gulácsy az emlékezések poétája s képein
mindig ott érezzük a jelen és a múlt közt fátyolosan
úszó levegő gyöngyszürke tónusát. A tavasz, amelyet fest, nem most ragyog a kipattanni készülő
enyves gesztenyebarkák közt, rég elmúlt tavasz az,
amelyre valaki egy őszi estén emlékszik vissza” –
írta Kárpáti Aurél 1913-ban. Gulácsy életművében a festészet, a költészet és a zene elválaszthatatlan egységben forrt össze.
1.
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Ferdinand Hodler: Tavasz, 1901

2.
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Pauline Holseel címen, utólag összeválogatott írásaiból szőtt regénye, szimbolikus
elemekben gazdag, fantasztikus és rejtélyes
műveihez is megoldókulcsokkal szolgál. A Harmathullás című festményének előterében reneszánsz Vénuszokat megidéző, ruhátlan nőalak
áll színpompás fák árnyékában, hátterében
pedig a hajnalhasadásban gyönyörködő szerelmespár jelenik meg. „…alakjai nem az életből
vannak kiszakítva, nem is vizionikus képzelmények
vagy spiritualisztikus látományok. Egyszerűen festői vágyak nyernek itt életet. Egymásba fonódó
amorf alakzatok képeznek csodálatos összhangot, melyből a hárfa síró zenéjét véljük kisugározni

látni. A zenét látjuk. A színek csillogó, dús, gazdag
muzsikája, mely belélopkodja érzetünkbe azt a
csodálatos extázist, melyet csak egy mai, intenzív
kulturéletet élő individuum tudhat élvezni, egy különös elragadtatást, mely nagyobb gyönyörűséget,
tisztább, nemesebb izgalmakat okoz, mint bármely
más, a művészethez kapcsolt élvezet.” Ezeket
a sorokat bár Gulácsy Lajos írta, de nem saját
művei, hanem Gustav Klimt, a bécsi szecesszió
egyik legkiemelkedőbb mesterének művészete
ihlette. Az önvallomásnak is beillő gondolatok
szorosan kapcsolódtak azokhoz a szimbolista
nézetekhez, melyek szerint a színek éppúgy képesek hallási ingereket kiváltani, mint ahogyan

Gustav Klimt: Vizikígyók II., 1907
Magántulajdon
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3.

Gustav Klimt: A szobrászat allegóriája, 1889

4.

Alfons Mucha: Tavasz, 1896
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betűk, szavak vagy verssorok is megfeleltethetőek a különböző színeknek. A szimbolista
festők által kedvelt szinesztézia-elméletekben
a különböző érzékletek összekapcsolódnak, és
hangulati alapon való azonosításuk magasabb
szinten fejezi ki a festő, költő vagy zeneszerző
által megálmodott ideát. A színekkel kifejezhető
zeneiség Gulácsy festészetének épp olyan lényegi meghatározója, mint az általa 1908-ban
méltatott Klimt művészetének. A színakkord és
színszimfónia szóösszetételek Gulácsy számára valóságosan átélhető élményt jelentettek.
Ahogy az általa imádott reneszánsz művészetnek, úgy festészetének is egyik kulcsfogalma a
nosztalgia. Vágyakozás elmúlt vagy sosem létezett dolgok, vélt vagy valós események után,
csillapíthatatlan sóvárgás az elveszett „aranykor” iránt. Mindennek megidézésére szolgáltak
azok a misztikus hangulatú jelmezes előadások
is, melyeknek Gulácsy tevékeny részese volt,

és a Na’Conxypan képzeletbeli mesevilágának
megalkotása képben, versben és regényben.
	Gulácsy Pauline Holseelt, az elérhetetlen nőideált megidéző regényében folytonfolyvást visszatér a kert mint szimbolikus világmodell témájához: „A tavaszba olvadó napok
mindig kedvesek voltak neki. Most is eső áztatta át
az egész kertet, utat, pázsitot; a fákat, melyek víztől áthatott lombjaikat búsan eresztették le, mint
egy ezüstös, csillogó kárpitot, mely mögött valami
kedves, bánatos zenét játszik hárfa húrjain egy fekete ruhába öltözött leány. A halk zenéből már csak
az elkésett accordok ütik meg füleinket. A régen elhangzott dalt véljük a szomorú kertben ismét hallani. […] Tiszta költészet. Szent hazugságok, melyek fölemelnek, elkábítanak, mámorba ringatnak,
elragadtatásba ragadnak bennünket. És a zene, az
teljes hipnozisba, álomvilágba ragad.” Ez Gulácsy
Lajos egyedi, varázslatosan gyönyörű művészetének esszenciája.

Rum Attila

136

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

137

Kornai-gyűjtemény

Kornai-gyűjtemény

70

70

¦ 75

tétel

¦ 76

Vaszary János (1867-1939)
Hátakt ¦ Back Nude

tétel

Szén, pasztell, papír ¦ Coal, pastel on paper, 47,5 x 41 cm
Jelezve jobbra lent és balra fent ¦ Signed bottom right and left above: Vaszary
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Veronai fantázia ¦ Fantasy of Verona
Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 21,5 x 15,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Gulácsy GL
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Verona

Feltehetőleg kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Vaszary János gyűjteményes kiállítása.
Ernst Múzeum, Budapest, 1924. február 1–17., kat.: 51.

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 200 000 Ft
Estimate: 4 000 – 5 500 EUR

Gulácsy Lajos (1882-1932)

aukcióshá z

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 6 500 – 10 000 EUR
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Ámos Imre (1907-1944)
Betekintő önarckép ¦ Inward-looking self-portrait, 1941
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 53,5 x 67 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ámos I 1941 II.

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 500 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 750 – 12 500 EUR
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Czigány Dezső (1883-1938)
Virágok ablakban, 1908 körül ¦ Flowers in the Window, around 1908
Olaj, vászon, kartonon ¦ Oil on canvas on cardboard, 54 x 41,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czigány
Kikiáltási ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 30 000 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 75 000 EUR
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1.

Henri Charles Manguin: Renoncules et Anemones, 1907

Czigány Dezső most aukcióra kerülő csendélete az egyik leggyönyörűbb kép, amit ettől a
festőtől eddig láttam. Kint a mélysötét, bent a
lámpafény, ami telibe világítja a nyitott ablakba
állított színpompás virágcsokrot. Nagyvonalú és
sallangmentes példája a festészettörténet egyik
örökifjú témájának. Egyszerűen csodaszép.
Czigány csupán 1908 körül, tehát közel egy évtizeddel a művészi indulását követően kezdett csendéleteket festeni. Nem kizárt,
hogy voltak századfordulós, vagy nagybányai
kísérletei is ebben a témában, de egyelőre nem
ismertek korábbi, ebben a műfajban alkotott
művei. Eleinte szobabelsőben megjelenő, na-
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Czigány Dezső: Virágcsendélet, 1908 körül
Petőfi Irodalmi Múzeum

gyobb kompozíciók részeként bukkantak fel
csendéleti elemek a képein, egy-egy gyümölcs,
esetenként porcelán, kerámia, vagy üvegedény
társaságában. Ilyen például Jakab Irén portréja
(1908, Pécs, Janus Pannonius Múzeum), melyen a szembeforduló, ülő nőalak előtti asztalon szimmetrikusan elhelyezett sárga citrom,
piros-fehér teáscsésze és egy csontfehér könyv
adja a csendéleti körítést. Egy évvel korábbi a
Hölgy ibolyacsokros kalapban (1907, magántulajdon), amelyen az ismeretlen modell díszes
kalapja szolgált kvázi csendéletként. Ez utóbbi
festmény születésének idején, Czigány Ferenczy Károly tanítványa volt, melyet a portré festésmódja is ékesen bizonyít. Ekkor ülepedett le
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3.

Czigány Dezső: Virágcsendélet, 1908 körül
magántulajdon

4.

annak a két évnek a művészi élménye, mely Czigányt 1904-1906 közötti, párizsi tartózkodása
idején érte. 1910-ben így emlékezett vissza erre
a párizsi időszakra: „– Én még nem tudtam akkor,
hogy ki is az a Cézanne. Egy nagy aktját láttam az
Indépendant szalonban, és szólottam is a fiúknak:
Na, nézzétek, ez az ember, én nem is ismerem, valami fiatal lehet. (Pedig Cézanne akkor már halott
volt.) Egy időben vettük aztán észre Puy, Manguin
és Marquet jelentkezését, akik akkor legszámottevőbb újdonságai voltak a friss nemzedéknek.”
Czigány tehát már Párizsban felfigyelt a Matisse
körül csoportosuló fauve fiatalokra, bár ekkor ő
még Rembrandt és Velázquez művészetéért lelkesedett.
A most aukcióra kerülő gyönyörű
csendélet az egyik legékesebb bizonyítéka, hogy
a kortárs fiatal francia művészek közül, Henri
Manguin neve nem véletlenül merült fel a fent
idézett 1910-es interjúban. 2007-ben a londoni Sotheby’s bocsátotta aukcióra Manguin
Renoncules et Anemones című csendéletét
(1907, magántulajdon), melynek festésmódja,
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Henri Matisse: Virágcsendélet, 1911
magántulajdon

színkezelése és stílusa is rendkívüli módon hasonlít Czigány 1908 körül festett azonos témájú
műveire. Czigány tehát a párizsi útját közvetlenül követő, egy-másfél évben jutott el oda, hogy
művészetébe szerves módon integrálja a francia fauve-ok vívmányait és azokkal egyenrangú
művészi eredményekre jusson.
A Manguin korai műveivel egyenrangú Czigány csendéletek közül, a most aukcióra
kerülőn kívül, az életműben eddig csak két hasonló volt ismert. Az egyiket a budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeum őrzi, melyet Ady Endre hagyatékának részeként, Ady Lajosné rokonságából vásároltak még 1965-ben (Virágcsendélet,
1908 körül, Petőfi Irodalmi Múzeum). A kép
egykor Czigány ajándékaként került a költő tulajdonába. A másik hasonló stílusú csendélet
(Virágcsendélet, 1908 körül) pedig a Kieselbach
Galéria 2008 téli képaukcióján bukkant fel hibás,
pár évvel későbbi datálással. Jelenleg tehát csak
három olyan csendélet ismert, melyet Czigány
1908 körül, a francia fauve-ok közvetlen inspirációjára alkotott.
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Váza, ráhajló női figura-dísszel, Zsolnay, 1902 körül ¦ Vase with a Leaning Female figure, Zsolnay, around 1902

Floreális díszítményű váza, inda formájú fogókkal, Zsolnay, 1900 körül ¦
Vase with Floral decor and tendril-shaped handles, Zsolnay, around 1900

tétel

tétel

Formaterv ¦ Design by: Mack Lajos
Keménycserép, ráillesztett figurával és bemélyedő vonalrajzzal öntött forma.
Az opak eozinmázak márványos mintázattal fedik a vázatestet.
A figura testét magas tüzű alapmázra festett transzparens, a savmaratástól selymes fényű, színes eozinmáz fedi.
Fazonszám ¦ Form number: 6518
Magasság ¦ height: 20 cm, szélesség ¦ width: 13 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 6518 ¦ Raised round stamp, impressed number 6518
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Fazonszám ¦ Form number: 6631
Magasság ¦ height: 22,6 cm, szélesség ¦ width: 12,5 cm
Jelzés ¦ Signed: masszába nyomott ZSOLNAY PÉCS márkajelzés, 6631, 36, 5 ¦
impressed ZSOLNAY PÉCS trademark, numbers 6631, 36, 5

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 750 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 250 – 3 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Keménycserép, formába préselt test, reliefmintával, ráillesztett fogókkal.
Felületét színes opak eozinmázak díszítik, a savmaratás fémszerű megjelenést kölcsönöz a tárgynak.
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Berény Róbert (1887-1953)
Reggelizőasztal, 1928 körül ¦ Breakfast Table, around 1928
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 70,5 x 58 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Berény

Kezdő ár ¦ Starting price: 13 000 000 Ft / 32 500 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 75 000 EUR
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1.

Berény Róbert: Csellózó nő, 1928
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

All e m a g n e v s . F r a nc e = H o n g r i e
Eljátszva a gondolattal, hogy vajon
miként viselkedne Berény Reggelizőasztal című
képe egy csupa francia művészt felvonultató kiállításon, valószínűleg azt tapasztalnánk, hogy
talán csupán nyúlfarknyit lógna ki a sorból, ha
egyáltalán. Minden porcikájából sugárzik a művész franciás kulturáltsága, magabiztos eleganciája, nagyvonalúsága. De vajon miért érezzük
így, miért nem a németes irányultság a szembeötlő, hiszen Berény több mint fél évtizedet töltött a német fővárosban közvetlen e kép megfestése előtt?		

Tudni kell azonban, hogy az akkor még mindig
aránylag fiatal művész csupán kényszerűségből
telepedett le Berlinben és a ráerőszakolt emigrációs évek alatt szinte alig festett, a német közeg bénítóan hatott rá. Berlini kortársai festészetét konvulzívnak, görcsösnek találta és úgy
vélte, hogy „[a németek] a színharmóniák közvetlen megérzése helyett vagy brutálisak és nyersek
lettek, vagy féktelenek, azaz erősen romantikusak;
amíg a franciák jellegükben mindig megmaradtak
klasszikusoknak, mert a megcsinálásban az ízlés, a
tiszta ész a parancsoló.” 1
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Nem véletlen, hogy amikor végre 1926 tavaszán
lehetősége támadt visszatérni hazájába, nem
rohant azonnal Budapestre, hanem egy kisebb
vargabetűt leírva újra francia levegőt szippantott magába, tíz napot töltött Párizsban, ifjúkorának sikerei helyszínén. Erről az Esti Kurírnak
adott interjújában így nyilatkozott „[…] érdekes
volt látni ott azoknak a festőknek a képeit, akikkel
1906-ban és 1907-ben [valójában 1907-ben és
1908-ban (BG)] egy terembe szorítva, mint vadak, együtt szerepeltünk; így Matisse-t, Bracque-ot
[sic!], Derain-t, Dufy-t [sic!] és az akkoriban csak
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néhány műgyűjtő és piktor által legtöbbre tartott
Picasso-t.”2
Innen nézve már nem is olyan különös Berény
kitartása a francia orientáció mellett és az éppen a Szépművészeti Múzeumban vendégeskedő nagyobb Matisse életműadag láttán az az
érzésünk támad, hogy a magyar festő e csendéletét párhuzamként kisebbségi komplexusoktól mentesen, bátran mutogathatnánk hazai

2.

André Derain: Csendélet, 1904 körül
magántulajdon

3.

analógiaként a francia nagymester korabeli művei mellett.
Berény az említett riportban azonban arra is kitért, hogy véleménye szerint mégis miért eltérő
a franciától a magyar piktúra, beleértve talán a
sajátját is: „[…] ha valaki gémeskutat, tulipános
ládát, vagy villogó gatyát fest, attól még nem válik
magyarossá. A magyarosságot a festészetben úgy
találhatjuk meg, hogy ha egy magyar képkollekci-

Pierre Bonnard: Csendélet macskával, 1924
magántulajdon

4.

ót más nemzetek kollekciói közé képzelnénk; ami
ezekben a magyarokban közös és különbözőik az
idegenektől, ez a magyarosság.”3
Obskúrus kijelentés, némileg vitatható is, legalábbis az ő saját esetében, de ennél jobb definíciót nehéz lenne ma is találni. Magam sem
tudom elcsípni, hogy mi az az apró kis fűszer,
amitől mégis hazai terméknek tűnik ez a műve,
bármennyire is beleillene a francia közegbe.

Henri Matisse: Csendélet üveggel és gyümölcsökkel, 1896

A s z í nv a l ő r z s o n g l ő r
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Különös az is – az előző gondolatsort
folytatva –, hogy a magyar szóhasználatban a
csendélet szó német közvetítéssel a németalföldi Stilleven kifejezés lefordításából született
és nem a latin népek egyébként sokkal inkább
életigenlő felfogását amúgy kevésbé tükröző
francia nature morte, vagy az olasz natura morta
kifejezések megfelelője honosodott meg.
E kép láttán – is – sokkal inkább az élet szeretete, annak mindennapi szerény megünneplése
tükröződik, komorságnak csírája sem érzékelhető. Mégis valami furcsa metafizikus atmoszféra árad a műből, s ahogy a Pesti Napló hírlaptudósítója Berény képeiről 1930-ban írta
– „[…] ecsetje alatt a mindennapi élet mindennapi
tárgyai szinte egy valóság fölötti, szublimált tisztaságban jelentkeznek.” 4 Ez a metafizikus töltet
és a minimális eszközhasználat valamelyest a
későbbi Giorgio Morandi művekre emlékeztetnek, de olasz utódjának letompított szürkesége
helyett Berénynél magyarosan paprikás tüzességgel lángolnak a színek, mondhatnánk még a
hidegebb kékek és lilák is. Berény utánozhatat-

lanul egyedi, kifinomult színkultúráját dicséri az
is ahogy az amúgy egymás közelségét kevésbé
bíró rózsaszín és narancsos színfoltokat egymással ütközteti és kiegyensúlyozott, mégis
vibrálóan izgalmas színharmóniát teremt. Mindent színnel fejez ki, színvalőrökkel hangsúlyoz
és tulajdonképpen mindent ott folytat ezen a
képén (is), ahol a háború előtt a Nyolcak időszakában abbahagyta. A képmező egyes elemeire
rázoomolva, fragmentumokat kiragadva nyugodtan az 1911 körüli Nyolcakos csendéletei
mellé tehetnénk és a technikában, színakkordokban, valőrhasználatban alig találnák különbséget. Mégis a képet egészben nézve, árad belőle az 1920-as évek végének korszerűsége, az
École de Paris világa.
A Nyolcak 1911-es kiállításának katalógusában
Feleky Géza így fogalmazott: „Néhány csendéletén, egyik-másik tájképén a színek nem a megvilágítás, a környezet eredményei, vagyis nem kívülről
színesednek meg a jelenségek, hanem immanens
sajátságuk a szín, amely mélyükről áramlik felületükre, hogy azután szétsugározzon. Ezért van meg

70
minden őszibaracknak az íze, a nedvessége is, ezért
tudni, hogy hány napos a császárzsemlyéje, noha
éppen nem ilyen apró becsapásokat céloznak Berény képei.”5 Ahogy a háború előtt, úgy a ‘20-as
évek végén sem a zsemle frissességének érzékeltetésére törekedett Berény, akár azt is
mondhatnánk, hogy számára ce n‘est pas un petit pain. Francia kollégáihoz hasonlóan, láthatólag kizárólag az foglalkoztatta, hogy mi zajlik a
vásznon, csakis a színek, formák, vonalak, a valőrök izgatták és nem pedig a tárgyak. Ez színtiszta festészet!
Ne menjünk el azonban szó nélkül az egyszerűsége ellenére is tökéletes kompozíció mellett
sem. A faék egyszerűségű, – pardon moi! – faék
formájú háromszög-kompozíció patikamérlegen
kicentizett egyensúlya bármennyire is statikus
és banális, mégsem görcsmerevségű, hanem
pontosan annyira lezser és elegánsan hanyag,
sőt kifejezetten kívánatos mint egy francia péksütemény, mondjuk egy chausson aux pommes.
B a r k i G e r g e ly

1 n.n.: Berény Róbert berlini és párizsi tapasztalatairól, az új festészetről és a valódi magyarosságról, Esti Kurír, 1928. március 21. 6.
2	U.o.
3	U.o.
4 (–r.): A KUT kiállítása, Pesti Napló, 1930. január 12. 12.
5 Feleky Géza: ”Nyolcak” kiállítása a Nemzeti Szalonban. [Katalógus] 1911. 5-13.
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Telepy Károly (1828-1906)

Mednyánszky László (1852-1919)

A Felka-völgy (Magas-Tátra) ¦ The Valley in Felka (High Tatras)

Kalapos fiú ¦ Boy in a Hat

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 27 x 37 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Telepy

Olaj, vászon papírlemezen ¦ Oil, canvas on paperboard, 31 x 27 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 360 000 Ft / 900 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 3 750 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

tétel

tétel

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, Telepy Károly kiállítása,
Budapest, Műcsarnok, 1906. január-február,
kat.: 381. (A felkai völgy [Magas Tátra])
¦ Telepy Károly hagyatékának kiállítása,
Budapest, Könyves Kálmán Szalon, 1907. február
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Pekáry István (1905-1981)
Vasárnap ¦ Sunday, 1934
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 145 x 79 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: 19 Pekáry 34

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 22 500 EUR

1.

Pekáry István: Gyermekáldás, 1931
magángyűjtemény

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a művész tulajdonában (1975)
KIállítva ¦ Exhibited:
¦ Pekáry István festőművész kiállítása. Ernst Múzeum, 1975, kat.: sz. n. (Vasárnap címmel)

70

2.

Pekáry István: Mirígy jelmezterve a Csongor és Tündéhez

3.

Basilides Barna: Furulyázó, 1946,
magángyűjtemény

Pekáry István a magyar népművészeti motívumokat az art deco-szerű elemekkel ötvöző festészet
és a gobelin művészet kiemelkedő mestere volt. Ebbe az irányzatba illeszkedik többek között Reitzer
Jenő és Elemér művészete is. Ezeknek a művészeknek egyik törekvése az volt, hogy a magyar népművészet motívumkincsét integrálják az art deco modern stílusába, és ilyen módon hozzanak létre
egy nemzetközileg is elismert magyar formanyelvet. Ennek a stílusnak a virágkora az 1920-as évektől kezdődő negyedévszázad.
Pekáry kozmopolita volt, egyszerre olaszos és magyaros művész, aki a Képzőművészeti Főiskola
elvégzése után Rómában tanult, és első sikereit is Olaszországban aratta az 1930-as évektől.
Többször szerepelt a velencei biennálén és triennálén, majd 1935 és 1937 között a New York-i Művészeti Akadémián tanított.
Egy felvidéki, Rimaszombat melletti kis faluban töltötte gyermekkorát. Az itt ért impulzusok és az
élő folklór ismerete nagyban meghatározták művészi stílusát. A képein megjelenő tárgyak és tájegységek népviseletei néprajzi szempontból autentikusak. Kresz Mária etnográfus szerint Pekáry
valóságos folkloristává képezte ki magát.1
A most aukcióra kerülő festmény néhány szempontból emlékeztethet minket a naiv festők alkotásaira, valójában azonban mindez Pekáry rafinált játékosságát tükrözi. Gyakran „meseszerűnek” nevezett műveinek alapját népművészeti motívumok alkotják, amelyeket élénk színvilágú kompozícióba
rendez. A színek ragyognak, és a falusi emberek egy szürreális rózsaszín térben jelennek meg egy
vasárnapi délutánon. Pekáry meséjének szereplői már-már groteszk hatást keltenek, testük hosszan
megnyújtott, szemük gombszerű, arcuk pirospozsgás. Valójában népviseletbe öltöztetett art deco
figurák. A festő, a rá jellemző módon, a teret „nyomott” perspektívában, majdnem síkszerűen ábrázolja. A háttérben megjelenő geometrikussá egyszerűsített épületek is ezt a hatást erősítik.
Pekáry sajátos, a magyar népművészet motívumait az art decóval ötvöző stílusa nemcsak festményein és gobelinjein jelenik meg, hanem a művészet valamennyi általa művelt műfajában. Mintegy
harminc megvalósult díszlet- és kosztümterv fűződik a nevéhez, többek között Budapest, Bécs, Berlin és Róma színpadjain. Legendás a Nemzeti Színház 1942-es Csongor és Tünde előadásához készített díszlet- és jelmezterve.2 Ez a stílus nem csak Európában bizonyult sikeresnek. Pekáry 1973-as
Tokióban rendezett, utolsó egyéni kiállításának a kritikai visszhangja igen kedvező volt, a japánok is
fogékonyságot mutattak a művészete iránt.3

70

C s e r e s n y é s i Ann a

1 Kresz Mária: Magyarország Népművészete. Élet és Tudomány, 1985.10.18.
2	Dr. Székely György: Pekáry István Csongor és Tünde tervei. Magyar Iparművészet, 1994, (3.)
3 F. Gy.: Naptárunk festőművésze. Képes Újság, 1984.12.22.
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Vörös Géza (1897-1957)
Virágcsendélet ¦ Flower Still-life, 1936

¦ 86

tétel

Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
Csendélet feketében ¦ Still-life in Black, 1935

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 82 x 44,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vörös Géza 36

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100,5 x 80,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Iványi Grünwald Béla 1935

Kezdő ár ¦ Starting price: 950 000 Ft / 2 375 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 3 750 – 6 250 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 12 500 EUR
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Poll Hugó (1867-1931)
Folyópart Bretagne-ban ¦ Riverbank in Brittany

¦ 88

tétel

Corini Margit (1897-1982)
Hajók a Szajnán ¦ Ships on the Seine

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 37,5 x 52,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Poll H.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50 x 63 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: M. de Corini

Kezdő ár ¦ Starting price: 240 000 Ft / 600 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 1 875 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 750 – 5 000 EUR
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Patkó Károly (1895-1941)
Lerici (Vitorlások Lericiben), 1929 körül ¦ Lerici (Sailing Boats in Lerici), around 1929
Olajtempera, fa ¦ Oil-tempera on wood, 74,5 x 100 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Patkó

Kezdő ár ¦ Starting price: 26 000 000 Ft / 65 000 EUR
Becsérték: 50 000 000 – 70 000 000 Ft
Estimate: 125 000 – 175 000 EUR

70

70

1.

Spezia-öböl, 1960-as évek
Archív fotó

2.

Lerici, 1920-as évek
Archív fotó

Patkó Károly római ösztöndíjas évei alatt bejárta
egész Itáliát, élményeit az út során vázlatfüzetében örökítette meg. A rajzokon pontosan jelölte
a dátumot és a helyszínt is, a már a műteremben
kidolgozott, nagyméretű kompozíciókon azonban nem foglalkozott a települések megjelölésével. Megfestette az olasz tengerpart jellegzetes helyszíneit, különösen a halászok és hajósok
mindennapjait, a hajóácsokat, bárkavontatókat,
hálójavítókat és az egykor halászok által használt, különleges trabuccókat. Sok időt töltött
az Amalfi-part városkáiban, kikötőiben és Szi-

cíliában, több alkalommal megfordult a francia
határhoz közel eső, a Ligur-tenger partján lévő
Lericiben. A Spezia-i öbölben először 1929 körül
járt, majd közel tíz évvel később, második olasz
útja során is ide utazott, hogy megörökítse a kikötő felett magasodó reneszánsz erődítményt,
melyet aztán az 1938-as velencei biennálén
mutatott be. A más néven Költők-öblének −
Golfo dei Poeti − nevezett Lerici kikötő jellegzetes, félköríves alakját láthatjuk a nagyközönség
elé most először kerülő festményen is.
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Lerici már a XIX. században népszerű volt a vitorlások körében, itt rendezték meg a legrangosabb és legrégebbi olasz yacht klub által szervezett első regattát is, 1880-ban. Elegáns, fehér
vitorlájú árbócos hajókat szinte csak Lerici környékén festett, Olaszország távolabbi részein
inkább a vidám, színes halászcsónakok ragadták
meg képzeletét.
„A Palazzo Falconieri, melyben tehetségük kivirágzott, melynek napsugaras műtermeiben új stílusuk kiérlelődött, mely munkájukat örömmel és
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szeretettel ápolja és dédelgeti, új fejezetet nyitott
a modern magyar művészet történetében. S az új
fejezet címéül a müncheni, párisi és nagybányai
korszak után az örök Rómát fogják írni” – írta
Gerevich Tibor, a római magyar ösztöndíjasok
első bemutatkozó kiállítását kísérő tanulmányában. Patkót barátja és pályatársa, Aba-Novák Vilmos ajánlotta a római Magyar Akadémia
igazgatójának figyelmébe, így mindketten már
az első évfolyammal, 1928-ban érkeztek Rómába. Mellettük többek közt Szőnyi István, Molnár

3.
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Patkó Károly: Golfo di Spezia, 1930-as évek
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

4.
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C. Pál, Medveczky Jenő, Kontuly Béla voltak a
Collegium Hungaricum lakói. Rómában Patkónak a legnagyobb élményt az antikvitás emlékei és a reneszánsz nagymestereinek alkotásai
jelentették, az ösztöndíjasok közül egyike volt
azoknak, akiket leginkább megérintett az olasz
kultúra. Az utazások során látott monumentális
reneszánsz freskók könnyedségének, levegősségének, vékony faktúrájának hatására kezdett
el temperával kísérletezni.

Patkó Károly: Pescatori, 1929
Magántulajdon

és

aukcióshá z

Patkó Károly alkotói periódusa igen rövid, alig
több mint másfél évtizedet ölel fel. Szemlélődő, visszahúzódó és nyugodt természetének
megfelelően alaposan és hosszasan foglalkozott minden egyes képével, így az életmű sem
olyan terjedelmes, mint több pályatársa esetében. Örömteli és ritka pillanat, ha felbukkan egy
ilyen különleges témájú és kiemelkedő kvalitású
alkotás, egy igazi rejtett kincs Patkó itáliai korszakából.
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Glatz Oszkár (1872-1958)
Lány portré ¦ Portrait of a Girl, 1933

¦ 91

tétel

Hollósy Simon (1857-1918)
Olvasó nő ¦ Woman Reading, 1880

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 36 x 30,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Glatz 1933

Pasztell, papírlemez ¦ Pastel on paperboard, 55 x 39,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Hollósy S. München 80

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 250 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 400 000 Ft
Estimate: 2 250 – 3 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 320 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR
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Telepy Károly (1828-1906)
Halászkunyhók Fonyódnál ¦ Fishing Cabins in Fonyód, 1903

tétel

Mednyánszky László (1852-1919)
Shylock

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 15 x 24 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Telepy K

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 74 x 60 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 750 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 250 – 2 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 800 000 Ft / 7 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR

70

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Telepy Károly hagyatékának kiállítása,
Budapest, Könyves Kálmán Szalon, 1907. február
(feltehetően kat.: 6.)
Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Telepy Kiállítás, Országos Magyar Képzőművészeti Társulat,
Budapest, Műcsarnok, 1906, kat.: 93. (Halászkunyhók címmel)

Mednyánszky László: Shylock
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Koszta József (1861-1949)
Vihar előtti fények ¦ Lights before the Storm
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60,5 x 65,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Koszta

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 400 000 Ft / 11 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 20 000 EUR

1.

Szentes, archív felvétel
Fortepan

70

70

2.
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Magyar tanya, 1912, archív felvétel
Forrás: Fortepan
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Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Nagy István (1873-1937)

Itatás ¦ Watering

Esti hangulat, 1920 körül ¦ Evening Mood, around 1920

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 46 x 55 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Iványi Grünwald Béla

Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 31,5 x 45,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy István

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 500 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 950 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

tétel

tétel

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Nagy István gyűjteményes kiállítása. Budapest, Nemzeti Szalon, 1923. október

174

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

175

70

70

¦ 97

¦ 98

Réth Alfréd (1884-1966)

Kádár Béla (1877-1956)

Personnage, 1963

Hölgy csendélettel ¦ Woman with Still-life

Olaj, kollázs, vászon ¦ Oil, collage on canvas, 46 x 38 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: A. Reth

Tus, gouache, papír ¦ Ink, gouache on paper, 30 x 36 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 600 000 Ft
Estimate: 4 500 – 6 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

tétel

tétel

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 251.
¦ In: Cserba Júlia, Kopeczky Csaba, Makláry Kálmán, Passuth Krisztina: Alfred Reth 1884-1966.
Makláry Artworks, Budapest-Párizs, 2003
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Cserba Júlia, Kopeczky Csaba, Makláry Kálmán, Passuth Krisztina: Alfred Reth 1884-1966.
Makláry Artworks, Budapest-Párizs, 2003, kat.: 251.
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Czóbel Béla (1883-1976)
Berlini utca (Házak) ¦ Street in Berlin (Houses), 1922
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 65 x 84 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czobel 22

Kezdő ár ¦ Starting price: 6 000 000 Ft / 15 000 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 30 000 – 37 500 EUR
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A festmény hátoldalán található kiállítási etikett

Éppen és pontosan egy évszázada, hogy Czóbel
Béla megfestette a most aukcióra kerülő képét.
Festményén Berlin, vagy valamely ehhez közeli
németországi város egyik kisebb, házakkal körülfogott terét ábrázolja, melynek középterében
egy szoboralakkal díszes kút helyezkedik el. Bár
a festő katonai mentesítést kapott az első világháború kitörését követően, de az ennek dacára
szinte biztos internálást elkerülendő, Párizsból a hollandiai Bergenbe költözött. 1919-ben
innen ment tovább Berlinbe, a magyar emigránsok egyik legfontosabb gyűjtőhelyére. „Alig
van városa a világnak, amely oly gyorsan lendült
volna a fejlődés legmagasabb fokára, mint Berlin.
A képzőművészetek egyre otthonosabbá lettek

1.
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Berlin, 1920-as évek

2.
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Berlinben, amelynek művészeti élete előtt még
München is háttérbe szorult” – írta Karl Schwarcz
a Berlini művészek és műgyűjtők című cikkében
1915-ben. Czóbel 1919 és 1925 között élt és
dolgozott itt, mely ekkorra már a legjelentősebb
európai metropoliszok egyikévé fejlődött.
„Nagyon valószínű, hogy a színtől a tónushoz vezető fordulatban Hollandiának, ahol Czóbel
öt évet töltött, lényeges szerep jutott. Mindenesetre tény azonban, hogy ez a fordulat olyan emberi
és művészeti sajátosságokat hozott napvilágra
Czóbel munkáiban, amelyek gyökerét kétségtelenül Magyarországon kell keresnünk. Az idealizáló
és architektonizáló csúcspontoktól mentes magyar

élet emléke kivált ott nyilvánvaló, ahol a tónusos
barna skála a sötétlő zöldek és kékek harmóniájával társulva, homályba burkolódzó, hallgató tájak
meghitt közelségét hozza elénk, melyben a tárgyak
úgy bújnak össze, mint este a nyáj. Ez a földhöz
és természethez való kötöttség sokkal elsődlegesebb, spontánabb Czóbel Bélában, mint akármelyik
német festőben, akinek a műveit valaha is az ő
festményei közelében láttam” – írta a német és
magyar kultúrában egyaránt otthonosan mozgó Kállai Ernő 1924-ben. Czóbel, mint korábban
Párizsban, úgy Berlinben sem a magyar kortársakkal, hanem a helyi, német művészekkel tartott szorosabb kapcsolatot. A német expresszionistákkal, többek között a Die Brücke csoport

Ernst Ludwig Kirchner: Hallesches Tor, Berlin, 1913
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tagjaival együtt állított ki több alkalommal és
számos helyszínen. Amit Kállai olyan érzékletesen taglalt Czóbel berlini időszakának stílusáról, az szinte mintaszerűen mutatkozik meg
a művész most aukcióra kerülő városrészletén.
A házak mintha egy meleg és meghitt ölelésben
fognák közre a kis kútdíszes teret. A fekete kontúrfoszlányok közül előderengő hamvas barnák,
kékek és zöldek közös tónusegységbe olvadnak össze. A zömében árnyékos, bensőséges,
szinte szobabelső-hatású kompozícióban csak
imitt-amott lobban fel egy-egy fénypászma, a
térhatás érzékeltetésének szándékával. Czóbel
ezekkel a berlini képeivel eljutott az intim városkép műfajának egyik, már-már az absztrakt
festészet határán egyensúlyozó végpontjára.

Mivel Czóbel új képeit berlini tartózkodásának fél évtizede során rendszeresen kiállította, így feltehetően a most aukcióra kerülő mű
is szerepelt nyilvánosan, 1922-es születését
nemsokkal követően. Erre alkalom legkorábban
1923-ban adódott, amikor Czóbelnek gyűjteményes kiállítása nyílt a berlini Goldschmidt és
Wallerstein Galériában, valamint csoportkiállításon vett részt a szintén berlini Ferdinand Möller Galériában, ahol a Die Brücke tagjaival együtt
mutatta be munkáit. Kállai a művésszel kongeniális módon írt annak berlini műveiről, mint azt
a következő idézet is ékesen tanúsítja: „Czóbel
tónusbeli elmélyedése a színek rendkívül sokrétű
és bonyolult egymásra festésén át köti le a szemet.
Az alkonyati homályba süllyedt színek intenzitása

úgy lappang a felület lefogott tónusaiban, mint izzó
parázs a szürke, de meleg hamu alatt. Nagy, puha
hullámokban ömlik el a képeken a tónusok sötét,
zöld, vörösesbarna és liláskék melegsége. Alóluk
csak helyenként villog ki a tűzvörösnek, rózsaszínnek vagy aranysárgának egy-egy hirtelen, rövid
felcsillanása. A felületnek egyébként meglehetősen
nivellált technikájában az ecsetvonások alig észrevehető fodrozódása szokta ezt jelezni. Mert Czóbel
nem a könnyen kínálkozó poénok vagy lendületesen körülkanyarított nagyotmondások, hanem a
komoly szellemi és mesterségbeli elmélyülés embere.” Kállainál szebben és igazabban nem lehet
megfogalmazni és megközelíteni Czóbel 1920as évekbeli festészetének lényegét. Minden leírt
szava és jelzője telitalálat.
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Czóbel Béla: Berlini utca, 1900-as évek első fele
magántulajdon

4.

vir ág

judit

galéria

Ernst Ludwig Kirchner: Nollendorfplatz, 1912

és

aukcióshá z

181

70

70

¦ 100

t é t e l

Bruck Lajos (1846-1910)
Ischl-i ház, 1900 körül ¦ House in Ischl, around 1900
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 63,5 x 50,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed
Hátoldalon ¦ On the reverse: Bruck Lajos hagyatéki etikett ¦ legacy etiquette

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 750 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 750 EUR
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Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 53. Művészeti Képaukció, 1980. december, kat.: 252. (Szentendrei kapu címmel)

Szobotka Imre (1890-1961)
Belgrád-székesegyház, Szentendre ¦
The Belgrade Cathedral in Szentendre
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 90,5 x 70,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Szobotka

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 4 500 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 3 400 000 Ft
Estimate: 6 500 – 8 500 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Szobotka Imre (1890-1961) emlékkiállítása.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1971. augusztus-szeptember, kat.: 65.
Feltehetőleg kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ A K.U.T. Képzőművészek Új Társasága kiállítása. Nemzeti Szalon, Budapest,
1934. december 1-17., kat.: 119. vagy 120. (Ut vagy Ucca címmel)
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Vermes Imre gyűjteményében (1971)

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Országos Magyar Képzőművészeti Társulat,
Bruck Lajos, Mihalik Dániel és Pap Henrik hagyatéki kiállítása,
Budapest, Műcsarnok, 1911. október, kat.: 200. (Ischl-i ház)
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Kmetty János (1889-1975)
Kecskeméti utcakép, 1920-as évek ¦ Street in Kecskemét, 1920s
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 50,5 x 68,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kmetty

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 200 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR
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Organikus kehelyváza, Zsolnay, 1900 körül ¦ Organic Goblet Vase, Zsolnay, around 1900
Keménycserép, öntött forma, ráillesztett, szabadon mintázott elemekkel.
Két színű opak eozinmázzal festett, savmaratott, tompa fényű.
Fazonszám ¦ Form number: 5551
Magasság ¦ height: 25 cm, szélesség ¦ width: 16 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 5551, M, pecsételt MADE IN HUNGARY márkajelzés ¦
Raised round stamp, impressed 5551, M, stamped MADE IN HUNGARY trademark

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 22 500 EUR

Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Federico Santi, John Gacher: Zsolnay Ceramics.
Collecting a Culture, Schiffer Publishing Ltd., Pennsylvania, 1998, 89. oldal, jobb oldali ábra
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Organikus váza, 1900 körül, Santi & Gacher gyűjtemény
(Forrás: Federico Santi, John Gacher: Zsolnay Ceramics.
Collecting a Culture. Schiffer Publishing Ltd., USA.
89. oldal jobb oldali ábra)
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Szőnyi István (1894-1960)

Czóbel Béla (1883-1976)

Öltözködés ¦ Dressing up

Pihenő nő ¦ Woman resting

Tempera, vászon ¦ Tempera on canvas, 35 x 50 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Szilágyi Vilinek barátsággal Szőnyi

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 70 x 83,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czóbel

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 4 500 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 800 000 Ft / 7 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR
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Schönberger Armand (1885-1974)

Kmetty János (1889-1975)

Város ¦ City

Szentendrei kertben ¦ Garden in Szentendre

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 50 x 35 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Schönberger A.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 40 x 50 cm
Jelezve balra lent és hátoldalon ¦ Signed bottom left and on the reverse: Kmetty

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 700 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 250 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 375 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR
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Marczell György (1897-1979)
Halászat ¦ Fishing, 1974

t é t e l

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 90,5 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Marczel 1974

Kezdő ár ¦ Starting price: 460 000 Ft / 1 150 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR
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Demény Miklós (1939-2010)
Butikban ¦ In a Boutique, 1999
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 110 x 100 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Demény M 999
Jelezve vakrámán ¦ Signed on the stretcher: Demény Miklós Mézeskalácsos

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Rum Attila: Demény Miklós (1939-2010).
Virág Judit Galéria, Budapest, 2021, 72. oldal

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 4 500 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR
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Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Demény Miklós.
Virág Judit Galéria, Budapest, 2021. június – július
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Patkó Károly (1895-1941)
Isola Tiberina, 1930 körül ¦ Isola Tiberina, around 1930
Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 44,5 x 59 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 7 500 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Paumkirchner Rudolf,
¦ majd Reinhold Hofstätter (Bécs) gyűjteményében

70

70
Patkó Károly: Isola Tiberina, 1929 körül, magántulajdon
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Járitz Józsa (1893-1986)
Lány sárga kendővel ¦ Girl with a yellow Scarf
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Molnár C. Pál (1894-1981)
Madonna (Anyaság) ¦ Madonna (Motherhood), 1932

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 81 x 65 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Járitz Paris.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 55 x 45,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: MCP 1932

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 750 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 000 – 5 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 900 000 Ft / 2 250 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 200 000 Ft
Estimate: 3 500 – 5 500 EUR

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ Gróf Klebelsberg Kunó emlékkiállítás.
Műcsarnok, Budapest, 1933. február – március, kat.: 191.
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Nikelszky Géza (1877-1966)

Reitzer Jenő és Reitzer Elemér

Kaspó tervrajza a Zsolnay-gyár részére ¦ Cachepot draft for the Zsolnay Factory, 1907

A jó vőfély ¦ The good bridesman, 1927

Akvarell, ceruza, papír ¦ Aquarelle, pencil on paper, 20 x 27 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: NG 1907. IV. 3.

Gouache, kollázs, papírlemez ¦ Gouache, collage on paperboard, 79,5 x 109,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Reitzer Jenő Reitzer Elemér 1927

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 500 – 5 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 1 875 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR

t é t e l
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Igazi öröm ennek a ritkaságszámba menő, szignált és dátumozott tervnek a felbukkanása
árverésünkön. Az 1948-as államosítást követően ugyanis igen kevés tervrajz maradt fenn az
utókor számára. A gyár tervezőművészeinek elfogadott tervrajzai alapján készültek a mintadarabok, melyek jóváhagyásuk után lettek a forma- és fazonkönyvekbe bevezetve, majd
gyártásba véve.
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Kádár Béla (1877-1956)
Akt lepellel ¦ Nude with Veil
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Cigarettázó nő ¦ Woman with Cigarette

Tus, papír ¦ Ink on paper, 33,5 x 25 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Gouache, pasztell, papír ¦ Gouache, pastel on paper, 54,5 x 45,5 cm
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Scheiber H.

Kezdő ár ¦ Starting price: 260 000 Ft / 650 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 200 000 Ft / 5 500 EUR
Becsérték: 3 500 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 750 – 12 500 EUR
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Tihanyi Lajos (1885-1938)
Párizsi táj ¦ Landscape of Paris, 1925
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 65,5 x 46 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: L. Tihanyi 25

Kezdő ár ¦ Starting price: 24 000 000 Ft / 60 000 EUR
Becsérték: 36 000 000 – 50 000 000 Ft
Estimate: 90 000 – 125 000 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Jacques de la Fregonnière,
¦ majd Eisenberger Jenő gyűjteményében
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Lust auf Kunst. Die Sammlung Eisenberger Jenő – Stimmungsimpressionismus, Jugendstil, Moderne,
Bécs, Historischen Museums der Stadt Wien, 2002. október 24. – 2003. március 2. (kat.: 7.1.11.)
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Száz év ragyogás. Osztrák-magyar festészeti kiállítás. Eisenberger Jenő gyűjteménye Bécs,
Budapest, Károlyi Palota Kulturális Központ, 2001. június 15. – augusztus 30., 26. (kat.: 75. Absztrakt)
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Tihanyi Lajos először 1907-ben, a nagy retrospektív Cézanne-kiállítás évében járt Párizsban.
Itt ismerkedett meg a később Nyolcak néven
megalakult művészcsoport több tagjával.
Az 1907 és 1910 közötti nyarakon Nagybányán
dolgozott, és csatlakozott a Nyolcak előzményének tekinthető „keresők”- höz. Első gyűjteményes tárlata már Kassák Lajos aktivista körében, 1918 októberében nyílt meg a MA folyóirat
budapesti helyiségében. A Tanácsköztársaság
kulturális életében való aktív részvétele miatt,
annak bukását követően előbb Bécsbe, majd
Berlinbe emigrált. Innen 1923-ban utazott tovább Párizsba, ahol élete további részét töltötte.
1923 és 1938 közötti munkássága már a kortárs
francia művészet szerves része, alkotásait Párizsban, New Yorkban és Drezdában mutatta be.

„Nem úgy festem meg a dolgokat, ahogy azoknak
külső képe előttem megjelenik, hanem festés közben feloldódik bennem a kép tárgya és a vásznon
előbb felbontom azt a halmazt, amit a konstrukció,
a színek egymásrahatása, a vonalak mozgásiránya
idéz elő: Ezt egységbe foglalom össze. Ezt folytatom mindaddig, amíg tehetségem szerint képes
vagyok fejleszteni a fenti dolgok összetartozását”
– írta Tihanyi 1924 körül született önéletrajzában. A kubista formálástól a teljes absztrakcióig
vezető útján, Tihanyi 1925-ben már az Amédée
Ozenfant és Le Corbusier nevével fémjelzett purizmus művészeti elvei szerint építette fel kompozícióit. A L’Esprit Nouveau folyóirat a francia
purizmus festészetben, szobrászatban és építészetben egyaránt megnyilvánuló elveinek a
gyűjtőhelye volt, itt jelentek meg azok az írások,
melyek Tihanyit is a képépítés új útjaira terel-
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ték. Ennek az avantgárd művészeti irányzatnak
a jegyében született a most aukcióra kerülő, a
szakirodalomban eltérő címeken szereplő kompozíció is 1925-ben. Nincs egyszerű helyzetben
az a kutató, aki megpróbál rendet vágni a Tihanyi művészetével foglalkozó irodalom téves és
egymással is keveredő adatainak bozótjában.
A most aukcióra kerülő mű legközelebbi párdarabja a párizsi Musée national d’art moderne
gyűjteményében található, ma La Rue de la
Glaciére címen szereplő kép, mely szintén az
1925-ös dátumot viseli. Ezen kívül még a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében is van
egy hasonló kompozíciójú tusrajz, melyet Tihanyi szintén 1925-ös dátummal és ajánlással
látott el. A La Rue de la Glaciére címen szereplő
mű, a Tihanyi-hagyatékból származó műtárgyfotójának tanúsága szerint, eredetileg a Toit au
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Paris, azaz Párizsi háztető címet kapta, tehát ez
az eredeti címe. Ez a kép Tihanyi egyik legjobb
barátja, a szintén magyar származású, de Franciaországban világhírűvé vált Brassai fotóművész ajándékaként került a Musée national d’art
moderne gyűjteményébe.
Tihanyi 1938-ban bekövetkezett halálát követően hagyatékát Brassai és a művész egy másik barátja, a francia Jacques de
la Fregonnière őrizte meg. A hagyaték legnagyobb része 1970-ben került Magyarországra,
Passuth Krisztina művészettörténész hathatós
segítségével. Ekkor nem csupán festmények
és grafikák, de írásos dokumentáció és műtárgyfotók is hazakerültek. Tihanyi sajátkezű
műtárgyjegyzékei fontos, de nagyon szigorú
kritikával kezelendő dokumentumai művészetének. A Magyar Nemzeti Galéria adattárában
lévő egyik műtárgylista tanúsága szerint, Tihanyi három Paris landscape (Párizsi táj) című
művet is számontartott. Az angol nyelvű lista
(mely amerikai kiállítás előkészületeire utal)
tételei közül az egyik, inch-ben megadott méretű Párizsi táj nagy valószínűséggel azonos a
most aukcióra kerülő és egykor Jacques de la
Fregonnière tulajdonában lévő festménnyel.
A mű a francia és magyar múzeumokban őrzött
darabokkal azonos témájú, párizsi háztetők és
kémények elvont, purista szellemű ábrázolása.
„A tudományos kutató szenvedélyes kitartásával,
fegyelmezett éleseszűségével elemzi és bontja szét
a formákat. És csak miután a tárgyat már végső
tagozatainak összefüggésében látja, fog hozzá az
összegzés kemény munkájához, mely pontról pontra haladva egyre szélesebb körű, egyre teljesebb és
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szilárdabb egységeket teremt” – írta pontosan és
lényegre törően Kállai Ernő 1926-ban Tihanyi
művészetéről.
Jacques de la Fregonnière naplójában
a következőket jegyezte fel 1972 körül: „Tihanyi halála után, 1938-ban, képeit magamhoz vettem és egy cselédszobában őriztem majdnem 32
éven át. Arra vártam, hogy méltatlan szülei, akik
őt haszontalannak és kisiklottnak vélték, sőt szűkös körülmények között hagyták meghalni, véglegesen eltávozzanak. Mindezek után felajánlottam
a hagyatékot a Párizsi Magyar Intézetnek, hogy a
képek magyar múzeumokban legyenek kiállítva.
Mielőtt a festmények véglegesen elhagyták volna
Párizst, Brassai kívánságára a Galerie Entremonde
kiállítást rendezett Tihanyi emlékére.” Úgy tűnik,
hogy néhány kép mégis az 1973-ban elhunyt
Fregonnière családjának birtokában maradt,
mivel a most aukcióra kerülő darab, 2000 körül
ezzel a származással bukkant fel a hazai műkereskedelemben. Ekkor jutott hozzá Eisenberger
Jenő, a magyar gyökerekkel rendelkező bécsi
műgyűjtő, aki egy vele készült interjúban a következőket mondta: „Ha szabad így fogalmaznom, belemelegedtem a magyar művészet gyűjtésébe. Felfigyeltem arra, hogy az 1920-as években
milyen korszerű művek születtek az itteni festők
ecsetje által. Így vettem meg első, immár a monarchia bukása után született képemet Tihanyi Lajos
Kompozíció című alkotását. […] ...unikumnak tartom például Tihanyi Lajos életművét, mely egy kis
népszerűsítő munkával, akár európai hírnévre is
szert tehet. Egyik legnagyobb gyűjtői sikeremnek
könyvelem el például, hogy a festő imént említett
alkotását sikerült megszereznem.”

1.

Amédée Ozenfant: Csendélet, 1921
magántulajdon

2.

Albert Gleizes: Festmény, tárgy, 1921
Art Resource, New York
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Rippl-Rónai József (1861-1927)
Sándor öcsém ¦ My Brother Sándor, 1916
Ceruza, kréta, papír ¦ Pencil, chalk on paper, 24,5 x 19,5 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: "Sándor öcsém" 1916 dec. 24. Rónai

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 700 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

208

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

¦ 119

t é t e l

Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Szász Tibor képmása ¦ Portrait of Tibor Szász, 1920
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 66,5 x 53,5 cm
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Aba-Novák 20.
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse: komolósi Szász Tibor képmása 1920. XI. 7-én pinx: Aba Novák Vilmos

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 7 500 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR
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Basch Andor (1885-1944)

Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

Francia kisváros ¦ French village

Virágzó fák ¦ Trees in Blossom, 1935

Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 46,5 x 55,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Basch

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 80,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Iványi Grünwald Béla, 1935

Kezdő ár ¦ Starting price: 200 000 Ft / 500 EUR
Becsérték: 300 000 – 600 000 Ft
Estimate: 750 – 1 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 950 000 Ft / 2 375 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Czene Béla (1911-1999)

Pólya Tibor (1886-1937)

Ábrándozó akt macskával ¦ Day-dreaming nude with a cat

Csendélet ¦ Still-life

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 81 x 100 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ifj. Czene Béla

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 36 x 35,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Pólya T

Kikiáltási ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 3 750 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 6 250 – 10 000 EUR

Kikiáltási ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 375 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 000 – 3 000 EUR
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Szőnyi István (1894-1960)
A Duna Zebegénynél ¦ The Danube at Zebegény
Olajtempera, vászon ¦ Oil-tempera on canvas, 50 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Szőnyi I

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 6 500 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR

70

70
1.

A zebegényi szabadstrand 1983-ban
archív felvétel, Bánhalmi János

2.

A Duna-part Zebegénynél, 1928
Fortepan - Zagyva Tiborné
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Bernáth Aurél (1895-1982)
Dr. Friedländer Jakab portréja II. ¦ Portrait of Dr. Jakab Friedländer II.

t é t e l

Pasztell, papír papírlemezen ¦ Pastel, paper on paperboard, 55 x 46,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: BA.

216
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judit

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor dr. Friedländer Jakabné szül. Jaulusz Borbála tulajdonában

galéria

és

T. L. portréja, 1930-as évek ¦ Portrait of T.L., 1930s
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 38 x 30 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1948/16.

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 050 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

Scheiber Hugó (1873-1950)

aukcióshá z

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 1 750 – 3 000 EUR

vir ág

judit

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Art Basel, 1988
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Wehner Tibor: A Szölke-Gyűjtemény. Festmény, grafika, szobor, érem.
Ferenczy Múzeumi Centrum, MűvészetMalom, Szentendre, 2019, 337. oldal
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Munkácsy Mihály (1844-1900)
Tanulmány ¦ Study

¦ 128

t é t e l

Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 20,5 x 17,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Munkácsy Mihály

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 950 EUR
Becsérték: 600 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 500 EUR

Rippl-Rónai József (1861-1927)
General Arnstein, 1916
Színes ceruza, papír ¦ Coloured pencil on paper, 24,5 x 19,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Rónai 1916 FSP3/15
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: General Arnstein

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 050 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Rippl-Rónai József újabb rajzai és festményei.
Ernst Múzeum, Budapest, 1917, katalógus: 2. (Arnstein generális címen)
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Nemes Lampérth József (1891-1924)
Városligeti részlet ¦ View of the City park, 1912
Akvarell, tus, papír ¦ Aquarelle, ink on paper, 28 x 40 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: NLJ 1912 VI 5

Kezdő ár ¦ Starting price: 6 000 000 Ft / 15 000 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 25 000 – 37 500 EUR

70

70

1.

Kmetty János: Városliget, 1911-1912 körül

2.

Max Pechstein: Erdei út, 1919

3.

Nemes Lampérth József művészi pályájának
1910 körüli indulásakor, a francia Fauvok és az
ezzel párhuzamos magyar Vadak forradalma már
éppen lezajlott. A fiatal művész 1913-as párizsi
útja előtt mind a klasszikusokat, mind pedig a
francia modernek műveit, javarészt csupán fekete-fehér reprodukciók nyomán ismerhette, eltekintve attól a néhány kivételes alkalomtól, amikor budapesti tárlatokon kortárs, modern külföldi
alkotásokkal találkozhatott.

Szűk másfél évtizednyi munkássága során, az
1912-es év bizonyult a legtermékenyebbnek.
Ebben az évben körülbelül félszáz művet alkotott, olaj- és tusfestményeket, akvarelleket és
metszeteket vegyesen. E művészeti szempontból kivételesen eredményes évben festett és rajzolt csendéleteket, aktokat, önarcképeket, városés tájképrészleteket. Előző évben felvételizett az
Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolára, ahová érettségi hiányában csak rendkí-
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Ernst Ludwig Kirchner: Hegyi erdő, 1919-1920,
magángyűjtemény

vüli növendékként juthatott be. Nyáron a főiskola
nyári festőiskolájaként is működő nagybányai
művésztelepen dolgozott. 1911 őszétől rendszeresen látogatta a főiskola esti aktrajztanfolyamát
is, melynek vezető mestere Ferenczy Károly volt,
helyszíne pedig az Andrássy úti főépülettől pár
sarokra lévő Epreskert. Lampérth itt ismerkedett
meg azokkal a vele egykorú pályatársaival, akikkel néhány évvel később megalakította a „Fiatalok” Képzőművészeti Körét.

A most aukcióra kerülő Városligeti részlet, napra pontos datálása szerint 1912. június
5-én született. A színes tusokkal festett kompozíción, a kép középterében, feltehetően az egykor számos városligeti kioszk egyikének részletei
tűnnek fel. Elől és hátul dúsan lombos, színpompás fák fogják közre az építményeket.
A kép párdarabjainak tanúsága szerint, Lampérth
június első napjaiban rendszeres látogatója volt
a Városligetnek, és minden nap festett legalább

egy expresszív ecsetkezelésű, rendkívüli színességével figyelemkeltő tusfestményt. Nem egyedül látogatta az Epreskert tőszomszédságában
lévő városi parkot, mivel ebben az időszakban a
„Fiatalok” Képzőművészeti Körének több tagja is
dolgozott itt, többek között Kmetty János, Erős
Andor, Diener-Dénes Rudolf (ekkor még Rezső)
és Uitz Béla életművéből is ismertek városligeti
és epreskerti részleteket ábrázoló művek. Ezek
összegyűjtése és kiállításon való bemutatása úgy
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várostörténeti mint művészettörténeti szempontból is ígéretes. Lampérth 1912-es városligeti látogatásainak művészi eredményeit egy nagyméretű, olajjal festett fő műben foglalta össze
még valamikor a nyár folyamán, melyet szintén a
Virág Judit Galéria aukcionált 2013 telén.
„Nemes Lampérth pikturája a színek végletes felfokozásában, egymást segítő kontrasztjában kulminál. Ahol a plasztikát akarja előtérbe
helyezni (ez pedig állandó akarása) ott is a színek de-
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4.

Nemes Lampérth József: Városligeti részlet, 1912

5.

koratív karaktere ugrik elénk. Lampérth par excellence festő” – írta Kassák Lajos 1917-ben, az általa
szerkesztett MA című folyóiratban. A nemzetközi
viszonylatban is jelentős avantgárd lap vizuális
karakterét Nemes Lampérth, és a nyomában fellépő, expresszív grafikai vonalat képviselő alkotók határozták meg. Szabó Júlia a következőket
írta erről: „...az igazi monumentális rajzművészet
megteremtése már az aktivisták nevéhez fűződik. E
csoport a tízes évek közepén jött létre, de rajzművészetének fő vonásait egyik legjelentősebb tagja már
1912-ben kialakította. Nemes Lampérth József ekkor teremti meg azt az erőteljes, tusban, akvarellben
csodálatosan fénylő expresszív formanyelvet, amely
a tízes évek avantgarde folyóiratának, a Kassák

70

Nemes Lampérth József: Városligeti részlet, 1912
Kiscelli Múzeum, Budapest

Lajos által szerkesztett »Má«-nak sajátos grafikai
karaktert ad.” Kassák egykorú megfogalmazása
szerint – mely tökéletesen találó a most aukcióra
kerülő Városligeti részletre is –, Lampérth mintha
„égő papírszalagokból” építené „sustorgó erejű”
képeit. Egészen különleges alkalom, amikor egy
művész mozgása naprakészen követhető a művei által. Egymás mellett szemlélve Lampérth
1912. június 3-án, 4-én és 5-én született képeit,
ezeket a látvány minél gyorsabb megragadását
kíméletlenül gyors ecsetkezeléssel biztosító városligeti tusfestményeket, egyértelművé válik a
magyar modernizmus egyik legjelentősebb alakjának megkérdőjelezhetetlen zsenialitása.
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Városliget, 1906, archív fotó
Forrás: Fortepan - Kurutz Márton
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Nagy Oszkár (1883-1965)

Fenyő György (1904-1978)

Nagybányai házak ¦ Houses in Nagybánya (Baia Mare)

Kilátás templomtoronnyal ¦ View with Church Tower

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 16,5 x 46 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Nagy Oszkár

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 77,5 x 61,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed
Hátoldalon ¦ On the reverse: Fenyő György hagyatéki pecsét ¦ legacy stamp

t é t e l
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Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 750 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR
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Kikiáltási ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR
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Berény Róbert (1887-1953)
Zebegényi hangulat (Áradás után) ¦ Zebegény (After flooding)
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 75,5 x 99,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Berény

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 17 500 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 25 000 – 37 500 EUR
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Váza, kínaizáló díszítménnyel, Zsolnay, 1920 körül ¦ Vase with Chinese ornaments, Zsolnay, around 1920
Keménycserép, korongozott forma. Kontúrvonalak közötti, belső rajzos, magas tüzű mázas festés.
Fazonszám ¦ Form number: nincs ¦ none
Magasság ¦ height: 33,4 cm, átmérő ¦ diameter: 16 cm
Jelzés ¦ Signed: pecsételt, kettős körben öttornyos, MADE IN HUNGARY márkajelzés ¦
stamped, Five-tower MADE IN HUNGARY trademark in double circles

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 500 000 Ft / 6 250 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR
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Váza, két füllel, aranyvirágokkal ¦ Vase, with two handles and Gold Flowers, Zsolnay, 1900
Formaterv ¦ Design by: APÁTI ABT SÁNDOR
Keménycserép, öntött forma, ráillesztett fülekkel. A márványosan összefolyó,
kétszínű engobe-bevonatos alapon aranyszínű, opak eozinmázas, kontúrvonalas, stilizált virágminta.
Fazonszám ¦ Form number: 6194
Magasság ¦ height: 26 cm, szélesség ¦ width: 15 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 6194, 23, M ¦
Raised round stamp, impressed numbers 6194, 23, M

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimate: 15 000 – 22 500 EUR

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

229

70

70

¦ 135

¦ 136

Jávor Pál (1880-1923)

Vörös Géza (1897-1957)

Párizsi enteriőr (szürke harmónia) ¦ Parisian Interior (Grey Harmony), 1907

Picasso könyv ¦ Picasso Book

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 37 x 41 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Jávor Pál 1907
Hátoldalon autográf felirat ¦ Autograph inscription on the reverse :
"Párisi interieure" (szürke harmónia)

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 73 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vörös Géza

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 800 000 Ft / 7 000 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Helmut Turck gyűjteményében
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Az Új Művészek Egyesülete UME harmadik budapesti kiállítása.
Nemzeti Szalon, 1931. február, kat.: 136. (Picasso könyv címmel)
¦ Vörös Géza (1897-1957) festőművész emlékkiállítása.
Budapest, Haas Galéria, 2004. október 16. – november 13., kat.: 8.
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Balázs János (1905-1977)
Közmondás ¦ Proverb

t é t e l

Scheiber Hugó (1873-1950)
Konflis ¦ Hansom

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 32 x 33 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: B János.

Gouache, pasztell, papír ¦ Gouache, pastel on paper, 70 x 49,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 700 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Kádár Béla (1877-1956)
Hölgy macskával ¦ Lady with a Cat
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 46 x 30 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 17 500 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 13 000 000 Ft
Estimate: 25 000 – 32 500 EUR
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A Voque magazin címlapja, 1928
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Vastagh Géza (1866-1919)

Balázs János (1905-1977)

Oroszlánok ¦ Lions

Madarak ¦ Birds

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 52 x 69,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vastagh Géza

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 62 x 88,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Balázs János (töredékes ¦ fragmentary)

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 600 000 Ft
Estimate: 4 500 – 6 500 EUR

t é t e l

t é t e l

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Alkotások az Erdős Kamill Cigány Múzeum Képzőművészeti Anyagából.
Kiállítási katalógus, 2005, katalógus nélkül (Madarak címmel)
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Anna Margit (1913-1991)

Ámos Imre (1907-1944)

Bibliai Eszter ¦ Esther, 1978

Balaton ¦ Lake Balaton

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 40 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Anna Margit 1978

Olaj, vászon kartonon ¦ Oil on canvas on cardboard, 44,5 x 50 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse:
Ámos Imre helyett Anna Margit Zsiga Józsefnek köszönettel Anna Margit

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 200 000 Ft / 8 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 4 500 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Dávid Katalin: Anna Margit. Corvina Kiadó, Budapest, 1980, kat.: 23.
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Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Kerthelyiség Szolnokon, 1930-as évek közepe ¦ Pub garden in Szolnok, mid 1930s
Tempera, falemez ¦ Tempera on wood-fibre, 50 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Aba-Novák

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 30 000 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimate: 40 000 – 60 000 EUR
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1.

Aba-Novák Vilmos: Nyári kocsma (Szolnok), 1936 körül
magántulajdon

2.

Szolnok, Zagyva-part a régi tabánnal, 1934
archív felvétel
Fotó: Fortepan - Jankovszky György

Aba-Novák Vilmos, a magyar újklasszicizmus
úttörő egyénisége, vadregényes zugligeti otthonukat hátrahagyva 1929 januárjában érkezett meg családjával a magyar kultúra és tudomány egyik legfontosabb külhoni székhelyére,
a római Collegium Hungaricumnak otthont adó
Fraknói-villába. Az állami ösztöndíjasokat –
köztük papokat, művészeket, nyelvtanárokat
és történészeket – fogadó kulturális intézet
1927-es megalakulása a múlt század kiemelkedő művészettörténésze, Gerevich Tibor érdeme,

akinek a kollégium vezetőjeként és az Országos
Ösztöndíjtanács tagjaként döntő ráhatása volt
az ösztöndíjasok kijelölésére. Gerevich bizonyára személyes indíttatásból hívta meg a fiatal
Aba-Novákot az első ösztöndíjas évfolyamba,
akinek művészetét 1941-ben, halálát követően ekképpen méltatta: „Stílusa nem abstrakt, de
nem is naturalista. Közös benne a letisztult modern
művészetnek – a festészetnek éppúgy mint szobrászatnak – az az általános európai törekvése,
hogy a stílust a természettel egyensúlyba hozza.
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A természeti formákat a belső érzés és elképzelés
– intuitio – alapján értékeli át, a természeti látást
belülről kivetített művészi látássá változtatja, a
természet véletlen, adott elemeit szervezi művészi
alkotássá. Az új korművészetnek egyetemes vonásai ezek. Stílusa mégis mindenki mástól különbözik,
idehaza s a külföldön egyaránt. Semmi külföldi úttörő nagysághoz nem hasonlítható, annyira egyéni
és mélyen magyar.”1
Rómában a festő áttért a temperafestésre,
melyre egy, az itáliai freskók ihlette monumen-

tális, életnagyságú figurákkal megelevenedő
kocsmajelenet megvalósításának kudarca sarkallta: „Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha elmondom azt, hogy mi volt az a közvetlen lökés, mely
engem ez idő szerint a temperafestésre késztetett
azonfelül, hogy már régen élt bennem egy rigorózus igény mesterségemmel szemben, melyet az
atelier olajpiktúra kielégíteni sosem tudott”2 – írta
1931-es „Vallomásában”. Az addig előszeretettel használt tubusteljes színeket – melyek a
vászon méretének növekedésével összeroskad-

tak, dinamikájuk csillapodott – felváltották festészetében az akkurátusan alkalmazott szürke
szín valőr-lépcsők és a felület fókuszain megjelenő, a képi elemeket tagoló intenzív színfoltok.
Az új médium jelentős stílusfejlődést eredményezett Aba-Novák művészetében, s Gerevich
szavaival élve „kitűnően megfelelt erőteljes festői
modorának és egyre zengőbb színfantáziájának”.3
Életművében ettől fogva a műmárvány alapozású falemez vált sápadtan izzó temperaalkotásainak legfőbb hordozójává.
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Rómából hazatérve belevetette magát az egyszerű népi élet mozgalmas, sokszínű, ünnepélyes és hétköznapi eseményeinek megörökítésébe. A tompafényű tempera földszínű-szürkés
felületeiből előtörő, élénken villódzó foltrendszerek uralta, a cirkuszt, piacokat, vásárokat,
körmeneteket és kocsmai tivornyázásokat bemutató zsánerképein széles gesztusok játékával és karakteres, gyakran groteszk arcokkal
tarkított, örvénylő sokadalom jelenik meg. A puritán témaválasztás és a kendőzetlenül őszinte
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ábrázolásmód dacára a művek az Aba-Novákra
jellemző felületkezelési és technikai bravúroknak, valamint a logikusan felépített kompozícióval összhangban lévő átütő erejű koloritnak
köszönhetően emelkedett hangulatot árasztanak, és egyben tökéletesen szemléltetik a művész római epizódja során megtett fejlődésútját,
a népéletképeinek színpadán remekül érvényre
jutó dekoratív-expresszív kifejezésmódot.
A hazai, egyszerű falusi témák élményanyagát a
Zagyva-parti Szolnok és környéke szolgáltatta,
ahol Aba-Novák már 1913-ban festőnövendék-

ként dolgozott Fényes Adolf mellett a Képzőművészeti Főiskola nyári kurzusán. A harmincas évektől kezdve, a vidéki élet iránti erősödő
vonzalma folytán egyre gyakrabban látogatott
a művésztelepre, s csakhamar a telep egyik
vezető egyéniségévé vált. Szolnokon készült
festményeivel először a Fränkel Szalon 1932.
októberi tárlatán, valamint ugyanezen esztendőben a Kner Izidor kiadásában, több nyelven
megjelent, „Huszonnégy kép” című kötetben
találkozhatott a műkedvelő közönség. A kiadványban a hazai környezetben, de a Rómában

1	Gerevich Tibor: Aba Novák Vilmos 1894-1941. In: Szépművészet, Szerk.: Mariay Ödön, 2. évf., 11. sz., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941, 264. oldal
2 Aba-Novák Vilmos: Vallomás. In: Magyar Művészet, 1931/3, 136. oldal
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kidolgozott új stílus jegyében született életképek vannak immáron túlsúlyban, és mindössze
négy reprodukció idézi a művész itáliai tartózkodását. Aba-Novákot ez az újfajta festői kifejezésmód életművének utolsó évtizedében
mindvégig intenzíven foglalkoztatta: „Ez a fajta
piktúra […] (valőrben tartott szürkékkel, itt-ott egyegy erősebb szín, mint a naprendszer és a bolygói!)
– itt még szokatlan (de a külföldön is mindenfelé).
Ugyanis: az impresszionizmus a színdelírium jegyében fogant és élt, amiközben a fekete-fehér igény
elsikkadt! Holott: a nap és éj – sötét-világos, állan-

dóan ható tényezők, ősi beidegzettségek: nálam elsőrendű igények vizuális életemben. Átmenteni az
impresszionizmus kolosszális színkultúráját és azt
fehér-feketéből kiindítani, ez szerintem az a nagy
probléma, ami a legaktuálisabb és ami olyan alapvető, hogy új korszakot jelent”4 – írta 1936-ban
Nagy Imrének.
Most árverésre kerülő, Szolnokon készült temperaképe ez idáig egy a 20. századi magyar
festészet kvalitásos alkotásait felölelő magángyűjteményben lappangott. A mű középpontjában magasodó, tekintélyt parancsoló robusztus

öreg fa prizmaszerűen tagolt lombozatának árnyékában egy békés, italozással és társalgással
egybekötött nyári délután szemtanúi lehetünk.
A dús fakorona gesztusszerűen felvitt zöldjein
helyenként átszűrődő verőfény éles fény-árnyék kontrasztokat képez a kocsmaépület homlokzatán, az asztalokon és alakokon, valamint
a kerthelyiség nehéz, földes talaján. A képen
domináló világos és mélyzöld, fehér-szürke és
szürkésbarna-fekete felületekből kiragyognak
a vörös-kék-sárga színfoltok. A kompozíció kiegyensúlyozott, az asztalokat körbeülő figurá-

kat néhány jellegzetes ecsetvonással vázolja a
művész, de némelyikük sziluettjét mindössze a
falemez fehér műmárvány alapozása adja. AbaNovák célja e most felbukkant, kimagasló kvalitású szolnoki életképén nem a vibráló, kavargó
tömegek bemutatása és nem is a mélyreható
karakterábrázolás, hanem a hangulatteremtés,
a természet és az ember harmóniájának kifejezésre juttatása.

Tóth Nóra

3	Gerevich Tibor: Aba Novák Vilmos 1894-1941. In: Szépművészet, Szerk.: Mariay Ödön, 2. évf., 11. sz., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941, 264. oldal
4 Levél Nagy Imrének, Budapestről, 1936. IV. 4.
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Anna Margit (1913-1991)
Bábu ¦ Puppet, 1966

t é t e l

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 34,5 x 20 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Anna M 1966
Jelezve vakrámán ¦ Signed on the stretcher: Anna Margit Bábú 1966/8 vo

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Korniss Dezső (1908-1984)
Fej, 1937 körül ¦ Head, around 1937
Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 24,5 x 17 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Kernács Gabriella és Wehner Tibor gyűjteményében

246

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

247

70¦147
aukció

t é t e l

Rippl-Rónai József (1861-1927)
Női portré ¦ Portrait of a Woman, 1922
Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 52,3 x 41,5 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Rónai 1922

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 9 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 12 500 – 17 500 EUR

1. Rippl-Rónai József és Lazarine a kelenhegyi műteremben, 1926, Fotó: Zachariás
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2. Rippl-Rónai József: 1920 körül. Fotó: Rónai Dénes
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Basch Andor (1885-1944)
Parton pihenők ¦ Resting by the Coast, 1930
Olaj, fa ¦ Oil on wood, 60 x 73 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Basch 30.

Kezdő ár ¦ Starting price: 320 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 250 – 2 000 EUR
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Molnár C. Pál (1894-1981)
Danae, 1970
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 34,6 x 50,2 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: MCP
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Hiteles 1970 MCP

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR
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Kmetty János (1889-1975)

Bernáth Aurél (1895-1982)

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1956/66

Duna-part ¦ Bank of Danube, 1940

Alice ágyban Ábrahámban ¦ Alice in Bed in Ábrahám, 1956

Akvarell, ceruza, papír ¦ Aquarelle, pencil on paper, 31,5 x 48 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kmetty 940

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 59,5 x 75 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: BA. (ligatúrás)

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Dr. Szobor Albertné,
¦ majd Kis Tibor gyűjteményében

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 700 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes kiállítása, Budapest, Ernst Múzeum,
1956. október 19-23.; 1957. március 5. – május 1., (kat. sz. n., Ágyban címmel)
¦ Bernáth Aurél festőművész kiállítása, Budapest, Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum,
1972. szeptember – október, kat.: 65. (Ágyban címmel)
¦ Bernáth Aurél (1895-1982) emlékkiállítás, Budapest, Ernst Múzeum,
1985. március 21. – április 28., (kat. sz. n., Ágyban címmel)
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Batthyány Gyula (1887-1959)
Estély, 1930-as évek ¦ Ball, 1930s
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 90,5 x 100,5 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Batthyány

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 30 000 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 75 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Gróf Batthyány Gyula - képek egy eltűnt világból.
Kieselbach Galéria, Budapest, 2015. március-április
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1.

Ceruzarajz Battyhány vázlatfüzetéből

2.

Batthyány Gyula: Zsokéklub, 1930-as évek
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Jándi Dávid (1893-1944)

Nagy Oszkár (1883-1965)

Nagybányai táj ¦ Landscape of Nagybánya (Baia Mare)

Napsütötte utca Nagybányán ¦ Sunlit Street in Nagybánya (Baia Mare)

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 31 x 47 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Jándi D.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 53 x 88 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy Oszkár

Kezdő ár ¦ Starting price: 440 000 Ft / 1 100 EUR
Becsérték: 700 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 250 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Kristálymázas váza, geometrizáló szegélydíszítéssel ¦
Crystal-glazed Vase with geometric border decoration, Zsolnay, 1909

Bordázott váza, mezei virágos és kalászos díszítéssel ¦
Ribbed vase, decorated with Field flowers and Ears of Corn, Zsolnay, 1902

Keménycserép, korongozott forma.
Kék kristálymáz borítja, a szájperemen kidomborodó aranykontúrok közötti színes, magas tüzű zománcfestés.

Keménycserép, szabadkézi formálás. A pettyezett mintás, kalászasztagos rajzú, aranyoszöld alapot mezei virágos
díszítés fedi, opak és transzparens eozinmázak használatával, a kontúrrajzot a különböző mázak találkozása adja.

Fazonszám ¦ Form number: 5337
Magasság ¦ height: 11,5 cm, átmérő ¦ diameter: 8,5 cm
Jelzés ¦ Signed: arannyal festett pontkörös, öttornyos márkajelzés, masszába nyomott 5337 ¦
Gold painted dotted, Five-tower trademark, impressed number 5337

Fazonszám ¦ Form number: 5369
Magasság ¦ height: 34,6 cm, átmérő ¦ diameter: 16 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 5369, 23, 21 ¦
Raised, round stamp, impressed 5369, 23, 21

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 300 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 250 – 4 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 200 000 Ft / 5 500 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 4 800 000 Ft
Estimate: 9 000 – 12 000 EUR
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A forma eltérő mintázattal reprodukálva ¦ Pendant with pattern variant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora.
¦ Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, Budapest, 2017, 527. ábra
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Kondor Béla (1931-1972)
Magnina Trilladora

t é t e l

Színes rézkarc, papír ¦ Coloured etching on paper, 19,5 x 25,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: 4/15
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kondor
Szeretettel Cencinek Samu 60. III. 21.

Kezdő ár ¦ Starting price: 160 000 Ft / 400 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 750 – 1 250 EUR

Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
Vízió ¦ Vision, 1964
Akvarell, olaj, papír ¦ Aquarelle, oil on paper, 66,5 x 100 cm
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: 64/39 Vízió

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 250 – 8 750 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Zelenák Crescencia gyűjteményében
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bolgár Kálmán: Fiatal képzőművészek szemléje. In: Művészet 1963/9., 43.
¦ Heitler László: A modern képzőművészet és a közízlés. In: Rajtanítás 1964/1., 25.
¦ Németh Lajos: Kondor. Corvina Kiadó, Budapest, 1969, 6. kép
¦ Balogh Jenő: A vizuális jelrendszer. In: Munka 1974/6., 40.
¦ Passuth Krisztina: Kondor Béla emlékezete. In: Filmvilág 1974. június 15., 22.
¦ Németh Lajos: Blake úrral parolázott (Kondor Béla kiállítása). In: Hitel 1990/2., 55.
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Egry József (1883-1951)
Utcai forgatag ¦ Whirlabout on the Street
Tempera, akvarell, papír ¦ Tempera, aquarelle on paper, 55 x 50 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Egry József

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 12 500 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 20 000 – 37 500 EUR
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1.

Egry József és felesége
Gink Károly felvétele

2.

Egry József, Beszélgetők
magántulajdon
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Kádár Béla (1877-1956)
Antik pillanatkép ¦ Antique scene
Lavírozott tus, papír ¦ Washed ink on paper, 25 x 31 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR
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Czóbel Béla (1883-1976)
Ülő nő ¦ Woman sitting, 1944
Szén, papír ¦ Coal on paper, 47 x 32 cm
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Czóbel 44

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 550 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 750 – 1 250 EUR

264

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

265

70

70

¦ 162

t é t e l

Márffy Ödön (1878-1959)
Enteriőr ¦ Interior
Akvarell, szén, papír ¦ Aquarelle, coal on paper, 29,5 x 37 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Márffy

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 550 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 750 – 1 250 EUR
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Márffy Ödön (1878-1959)
Műteremben ¦ In the Studio, 1948
Akvarell, karton ¦ Aquarelle on cardboard, 35 x 28 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Márffy
Jelezve paszpartun ¦ Signed on the passepartout: Dányi Mihálynak szeretettel Márffy Ödön 948 I.

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 200 EUR
Becsérték: 700 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 250 EUR
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Kosztolányi Kann Gyula (1868-1945)
Kisváros (Boberthal), 1912 körül ¦ Small Town (Boberthal), around 1912

t é t e l

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Palotafelavató kiállítás. Művészház, Budapest, 1913
katalógus: 90. (Boberthal címen)

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 72 x 58,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kosztolányi

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Modern magyar festészet 1892-1919.
Szerk.: Kieselbach Tamás, 2003, 330. oldal, 417. kép

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 6 500 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A Művészház 1909-1914. Modern kiállítások Budapesten.
Szerk.: Zwickl András. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009, kat.: VII. 66.

1.

70

Galimberti Sándor: Nagybánya, 1910 körül
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

2

Andre Derain: Táj Chatou közelében, 1904
magántulajdon

70

„Akárcsak Párizsnak nekünk is megvannak magunk fauve-jai” – írja Rózsaffy Dezső a Nyolcak 1911es kiállításáról francia nyelvű tanulmányában (Rockenbauer 2006: 178).1 Kosztolányi Kann Gyula a
magyar vadak egyik jelentős képviselője, aki nemcsak festő, hanem kiváló építőművész is volt. Legismertebb budapesti épülete a Kelenhegyi út 12-14. szám alatt található Műteremház. Huszonöt
évesen az alsó-szászországi Holzmindenben építésztanári tanszéket kapott. Épületterveit Bécsben
jelentette meg (Architektonische Skizzen und Studien két kötet 1902, 1909).
Festészetet a Müncheni Művészeti Akadémián tanult Hollósy Simonnál. A MIÉNK (Magyar Impres�szionisták és Naturalisták Köre, 1907) alapítótagjaként, sajátos, egyéni színvilágú tájképeket festett.
Képeinek színkompozícióján, redukált plasztikai és térhatásán Matisse mellett, Gauguin és Cézanne
hatása jól érzékelhető.2
A most aukcióra kerülő festményt a progresszív művészek egyik legfontosabb fórumán, a Rózsa
Miklós által alapított Művészház Palotafelavató Kiállításán mutatták be 1913-ban.3 A német kisvárost harsány, keveretlen színekkel és éles kontúrokkal ábrázolja a fauve-okra jellemző vibráló lilásrózsaszín térben. Ezzel a Matisse és körére jellemző rikító színvilággal és kontrasztos, absztrakcióba
hajló formaképzéssel Kernstok Károly nyergesújfalui birtokán tett látogatása során ismerkedhetett
meg Czóbel Béla révén, aki Párizsból a fauve-okkal közösen rendezett Őszi Szalon (Salon d’Automne,
1906) kiállításáról tért haza4 Ezt a fauvizmust Kosztolányi Kann tájképfestészetbe átültetve tökéletesítette, melynek egyedülálló lenyomata a Boberthal című festmény.

C s e r e s n y é s i Ann a

1

Rockenbauer Zoltán: A fauve-os hatások alakulása a modern csendéletfestészetben (1905-1914). In: Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914. Szerk.: Passuth Krisztina, Szücs György, Gosztonyi Ferenc, (A Magyar Nemzeti
Galéria kiadványai 2006/1), 173-184.
2 Passuth Krisztina: Neósok és magyar fauve-ok. In: Modern magyar festészet 1892-1919. Szerk.: Kieselbach Tamás, Budapest, Kieselbach, 48-49.
3	Gömöry Judit, Veszprémi Nóra, Szűcs György szerk. A Művészház 1904-1914, Modern kiállítások Budapesten. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009, 139.
4 Rockenbauer Zoltán: A Vadak a Duna-parton, avagy tekinthető a magyar Collioure-nak. In: Passuth Krisztina, Szücs György, Gosztonyi Ferenc szerk. Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914. (A Magyar Nemzeti Galéria
kiadványai 2006/1), 137-143.
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Molnár József (1821-1899)
Forrás ¦ Fountain, 1876
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 146,5 x 117,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Molnár J. 1876

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 12 500 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimate: 17 500 – 25 000 EUR

t é t e l

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 182.
¦ In: Turcsányi Erzsébet: Molnár József.
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézete, 1938, 141.
Aukcionálva és reprodukálva ¦ Auctioned and reproduced:
¦ A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának aukciói, LXXXIII. Budapest, 1937. október,
kat.: 388., reprodukálva: címlapon
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Teichmann Wladimir tulajdonában

70

70
1.

Molnár József: Forrás, 1853
magántulajdon

2.

Lotz Károly: Fekvő akt
Kovács Gábor Gyűjtemény, Budapest

Molnár József a 19. századi magyar festészet
egyik legsokoldalúbb művésze volt. Szinte minden műfajban jelentőset alkotott a történeti festészettől, a tájképeken át a biedermeier
életképekig. Gyorsan és biztos kézzel dolgozott.
Ligeti visszaemlékezése szerint egy év leforgása alatt 120 portrét festett Stuttgartban, míg
mások 300 arcképről tudósítanak.1 Sokan nem
tudják, hogy a frissen feltalált fotózással is kacérkodott, egy rövid időre Győrben nyitotta meg
fényképészeti műtermét 1862-ben.
Molnár életművében egyes témák, motívumok
folyton visszatérnek. A látszólagos sablonok
számára a lehetőséget nyújtják a sokrétű, finom
változatok megalkotásához: „egy-egy figurális
képe számára száz alakban keresi a természetben az ágak hajlásának, a levelek elrendezésének
szépségét. Főleg a részletfinomságokban mutatja

3.

ki tudását, a szerkezeti vázat ritkán változtatja”.
Az aktnak fontos szerepe van Molnár oeuvrejében, de szinte kizárólag a fürdő nők motívumára szorítkozott ebben a témában. A beállítások is hasonlóak: a fürdő nő egy kövön ül kissé
megdőlve, egyik lábát a vízbe lógatva vetkőzik,
vagy épp törülközik. Korai, biedermeieres ízű
fürdő nők-kompozícióinak staffázsszerű alakjait eleinte a kép középterébe helyezte, így a
táj egyenlő szerephez jutott. Ez az a képtípus,
amely kialakításában, majd meghonosításában
Molnár Józsefnek jelentékeny szerep jutott:
ebből a képi gondolkodásból fejlődött ki utóbb
a naturalizmus; másfelől, ettől fogva vált le az
aktábrázolás a pusztán mitológiai témáktól.
Molnár azonban megmaradt a test szemérmes,
konzervatívabb ábrázolásánál szemben azzal,
amit Lotznál látunk. Meztelen alakjait kivétel

Molnár József: Fürdő nők, 1880
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

nélkül valamilyen lepel takarja, épp ott, ahol kell.
A biedermeier polgári puritánsága nem engedte
meg a pucér test látványát, legfeljebb az idealizált változatát méltányolta.
A hetvenes évek közepén változott Molnár stílusa. A Forrás című kép felfogásával a felnagyított staffázs csoportjába tartozik. A magas fák
sátorszerűen vonják közre a központi alakot.
A nő az erdei forrás megszemélyesítője, így a
női test az élet forrásaként is értelmezhető.
A fiatal lány jobb vállán pihenő lepke ugyanakkor
a szépség és az élet rövidségére utal, különösen, ha feltételezzük a sötét égből, hogy vihar
közeledik. Molnár a kompozíciót tíz évvel korábban egy tusképen már megörökítette, amely a
Műcsarnok 1937-1938. évi nagy biedermeier
kiállításáról került múzeumi tulajdonba.

Földes Léna

1

Turcsányi Erzsébet: Molnár József. A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézete, 1938, 23.
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Scheiber Hugó (1873-1950)

Vaszary János (1867-1939)

Czakó utca a Tabánban ¦ Czakó Street in Tabán

Tükröződés ¦ Reflection

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 32 x 46,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 24,5 x 33,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 000 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 600 000 Ft
Estimate: 3 000 – 4 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

t é t e l

t é t e l

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 55. Képaukció, Budapest, 1981. szeptember,
167. tétel (Utcarészlet címmel)
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Ferenczy Noémi (1890-1957)
Az alapító ¦ The Founder

t é t e l

Tempera, pauszpapír ¦ Tempera on tracing-paper, 30,5 x 30 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 550 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR
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Ferenczy Károly (1862-1917)
Háromkirályok (Tanulmány, Lovas király I.) ¦
The Three Magi (Study, King on a Horseback I.)
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 57 x 47 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Litván József (1953-1979) tulajdonában

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 4 500 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR

vir ág

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 113.
¦ Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2011

judit

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása.
Szerk: Boros Judit, Plesznivy Edit. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2011, 113. kép.
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Kádár Béla (1877-1956)
Lánykérés, 1924-1925 körül ¦ Proposal, around 1924-1925
Tempera, gouache, papír ¦ Tempera, gouache on paper, 35 x 50 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 15 000 000 Ft / 37 500 EUR
Becsérték: 25 000 000 – 35 000 000 Ft
Estimate: 62 500 – 87 500 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Bedő Rudolf,
¦ majd Carl Laszlo gyűjteményében
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ L’art en Hongrie 1905-1930. Art et revolution.
Musée d’art d’industrie, Saint-Étienne, 1980. január 4. − február 4., katalógus: 43.
¦ L’art en Hongrie 1905-1930. Art et revolution.
Musée d’art Moderne de la Ville, Párizs, 1980. október 22. − 1981. január 4., katalógus 43.

70

Az 1920-as években Kádár Béla a legendás
berlini Der Sturm galéria művésze volt. Vezetője, Herwarth Walden kiváló érzékkel és remek
szemmel kutatta fel Közép- és Kelet-Európa
tehetséges, progresszív művészeit, hogy bemutatkozási lehetőséget ajánljon nekik híres galériájában, valamint a hozzá kapcsolódó folyó-

1.

278

Heinrich Campendonk: A lovas, 1919
magántulajdon

iratban. Walden kitűnő ízléssel keverte az egyes
izmusokat, a Der Sturm kiállítói közé tartoztak
a német expresszionizmus, kubizmus, valamint
az orosz konstruktivisták ismert és népszerű
művészei, többek között Vaszilij Kandinszkij,
Oskar Kokoschka, Albert Gleizes, Marc Chagall,
Moholy-Nagy László és Kádár Béla.

2.

vir ág

Marc Chagall: Falumban, 1943

judit

galéria
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A Der Sturmban szerepelni hatalmas elismerés
és egyben lehetőség is volt a korszak művészeinek, Walden pártfogásának révén nívós gyűjtőkkel, mecénásokkal és jelentős közintézmények
vezetőivel kerülhettek kapcsolatba. Kádárt is így
fedezte fel egy amerikai kurátor, Katherine S.
Dreier, aki 1926-ban ajánlott számára kiállítási

3.
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Marc Chagall: Én és a falu, 1911
MoMa, New York
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4.

Bedő Rudolf egykori
Honvéd utcai otthona, Budapest

5.

Az 1980-as francia kiállítási katalógus címlapja,
amelyen a Lánykérés c. festmény is szerepelt

70

70
6.

Carl Laszlo Bázelben, Kádár Béla festményei előtt

lehetőséget a New York-i Brooklyn Múzeumban.
Ezt követően Kádár több amerikai nagyvárosban
rendezhetett kiállítást, így előbb vált ismertté a
tengerentúlon, mint itthon, Budapesten.
A nemzetközi sikereknek köszönhetően az életmű számos izgalmas darabja külföldön talált
vevőre, amelyek csupán az elmúlt évek − gyakran hosszas kutatómunkájának eredményeképpen − bukkantak fel, hosszú évtizedes lappangás után.
A Lánykérés Kádár berlini időszakának kiemelkedő darabja, mely egy svájci gyűjteményből
került haza, és azon ritka darabok egyike, melynek provenienciája, története pontosan nyomon
követhető.
A festmény első tulajdonosa a huszadik századi
magyar műgyűjtés legendás alakja, Bedő Rudolf
volt. Bedő mecénási és műgyűjtői tevékenysége

7.

A Lánykérés reprodukciója a francia kiállítási katalógusban, 1980

mellett elismert művészeti írónak számított, és
számos kiállítást rendezett, többek között Kádárnak is. Kádártól kiemelten sok festményt és
grafikát vásárolt, de gyűjteménye a régi mesterek és a modern magyar művészet remekművei
mellett nemzetközi kitekintéssel is rendelkezett.
A festmény később Bedő fiához került, aki eladta az ismert magyar származású, de Svájcban
élő orvosnak, Carl Laszlonak. Carl Laszlo kalandos életéről és hatalmas gyűjteményéről számos dokumentumfilm és könyv született, a Magyar Televízió számára Kepes András forgatott
róla portréfilmet bázeli otthonában, 1996-ban.
A korszak legendás művészei közül többekhez
személyes ismertség fűzte, baráti társaságában
megfordult például David Bowie, Andy Warhol,
Robert Mapplethorpe, Allen Ginsberg vagy a
csomagolóművész, Christo is. Jelentős kollekcióval rendelkezett a két világháború közti mo-

dern magyar művészet remekműveiből, főként
Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Kádár Béla
és Scheiber Hugó műveiből. A most aukcióra kerülő festmény a nyolcvanas években két rangos
francia kiállításon is szerepelt, mely a modern
magyar művészetnek állított emléket.
Kádár sikerének titka „egyszerre nosztalgikus és
korszerű stílusában rejlik. A magyar folklór sematizált motívumait jól kódolható képi rendszerré
alakítja, és úgy szól az érzelmekhez, hogy közben
számol a modern látványhoz szokott közönség formaérzékével” − írja a festő monográfusa, Gergely
Mariann. 1922-1926 között készült ciklusának
karakteres formavilágát Marc Chagall és Heinrich Campendonk képei inspirálták. Meseszerű képein a falusi élet szereplői és hétköznapi
eseményei jelennek meg. A Lánykérés rendkívül
szellemes és dekoratív remekmű, Kádár húszas
évekbeli festészetének reprezentatív darabja.

K e l e n Ann a
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Patkó Károly (1895-1941)
Toilette, 1929 körül ¦ Toilette, around 1929

t é t e l

Szén, papír ¦ Coal on paper, 70,5 x 52 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Paumkirchner Rudolf,
¦ majd Reinhold Hofstätter (Bécs) gyűjteményében

vir ág

judit

galéria

Női portré ¦ Portrait of a Woman
Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 45,5 x 31,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vaszary J.
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary János hagyatéki pecsét ¦ legacy stamp

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 700 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 750 EUR
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Vaszary János (1867-1939)

és

Patkó Károly: Fésülködés (Toilette), 1929
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Ziffer Sándor (1880-1962)
Nagybányai kert ¦ Garden is Nagybánya (Baia Mare), 1933
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 70 x 106,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ziffer Sándor 1933

Kezdő ár ¦ Starting price: 11 000 000 Ft / 27 500 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimate: 40 000 – 50 000 EUR
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Ziffer Sándor: A Pénzverde épülete Nagybányán, 1934
magántulajdon

2.

Ziffer Sándor: Zazar-parti részlet, 1937
magántulajdon
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Anna Margit (1913-1991)

Ország Lili (1926-1978)

Madarak ¦ Birds

Római fejek ¦ Roman Heads, 1972

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 20,5 x 25 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Anna M

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 33 x 77 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Ország
Hátoldalon ¦ On the reverse: Ország Lili "Római fejek" 1972

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 125 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 3 750 – 6 250 EUR
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Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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Erdélyi Béla (1891-1955)

Mednyánszky László (1852-1919)

Hegyi tó ¦ Mountain Lake

Beckói domboldal ¦ Hillside in Beckó

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 54,5 x 36 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Erdélyi

Olaj, vászon papírlemezen ¦ Oil, canvas on paperboard, 28 x 34,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky Becko

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 500 – 10 000 EUR
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Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 62. Művészeti Képaukció, 1983. december (Domboldal címmel)
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Irányi Iritz Sándor (1890-1975)
Máramarosi tájrészlet ¦ Landscape of Máramaros

¦ 179

t é t e l

Poll Hugó (1867-1931)
Napsütötte dombok ¦ Sunlit Hills

Olaj, falemez ¦ Oil on woodboard, 59,6 x 68,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Irányi Iritz Sándor

Pasztell, vászon ¦ Pastel on canvas, 87 x 120 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Poll (töredékes ¦ fragmentary)

Kikiáltási ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 500 – 2 000 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 625 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR
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Balázs János (1905-1977)

Bornemisza László (1910-1995)

Makkszüret ¦ Acorn Harvest

Kékszakáll ¦ Bluebeard, 1975

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 68,5 x 77,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: BJános

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 44,5 x 27,5 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Bornemisza 975
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Bornemisza L. 975
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t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 125 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 750 – 5 000 EUR
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Kezdő ár ¦ Starting price: 320 000 Ft / 800 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR
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Zichy Mihály (1827-1906)
Téli menekülés ¦ Winter Escape
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 45 x 68 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Zichy

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 12 500 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimate: 17 500 – 25 000 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Neményi Bertalan gyűjteményében
Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 17. Képaukció, Budapest, 1967. december, kat.: 17. (Téli menekülés címmel)
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Zichy Mihály művészi pályájának legnagyobb részét külföldön töltötte mint az orosz cár udvari
festője. A mesterséget Bécsben tanulta Ferdinand Waldmüller biedermeier festőiskolájában,
az 1870-es években pedig Párizsban is alkotott.
Grandiózus festményei mellett az utókor Zichyt
a magyar rajzművészet és könyvillusztráció
klasszikus mestereként tartja számon.1 Arany
János balladáihoz és Madách Imre Az ember
tragédiájához készült illusztrációi közismertek.
Igencsak merész, erotikus rajzai, amelyeket
a nagyközönség csak az 1989-es Corvina
kiadásból ismert meg, szintén Zichy páratlan
rajztudásáról tanúskodnak.2
A szemlélő számára a most aukcióra kerülő festmény sok szempontból olyan, mint egy rejtvény.
Az eredeti címe Téli menekülés, nem tudjuk azon-

ban, hogy ki menekül, ki elől és miért, az orosz
sztyeppén. Az is elképzelhető, hogy a festmény
nem is egy menekülési jelenetet ábrázol, hanem
csak két ivócimborát, akik átmulatták az éjszakát. A XIX. századi nyugati romantikus festészet
kedvelt témája volt a menekülés, hajótörés, tűzvész stb. és általában a drámai helyzetek ábrázolása. Itt azonban nincsenek üldözők, egyetlen
szereplő arcán sincs nyoma az ijedtségnek, talán csak a szánok elé befogott lovak tekintetében tükröződik valamiféle rémület. A kocsihajtó
és a sapkáját magasba lendítő utas arca portrészerűen kidolgozott, ezekben a részletekben
érvényesül Zichy kifinomult festői technikája és
megfigyelőkészsége. Ugyanakkor a kompozíció szempontjából lényegtelen mellékszereplők
ábrázolása kevésbé kidolgozott. Ezeknek a sta-

tikus figuráknak a szerepe csupán annyi, hogy
ellenpontozzák a kép központi témáját, azaz a
pillanatképben rejlő dinamikus energiát.
A kép sorsa kalandos. A festmény hátoldalán
lévő pecsét bizonyítja, hogy egykor a neves
magyar műgyűjtő, Neményi Bertalan gyűjteményéhez tartozott.3 Neményi a felbecsülhetetlen
értékű magyar és európai képgyűjteményének
zömét a német megszállást követő napokban
a Hitelbank széfjében helyezte el. A szovjetek
azonban bevonulásuk után felbontották a műkincseket tartalmazó ládákat. A mai napig ismeretlen, hogy a mintegy száz festménynek és
több száz rajznak mi lett a sorsa.4 Csak azokról a
művekről tudunk, amelyeket Neményi a barátainál helyezett biztonságba. Ezen túlélők egyike
a Téli menekülés.

C s e r e s n y é s i Ann a
1.

Théodore Géricault:
A császári gárda rohamra induló lovastisztje, 1812
Musée du Louvre, Párizs

2.

Nikolai Egorovich Sverchkov: II. Sándor cár és a későbbi VII. Edward lovas szánon Pétervár mellett, 1866
Royal Collection Trust, London
1	Gellér Katalin: Zichy Mihály. 1827-1906. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1990
2	Zichy Mihály: Erato. Budapest, Corvina, 1989
3 Juhász Sándor: Adalék Neményi Bertalan képzőművészeti gyűjteményéhez. Művészettörténeti Értesítő, 2017 (66), 135-159. oldal
4 Mravik László The ”Sacco di Budapest” and Depredation of Hungary 1938-1949.
Works of Art Missing from Hungary as a result of the Second World War. Looted, smuggled, captured, lost and destroyed art works, books and archival documents. Budapest, Hungarian National Gallery, 1998, 468. oldal
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Ruzicskay György (1896-1993)
Virágcsendélet ¦ Flower Still-life

¦ 184
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Éjjeli fények, 1930-as évek ¦ Ligths at Night, 1930s

Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 100 x 70 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ruzicskay

Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 51 x 37 cm
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Scheiber H.

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 050 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 750 – 2 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 1 875 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 000 – 5 000 EUR
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Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Art Basel, 1988
¦ Art Stuttgart, 1999
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Wehner Tibor: A Szölke-Gyűjtemény. Festmény, grafika, szobor, érem.
Ferenczy Múzeumi Centrum, MűvészetMalom, Szentendre, 2019, 336. oldal
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Iványi Grünwald Béla (1867−1940)
Szerelmespár, 1900-1906 között ¦ Lovebirds, between 1900-1906
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 30 x 37 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Grünwald Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 3 750 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 250 – 8 750 EUR
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3.
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Georges Seurat: Tanulmány a Vasárnap délután a Grande Jatte szigetén c. festményhez, 1884
Musee d'Orsay, Paris

Claude Monet: Tavasz, 1886
Fitzwilliam Museum (University of Cambridge), Cambridge
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Iványi Grünwald Béla: A völgyben, 1900 körül
Magyar Nemzeti Galéria

Henri Martin: La Valle du Vert au Crepuscule
magántulajdon

galéria

és

aukcióshá z

Grünwald Béla az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1900-1901. évi téli kiállításán
mutatta be a Völgyben című monumentális olajképét, mely a Magyar Nemzeti Galéria modern
magyar gyűjteményének egyik fő műveként vált
közismertté. A művész monográfusa, Telepy
Katalin a következőket írta a képről: „A Völgyben
a nagybányaiak által jól ismert és kedvelt Izvoraivölgy egyik legszebb, látképszerűen bemutatott
összefoglalása. A fiatal pár a hegyormon ülve tekint le a meseszerű, a képzeletet magával ragadó,
a zöldek üde változataival, tavaszi pompájával
sugárzó tájra. Szinte ők maguk is részesei e harmóniának, színes ruhájuk ékkőként ragyog a zöldek
együttesében. A táj s a benne gyönyörködő ember
harmonikus kapcsolatának festői kiteljesítése a
nagybányai festészet egyik sarkalatos tézise volt.”
Szabó László pedig a következőkkel egészítette

ki Telepy gondolatait: „Az egykorú kritika szerint
Iványi-Grünwald a Völgybennel vált igazi nagybányai festővé. Másfelől meg kell említeni, hogy a
képhez készített, akár festői kísérletként is értelmezhető variációkban megmutatkozott a dekoratív
kifejezés iránti készsége. Ezt jól példázza a Magyar
Nemzeti Galéria gyűjteményében lévő változat,
amelyen hangsúlyt kaptak a formákat határoló vonalak és az erőteljes színek is.”
A most aukcióra kerülő, tavaszi tájban
megjelenő szerelmespárt ábrázoló olajkép, az
említett Völgyben című alkotás holdudvarában
született tanulmány. Úgy is tekinthető, mintha
a fiatal párra a háta mögött lévő hegytetőről,
egy messzelátóval közelítenénk. Iványi esetében a „tanulmány”, azaz egy fő műhöz készült,
egyes alakokat kinagyító részlet születhetett a
nagyobb lélegzetű alkotást megelőző előtanul-

mányként, de készülhetett utólagos „festői kísérletként”, mintegy tovább gondolva a korábbi
művet vagy annak egy jellemző alkotóelemét.
Ebben az esetben inkább az utóbbi variáció a
valószínűbb, mivel a Völgyben szerelmespárját kiemelő részlet, a művész későbbi, már a
fauve festészet felé mutató stílusára utal. A korábbinak tűnő fő művet színességben messze
felülmúló, a zöld-vörös kiegészítő színpárra
koncentráló Szerelmespár, már Iványi következő stíluskorszakába vezet. Mivel a művet Iványi
még Grünwald Bélaként szignálta, így az semmiképp sem készülhetett 1906 után.
Az úgynevezett „tanulmányok” szinte mindig
frissebbek, színesebbek és hitelesebben közvetítik az eredeti művészi szándékot, így gyűjtői
szempontból kifejezetten vonzóak. Ez a Szerelmespár egyik legfőbb erénye.
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Fekete Nagy Béla (1905-1984)

Demény Miklós (1939-2010)

Absztrakt kompozíció ¦ Abstract Composition, 1931

Csendélet szívószállal ¦ Still-life with Straw, 1983

Tempera, papír ¦ Tempera on paper, 88 x 60 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Fekete B. 931

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 41 x 50 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Demény M 983

Kezdő ár ¦ Starting price: 240 000 Ft / 600 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 000 – 1 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 625 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 500 – 5 000 EUR

t é t e l

t é t e l

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ Demény Miklós. Virág Judit Galéria, Budapest, 2021. június – július
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Rum Attila: Demény Miklós (1939-2010). Virág Judit Galéria, Budapest, 2021, 116. oldal
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Scheiber Hugó (1873-1950)

Kádár Béla (1877-1956)

Parkrészlet ¦ Park

Táj házakkal, 1910 körül ¦ Landscape with Houses, around 1910

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 48 x 68,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Scheiber H.

Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 59 x 79 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 000 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 6 500 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 15 000 EUR
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Jávor Pál (1880-1923)
Nyári verőfényben, 1910 körül ¦ Bright sunshine, around 1910
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 72 x 80 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Jávor

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 500 EUR
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1.

Vincent Van Gogh: Les Vessenots en Auvers, 1890
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Jávor Pál az 1900-as évek elején tanulmányútjai során bejárta NyugatEurópát; Olaszországban, Bécsben, Belgiumban, valamint Párizsban töltött hosszabb időt. Hazatérését követően, 1906 után a MIÉNK (Magyar
Naturalisták és Impresszionisták Köre) művészegyesülethez csatlakozott.
A hazai művésztelepeken, Szolnokon, Kecskeméten, illetve Gödöllőn alkotott. Festményeivel rendszeresen szerepelt a Nemzeti Szalon, a Képzőművészeti Társulat és az Ernst Múzeum kiállításain. „Jellemezte egy szinte
fölényes, a nehézségeket könnyen győző rajz, már akkor is, amikor a Benczúrmesteriskola egészen fiatal tagja volt”.1 Korán felfigyeltek tehetségére,
mestere, Székely Bertalan az iskolai órákon kívül tanította anatómiára, a
festészeti technikára és kompozícióra. Főként korai korszakában a festményeit az erős kontúrok jellemzik, valamint az aprólékos kidolgozottság.
Munkáinak szigorú körvonalait és erős szerkesztettségét élénk, vidám
színekkel oldotta fel. A most kalapács alá kerülő festmény feltehetően az
egyik művésztelepen töltött nyáron készült. A Nyári verőfényben, azt a nyári hangulatot idézi, amikor a hétágra sütő napfényben az egész táj elveszíti
formáját, a kontúrok összemosódnak, és minden hullámozni, lebegni kezd
körülöttünk. Moduláló ecsetkezelése a posztimpresszionisták világát idézi. Jávor képein egy-egy természeti jelenséget a maga közvetlenségében
örökíti meg, egy nyugodt, álomszerű színes világként, a maga lírikus lelke
színes tükröződéseit.2
H o r v á t h Ann a
1
2

Lyka Károly szerk.: Művészet 15. évfolyam (Budapest, 1916) 67.
Jávor Pál festményei és rajzai, előszó LÁZÁR Béla, kiállítási kat., Budapest, Ernst Múzeum, 1916. 5.
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VASZARY JÁNOS (1867-1939)
Virágcsendélet nőszirommal és tulipánnal ¦ Still-life of Flowers with Irises and Tulips
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 65 x 77 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 36 000 000 Ft / 90 000 EUR
Becsérték: 60 000 000 – 80 000 000 Ft
Estimate: 150 000 – 200 000 EUR
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1.

Raoul Dufy: Anemónák, 1937
magántulajdon

Vaszary János 1925-ben hosszabb időre Párizsba utazott, ahol az új impulzusok, az izgalmas
művészeti élmények nagy hatással voltak festői
látásmódjára. A mindenre nyitott, tapasztalni
vágyó művész útja során folyamatosan vázlatokat készített (akvarelleket és tusrajzokat),
szabadon nézelődött a városban, és mindent
papírra vetett, amit érdekesnek talált: egy-egy
ellesett gesztust, mozdulatot a tömegben.1
Folyamatosan tanulmányozta a távol-keleti
rajzművészet mestereinek munkáit, és ismerte
a francia művészetre gyakorolt hatásukat is. Így

2.

Henri Matisse: Csokor (Váza két füllel), 1907
Ermitázs, Szentpétervár

az ekkori – már a sötét háttérre plasztikusan
felhordott élénk színű festékrétegeket felváltó
– kék, majd fehér alapra lendületes ecsetvonásokkal felvitt, higított olajfestékkel készült
művei, könnyed ecsetkezelése, illetve szabadon
hagyott vászon- és papírfelületei is ezekből a
megfigyeléseiből eredhettek.2 „Széles egyirányú
foltok csoportjai, áttetsző fehér alappal; alla prima
festés, végletesen; világos síkok, melyekből egyegy sötéten ragyogó folt vagy folt-csoport kiharsonázik; a már-már ernyedő dinamika csodálatosan
felfrissül, lendületesebb, szabadabb, feszültebb,

3.

Vaszary János: Virágok vázákban, 1935 körül
magántulajdon

mint valaha. Minden ecsetvonás vág és helyén van,
minden szín érvényesül. Csodálatos takarékosság
az eszközökben. […] Bőség, harsogás, pompázás
kifejezése: minimális anyaggal. Érezni az öntudatos
bizalmat, mellyel a mester útjára bocsátja ecsetjét; az eljárás nem probléma, az élmény szabadon törhet elő” 3 – jellemezte Vaszary új stílusát
Rabinovszky Máriusz a Magyar Művészetben
megjelent tanulmányában.
A festő unikális, egyben szintetizáló látásmódja,
melyben felismerhetők a szecesszió és a szimbolizmus, valamint a posztimpresszionizmus és

az expresszionizmus jegyei, a virágcsendéleteiben érvényesült a legtisztábban. A csendélet témájának ábrázolása, valamint a közvetlen tárgyi
világ felé fordulása és annak dekorativitása Vaszary kísérletezésben gazdag stílustörekvéseinek metszéspontja volt. „Egy időben készültek a
»virágszirom húsát pompázatos színekben« láttató
csendéleteket és a falevelek rezdülését érzékeltető
kalligrafikus ecsetrajzok. Kárpáti Aurél megfogalmazása szerint Vaszary csendéleteiben a virágok
lelke szólal meg. »Bársonyos szirmokat és húsos
leveleket fakasztó, titokzatos természeti erő, maga

az eleven élet, egész belső fejlődéstörténete egyegy lila ciklámennek, melegsárga, halottfehér vagy
vérvörös rózsának. A kolorista lelkesültsége ez a
virágszeretet.«” 4
Vaszary a Virágcsendélet nőszirommal és tulipánnal című képén oldott olajfestékkel felvitt
légies ecsetvonásokkal ábrázolja az asztalra
helyezett, vázába válogatott, élénk színekben
pompázó virágokat. Vásznán tökéletesen megtalálta a jobbra-balra hajladozó virágok sárgás,
lilás, rózsaszínes színharmóniáját. A művész
feleségének feljegyzéseiből tudjuk, hogy a festő

nem palettáról dolgozott, hanem üveglapon keverte az olajfestéket. 5 Ezáltal hamar megtalálta
a számára ideális színösszetételeket, melyek a
halványan alapozott vásznon is megőrizték frissességüket. A most aukcióra kerülő festmény
egy reprezentatív darabja a festő ezidőben
készült – korábbiaknál már lágyabb, gyengéd
érzékiséget közvetítő – virágcsendéleteinek.
Vaszary a kertjében nyíló virágait természetes
közegükből kiemelve egy új, művészeti dimenzióba helyezte, melyben individuumként ábrázolta őket.

E r d é ly i R e b e k a
1	Gergely Mariann: „Kelet és Nyugat”. Vaszary János művészete a húszas-harmincas években. Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2007, 84. oldal
2	Gergely (2007) 94. oldal
3 Rabinovszky Máriusz: Vaszary János. In: Magyar Művészet 1930/3., 125–133.
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Virág Judit Galéria és Aukciósház (Mű-Terem Galéria Kft.) • 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Tel/Fax: 36-1-312-2071, 36-1-269-4681 • http:// www.viragjuditgaleria.hu • E-mail: info@viragjuditgaleria.hu
V étel i me g b í z á s – A b s entee b i d form
Művészeti Aukció:
Sale no.:

Kedves Barátaink, Ügyfeleink!

1

2011-ben angolszász mintáknak megfelelően bevezettük aukcióinkon a becsértékes rendszert, mely meggyőződésünk szerint nagyban segíti a vásárlókat döntésük meghozatalában.

Dátum / Date:

Megbízom a Mű-Terem Galériát, hogy nevemben a fenti aukción az alább felsorolt tételeket megvegye az általam limitált, de a többi licitáló
által lehetôvé tett legalacsonyabb leütési áron. A katalógusban leírt árverési feltételeket elfogadom.
Please bid on my behalf at the above sale for the following lots up to the hammer prices mentioned below. These bids are to be executed as
cheaply as is permitted by other bids. I agree to be bound by the Conditions of Sale as printed in the catalogue.
Tétel szám
Lot number

Ezzel egy időben jelentettük be, hogy galériánk bizonyos, indokolt esetekben, reális összeg
erejéig limitárakat fogad el, amely nem lehet magasabb, mint a tárgy alsó becsértéke.
Aukcióinkon a limitár a tételek mintegy 10-15%-át érinti. Eddigi gyakorlatunk szerint a
limitárakat az árverező teljesítette; a licit megindulása után visszaküldte a tételt, amennyiben
az nem érte el a tulajdonos által kért árat, azaz a limitet.

Cím, leírás
Title or description

Leütési ár
Hammer price

Annak érdekében, hogy a magyar aukciós piac még átláthatóbb legyen, most új fejezetet nyitunk. A limitárat nem az árverésvezető, hanem az 1-es tárcsa fogja teljesíteni. Amennyiben
a tárgy nem éri el a tulajdonos által megszabott limitárat a licit során, a tétel nem kerül
leütésre, és az árverésvezető a következő tételt kérve folytatja az árverést.
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Köszönjük megértésüket, és együttműködésüket.

Előleg /Deposit:
Fizetési határidő
Payment deadline:

......................................................................
Aláírás – Signature

Fizetési mód – Methods of payment:
Készpénz
Cash

Név /
Name:
Cím /
Address:
E-mail:

Banki átutalás
Wire Transfer to our Bank
Mű-Terem Galéria Kft
10300002 - 20116523-00003285

Tel. /
Phone:

Hitelkártya
Credit card

Dátum /
Date:

Szállítás – Transport
Saját megoldás - On my own

......................................................................
Aláírás – Signature
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A Mű-Terem Galéria, mint Árverési Ház, az árverést az árvereztetők
megbízásából, mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az
árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfeltartással
vagy online – a következő licit elküldése gomb megnyomásával – teszik meg ajánlatukat.

9. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést
megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról,
hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

2. A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb
ajánlatot teszi, erről az aukciót követően értesítést kap és a tárgy árát
teljes mértékben megfizeti, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett
tárgy esetében a 2001. évi LXIV Tv-ben biztosított elővásárlási jogát
valamely állami szerv vagy személy érvényesíti.

10. A Mű-Terem Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért
garanciát vállal. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van
feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől
számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet. A kereskedelmi képviselő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül
a felszólalótól az értékesített tárgyat a megfizetett vételár ellenében
visszaveszi, amennyiben arról a festő monográfusa / független igazságügyi szakértő és anyagvizsgálat megállapítja, hogy nem eredeti.

3. Az Árverési Ház, mint kereskedelmi megbízott, az árvereztető megbízó
nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az
adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő
(árverező) között jön létre.
4. A vevő a vételár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben, vagy
bankkártyával azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár
egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen
átvehető. Az egyes fizetési módokat az Árverési Ház pénzmosási szabályzata, továbbá a Pmt. korlátozhatja, melyet a Vevő tudomásul vesz.
Az Árverési Ház biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a
foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7
napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben
történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a
megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi,
az Árverési Ház az árvereztető nevében az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő a foglalót elveszíti.
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5. A vevő az Árverési Ház részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, amely a leütési ár összegének 23%-a. A közvetítői díj az ÁFA-t
tartalmazza.
6

A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Árverési Ház nem felel a tárgy sérüléseiért és
a kárveszélyért, még akkor sem, ha az vis maior vagy bűncselekmény
következménye (pl. a tárgyat eltulajdonítják). Amennyiben a vevő a
megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja
el, úgy 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon
értékesítheti (a költségei levonását követően) a fennmaradt összeget
pedig a vevő számára letétbe helyezi, melyhez a vevő jelen szabályzat
ráutaló magatartással történő elfogadásával kifejezetten is hozzájárul.

11. Az eladásra szánt tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.
Az árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Árverési
Ház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt
ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy
forgalomba hozza.
12. Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak tulajdonosait a hatóság nyilvántartásba veszi, továbbá a tulajdonosváltozás
kötelezően bejelentendő a hatóság részére.
Jelen árverésen az alábbi katalógusszám alatt szereplő tételek státusza "VÉDETT": 17., 38., 42., 55., 59., 74., 99., 113., 166.
13. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újra árverezését lehet kérni a
kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett EUR árak kizárólag
információs céllal szerepelnek a katalógusban. Az elszámolás alapja
minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes, MKB vételi
árfolyam.
14. Jelen üzleti feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
ONLINE AUKCIÓN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Az online aukcióinkon előzetes regisztráció után lehet részt venni.
A regisztráció során meg kell adnia nevét, lakcímét, telefonszámát,
email címét, felhasználó nevét, jelszavát. Az Ön által megadott adatokat az Adatvédelmi Szabályzat szerint eljárva, bizalmasan kezeljük.
Regisztrálni utoljára az aukció kezdete előtt 24 órával lehet. A Virág
Judit Galéria és Aukciósház (Mű-Terem Galéria Kft.) nem vállal felelősséget az online aukciók esetében előre nem látható technikai, vagy
természeti események következtében meghibásodás okozta üzemzavarból eredő károkért, e körben felelősségét előre és teljes mértékben
kizárja. Technikai hiba esetében (pl. szerverleállás) az aukciót megszakítjuk és az utolsó tételtől folytatjuk az árverést. Amennyiben a technikai hiba az aukció napján nem orvosolható, az árverés folytatására az
Aukciós Ház másik napot jelölhet ki, mellyel kapcsolatban az Aukciós
Ház a felelősségét kizárja.

7. A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos.
Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem
állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat újra árverésre bocsátani. Annak a kockázata, hogy a vevő személye, adatai nem pontosan
állapíthatóak meg, a vevő felelősségébe tartozó kérdés, melynek valamennyi következményét egyedül köteles viselni, ezzel kapcsolatban az
Árverési Ház a felelősségét kizárja.
8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul,
hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár
kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. Ez esetben az Árverési
Ház büntetőfeljelentést tesz.
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A Virág Judit Galéria aukcióin a következő módokon licitálhat:
1. A Virág Judit Galéria online aukciós felületén, mely a www.
viragjuditgaleria.hu oldalon az aktuális aukció menüpont alatt érhető
el.
2.	Személyesen - Amennyiben személyesen vesz részt árveréseinken,
az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy
tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció
vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben,
ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció
vezetője az Ön számával ütötte le a tételt. Kérjük, bármilyen probléma
esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egy
alkalommal rendezhet.
3.	Írásbeli vételi megbízás útján - Írásbeli vételi megbízást leadhat személyesen, email-en, telefonon, valamint a Virág Judit Galéria online
aukciós felületén. Vételi megbízás esetén, az Ön által adott megbízás
alapján, a kereskedelmi megbízott – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverez. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük, azt az összeget határozza
meg, amelyet – személyes részvétel esetén – megadna a tárgyért.
A vételi megbízáson feltüntetett összeg leütési árként értendő. Amen�nyiben az árverés során azonos összegű ajánlat érkezik a teremből,
mint a vételi megbízáson megadott maximális összeg, a vételi megbízás élvez elsőbbséget. Az online rendszeren keresztül leadott vételi
megbízások és licitek elsőbbséget élveznek a személyes licitekkel és
a helyszínen teljesített vételi megbízásokkal szemben, mivel az online
liciteket automatikusan teljesíti a rendszer. Online rendszeren keresztül leadott vételi megbízást legkésőbb 24 órával az aukció kezdetét
megelőzően tudunk fogadni. Online leadott vételi megbízását az aukció időpontját megelőzően 24 órával vonhatja vissza. Vételi megbízás
esetén a meghatározott összeg 20%-a foglalóként készpénzben vagy
bankkártyával fizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt
kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű
megbízást ad, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek,
akkor a megbízó az árverés után – eltérve a Ptk. foglaló szerinti jogkövetkezményeitől, mivel nincs szerződésszegés – a vételi megbízás
elismervényének ellenében levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a
megbízás sikeres, az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendő.

5. A vételár kiegyenlítése történhet készpénzben (az Árverési Ház mindenkori pénzmosási szabályzata, és a Pmt. rendelkezései keretei között és az ezekben megjelölt értékhatárig), bankkártyával, vagy átutalással. Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe
venni:
CÉGNÉV: Mű-Terem Galéria Kft.
CÍM: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
BANK NÉV: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
BANK CÍM: 1056 Budapest, Váci u. 36.
BANKSZÁMLASZÁMOK:
HUF: IBAN HU17 1030 0002 2011 6523 0000 3285
EUR: IBAN HU63 1030 0002 5080 1164 2630 4888
	USD: IBAN HU63 1030 0002 5080 1164 2630 4015
	SWIFT: MKKBHUHB
Külföldről indított HUF számlák kiegyenlítése esetén kérjük a vételár
összegét Ft-ban megadni.
A számlázás napján érvényes árfolyam szerint bocsátjuk ki a devizaszámlákat.
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6. A megvásárolt tárgyak kiadása az árverés napján a helyszínen, azt
követően munkanapokon 10-18 óra között a Mű-Terem Galériában
(Budapest, Falk Miksa u. 30.) történik. Amennyiben az árveréssel kapcsolatban további kérdése van, érdeklődni a kiállítás ideje alatt a MűTerem Galériában, a 00-36-1-312-20-71, 00 36-1- 269-46-81 telefonszámokon lehet. Online aukciós tételek kiadása az árverést követő
naptól kezdődik, amennyiben a teljes vételár kiegyenlítésre került.

4. Telefonon - Telefonos megbízást adhat emailen, telefonon, vagy személyesen a galériában.

Licitálásra kizárólag előzetes regisztrációt követően van lehetőség.
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CONDITIONS OF SALE
1. Mű-Terem Gallery, as Auctioneer organises, handles and conducts
the Auction on behalf of the vendors and acts as a commercial agent.
The lots are called up in the same succession as in the catalogue in a
way that the auctioneer announces the catalogue number, painter and
starting price of the lot to be auctioned. The buyers then indicate their
intention to bid by raising their numbered bidding paddles, or online by
clicking on the place bid button.
2. The buyer offering the highest bid will be informed following the sale,
shall acquire the title of the lot, and pay its full price. In the case of
items marked in the catalogue as ’protected – VÉDETT’, all Hungarian
museums have priority to purchase the lot at the hammer price. The
protected items cannot be exported from Hungary. Owners of these
items are registered by the Ministry and any change in ownership must
be reported to the relevant authorities.
3. The Auction House as a commercial agent is authorised by the
commissioning party to sign the sale and the purchase agreement
of the lot with the highest bidder and receive the purchase price on
behalf of and to the benefit of the commissioning party. Under this
arrangement the sale and purchase agreement shall be settled
between the commissioning party (owner of the lot) and the buyer.
4. The buyer shall pay a deposit of 20% of the purchase price in cash or
credit card upon the successful bid. In case the full purchase price is
paid in one amount after the auction, the buyer can take immediate
possession of the object. The Auction House allows a seven-day period
from the date of the auction for the payment of the balance amount
between the deposit and the full purchase price. The purchase price
includes the amount of the deposit provided the deadline set for the
balance payment has been met. The Auction House reserves the
right to terminate the sale and purchase agreement unilaterally if the
purchase price has not been paid in full by the set deadline. In this case
the paid deposit is not reimbursable to the buyer.
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5. Beside the hammer price, the buyer shall pay a buyer’s premium
equalling 23% of the hammer price to the Auction House. The buyer’s
premium includes VAT, but it is not refundable.
6. The buyer is responsible for the package and transport of the
purchased item at his own cost and risk once the full purchase price
has been paid. Failure to do so on the part of the buyer shall release the
Auction House from any responsibility for any loss of or damage to the
purchased item. If the buyer does not take the purchased item after the
auction despite the request, after 6 months the sales representative is
free to sell the item (after deducting the buyer’s costs) and deposit the
remaining amount to the buyer, to which the buyer expressly agrees to.
7. Once awarded to the highest bidder, the item may not be repurchased
or re-auctioned again, unless the identity of the buyer cannot be
established. In this case the Auctioneer is entitled to re-auction the
item.
8. All collusion or conspiracy on behalf of any party, planning to force a
third party to make an unreasonable high bid, and thus inflict any loss
on the third party is strictly forbidden.

314

vir ág

judit

9. All lots shall be on display at the exhibition prior to the Auction. All
descriptions and illustrations in the catalogue are only for identification
purposes. The bidder is responsible for inspecting the condition of the
auction lots – prior to the auction – and for deciding whether this is in
accordance with the catalogue description.
10. Mű-Terem Gallery guarantees that all items in the Auction are genuine.
All items are sold with the defects and imperfections they may have
at the time of the Auction. Once awarded to the Buyer, no objections
to the physical condition of the item will be considered, unless the
item is fake though marked genuine in the catalogue. In this case the
buyer may contest the sale in writing within 3 months of the initial
doubt to the provenance or genuinness of the item, but no later than 5
years from the date of the Auction. The Auction House undertakes to
repurchase the item from the Buyer for a price including the hammer
price and the buyer’s premium within 5 years from the Auction date if
an independent expert establishes that the item is not genuine.
11. Auction items may not be purchased below the starting price. The
Auction House cannot be compelled to re-enter the same item in
another auction at a later date.
12.	Items marked „PROTECTED” in the auction catalogue cannot be exported
from Hungary. The owners of the objects marked “PROTECTED” are
registered by the authorities, and the change of ownership must be
notified to the authorities.
At this auction are the following lots marked "PROTECTED":
17., 38., 42., 55., 59., 74., 99., 113., 166.
13.	Unsold items may be re-auctioned at the end of the Auction upon
request to the Commercial Agent. The EUR prices listed in the catalogue
are only published for information purposes. The current daily exchange
rates will be used on the day of actual payment.
14.	In matters not regulated in the clauses of the current listed business
conditions the Civil Code should be followed. In case of disputes, the
parties submit to the exclusive jurisdiction of Budapest II. and III.
District Courts.

PARTICIPATION IN ONLINE AUCTIONS – TERMS AND CONDITIONS
You can participate in our online auctions following the pre-registration.
During registration you must provide your personal information - address,
telephone number, e-mail address -, username and password. The
information you provide will be treated confidentially in accordance with
the Privacy Policy. You can register last until 24 hours before the start of
the auction.
In the case of online auctions Virág Judit Gallery and Auction House (MűTerem Galéria Kft.) is not liable for damages resulting from malfunctions The
Civil Code shall govern in any matter unregulated in the present Conditions
of Sale. Should any dispute arise, the Parties accept the competence of the
Municipal Court of Budapest.

TECHNICAL INFORMATION FOR BIDDERS
You can bid on Virág Judit Gallery’s auctions the following ways: Through
the online auction platform of Virág Judit Gallery, in person, by a written
absentee bid, and by phone.

In case of wiring please indicate the amount in HUF in order to avoid
Exchange rate differences.

You can place a written absentee bid form in person, via email, by
phone, and on the online auction platform of Virág Judit Gallery – www.
viragjuditgaleria.hu -.

Name: Mű-Terem Galéria Kft.
Address: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
BANK: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
BANK ADDRESS: 1056 Budapest, Váci u. 36.

We can accept an absentee bid submitted though the online system no
later than 24 hours before the start of the auction. It is possible to cancel
your online absentee bid 24 hours before the auction date. You can place
a telephone absentee bid via email, by phone, or in person in the gallery.
1. Bids can be made in person, through the commercial agent or over
the phone. The following rules shall apply: All bidders are requested
to use their paddle when bidding in order to help make the auction
process more effective. The use of numbered paddles will help the
auctioneer to identify one’s bid. In case one’s bid has been accepted,
please ascertain that your paddle number has been registered. In case
of any problems, please notify the auctioneer immediately. Bidders
can have their paddle numbers registered for their convenience. All
items awarded to thebidder will then be collected under the registered
paddle number and the bidder will have the right to settle payment for
all items in one amount at the end of the bidding.
2. Absentee bids will be made on the bidder’s behalf by the commercial
agent in accordance with the authorisation given by the bidder to
agent. Such bids can be submitted to the Virág Judit Gallery / Mű-Terem
Gallery, during the exhibition, in a postal letter or through fax (fax no.:
+36-1-269-46-81). Such bids must be received by the auctioneer
no later than 24 hours before the auction date. The Commercial
agent will make every effort to secure the item at the lowest price
to the absentee bidder. In case two absentee bids of the same price
indication are submitted for one auction lot, the one submitted first
will take precedence. Please always indicate your price limit where you
would stop bidding for the item if you participated in per-son at the
auction. Absentee bids submitted without a price limit indicated will
not be accepted. If during the auction the same amount is received
from a bidder in the room as the maximum amount specified within
the absentee bid form for the very same lot, the absentee bid enjoys
priority.

Bank Accounts:
HUF: IBAN HU17 1030 0002 2011 6523 0000 3285
EUR: IBAN HU63 1030 0002 5080 1164 2630 4888
	USD: IBAN HU63 1030 0002 5080 1164 2630 4015
	SWIFT: MKKBHUHB
	In case of HUF invoices initiated from abroad to be settled, please enter
the amount of the purchase in HUF.
The foreign currency invoices will be issued on the given daily exchange
rate, not on the rate valid on the day of the auction.

Buyers can take possession of purchased items at the auction venue on the
day of the auction or in the Virág Judit Gallery / Mű-Terem Gallery (30. Falk
Miksa utca, Budapest between 10:00 a.m. and 6:00 p. m. on workdays.)
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Should you have further questions with regards to the Auction, please
contact Virág Judit Gallery / Mű-Terem Gallery in person or on the phone.

3. For absentee bids, 20% of the indicated limit price amount will be paid
in cash or credit card as a deposit, for which a receipt will be given
to bidder. If another absentee bid with a higher price limit indicated
is submitted for the same lot, or higher bids are placed during the
auction, the paid deposit will be returned to the bidder against the
issued receipt without any deduction after the auction. If the absentee
bid is successful, the deposit will be included in the purchase price.
4. The purchase price shall be settled in cash in accordance with Points 4
and 5 of the Conditions of Sale.

You are eligible to bid online only after Pre-registration.
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#bornelectric
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KERÁMIA-ÜVEGSZÁL
KOMPOZIT MEDENCÉK ÉS
MINŐSÉGI MEDENCEFEDÉSEK
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MEDENCÉK
• 12 m-es hosszúságig
• nagy szín-, forma- és méretválaszték

MEDENCEFEDÉSEK
• Sínpályás és sínpálya nélküli medencefedések
• Több mint 20 típusból álló termékválaszték

MEGNYITOTTUNK!
AQUACOMET BEMUTATÓTÉR
1118 Budapest, Budaörsi út 60.
Időpont-egyeztetés: (06-20) 627-5899
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DERKOVITS GYULA: AUKCIÓ, 1930 – RÉSZLET

UNIQA műtárgybiztosítás

Múzeumok, mûvészeti kiállítások, galériák,
magángyûjtemények, mûtárgyszállítás biztosítása

ÉREZD+ a harmóniát





Jaksa Éva termékmenedzser
Tel.: +36 70 371 3929 · E-mail: eva.jaksa@uniqa.hu
Pongrácz Márta műtárgy- és festménybecsüs
Tel.: +36 70 381 0242 · E-mail: marta.pongracz@uniqa.hu

www.artuniqa.at · www.uniqa.hu
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A FÖLDKÖZI-TENGERTŐL!
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