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de kunszt eladni."
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BEVEZETO
A modern mfikereskedelem a mult szAzad masodik feleben alakult
ki Franciaorszagban, és azata egyfolytaban jelent5s hatAst
gyakorol a vilAg mtiveszi eletere: milveszsorsokat és eIetmtiveket befolyAsol, divatoss& tesz szemelyeket, irAnyzatokat vagy
eppen a mult egyes korszakait, sot, egesz mlifajokat Allithat
az el5terbe vagy szorithat vissza. A milveszetbe-val6 kOzponti, Allami beavatkozas egyikf5 eszkoze szinten miltArgyak vetele, megrendelesek biztositAsa, illetve mindezek megtagadAsa.
A fejlett mukereskedelem jelent5seget abban lAtom, hogy alapvet5en demokratizalja, decentralizalja a mtiveszeti eletet.
Ennek a "szabadversenynek" sok kifejezetten kAros hatasa, k8-'
vetkezmenye van, de maga az a teny, hogy leteznek alternativ
csatornak, nagyobb fUggetlenseget és t8bb lehet5seget biztosit a mtiveszeknek.
Jelenleg MagyarorszAgon Atmeneti Allapot uralkodik. Hivatalosan kinyilvAnitott torekves a mindent behAl6z6 Allami mecenaturdnak és ezzel egytitt a repcsarnok monop6liumAnak megsztintetese, de magAnvallalkozdsokat egyel5re csak jelent5s
megszoritAsokkal engedelyeztek. Ennek k8vetkezteben nagyban
beindult a "kommersz" kepek ArusitAsa, de progressziv, jelent5s vAllalkozdsnak nincs m6dja kialakulni.
A mult vizsgAlatanal ezert f5leg arra kerestem valaszt, hogy
milyen feltetelek mellett, milyen k8zegben kepes letezni
szinvonalas "mtikereskedelem" és nem csupAn erdektelen "kopkereskedelem".
Dolgozatomban Attekintettem a Felszabadulat erotti magyarorszagl milkereskedelmi eletet. Ennek fejletlensege folytan a dolgozat vazat nem problemfik elemzese, gondolatmenetek vegigvezetese alkotja, mint eredetileg terveztem - hiszen alig van mit

elemezni - hanem egy rekonstrukciOs kiserlet, hogy mi is
tortent valojaban. A teljesseg kedveert a "milkereskedelem"
szeit egeszen tagan ertelmeztem, és minden olyan jelenseget
figyelembe vettem, amikor mtitargyak eladasra kerillnek, igy
alapvet5en nem mUkereskedelem-orientdlt intezmenyek /pl.
Nemzeti Szalon/ mtikeresked5i tevekenyseget is elemeztem.
A magyar mUkereskedelem /és dltaldban a mtiveszeti elet/
egyel5re tudomdnyosan feldolgozatlan tertilet, ezert munk&mban kizArolag dokumentumokr, forrasertekti kiadvdnyokra es
visszaemlekezesekre voltam utalva. Ezek, termeszetilknel
fogva, szubjektivek és pontatlanok, gyakran feltiletesek,
s5t kifejezetten felrevezet5ek. Igyekeztem kihamozni be15Elk az igazsagot, de nyilv.fin maradtak hianyossagok, pontatlans&gok, targyi tevedesek a munkamban. Eppen ezert, minden
'informAciOn61, adatnal pontosan megjelltem, hogy honnan
szarmazik, hogy igy a temaval tovabb foglalkozok szamara valami tdmponaot nyujksak.
Mivel a dolgozat semmifele el5zm6nyre nem tamaszkodik, ezert
a csoportositasok, feloszt&sok eseteben teljesen a sajdt
egyeni velemenyemre voltam utalva, és azok feltehet5en finomitasra szorulnak. HasonlOan a dolgozat stilarisan sem ke115keppen kidolgozott, ugyanis az anyag nagy mennyisege miatt
nem maradt id5 a kezirat atdolgozas&ra és nehAny helyen kifejezetten szUkseges ujrairdsara.
A dolgozat alapvet5en ket reszb51 tev5dik ossze: az els5
negy fejezetben osszefoglal6 jelleggel elemzem a magyar mlkereskedelem helyzetet, mig a leghosszabb, 5. fejezetben,
sorra veszem az egyes intezmenyeket és fontosabb szemelyeket,
és reszletesen ismertetem mindazt, amit a mUkodesiikr51 megtudnom sikerilt.

1. A FELSZABADULAS EL6TTI MAGYARORSZAG - MUKERESKEDELMI
SZEMPONTB6L
1.1. Gazdasagi helyzet
Magyarorszag a szdzad els5 feleben gyakorlatilag folytonos
gazdasagi megrazkOdtatasokon ment kereszttil, hullamvOlgy
kovetett hulldmvolgyet. Az Ausztria arnyekAban mersekelten
fejl5d5 orsz&got az I. Vilaghaboru, a Trianoni Bebe, majd a
Tanacskortarsasag teljesen felforgatta, és hazdnk csak lassan
old6d6 elszigeteltsegbe
A Horthy-rendszer nagymertekil inflaciot hozott maghval, és a
korona "hal&ltanca" egeszen 1927-ig, a peng5 bevezeteseig
tartott. Alighogy a helyzet valamennyire megszil&rdult, jott
a nagy vildgvalsag /1928-29/, majd 1931-ben a kenyszerUen bevezetett kotott devizagazdalkodds, amit51 kezdve a peng5 gyakorlatilag megszUnt konvertibilis valuta lenni, és ezAltal
hazank vegkepp kizdrodott a nemzetkozi makereskedelmi eletb51.
1931-t51 1938-ig viszonylag nyugodtabb id5szak kovetkezett,
am ekkor megsztilettek az els5 zsid6tOrvenvek, melyek kikezdtek a penzUgyi, ipari, kereskedelmi rendszer alapjait, 1939-ben pedig kitort a II. Vildghaboru. Ez sem jelenti a melypontot azonban, hiszen meg csak ezutan jott a nemet megszallas, és a Szhlasi-puccs.
Az I. Vilaghdboru egesz Europhban ideiglenesen leallitotta
a milkereskedelmet, de a viiaghaboru masodik felet51, és Milonosen a befejezese ut&n, nagyaranyu miltargy-kohjunktura lepett
fel. MagyarOsszagon sem torte/It mdskepp: korUlbelUl 1916-t61
ujult erdekl5des iranyult a kiallithsok fele;laz inflaci6 pedig varatlanul nagy vasarlasi kedvet teremtett.
"Mindenki szabadulni igyekezett a rossz bankjegyekt51, s vasarolt mindent, amit csak vasdrolhatott. Kepeket is, olyan
mennyisegben, mint azel5tt soha."4,/Lyka Karoly/

A konjunktura mAsik oka az ujgazdagok - a hAboruban, illetve
a haborut kovet5 t5zsdelazban meggazdagodott elemek - jelentkezese volt a piacon.
"Ez a siserehad szedett-vedett nepseg volt, amelynek szelleme
a moh6 habzsolds vAgyab61, vakmer5segb51, kirdeletlen tortetesb51 tev5dOtt ossze, de telten telt volt a penzszekrenyUk.
Ezeknek sordb61 kerUltek ki a mUveszet fogyaszt6i. Nem lelki,
szUkseglet vitte erre 5ket, hanem gazdagsAguk fitogtatasa."
/Lyka/
A penz devalvAci6ja fokozott'mertekben kidomboritotta a miltArgyak forgatAsAnak Uzleti oldalat, "amelyre rAvetette magAt
a nagytake és a nagyaranyu nyereszkedes".41921-ben azonban
mar nemi visszaeses tbrtent:
"A kovetkez5 kiallitas alatt az erdekl5des megcsappant.
Hegedus LorAnt penzUgyminiszter megkezdte a penzUgyi rendezest,
mely tudvalev5leg sikertelen maradt, ez id5ben azonban mar
ereztette nyomaszt6 hatAsAt." a, /Lazar Bela az Ernst Muzeumr61/
1927-ben a peng5 bevezetese egy csapasra veget vetett a spekulaci6nak, és igy rovid tavon a mUtArgypiac kArara volt. A
MUgyajt5 foly6iratban egyenesen valsagot emlegettek. /"A mos
tani gazdasAgi valsag els5sorban a kepz5mUveszetben erezteti
meg nyomaszt6 hatAsat. /1927./ Pedig a valsag meg csak ezutan
jott, az egesz vilAgon vegigs8porve. A mUveszeti vdsar hanyatlAsa elerte a melypontot. Genthon Istvan a kovetkez5keppen
jellemezte a helyzetet 1931-ben:
"Aki manapsdg is figyelemmel kiseri a mUtargyak adas-veveseben
kialakul6 arakat, szemmel tartja a nayyobb aukci6hazak, sot
vilAgcegek Arvereseinek eredmenyelt, arra a kbvetkeztetesre'
juthat, hogy sohasem volt rosszabb konjunkturAja a mUtArgyaknak, mint eppen manapsAg. Nemcsak a haboru utani hatalmas fellenddlesenek fellegzett be, hanem megszUnt a bekeevek nyugodt,
szolid Uzletmenete is." 11931-ben bevezetik a kOtott devizagazdAlkodAst, a Rabinovszky
MAriusz szerint ez okorta a melypontot. /"A komoly konjunkturat ketteroppantotta a bankzArlat, s az6ta /1949-ben irta/

nem volt tftbe maradand6 kievickeles a sulyosbod6 anyagi
nehersegekb51."/'
1938-ban megszillettek az els5 zsidotorvenyek, és a II. VilAghAboru mar el5revetitette az Arnyekat. November 9-en Amos,
Imre igy irt napl6jaban a helyzetr51:
"Egyel5re a nyugtalansAg nem kedvez a mliveszetnek, nagyobb
pangas alig volt a milvAsArlAst illet5en. A kiallitAsokon
semmi, egyetlen rajz sem cserelt gazdAt, mUteremben is csak
szomoru, lel6g6 fejt kollegak keresik fel az embert."
Frankel J6zsef igy emlekezik az id5szakra /amely szAmara a
cs5dt5t jelentette/:
"Akkor mar felfordult minden, akkor mar zsid6torvenyek vol-

1-ak, és egesz mds volt a helyzet, ugy-e. A gyiAjt5k, azok le-

194o-t51 ujra itt volt az inflAci6, és ujra vAsArlasi lAz támadt. Ismet megelenktilt a milveszeti elet. GadAnyine leirja,
hoyy ferje 1943-as Ernst Muzeum-beli kiAllitAsa az addigi
legnagyobb anyagi siker volt. /"Jen5 24 grafikAval és 12 olajkeppel szerepelt. A fokoz6d6 kepkonjunktura kovetkezteben 16
darab gazdara talalt."/ '1

1.2. Milveszeti kozelet
MagyarorszAgon a mult szAzad 9o-es eveiig kizAr6lagosan az
OrszAgos Magyar Kepz5milveszeti TArsulat /és kiallit6helyisege,
a Mtcsarnok/ volt az ur, "az etikai és gazdasAgi f6rum, amely
lesujt és fblemel, leveg5t ad és elvon, maga jelenti az egesz
magyar milveszetet".
A 9o-es evekt51 egyre inkAbb tAmadtAk a konzervativ testilletet, mely gyakorlatilag a milveszetek hivatalos, Allami iranyitoja volt, és ellenreakciokent megalakult a Magyar

Kepz5maveszek EgyesUlete es a Nemzeti Szalon 1894-ben. Az
osztodas a szazad elejen tovabb folytatodott, tobb mliveszcsoport valt ki az EgyesUletb51, és kUlon nevek alatt a
Nemzeti Szalonban, majd kes5bb az Ernst Muzeumban rendeztek
kiallitasukat. Lassankent a kivalobb mUveszek, kUlonosen a
halado szellemgek, mind kileptek az°EgyesUletb51, ugy hogy
annak jelent5sege es tekintelye fokozatosan sUllyedt A
MUcsarnok /az OMKT/ azonban tovabbra sem vesztette el a jelent5seget; ez maradt a hivatalos allami kulturpolitika
kegyeltje, itt osztottak az allami dijakat, Osztondijakat,
és a kormany az allami vasarlasok lebonyolitasaval is az
OMKT-t bizta meg.'
Sorra szervez5dtek tehat a kUlonfele egyesUletek az OMKT és
az MKE mellett. Celjuk a mUveszek tomoritese és a mUveszi
piac szervezese volt, tevekenysegUk nagyobbhra abban merUlt
ki, hogy tagjaikat kiallitasi alkalmakhoz juttattak. Az altalanos gazdasagi bizonytalansagban a mUveszeknek fontos volt
tartozniuk valahova. Amos Imre ezt irta naplOjaba amikor
felvettek a KUT tagjai koze:
"En orommel hallottam, hogy tag lettem, mert igy most mar Ica
egyesUletbe vagyok besorozva."
Aki nem tartozott sehova, csinalt a barataival egy uj egyeakik ebb51 is kimaradtak, csinaltak egy meg ujabbat.
A ket vilaghaboru kozott Budapesten vegUl mar 25-nel tobb
egyesUlet mUkOdott.
Programjuk hltalaban homalyos volt. Neha ugyan lazan kitUztek
mUfaji vagy stilaris celokat, de altalaban talalo Rabinovszky
megallapitasa 1926-ban a Nyugatban:
"MUveszeink nem csoportosulnak bels5, milveszi orientaci6juk
szerint. Nincsen csoportonkent kozos programjuk. Az eltet5,
eszmeharc hianyzik."

J61 jellemzik ezt az "eszmei bizonytalansagot" Marffy Od8n
emlekezesei a ket talán legkarakteresebb egyesUlet, a KUT és
a Szinyei TArsashg viszonyar61:
"Amikor lattak egyes mtiveszek, hogy a KUT nem kertilhet a kormany kegyeibe, sokan Atpartoltak t51link a Szinyeiekhez. Az
atpartol6k jobban jartak. H6man miniszter partolta a Szinyei
Tarsasagot. Oda Sramlott a penz."

1.3. Wds'arleikozonseg
A MUcsarnok egyeduralma alatt az intezmeny tagsdga és vasar16kozonsege egyarant a f5varosi fels5 korOkb51 tev5dOtt ossze.
A Kepz5milveszeti Tdrsulat tudatosan torekedett f5uri mecenasok
megnyeresere, és a hivatalos, teljes dllami tdmogatast elvez5,
"szalonkepes" intezmeny tagjai kort megtalalni a kirhlyi csalad tagjait, hercegeket, a f5papsAg és a f5nemesseg szamos
kepvisel5jet. A tagsag szelesebb retegeit a foldbirtokosok
mellett polgari elemek tettek ki: Ugyvedek, keresked5k, magas
rangu hivatalnokok, orvosok, de ezek a tarsadalmi sfiatuszukra
nezve polgdri elemek "nem valtak meg On1116 kulturateremt5
tenyez5ve, hanem illeszkedni akartak, és az arisztokrAciahoz
vagy a foldesuri reteghez alkalmazkodtak'. Javaban tartott
meg a dzsentrivildg.
A hivatalos }tarok gondoskodtak a Mucsarnokban kiallit6 akademikus mliveszek megelheteser51. A miltargyvasarlasok tobb mint
a fele kOzponti, intezmenyi vasdrlds volt lid. 4.1/, és ehhez
meg nagyszamu dij, kittintetes, osztondij, Allami megrendeles
is jarult.
A 9o-es Ovekt51 ujabb szervezetek jelentek meg a szinen, melyek reszben modernebb torekveseket kepviseltek. A hivatalos
milveszek meg4lhetesi forrasai azonban a modernebb milveszek
el51 elzar6dtak, igy azok fokozottabban a mUkereskedelemre, a
polgari mec6naturara voltak utalva.

MAr a Nemzeti Szalonban /mely pedig meg szinten allami tAmogatast elveze5 intezmeny volt/ elkezd5dott a harc ujabb vAsAr16retegek meghoditAsAert. Ett51 kezdve minden intezmeny,
szervezet, egyesUlet fo" celul tilzte ki a kozOnseg megnyeres&t.
Az arisztokrAcia fokozatosan elvesztette hagyomanyos mUv6szettamogat6 jelent6seg6t. /Ennek egyik tUnete az igen el5kel5
tagsAgu mUparto16 egylet, a MUbarAtok Köre, la‘su elhalAsa id. 4.8.1/. A szdzad elejen egy gyOkeresenuj vAsArl6reteg
alakult ki. Marffy Odon igy eMlekezett erre:
"Vasarl6im a haladd ertelmiseg kor6b51 kerUltek ki - és ez
a kozonseg meg is maradt mindvegig a palyAmon. Orvosok, epiteszek, Ugyvedek voltak a vasArloim. Az arisztokrAcia elszigetel6dOtt, Nem Olt a mliveszettel. Megvoltak az orOkos miitargyaik, ha veletlenUl mégis vettek, akkor legfeljebb a nagyb&nyaikig mentek el. Mi tul modernek voltunk nekik. Az en kozonsegem más volt, mint a MUcsarnoke. A Mficsarnok a hivatalos
mUveszet fellegvAra volt, oda tartozott az a kozonseg, aki a
Horthy korszak feltetlen hive volt, igy az arisztokracia is.
A MUcsarnok mec6nAsai kozUl en egyet sem tudtam megnyerni magamnak."
Rabinovszky a lassan-lassan kialakul6 uj kozonseg-reteg oszszetetelet igy irta le: nagyiparosok, szocialista Ugyvedd4,
felpolgAri parasztok, zsid6 ujsagir6k, kurtanames tandrok,
"emancipAlt", "differenciAlt lelkU" szepasszonyok, diAklAnyok.
Az I. Vilaghdborut kovet5 nagy mUtArgykonjunktura idejen uj
vasArldreteg jelenik meg: a "hAboru vdmszedoi", a "konjunktura
lovagjai", t5zsdezok, feketez6k. Ha nem is ihletett MUveszetszeretet Altai vez6relve, de gazdagsAguk fitogtatAsa celjdb61,
j6 befektetesek erdekeben, komoly osszegeket Aldortak milveszetre:
A ket vilAghaboru korti id5szakban teljesse vAlt a "kommersz"
és a "milveszi" alkotdsok piacanak elkUltinUlese. A giccskep-kereskedelem virAgzott, Ugynokok jartAk az orszagot, és kifejezetten magas Aron, nagy mennyisegben drusitottak a tucatterm6keket, reszletfizetOsi kedvezmenyt kinAlva. Az elegAnsabb

kepkereskedesek is legfeljebb a mUcsarnoki fest5k mUveivel
foglalkortak.
Ezzel szemben ott volt a mUgyUjt5k kis tdbora, de ez ketfele
oszlott: voltak, akik csak a régi bevalt mesterek mUveit vasaroltak, Riptl-R6naival és a nagybdnyaiakkal bezarolag.
Modern festmenyekkel csak kis reszUk foglalkozott. A Frankel-Szalon 1937. mdjusi Sz5nyi-katalOgusdban a koyetkez5 hirt
olvashatjuk:
"Nagy tdrsadalmi akci6 indul meg azirdnt, hogy a gazdasAgi
elet vezet5 vdllalatai és szemelyei a jov5ben ne csak elhalt
mestereink mUveit gyUjtsek, hanem evenkent 1-2 modern kepet
vdsdrolva, a magyar mUveszet legkivd16bb 615 tehetsegeit reszesitsek mUpdrtoldsban."
'Coves Oszkdr, neves, mUgyUjt5 igy emlekezik gyUjtemenye letrehozasdnak korUlmenyeire:
"A vdlogatds és megszerzes technikai vegrehajtdsdt megkonnyitette, hogy a nagykozonseg és a mUkereskedelem abban az id5ben nem erdek15dott vdlasztott mUveszeim irant. Rippl-R6nai,
Ferenczy, Gulacsy, Derkovits, Mednyanszky figurdlis kepei,
Nagy IStvdn, Mdrffy, CzObel, valamint a greshamistdk mUveszete csak egy kis szdmu tdrsasdg megbecsUleset elvezte."c,
Frankel J6zsef ugyanezt mondta:
"Nem akart senki sem ezekb51 a kepekb61 olyan nagyon vdsdrolni. Az a reteg meg nem letezett. Volt mindegyik fest5nek egy
par gyiljt5je, azok vettek egy evben azel5tt egy kepet vagy ket
kepet." 4
Kik voltak ezek a "mUgyUjt5k"?
Frankel J6zsef: "A gyUjt5k szdma dlland6an szaporodott, és a
gydrosok, bankdrok, fOldbirtokosok mellett neves Ugyvedek,
haztulajdonosok, lateiner elemek is kezdtek vdsdrolni."
Tamds Henrik: "A kepeket abban az id5ben, de azutAn is, nagyreszt zsid6k vifisdroltdk. Bankigazgat6k, nagykeresked5k, t5zsdesek, gydrosok, sz6val olyanok, akik konnyen kerestek a penzt."
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Tames Henrik ezutan meg hozzateszi: "Persze a , legtobben nem
ertettek a kepekhez." Ebben azonban nincs semmi
A kepekhez altalaban kevesen ertenek, killonosen a modernek.hez, és a gyiljt5t legtobbszft meg kell nyerni a milyytijtesnek.
Ezt a "munkat" mar az I. VilaghetbOru el5tt megkezdte Ernst
Lajas a Nemzeti Szalonban, majd az Ernst Muzeumban, FtOzsa .
MiklOs a Milveszhazban, tovabba a Frankel-dinasztia megalapitoja, Frankel Ern5. A vilaghaboru uteri jelent5sTamas Henrik
/Tames Galeria/, Frankel Jozsef /Frankel Szalon/ és ket
"civil", Petrovics Elek /a Szepmliveszeti Muzeum igazgatoja/
és Fruchter Lajos milgytijt5 szerepe. A modern magyar mtiveszetnek voltak mas apostolai is arok, mUtorteneszek, kritikusok/,
de a kOnkret vasarlOkozonseg megszervezese joreszt ennek a
nehany embernek koszonhet5. A hivatasosokr61 kes5bb reszletesen irok, de nem lenne teljes a kep, ha Petrovics és Fruchter
milkodeser51 nem esne szO.
Petrovics Elek csak annyiban "civil", hogy a miltargyak adasvetelehez nem fUz5dott anyagi erdeke. Mar a Szepmilveszeti
Muzeumba kerillese el5tt ismert volt, hogy mint jOizlesii mtierto,{ es kes5bb, mint a muzeum elen all6 "nagyhatalom", tovabbra is igen aktiv tevekenyseget folytatott a kortars miiveszek erdekeben. Bajor Gizivel rendszeresen jarta a miltermeiket, és akiket megkedveltek, "azoknak estelyeket rendOztek,
g4A
s hazhoz szallitottak a vev5ket". iGadanyine/ "Segitette a
gyiljt5ket az anyag osszevalogatasaban, gyiljteseik iranyitasaban, és igen sokan az 5 ajanlatara vasaroltak meg gyakran kepeiket."AiNertheimer Adolf, mtigytijt5/
Amennyire a Muzeum lehet5segei engedtek, maga is vasarolt.
Marffy Odon: "Kiallitasainkon /KUT/ vasarolt, de csak az utolso napon, Zaras el5tt nehany Oraval vett, hogy ne kelijen
kitennie a kepre: A Szepmtiveszeti Muzeu0 megvette. Felt a
tamadasokt61. Azt akarta ilyen formaban
Egyik legjobb baratja Weiss Mop, a Magyar Kereskedelmi Bank

elnoke volt. 6 mindent megvas&rolt, amit Petrovics ajanlott,
és irdsban meghagyta, hogy teljes gyiijtemenyet halals utan
a Sz6pmilveszeti .Muzeumra hagyjaNajta kiviil Petrovics szamos más gyiljt6t61 is "szerzett" Adomanyokat a Muzeum szamara.
Fruchter Lajos /1882-1953/ az Angol Elemi Biztosit6 igazgato4a, a Gresham-k6r milgyiljt6 tagja. Kezdetben régi magyarokat
es ktilOnosen Rippl-Ronait gyiittott, majd 193o .4jdn gyiljtemenyet modernekre cserelte fel.'
A modern milveszet lelkes szOsz616ja volt. A Frankel-Szaloh
1937. oktOberi Sz6nyi-katalOgusaban Kallai Ern6 ket és f61
oldalas besz6lgetest k8zol vele:
"Fruchter Lajos, az uj magyar milveszet kittin6 izlesii gyiljt6je
nemregiben Parizsban jart. Hazaterte utan sztikebb barati körben elbeszOlgetve sok 6rdekes dolgot mondott arr61, hmit a
vilag mtiveszeti f6varosAban latott..." A riportban a legModernebb franciakr61 volt sz6
Tigris utcai villaja vasarnap delel5tt "nyitott hAz" volt,
és a tarsasagi 6let gOcpontjAva vAlt. Sz6mos gyiljt6vel /p61daul KOves OszkArral/ 6 szerettette meg a milgyiljtest és a mo"lehetetlen volt nem
dern milveszetet. Koves igy emlekezik
szeretni", 6 volt a "korszeril mtiveszet lelkes és 6rt6 propagatora"';'Bern6th és Derkovits voltak a kedvencei, és mindketmilveszten igen sokat koszonhetnek az 6 tamogatasanak.
menedsseles 4.6/
Frankel J6zsef el6szor ndla ratta a Gresham-kör tagjainak a
munkait, és Fruchter beszelte r6, hogy a Frankel-Szalonb61
modern kiallit6helyiseget 16tesitsen. Utana is Ori6si szerepe
van a Szalon mUkod6s6ben, rendszeresen vev6ket toboroz, más
szivessegeket tesz. ad. 5.1.9/
Nem csak a Gresham illetve a Frdnke1=Szalon mliveszeit t&mogatta. Amos Imre igy irt rola 1935-ben:

- 12 "Ram Artinger Imre hivta fel a figyelmet els5 kollektivem
alkalmAval, s igen nehezen akart eljonni megnezni, mivel
felt, hogy nem 'baldl semmi erdemlegeset. Ellenkez6 v6lemenyet kes5bb azzal a kijelentessel adta tudtomra, hogy sajnalja, hogy nem el6bb jott, mert akkor meg inkAbb segitsegemre
lett volna. Akkor egy nehany vAsArldst az 6 jOakaratAnak koszOnhettem. Most lAtni akarta az azOta festett kepeimet. Igen
elegedetten ment el t5lem, hOna alatt egy vAszonnal... Felesegem kepeit felve kezdte Atlapozni. Benne is elt az emberek
n5kkel szemben tAplAlt gyanuja, hogy kozepes tehetseget,
vagy egeszen gyonge dilettanst ismer meg, s akkor nehez lesz
mar nehany kinos szOt kinyogni. Meg volt lepve, 6s miutAn Atnezte a dolgokat, megigerte, hogy kiAllitAst fog letrehozni
azokb61, és meggy5zni igyekszik a feltiletesen velem6nyt hangortat6 fest5ket arrOl, hogy nem all befolyAsom alatt, mint
mondjAk, hanem egy hozzam hason16 felfoghsu, ond116 milveszt
ismert meg benne..."
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2. A MUKERESKEDELEM HELYZETE ES SZINVONALA A KORSZAKBAN
1928-ban nagyszabasu Irodalmi és Maveszeti Kongresszust rendeztek, melyen a r6sztvev5 mUveszek attekintettek a mUveszeti
elet minden alapvet5 kerdeset. A kongresszus hatasara 1931-ben
megalakult a Magyar Kepz5mUveszek Orszagos Seivetsege, és ez
1934-ben ujabb ertekezletet hivott 8ssze, mely reszletes memorandumban foglalta ossze az 1928-ban felvetett,szempontokat.
A memorandum 1935-ben nyomtatasban is megjelent a kovetkez5
cimen: "A Magyar Kepz5mUveszek Memoranduma a kepz5mUveszek
mUveszi, szocialis és gazdasagi proglemainak megoldasa targyaban 1934-35". A memorandum igy fogalmazza meg a magyar mUkereskedelem szinvonalat:
"Fokozott figyelmet kell forditani a mUkereskedelemre, mely
kortudomasu, nem all egyaltalan a mUkereskedelmi hivatas magaslatan, eppen ezert a szO val6di ertelm6ben veve Magyarorszagon mUkereskedelem nincs is.
Minden más, }cep 6s kUlonb8z5 mUtargyak eladasaval foglalkozO
akciOk legnagyobb reszt alkalmi, Uzieti prObalkozasok, melyek
ugy itthon, mint kUlfoldon a kulturmissziO kopenyegebe burkolt
konnyU kenyerkereseti lehet5s6gnek velt Uzerkedesek tulajdonkeppen... /Ennek iskolapeldaja a MUveszotthon katalOgusa és
milkodese - ld. 5.2.18/
A kephamisitast61 a legsilanyabb dilettans termekekig minden
a maveszet diszes kontosebe burkoltan megtalalhat6 a mUkereskedelem selejtes dugarui kozott, amelyet k6pzettseg, hozzaert6s nelkUli Ugynoki had /borton és fegyhazviseltek is/ kimeletlenill és fele15ssegerzet nelkiil zudit a jOhiszemU mUvasar16 kozonsegre.".
/kiemelesek az eredeti sz8vegben is ugyanigy/
A mUkereskedelem problemaja "valOsagos tengeri kigyOva n5tt.
A hatOsagok és mUveszeti intezmenyek allandOan foglalkortak
vele, anelkUl, hogy el tudtak volna intezni." /Bende Janos/
Nagyszamu javaslat szUletett, ezek azonban nem voltak keresztUlvihet5ek, mert a kigondolOk jOszandeku, de a kerdes gyakorlati reszet nemigen ismer emberek voltak.
A Memorandum esTy6rtelmUen megfogalmazta a helyzetet: "a sz6
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val6di ertelmeben veve Magyarorszagommtkereskedelem nincs
is". Más forrasok szinte sz6 szerint ugyanezt allitjak.
Frankel JOzsef: "Magyar milkereskedelem val6jaban scha nem
letezett. 4- Tamas Henrik: "Egesz milkereskedelmUnk tevekenysege
ugysztilvan giccskepek eladasabal allt." 2 Bende Janos: "Val6di,
nagystilU nagy ert6kekkel foglalkoz6 mUkereskedelem nalunk
nem igen volt, s ezert muzeumaink, keptaraink és magangyUjt5ink nagyobbara kUlfoldi mUkereskedat51 vasdroltak a nagyetr.
tekU kepeket."
Rabinovszky Mariusz igy foglalta ossze a helyzetet a Nyugatban, 1926-ban:
"Fejlett mUkereskedelmUnk nincs, de nem is volt. Celtudatosan,
okosan szervezve csak a giccskereskedelem dolgozik: a furulyasz6 mellett legelesz5 okrok, az aranyhalas pipacs-csendeletek,
a hegedU15 ciganypurdek festeszetenek megvan a jOlszervezett,
pontosan mozg6, hatarozott szabvanyok szerint mUkod6 piaca.
Egyebkent mUkeresked5inknek nincs koncepci6juk, inkabb csak
veletlenszerUen kapnak fel itt-ott egy-egy mUveszt, teljesen
alavetik magukat a kOzonsegUk szeszelyenek, ahelyett, hogy
ert5 kozonseget igyekeznenek maguknak nevelni."
A keplet latszolag vildgos: mUkereskedelem nincs, kommersz
kepkereskedelem van és viragzik. Sarkitva valoban ez volt a
helyzet - siralmas -, a mUveszeti piacra kerU16 kepek 90 %-a
/vagy meg annal is tobb/ ertektelen mazolmany volt. Azonban,
ha korldtozottan is, letezett "mU"-kereskedelem, leteztek JOnyes veva, kialakultak mUgyUjtemenyek. Valamilyen csatornakon
gazdara talaltak a 19. szazadi hires magyar festa mUvei, és
valamib51 megeltek a 2o. szAzad szinvonalas magyar mUv6szei
is, kozUlUk nehanyan nem is rosszul. Meg az "ehez6 mUvesz"
prototipusakent elkonyvelt Derkovits is szamot kepet adott el,
milveszmenedzseles
és csak rajta mulott, hogy nem tobbet.
4.6/
A legnagyobb neherseget az jelenti a magyar mUkereskedelem
vizsgalatanal, hogy nehez meghatarozni, mit is szamitsunk
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milkereskedelemnek. Celtudatos, szervezett, kialakult szabviinyok és hagyothanyok - szerint mUkod6 miikereskedelmi formal(' az
orszdgelmaradottsaga és a targyalt korszak folyamatos megrdzkOdtatdsainak koszOnhet6en ad. 1.1/ nem leteztek. Higba
keresstik a klasszikus miikereskedelem alappilleret, a miikeresked6 magdnvdllalkozeit, vagy a patriarchdlis kisvallalatot,
ilyeneket csak elvetve taldlunk. Egyaltaldn: hidba keresUnk
bdrmit is szisztematikusan, csak tOredekekre,,egy-egy kiveteles egyedi esetre bukkanunk. Ezek az esetek is jOreszt olyaellentmondasonok, mint maga az orszag: csOnkdk,
sak. Meg a legjobbakr61 is csak azt mondhatjuk, hogy komoly
tehetsegek eredeti otleteinek kudarcba fulladt vagy eltorzult
megvalOsuldsai.
"Olyan milkeresked6k, akik mUveszettorteneti ielent6segU,
egyes nagy
muzedlis ertekti mTivekkel foglalkortak, vagy
milveszegyenisegek, s6t egesz mUveszeti stilusok fejl6desere
hatassal voltak, ndlunk nemigen akadtak." /Dende JAnosY1Redlisan azonban mdsra nem is szAmithattunk. Az lett volna a
meglepetes, ha kidertil, hogy a Vdci utcdban vagy a Maria
Valeria utcdban Tiziano kepek voltak kaphatOak, es az Ernst
iluzeum drvereseire idecs6dUlt Europa milkeresked6-kremje, hogy
a szerencsesek millios osszegekert elcsiphessenek egy-egy
Sz6ny it vagy Padl Laszlo-L.
Am, ismetlem, igenves, tehet6s gyiljta voltak vagy lettek.

Jo magyar festei is akadt szep szdmmal, igy a miltdrgyak bizonyos csatorndkon elkerfdlhetetlentil dramlottak. A kOvetkez"67
ket fejezetben ezeket a csatorndkat ismertetem, killOn hangsullyal a korldtozottan, de letez6, hivatdsos, szakert6i miikereskedelmen.
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3. A HIVATASOS MUKERESKEDELEM SZEREPE /"KAPITALISTA"
JELLEGU SZINVONALAS VALLALKOZASOK/ A
A fejlett milkereskedelemmel rendelkez5 orszagokban - pl.
Franciaorszagban, Anglidban, az Egyestilt Allamokban - a milkereskedelem f5kent maganmilkeresked5kon Os arveresi csarnokokon kereszttil zajlik. Bdr a magdnmUkereskeda egy resze Hzlethelyiseg nelkuli, csak mutdrgykOzvetitosse; vagy mtiveszmenedzselessel foglalkoz6 vallalkozo, a jellemz5 magis a szemelyes tulajdonban lev5 mtiv6szetigaleria. Tulajdonosa, a milkeresked5-szakember teremti meg a galeria profiljdt, mtivOszi
hitelot, klienturajdt, legkoret, ugyanakkor a gal:aria adja
meg a mlikeresked5 sulyat - olyan kOlcsOnosseg ez, ami csak
kis egysegekben mUkod5kepes, ezert nem kepzelhet5 el egy szemelytelen, arctalan galeria-lancolat-konszern, mint ami paldaul a benzinkutaknal Altalanos. Meg a tobb fiokilzlettel rendelkez5 nagy cegek is patriarchalis alapon szervez5dnek as a
tulajdonos neva viselik.
Az arveresi csarnokoknal letrejottek mammutvallalatok - Sotheby,
melyek uraljak a piacot, de kisebb
Christie, Hotel Druout
ertekti miltargyakkal szamos magan arveresi csarnok foglalkozik.
/Ez a koncentracios folyamat Magyarorszagon hasonlOan alakult:
az Ernst Muzeum kat vilaghaboru korti monopOliumaval meg a hivatalos, allami Arveresi Csarnok sem vehette fel a versenyt./
Meg egy fontos tanulsag vonhatO le a fejlett miikereskedelemb51: az igazan "mend" vallalkozasok "milveszi" targyallal fog:lalkoznak és nem giccsel. Nem azert, mert joizlesii tulajdonosaik vannak, akik megvetik a kommerszet és a giccset, hanem
mert a remekmilvek Osszehasonlithatatlanul magasabb arat ernek
el, mint az edeskes tucattermakek. /Magyarorszagon ezzel szemben gyakorlatilag mindmaig ugyanabba az arkategOriaba tartozik mondjuk egy 19. szazadi osztrak "Kisfiu portreja", mint
Balint Endre olajfestmenye./
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A magyar kUlkereskedelemb51 alapvet5en hiAnyortak a teikeer5s,
szinvonalas maganvallalkozasok. A kovetkez5 fejezetben reszlatesen bemutatom azokat a csatornakat, amelyeken
ezek
hianyaban - a mUtargyak a -vev5 és az elade kOzOtt vandoroltak, de hozza kell tenni, hogy ezeknek a "mUtargyaknak" igen
csekely szazaleka volt valoban mUveszi igennyel keszUlt alkotAs.
Az aldatlan helyzet Magyarorszag elmaradottsagaval, szakadatlan gazdasagi, politikai, mUveszetpolitikai megrazkOdtatasaival magyarazhato. Hogy mennyire igy van ez, azt bizonyitja,
hogv hazankban a szazad elejen elindult a milkereskedelem termeszetes fejl6dese, és kezdemenyezesekben kes5bb sem volt
hiany.
19o3-ban a tekintelyes Konyves Kalman ceg megnyitotta az els5'
modern magyar kepszalont, és a vallalkozAs sikeret bizonYitja, hogy 1906-ban a szalont komoly raforditassal atepitettek
es kib5vitettek.
19o4-ben az Eggenherger konyvkiade is mUkereskedest nyit, és
ekkor mar az Egyhazy és Tarsa cegnek is van mar kepszalonja.
1906-ban az Uzleti elet fellenditesere allami tamogatassal
megnyilik az Urania MUkereskedes.
19o9-t61 mUkodik a MUveszhaz, mely ugyan egyesUleti alapon
szervezSdik, de kimondottaft a modern mUveszet menedzseleset
tUzte ki celul.
1910-ben a Szent-György-Czeh beinditja mUveszeti autcie-sorozatat, és ekkor mar mUkodik els5 jelent6s maganmUkeresked5nk,
Frankel Ern6, sot van mar egy nemzetkozi rangu gyUjt5-mUkeresked5nk is: Nemes Marcell. Letrejott mar az els6 szerz5deses
mUveszmenedzselesi viszony a Singer es Wolfner kiado és
Mednyanszky Laszlo kozott.
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1912-ben vegUl megnyitotta kapuit az els5 igazdn nagyvonalu
vallalkozds, mely minden tekintetben dllja a kUlfoldi 'rakereskedesekkel vale osszehasonlitdst: az Ernst Muzeum.
1914-ben kitort az IL Vilaghdboru, és a tovAbbi helyzetre
jelleMz5, hogy els6 nagyszabdsu vallalkozdsunk egyben az
utols6 is. as ez is cs5dbe jutott 1937-ben./
A keit vildghdboru kozOtt a konszoliddcieval, es a mUtArgykonjunkturdval ujra megelonkalt'a vallalkoze kedv. Emliteni
szoktAk az AlkotAst, a Belvedere-t, a Uelikon-t, a Mentort
mint uj tipusu galeriAkat, de sajnos egyikUk sem tudta megvetni a lAbdt, és hdrom even belfil mindegyik megszUnt.
Mindossze }Cat komolpabb vdllalkozds jett letre ebben az id5szakban: a Tamils Galeria és a FrRnkel-Szalon. Ezzel szdmottev5 mUkeresked5i intezmenyeinket at is tekintettUk. Esetleg
meg lehet meg emliteni Porkay Mdrtont, aki nemzetkozi Uzleteket is bonyolitott, de jelent6segeben messze elmaradt Nemes
Marcellt51.
Az 5.1 reszben "nagyok" cimsze alatt reszletesen tdrgyalom
azokat a vAllalatokat, amelyek eleg hosszu és sz&mottev5
keresked5i tevekenyseget vegeztek ahhoz, hogy mUkodesta Altaldban is tanulsdgokkal szolgdlhasson. Itt nehdny dltaldnos
szempontbel foglalom 5ket ossze.
Indulds
A "nagyok" csoportba tartoz6 vallalatoknAl kozos, hogy onfenntarteak voltak. KSvetel a Singer es Wolfner, mely a kiadei
tevekenysegeb51 prosperAlt, és a mUkereskedelmi tevekenysege
jelentektelen passzie volt csupdn a vdllalat szempontjdb61.
Reszben a MUcsarnok es a Nemzeti Szalon is killonleges helyzetben volt, hiszen sajdt beveteleik mellett allami tamogatdsban
is reszesUltek.
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A MUcsarnok, a Nemzeti Szalon, a MUveszhaz és a Szent-Gyorgy-Czeh egyesUleti alapon szervez6dott, beveteleik tekintelyes
hanyadat a tagdijakb61 kivantak el6teremteni. A Konyves Kalman
ceg mar valOban kapitalista vallalkozas. A mUkereskedelemnel'
.fejlettebb kOnyvkiadas, konyvterjesztes tapasztalatait, eredmenyeit felhasznalva alit at fokozatosan mUkereskedelmi vonalra, de milkiadoi /reprodukciOk, nyomatok terjesztese/ tevOkenysegevel sohasem hagyott fel.
Maganer6s valialkozas csak az Ernst Muzeum, a Tamers Galeria
és a Frankel-Szalon volt, erdemes ezek indulasat alaposabban
megvizsgalni.
Letrehozoik, Ernst Lajas, llamas Henrik és Frankel Jozsef egyarant gazdag zsid6 csaladb61 szarmaznak. /Frankel apja,
Frankel ErnFi "csak" mUkeresked6 volt, de a csaladban itt is
voltak gyarosok, nagykereskeda./
Frankel nzsef apja vallalkozasat orokolte, és igy viszonylag
egyszerUbb volt a helyzete. Ernst és Tamers jelent6s mUgyUjtemennyel rendelkeztek, és mar ismert "amat6rjein voltak a szakmanak, amikor hivatAsos mUkereskeda lettek. Frankel meg apja
oldalan bekapcsolOdott a mUkereskedelembe, és mar edesapja
eleteben onallo Uzleteket bonyolitott. TegyUk hozza, hogy
Frankel Ern6 nem csak egy mUkeresked6 volt a sok kozUl, hanem
a korssak talán legtehetsegesebb, jó ertelemben vett kepUgynOke, aki onall6 Uzlethelyiseget is fenntartott, igy fia a
legjobb kepzesre és ismeretsegekre tett szert mellette.
Tamers Henrik sem volt rosszabb helyzetben, hiszen 25 even kereszttil a Singer és Wolfner ceg alkalmazottja, vegUl a ceg
vezet6jenek, Wolfner Jozsefnek a tulajdonkeppeni jobbkeze,
igazgattii rangban. 0 intezte a vallalat mUveszeti Ugyeit, es
Lyka Karollyal egyUtt 6 volt Wolfner mUveszeti tanacsadOja.
Miuttin kivalt a cegt61, hivatasos mUveszmenedzser lett, Rudnay
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milveib61 hazai és kiilfoldi kiallitasokat rendezett. Ezutan
miikiadbi tevekenyseggel keno anyagi alapot teremtett egy
onall6 galeria megnyitasahoz.
Ernst Lajos indult talan a legjobb alapokkal. Hirm6juk kortil
o volt a leggazdagabb, es gyiljt5szenvedelye r6v6n mar a szazadfordulora osszagos hirti gyiljtemenye volt a magyarsag multjaval kapcsolatos erekly6kb31, miltargyakb61. Ax►ikor a Nemzeti
Szalon valsagba jut, of tartjak alkalmasnak az era osszefogasdra, és Ugyvezet5 igazgat6nak valasztjak. lo even at visea tiszts6get, felviragortatja a Szalont, mikOzben tuli
datosan torekedett a kortars, modern milveszet apolasara. Ennek kovetkeztoben ki is furjak a Szalonb61, de ekkor mar,e16g
er6snek 6rzi magat egy onall6 intozmony megteremt6s6re.

Az int6zmeny elfogadtatasa, propagandaja

A Milcsarnoknak és a Nemzeti Szalonnak nem volt gondja hirnevenek megteremt6s6vel 6s a propagandaval. Kezdetben abszolut
monopolhelyzetben voltak, k6s5bb is 61veztek a hivatalos allami tarogatas minden kozvetlen 6s kozvetett elOny6t.
A Milveszhaz tulajdonkeppen ugyanennek a statusznak a megszerz6s6re tort, tagjai koz6 megnyerte a vallis- 6s kozoktatasaz Orszagos Magyar Kepz5milveszeti Tarsulat
iigyi
elnoket, mas kozeleti f6rfiakat, arisztokratakat, 6s nem
utols6 sorban vezet5 milveszeket. Nem elkopzelhetetlen, hoyy
ha nem kovetnek el alapvet5 hibakat, a Muveszhaz lett volna
a harmadik hivatalos milintozet.
A Konyves Kalman c6g mar elismert, orszagos mtikiad6 vallalat
a mlikereskedes beinditasakor, emellett igazgat6sAganak tagja
volt a hires Rovai testverek egyike, and tovabb novelte a c6g
hitel6t.
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A Szent-György-Czeh egyreszt egyedUla116 tevekenyseget vegmasreszt
zett - gyiljt5menedzseles és aukcierendezes
szinvonalas folyeiratot is kiadott sajat nepszertisitesere.
/Onalle folyeirata, kiadvanyai voltak meg a Milcsarnoknak, a
KOnyves Kalmannak, és a Milveszhaznak is./
A harom maganvallalkozas megoldasai a legkillonlegesebbek.
Ernst Lajos galeriajat Muzeumnak nevezte el, 4vel egy reszeben hires gyujtemenyeb51 csinalt allande kiallitast. Ezan
kivill mtiveszeti vezet5nek megnyerte a tekintelyes Lazar Bent,
aki minden kiallitashoz terjedelmes, szepkiallitasu kata16gust szerkesztett. Kes5bb beinditettak egy milveszeti kiadvany-sorozatot es egy reprezentativ szaktekintelyek Altai tartott
el5adassorozatot.
Tamers Henrik a galeria milvesZi menedzselesere Rersa Miklest
}<Arta fel, aki egy napes "Modern Kiallitasszervez5 Bizottsagot"
alapitott, melyben gyiljto-k, esztetak, milveszek, kritikusok
szerepeltek. A nevsort minden kataleguson gondosan feltuntettek, és a kiallitasok az els5 id5szakban az MKB és a Lamas
Galeria kOzos "zaszlaja" alatt futottak. Amikor Tamas Henrik
szakitott az MKB-vel, a Galeria mar fogalom volt.
A Frankel-Szalon megnyitasakor a Frankel-nev mar jelcseng6
marka volt a kat Frankel jevoltabel, megis, kezdetben a kiallitehelyiseget Szepmiiveszeti Kiallitasoknak hivtak, ami nem
volt veletlen. A koncepciot jel tiikrozi az els6 kiallitas
katalegusanak cimlapja:
"Szepmilveszeti Kiallitasok Magyar Mesterek Milveib51"
Ezutan 2o valogatott miivesz neve kOvetkezik Aba-Novaktel
Vaszaryig, majd:
"Felsorolt mtiveszek, kik jelen helyisegben rendezik a jov3ben
kiallitasaikat, es egvUttesen szerepelnek killfold8n, kegyeletilk és tiszteletUk jeleiil rendeztek ezen kiallitast Rippl-Renai
Jersef emlekezetere."
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Erre nem lehetett nem odafigyelni! /Rippl-ROnai tardn a legnepszerUbb modern fest5 volt./ A bizonyos mertekben valtoz6
mUveszlistat a kezdeti id5szakban a fejlecben'mindig feltUntettek.

MUveszeti mrofil, kiallitaspolitika
A "nagyok" kozUl a MUcsarnok, a Nemzeti Szalon, a Konyves
Kalman, a Szent-Gyorgy-Czeh teijesen vegyes anyaggal foglalkozott. Az ideolOgia az volt, hogy "nem a mUvOszeti iranyzat,
hanem kizaralag a kvalitas szamit". Igy az egyertelmU giccst51 a valOban legmodernebb torekvesekig minden megfert egymas
mellett. A Szent-GyOrgy-Czeh forgalmaban dominaltak az iparmilveszeti targyak, de altalanos volt, hogy egy-egy kiallitas
kapcsan mindegyik vallalat, meg a legprogresszivebb Tamils
Galeria is, szivesen mutatott be iparmUveszeti anyagot, mely
garantaltan jO Uzlet volt.
A MUveszhaz ftikent kortars mUveszetre szakosodott, de ezen
beltil nem tOrekedett egysegre az "egyeall a mUveszeti kvalitas fontos" jelszo alatt.
Az Ernst Muzeum kiallitaspolitikajaban a f5szerepet a Szinyei
Tarsasag jatszotta, de rendeztek nagy retrospektiv tar&atokat
régi mesterek milveib61 is, és Ernst Lajos alkalomadtan egeszen
modern mUveszeket is meghivott /ha nem talalt jobbat/. Nagyjabol ez is vegyes, biztosra-menti anyag, mégis az eddig felsorolt intezm6nyek kOzott az Ernst-Muzeum jelentette e legegyenletesebb minOseget, itt kiallitani 'mar Onmagaban is jelentett nervi rangot. Aukcieinak anyaga azonban jOval gyengebb,
vegyes anyag volt, kUlonOsen a kes6bbi id6szakban.
A Frankel-Szalon mUvOszgardaja tehetseges, de "megbizhato"
milveszekb61 tev5dOtt ossze. Reszben a nagy Oregekre /nagybanyai-ak/, reszben a Gresham-k5rre alapozOdott a kitIllitaspolitika.
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Nagy Ordeme a Szalonnak, hogy kitilzott iranyvonalabO1 nem
nagyon engedett, és a kiallitasok egyenletes, magas szinvonalat jelentettek, bar nem mindig okortak ujdonsagaikkal
felhordillest.
Legprogresszivebbnek a Tamas Galeria kiallitaspolitikajat
tartom. A 155 kiallitast és a kiallitO milveszek nevsorat
vegignezve joszerivel az a benyomasunk tamad,,hogy azok
tOkeletesen tilkrozik a korszak szinvonalas mUveszetet. Mindenki ott van, aki szamit. kiln erdeme a Galerianak, hogy
mereszen vallalkozott fiatalok bemutatasara is /ami rOszben
annak lOszonhetFi, hogy Tawas egyaltalan nem torekedett az
eladasokbeil jelentOs bevOtelhez jutni/, és Tamas Henrik
horta a legkevesebb kompromisszumot. Az kiallitaspolitikajaban ervenyesUltek legkevesbe nktils5" szempontok.
/Nem a Lamas GalOria volt azonban a korszak'legradikalisabb
intezmenye. A rOvideletil kiallitahelyisegek kortil a Belvedere,
a Mentor és a Ma-csoport modernebbek voltak, és szinvonalat
jelentett meg a ket Alkotas és a Helikon is./

Gazdasagi hatter
A regi kopek dragabbak voltak, Os jobban keltek el, mint a
kortars milveszek alkotasai, Os kommersz kepet mindig jobban
lehetett eladni, mint szinvonalas alkotast. Ezeket a kozhelyszerti alapigazsagokat és az el5z6 reszt figyelembe veve mar
felallithato egy nyeresegessegi rangsor a "szinvonalas" vallalkozasok ktizott. Hangsulyozando azonban, hogy meg a vegyes
anyagot forgalmaz6 intezmenyek sem voltak onfenntartoak kizarolag az eladasokbeil szarmaz6 jarulekokb61, illetve az ennel gyakrab tObbet kitev6 belepOdijak, katalOgusok, teremberek bevetel6b51. Jeivedelmiiket killanboz5 meidokon ki kellett
p6tolniuk. A Milcsarnok, Os a Nemzeti Szalon tagsagi dijakb61
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és Allami tamogatdsokbol. A MfiveszhAz szinten szAmitott a
tagsagi dijakra, de ezen kiviil - a Feszek Klubhoz hasonloan a klubjAban folyO hazardjAtekok /551eg kArtyajatekok/ beveteleib51 kivAnt a felszinen maradni - sikertelenill.
A KOnyves KAlmAn ceg f6 keresetet a reszletre Arult reprodukciek és mtiveszi nyomatok jelentettek.
Az Ernst Muzeum t5 beveteli forrasa az aukcie-rendezes volt,
hasonlOan a Szent-GyOrgy-Czehhez, melyet azonban az el6bbi
kiszoritott a piacrel.
Tang's Henrik milkiadei tevekenysecTevel /milveszi renrodukciok,
albumok, karAcsonyi laook/ és keeeteznzemevel tartotta fenn
a galeriat.
Egyedfil Frnlkel Jozsef prObillt tisztAn a makereskedelemh51
megelni. Mai ertelemben wive is modern milkOdesil galeriAja
mellett /melyhez lekotOtt milvesze is tartortak/ foglalkosokszorozott kepkozvetitOssel, regi mesterek mTlveivel,
sitott grafikAval is, és meg igy is hamar - 6 ev alatt cs6dbe jutott. RAadrisul milveszgArdAja szinvonalas, de nem
killonOsebben modern, hivatalosan is elismert festab51 alit,
klienturAjdba pedig a penzarisztokrAcia kiemelked5 tagjai
tartortak.

Osszefoglalds
'Ha az eddigieket kiegeszitjUk meg Nemes Marcell, egyetlen
nemzetkozi szintti milkeresked3nk tevekenysegevel, aki kUlfoldre kOltOzese utan jutott fel a csucsra /majd ment .cs6dbe/,
osszegzesill megAllapithate, bogy szinvonalas, de meg csak
kicsit-is szinvonalas vAllalkozAsba kezdeni MagyarorszAgon
kockdzatos dolog volt, és menetrendszerUen cs6dhoz vezetett.
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A legnagyobb, legeletkepesebb intezmenyek ktizill is csak a
Tamers Galeria /és termeszetesen a Wicsarnok és a Nemzeti
Szalon/ nem ment Uinkre, pedig ezek megalapozott, szakemberek Altai vezetett cegek voltak; a kisebb kezdemOnyezesek
pedig ritkAn Oita meg az elsi) eves jubileumukat.
Szakert5i milkereskedelem hiAnyAban a mUtArgyertekesitesnek
szAmos modja alakult ki, vagy kapott az indokoktnal nagyobb
szerepet. Ezeket a kOvetkez6 fejezetben ismertetem.
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4. A MtJTARGYAK ERTEKESITESENEK EGYEB CSATORNAI
4.1. Allami /hivatali, kozilleti/ mecenatura
Az Allami, kortileti mecenatura csak kozvetve kapcsol6dik a
mUkereskedelemhez, azaltal, hogy egyreszt szamottev5 forgalmat jelentett nehany intezmenynek, masreszt viszont szelleme
alapvet5en szembenallt a piacorientalt, egyeni vallalkozason
alapul6 modern mtikereskedelemmel, és vegUl is a fejl5des
gatjat jelentette. A Magyar Mtiveszet 189o-1919 cimil kezikonyv
igy fogalmazza meg ezt a bonyolult viszonyt:
"A szazadfordul6 és szazadel5 mtiveszeti eletenek ugysz6lvan
minden terfileten megfigyelhet6 meg a kapitalizmus el5tti és
a mar kapitalista viszonyokb61 fakad6 szervezesi formaknak
bonyolult szovevenye és a lassu atretegez5desi folyamat. Megmutatkozott ez a mtipartolasban is. trvenyben volt meg a kozpontositott, allami mecenatura, amelynek szervezeti és elvi
alapjai meg az eotvosi muvel5despolitika idejen alakultak ki,
de ugyanakkor jelentkeztek mar azok a formak is, amelyek
nyegeben a kapitalista szabadversenyen alapultak, illetve
jellegzetesen polgari mecenaturanak min5sithet5k."/kiemeles
t5lem/
A kiallitasokon rendszeresen vasarolt az allam /Kultuszminiszterium/, a kiraly /az I. Vilaghaboruig/, a F5varos /Szekesf5varos Kepz5mtiveszeti Bizottsagal, a F5varosi Keptar, a Szepmtiveszeti Muzeum, a megyek, a videki varosok, intezmenyek,
testfiletek és vallalatok.
A vasarlasok nagysagrendjere jellemz6, hogy a Mticsarnok tarlatain altalanos volt, hogy a kortileti vasarlasok meghaladtak a
maganvasarlasokat, a F5varos pedig 188o-1927 kozott 166o-nal
tobb milvet vett meg.
Allami vasarlasok nemcsak a hivatalos tarlatokon tortentek.
Minas Henrik irja:
"Az en és egyes gyUjt5k vasarlasait61 eltekintve csak nagy
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ritkan tortent vasarlas a kiallitasoko , azonban a F5varosi
Muzeum eleg gyakran, a Szepmilveszeti Muzeum ritkabban vasarolt. Maganosok a legritkabb esetben vasaroltak..." /Az 1941-es Borsos kiallitasrel pedig Borsos leirja, hogy a Miniszterium is vett tele./
Hasonlean az Ernst Muzeumban és mas kiallitasi helyisegekben
is tortentek hivatalos vasarlasok.

4.2. Kiallitasok /"egyesUleti" milkereskedelem/
szazad els5 feleben a kiallitasoknak jtival nagyobb kereskedelmi szerepilk volt, mint manapsag. Bar jelenleg is minden
kiallitas anyaga hivatalbel be van arazva, mégis a legritkabb
esetben tortenik a kiallitasokon elades, hiszen nincs is, aki
intezne azokat, aki erdekelt lenne bennilk, és nincsenek kialakult kozvetitesi tarifak, stb.
A

A Felszabadules elat, ezzel szemben, a kiallitasok rendezesenek egyik alapvet6, be is vallott celja az volt, hogy lehet5seg szerint a kiallitott milvek koziil minel tobb gazdara talal7
jon. Megbizott mutaros igyekezett ezt minden modon el6segiteni. Ha letrejott egy eladas, kis cedulaval jeloltek meg a
milvet a kiallitas bezarasaig, azt ugyanis meg kellett varnia
a vev6nek, bar kivetelesen ellenkez5 esetek is el5fordultak.
Lyka Karoly peldaul ezt irja az 1906-os Rippl-Renai kiallitasrol:
"Megeltem azt a csodat is, hogy a Konyves Kalman milkereskedesben kiallitott kepeit mar az els5 napon szetkapkodta a kozonseg. Baratunkat azonban ez a nagy fogyasztas nem horta zavarba: masnap reggel mar az eladott kopek helyet buzgen teleaggatta otthonrel hozott ujabb kopek, rajzok seregevel. Ilyen
dolgokban nagy volt a lelemenyessege."i
Ez az eset azonban nem volt altalanos, és joreszt annak tudhate be, hogy a kiallitas egyike volt a cog els6 egyszemelyes
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tarlatainak. Addig ugynevezett "alland6 kiallitasokat" rendeztek, melyek vegyes anyaga az eladasokkal parhuzamosan folyamatosan cserel5dott. Az allandO kiallitasok kes5bb is
gyakoriak voltak.
A kiallitasokon van kepeladas a korszak els5 feleben dont5
szerepet jatszott a mUkereskedelemben. A Nemzeti Szalon
Almanachjaban 1912-ben ezt irtak:
"A mUveszeti vasar altalaban.harom helyen és modon megy vegbe: a nyilvanos, nagy tarlatokon, mUkeresked5knel és az atelierben."
A kepkereskedesek alacsony szinvonalu tucattermekeket arusitottak, és nem szamitottak komoly helynek, igy nem voltak
alkalmasak arra, hogy a korszak nagyszamu, akademiat vegzett
s a MUcsarnok-beli bemutatkozassal bizonyos tekintelyt szerzett mUveszenek meltd korUlmenyeket biztositsanak a vasarla
koZonseg ere kerUlesre. E6re csak a mUveszeti egyesUletek
altal rendezett rangos tarlatok adtak mcidot.
A Magyar MUveszet 189o-1919 c. kezikonyv igy foglalja ossze
a helyzetet:
"A mUkereskedelem azonban a szazadfordulOn 1enyegeben tovabbra is a kiallitasokat rendez mUvOszeti egyesUletek kezeben
maradt, 5k jatszottak a mUvesz és a vasarlo kozott a transzmisszicis szerepet.",
Mivel gyakorlatilag az egesz targyalt korszakban hianyzott a
szinvonalas maganmUkereskedes /a kepkereskedesek a tovabbiak=
ban is csak a nagy hasznot hoz6 giccsUzlettel foglalkortak/,
a kiallitast rendez5 mUveszeti egyesUletek szerepe vegig igen
jelent5s, és mar-mar erthetetlenUl magas azamuk eppen azzal
magyarazhat6, hogy jobb hijan 5k toltottek be egy olyan szerepkört, mely a mUveszeti eletben dont3 fontossagu: a mUveszmenedzselest.
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Magyarorszagon tehat a mUkereskedelemnek egy szokatlan
/nem tul hatekony/ fajtaja alakult ki: a mUveszeti egyesUletek altal, kiallitasok kereteben lebonyolitott "egyesttleti"
mUkereskedelem. /Reszletesen ezt a )(et legnagyobb egyesUlet,
a MUcsarnok és a Nemzeti Szalon kapcsan jellemzem. - ld. 5.1.1/
Ez a kialakult forma kozel sem volt optimalis, és jcireszt a
kenyszer és a szUkseg szUlte. A kiallitasok rendezesenel
koncepciotlanul keveredtek az arusitasi és muveszi szempontok. Kosztolanyi-Kann Gyula fest a kovetkez5ket nyilatkorta
a MUveszhaz megnyitasakor:
"Ha az uj kiallitasi helyisegekben csak olyan kiallitasokat
rendezne /a MUveszhaz/, mint a tobbi mUveszegyesUletek, nem
volna letjoga. A vasari kiallitasokb61 eppen eleg van, unja
mar 5ket minden joizlesU ember. Itt els5sorban intim jellegQ
és feltetlen mUveszi szinvonalon all6 kiallitasokat szabadna
csak bemutatni."
Rabinovszky Mariusz igy fogalmazott 1926-ban a Nyugatban:
"MUkereskedelmUnk sulytalan, kiallitasi UzemUnk altalaban
csak otletszerUen vagy presztizs szempontok Altai vezerelten
A kiallitasok és a mUkereskedelem Ugyet ma bizdolgozik
tos szempontok nem iranyitjak. A nem nagyon magasroptU hatalmi vagy anyagi szempontok dontenek. Itt tehat nem az elvek
ktizatt folyik a harc: ugy &tem az Uzleti elvek'kozott, mert
hat a kiallitasok és a kereskedelem Ugye mindenkeppen
Denalunk ma killonosen koncepciftlan Uzlet. Es ez mUvesznek,
kozonsegnek egyarant karara van." A helyzet fonaksagaval tulajdonkeppen tisztaban volt mindenki, s mar a szazadfordulOn sokakat foglalkortatott a mUkereskedelem hianya, a mUveszeti piac fellenditesenek vagya.
1898-ban a MUcsarnok c. lapban mar leirjak, hogy a MUcsarnok
és a Nemzeti Szalon tarlatai nem pOtolhatjak a kereskedelmi
vallalkozas nyujtotta lehet5segeket, "mert csak boltban lesz
vasar, a bels5 varos valamelyes nepes utcajaban lev5 nyilvanos bOltban ..."
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Tortentek is kezdemonyezesek ad. 3. fejezet/, és feltetelezhet5, hogy ha az 1914-19 korti esemenyek nem zilAltAk
volna teljesen szet az orszAgot, kialakult volna egy egeszsegesebb mlikereskedelmi elet.
Szegeny ember vizzel f5z: a mtiveszek más modokat kerestek,
hogy tobb kiAllitAsi és eladAsi lehet5seghez jussanak. Kiallitdsokat kezdtek szervezni, ahol csak tudtak. Legel5szOr a
miltermUkben:
"Egyre gyakoribbak lettek a milteremkiAllitasok, amelyek benepesitesere mozgositottAk /a mtiveszek/ barAtaikat, osmer5seiket s ezek osmer5seit. Valami mégis csoppent, de ilyesmit
megsem lehet szaporazni." /Lyka KAroly/4Aztan kiAllitasokat rendeztek a Feszek-klubban, iskolakban,
uri kaszinokban és klubokbanjp1. Limitvarosi Kaszino,
Lipotvdrosi Tarsaskor, Vasuti és HajlizAsi Klub, Budapest-Szent-imrevarosi Tarsaskor, International Klub /Vigado-eptileti,
Sziget Klub, Lloyd Klub/, az UjvAroshAza tArsalgojAban, a
Kereskedelmi Csarnok termeiben,' boltok kirakataiban, Aruhazakban, virAgkereskedosekben, mAsok a SvAbhegyi Szanatoriumban,
mindenhol tehat,
szinhazak el5csarnokAba és folyosoin, stb.
ahol valami remeny volt, hogy felbukkan az oly nagyon Ahitttt
jomodu vev5.
Ezek a kiallitAsok jOreszt kizArolag gazdasAgi celokat szolgAltak, Altaldban nem kesztilt rOluk katalOgus, és a sajtO sem
igen foglalkozott vellik. Az alkalmi kiAllitAsok mellett a
konyvkereskedesek /pl. Mentor, Eggenberger/ és a kepkeretez5k
/pl. Hoffmann - id. 5.4.1o/ is foglalkortak kiAllitasrendezessel, kepeladAssal. A paletta szines volt, csak eppen a hivatdsos milkeresked5 hidnyzott rola.
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Videki kiallitasok
1913-ban Rozsa Miklos a kovetkez5ket irta a Maveszhaz videki
kiallitasair61:
"E videki kiallitasok annal jelent5sebbek, mert a Milveszhaz
volt az els5, mely a progressziv muveszi tOrekvesekkel megismertette a videket is, melyet eddig szinte kizarolag a
konzervativ milveszet szeretetere neveltek - ha ugyan nem
pusztan masod- és harmadrendii milpiacnak tekintettek, hol a
f5varosi tarlatokon megmaradt vasari cikkek konnyil szerrel
elhelyezhet5k."
Tortentek ugyan meg egyeb igOnyesebb preibalkozasok a videk
mtiveszi ellatasara /igy peldaul a Nemzeti Szalon rendszeres
videki tevekenyseget folytatott, a Tamas GalOria Esztergomban, a Frankel-Szalon tObb videki varosban rendezett kiallithst/, de vegill is a videk a kepkeresked5k dorzsolt Ogynokeinek a vadasztertiletev6 valt.
"Ezek a milveszetek regt51 fogva hirhedt el5sdijei a videk
varosaiban Cs kozs6geiben garazdalkodtak, annyira, hogy a
kormany vegre szU5seget latta folvenni a harcot elleniik, mar
amennyire ez egyaltalan lehetseges. Meg 1935-ben letrejott
az Orszagos Irodalmi Cs Miiveszeti Tanacs, amely tanacsot,
szakvelemenyt volt hivatva adni a kozoktatasi minitzternek.
Ennek javaslatara 1938-ban a belugyminiszter rendeletet kuldott a megyeknek Cs a varosoknak, hogy "tekintettel a magyar
kepz5mtiveszet sulyos anyagi valsagara", csakis "olyan kiallitasok reszestiljenek a hatosagok erkOlcsi Cs anyagi tamogatasaban, amelyeket a Tanacs, anyaguk megbiralasa utan, erre
meltonak tart". ... Eleinte ugy latszott, hogy csakugyan rajar a rud a giccsfest5kre és kontarokra, de rovid id5 mulva
- az els5 ijedseg elcsitulasa utan - maradt minden a regiben.
/Lyka Karoly/ /Az egyik f5 kiallitasszervez5 Vastagh Gyula
volt - ld. 5.4.4/
A helyzetet meg tovabb rontotta, hogy a keves szamu igenyesebb
kiallitas szervez5it is f5kent az anyagi bevetel hajtotta
videken. Bende Janos leirja, hogy a Nemzeti Szalon kiallitasai
el5tt alaposan "megdolgortak" a talajt --4-5 napot szantak ra majd a kiallitas alatt is milyen fokozottan "figyeltek" a latogatOkra: Tamas Henrik pedig reszletesen elmeseli, hogy
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Ivanyi GrUnwald milyen alapossAggal és otletes strategidval
szervezte meg sajat gyenge, nagyreszt mAsokkal festetett
kepeinek videki eladAsAt. /"Ezen kivul egy-egy keppel meg
nehAny jO fest5 is szerepelt a kidllitasokon, mint Csok,
Koszta, Rudnay, Sz5nyi. Ez volt a csaletek..."/!

4.3. Kommersz kepkeresked5k
HelyzetUknel, stAtusuAnAl fogva a kepkeresked5k Alltak legkozelebb a mindenki altal annyira hidnyolt "mU"-keresked5khoz, pedig munkajuknak semmi koze sem volt a modern ertelemben vett mUkereskedelmi tevekenyseghez, egyaltalAn a mUveszethez.
Boltosok voltak, akik kielegitettek a piaci szUksegletet egy
drub(51, jelen esetben falra akaszthatO szines, festett szobadiszb51. A milveszethez egyAltalAn nem ertettek, de nem is az
volt a dolguk: 5k eladOk voltak. Mint jo boltos szakembekek
felmertek, hogy mit kivan a vev5, milyen Arban és min5segben,
majd beszereztek az Arut, és ezutAn az eladAs minden szakmai
fortelydt alkalmazva jO iron tuladtak rajta.
Ilyen "szakmai fortely" volt az dru talaldsa - gyonyorU,
aranyozott keretezes -, az Aru feldicserese, a vev5 rdbeszelese - termeszetesen csak "miiveszi" olajkepet kinAltak els5rangu mesterekt51 -, az Aru beharangozdsa - hirdetesek,
publicitds, a valosagot nem pontosan fed5 reklam. Az a kOpkeresked6, aki ezeken nem ment tul, voltakOppen szakmailag
korrekt, tisztesseges Uzletember volt.
Persze ezek a "jobb fajtAbOl" van kepkeresked5k sem voltak
az emberiseg diszpeldAnyai. Frdnkel nzsef szerint "primitivek voltak, vegtelensegig primitivek, szegyen és gyalazat,
hogy emberek foglalkortak ilyesmivel kepesites nelkUl". '
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LegtObbjUknek valOszingleg jobban Allt volna, ha kepek helyett peldaul cip5t vagy valami ilyesmit Arul. /Tamers Henrik:
"Sehol egy celkitUz6s, a foglalkozAs irAnti szeretet emelkedettebb Orzese, csak sivdr Uzleti szellem, a legkozonsegesebb
materiAlis felfogAs, mely ezt a szep foglalkozdst tisztAra
penzszerzesi terrenumnak tekintette."[ Azonban becsuletesen
adOztak, sot, letrehortak egy Ordekkepviseleti szervet, a
Magyar Milkereskeda Egyestiletet, Besny5 Bela eql.n8kletevel,
melynek korillbeltil 3o tagja volt.
Ezeknek a "jobbfajta" milkereskedanek egy resze regisegkeresked5 volt, aki festmenyeket is tartott, de jobbdra nem magyarokat; "mert az nem volt j6 ilzlet. A vev5k inkdbb az antik
kepeket kerestek, pelddul a jobb nevii osztrdkokat, egydltalAn
a killfoldieket".'/Frankel JOzsef/ A leghiresebb ilyen regisegés milkeresked5 Dondth Sandor volt. /rOszletesebben ld. 5.4.5/
MAsok f5k6nt festmOnyekkel foglalkortak elegAns belvArosi
kepszalonjukban. 3k a m6dos kozeposztdly lakdsait ldttAk el
mticsarnoki vagy meg rosszabb fest5k edeskes tucattermekeivel.
Neha egy-egy jobb mil is becsuszott a kollekci6jukba, killtinosen a hires magyar 19. szazadi fest5k egy-egy gyengebb alkotAsa. Ennek a tipusnak jellegzetes kepviselM. Besny5 és Fixler
voltak. ad. 5.4.1-2/
Az eddig tArgyalt keresked5k Altaldban betartottak bizonyos
alapvet3 szakmai-etikai szabalyokat, de mAr az 5 milkOdestik is
nagyon kdros volt, mert tevekenysegtiket a "kulturmissziO kopenyegabe burkolva" folytattdk, és "a kidllitAsokon mind tobb
és tobb kelp maradt eladatlanul, mert a kepvdsdr1O kozonseg az
Almilkereskedelem gyatra szinvonalu tAkolmanyait vdsdrolta".
Sokkal nagyobb rombol6 munkAt vegzett a "kOpterjeszt5 kereskedelem". Ennek f5 mOdszere az ilgynokok utjdn valO terjesztes,
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es a kepek hosszu lejaaatu hitelre valO eladdsa volt. Az
Ugynokok es az UgynOkoket ellat6 kepkeresked5k munkajat kes5bb /4.4/ reszletesen bemutatom, altalanosan eleg annyi
rOluk, hogy mivel az egesz vallalkozas alapvet3en etikatlan
volt /a tudatlan, f5kent videki retegek kihasznalasan alapult/,
nagyon magas volt a hamis iepek aranya, hiszen ezek a "mUkeresked6k" a nagyobb haszon erdekeben kOnnyen tultettek magukat a tisztessegen, tOrvenyessegen. A "val6di",kepekben sem
volt sok kOszonet. Eleg rOluk annyit elmondani, hogy beszerzesi aruk 2o peng5 korul mozgott. /Volt olyan keresked5 is,
aki megvett egy ilyen kepet 2o peng6ert, majd tovabbadta egy
masik kollegajanak 22-ert - lo% haszon!/.
Ennek a mUfajnak a legnagyobb men5je Solymosi Marton volt,
ad. 5.4.3/, aki nagyaranyu kUlfoldi exportot is lebonyolitott.
is nem beszeltUnk meg a hivatalos "mUkereskedelemnek" is konkurrenciat jelent6 szezonmUkeresked6kr51, sem a jotekony n6egyletek alkalmi mUvasarairol. Ezek szallodakban, kozepUletekben allitjak fel standjaikat, és "mindent arulnak: a hazibef5tt51 a hazisz5ttesig Cs a mindenbe termeszetesen az olajfestmeny es a kanaperama is beletartozik. ... A mUkereskedelem kezd nagyvilagi mulatsag lenni. Ottirai tea mellett, finom
gavallerok es tancol6 ifjusag koreben mulatnak az arusai. Az
igazi mUkeresked5 pediq nezheti 5ket az ablakUveg mogUl" irta a MUgyUjt5 1928-ban.

4.4.

PaY2115Es

Az 1928-as Irodalmi Cs Mtiveszeti Kongresszus memorandumaban.
ad. 2. fejezet/ kiemelten kovetelik az elfajul6 hazalo mUkereskedelem megrendszabalyozasat, sot akkori formajaban van
e1torleset, iiletve gybkeres megreformdlasdt. Indoklasul:
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"A kephamisit&stO1 a legsilAnyabb termekekig minden a milveszet diszes kontosebe burkolta megtaldlhato a mUkereskedelem
selejtes dugarui kozott, amelyet kepzettseg, hozzdertes nelkiln Ugynoki had /borton és fegyhAzviseltek is/ kimeletlenUl
és fele15ssegerzet nelkUl audit a jOhiszemU mUydsdr16 ktizonsegre."A
A Memorandum idezi Solymosi Marton "szakert5i" nyilatkozatat:
"Pesten az Ugynokok naponta Zoo hamis kepet sOnak a jeihiszemil és milveszetben jdratlan kozOnseg nyakdba."15plymosi pedig pontosan ismerhette a szdmokat, hiszen az ove volt az orszdg egyik legnagyobb Ugynoki hdlozata./
Tamers Henrik is felhdborodottan irta le, hogy "futoszalagon
keszUltek a kepek, svihdk kkoUgynOkok siserehada rohanta meg
az orszdgot, és meg a legkisebb helyseg sem maradt megdolgozatlanul."
Az Ugynokok nem onalloan mUkodtek. Nagyobb kepkeresked5k,
vdlialkozOk fogadtdk fel 5ket, hogy magas jutalekert /3o%
vagy meg tobb/ hdzrol-hdzra larva sOzzAk el a kepeket, termeszetesen reszletfizetesi "kedvezmenyt" nyujtva.
Milyenek is voltak ezek a kopek? A "kommersz" jelz5 tul finom.
Heszerzesi Aruk 2o peng6, majd a keresked5 dtadja 6ket az
Ugynoknek egy limitOrt, mondjuk 400 peng5. Az Ugynok ha tabbert adja el - 5-boo peng6 -, extra jutalekot kap, sot neha
a feldr teljesen az ove volt.'
A kepek dra aszerint is vdltozott, hogy milyen hosszu reszletre adtdk 6ket. Mondjuk keszpenzert loo peng5, 3 havi reszletre,
15o peng5, 6 heinapos reszletre 25o peng6.
Az drak, az eladdsi feltetelek kUlonboz5ek voltak, de kOzos
volt, hogy a keresked5 csekely kockazattal és kis kezd5t5kevel Oridsi haszonra tett szert. A kepek &rat az els5 reszlet
- mely a kap dtadAsakor volt fizetend5 - fedezte, a tobbi mar
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tiszta nyereseg volt. Es meg ha beszdmitjuk a be nem hajthato reszleteket és az UgyntikOk menetrendszerfl sikkasztdsait
/kb. 2o%/, akkor is kijon egy lo-szeres haszonkulcs.
A kepUgynokseg nem volt rendes pdlya, erre nagyobbreszt kisiklott emberek mentek, akik mar komolyabb torvenyserteseket .
is elkOvettek. A huszas evekben sok UgynOk lett bukott textilesb51, sz5nyegUgynOkb31. Az UgynokOk Allit6lag,3o%-a valamilyen ok miatt bUntetett el3eletil volt.
Nem csoda tehAt, hogy sikkasztottak, csaltak, hazudtak. Ez
azonban megbocsdjthat6 foglalkozdsi drtalom volt. Azt tartottalc, hogy ketfele UgynOk van: tisztesseges, de rossz elad6,
Os megbizhatatlan, sot szelhamossAgra hajlamos, de Ugyes es
j6 elad6.
Solymosi Marton, az egyik legnayyobb agynOki hAl6zat elldt6ja
es szervezEije /id. 5.4.3/, hires volt arr61, hogy minden UgynOket legalAbb egyszer becsukatta. Egesz Ugyvedi iroddt tartott a rengeteg Tigy intezesere. De az UgynbkOk nemcsak 6t
csaptdk be. A rendCirsegen szeizszAmra hevertek a feljeleftteSek mAs kereskedEikt61 és magdnosokt61. '
A sikkasztds es a lopAs csak egyik gazembersege volt az UgynOkoknek. Nagyobb rombol6 munkAt vegeztek a hamis kopek terjesztesevel. Akadtak ugyanis olyan

nagyobbdra UgynokOkbeil

lett - kepkereskedelk, akiknek "nemigen voltak erkOlcsi gAtldsaik, es a profit erdekeben szivesen tultettek magukat az
Uzleti tisztessegen". Ezek aztdn nagy mennyisegbnn rendeltek
a hamis Riptl-Reinaiakat, Koszt&kat, Mark6kat, mindenkit, akinek neve volt, es akihez taldltak egy festa, aki megkOzelitOleg utdnozni tudta, Az Ugynokok pedig j6 messzire, videkre
szallitottak a "hires" kepeket.
Egy mdsik, nagyvonalubb m6dszer ellen Rudnay Gyula hAborgott
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a Pesti Naploban 1934-ben, a "Vedelmet a kontarok ellen"
cimU cikkben:
"Mert mit tehetek en az ellen, hogy a nevemet hamisitjak
borzalmas kepekre? A mUkereskedelmet meg kellene erendszabaHat szabad azt megcsinalni, hogy
lyozni a legszigorubbanl
peldaul megvdsarolnak tOlUnk egy-egy vazlatot Cs akkor 2o
esztendeig kiabAljAk reklamhirdeteseikben a neveinket, hogy
ndlunk ett51 Cs ett61 a mUveszt51 kaphato kep, Cs kozben..
giccseket Cs hamisitvanyokat adnak el a kozOnsCgnek?1"
A hamisitAsnak meg sokf6le valfaja volt: megteveszt5 kepalairas, /pl. Pallya Celestinkont adjak el PAllya C. - Carolus kepet/, aztan Ivanyi Grilnwald masokkal festetett kCpet, majd
ezeket szignAlta /esetleg nehanv ecsetvonessal egyediesitette/,
sot, Tamers Henrik szerint meg maga szervezett kiallitasokat
sajAt "hamis" kepeib51 videken. Vagy CsOk kordbbra datAlja
sajat kCpeit, mert rogebbi korszaka ortekesebb, Glatz pedig
sok peldanyban megfesti kaposabb k6Teit.'
Az sem volt sokkal jobb azonban, amikor egy fest rendelesre
"eredeti" kommersz kepeket festett 20 peng5ert darabjdt. A
kepkeresked5k egesz "istallOkat" tartottak olyan fest5kb61,
akiket valahogy magukhoz kotottek, peldaul egy soha vissza
nem fizethet3 el3leggel. Szamos komolyabb mUvesztehetseg
is elkallOdott azaltal, hogy a keresked5k felkaptdk a,kepeit,
megrendelesekkel drasztottak el, és mintegy "rossz utra csdbitottdk 3ket".
Hogyan is dolgortak az Ugynok614 A leggyakoribb modszert 'rands
Henrik iqy irta le:
"Szeles karimdju kalappal és Lavalliere nyakkend5vel jelentek
meg a naiv, hiszekeny embereknel, akiknek fogalmuk sem volt
az igazi, komoly mUveszeti torekv6sekr31, és mint festFik mutatkortak be. Igen gyakran a jó Uzleten
meg kUltin kitting
ebOddel es vacsorAval is megkinaltAk a milvesz urakat."
Masok a gyUjt6ket zaklattdk jobb-rosszabb Aruval. Ha elterjedt
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a hir, hogy X. k5nnyen rAvehet valaminek a velsArlAsAra,
tucatszAmra indultak hozzA a "Szakemberek" a "kivAnt" Aruval.
Divat volt az is, hogy zAlogba tettek "miitargyakat" fazsorAsoknAl, amiket persze sopa nem vAltottak ki.
/Akadtak egeszen szellemes, kidolgozott akciek is. Frankel
Jozsef meselte, hogyan is bukott le egyszer a,Schrank, Baum,
Alexanderne trio. A kifejezetten csinos Alexandetne AllandO
szerepe az elszegenyedett arisztokrata holgy volt. Schrank
/akinek szinten ertekes egyeni jellemz6je volt: egy diliflepni, ami rendszeresen mentesitette a birrisAq iteletei alO1/
es Baum Orlon felvittek Alexandernet Fonagyhoz, az ismert miigyiijt5hoz. Mutattak nehany kepet, ami eddig a grOfneek tuaajdondban volt. Fenagy hajlott a vAsarldsra, de sokallta a
magas drat, ezert bizonytalan volt. Ekkor Baum megkerte,
hogy telefonalhasson egyet, mert a szegeny grOfne egyedill
nem engedhet az Arb61. ProdukAlt egy beszelgetest egy "melt6sAgos urral", aki vegill is hajlanda a kepeket Aron alul eladni. A remek otlet azon bukott meg, bogy Baum veletleniil a
belsd, hazitelefont hasznalta./

A kornmersz magyar kepeket nagyon jai lehetett ortekesiteni
ktilfOldon, kUlOn5sen a skandindv ailzagokban, Belcjiuruban Os
HollandiAban, de komoly mennyisOget szallitottak Del-Amerikaba
is. 'A fu exportEir Soiymosi .Marton volt, es az emlitett Baum
peldaul rendszeresen osszepakolt nAla
kepet, es nekiindult a nagyvildgnak - o a Benelux allamokat kedvelte. -A killfOldi UgynokOh gyakran a magyar maveszet kepvisel6inek,
sot, hivatalos megbizottaknak adtAk ki magukat, "kiallitasokat"
rendeztek selejtes kepekb31, es neha meg a magyar kOvetseg
tamogatrTisat is sikerUlt megnyerniilk.
Bernie Janos, a 3em7oti Szalon titkara leirja, bogy az egyik
Ugynok mindig azokban a vArosokban jelent meg, ahol hivatalos
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magyar kiallitas zajlott, es zaras utan kiadta magat hivatalos arusitonak: Szepseghibaja a tortenetnek, hogy Tamas
Henrik szerint ez az Ugynok, egy Kovacs nevi' becsi szemely,
Dory Belaval, Bende fbnokevel osszejatszva folytatta alapos
és szisztematikus makodeset.
Rudnay Gyula a mar idezett cikkben igy in a kUlfoldi kiallitasokr51:
"De ha meg csak itthon tortennenek csalasok, harisitasok es
megtevesztesek, de kUlfoldOn, ahol a magyar kulturanak presztizs kerdesern van sze! Kint rendeznek mllkeresked6ink, Ugy-,
niikeink kiallitasekat, amelyek csak gyalazatunkra v6lnak."
Tihanyi Janos Lajns festi75 leirja egy katalsAban, h gy kUl- •
foldi lapokban egyre-m5sra jelentek meg a thmad6 cikkek az
idegen orsztigba kcrtili'5 magyar giccsek
hamisitva.nyok miatt.
V6gill is, reszben az Ugynbknnek kosznhetClen, a giccs annyira
elterjedt, hogy - Lyka Karelyt idezve - "korszakunkban tortent az else, hivatalos hadj&rat a kiirtasara". /Ennek resze
volt az idzett Memorandum is A helyzetet legtrebben
Glatz Oszkar fogalmazta meg a Pesti Hirlapban:
"A mUkereskedeler reven piacra kert115 kepek 90 -a tetszet5s,
minden etteket nelkUMz6 mdzolmanyok! Ezt a k6zonseg nem tudja, vagy csak kesn tudja meg. Bocsanat a trivialis-kifejez6sert, de disznesag, ami ma a mlikereskedelemben thrtenik!"

4.5. Aukci6k
. A torvenyhozas mar 1888-ban torvenycikket alkotott arveresi
csarnokck felallitasar61, erre azonban 192o-ig nem kertilt sor.
1912-ben a Fararos kart 25 evre engedelyt, kizarelagos joggal,
/
arveresi csarnok felallitasahoz, de vegUl is a kormany nem
ismerte el Budapest jogosultsagat erre, és 192o-ban az allami
zaloghazak kereteLen a Postatakar6kpenztdrnak biztositotta az
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•

Arveresek monopoliumdt Az Arveresi Csarnokon kivul ad. 5.2.4/
mdsok 'csak kiilon engedellyel rendezhettek aukciot.
192o-ig viszont rjndenki rendezhetott drverest, akinek milkereskedi iparengolye volt, ezzel a joggal azonban nem sokan
eltek, mort "nagy helyisg es igen nagy -trko 'mallett hozzia",
és a lo-os (Wokig nagys7.abAsu vallalkozAsra nom volt pOlda
Budapesten. /A Kiiriyves Kalman ceg 1906-ban ugy4n megrendezte
az els:7, hazai mTdrverest. Rippl-ROnai mgveih(7,1, de a sikeres
aukcii-it nem Icvette ujabb. A MiAveszhdz is rendezett egy drverOst orientAlis miltArgyakhOl, szinten folytaLAs
1912-ben a Nemzeti .Salon Almanachjfiban dr. ftiklOssy Laszlo
igy kesergett:
"Hosszu Ovek folyamdn taldlkozunk olykor egy-egy aukci6 emlekovel, de ezek mind; csak and,, olnzigotelt jolons6gek. Elszigeteltek, inert kovetkezmenyilk, folytatdsuk nincsen. Voltak
ugyan nagyobbszabdsu aukciiik, kivC116 magyar gyiljtemenyek drveresei, melvekr61 nyonvorU diszmukatalogusok tanuskodnak,
ezek azonban egytF51-egvik killftqd6n zajlottak."
Ennek oka csak reszben volt a kitti magasabb drszint, reszben
egy szinvonalasan iranyitott, nagvszabAsu drveresi intezmeny
hianyanak volt az ,t51datlan helyzet k;Isz;Spht"7. N.T(7til is a
rotor, f'lru hevdsdrldsi helye lett.
pesLi pias idegen kereske
A lo-es 6vekben aztan nerli vtozus ti3rt6nt. 12l3-han jelent
mgq a k6vetkez:5 tudOsit,Th:
"Aukci'3 Budapesten! Azelat teijesen ismeretlen fogalom volt,
ma mar hozzdtartozik tirsadalmi herendezkednkh6z, sot
- mutassunk rd erre is - ujabban hiret vesszU annak, hogy
a bankfie5kok és mozik modjdra bukkannak fel apro aukciaintezetek." -;
Ilyon "intezet" lehetett FrNnkel

vMalkozdsa is, melyet

Aradi utcai }laza ufivarAl)an folytatott. ad. 5.1.8/
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Az els6 jelent6s lepest a Szent-György-Czeh 1910-ben rendszeresitett aukciO-sorozata horta, rely bar bevallottan "szereny, tipikusan magyar vallanozas" volt, mOgis intezmenyesi—
tette az aukcie fogalmAt. ad. 5.1.4/
Az igazi Att6rest az I. Vilaghiaboru vege fele fellep5 mUtargyv;IsArlasi konjunktura, illetve a korona romlasabOl ad6d6 llzleLelsi lAz horta. 1917-ben az Ernst Muzeum laszallasaval
vegre megsztiletett az els6 hivatasos milkeresked6k és milveszeti szakemberek altal vezeteLE, megfele16 tCkevel, helyis&ggel, e',.s propaganddval rendelkezi'l Arveresi int&zmeny. ad. 5.1.5/
A kenjunktur5s evekben nagyon sok mi tArgy keriilt Arveresre a
videki kast&lvokbel s huclaoesti palotakbel &s villAkbel:
"TObb evsztizados nyugalom utAn kezdtek meg vandorutjukat uj
gazdAt61 uj gazdahoz, mikereskedr5t*51 misik milkeresked6hOz,
bogy nemsokAra vagy esetleg azonnal cgy misik aukcien kerdljenek az Arverezesi kalapAcs alai . ... Az aukciek irant nagy
volt az erdeklr-5des, azokon mindig nagy forgalom bonyolodott
le, és az elarverezett miltArgyak gyakran a kikiAltdsi Ar
tobbszP)rbseert csereltek gazdAt.
Egesz sereg dilettans
milkeresked6 keletkezett, aki sem mUgyujtFi,j4em hivatAsos kereskedr.5 nem volt. Csni: as&rt vett meg valamit az egyik aukcion, hogy a mAlikc,n drlic-.1bban elaciia, erre pediq a korOnairomlAs idejen mindig volt leheti7is60."9 /renrle jdnos/

('s; ro- isegkeresked6k is rendszeresen vds(Iroini kezcitk az flr7r, rrre kerfil3
ertekesebb mUtArgyakat, es iizleteik vAlaszt6ka eeezhet5en
szinvonalasabb lett.'
Az aukciek divatbaj3v&s6vel a hivatasos

192o- utan mar csak a PostataharekpenztAr kiV&teles engedelyevel lehetett aukciOkat rendezni. Gyakorlatilag az Ernst Muzeum
és az-Arveresi Csarnok uralta a piacot. W-3vid ideig rendezett
arvereseket a Nemzeti Sznlcn, ad. 5.1.1/, a Magyar Studio
/5.2.14/, a Magyar 7enesz5.nsz TArsasAg /5.2.13/, az Eggenberger
ceg /5.24/, allitOlag a Helikon /5.2,9/, és akadtak kiveteles esetek is, mint amikor Frankel Ern5 és Frankel Jozsef
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rendezett a Posta - vezerigazgatOjanak engedelyevel egy-egy
Arverest /Kell Jen6 gytijtemenyebbl, ill. Rippl-Winai hagyatekabeil - 5.1.8-9/, vagy a MiAgyajt6 folyairat Arverese 1927-ben
a Zsengeri-fele gyiljtevenyb61. nlint Endre is emliti, hogy
1938-as Minas Galeria-heli kiallitasan BajorGizi vette meg
egy kOpet egy szegnveket segit6 aukci6 reszere.'
A ldtsz5lagos persges ellen6re az aukci6k helyete
.. a kat vildghdboru kfizott sem rozsds. /Ernst Lajos is tonkrement
1937-ben./ Az Arak, amikor egyhltaldn elkelt egy tdrgy, igen
alacsonvak voltak. 1927-ben a ffigyiijt6 folv6irat xeszletesen
elemezte a helyzetet:
"Ha ez az drzij11(si folyariat igy folytatodik, ugy a budapesti
aukcir-k liovritovabb nem-fogjdk tulajdonkeppeni hivathsukat betOlteni. Nem lesznek k6oesek arra, hogy az elad6k erdekeit
megvadj6k, tovdbbd nem focTjdk encsalogatni a rejtett kincseket. S76t.ellenkez751eg: en fogjak segiteni az ertekes milkincseknek kUlfoldre val6 vandorldsdt.
Az aukcidk eletk6pessege 6rdek6ben sokat kellene és lehetne
tenni. Igen fontos volna a leghlis miikereskedelem bekapcso16ddsa, ugy az anyaggytijt6s, mint a propaganda szempontjdb61.
•Nem keveshe fontos tovdbbd az aukci6kr61 sz616 enzetes jelentesek, valamint a folyo aukciokral sz616 hirek tervszerU
és szeles k6rben val6 k6z16se. Vegal a becsdrak tekinteteben
fennd116 és sokszor lohetetlen ellentmonddsokat kell megszilntetni. A kataleigusban ne kikidltdsi Arak és a felekkel val6
megalkuvds eredmenyezte limitek szerepeljenek. Hanem kovetkezetes, teljesem megbizhat6 "becsdrak"-at kivdn a helyes katalogizdlAs. is ami a legfontosabb: a targyak min3siteseert
pedig vdllaljanak az aukciovezetsegek teljes szavatossdgot...
Ezzel egy csapisra nepszergv6 lehetne vardzsolni a most csak
teng5d6 budapesti aukciokat."

4.6.

Miiveszmecendlas, szerz5deses milveszmenedzseles

A fejlett nyugati mUkereskedelemben a milvOszek szerz6dessel
is meger6sitett lektitese altalanos gyakorlatta vdlt. Egy muvesz bejdratdsa, bevezotse ugyanis hosszan tart6, nagy t5ket
ige:ny16 és kockdzatos vdllalkozds /ki tudja, lo ev mulva hol
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fog tartani/, igy a milkereskedF5 biztositekot akar.
A szerzEldesekben a kolcsOnC)ss(, g alapjAn •kikotik i hogy mit
nyujt a mUkereskedr5'/Altal5ban havi fix Osszeget vagy bizonyos szamu k6p meghatArozott Aron val6 garantAlt dtvetelet/,
és mit kap ez6rt cserebe a mUveszt51 /AltalAban meghatarozott
szAmukepet és igeretet a mUkeresked3 kizAr6lagossAgAnak biztehAt csak raj to keresztul forgaLpazza és AllittositAsAra
ja ki a mlveit/. A reszletekben a szerz5deseknek szAntalan
egyn-Ini variriciOja 16tezik.
Magyarorsztigon ilyen tipasu rrikereskedelmi menedzselest tu1ajdonk612pen csak FYNnkel Ern 5, a Singer és Wolfner ceg,
Tamas Henrik 6s Frankel J5zsef folytatott.
Frankel Ern6 ad. 5.1.8/ f6leg a nagybAnyai festket menedzselte, tObbnek ki zillfIR /pl. Holl6sy, IvAnyi Grinwald, Cs6k/nagy el6legekkel, szerzdessel lektotte egy-egyjaiszakban
minden munkAjAt. A kapcso&at reszben bariti volt kOzte és a
mUveszek ROzott, és ugy tUnik, nom voltak ki11;5nleges kikoteSek: a milvszek szabadon rillithattah ki, pel(nul az Ernst
Muzeumban. Lenyea6ben Frankel Ern5 szAllitAsi merOpizAsokat
adott a maveszeknek, amiknekj1;11 a K3lcsons ' izalom alapjAn
eleget is tettek.
Tamers Henrik ad. 5.1.7/ .Rudnayt és Kosztat menedzselte, de
az ut6bbi kaposolatot hamar felbontottAk. Rudnay lekotese,
itthon es kUlfoldOn vale futtatAsa nagyon tudatos, Atgondolt
tevekenyseg volt, egyik legerdekesebb szinfoltja a magyar
mUkereskedelem tortenetenek, ezert Res6bb igen reszletesen
elemzem.
Frankel J6zsef ad. 5.1.9/ fogott a legnagyvonalubb vAllalkozasba: 8 milv6szt szerz6dtetett le, és galeridjaban rendszeresen kiallitotta 6ket. Sajnos, killonb6z5 okok miatt a vallalkozas 6 ev alatt cs6dbe jutott.
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A Singer es Wolfner kiade ad. 5.1.6/ foglalkozott meg
miiveszek menedzselesevel. Mednyanszkyval, Rudnayval és Nagy
Istvannal volt szerz6deses viszonyban. Mednyanszkyt azonban
gyakorlatilag barati alapon karolta fel Wolfner nzsef,
Rudnay mindOssze ket evig alit a ceggel kapcsolatban /utana
Tamers Henrikkel kOtOtt szerz5dest/, igy voltakeppen csak
Nagy Istvan befuttatasa tekinthet6 komoly milkeresked6i tevekenysegnek, bar ez is csak korlgttozottan, passieszerilen,
hiszen a vallalat nyeresege szempontjabel &des mindegy volt,
hogy hany Nagy Istvan kepet forgalmaznak es mennyiert.
Az addia ismertetett mOveszmenerizselesi viszonyokon kivtil 61tek meg a felvilagosodas eta ismeretes mapartolasi formak
is, azaz jemedu f5urak, aazdag polgarok mecenastevekenysege,
mely soran egy-egy tehetsegesen indule milveszt osztondijjal,
kiilfoldi tanulmanyut tamogatasaval partfOgoltak. Igy tamogatta peldaul a mult szazadban Ipolvi Arnold Feszty Arpadot, es
Lyka Karoly is leirja, hogyan szerezte meg Kano's Ede szobraszbaratjaval a fiatal IIedgyessy Ferenc parizsi tanulmanyutjanak a finanszirozasahoz egy nagykeresked6 tamogatasht. j
Hasonleian Feinagy Bela ad. 5.2.5/ is szerzett Derkovitsnak
partfogot egy becsi magyar szemelyeben, aki a festa nehany

evig tamogatta.
A mUpartolas

tflasik formaja az volt, hogy aviljti)k, mecenasok

OsztOndijak, kituntetesek, palyadijak kiirasara nagy Osszegeket adomanyortak az OMKT-nak vagy ma's egyesilletnek. Ilyen
volt peldaul Frankel Ern6 2o.000 koronas adomanya a Szinyei
Tarsasagnak, amib61 harom Osztondijat irtak ki.
A legnagyobbszabasu mecenastevekenyseget talán bare Kohner
Adolf folytatta, aki a szolnoki muvesztelepet a sajat vagyona1)61 letesitette, majd gondorta, a kiallitasaikondijakat tiizott ki, és je aron vasarolt a mtiveSzekt61. Megtehette, hiszen
dusgazdag ember volt /a 3o-as evekben tonkrement és gyiiitemenyet
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az Ernst Muzeumban elarvereztekh Alland6 milveszeti tanAcsadoja pedig dr. Meller Simon muzeumi igazgato volt.
Wertheimer Adolf emliti, hogy "a korai id5kben Rdcz Sandor
foglalkozott az ujpesti fest5iskola kepeinek elhelyetesevel".
Err61 nem tudok tObbet.4
A harmadik tipusu mecenatura Atmeneti jellegii colt az els5
kett5 kozott. Civilek, gyiljt5k kotottek szerz5dest egy-egy
kedvenc fest5jUkkel: havi fix osszeg elleneben bizonyos szAmu
kap rendszeres szallitAsAt kertek. Mivel a milveket nem titleti celbe51 vashroltAk, ez nem tekinthet5 milkeresked5i tev6kenysegnek, inkabb egy mindket felnek kedvez5, biztonsAgot nyujto
milparto16-barAti kapcsolat meger5sitesenek.
Fruchter Lajos havi 3oo peng5t ajdnlott Derkovitsnak, amiert
havi 1-2 kepet kart, de Derkovits nehAny honap mulva megszakttotta a kapcsolatot. Fruchter Derkovitsot maskepp is tAmogatta: kiterjedt ismeretsegi köre az 5 nyomAsAra kezdte vdsArolni a fest5 mtveit, ezen kiviil beajAnlotta a FrRnkel-Szalon mtiveszei koze, de Derkovits Frankel ajAhlatat visszautasitotta.
Fruchter mAsik kedvence Bernath Aural volt. Nem fektettek
le semmit irAsban, egyszertien Fruchter mindig megadta azt az
Arat, amit a fest5 kart, meg ha az irrealisan magas volt is.
Ezt a felig-gyiljt6, felig-mecenAs kapcsolatAt más Gresham-körhoz tartozo milveszekkel is folytatta, igy peldAul Egryvel és
Czabellal. Ezek a milveszek nagyon sokat W)szonhetnek Fruchter
erkolcsi Cs anyagi tAmogattisAnak.
Borsos Miklos leirja, hogy a Tamers Galeria-ben 1941-es kid).litAsa utan egyik nap beallitott hozzA Folly Robert mernok,
ismert gyiljt5, és "folajAnlotta, hogy havonta bizonyos osszeget klild, és id5nkent egy szobrot vagy dombOrmilvet vAlaszt".
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A kapcsolat tovabbi alakulasar61 nem tudok.
Nehez besorolni Seiden Gusztav tevekenyseget. Miutan a
Frdnkel-Szalon megszUnt, megismerkedett a mar szabad Czebellel, es Majoros Valeria szerint "szerzOdest kotottek, miszerint egy even at Czebel kotelezi magat, hogy csak a Seiden
milkereskedesen keresztill adja el kepeit, Seiden pedig vallalja, hogy minden felkinalt milvet Atvesz". Ez szabalyos minceresked6i pzerz5des lenne, ha Seidennek valoban lett volna
egy olyan mUkereskedese, ari'a megelheteset jelentette. Ezzel szemben Seiden anyagi hatteroUl anja divataru nagykeres/,'
kedCse szolgalt, Cs Frdnkel Jrizsef szerint "csak olyan falmellett" foglalkozott milkereskedelemmel, nem_volt boltja,
hanem a Marokkoi-udvarban lev6 lakasaban honvolitotta Uzlete41
it. Seiden inkabb mtikereskedessel is foglalkoze gyiljt6nek
tUnik, mint hivatasos milkereske65nek. /Ilyen "statuszban"
tobb gyiljt5 is volt - ld. 4.7/
Seiden volt egyebkent Vajda Lajos egyetlen vdsarleja, es Vajda
masodik mliteremkiallitasat- 194o-ben Seiden es felesege,
SzantO Piroska miiteremlakasaban rendezte meg.
"Igyekeztem neki segiteni es vev5ket szerezni, keves sikerrel, az emberek neveket vesznek es nem kepeket. Egy ismeretlen fest6t bevezetni es elismertetni hosszu evekig tarthat.
A Vajda kiallitasra tObbek kozott felvittem Donatiabt, a Kossuth
Lajos utcai hires miikeresked5t is. ad. 5.4.5/ Az eredmeny az
volt, hogy nagyon tehetsegesnek talalta, de eladhatatlannak a
dolgat."
Seiden kes5bb Angliaba vandorolt ki, es Londonban galeriat
nyitott.

4.7. Milgytijt5k kereskedelme, mUtermi eladas
milgylljtOk Magyarorszdgon az egesz szazad soran elenk miikereskedelmi tevekenyseget folytattak, es 1949 Ota peldaul nivos milveszettel egyedill a "zugmilkereskedelem" foglalkozik.
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Bende Janos igy it a II. Vildghdboru elotti helyzetr51:
"Régi, nagyertekU kepek ndlunk leginkdbb a milgyiljtOk reven
kerUltek forgalomba. A legtObb mUgyiljtO, bdr nem hivatdsszerUen és nem Uzleti formdban, nemcsak k6pek vetelevel, de eladdsdval is foglalkozott. ... A mUgyUjtOk allandOan nagy buzgalommal kutatta, adtAk-vettek, cserelgettek a régi kepeket.
TObben kozUlUk vegUl is mUkereskedOkke lettek, és Uzletszeraen kezdtek foglalkozni a kepeladdssal. Legismertebb ezek
k6z6tt Nemes Marcell, aki szinten mint mUgyiljt5 kezdte, s
a legnagyobb stilusu magyar milkeresked5 lett.",
Bdrmit is gyiljtson az ember, a gyUjteshez mindig hozzdtartozik a csere, az adas-vetel, a viszonteladds, igy nem meglepetes, hogy tObb mugyUjtF5b51 hivatasos mUkeresked6 lett. Megvolt a megfele16 mUveszeti szakertelmUk, ismeretsegi kOrUk,
a komolyabb gyiljt6knek az Uzleti erzeke is /Altaldban "civilben" is az Uzleti eletben dolgortak/, tovdbbd jo anyagi helyzetben voltak, és kiindulAsi alapnak ott volt a mUgyUjtemenyak. Nagyon keves vdlasztja el a mozgekony mUgyiljtOt a hiva-

.

tdsos mUkeresked6t61.
Nemes Marcellen kivill mUgyUjtessel kezdte pelydjAt Frankel
Ern5, 'lamas Henrik /a Tamers Kepszalori els5 kidllitdsdt "gyUjtemenyUk legszebb darabjaibol" rendeztek/, Ernst Lajos /az
Ernst Muzeum azert lett "muzeum", mert egy reszeben Ernst
Lajos orszdgos hirii gyUjtemenye kerUlt elhelyezOsre/. Tulajdonkeppen a mUkeresked5i pdlya egyik leggyakoribb induldsa •
a nagyardnyu mUgyUjtes. /Mdsik a csalddi vAllalkozds folytatdsa, mint peldhul Frankel nzsef eseteben./
Régi kepek, kUlaildiek is, tehdt ffikent mligyUjtOk reven kerntek piacra, Ok ldtogattdk a kUlfOldi drverOseket, mUkereskedOket is. Ennek a tevekenysegnek fejlettebb vdltozata, amikor
a mUgyUjt6 egy kozvetit5 Ugynokot fogad, aki megbizdsait teljesiti, felhajtja a kivdnt mUtArgyakat. Ez a nyugaton gyakori
mUkeresked5-Ugynok tipus azonban hazdnkbOl szinte teljesen
hidnyzott, egyedUl Frankel Ern és nzsef vegeztek ilyen tevekenyseget kiterjedt klienturdjuk szdmdra.

rr

- 48 -

A mtigyiljt5i tevekenyseg mdsik mtikeresked5i vondsa az 615,
kortirs mtiveszekt51 vale "mlitermi vasarlds". Koves Oszkar
mugyiljt5 a kOvetkez5ket mondta:
"De a vele /Czebellal/ val6 kapcsolatot az is fokorta,
hogy csak ndla adatott meg a gyUjt5 legnagyobb OrOme és izgalma: a milteremben vale vAlogatas a frissen keszUlt anyag
kozott.'
Latszelag a mUtermi vasdrlas a legkezenfekvObb gyiljtesi mod:
nem kell fizetni egy kozvetit5 jutalekat, és a gyiljt6 a teljes anyagbel, szabadon valogathat. Azonban a miltermi vdsarldshoz az kell, hogy a gyiljt6 a festOnek rIppen az aktudlis
korszakat gytijtse, mert a regebbi kepek nagy resze valamilyen
uton-mOdon altalaban kikerUl a mUteremb31.
'Wives Oszkar: "Gyiljtemenyem Bernath, Bereny es Sz5nyi anyaga
ket-hdrom'darab kivetelevel nem kozvetlenill a mtivEltszekt51 kerilit,hozzam. Szorgalommal es sok kutatassal a legkillonbozObb
forrasokbel.kollett megszereznem azokat. Akkor meg csak sejtettem, de kes5bb bizonyossd vdlt, hogy palydjuk korabbi szakaszan keszilltek azok a kepek."It
Egy mdsik ok, amiert gyiljt6k szivesebben fordulnak hivatasos

kOzvetit5hoz az, hogy nem mindenki mer alkudni a festovel,
amikor az mond egy drat, és igy egy kelp sokszor tobbe kerfil
a milteremben, mint a keresked5n61.
Meg egy szempont: a mlikeresked6 bekeretezve, becsomagolva,
tisztan es szalonkepesen hazhoz szallit4a a kepet. Nehezen
tudom elkepzelni, hogy mondjuk egy Weiss FUlOp-nagysagrendil
banlar szemellyesen menjen ki a milvesz gvakran kUlvarosi, koszos mutermebe, hogy ott a meg felig szaraz olajkepek kozatt
turkdljon. fs meg ha kesz erre, akkor is szUkseges fel-betel,
hogy a fest ne legyen lekotve hivatasos miikeresked5n61.
Fruchter Lajas peldaul nagy el5szeretettel ldtogatta a miltermeket, de a Frankel-Szalon megsztiletese utdn a Szalon milveszeit51 /igy Bernath Aureltel is/ FrRnkelen keresztill vasarolt,
igaz, hogy kedvezmenyes iron.
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Hires miltermi vdsdrlo volt meg Radnai Bela is, egy gyorsés gepir6 iskola tulajdonosa:.

4.8. MUpdrtolE5 egyletek
4.8.1. MUbardtok KSre /189o/
Az els8 modern mUpdrtoro egyesUlet 189o-ben akakult meg grof
Csdky Albinno elnoklete alatt, 35o taggal. A kepz6mUveszet
mellett az iparmUveszet, az irodalom es a zene tamogat&sdt
is celul tUzte ki. Tagsdqa az arisztokrdcia as a penzvilag
legelGkelnb kepviselit egyesitette.
A kor kiadvdnyokat jelentetett meg, estelyeket Cs kidllitdsokat rendezett, mUteremldtogatasokat rendszeresitett, palyadijakat tUzott ki, es 15oo forintos osztOndi4at alapitott.
Beck b. FUlop emlekezeseiben leirja, hogy 19o4 tdjdn, amikor
grOf Batthyány Lajosne volt az egyesUlet elnOkn6je, kidllitast rendezett a kör helyisegeiben gj5c1311;5i bardtaival. nunkdi
kozUl nehanyat megvettek, és egy evvel kesab, Gyulai Pill Unneplesenek alkalmdbol, a kör tagjai reszere vele csindltattak
plakettet.
A kör mill:Mese az I. Vildandboru kitoresekor gyengUlni kezdett,
és a vildghdboru vegere megszUnt.

4.8.2. Hazai MUvisdrlOk Egyesqlbee /1894/
Az egyestilet egy kis terezvdrosi vendegl6i asztaltdrsasdgbed
nat ki, Bruck niksa kezdem6nyezesre, aki ismert kozeleti
szemely volt, tobbek ki5zt a Magyar Mpz5mUveszek EgyesUletenek penztdrosa es a Nemzeti Szalon egyik vezet5je. 0 lett az
egyesUlet igazgatOja is.
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Tagokat gyiljtottek a tehetasebb polgarsdg koreb51, es az
arisztokracia tobb tagjAt is sikerUlt megnyerni. A tagok
evi 12o forinttal jarultak hozza a kozos kepvasarlashoz. Atlag 8o festmenyt vasaroltak évente, atlagosan loo forintos
axon, majd ezeket -kisorsolteik a tags5g kOzt. Mindenkire jutott egy nyeremeny. /Ezek szerint kb. 8o-an lehettek./
Megesett, hogy aki tajfifipet kivAnt, arra "genre" jutett.
Ilyenkor folyt a csere, sat, egy kis rafizetest sem sajnaltak.
"Bruck Miksa nagy tapintatossiagal jar el a kfllonb6z6 izlessel el6hozakod6 tacrokkal szemhen. Ha Bruck modern mUvesz kepet ohajtja megvetetni, azt mindig oly mUveszek_Mtetlen
tetszetas kepeivel kell pArositania, akiket a nagykozonseg
.kegyeibe fogadott. Gyakran megtortent, hogy az igazgatO altal
nagyobb osszegert vett modern kb-pet Orommel csereltek at egy
kisebb rUbeccsel bir6, edeskos keppel." ,/19o4/

4.3.3. nunkacsy C(Al /1928/
Milkodes: 1923 Aprilis - 1943.
Elnok:

Mark Lajos A
Kernstok Karoly és Ivanyi GrUnwald Bela

Festa
Ugvvezeta igazgatO: LAzar Bela

Az "Oregtanacs tagjai": Csok, DeAk-tbner, menses, Glatz,
Karlovszky Dertalan, Magyar-Mannheimer, Perlrutter, Reti,
Rudnay, Torma, Vaszary, Vago Pal.
Az egyesUlet 1928 aprilisaban alakult Mark Lajos és Lazar
Bela kezdemenyezesere. Lazar Bela programja szerint az egyesUlet "mUgyiljtai kotelezik magukat, hogy harom even at az
alairt osszeg erejeig vagy ezen felUl a CCh kiallitasain \TAsarolnak. A tiszta jOvedelembal a CalmUtargyakat vasarol, es
azokat kisorsolja a tagok kort."
A Milgytijt5 c. lapban a k5vetkezakeppen kommentaltak a Ceh

szdleteset:
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"Meglev5 maveszegyestileteink mellé, amelyeknek szAma pedig
marls eleg tekintelyes, egy ujabbnak a letesitesere tortennek elaeszilletek. Ez az uj egyestilet bevallottan gazdasAgi
ce.thok szolgalataban all, amit a mostani nehez viszonyokat
s els5sorban milpArtolAsi viszonyaink megromlAsAt veve tekintetbe, nem is lehet helyteleniteni..."4

A kezd5t6ket mabaratok, gyiljta adtAk ossze-, Wertheimer
Adolfinaga 500 peng6vel jdrult hozzA az egyesalet kasszdjahoz.
Az intezmeny abbel az eigondoldsbol indult ki, bogy a kiizonseg
vasarlasai sokszor szomoru tapasztalatokkal jdrnak. A kidllitdsokon vett, .mgink,5,bb a milkeresked6kt1 vdsdrolt kepekri51
az ida folyamAn sok esetben kideralt, hogy a veteldrn6.1
lenyegesen kevesebbet ertek, és a kopek tulajdoncsai k6s6bb
- ha esetleg arra sor keralt
nemigen tudtAk azokat megfelen' Aron ertekesiteni. Ez bizalmatlansdgot keltett, és elkedvetlenitette a milv5s5r16kat. A Ceh celja tehat'lliallitdsain a matargyak igazsagos kivAlogatasa és korrekt arazasa:
mintegy erkolcsi gatanciat vallalta, bogy a mtivek hasonle
Aron mindenkor ert6kesithetek lesznek. Az egyesillet vallalta
is a kiallitAsain vett milvek viszonteladdsdnak, cserelesenek
a lehet6v6 tetelet.'
A tagok harom nappal a megnyitds elat valogathattak a kiAllitdson, és 2o% engc?.drte;nyben r6szesUltek. J
Sarkalatos programja volt az egyestiletnek, hogy nem az iranyzatokat, csakis kizArelag a milveszi min6seget veszi figyelembe a kepeknel. Elsie ilyen "veciyes" kiallitdsdt 1928 november
11-t61 a Nemzeti Szalonban rnddezte, es az nagy anyagi siker)
rel tart: 4o kep elkelt 36.5oo peng5ert.
1929 mAjushban az els(75 kozgyill6sen kimondtdk, hogy uj fest6tagot nem vesznek fel, viszont 21 tagu szobrdezcsoportot letesitettek.
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A ceg kb. 15 even at milkMott, es erezhethen segitett sok
milveszen.
Eddig az erem fenyes oldala. Es hogyan Latta a Cehet egy
resztvev6 miivesz? Amos Imre 1936-ban a kovetkez6ket irta
naplejdba:
"A Munkacsy Ceh, amelynek tagja vagyok, megrendezte az idei
szokott jetekony kidllitdsdt. ... A kidllitastele van gicscsekkel, olyanokkal, amiket a Solymosindl ad. 5.4.3/ sem
Tqy segitik en' a megelhetesUnket
ldt az ember szivesen.
ezek az urak, akik dngetik a mellflket, hogy segitseg6re
akarnak lenni a fiataloknak a sorsjegy-akciaval /megjegyzem,
hogy t5lem meg sohasem.vettek semmiti, s ugyanakkor megfosztjak az embert par peng6t51, amit a bekUldCskor kell fizetni,
Cs egy kiallitasi lehet6segt51."/Csak egy. kepet fogadtak
el./

4.8.4. Uj Wiv6szet Baratainak EgyesUlete /1931/
MUkodes: 1931-t51, utols6 adat: 1936 november
Valasztmanyaban: CsOk, Kdrpati Aur61, Majovszky Pal,
Petrovics Elek, Vaszary
Ogyvezeti) igazgato: BOv6sz Istvan
Az 1931-ben alakult egyesilletnek az volt a celja, "hogy a
koz6nseg szeles retecteit rec:lsmertesse a modern, tehetseges,
de a klikkek altal kiszoritott milveszekke1 Cs ezek
tovdbbd kepvdsdrlasokkal igyekezett ezeknek segitsegere lenni a PenzUgyminiszterium dltal encredelyezett keptomboldk utjdn. Sok even at ertekes es magasszinvonalu enaddsok utjan
sikeriilt sok szaz tagjAval megkedveltetni a je milveszetet
- a lelektelen kepkereskedelem gyatra vdsdri kopeivel szemben".
A keptomboldkat az alabbi fest3k mfiveibn rendeztek:

- 53 -

Derkovits, Kmetty, Schreier Endre, Bene Geza, Feny5.A. Endre,
Bornemissza Geza, Klie Zoltan, 12.5na Emmy, Hincz, Sz6nyi,
Medgyessy, Walleshausen Zsignond, Gadanyi, Voros Geza,
Sch6nberger, Bereny, Diener-D6nes, Kadds, Scheiber, Koszta
és ajdnd6k utjdn: Vaszary és Cs6k.
v

4.8.5. Sz6umUvr2szeti Muzeum BarrIti Eavesilltte
- Wertheimer Adolf, mUgyiljt6 emli'ikszik rd. 0 is tagja volt

az egyesilletnek'. Sok kepet ajandekortak a muzeumnak. Mast
nem tudok rola.
A Szent-Gyorgy-Czeh 1/19o9/ is tekintheto miipdrtolO ecjyletnek, hiszen a mtigyiijt5ket segit6, menedzsel6 vallalkozds
volt, de nagyobbszabdsu tetiekenysege Ond116 folyairat, kiallitasi helyiseg, rendszeres aukciorendezes/ miatt az 5.
fejezetben, a "nagyok" k6zott szerepel. ad. 5.1.4/
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5. MUKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZO INTtZMtNYEK tS SZEMtLYEK
5.1.

Intezm6nyek - a "navoh"

5.1.1. MUcsarnok és Nemzeti Szalon
A Mcsarnok /1861-tel nAjg/ es a Nenzeti Szalon /1894-195o/
hosszu miik,idesr";nek ismertetAse tulnyulik a dolgozat keretein,
ezert: a ke."-t intr?znonnyel csak vazlatosan, milkeeskedelmi
szepponth61 foglalkonon. !live] a k(t int(zn(my sok tekintethen Pumas parjak6nt fohat6 fel /pl. mint Allami timoclar tdst
"hivata1os" 11,tesitmE- nyek/, ezert c6lszerflnek liftszott,
rr-s.;:hen, ki)z)sen targyalni
A rilkereskc(1 1eri moCerneld) formai a lo-es &vekben jelentkeztek, és a szazadforclui6 DuCapcstjeu tevkenyhed6 kepkereskedesek jellegianG1 fogva nem lehettek alkalmasak arra, hogy a
korsz.ak nagyszAmu, akadiimiAt vegzett s a mUcsarnoki bemutatkozdssal bizonyos tekinteilyt szerzett muv6sz6nek melt6 korillherill6sre.. Erre
manyt biztositsanak a vasAr16 kozonseg
tovd1)bra is a "rangos" tArlatok adtak mOdot'a Mtiosarnok és
a Nerozeti Szalon helyisegeiben.s szervezeseben.

Miicsarnok
A Milcsarnok az 1861-ben alakult Orszdgos Magyar KepzEimtiveszeti
Tarsulat hivatalos kiallitzsi helyisege volt. A Tarsulatnak
nem volt 'Mon anyaqi alapja, ezert komolyan torekedett arra,
hogy gazdag prartfogokra, mec6n5sokra tegyen szert a kiralyi
csalad, az arisztokr5cia, a 65paps5g soraib61 A taqsAg zomet azonban iigyv Cdek, kereskeda, magas hivatali tisztviselbk,
fOldbirtokosok és orvosok alkottak, tobbsCgUk budapesti, ezen
belill is terezvdrosi, lipotvarosi Cs belvdrosi:1 19o2-lo kort,
a Lyka Karoly altal szerkesztett Mtiveszet megindulasdnak hatasdra a tagletszam megketszerez6dott.
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A hivatalos milveszetpolitikanak a korszakban a leghatekonyabb fegyvere a pAlyAzatokban, dijakban, osztandijakban,
megbizasokban realizAlede mecenatura mellett az Allami, 1(8zUleti vAsArlAs volt. ad. 4.1/ A kormany az Allami vAsdrlAsok lebonyolitasAt az OMKT-ra bizta. Allami dijat, kitUntetest csak a MUcsarnokban kiAllitott mti kaphatott, és a dijak tulnyom6 resze felett is a nrsulat diszpondlt:,Ide vonzeidott tehit a kidllitek tObbsege, de mivel a nrsulat alap.
szabalya szerint a tisztan milveszeti Ugyeket nem mliveszek,
hanem szakertelem nelkiili, M5nnyen befolyasolhato laikusok
inteztek, az intezmeny gyiljthAza lett a "mestersegbeli
tomeg", feltehetsegek, almilveszek sereqenek.
A jó mfiveszek egesz sora vonakodott ebbe a szinvonaltalan kirakodevasArba keveredni, masokat /pl. a nagybAnyaiakat 1897ben/ a milicsarnoki zsUri utasitott e1. /1933-ban hosszas alkudozas utAn vegre letrehoznak egy Nemzeti Kepzi5mqveszeti
KiallitAst, ahol minden csoport a sajAt zsUrizesevel vett
reszt, és ezt azutan evenkent megrendeztekr/
A Mticsarnok mar emlitett anyagi OnallosAga kovetkezteben
nagy gondot forditott a milvdsArra, melyb61 az eladAsi szazalekok reven komolv hasznot huzott. KUltin miitAros feladata
volt az eladasokat el6segiteni, és eladAsi kozvetitesi jutalek cimen az ar 25%-at vontAk le.
A mavAsAr fellenditesere reformokkal is prebAlkortak: 1898
mAjusAban kiilon teremben ismet15 kiallitAs nyilt a korAbban
mar kiallitott, de el nem adott mtivekb51. 19oo-ban elrendelik, bogy egy-ket terem nyitva alljek a hivatalos tarlatok
k8zott a folyamatos miivAsar biztositAsa erdekeben "a kozonseg
gyOnyorkodtetesere, mAsreszt a kepvdsdrlds el5mozditasAra."
Bevezetik a reszletfizetesre vale mileladAst, amit a Singer és
A
Wolfner ceg bonyolitott le 33% jutalek fejeben.
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A Milcsarnok vasArlOkozOnsege a tagsAgb61 kerillt ki, tehdt a
f5varosi fels5 korokb51, tovAbbA jelent5s volt az Allami vAsArlAs os a Tarsulat sajdt vdsarlAsa a tagok korti kisorsolas celjara. Az eladasi helyzeteet. mely meg ebben a kozizlest kiszolgA16 intezmonyben sem deriikelt5, jol Arzekelteti
az alAbbi tudositas 1914-b61:
"A KeDz6mUveszeti Tarsulat legutObbi, tell kiAllitAsa egyike
volt a legsikerilltebbeknek, amelyeket a Milcsaxnokban masfel
evtized ata rendeztek. A lAtogatok szAma 46.o68-ra rugott,
a koronds jegyekbn elkelt 17.955, a tArgymutatOkb61 9644
darab. A belepti jegyek Cs kataleigusok reven a bevetel tehAt
27.499 K volt, amelyet a tagok evi dijAbol a kiallitAsok megtekintesere jogosito jegyek kv6tAjAval bizvAst 5o.000 K-ra
egeszithetUnk ki. Ezzel szemben a kortilbeltil 800 kiAllitott
munkAb61 a maganosok reszer51 mindossze 48 taldlt vev6re
Igaz, hogy a milkiAllitAsokon a kiraly,
35.455'K ertekben.
az Allam, a f6vdros s a Milcsarnokban tagjai szAmAra a Kepz5mUveszeti TArsulat is vdsdrol kepeket s a vAsirlAsok osszege
a legutobbi teli kiAllitAson igy 117.485 koronAra rugott."
A 9o-es evek Ota a mUcsarnoki vAsArlAsok egy egesz . evben

/teli es tavaszi tArlat/ rendszeresen loo.000 K felett voltak, ennek azonban tObbnyire a felet sem ertek el a magAnvasArlAsok.
Nem tbriSent alapvet6 vAltozds az eladAsok teren a ket vilAghAboru korti id6szakban sem,'ami reszben az igen magas Araknak tudhato be. 1929 tavaszan a kiAllitott 715 miih51 22 kelt
el, de ez a rossz statisztika feltehet3en mar a vilAgvAlsag
hatasat is tiikreizi.
A Milcsarnok monopolhelyzetet el5szOr a Nemzeti Szalon megalapitasa renditette meg, majd egyre tobb ellenszervezet alakult.
/Kernstok Karoly nyilatkorta a Milveszhaz uj helyisegeinek megnyitasakor 1913-ban, hogy vcs.gre "nem leszUnk kenytelenek a
Mucsarnok vAsAri kidllitasain resztvenni, nem kell az idonk
egy r6szet a milv6szet cegere alatt folytatott korteskedesek
letoresere forditani"./
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Azonban az intezmony egeszen a II. Vilaghaboruig meg5rizte
a konzervativ miiveszetben, milveszi kor5kben betoltott vezet5
szerepet. Milveszi szinvonalat pedig pontosan jellemez6etjlik
azzal, hogy a "mqcsarnoki fest5" lecalabb olyan sertesnek
szamitott akkoriban, mint manapsag a "kepcsarnoki festE5".

Nemzeti Szalon
A Nemzeti Szalon 1894-ben alakult lenvegeben azzal a c011al,
hogy a Milcsarnokhoz tartoz6 milveszgarda egy reszenek jobb
anyagi lehet5segeket biztositson. Az egyesillet kitiizZitt programja a "magyar Mzvelemenyt a kopzElmtiveszet szamara meghOditani", tehat a vas5x16koz6nseget megnyerni. Gyakorlatilag a
Kepz6milveszeti Tarsulat egy hatterbeszoritott frakci6ja megelege1te masodhegedUsi szerepet az allami dijak, vasarlasok
kijeMleseben, illetve azt, hogy a Milcsarnok miltarosa, Telepy
Karoly, aki a kopek eladasat intezte, meg a maganvasarlasoknal is az uralkodo csoport tagjait, a "telepitvenyeseket"
igyekezett eladashoz juttatni.
Kezdetben nem sokban killonb8zott a Mijcsarnok szellemet51, de
mivel, ha szemelyi okok miatt is, mar az indulaskor elhatarolta magat a Kepz5milveszeti Tarsulatt61, a Szalon valamivel
114 modernebb szemleletil volt.
A korszakban, killonosen a szazadel6n, a m4.1vesz és a vasarlO
korti hidat a.kiallitasokat rendez6 milveszeti egyesUletek jelentettek, és ezek koziil valamelyes nyitottsaqa és rugalmassaga folytan killonosen a Nemzeti Szalon jelent5sege n5tt meg.
/Egy ideig a MUcsarnok egyetlen konkurrense volt, majd - amikorra ujabb egyesUletek tUntek fel, felepal elegans, jó helyeh fekv5 szekhaza, mely vegkepp biztositotta kiemelked5
statuszat./
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VdsarlOkozonsege eleinte megegyezik a MUcsarnokeval, de itt
jelennek meg el5szor az ujabb tipusu MAgytijt5k, akik nem a
szokvdnyos eletkepeket vdsdrolt&k, hanem a kor modernjeit
/akik kozill a legkeresettebb Vaszary volt/.1:
Ernst Lajos vezetese alatt /1899-19o9/ a Szalon kiallit6spolitikdja jOval modernebb szeml6letilve yank a konkurrens
a felept115
Milcsarnokenal, milbarati kört alakitottak ki,
uj szekhazban ujitaskOnt kaszin5eletet is probAltak meghonositani. Ernst torekedett a kiallitasrendez6s intimebb, a
4
miiveszt teijesebben megert5, tiikroz5 formAjdt megteremteni,
és tulajdonkeppen 6 volt hazAnkban az elso milveszeti menedzser.
A ket vildghaboru kort viszont, killanosen Dery Bela igazgatasa alatt, az intOzmeny eklektikus arcot mutat: modernebb,
szinvonalasabb kiallitdsok mellett minden dilettdns nyilvdnossAgot kaphatott megfelel5 Osszegii "terember" lefizetese
7
elleneben. A terember osszeger61 egy adatot ismerek csak:,
1922 decembereben Denes. Lajas ad. 5.2.9/ ki akarta berelni
a Szalon helyisegeit a Repz6milveszeti Faiskola novendekkiallitasa samara. A Nemzeti Szalon loo.000 koronat kert, /de
elkepzelhet6, hogy ez kedvezmenyes air volt/, mindenesetre az
ajanlatot Denes és a F5iskola elutasitottak.'
Dery alatt a Szalon igen aktiv milkereskedelmi tevokenyseget
fejtett ki. 192o-ban f6 kezdemenyez5je egy milkereskedelmi
reszvenytdrsasdg, a Magyar Studio /id. 5.2.14/ alapitasanak.
A vdllalat a killfOldi reprezentativ kiallit5sok anyagi bazisat volt hivatott megteremteni, és vezet5sege gyakorlatilag
a Nemzeti Szalon, Uzletemberekkel kib6vitett, vezet6segeb61
Alit.
A vallalkozas hamar csalbe jutott, de a 2o-as evek masodik
feleben ujabb nagyszabasu kiilfoldi kiallitAssorozat indult
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meg, ismet Dery Bela vezetesevel. lianas Henrik hatarozottan
hogy Dery Osszeallt egy Kovacs nevi' becsi mUkeresked5vel, es felhaszndlva a kiallitasok nagy sajtevisszhangjat, mindazokban a varosokban, ahol bemutatOt rendezett a
Szalon, Ugynokok utjdn terjesztettek a magyar giccskepeket.
A kormanybiztosi rangban lev6 Dery persze a hatterben maradt.
Vagonszamra kaldtek az anyagot, es honapokon at dolgortak az
Ugynok8k, amig egy-egy varost teijesen le nem ,taroltak. Ugy
latszik a minisztorium is tudomast,szerzett az Ugyletr61,
14
mivel ez a kUlfoldi kiallitassorozat nemsokara megszUnt.
A kUlfoldi "szerepleseknel" azonban sokkal 16nyegesebb volt
a Szalon belfoldon kifejtett mUkereskedelmi tevekenysege.
Bende Janos, aki 24 even at volt az intezmeny titkara, és
igy kozvetlen tudomasa volt az Ugyekr61, leirja, hogy ugyan
a kiallitasokon mindig volt nemi eladas, nagyobb mertekU
azonban csak akkor, ha azt eleg agilisan forszirortak. A vetelkedNr és a vevElszandek ritkan jelentkezett macratOl:
"Jo mUtdrosra van szUkseg, aki Orintkezest tart fenn a milgYiljtFikkel, foglalkozik a kiallitasok lAtogatOival, Cs Ugyesen eladja a•kepeket meg olyanoknak is, akik nem vdsarlO
KUlonOsen a videki kiszdnd6kkal j6ttek a kiallitasra.
allitasokon volt erre a r6gebbi idaben alkalom, mivel itt
kOzvetlenebb61 lehetett orintkezni az emberekkel."
Bende es a Szalon mUtdrosa tehat 4-5 nappal a videki kiallitasok megnyitasa elat leutaztak a kerdeses helysegbe "el6kesziteni a talajt". A kiallitas alatt sem pihentek, és felhasznalva az Unnepelyes reprezentacie es a "pesti hivatalos korok"
minden propaganda-lehet6seget, alapos munkat vegeztek. Ennek
koszonhet6, hogy a Nemzeti Szalon igen elenk videki tevekenyseget folytatott.
A mUtaros szerepe, mint lattuk, Oridsi volt. Nos, Dery Bela
alatt, egeszen annak 1932-ben bekOvetkezett halalaig /amikor
Bende is lemondott tisztseger51/ a Szalon nUtarosa Kato Kalman
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fest6milvesz. Az a Kato- KalmAn, aki mar a Magyar Studi6nak
is a mUtarosa volt, es aki 1936-t61 1943-ig a hirhedt
Szalmassy-fele MUterem-galeria "milveszeti" vezet5set vegezte.
/ld. 5.2.17/ /A galeria a korszak legnagyobb aranyu kommersz
keptizletet folytatta./ Mflveszileg tehft kord6ses, de az eladasokhoz, vev6khoz, az Uzlethez tOkeletesen ertZ ember volt.
1923-t61 a Nemzeti Szalon Ond116 arvereseket kpzd rendezni.
Mtiveszi arveresek rendezesere a Szalon mar korabban is rendelkezesere bocsajtotta helyisegeit n4hAny egyesUletnek, igy
a Szent-GyOrgy-Czehnek /ld. 5.1.4/ és a Magyar Nemzeti
Reneszansz TArsulatnak ad. 5.2.13/,
itt rendezte drvereseit a Szalon leanyvAllalata, a Magyar Studio is. Ennek megszileose utan azonban a Szalonsaj5t neve alatt rendezett nehany miiveszi Arverest.

Negy aukci6r61 van tudomAsom:
I.
II.
III.
IV.

aukci6
aukci6
aukci6
aukci6

1923. szeptember 3o - oktOber 6.
1924. januar 18 - 26.
1924. aprilis 25 - majus 5.
1924. oktober 5 - 15.

Mar Hubay Andor igazgatasa alatt, a Nemzeti Szalon a FrAnkelSzalonnal tarsulva os16i kiallitast szervezett, felesben meg' osztva az anyagi siker/veszteseg osszeget. /116g',1l is a kiallitas 15o peng5 rAfizetessel zarult, de p61dAul a festaent
is resztvev3 Hubay adott el kepet./

5.1.2. Konyves Kalman
"Konyves Kalman Irodalmi és Konyvkereskedelmi RT" - 1891-19o3.
"Konyves Kalman Magyar Milkiad6 RT" - 1903-193?
Konyves Kalman Kiallitasi Szalon
19o3-1906, majd atepites
utan 1906-1917.
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Cim: VIII., Kerepesi u. 19. /1891-19o3/
Nagymez5 utca 37-39. /19o3-t61/'
VI.,
Arany Jdnos.utca 9. /adat 1931-b51/
V.,
Vezet6seg: a ceg felfutasa 1898-t61 tortenik, amikor Revai
Odon /a Revai Testverek Irodalmi Intezet RT tarsigazgat6ja/ és Horvath Geza /Revaiek 55keinyvel5je/,
a kes5bbi figyvezet5 igazgat6, az igazgatOsdg tagja lett.

19o3-t61 1906-ig dllandO kifillitas, mely a vdsdrlasokkal parhuzamosancserel5dik. MAr ekozben rendeznek Onall6 kiallitasokat is:
19o4
Holl6sy es iskoldja
19o5 - Cs6k Istvan
1906 - Rippl-ROnai kiallitAsa es aukci6ja.
Ezutan a kiAllit6helyiseget At6pitik, a termek szdmat és meretet megnovelik, es igy onAllO, tagas szalont nyithattak a
millapokat is drusit6 milkereskedes mellett. TObb forras ett51
szdmitja a Szalon 16trejott6t. A kes6bbi katal6gusokon a
Rippl-R6nai kiallitast je101ik els6 kiallitdskent. Vegill - is
1917-ig 74 kidllitdst tUntetnek fel, az alabbi sorrendben:
1906. Rippl-ROnai - Kezdi Kovacs Laszlo - Pallya Celestin Farago JOzsef
1997. Vajda Zsigmond - Szikszay Ferenc - Telepy Karoly Magyar. aguarellistAk - Magyar MUv6szet - Kober Leo Fiatal Magyar Miiveszek - Pdllya Carolus - Pentelei
Molnar Janos - Charles J. Palmie - Nagy Zsigmond UjvAry Ignac

19o8. Zombory Lajos - Zemplenyi Tivadar Dery Kalman Liebermann, Corinth és ELeistikov - Holl6sy Simon,
Feiks Jen5, J. Pascin J6zsa Kdroly
19o9. Magyar MUveszek - Boem Ritta - Francois Courtens Myer Gyula - Magyar Milveszek Olgyay Ferenc
191o. Modern Magyar Milveszek - Sztuka, lengyel mliveszeti
egyesillet Hollandi modern milveszek - Magyar Festeszeti 75iskola - NemzetkUzi karikatura - Belga aquarelistak - Kiss Rers5 - Gregus Imre - Holl6sy Simon-es
Feiks Jen5 Paid Ltiszlo - Lakatos Artur •
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1911. Sk6t modern maveszek - Por Bertalan - Nicolas Tarkhoff N5i arckep - Balla Bela - Veszi Margit, Kubinyi Sandor Csuzy Karolv, Varga Emil - Kober Leo - Pallya Celestin
1912. Barta Ern6 - Modern francia fest5miiveszek - Nagy Vilmos Francia grafikusok és humorist/1k Bansaghy Vincze E. M. Lilien - Ch. J. Palmie - Loboschin, E. Zoir
1913. Oscar Laske, Franz Barwig - Ifju Milveszek EgyesUlete Pogany Margit, Bethlen Gyula - Jeruzsalemi iparmtiveszeti munkak - Balla Bela, Iritz Standar, Pataki Sandor Kubinyi Sandor - Budapest Latkepei
1914. Boromissza Tibor - Szende Ders6 - Hermann Struck Widder Felix

Ber Ders5 - Balint Rers3 1916. Garay Akos, Monti Nandor
Nagy Istvan - Kober Leo - Marton Lajos
1917. Orban Ders6
Az osszesitett kiallitasokoncsak a kiemeit milveszek neveit
adjak meg, emellett gyakrna szerepelt vegyes anyag is, melyet
a katal6gusban feltuntetnek.
Az I. Vilaghaboru utAnr61 harom kiallitas ismert:
Konyves Kalman kiallitasai a Modern Kiallitasszervez5 Bizottsag
Rendezeseben
XVII. /4/ ev. lo3 /XXXIV./ kiallitas - 1931. oktober 1-t51
Magyar Posztimpresszionistak I. - Kompozici6
XVII. /4/ ev. lo4 /XXXV./ kiallitas - 1931. november 5-t51
Magyar Posztimpresszionistak II. - Csendelet
1931. december 3-t61 - Modern Grafikai Kiallitas
Aukci6k A cog 6 aukciot is rendezett, de ez melleke tevekenyvolt. Harath arveres kifejezetten jOtekony celu:
1. Rippl-Ronai
1906. marcius 1-3.
2. Farag6 J6zsef hagyateka
3. Gyermekv6d5 Liga javara
4. Hirlapir6k Egyestilete javara
5. Ingyentej javara
6. Japan mutargyak
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A ceg letrejottekor konyvkereskedessel foglalkozott, s faent
nagyobb mUvek reszletfizetesi feltetelek mellett vale terjesztesere vallalkozott. A Revai testverek beavatkozasaval
profilt vdltott: reprodukciO- és mitilapkiadds lett a f5 UzletAga.
tijdonsag volt abban a korban a professzionalis kapitalista
legmodernebb
jelleg, amivel ezt a tevekenyseget elkezdtek:
techniktival, nagykereskedelmi forgalmazdsra termeltek. A valSialat az els5 hazai kiadO, amelyik jogdijat fizetett a muveszeknek.
19o3 novembereben a vallalat kib5viti mUveszeti tevekenyseget,
és mUkereskedest nyit, ahol a millapok mellett magyar mUveszek
eredeti mUveit arusitja, és nehany kiallitast is rendez. Ezen
kivtil kUlf3idon is szervez kiallitasokat Lipcse, Drezda,
majd a konkurrens Egyhazy
Hamburg, MUnchen, Oroszorszag
és Tdrsa ceg felvasarlasaval 19o4-ben megszerzi a ceg berlini
fiekUzletet, és uj reszvenyek kibocsdtasaval fi6kUzletet hoz
letee Becsben is.
A Konyves Kalman mUkereskedes mar kezdett51 fogva nagyobb jelent6segU volt a ttibbi'mUkereskedesnel. Viszonylaq je helyen
nyilt, elismert Uzletemberek /ktinyvkeresked3k/ vezettek, és
a mUkereskedelembe els6kent vezette be a kanyvterjesztesnel
és mUlapforgalmazasnal mar regota alkalmazott, vasarlast megkonnyit6 felteteleket: a szabott arakat és a reszletfizetest.
3k rendeztek az els5 mfiveszeti aukciet is Hudapesten.'OsszegzesUl: a ceg az els5 jelent6s, valoban kapitalista jellegU
mUkereskedelmi vallalkozas.
Kiallitaspolitikajdban nem ragaszkodott szigoru elvekhez, de
a biztos anyagi sikert jelent5, az atlagkOztinseg izleset kielegit5 mUvek bemutatdsa mellett vallalkozott nem kimondottan
haszonszerzesre iranyule, ujszerU, vitakat kivaltO, progressziv
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milveszi t5rekvesek szerepeltetesere. /Legkiemelked6bb a
Nyolcak "keres5k" neven val6 els5 csoportbemutatkozdsa./
Az uj tipusu, egy-ggy milveszt bemutat6 gyiljtemenyes kiallitasok, a csoportos hazai tArlatok és az igen nepszerti, kiilfoldi
milveszeket bemutat6 egyeni, illetve csoportkiallitasok uj
szinfoltot jelentettek a milveszeti eletben. A Milcsarnok és a
Nemzeti Szalon tdrlataival szemben az intimebb, a kozOnseggel
kozvetlenebb kapcsolatot fenntart6 miikereskedes vernissage-ai
a tarsasAgi 6let fontos esemenyeiv6 vdltak, megjelentek rajtuk
a kormdny kepvisel5i és a fElvdros er5kel-6s6gei.
Az 1906-os Rippl-R6nai kiallitas hatalmas sikert hozott.. A
kidllitott kepeket egyt61-egyik szetkapkodta a kOzOns6g. Ez a
siker megfele15 biztositekot jelentett a ceg szamdra az els5
hazai nyilvanos, onk6ntes mildrveres megrendez6s6re Rippl-R6nai
mtiveib51 1906 marciusdban. Rippl-Ronai erre igy emlekezett:
"Itt, ktilOnOsen a bohem vildgban, eddig csak onkentelen,
"hivatalb61" valo arveresek tartattak. Onkentes mildrveres,
pldna eleven milvesz kOpeinek arverese, csak ugy egyik szemtel
nezve, nemi joggal kelthette azt a gyanut, hatha ez a mUvesz
maga sem becsilli sokra a mflveit, ha azokat kesz csak ugy elk6tyavetyelni."
Az arveres vegill is sikeresnek bizonyult, és a nyeres6ges
szezon utan a milkereskedes helyisegeit a korszak neves epiteszeinek tervei alapjdn atepitett6k. Tulajdonkeppen ekkor sziiletett meg az elegans, tagas Konyves Kalman Szalon.

Az olcs6 millapok mellett /50-100 K, reszletre mar havi lo K!/
a ceg sokszorositott grafikat is kiadott, igy poldaul az els5
magyar szines mUveszi litogralia-sorozatot, melyet Olgyai
Viktor keZdemenyezett, és dr. Lazar Bela szerkeszteseben jelent meg 19o3 telen.
Emellett kiadtak egy nagyjabol havonta megjelen5, egy-egy
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mUlapot elemz5 kis filzetet, a "Konyves Kalman Ertesitajet"-t,
tovdbba 19o4-5 és 1912-14 kozOtt "Milveszeti Kronika" cimmel
egy meglehetasen eklektikus szemeletti milveszeti lapot.
19oo telet51 sokszorositott kisplasztikdval is foglalkoznak,
és a ceg helyisegeiben a szAzad elejen egyre nepszertibb kepz6mtiveszeti el5adassorozatokat is rendeztek.
A vallalat az elterjedt szokas szerint milveszi kenkereteket
is kindlt, ezert a milkereskedes alagsoraban keretez6, ilvegez5
és aranyoz6 mUhely lotestilt.
A Konyves Kalman ceg az I. Vilaghaborut atveszelte, és a Revai
lexikon pOtk6tete szerint "1919-ben Berlinben vdllalatot letesitett, amely a magyar milkiadei termekeknek vilagszerte val6
exportjat intOzi."
A ket vildghaboru kOzOtt alig van adat mUodeser61. Lyka Kdroly
szerint "helyisegeit neha expresszionista festanek engedte
at, neha pedig olyanoknak, akiket csak tulzott jOakarattal lehetett a giccsfestOs vadja al61 Eilmenteni."
1925-ben egy hiddetOsben a KOnyves Kalman csak mii.v6szeti sokszorositasu malapokat hirdet, kiallitashelyisegr51 nincs sz6.
Az utolsO adat szerint a ceg a Modern Kiallitasszervez5 Bizottsag rendezesOben, uj cinien harom egymasutani kiAllitast tartott 1931 vegen. Ezek szamozasa /pl. az els6: XVII. /4/ ev
1o3. /XXXIV kiallitas/ nem vilagos, bar a z5rOjelben all6 adatok feltehet6leg az MKB milkOdesere utalnak. /Az MKB e15z51eg
a Tamers Galeridban rendezett kiallitasokat./
A vdllalat valeszintileg metjamittcas Ovekben suint meg, ami
feltehet6en a jelentkez6 gazdasdgi vildgvalsaggal és Horvath
Geza Ugyvezet3 igazgatOnak a huszas evek vOgen bekovetkezett
haldlaval fugg ossze.
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5.1.3. Maveszhaz
//Modes: 19o9 - 1914.
Cim: IV., Vhci u. 3. - Magyar Maveszeti Reszvenythrsasag
helyisegeiben /19o9. december 8 - 191o./
Varosligeti fasor - Erzsebetvgrosi Kaszin6 helyisegeiben /1910-1911./
IV., Kristof ter 2. I. emelet /1911. marcius 12 - 1912.
nyara/
IV., Szegfil u. 4. /1913. januhr 23 - 1914./
Milveszeti igazgat6:
Reizsa Miklos
Elnok: grof Teleki Geza
egyik aleln8k: IN/amyl. GrUnwald Bela
az 1911-es vezet5segb31: Ferenczy KArolv, Kernstok Karoly,
Rippl-ROnai + arisztokratak, orszAggyfilesi kepvisel5k, stb.
az 1911-es mUvesztanacs: eln8k: Rippl-Ronai, tagok: Cs6k, Egry,
Falus Elek, Jaschik Atmos, Katona Nandor,
Kisfaludy Strobl, Kosztolanyi-Kann,
K5r8sf5i-Kriesch, Ligeti Mikl6s, Malnai
Bela, Olgyay Ferenc, Pasztor Janos,
Planyi.Ervin, Vaszary,
1912-ben a Japan-asztallal val6 8sszeveszes mkapcshn kilep
IvAnyi, Szinyei, Ferenczy. A milvesztandcsba kern Boromisza Tibor, Khdar Bela,
Pechan J6zsef, Szigeti Jen6
Tagsag
Negyfele tag-tipus letezett: alapit6 milvesztag, alapit6 mtiphrto16 tag, phi-ton milvesztag, rendes tag. Az alapit6k 3oo koroflat fizetnek az 8r8k8s tagsagert /mUthrgyat is elfogadnak/, a
parto16 és a rendes tagok tagdija evi 2o korona.
A tagok évente egy miivtiket zsurimentesen kihllithatjak az e
celb61 rendezett tarlaton, a tobbi muvuket zsUriztetni kell, de
el5nyt elveznek az idegenekkel szemben.
A tagok évente miltargysorsoldson vesznek reszt, minden tagra
legalabb egy nyeremeny jut. Ezen kiviil ingyen kapjak a Mliveszhhz
lapjat,'6s ingyen ldtogathatjak a rendezvenyeit. A vashrlasoknal
5% kedvezmenyt kapnak.
1912-ben 2066 tagot tartottak nyilvan, kortak grof Zichy Janos,
vallas- és kozoktatastigyi minisztert Os grOf Andrhssy Gyulat,
az OMKT elnoket.
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KidllitAspolitika
A MUveszhdz f5k6nt csoportos kidllitasokat szervezett, vigydzva
arra, hogy kUlonfole stilusu és cdlu mUveszek kerUljenek egymds
mellé, nehogy az egyesUlet egyetlen irdny sz6sz616jAva vd1j6k.
Mégis, a modern torekvesek nemi el6nyt 61veztek, és a "MIENK"
szelleme dominalt.
6vi "szabad" tdrlattal els6sorban az uj mUvesznemzed6k 6rdekeit kivdnta a MUveszhaz szClgdlni, m6dot adva igy a legelszigeteltebben 616, vagy barmi okb61 a ttibbi hivatalos forumr61 kiszorult tehetsdgeknek a bemutatkozdsra és ervenyesUlesre.
Igy pelddul itt jelentkeztek el6szor az aktivizmus mUveszei
és Egry, Kmetty, Sch6nberger.
Az

1910 telen "Ellenszalont" rendeztek olyan mUveszek szamdra, akik
"elvi vagy egyeb okokb61 a MUcsarnokb61 rendszeresen tavol maradnak". Az Ellenszalon zsUrije: CsOk, Ferenczy, Ivanyi GrUnwald,
Kernstok, Rippl-R6nai, Szinyei.
Az egyesUlet rendezett nehany egydni retrospektiv tdrlatot nevesebb mUveszek mUveib61 /Rippl-ROnai, Kernstok, Vaszary/, tovabbd kidllitasokat kUlfoldi mUveszek alkotasaib61, /pi. nagysikeril nemzetkozi impresszionista
Sor kerUlt meg
egy orientdlis mUveszeti kidllitdsra, majd ennek a vegen egy
Arver6sre.
Tudatos programjuk volt a modern torekveseket a meg elmaradottabb vidCkkel is megismertetni, ezert t6bb videki kiallitdst
szerveztek, pelddul Nagyvdradon, Kolozsvarott.

Egy6b tevekenysegek
A kiallitasok tartama alatt rendszeres mUv6szeti el6addsokat
tartottak, majd beindult az egyesUlet hivatalos lapja, az "Uj
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MUveszet". "Modern Magyar Kepthr" cimmel grafikai albumot
adtak ki, 2o magyar mUvesz egy-egy alkothsht, tobbsegUket
linaleummetszet technikaban. Az 1913-ban atadott SzegfU-utcai
szekhazukban az 5 nagy, fels5vilagitasu kiallito helyiseget
elegans milveszklub egeszitette ki, konyvtarral, ket etteremmel, szalonnal, diszteremmel.

Az erem masik oldala: anyagi nehersegek, kompromisszumok, cs5d
Habdr a tagok szamdra a feltetelek kecsegtet5ek voltak, kevesebben csatlakortak az egyesUlethez a vartnal, és a csekely
tagdijakbel az intezmeny nem volt fenntarthate. Ezert mindjart
az indulaskor szerz5desre leptek a Magyar MUveszeti Reszvenythrsasaggal, mely azideig kommersz kopek terjesztesevel foglalkozott. A reszvenytarsasag biztositotta a kiallithsi helyiseget, és vdllalta az adminisztrativ es financialis Ugyek intezeset, de az egyesUlet mUveszeti vezetesebe semi beleszOlasa nem lehetett.
A ket kUlonboz5 profilu és erdekU intezmeny k8zott hamar mUveszeti es qazdasagi ellentetek tamadnak, mert mialatt ROzsdek
videken kidllitasokat rendeztek, a rAszvenythrsashg emberei az
orszagban a MUveszhhz cegere alatt giccskepeket terjesztettek.
Megtortent a birosAgi szakiths, s az egyesUlet terhere mutatkoze 37.000 korona osszegert az igazgatOsag t8bb tagja, elUkon
Aldozatkesz elnokiikkel, grOf Telek* Gezaval, vallalt szavatosshgot.
Ideiglenesen az Erzsebetvarosi KaszinOban rendezik kiallitasaikat, majd a Kristof toren 6 teremb51 alio kiallitasi helyiseget berelnek, de a tagdij és a kidllitasok hozadeka /eladasok
utani szazalek és 1 korona belep5dij/ nem fedezte a draga helyiseg beret és a koltseges adminisztraciOval jAre5 kiadasokat.
Ismet grOf Teleki Geza fedezte a hidnyt.
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ROzsa ekkor egy klub alapitasat hatarorta el, hogy az ott
rendszeresitend6 hazardjatekok jOvedelme fedezze a kiadasokat.
Ez realis elkepzeles volt; a Feszek klub hason16 alapon remeROzsa ravette Telekit, hogy vegye meg, és alakill
kittassa at a Szegfil utca és Rozsa utca sarkan A116 Zichy-palotat, ami meg is tOrtent.
Ezt volt az els6 komoly hiba: a palota helye kilva16an alkalmas
volt uri kaszin6 letrehozasara, de mliveszeti tarlatok reftdezesere tulsagosan felrees6 volt. Komoly mUveszek nem szivesen
allitottak itt ki, inert a kozonseg nem latogatta.
A masik, mar jovatehetetlen hibat ott kOvettek el, hogy mikozben ugy tUnt, hogy ROzsanak sikerill a Japan-asztal tarsasagat
athozni a Feszek klubb61 - ami megalaporta volna a Milveszklub
tekintelyet, és gazdag magnasokat, milbaratokat és jeles milveszkozonseget jelentett volna -, az elnakseg megvalasztasa kapcsan komoly nezetelteresek tamadnak, és a Japan-csoport vegleg
szakitott a Milveszhazzal: 1912-ben Ivanyi GrUnwald es Szinyei
/és Ferenczy/ latvany osan kilep az egyesUletb61. Mas milveszegyesilletekkel is Osszettizesek tOrtennek, és vegtil a milveszek
tulnyom6 tObbsege hii maradt régi klubjahoz, a Feszekhez.
A Mtiveszhaz lenyegeben "milveszietlen" kartyaklubba alakult,
bar a latszat kedveert és a publikum felrevezetese celjab61 a
falak tele voltak aggatva modern fest6k milveivel. Azonban ez
a klub nem van eleg nagyvonaluva, és tovabbra sem tartotta
fenn a luxuri6z, nagyszamu szemelyzetet igeny15 helyiseget.
Teleki megelegelte a helyzetet, és beszUntette a hinny potlasat, sot, kovetelte eddig befektetett 15o.000 koronajanak a
visszateriteset. Erre csak kormanysegelyb61 lett volna mod,
ezt azonban csak akkor kaphatta volna meg az egyestilet, ha tekintelyes milvesztagjai vannak. Mindenki, meg maga Tisza Istvan
is, megkiserelte ravenni a Japan-csoportot a bekillesre, de 6k
hajthatatlanok maadtak.
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Ekkor az otletekben kifogyhatatlan ROzsa is belatta, hogy a
MUveszhaz tovabb fenn nem tarthato, és igy az 1914 evi k8zgyUleseazaz egyesUlet kimondta a feloszldsat.

Rozsa Miklos
Elek Artur /1938/: "ROzsa Miklos az ujabbnal ujabb mUveszeti
torekvesek és probalkozdsok lelkes tamogatoja, milkodesevel
mar regen helyet biztositott magdnak ujabb mUveszetUnk alakulasanak torteneteben."
Dr. ROzsa Miklos - mUveszettortenesz, ujsagiro, mUkritikus,
jogi doktor
valaban a szdzad els6 fele mUveszeti eletenek
egyik kulcsfigurdja. Anyagilag fUggetlen volt, mivel egy
bankvezer tavola rokonat vette felesegUl, és igy a Jelzaloghitelbank egyik vallalatanak, a \Taxi Borpinceszetnek lett az
igazgataja. Nem sokat igazgatott, csak a havi fizeteset vette
fel. Csaladj&rol meg annyi erdekes, hogy 6 Oltvanyi Artinger
Imre aptisa.
A monoklis, vezna, csupa csont ember Pestre kerUlese utan ujs&gir6 lett, majd bekapcsolodott a mUveszeti eletbe. 1896-ban
6 a rOvid ideig Budapesten tartazkodO Munkacsy titkara, Cs
ezdltal erintkezesbe kerUl a mUveszeti vezet6 korokkel. A
Nemzeti Szalon titkara lesz, de harcias, Osszeferhetetlen
termeszete miatt az 1903-as kozgyUlesen kibuktattdk tisztsegeb61. Ezutdn 6 lesz a Franklin Tarsulat irodalmi titkdra, majd
19o9- és 14 kort az dltala alapitott MUveszhaz igazgatOja.
1921-ben 6 a Belvedere galeria ad. 5.2.5/ egyik szellemi
megalkotaja, majd 1924-ben a Kepz6mUveszek Uj Tarsasaganak
/KUT/ kezdemenyez6je, megszervez6je, majd igazgatOja.
1928-ban az 6 elgondolasa alapjan Os az dltala vezetett Modern
Kiallitasszervez6 Bizottsag kozremUkodesevel szUletik meg a
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Tamers Galeria. ad. 5.1.7/ Tagja a Gresham-kornek, majd
1933 utdn a Frankel Szalon mUkodeseben jatszik komoly szerepet, szamos katalogus szbveget 5 irja.
Szerkeszt5je a Ma Este, a KUT, és az UJ Szin cimii folyftratoknak. Lyka Kdroly: "Fanatikusa volt a legujabb és a legesimln13 milveszeti irAnyoknak."
Tamers Henrik: "Langol6 gyUltilettel eltelve minden irdnt, ami
maradi, ami form&jaban, eszmei tartalmaban mar kielte mag&t,
a modern milveszetnek 5 volt a . legelszantabb, megalkuvast nem
ismer5 harcosa. ... Ha rajta mulott volna, mdglyAra ktildi az
egesz Kultuszminiszteriumot a Mucsarnok-beliekkel egyiitt."

5.1.4. Szent-György-Czeh
"Szent-György-Czeh'Magyar Amat5rok és Gyiljt5k EgyesUlete"
Miikodes: 19o9-t51 kb. 192o-ig
Cim: VIII., U1151 ut 14. /1912-t51/
Eln8k:

Grof Andrassy Gyula

Ugyvezet5 igazgato:

dr. Siklossy Laszlo

Az egyesillet 19o9 vegen alakult, mintegy loo taggal. Milkodeset
1910-ben kezdte meg, és egy ev alatt ez a tagletszam a negyszeresere n5tt.
Programja: minden tamogatast megadni a gyiljt5knek anformaciO,
utmutatas, szakert5i velemenyek/, a gyiljtest megkonnyiteni es
milveszeti iranyba terelni.
"A Szent-György-Czeh Magyar Amat5rok és Gyiljta Egyestilete
/alakult 19o9-ben Andrassy Gyula gr. elnoklete alatt/ tagjai
dijtalanul kapjak A Gyiljt5 c. gazdagon illusztrdlt mtiveszeti
folyairatot, ezenkivill evenkent egy eredeti szignAlt grafikai
mtivet. A Czeh kiallitdsokat és aukciokat rendez, melyeken a
tagok mint vev6k és eladOk resztvehetnek, veteleknel nem tagokkal szemben el5nyben reszesUlnek. Tagok az egyestilet bibliophil
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kiadvanyait kedvezmenyes Aron szerezhetik meg. Tagoknak a
Czeh keszseggel szolgal szakvelemennyel /expertise/ és altalaban arra torekszik, hogy a gyUjteshez megnyilvanul6 kulturalis munkat nekik megkonnyitse. Mfikereskedok nem lehetnek tagok. tvi tagsagi dij 25 K. Tagul jelentkezni lehet az igazgatOsagnal, Budapest, VIII., 0115it ut 14. alatt, ahol keszsegbel szolgalnak b5vebb felvilagositassal, ugyanott oromest fogadjak a mtiveszet és a gyiljtes Igye irant erdekl5d5k cimet."
A Czeh tevekenysegeben dont5 fontossagu a milve,eti aukciok
rendszeresitese 1910-t51. Szorvanyosan korabban is rendeztek
egy-egy elszigetelt, folytatas nelklili aukcift, de a nagyszabdsu gyiljtemenyek drveresei "egyt51-egyik killfoldon zajlottak
le, karara kozgazdasagi eletiAnknek, melyre nem hatottak buzditOlag, ses karara a magyar nemzeti vagyonnak, amennyiben a
ktilfOldon elaukcionalt milkincsek hUsegesen kint is maradtak".

U'

A Czeh, ellentetben a kes5bbi, hivatasos milkeresked5k Altai
vezetett nagyszabasu aukciakkai /f5kent az Ernst-Muzeum-beliekkel/, nem torekedett haszonszerzesre, és nagy eredmenynek
tartottak, hogy 1915-re sikerillt egyenesbe jonnitik, a jelentekeny tartozasokat kifizetnitik, "sot, a foly6 evben sikertilt
nemi koszpenz-megtakaritast is eszkozOlnUnk".
Az els5 mUtargy-Arveresre 191o. aprills 12-13. kozott a Nemzeti Szalonban keriilt sor, es az utolsot, amir51 adatot talaltam, a 42.-et, 192o november 17-19. kozott tartottak. Ekkorra
tehet5 a Czeh feloszlasa, hivatalos lapja is ekkor sztinik meg.
1912-t51 sajdt helyisegUkben rendezik kidllitasaikat, arvereseiket "a F5varos egyik kozponti helyenek, a Calvin-ternek kozvetlen kozeleben, az U115i ut 14.sz. hazban, melyet a Szent-György-Czeh hatalmas, sarga-emblemas meggyszinzaszlajar61
mar messzir51 meg lehet ismerni." /E15tte a Nemzeti Szalon,
és ket alkalommal a Milveszotthon - ld. 5.2.18 - adott otthont
a miltargy-aukciOknak./
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Terveztek videki arvereseket is "modern és hazai" mUtargyakbOl, de nem tudom, ezek valOban letrejottek-e?
Az arveresek forgalmar61 az alabbi adatok vannak: 1910-ben
tobb mint 80.000 K, amivel igen elegedettek voltak. 1912-ben
86.322 K, 1913-ban 37.593 K, mivel az ex-libris kiallitas
miatt
kes5bb/ egy aukci6 kiesett. 1914-ben 76.277 K.
A Czeh kiallitasokat is rendezett, evenkent egy-kett5, melyek
kozill egy nagyszabasu ex-libris bemutato volt a legjelent5sebb,
1913-ban. Kepz5milveszeti vonatkozasa az eves tarlatoknak volt,
/ha volt/, ahol is a taqok kivalaszthattak dijtalan tagilletmenyeiket. 1915-ben grafikai kiallitast rendeztek:
"Atted ne tessek felni, hogy dijtalan atagilletmeny cimen
olyan valamit stizunk valakinek a nyakAba, ami nem tetszik neki.
Az elmult esztend5ben grafikai kiallitast rendeztUnk a legjedtesebb magyar grafikusmUveszek alkotasaibc51; tagjaink barmelyik lapot dijtalanul kivalaszthattak és sajat gyUjtemenyUkhoz
csatolhattak."
1916. januar 3o-t31 februar 8-ig a ket Tichy-testver, Kalman
es Gyula "mUveib51" rendeztek kiallitast. S5t, ezt a tetszet5s
tarlatot Rimaszombaton is bemutattak. 1917-ben a tagilletmenykiallitas Tardos-Taussig Armin "fest5mavesz" milveib51 alit.
Figyelemremelt6 viszont a Czeh kiadoi munkaja, f51eg az iparmilveszet targykoreben. FUzetei, killOnlenyomatai kozott igen
alapos és ertekes tanulmanyok vannak, mint peldaul a magyar
keramia tortenetenek osszefoglalasa és mas segedanyagok.
Az egyesUlet hanyatlasanak okait 192o-ban, meg remenykedve,
igy foglaltak ossze:
"A haborus konjunkturak azonban fokozott mertekben kidomboritottak a mUtargyak forgatasanak Uzleti oldalat, amelyre ravetette magat a nagyt5ke es a nagyaranyu nyereszkedes. Igy Cbredtiink arra mi, akik negyven aukciot bonyolitottunk le, hogy
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a magyar aukciOt egyszerre csak ujbeil megalapitottak.
erthete5, ha az a harsona, amely ezeket az uj vallalkozasokat
kiserte, egy id5re elnemitotta a mi hangunkat, elcsendesitette
a mi szereny, tipikusan magyar vallalkozasunkat."
192o-tol az aukciorendezes allami monopedium lesz. A sSzent-György-Czeh és az Ernst Muzeum addigi erdemeik alapjan 5-5
evre aukciOrendezesi engedelyt kapnak, de feltehet5en a patriarchalis, szereny egyeStilet nem birta a konkurrenciat /az
Arveresi Csarnek is elkezdett milkodni/, és 192o vegen, a
XLII alakciO megrendezese utan'feloszlott.

5.1.5. Ernst Muzeum
Miikodes: 1912. majus 12-t61 mindmaig
Cim:
Nagymez6 u. 8.
Ernst Lajos /1937-ben bekovetkezett halalaig/,
Tulajdonos:
majd Almassy-Teleky Eva
Miiveszeti vezet5: 1937-ig Lazar Bela, utana Petrovics Elek

Ernst Lajos /1872-1937/
Apja, Ernst Mor gazdag lisztkeresked5 volt, mellesleg uzsora-ilzletekkel is foglalkozott. Ernst Lajas nem volt nagymtiveltsegti ember, abbahagvta iskolai tanulminyait, 6s apja Uzleteben
kezdett dolgozni. Milveszi erzeke Cs gyiljt5szenvedelye azonban
koran megmutatkozott, s mar kis diakk6nt kedvenc szorakozasa
az volt, hogy minden magyar vonatkozasu targyakat gyiljtott.
15 Cves koraban mar jot ismerte a Pesti regisegkeresked5ket.
Sajat emlekez6se szerint a velencei Doge-Palotaban, egy olasz
kulturtOrteneti kiallitas lattan tamadt az az elhatarozasa,
hogy egy hason15, magyar kollekciot hoz letre. Ett31 kezdve
rendszeresen jarta az orszagot, Cs szisztematikusan gyarapitotta gyiljtemeyyet.
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A gyakorlatias szemleletu, vagyonos keresked5csalad eleinte
megdobbenessel nezte ezt a munkakeral5 uri passzi6t, es allitelag Ernst "a szajatel vonta meg a falatot, hogy vasdrolhasson", kopenye alatt csempeszte haza, es Agya alatt rejtegette
uj szerzemenyeit.
Eleg sok falatot kellett megvonnia a szajat61, mert 1894-ben
mar nagyobb kollekci6t helyezett el ideiglenesen a Tortenelmi
Kepcsarnokban, és ket evvel kesObb a milleneumi kidllitason
"nagyszabasuan volt gylljtemenye kepviselve". 1898-ban a
Vasarnapi Ujsdb egy egesz szamot szentel gviijtemenye4smertetesenek, amely akkor mar 8 nagy szobdt foglalt el az till5i-uti
lakdsban.
A szaZadfordul6ra Ernst mar ismert milbarat, a mtiveszeti koz-

elet tagja. /"Jart, furakodott, meghuz6dott nagyok es hiresek
arnyekaban, a Japan-asztal dertis fenyeban."/ Beiratkozott a
Feszek klubba, s "megszerettek itt is, ott is torekvest51 - tulteng5 meghuz6dasat".
Amikor 1898-ban Hock Janos, a Nemzeti Szalon igazgatejanak
reformkiserletei es kalonosen "Milveszi Reform" c. konyve olyan
vihart kavartak, ami az e4§sz Szalon letet fenvegette, Hock
a vezetest olyan ember kezebe akarta tenni, akivel a miiveszek
rokonszenveznek es egyebkent is alkalmas egy milveszeti intezmeny vezetesere. Ernst Lajosra esett a valasztdsa, aki mar a
Szalon valasztmanyi tagja volt, és az 1899. evi kOzgyillesen
grOf Andrássy Gyula elntik Ernstet nevezte ki a Nemzeti Szalon
Ugyvezet5 igazgatojanak.

A Nemzeti Szalon elen /1899-19o9/
Ernst agilitasa és szervezneszsege kivezette az egyesilletet
a valsagb61. Witeremr61.mtiteremre jdrva sikertat rabirnia a

nLY
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mUveszeket, hogy terjenek vissza a Szalonba, és tamogassak
6t munkdjaban.
Ernst Lajossal uj tipusu mtiveszeti-szervez5 jelent meg Magyarorszagon: a jó ertelemben vett gyUjt5-mecenAs-menedzser-milkeresked5, aki felfedez, kiallit, befuttat, elfogadtat, anyagi
és erkolosi ervenyesUlesre juttat mUveszeket, iranyzatokat.
Uj kiallitasi formakat vezetett be: meghonositotta az egyes
mUveszek gylljtemenyes bemutat6sdt, 6 a "kollektiv tdrlatok"
magyarorszagi szUl5atyja. Emellett az els6k egyike volt, aki
a magyar moderneket /Ferenczy, Fenyes, Ivanyi GrUnwald,
Vaszary es mindenekel6tt Szinyei Merse/ reprezentativ kiallitdsokon bemutatta. Amikor megalakult a MIENK, a Nemzeti
Saalonban talalt otthonra.
Meg ennel is tovabb went: nem kis ellenalldst lekUzdve, modern
kUlfoldi mUveszeket is tobbszor kidllitott /Monet, Puvis,
Courbet, Corot, Gauguin, Renoir, Degas, Pisarro, Cezanne/.
Ha ehhez hozzdvesszUk, hogy mUkOdese alatt epUlt meg a Szalon
uj, elegans Erzsebet-teri helyisege, Ernst Lajost egyertelmilen a Nemzeti Szalon egyik felvirAgortatejanak kell tekinteni.
A sorozatos halade kiallitasok kivivtak a "más iranyban dolgoze mUveszek ellenszenvet", szervezkedni kezdtek ellene, és
az 19o9-es kozgyUlesen kibuktattdk az Ugyvezetoi igazgatoi Alldsbol.

Az Ernst Muzeum megszUletese
A negyvenhez kozeled3 Ernstet nem torte meg a kudarc. Elhatdrorta, hogy sajat intezmenyt letesit, hogy ebben helyezze el
- az idGkozben egy maganvallalkozeis keretein tulmen5 Magyar
Gytijtemenyet. A muzeum coljdul azt ttizte ki, hogy egy "nemzetietlen korszakban", egy, "heterogen varosban", a kozOnseget
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"a nemzet multjjinak, nagysag5mak és kulturajdnak ismereteben
meger5sitsilk. Ebb51 a Szempontbel kiindulva hatarortam el,
hogy a muzeumot allandean valtoz6 kiallitasi termekkel fogom
kiegesziteni, hogy ezfiltal az erdekl6dest fenntartsam a muzeum irant".
Nem pusztan hangzatos szavak voltak ezek: Ernst komoly Aldozatokat hozott a kiallitdsi helyisegek megteremteseert, és a
Nagymez5 utcaban negyemeletes, }Mon erre a celra tervezett
hazat epittetett. Igaz, megtehette, hiszen nagy vagyon
dusgazdag ember volt. Egy masik berhaza is volt, egy
"nagycsome jevaleurti reszvenypakettje", valamint egy jelent3s
mUgylljtemenye. Egy millie aranykoronara becsilltek a vagyonat.
Az id6pont is igen kedvez5 volt a muzeumalapitasra:
"1912 tajan kepz6mtiveszeti viszonyaink feltetleniil szfiksegesse
tettek egy uj kiallitasi szervezet megalakulasat. Mar akkor is
a legteljesebb mertekben erezhet5 volt az a visszas helyzet,
hogy a kor lelkeb61 sarjadzott uj maveszetnek klizdeni kell,
hogy a kozonseggel megfelel5 erintkezest talaljon.
Teljes
szabadsag kellett, amelybe az allami eletnek az epigonok szolgalataba allitott milveszeti politikaja és a kozonseg elmaradottsaga bele nem avatkozhatott." /Farkas Zoltan/
Ernst semmit sem bizott a veletlenre: bar neki is jelent6s miiveszeti tekintelye és hitele volt, mégis e vallalkozasahoz
megnyerte az elismert Lazar Bela milveszetterteneszt, aki Ernst
halalaig tanacsadeja, tarsrendez6je, katalegusireja, eladasi
kepvisel6je - egyszeval mindenese - volt az intezmenynek.

Lazar Bela /1869-195o/
Lazar Bela b6lcseszdoktor, elismert szaktekintely, szamos lap,
folyeirat, kortfik a Milveszet munkatarsa, a Magyar..Mfiveszet f6munkatarsa. 19o5-ben Modern Milveszet cimen onalle lapot alapitott, melyb51 5 szam jelent meg. 1928 -tel kb. 15 even at az
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Ernst Muzeujimbeli tevekenysege mellett a Munkdcsy Ceh mUpdrto16 egyesUlet ad. 4.8.3/ flgyvezet6 igazgat6ja.
Cikkeket it és en-ad kUlfoldon is, 5 nyelven, szdmos konyv,
kiadvany, tanulmdny szerz6je. Legjelent6sebb mUveszettOrteneti
tevekenysege Padl Laszlo tulajdonkeppeni felfedezese, mUvei
ZsszegyUjtese, katalogizdldsa. Ernst Lajossal a Nemzeti Szalonban lett j6ban, ahol Lazar tObb el6addst tartoit, és a MIENK
katalogusait irta.
5o. szUletesnapjdn, 1919-be41 diszes Unnepi vacsordt rendez
szamdra aRoyal Szall6 fehor termeben az illusztris el6keszit6 bizottsag: Szinyei, Rippl-Ronai, Ivanyi, Lanyi Ders6, Ligeti
Miklos és termeszetesen Ernst Lajos.
"A terem zsufolAsig megtelt a mUveszek és ir6k tdrsadalmdnak
vezet6 egyenisegeivel, a kormany és a hivatalos koreink is
reszt vettek az Unnepelyen, s azon kiviil, igen sokan, kiket a
kOrUlmenyek tavol tartottak, lev6lben mentettek ki elmaradasukat."
Tamers Henrik igy emlekezett rd:
"A mUveszeti vdllalae/Ernst Muzeum/ igazgateda Lazar Bela
volt, mUveszeti ir6, nagyszerU kompildtor, aki lo ktinyvb61
mindig tudott egy 11.-et irni. Egy kis baja volt csupan, az,
hogy nem ertett a kepekhez. Ezzel szemben remek kikidlt6 volt,
remdkivill agilis, mozg6kony, kitUn6 elad6, ugy hogy vegeredmenyben kitUn6 munk6t vegzett a kidllit6 mUveszek 6rdekeben."
Lazar sajatmagat megfellebbezhetetlen it6letUnek és az orszfig
egyik legjobbokidllitasrendez6j6nek tartotta. Hires volt terjeng6s mellebeszeieseir61, katalogusban, el5addson egyarant,
és, kUlonOsen oregebb kmaban, komoly ember egyaltalan nem
adott a szavara. /Fr4nkel J6zsef szerint penzert mindent eldirt, elfogadott val6dinak./
Azonban "fiatalsagot megszegyenit6 fUrgesege", "lelkes rajongdsa", temperamentumossdga es Meg j6 6sszekottetesei, magas
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tarsadalmi elismertsege kivaleian alkalmassa tettek egy orszagos jelent5segil intezmfrny vezetesiire.
Hogy teljesebb kepet nyerjfink rola, idezek egy tort6netet,
- amit TamAs Henrik irt le:
"A kepeket az ide5ben, de azutan is nagyreszt zsidek vasaroltak. Bankigazgat3k, nagykeresked5k, t6zsdesek, gyarosok, egyszoval olyanok, akik konnyen kerestej a penzt.Persze a legtobben nem ertettek a kepekhez. Lazarhoz azonban bi:zalmuk volt,
és az 6 rabeszeleoere vasaroltak. Egyszer jelen voltam egy
ilyen eladasnal. Nagyon neh6z vev3 volt az illet6, akinek sok
mindenfele kifogAsa volt a Lazar Altai ajanlott kepet illet6leg. Nem hatott ra a kepnek semmifele felmagasztalasa. Vegre
Lazar, a gyakorlott elade5, bedobta az utolsO nary ervet, mely
readintrirtbevalt: Lassa uram, on nem is tudja, hogy ennek a
kepnek milyen remek kakofoniaja van. Ez hatott, a derek textiles zavarba jOtt. Mi is lehet ez a kakofonia? Bizonyara valami
rendkivill ertekes kvalitas... A kep eladOdott, es Lazar megkapta az o percentjet."
Ez az utebbi adat egyebkent az egyetlen Lazar és Ernst anyagi
kapcsolatarol.
Lazar Bela tehat szerencsesen kiegeszitette Ernst Lajost, aki.
sovany, gyomorbajos, kedelytelen, más leiras szerint szukszavu, mindig meggondoltan latolgate, savanyukepii, Ovatosan kbrilltekintbet6, de mindezekkel egyUtt szimpatikus ember volt.

Az Ernst Muzeum megnyitasa
1912. majusara minden keszen allott egy korszakos jelent3segU,
nagyszabasu intezmeny megsztiletesehez: direkt erre a celra
epitett'helyiseg, egy orszagos hirii gyiljtemeny, amely az intezmenynek mar magaban rangot ad, tovabba egy tOkeletesen hozzaert6, professzionalis vezet5seg, az Ernst-Lazar paros megfele16 multtal, tapasztalattal, ismeretseggel,befolyassal,
progressziv, de egy cseppet sem radikalis miiveszeti beallitottsaggal, es ami talán a legfontosabb: elvezve nagyszamu, szinvonalas milvesz bizalmat.
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Amilyen alapos volt az elneszites, olyan kOrtiltekint6 volt
a folytatas. 1912 majus 12-en grof Zichy Janos vallas- Cs
kozoktatasugyi miniszter nnnepelyesen meclnyitotta a muzeumot
és az els6 kiallitast Szinyei Merse Pal milveib51.
"Ugy a sajt6, mint a nagykozonseg, melynek soraban
jelen
volt a magyar el5kel5 tdrsadalom szine-java, nagy meglepetessel Os orvendezve ldtta a tizennegy teremben felhalmozott muzedlis becsU, nagyszerU nemzeti kincseket, szemlelte gyonyorkbdve a nagy magyar mesternek, Szinyeinek, imam. Eurcipaszerte
elosmert ragyogi5 szinpomp4ju kOpeit. A miniszter itt, a kidllitas megnyitasakor adta at Szinyeinek i felsege kitUnteteset,
a Szent Istvan-rend kiskeresztjet. ... A sajtO ujjongott."
A Nagymez6 utcai épUlet elsF5 emeleten berendezett muzeumba
Kaloh KLPU es lepcs6foljdnat vezetett, mely milveszien volt
kikepezve. A nagy kapu alatti marvanypadot Lechner Odiin tervezte, a lepcs6haz kifestese Falus Elek, a szines ablakok
Rippl-Ranai munkdja voltak. Az emeleten tdgas el6csarnokba
erkezett a ldtogato, jobbra a 14 helyisegb31 alio diszes teremsor, balra a kidllitasi helyisegek nyiltak: negy u.tcai és
kOt udvari tereru, s ezekhez meg egy nagy fels6 vilagitasu
terem csatlakozott kesbb.
Megnyilott az Ernst Muzeum, es egy csapasra rangos intezmennye
\fait, a kulturelet gocpontjava, talalkoz6hely6ve. Kiallitdsai
kezdett31 fogva tarsadalmi esemenynek szamitottak, a kiallitO
milvesz szamara szinte a beerkezest jelentettek.

Az Ernst Muzeum kiallitaspolitikaja, 1912-1937.
Ernst Lajos eleteben az Ernst Muzeum 163 nagyszabasu kidllitast rendezett, emellett 1917-t61 rendszeresen aukcio-kiallitasok is zajlottak az Opilletben. Mindezek reszletes ismertetese tulnyulik a dolgozat keretein. /A Szepmtiveszeti Muzeum
k8nyvtardban az osszes katalogus sorban bekotve megtalalhatO./
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Régi mestereket benutat6 retrospektiv tarlatoktel iparmaveszeti bemutat6kig, mUveszegyesUletek kozos kiallitasaitel
modern fiatalok jelentkezeseig, mindenre sor kerUlt itt.
/Ernst Lajos, kUlon6sen az els3 idSkben "latogatta a mUveszeket matermeikben, figyelte az indul6k sokat iger5 munkait,
felfedezte 6ket, es lehet6seget nyujtott a meg ismeretlen tehetsegek reszere"./
Farkas Zoltan a k6vetkez3ket irta 1932-hen a huszeves jubileum kapcsdn:
"Itt mutattak he tehets6aqk legjavat, folytat6lagos mUkodesU- •
ket ama festFiink, akik mUveszetUnknek egy nagy korszakat alkottak meg: Szinyei Merse Pal, Ferenczy Karoly, Rippl-R6nai
J6zsef, CsAk Istvan, Tvanyi Grunwald Dela, Vaszary Janos,
Perlmutter Izsak, Rudnay Gyula, Glatz Oszkar, Fenyes Adolf,
Magyar-Mannheimer Gusztav, Beck b. FU11.5p, Koszta JAzsef, hogy
teljessegre van- torekves nelkUl csak nehanyat emlitsek kozU1Uk. Itt jutottak aztan els6ben szehoz olyan milveszeink, akik,
a kbvetkez6 festEinemzedek nagy tehetsegeikent ma szinten a
legels3 sorban allanak, bizvast Allithatjuk azt, hogv alig van
a mai fiatalebb gArdanak olyan jelent6keny tagja, aki ne itt
kezdte volna palyafutasat, vagy pedig jelentekenyen ne szerepelt volna."
A sokoldalusaa ellenere az Ernst Muze.um profilja a Szinyei
Merse Pal Tarsasaghoz kapcsolCdik, mely megalakulasatel kezdve, evr61 evre, itt rendezte eves tarlatat, es llamas Henrik
nemi joggal irhatta:
"Az Ernst Muzeum szerepet mar betOltotte azzal, hogy a nagybanyaiakat felvonultatta, es hosszu eveken at a munkass4gukat
bemutatta. Sze munka volt, de itt megrekedt. Ujat nem tudott
és nem is akart adni."
Ilyen sarkitottan ugyan ez nem igaz, hiszen egy evtizedeken
at fennalle monumentalis intezmenyt nem lehet egy mondattal
jellemezni, megis hason16 szellemben it a muzeumr61 Amos Imre
is, aki leirja, hogy 1936-ban felesegevel varatlanul kapott a
muzeumba meghivast, és 5 napja volt csak a keszUlesre, ugyanis
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Ernst az utolsO pillanatban, jobb hijan hivta 5ket.
Gadanyi pedig vegleg osszeveszett Ernst Lajossal, amikor
1932-ben egy csoportkiallitas rendezesekor az Dreg azzal
"szarakozott", hogy Gadanyi egy absztrakt kepot allandOan
fejjel lefele forditotta, és amikor a festa "langvoros arccal", "indulatt61 remega hangon" k6rdare vonta, gunyosan
megjegyezte, hogy "ennek a 1‹.13nek mindegy, hogyan log."

Az Ernt

Tql1701117,

egveb tevekonvsegei

Kfll3n33en milkod6se els6 szakaszdban, az Ernst Muzeum kOvetkezetes mfiv6szeti propagandat folytatott. /"Ime, pindjart az
elsa evben meginditottuk a heves ostromot a kOzonseg kozOnye
ellen." /LaZar Bela/ Felolvasasokat, tarlatvezeteseket,
miiveszeti -el5addsokattartottak. Az intezet felolvasOtermeben
neves kUlfoldi szakemberek jelentek meg a vetiteses ismeretterjeszt6 elaadasokon. /10 ev alatt 8o ilyen felolvasasra•
keriilt sor./ Meginditottak az "Ernst Muzeum Mfiveszkonyvei"
sorozatot, melyet Lazar Bela irt.

Milkereskedelmi tev6kenvseg
Ernst Lajos bejaratos lett tobb magnas és nagyiparos csandhoz, sat, arisztokrata tarsasagokba is, - pEUdaul mindig
szivesen 15tott vendeg volt grof Andrássy Gyuldnel. Rovid
idan belul a mtiveszek es a kozOnseg teljes bizalmat kierdemelte, "elismert szaktekintely lett belle a tdrsadalom minden szamottev5 retegeben". Tanacsot adott. propagalt, a vezet6 korok mUveszeti mentora lett. Neki koszOnheti nem egy jelent5s magangyUjteneny a 16tezeset. Az 5 agitaciOja szamos
mestermUnek szerzett gazdfit. Kozvetitett az dllami gyiljtemonyek es a mliveszek, gy'ljt5k kOzOtt.
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Kidllitasaira dllandean meohivta az el3kel6bb mtigytijt6ket.
/Nemes Marcellt
id. 5.5.1 - peldaul "meg a megnyitds
elat meg szokta hivni, alai ilyenkor rendszerint tobb kepet
vdsdrolt. A kiAllitas megnyitAsakor. a "Megvette Nemes Marcell"
feliratok modfelett stimuldltak a gyajtFiket"/ A potencidlis
vasarleikkal kiilon foghialkozott. Hasonlean tenykedett Lizar
Bela is, akinek rdbeszelC;kepess6ger61 mAr volt szo.
A Muzeumban rendezett aukciak
kesi°5bb/ korldtlan lehet5sec-Tot biztositottak mindennemij miltArgy megvetel6re, eladhsdra, k6zvetitesere. Frgnkel aizsef pelddul elmeselte, hogy
Decsben egy mUkereskedesben felismert egy Brocky-kepet, a
"Ceres"-ti?" Termeszetesen meg- vette, de mivel nem volt eleg t6keje, Ernst dllta az dr fele.t, es miutan az Ernst Muzeumban
egy aukciOn jo dron tuladtak rajta, felesben osztortak a hasznon is.

GaZdasdgi hatter - aukciek
Modern kidllitdsok rendezese sohasem bizonvult j6vedelmez6nek, meg ilyen nagvszabdsu modon sem, ahogy az Ernst Muzeumban. tortent: nagyrCszt beerkezett mgveszeket berutatva, keves
kockdzatot vallalva, aridsi tdrsadalmi hirver6ssel miikodve.
A belepOdijakbel, kahalegusdrakbel és az eladasoknal levont
15-2o%- reszesedesb31 nem lehetett fedezni az intezmeny onfenntartdsi koltoegeit.
"Ernst lelkes es ildozatkesz milbardt volt, de azert szivesen

vette, ha a milpdrtolas nem kerillt penzbe, scat ellenkez3leg:

3ovedelmo"t hozott. Eleinte szivesen hozott aldozatokat a milveszetert, kesilMb azonban, mikor a villighdboru dltal okozott
gazdasagi yalsag koyetkezteben anyagi helyzete megrendUlt,
igyekezett vallalkoz a
. sdt Yivedelmezave tenni.
Hogy a helyisegeit kiallitasok rendezese mellett mas, jovedelmez5bb
celra is felhaszndlhassa, miltArgy-aryeresek, aukciok rendezeset is mogkezdte. Az ilyen aukciek mindig jovedelmez6
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vallalkozasok voltak, es kUlOnosen a vilaghaboru utani evekben - mid6n egesz f6uri es mds nagy gyttjtemenyek kerUltek
drveresre - igen hagy hasonnnal jartak." /Bende Janos/
Az els6 aukci6t 1917 februdrjAban rendeztek, és ett51 kezdve
azok rendszeresen kovettek egymdst. Eleinte nagyon vigyaztak
a szinvonalra. Ernst Lajos itt sem bizott semmit a veletlenre, az els6 aukciOndl a mUtargyak szakert6i meghathrozasat
vegeztek és a katalOgust irtdk: Dr. Braun /Troppauf, dr. Dreger
/Bees/, Csdnyi Kdroly /Budapest/, és dr. Meller Simon /Budapest/
muzeumi igazgatOk.
Az aukci6k vezetesebe, a mUvek felhajtdsdba Ernst bevonta
Steiner Lajost ad. 5.4.15/, az ismert regiseakeresked6 csalad
nagy kozkedveltsegnek Urvend3 tagjdt, és Holitscher R6bert
epiteszt, ismert gyUjt6t, és a ket csendes-tdrs reszesedett
a nyeres6gbi-51.
A j61 elEckeszitett és alaposan megszervezett Uzleti vAllalkozds azbnnal az elre tort, és kiszoritotta a rivalis, arveresekkel foglalkoz6 szervezeteket, kOztUk a legnagyobbat, a
Szent-Gyorgy-Czehet is. /10. 5.1.4/, tObbek kOzt azzal, hogy
az aukci6ka beadott mUtdrgyakra elP-:leget fizetett. A ket vildghaboru kOzott az Allami Magyar Kirdlyi Postatakarekpenztar
Arveresi Csarnoka /10. 5.2.4/ mellett kizdr6lagos aukcieis jogot szerzett.
Eleinte, a hdboru utan, sikerUlt egy-egy komoly gyUjtemenyt
megszerezni, kes6bb azonban az addig szepm magas szinvonalu
intemeny "egy kicsit a zsibvdsdr karakteret vette fel". A
rengeteg iparmtiveszeti targv mellett sok hamis kep kerUlt az
aukci6kra. Az egyre nagyobb ardnyu aukciorendezes a kiallitasok rovAsdra ment, a kOzOnseq mUveszi nevelose peldaul ekkor
mar nem volt a programjukban.
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Hogy mennyire Uzieti vallalkozds volt a Muzeum, azt j61
jellemzi a Ma foly6irat 1917-es, er5sen elfogult kialtvanya,
melyet akkor adtak ki, amikor tervezett Urban Ders5 kiallitasuk, az Ernst Muzeum nyomasara elmaradt:
"Az Ernst-Muzeumnak!!!
KozOnsegUnknek OrbAn Ders5 kepei helyett.
Magyarorszagon a kapitalizmusnak mindent lehet. VelUnk is
nem most el5szor akaszt kereket. De ennyire alattomosan és
er5szakosan meg soha sem. Az Ernst-Muzeum kinyalt miniatUrok
és 6cska cserepek handleroz6 vallalata pimaszkod6 kapitalista g5gjeben imperiumot akar gyakorolni a magyar kepz5milveszet
felett.
Lazar György /azelat germanologus As idegeinek roncsolAdott
Allapota Ota hazi esztAtaja As igazgatAja ennek a vallalatnak/ egyszerUen presszionalta egyik kiallitAnkat: OrbAn Ders5
fest5mUveszt, aki eddig Lazarek jOvOltabAl keresve sem tudott
Uzleti Osszekottetesbe jutni az Ernst-Muzeummal, hogy a nálunk kifUggesztett és katalogizAlt kepeit utols6 percben kerje vissza, kUlonben soha sem Allithat ki naluk.
is az Ernst-Muzeum: penzt jelent. is nalunk meg minden valamire val6 fest5 szegeny ember. is a MA kiallitasan ugyanegy
kepert is kevesebbet lehet kerni, mint az Ernstnel...
KerjUk a kiallitasunkat lAtogat6 kozonseget, hogy ezt az impertinenciat irja teljesen az Ernst-Muzeum javara. And anyagi
As erkolcsi kArunk nekiink az Ugyb51 esett, mint eddig annyi
sok mast, talán ezt is kiheverjUk.
A MA foly6irat"

Anyagi cs5d, Ernst Lajos halala
A jAlmen5 vallalkozas cs5dbe jutasahoz tobb dolog jdrult hozza. Az aukciA-Uzlet Ariasi mereteket oltOtt, As Ernstek, mggittasodva addigi sikereikt51, b5segesen adtak az el5legeket.
Egy hirtelen t5zsdei arzuhanas utan az aukciAkat hosszu ideig
nem lehetett megtartani, és a kifizetett e151egeket nem kaptak vissza, mert az dru mar kevesebbet Art, mint amennyit
el5legbe adtak Arte.
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Hozzdjarult az anyagi roml&shoz Ernst kartyaszenvedelye
és fia, aki gyakran lopott az aukci6s tdrgyakb61, hogy azokat eladja, amit termeszetesen Ernst Lajosnak kellett megthritenie.
Mindezek ke5vetkeztaben Ernst komoly anyagi nehersegekbe jutott. El kellett adnia a Nagymez5 utcai 6ptiletet, és mialatt
az allammal targyalt gyiljtemenyenek eladasar61, nem birta
a hazbert kiegyenliteni. A hdztulajdonos az utols6 aukci6
anyagdra biztositasi zarlatOt vezettetett.
Kat baratja hajland6 lett volna a 3o.000 peng5 lakberhdtra16kot kifizetni, ha a kormany hatdrozott igeretet tesz a
gyiljtemeny megvdsdrolasara. Felkeresta H6man Balint minisztert, aki Wlassits Gyula dllamtitkdrhoz utasitotta 5ket. Az
allamtitkdr meger5sitette, hogy a vetel elhatdrozott,
5oo.000 peng56rt. Ugy dint, a helyzet megold6dik, azonban a

dolog kiszivargott, és a kepvisel5hazban egy nyilas kepvise15 meginterpellalta H6mant, hogy igaz-e, hogy nagy osszeggel
egy bajbajutott zsid6 megsegit6s6re siet? H6man kereken kijelentette, hogy a szallong6 hirekb51 egy sz6 sem igaz!
A teljesen nekikesered5 Ernst ismet a kartydzasba vetette
magdt, és a szerencse vegkepp elhagyta. Allit6lag a rend3rs6gre is beidezt6k, hogy adjon szdmot holmi elszamolatlan
bizomdnyi arur61. Ez a szegyen mar vegkepp sok volt neki.
A bundba ugrott.
1939 februdr 1-2o kozOtt kerUlt sor a volt Ernst Muzeum teljes gyiljtemenyenek elarverez6s6re a Postatakar6kpenztar Arverosi Csarnokdban.
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Az Ernst Muzeum tovabbi sorsa
Ernst Lajos halalakor az id5s Lazar Bela is megvAlt a muzeumtel, és Petrdvics Elek rendezett kiallitasokat benne.
Ernst fia es unokaoccse, Ernst Mihaly milveszettortenesz is
reszt vettek a munkaban.
1939-ben lezajlik a gyUjtemeny elarverezese, feltehethen
ekkor kerUl sor a teljes hagyateki elszamolasra, es Almassy-Teleki eva, Teleki Pal akkori miniszterelnok felesege vette
at a muzeum helyisegeit. /Abban az idoben gyakori volt, hogy
jenevU arisztokratakat Allitottak egyes intezmenyek elere,
hogy azok ezaltal nagyobb tekintelyre es jobb Uzleti lehet5segre tegyenek szert./ Teleki Eva elerte, hogy arbkolte
Ernst Lajos kizareilagos aukciOrendezesi jogat, olyan feltetellel, hogy az aukciek mellett evenkent legalabb negy kelpz5mUveszeti kiallitast is be fog mutatni. Ez meg is tortent,
es az'uj tulajdonosno" tovabbra is Petrovidsekat kerte föl a
kiallitasok rendezesere.
A Felszabadulas utAn egy ideig, katonai raktarnak hasznaltak
az epilletet, majd a Magyar Kepz5mUveszek Szabad Szervezete
neveben Bende Janos rendezett kiallitasokat benne.
1948-ban az intezmenyt allamositottak.

5.1.6 Singer es Wolfner
KOnyv- es lapkiado vallalat
Alapitva: 1885-hen
Vezetoje: Wolfner JOzsef, a vallalat tarstulajdonosa
A Singer és Wolfner volt a konyvkiadek kozUl a legmozgekonyabb, es az alanitasa utan naayon hamar a legel6kel6bb

- 88 -

lap- és konyvkiado cegge fejl5dott. A f5sulyt a magyar
szepirodalomra ós gyermekirodalomra forditottdk, de igen
jelent5sek voltak mUveszeti kiadvanyaik is.
Wolfner Jozsef. Uzletpolitikajanak alapja az volt, hogy "nem
szabad mindent egy szogre akasztani". 19o2-ben az az otlete
tdmad, hogy szepen illusztralt, mUveszeti folyoiratot kene
kiadni, a Kepz5mUveszeti Tarsulat bevonasAval. Minden tag
ingyen kapnA, és ez fellenditene a Tdrsulat sorsat. A kezdeti rafizetest kdrpOtolnd'a taggyarapoddssal keletkez5
nyereseg. Be is indult a MUveszet, Lyka KAroly szerkeszteseben. /Az elgondolas helyes volt. A Milveszet 19o2-es elinditdsdhak hatdsdra a Tdrsulat tagletszdma megkeitszerez5dott./ A ceg meg más folyairatokat is kiadott, kortUk az
Uj Id5ket.
Wolfner Jozsef, a vallalat szellemi irdnyitoja "kis dolgokban meggondolt, nagyokban nagyvonaiu, messzetekint5 feta
volt. EgyszerU volt a modorra Cs az eletmodja, bizonyos
patriarchdlis jelleget adott a vdllalatanak." /Lyka Karolyf
Tamers Henrik 25 even at volt a ceg alkalmazottja, és 1916-ra
mar tarsigazgato Wolfner alatt. 0 intezte a vallalat mUveszi
ugyeit, foglalkozott a menedzselt mUveszekkel, megrendelte
a folyftratok illusztrdcioit, a konyvcimlapokat, mUveszeti
plakdtokat. Wolfner teljes bizalm5ba fogadta.
A Singer és Wolfner finanszirorta és bonyolitotta le a MUcsarnok és a Nemzeti Szalon reszletfizeteses eladdsait is,
megfele15 /33%/ levonds fejeben.

MUveszek menedzselese
A vallalat tobb fest5vel /Mednydnszkyval, Rudnayval, Nagy
Istvdnnal/ szerz5deses viszonyban volt, s ezeknek a mUveib51
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id5nkent kiallitesokat rendezett a Nemzeti Szalonban es az
Ernst Muzeumban.
Wolfner Jersef intim barati viszonyban alit Mednydnszkyval
/fia: Farkas Istvdn Mednyanszky tanitvanya volt/, és szerz6deses kapcsolatra lepett vele. A szerz6des szerint "a mUvesz
esetr5l esetre dtad kepeket a cegnek, ahol azokat meg3rzik,
és az eladott kepeket a javara irjek." Mindezert. magas havi
fix osszeget kapott.
'7U

Eladas keves volt, a ceg ugyanis nem foglalkozott rendszeresen ezzel, es f6kent Wolfner Jozsef szemelyes ismer6sei \rasaroltak. A vallalat evi 15.000-16.000 koronat, szUkseg eseten
tobbet is biztositott a fest5nek, es az evek soran 5o.000
korona "kovetelese" volt. 1912-ben sor kerUlt vegre az elszamolasra, és Mednyanszky 150-16o kepet, vazlatot adott at baratjanak. Habar a fest6 halala utan rendeztek nehany kiallitast a mUvekb51 /eleteben egyet sem/, alapvet5en a Mednyanszkyval vale viszony nem Uzleti vallalkozas, hanem barati mecenatura volt.
A meg teljesen ismeretlen Rudnay Gyulat llamas Henrik fedezte
fel 1916-ban egy Paris Aruhaz-beli kiallitasan. Meg abban az
evben Karoly kirdly megkoronazdsdra az Uj Id5k mellekletet
adott ki, melynek az illusztralasaval Rudnayt biztak meg. Ez
volt a fest$ els5 komolyabb megrendelese.
1917-ben a ceg Tamds Henrik es Lyka Kdroly javaslatara ket vevre lekOti a fest6t. A szerzEides lenyege, bogy minden kepet atveszik egy kozosen megallapitande arban. A ket ev alatt Tamas
Henrik szemelyes jó baratsagba kern a fest3vel, es 1919-ben,
mar 5 kot lo eves szerz5dest vele. ad. 5.1.7/
A Singer es Wolfner harmadikkent Nagy istvannal is szerz5dest
kotott. Az ismeretlen, videki 5stehetseget egyertelmilen a kiade
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tette hiresse, kiallitasokat rendeztek a maveib51, jó
kakrO1 gondoskodtak, és meg konyvet is irattak rola Suranyi
MiklOssal.
Tulajdonkeppen egyedal Nagy Istvan befuttatasa volt valaban
Uzleti vallalkozas, bar a vallalat szempOntjabol a nyereseg
elhanyagolhate volt.

5.1.7 Tamas Galeria
"Tamas Henrik Mfiveszeti Kiad6" - 1923-1927.
"Tamas Kepszalon" - 1927. oktober 21. - 1923. december 1.
"Tamas Galeria"
- 1928. december 1. - 1944. marcius 19.
Cim: kiado:

V., Vilmos Csaszar u. 1.
Sas utca
V., Szechenyi u.l. /Akademia u. sarok/
galeria: V., Akademia u. 8.

Tulajdonos:

Tamas Henrik

Tamas Henrik /1879-196o/
Tamas /Tandlich/ Henrik 25 even at a Singer és Wolfner konyvkiado ad. 5.1.6/ alkalmazottja, ezalatt a ceg tarsigazgatoja lett és a tulajdonos, Wolfner Jersef jobb keze.
A kiad6 egyre nagyobb mertekben foglalkozott mqveszeti agyekkel, es a jeiszemid, biztos izlesU Tamas mind nagyobb szerepet
kapott ezeknek az qgyeknek az intezeseben. Rudnay Gyulat mar
egyenesen az 5 ajallatara kototte le a vallalat.
1917-t31 fogva tnhszor targyal Wolfnerrel eijy W.losen letesitend6 miAveszeti vallalkozdsrol, melyet fqqgetlenfil a cegt61,
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ketten alapitottak volna ugy, hogy kozben 'rands a kiadondl
is dlldsban maradt volna. Az,Ugy elhuzOdott, majd 192o-ban
vegkepp megfeneklett. EttO1 kezdve Tamds viszonya a vAllalattal meglazult, bAr meg nehAny evig, ha nem is teljesen
lek8tve, foglalkozott a ceg Ugyeivel, aminek reszben a magas
fizetes volt az oka.
Rudnay Gyula 1917 Ota szerzOdeses viszonyban vplt a kiadOval,
ahol is Tamds Henrik intezte az Ugyeit, és ekozben bardtsdg
alakult ki kortUk. Amikor 1919-ben lejdrt a szerz5dese, Tamds
Henrikkel kOtOtt lo eves szerz3dest, azzal a kikotessel, hogy
amennyiben a Wolfnerrel valo tarsulds megis letrejOnne, ugy
Rudnay automatikusan az uj mUveszeti alakulatot tekinti szerz8d5 felnek.

MUveszmenedzseles
"Amikor Rudnayval 1919-ben szerz5deses viszonyba leptem, mgr
a szerz5des megkotesekor egy hatdrozott, teljesen kialakult
col lebegett elOttem: kivdlasztani hdrom olyan elsOrangu fest5t, akiknek erzelmi vildga, szineiknek ragyogAsa, a kompoziciOnak a magyar multban gyOkerez5 temaja es lerieg6je a legnagyobb ereivel ervenyesUl. ... Az volt a tervem, hogy ennek a
harom magyar mUvesznek legkivAlobb alkotAsaibOl kUlfoldon
rendezek kidllitAsokat. Ezekhez a kidllitdsokhoz nagy remenyeket fUztem, és meg voltam gy3z6dve arr(51, hogy ugy erkolcsileg, mint anyagilag jó eredmenyeket fogok elerni. Legfnb
ideje volt, hogy valaki elhatarozOan belenyuljon a magyar milveszet propagaldsdba, hiszen az els5 vilaghdboru alatt es az
azt kOvet8 evekben meglehetOsen el voltunk zdrva a kUlvildgtol."
Rudnay Kosztdt ajdnlja mdsodikkent, es Tamds szerz8dest is
k8t vele, de csak 5 evre, mert erezte, hogy a fest3 neheznn
kezelhet5 ember.
Harmadiknak Ivdnyi GrUnwaldra gondolt, de nem tudott megegyezni vele, merttul nagyok voltak az igenyei. Amugy is belatta,
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hogy t3k6je nem eleg harom milvesz finanszirozasara, és
Rudnayt és Kosztat is csak ugy merte vallalni, hogy batyja,
aki az egyik legnagyobb textilgyarnak, a "Kammer"-nek volt
az igazgatoja, biztositbtta, hogy a szUksages Osszeget mindig
rendelkez6s6re fogja bocsajtani.
A szerz6d6sek 16nyeqe az volt, hogy Tamas megveszi a kat fest6 minden munkajat, 6k viszont csak neki adhatinak el kepeket.
A kepek *drat /tObbek kOzt a penz gyors romlasa miatt/ esetr61 esetre allapitottak meg.
A megallapodas nem kotelezte a miiveszeket bizonyos id6k8z8nkent meghatarozott mennyis6gU ma szallitasara, igy igen kedvez6 volt a szamukra.
Koszta nehez termeszetil ember volt, bizalmatlan Cs kapzsi.
Sikertilt ugyan mindig megallapodniuk az arakr61, de tulzott
kOvetelesei 6s nem eleg megbizhat6 jelleme miatt Tamas nem
rendezett neki ktilfOld6n kiallitast, mert 6rezte, hogy csak
kellemetlensage s:;armazna abb61. /"KillOnben is, amikor aktualis lett volna a dolog, Rudnay milan6i 6s zUrichi kiallitasa
utan,' akkor az europai orszagokban felUtOtte a fejet a tulzott nacionalizmus, mely f6leg kiilfoldi mUveszekkel szemben
iranyult meg leger6sebben."/ Mindenesetre 'Lamas lemondta
tervezett londoni kiallitasat, mely dOnt6s6ben az anyagth okok
mellett, a Rudnayval tamadt feszUlts6gek is kftrejatszottak,
felhagyott a ktilfOldi kiallitas-rendezessel, Kosztanak pedig
nagyobb penzOsszeget fizetett, hogy elalljon a. szerz6d6st51.

Rudnay Gyula kiallitasai 6s rozkarcmappai
Tamas kezdett61 fogva nagy hozzaertessel 6s hatarozott koncepci6 szerint latott hozza Rudnay befuttatasahoz. Az atvett
kepekb51 egyetlen darabot sem adott el, igy nehany 6v alatt
nagyon szep anyag gyUlt ossze a fest6t61.
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1922-ben rdbeszelte Rudnayt 15 rezkarc keszitesere. 1923-ra
elkesztiltek a lemezek. Nagy alapossdggal, a legjobb magyar
szakemberekkel, kfilfOldi alapanyagokat hasznadva vegeztek a
nyomdst, nehdny lapot egeiszen ktilonleges japan papirra. A
ket elkeszUlt album /lo + 5 grafika/ teljesen egyenertekii
volt a ktilfoldi nagy milveszeti kiadok hasonio kiadvanyaival.
A rezkarcok ismertetesere magyar, nemet és angol
talOgust nyomat, melynek az el6szavdt Lyka KAroly irja. Az
els6 "japan" pelddnyt FelvinCzi Takdcs Zoltan, a Hopp Muzeum
igazgatOja vitte el a British Museumnak ajdndek gyanAnt, és
lassan a tobbi kiilfoldi muzeumokba is eljutottak a sorozatok,
nagyreszt ajandkozAs utjdn a propaganda erdekeben. Az olasz
kirdly is vasdrolt egy albumot. •
1924. februArjdban Tamers kidllitja a sorozatokat az Ernst
Muzeumban: nagy a sajtOsiker, minimdlis a vdsdrlds. A magyarok nemigen erdekldtek a grafika irdnt, "es az a sok szep
akaras, munka, szeretet és energia, amit ebbe a kiadvdnyomba
belefektettem, anyagiakban bizony keveset jelentett."
1921-ben a Nemzeti Szalon altal rendezett hAgai kiAllitdson
Rudnay szep sikert ert el, jO sajtavisszhangja volt. 1921
decembereben az Ernst Muzeumban reneztek gytijtemOnyes kidllitdst a festmenyeib51, and Rudnay els6 komoly magyar sikeret
horta.
1923-ban Tamers Henrik Olaszorszdgban megismerkedik a Velencei
Biennale f6titkArdval, Vittorio Piedval, Cs beharangozza, hogy
az 1924-es Bienndlera ktltnlegesen szep anyagot fog kUldeni.
Ez a Bienndle teljes sikert jelentett Rudnay szdmdra: nagydijat nyert, az olasz lapok szerint 6 a kiAllitas felfedezettje.
Vdsdrolnak tole a muzeuniok, az olasz kormAny, az olasz kirdly.
1924. majusaban Becsben szerepel, ahol az OMKT rendez kidllitdst.
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Itt is aranyermet nyer, és megint remek kritikak jelennek
meg rola.
1925. februdrjaban Tamers az Ernst Muzeumban rendez nagyszabasu kiallitast, es az arakat m§g az inflacios id5khoz kepest is magasan allapitja meg /ugy, hogy az eladasi jutalekat felt5 Lazar Belanak kUlOn Osszeget fizet/.
A kidllitds Oriasi sikert hoz. Tamers vegre elerkezettnek lat§rezte az id5t a kUlfOldi egyeni tarlatok elinditasara:
"Persze, els5sorban Olaszorszagra gondoltam, ahol a velencei
nemzetkozi bemutatOn egeszen atut5 sikeres volt Rudnaynak.
A politikai hangulat is kedvez5 volt ... osztatlan szimpatia
nyilvdnult meg Magyarorszag irant. A gazdasagi viszonyok is
kedvez5ek voltak, csupa olyan momentum, amelyeket egy Ovatos,
megfontolt, a konyvkiadoi és mtivOszeti vonalon mar nagy gya-a
korlattal rendelkez5 menedzsernek figyelembe kellett venni. ...
Elsa aillomaisnak MildnOra gondoltam. Nagy, gazdag ipari vAros,
az olasz arisztokracia, de f5leg a plutokracia nagy resze
Mil5nOban lakott. Mindenre gondolnom kellett, hiszen az els5 komoly kUlfoldi kiallitas sikere kihatassal van a tovabbiakra is. ... Vittorio Pica, a velencei nemzetkozi kiallitasok /Biennil6k/ f5titkara, aki mindig a legjobb baratsaggal viseltetett irdntam, a milanoi Galeria Pesaro-t ajanlotta nekem, mint Olaszorszag egyik legnagyobb, legel5kelolb
kiallitasi helyisaget."
Pesaro az eddigi jO kritiVak, cikkek alapjan ell/6114.4a a
kiallitas rendezeset, az eladasok utani 2o% fejeben. Ekkor
elkezd5dott a nagy munka, a siker biztositasa.
El5szor a magyar f5konzul tamogatasat nyeri meg, majd batyja
reven kapcsolatba kerUl Milano legnagyobb textilgyarosaival.
Batyja egyik baratja, a hires Kohner Adolf bar6 reven ujabb
ertekes osszekottetesekhez jut.
Felkeri Picat, hogy irja meg a kidllitds el5szavat, mire 5
kis konyvecsket jelentetett meg a magyar mUveszetr51 Szinyeit51 Rudnayig. Nagy visszhangja volt ennek a munkanak] ami
jelent5sen hozzdjarult a sikerhez.
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Javal a kiallitds entt csinos es nyelveket beszen felesegevel kiutazik MilanOba. Vegiglatogatjdk a Pestrn beajanlott gyarosokat, bankArokat, kiadokat, esztetakat, kritikusokat.,Killon szerencsejere egy Visconti grefn5 kivanta a kidllitas kereteben himz5milhelyenek munkait bemutatni, mire
Tamas Oriimmel dtengedett egy termet, inert ez biztositotta az
arisztokracia jelenletet.
A vernissage-on ott volt Minna egesz elitje. "Ilyen emberragyogast meg sohasem ldttam ..."-irta
Hogy a ragyoge indulas el no halvdnyuljon, a Scaldban Allando paholyt berel, utana pedig Savini-nel, Milano legenkenbb
ettermeben rendez fogaddsokat. Mindket helyre rendszeresen
meghivja az irokat, kritikusokat, mUbaratokat.
"Nagyon je szeszoni voltunk Rudnaynak - sokkal jobbak, mint
azt megerdemelte."
TOrtentek eladasok is, azonban amikor egy komoly gyiljt5 tiz
kepet akart megvenni, de fele axon, Tamas nemet mondott, pedig tisztan 64.000 lirit keresett volna, amin Pesten akkor
egy hdromemeletes hdzat lehetett epiteni. Tamds Henrik azonban nagyobbstilli menedzser volt:
"A fontos az volt, hogy lehet6 legjobban szervezzem meg a
tovdbbi kulfoldi kidllitasokat, hogy Rudnay utjdt egyengessem az europai megismereshez, magamnak pedig nemzetkozi viszonylatban is jo nevet szerezzek."
Vegill is 24.000 lira tiszta bevetel volt, ami gyakorlatilag
elment a kiadAsokra.
Tamas Henrik tovabb haladt nyugat fele. A kovetkez3 &llamas
nrich volt. A hires Wolfsberg milkiadO vallalat 7 terembn
&116, a vdros legenkenbb villanegyedeben elhelyezked5 galeriajaban rendezte kiallitasat. Svd.jc abban az evben
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Unnepelte 400 eves fennallasat. Az addigi sikerek hatasAra
a rendez5s6g felvetette a Rudnay-kiallitast az Unneps6gek keret6be, igy az az Unnepsegek alatt, 1925. julius-augusztusaban
vegig nyitva volt. A katalogust ezuttal Felvinczi Takacs
Zoltan irta. Tamas az drakat magasan Allapitotta meg, és az
ism6t15d5 3o-4o%-kal alacsonyabb ajanlatokat elutasitotta:
St
"En a magas arakhoz azert ragaszkodtam, mivel ezzel a tobbi
mUveszeti centrumnak tudomasara akartam adni, hogy Rudnay kiilonleges helyet foglal el az europai pikturaban, és ennek
megfelel5en alakulnak 'Arai is. ZUrich ugyanis nemzetkozi mUv6szeti piacot jelentett, 6s az ott elort erkalcsi és anyagi sikernek mar komoly kihatasa volt a nyugati metropolisok fele."
Ez volt Tamas Henrik utols6 kUlfOldi kiallitasa. Hogy milyen
nagyszabasuak voltak tovabbi elkepzelesei, azt meghiusult tervei is tanusitjak:
"A legkozelebbi kiallitast Londonban szerettem volna megrendezni, mivel egy Parizsban rendezend5 kiallitas eredmenye ugy
erkolcsi, mint anyagi szempontb61 nagyon problematikus lett
volna. Nem lehet Parizsba csak ugy beallitani, ha meg oly nagy
, zseni is valaki. Evekig kell az illet6nek ott 61nie, amig megjelenhet a nyilvanossag el5tt."
A londoni kiallitAs igen sok kiadassal jart volna, és mivel
Minas Henrik Rudnayval vald viszonya meglazult, lemondta a
kiallitast. A kapcsolat megromlasat reszben az okorta, hogy
Rudnay nehany esetben megkertilte a szerz5d6s "kizarolagossagi"
pontjat, 6s ha nem is eladott,de elcserelt nehany k6p6t, melyek igy Aron alul jelentek meg a piacon, és ezzel TamAs legjobb vev5j6nek, a Lloyd bank egyik igazgatojanak a bizalma
megrendUlt, 6s a tovabbiakban kapcsolatuk megszakadt. Masik
oka az volt, hogy az 1925-os sikerek utan nagyon megn5ttek a
Rudnay-csalad igenyei:
"Elfelejtettek, hogy ket-harom kUlfoldi siker meg nem jelenti
a teljes beerkezest, 6s hogy Rudnay meg messze volt att61,
hogy a vilegpiacon elismert, nagy neve legyen.
Azt is elfelejtettek, hogy egy csonka kis orszag fiai vagyunk, és ha
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vegre sikerUl beinditania a terjesztest. AtkOltozik a Szechenyi
utca 1. szdm aid /Akademia utca sarok/, és felvesz egy Ugynoki
szervez6t, hogy ne kelljen a primitiv UgynOkokkel szemelyesen
foglalkoznia.
Miutan ke116 anyagi alapra tett szert, kiberelte a szomszedos
Akademia utcai tagas termet. Kozepen egy oszlop negy egyforma
boltives reszre osztotta, szeles, ives magas ablakai alkalmassa tettek kiallitdsok rendezesere. Rendbehozatja: "par je
szo-nyeg, stilusos butorok, az ablakokrel lenge feller grenadin
fUggonyok, és keszen volt a hangulatos, intim kepszalon".
1927. okteber 21-en, kell6 propaganda utan /peldaul ujsagokban
hirdet/ megnyilik a Tamers Kepszalon. A falakra gyUjtemenye
legszebb darabjait akasztja, igy Mednydnszky, Koszta, Rudnay,
Csok, Vaszary, Ivanyi GrUnwald, Reti mUveit.
Osztatlan a sajtOtetszes. Az ujsagok kiemelik, hogy az elegdns,
intim szalon a "pdrizsi hasonle helyisegekhez" hasonlit, és
mindeziddig hianyz6 atmenetet kenez a nagy kiallitasi termek
és a mUkereskedesek k6zOtt.
Decemberben kardcsonyi kiallitason modern mesterek festmenyei
mellett sajdt kiadasu rezkarcokat is bemutattak, Rudnay,
Aba-Novdk, Istekovits,Sz5nyi, Komjdthy-Wanyerka alkotdsait.
A juniusban megtartott Orszdgos TanUgyi Kiallitaara szep kivitelU, mUveszeti oktatas celjara keszUlt reprodukciOkat aiiitottak ki, amit a sajte nagy lelkesedessel fogadott.
1928. 5szen Tamers Henrik beszUntette a reprodukciOk eladdsat,
az Ugynoktiket elbocsdjtotta, és megkezdo-dott a reszlet-Uzlet
felszamolasa. Ett61 kezdve teljes energiajat a kepszalon fejlesztesere forditotta.
Ekkor javasolta ROzsa MiklOs, a Gresham-asztal tagja ad. 5.1.3/,
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az olaszok baratsagukba fogadtak is bennUnket, magyarokat,
és lelkesedtek ertUnk, a tavolabbi nyugat nem sokat tor5dott
velUnk. En nem voltam az a nagyvagyonu es nagytudasu elismert
vilaghiril mUkeresked6, aki ott szekelt Parizsban, a vilag kozValljuk
pontjaban, és aki el5tt nyitva alit az egesz'vilag
Ket
Rudnay sem vol egeszen zseni.
be azt is, hogy
szegeny legeny tort utat maganak az ervenyesUles fele, és viaskodott a kalfoldi elismeresert. Hat ez nem sikertilt egeszen,
és igy uRudnay csak helyi nagysag lett."

MUkiad6i tevekenyseg és a Tamas Kepszalon 1925-28.
Tamas Henrik 1925. nyaran megszerezte egy olasz kiad6, a Sala
kizar6lagos magyar kepviseletet. A kiad6 vaszonra nyomott kepeket offset eljarassal. A terjesztest a kapkeretez5 Uzletekben gondolta, de keves volt a megrendeles. Elment tehat a
Rozsnyai kiinyvkeresked5 ceghez, akik mar amugy is foglalkortak
rezkarcok terjesztesevel, sikerUl is megallapodniuk, és tarsulnak. Tamas megrendelte a kepeket, és megfele16 keretet valasztott hozzajuk, Rozsnyaiek pedig reszletfizeteses alapon,
Ugynoki halozatukkal terjesztettek 5ket.
Az Uzlet j61 beindult, de egy ev mulva a Rozsnyai-testverek
kOzvetlen kapcsolatot letesitenek Olaszorszaggal, es Tamas
hoppon marad.
Uj drut talal: egy hamburgi ceg vaszonreprodukci6i olyan tokeletesek, hogy eredeti olajfestmenyek benyomasat keltettek.
Most azonban mar fel mast is benonni az Uzletbe. A Sas utcaban
berel egy III. emeleti nagy helyiseget, keretleceket rendel,
felvesz egy keretez5t, és a kOzben leszallitott reprodukci6kat
bekeretezteti.
Hirdetes utjan Ugynokoket vesz'fel, es megszervezi a reszlet-Uzletet. Ket h6nap remenytelennek tlin5 veszOdes utan,.mikozben*Ugynokei egyre-masra lepnek meg az aruval és a penzevel,
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hogy az el5adasokkal parhuzamosan cserel5d6 anyagu kepszalonb61 je volna "egy alland6 jellegti kidllitdsi helyiseget csindlni, ahol az uj magyar kepz5milveszek legkivAlebbjait és a
fiatal tehetsegeket Onalle, kollektiv kiAllitasok kereteben
mutatnOk be".
Tamas elfogadja a javaslatot, azzal a feltetellel, ha ROzsa
vallalja vele egyUtt a kiallitasok rendezeset. A Gresham-asz.
tal mtiveszei orommel fogadtak az elhatarozdst, és a Tamas
Kepszalon helyett megszilletett a Tamds Galeria.

Tamas Galeria
Kiallitasai
A galeria els5 kiallitasdt 1928. december 1-en nyitotta meg,
és 1944.. marcius 19-ig ket-haromhetes idokozokben 155 kiallitdst rendezett. Ehhez join meg nehdny szamozatlan csoportes karacsonyi kidllitas. A kidllitdsokat és az onall6 tdrlattal szerep15 mUveszek neveit kes5bb felsorolom.
Kezdetben a kidllitdsokat egy miiveszekb61, mUtorteneszekb51,
milgyUjt5kb51 es ujsagirekbOl dile bizottsdg, a Modern Kiallitdsszervez6 Bizottsdg szervezte. Ennek lelke Cs hivatalos
"el5adeja" Rersa Miklos volt, elnoke CsOk Istvan, titkdra
Walleshausen Zsigmond. A bizottsdg letszama 21 és 28 f5 kbzott vdltakozott. 193o oktObereben, a 23. kidllitason a kovetkez5kb51 alit: Artinger Imre dr, Bartha Ferenc dr, Barczi
Ldszle dr, Bereny Robert, Bornemissza Geza, Cseh-Szombathy
Laszlo, Csorba Geza, Egry Jersef, FOthy Janos, Fruchter Lajos,
Kdllay Miklos, Karpati Aurel, Kemeny Simon, Kernstok Kdroly,
Kmetty Janos, Lazar Miklos, Mattyasovszky-Zsolnay Laszlo,
Marjas Viktor, Mdrffy Odon, Medgyessy Ferenc, Mihdlyfi Ern5 dr,
Miklos Jen5, Pap Ders3 dr, Pdtzay Pdl, Rozvdnyi Vilmos.
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A Modern KiallitAsszervez5 Bizottsag vegeredmenyben nem sokat jelentett a Galeria iranyitisAban, es inkAbb mint dekorum ezerepelt a nyilvAnossag el6tt. A kiAllitAsokat Rozsa
Miklos rendezte.
A MKB szervezeseben 35 kiAllitAs zajlott le, az utolso 1931.
Aprilis 8-16 k6zott /GrAber Margit/. Ekkor TamAs Henrik 6szszektilonb6zott ROzsaval, és vegill is szakito4az egesz bizottsaggal. Fel evig nem is rendez kiallitasokat. /Ekkor az
MKB a Konyves Kalman Szalonban rendez 3 kiallitast - ld.
5.1.2 - majd feloszlik./ Karpati Aurel segitsegevel 6sszel
ujra beinditja a kiallitas-sorozatot.
A sokoldalu Karpati /publicisztikatOldrAmairAsig mindennel
foglalkozott/ vegig egyike volt a Galeria leglelkesebb hiveinek, tevekenyen resztvett a kiAllitAsok rendezeseben. TamAs
igy irt rola:
"Az 6 szellemisege, a modern mtiveszet
szeretete, elmelyUlt nagy tudAsa, vilagitotta meg a Galeri utjat és fokozta annak rendelteteseben vetett hittinket."
1935 oktoberet61 felesegevel, Balog Juliaval rendezi tovAbb
a kiallitasokat, de KArpati tovAbbra is segiti a munkajukat,
ugy hogy Borsos Miklos az 1941-es kiAllitasAra emlekezve
KArpitit mint a Galeria esztetAjAt, rendez6jet emliti. 'rands
Henrik Rozsa Miklossal is kibeklil kes6bb, es peldAul a loo.
jubileumi kiAllitAst a ket szellemi "mentor", ROzsa és
KarpAti kozosen rendezik.
A kiAllitAsok eg6szen a nemet megszAllAsig rendszeresen zajlottak, csak ketszer szakadt meg a sorozat. Az 52. és az 53.
kiAllitAs kort /1933. IV. - 1934. XII./ mindossze egy esztergomi és egy pesti csoportkiallitAst rendeztek, aminek az oka
Tames Henrik visszaemlekezese szerint az volt, hogy a rossz
gazdasAgi helyzet miatt nagyon kevesen lAtogattAk a Galeriat,
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és Tamers komolyan gondolkozott azon, hogy vegleg bezdr. A
masik hosszabb sztinet a 1o5. és a 1o6. kidllitas kozott
volt /1939. II. - 1939. XII./, aminek az oka, TamAsszerint,
a Frankel-Szalon bukAsa, illetve az 1939 eleji kenyszer-aukci6, ahol a Frankelhez kapcsol6d6 maveszek kepei Aron alul
keraltek kalaptics al5, és ez AltalAban leszoritotta a modern
kepek drat:

A Tamers Galeria kiallitAsnolitikdja
A Galeria kiallitaspolitikajat kezdetben a modern milveszet
ket nagy agitAtora, Rersa Miklos, majd KArpAti Aurel hatarorta meg, de ezzel a programmal Tamers Henrik tOkeletesen
azonosult. Derkovits'Gyula kiAllitAsan, 1932. oktabereben
/tehat mar a Rersaval van szakitas utan/ ez alit a kata1Ogusban:
"A Tamers Galeria, amely indulAsa eta az uj m'Aveszet legkomolyabb ertekeit sorakortatta fel kiallitAsain, csak vAllalt
programjahoz marad ha, amikor otOdik szezonjAt ennek a zseniAlis milvesznek melte megbecsillesevel kezdi meg."
Az 5o. kiAllitas /1933. XI. Egry/ katalegusAbel:
"Otven modern verniszAzs, a novekv3 gazdasagi vAlsAgok és
lelki elernyedesek olyan nyomaszte periedusAban, amely egyAlotven
talán semmifele milveszet kivirdgzAsdnak nem kedvez;
tiszta miiveszi szandeku, celtudatos es kovetkezetes megnyilatkozAsa a rideg onzes és fAsult kozony kordban - hogy ez
mit jelent: csak az tudja, aki megprObAlta, vegigcsinAlta s
szeret5 erdekl5dessel vegigkiserte..." /kiemelesek az eredetiben/
A loo. kiallitAs /1938. X. Mai fiatalok/ katalOgusAban KAllai
Ern6 a kovetkezOket irta:
"A Tamers Galeria katal6gusait nezegetve, val6ban az az erzestink tdmad, hogy szdzadunk magyar milveszettOrtenetenek lapjait forgatjuk. A Tamers GaleriAnak mindig is az volt az elve,
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hogy f5kent az el5retOr5 fiatal milveszeknek juttasson teret
es ervenyesillest."
A kiallitasok jellemz6 formaja volt, hogy parhuzamosan egy
szobrasz és egy fest5 mutatkozott be, de allitottak ki
veszcsoportok is, rendeztek tematikus kiallitasokat is /pl.
onarckep-kiallitas/ és akadtak fa-1cent kereskedelmi celu kiallitAsok is, peldaul a karAcsonyi kiAllitasok.
"Nehez volt a kiallitasok programjat allandOan ugy szervezni,
hogy azok nivOban ne csokkenjenek, ne ismetl5djenek gyakran
a szerep15 milveszek, és fenn tudjuk tartani az erdek15dest.
Persze voltak zOkken5k a kiallitas meneteben, ki kellett tolteni az id5t addig, amig elkeszlilhettUnk egy-egy reprezentativ erejil kiallitassal." /Tamas Henrik/
1935-t51 'rands ugyan OnallOan dOntOtt a kiallitAsokr61, de
ezutan is volt beleszOlasa ROzsa MiklOsnak, Karpati Aurelnak, Kallai Ern5nek, tovAbb5 TamAs mas ismer5seit61 és haratait61 is elfogadott javaslatokat /Borsos Miklost Mihalyfi
Ern ajanlotta be/. Penzert azonban nem lehetett nala kiallitasi alkalmat venni, barmennyit is kinAltak. Eqy barOn5
a harmincas evek mAsodik feleben 5.000 pena6t ajanlott fel
a rendez6s koltsegeire /ami oriasi penz lett volna a Galeria
kOltsegveteseben/, de "err61 szO sem lehetett, hiszen ezzel
az egy dilettans fest5n5 kiallitasaval diszkreditaltam volna
a Galeria j6 hirnevet."
A Tamas Galeria vegig meg5rizte rangjat a miiveszeti eletben.
Jellemz5en fogalmazta meg Borsos Miklos, mit is jelentett
Tamasnak kiallitani:

"... /a kiallitas/ egy mar kinossa valt maganyt, ismeretlenseget, nevtelenseget és ipari munkakkal val6 kfiszkodest sztintetett meg és nyitotta meg utamat a magyar milveszetbe. A milveszeti elet legjobbjai mind megneztek kiallitasomat.
Medgyessy Ferenc, Beck t5. FUlop es a fiatalabb, mar beerkezett kollegak is maguk 1<;- ze• soroltak. A KUT tagja lettem. A
miniszterium vasarolt, a F5varosi Keptar igazgat6ja, Kopp
Jen6 is..."
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Kozonseg, erdekl5des
A Galeria bevezetese a kortudatba hosszu id5t vett igenybe.
A koz8nseget lassan, nehez munkaval lehetett megnyerni. Az
els5 latogatok fest6k, mUveszek voltak, majd a fest5k barati
köre, és csak igen lassan jelentkezett a publikumnak egy
kisebb, erdekl5d6 csoportja, mely termeszetesen a halad6 gondolkodasu ertelmisegb51 kerUlt ki. Az arisztokracia, nehany
kiVetelta eltekintve, nem erdekl5d6tt.
Voltak periodusok, amikor csak nagyon kevesen ldtogattak a
galeridt. A politikai, gazdasdgi viszonyok rendkivUlien befolyasoltdk a kidllitasok sikeret. Ha valami izgalmasabb
esemeny volt, azonnal elmaradt a koz8ns6g.
Fokozatosan azonban a Tends Galeridb61 komoly, szdmottev5
intezmeny lett, és a beindul6 ke'pkeretez5 Uzem is ad. kes5bb/
nagyban nepszerUsitette a hiret.
A vernissage-okon /az egesz nyit6 nap annak szdmitott a korszakban/ zsufoldsig megtelt a kis kiallit6helyis6g, és a kidllitdsokon megfordult mindenki, aki a mUveszeti 6letben szamitott. A Minds Galeria egyike volt azoknak a helyeknek, ahol
az emberek 85szetaldlkortak, ismeretsegeket kotottek, hireket
csereltek. A sajt6 szdiOra a kidllitasok el6tt kUlon sajtobemutatot rendeztek. A j6 sajtokritika egesz milkodese sordn vegigkis6rte a Galeriat.
'rands Henrik ezen kivUl otthon5ban is gyakran fogadott bardtokat, szakmabelieket, gyUjt5ket. 6 maga is és intezm'enye is
nagyon j61 betoltotte a "kulturdlis kapcee" szerepet, and
felbecsUlhetetien fontossagu egy orszag mUveszeti kozeletenek
alakuldsdban.
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A Tamas Galeria

gazdasagi hattere

"Mindenki, aki mUveszeti dolgokkal csak egy kicsit is foglalkozik, tisztaban van azzal, hogy modern kepkiallitasok
rendezese nem jelent és sohasem jelenthetett lukrativ Uzletet. A legritkabb esetek koze tartozik, ha egy-egy kiallitas
anyagi eredmennyel zarult." /Tamas Henrik/
Szelpal Arpad a Nepszavaban a loo. kiallitas kapcsan:
"Nem volt ez Uzlet soha. Idealizmus kellett hozza és aldozatfieszseg."
Reti Istvan az Estben:
"TiszteletremeltO a szilardsag, amellyel TamaS Henrik a magyar avant-garde Ugyet szolgalta, mert az egyre nehezU16 idokben alig lehetett ez nagy hasznot hajtO Uzlet."
Hasznot hozO zletr51 szo sem volt. Meg egy olyan nagyszabasu,
tag-profilu vallalkozas, mint az Ernst Muzeum sem tudott a
kiallitasokb61 onfenntarto lenni, hat meg a jOval kOvetkezetesebb és progresszivebb Tamas Galeria! Tamas Henrik nem kivant hasznot huzni a vallalkozasbal, az egyedUli szempont a
killonboz6 gazdasagi man6vereknel az Onfenntartas es a tisztes
megelhetes biztositasa volt.
A Galeriaba volt belepOjegy, 5o filler, a vernissage-okre
1 peng6. /Termeszetesen Tamas sokaknak szemelyre szolo meghikUldOtt, mely "ket szemelyre belep6jegyUl szolgal"./
A kiallito milveszek "a helyiseg igenybeveteli dija fejeben"
30o peng5t fizettek, "mely Osszegben a fUtes vilagitas, meghivO es katalogus is bennfoglaltatik". E koltseg fejeben
Tamas a mUveszek egy mtivet is elfogadta, sot, volt hogy meg
ra is fizetett erre. / 1 Sz5nyi-kop = kiallitas + 800 peng5/
Ritka volt, hogy a kiallitO mUvesz keszpenzzel fizetett volna.
/Reszben igy alakult ki Tamas Henrik igen gazdag mUgyUjtemenye.)
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Tehetseges vagy fiatal milveszeknek nehany esetben terember
nOlkill is rendezett kiAllitAst.
Az esetlegesen eladott mqvek ArAbol lo-15%-ot kapott, de
Tamers nem erre "bazirozott", nem hozott kompromisszumbkat a
kidllitasain az eladAsok erdekeben, és killonben sem volt az
a tipus, aki odaAllt a vev5kkel "trafikAlni", hogy rAbeszelje 5ket a vAsarlAsra. Vegill is igen keves el4dAs tortent:
"Az, en és egyes gyiljta vAsArlAsaitel eltekintve csak nagyritkan tortent vasarlAs a kiAllitasokon, azonban a F5vArosi
Muzeum eleg gyakran, a SzOpmilveszeti Muzeum ritkAbban vAsArolt. Maganosok csak a legritkAbb esetben vdsdroltak, kiveve,
ha, a milvesznek jó tArsadalmi osszekottetesei voltak."
A GaleriAt tehAt mAs j6vedelmekb51 kellett fenntartani.
193o-tel. ,beindult a kepkeretez5 ilzem /ami a katalegusokon,
az ujsAgbeli hirdetesekben mindig emlitve volt/. Uj, modern,
3 dimenzios profilu kereteket keszitettek, VAge Ders5 szobrdsz tervei alapjan. Tamers Henrik felesege nagy tehetseget
mutatott az igen nehez keret-megvAlasztAsi tevekenysegben,
ugyhogy az lizletAg szenen felfutott.
-TovAbbi beveteleket Tamers Henrik mUkiadOi tevekenysegevel
szerzett. /Hiaba, ez volt a szakmAja 25 even at a Singer és
Wolfnernel./
1932-ben megbizta PekAry Istvant egy 16 lapb61 alle nepviseleti album /"Flowergarden"/, VadAsz Endret pedig egy lo lapos "Budapest" c. album elkeszitesevel, az 193o-tol beindule
idegenforgalom szamAra. PekAry keszit meg egy 3 lapos "Régi
magyar viseletek" cimu mappAt, Batthyány Gyula egy hasonle
terjedelmil "Régi magyar elet" cimii albumot. Tamers Arulja tovAbbA a regi Rudnay rezkarc-albumokat, és egy ujonnan keszittetett " lo magyar rezharc" albumot.
1935-ben Pekaryval karAcsonyi ildv6z15" lapokat keszittet, e15sztir 8-at, majd meg 18-at, és Vadasz Endre is csindl egy
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16-lapos sorozatot. Ezeket meg ktilfOldon is terjesztettek.
1938-ban elvallalja a miincheni Piper kiado magyarorszAgi
kepviseletet, mely kiado uj, nagyon jO technikaju reprodukciOkat gyArtott, es rendelt reprodukciakat is a Haufstaengel
cegt51 is. Ezeket miiveszi kerettel lAtja el, es egy, a galeriAhoz kapcsoled6 helyiseget teleaggat hires killfOldi mesterek milveszi mAsolataival.
t.

A nyomatok eladAsa nehezen indult be, az emberek eleinte
17,

fanyalogtak, de Tamers mindent elkovetett a propaganda erdekeben. TObb kiAllitAst is rendezett a TamAs GaleriAban
reprodukciakbOl. Vegill a nublikum felfigyelt, es sUriin
latogattAk a Galeria "nemzetkozi tArlatAt" is. Megindult a
vasArlds. Ertelmisegiek, de meg maguk a fest5k is vettek a
milveszi nvomatokb61.
194o-t31 a katalOgusok hAtlapjAn lev6 hirdeteseken meg egy
tevekenyseg tlinik fel: "RestaurAlAs - szakszerfl milveszi kivitelben". Feltehet5leg ez a vAllalkozas nem jArt sikerrel,
mert Tamgis Henrik nem emliti az emlekirataiban.

A Tamers Galeria utiielete
A nemet megszallds alatt a galeridt be kellett zarni, a lakAsAbOl ki kellett kOltoznie. A SzAlasi-pucestO1 kezdve
Tamasek bujkalni kenyszerillnek. Egyik fiuk meghal munkaszolgAlat alatt, mAsik fiukat az ostrom alatt egy repeszszilAnk

oli meg.
A szill5k hArom izben kisereltek meg ongyilkossAgot, sikertelenill. Az ostrom alatt a Galeria epUlete 17 gyujtObomba-ba1Alatot kapott, es a Felszabaduldskor romokban hevert.
Tamers Henrik a modern magyar fest6k Mveibol AllO gyiljtemenyet
az 1950-es evekben a pecsi Janus Pannonius Muzeumnak ajandekorta.
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A Tamas Galeria kiallitasai

Egry J6zsef, Medgyessy Ferenc
Bornemissza Geza, Csorba Geza
Szobotka Imre
Kmetty Janos, Vilt Tibor
Bor Pal
Scheiber Hug6 és Bokros Birman Ders5
Perlrott Csaba Vilmos
Novotny Emil R6bert, Szekely Zoltan
Modern Magyar Fest6k - 28 fest egy-egy milvel
V.16 - 26.
lo.
Mattis-Teutsch Janos, Hintz Gyula és
Meszaros Lasz16
IX.24 - X. 2. A modern magyar grafika
11.
12.
X. 5 - 15.
Derkovits Gyula, Meszaros Laszlo
13.
X.19 - 3o.
Martyn Ferenc, Gardos Mikl6s
14.
XI. 2 - 12.
Walleshausen Zsigmond
15.
XI.16 - 27.
Kadar Bela
16.
XI.3o - XII.11. Simon György Janos, Kovacs Margit
XII.14 - 31.
17.
Halapy Janos
18.193o. I. 4 - 2o.
Mokry-Meszaros Ders5
19.
1.25 - II.lo. Bortnyik Sandor
2o.
11.15 -III. 3. Gadanyi Jen5, Rafael Viktor
21.
III. 8 - 24.
Sch5nberger Armand
22.
III.3o - IV.25. Uj Progressziv MUseszek Kiallitasa
/15 milvesz, kortlik Kepes, Korniss,
Vajda, Schubert, Trauner, Desi Huber/
23.
X.11 - 21.
Onarckep kiallitas
24.
XI. 1 - 11.
SSobotka Imre
25.
XI.15 - 24.
Egry J6zsef
26.
XI.29 -XII. 8. Lehel Maria, Bokros-Birman Ders5
27.
XII.lo - 22.
Walleshausen Zsigmond
28.1931. I. 3 - 19.
Marffy odon
29.
1.24 - II. 3. CzObel Bela, Mokry-Meszaros Ders5
38.
II. 6 - 16.
Kmetty Janos, Csorba Geza
1.1928.
2.
3.1929.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

XII. 1 - 16.
XII.2o - I. 6.
1.17 - II. 4.
II. 7 - 18.
11.21 -III. 4.
III. 7 - 17.
111.21 - IV. 7.
IV.11 - 21.
IV.27 - V. 2.
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III. 7 - 16.
Bor Pal
111.18 - 26.
Gomori Raidi Ida
111.28 - IV. 7. Pekary Istvan, Gddor Istvan
34.
IV. 8 - 16.
35.
Grdber Margit
36.
X. 4 - XI. 1. A XX. sz&zad magyar festeszet6nek
kialakulAsa
37. 1931. XI. 1 - 16.
Vaszko OdOn, Barcsay Jena
;.
38.
XI.22 - XII. 1. Kadar Bela
39.
XII. 6 - 28.
Kardcsonyi modern iparmiiveszeti
kiallitas
4o. 1932.
I. 3 - 18.
Uj Mtiveszek Egyestilete
41.
1.24 - II. 8. Bornemissza Geza, Perlrott Csaha
31.
32.
33.

Vilmos, Medgyessy Fennc
Jaritz Jozsa, Schaal* Erzsebet
CIRPAC /Comite International pour 3z.
Realisation des Problemes d'Architi
Contemporaine/ magyarorszdgi csopol7t:,:
43.
111.13 - 28.
-Sz5nyi Istvan, Beck 0. Mop
44.
IV. 3 - 17.
Schubert Ern5
45.
IV.24 - V.25. Az Uj Magyar Milveszet Keresztmetszote
1932-ben
46.
VI.
- VIII. Vdlogatott modern magyar fest5k
47.
X.23 - XI.14. Derkovits Gyula
48.
X1.20 - XII. 5. Bereny Robert
XII.11 - I. 2. Karacsonyi kiallitas
49. 1933.
1.15 - 31.
Gulacsy Lajos emlekkiallitas /e15szo:
Kdrpati Aurel/
5o.
11.12 - III. 5. Egry JOzsef
51.
111.12 - 26.
Simon Gyorgy Janos
52.
IV. 2 - 2o.
Mai magyar fest5k
- 1934.
V.27 - t51
Csoportkiallitas
X. 7 - 15.
Esztergomi csoportkiallitas
53.
XII. 8 - 3o.
Modern magyar grafikai kiallitas
54. 1935.
I.2o - II. 4.
Szoborportre és kisplasztikai kidllitd:
55.
II.lo - 25.
nddr Bela, Gador Istvan
56.
III. 3 - 17.
Modok Maria

42.

11.14 - 29.
III. 3 - 8.
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57.
58.
59.
6o.

III. 24 - IV. 1.
V. 7 - 15.
IV. 2o - V. 5.
V. 12 - 2o.

X. 6 - 21.
61.
62.
X. 27 - XI. 5.
XI. lo - 18.
63.
64.
XI. 24 - XII.3.
65.
XII. 8 - 16.
XII. 18 - 31.
66.
67. 1936.
I. 5 - 19.
68.
I. 26 - II. 9.
69.
III. 1 - 15.
III. 22 - 27.
7o.
IV. 6 - 2o.
71.
72.
IV. 26 - V.11.
X. 3 - 12.
73.
X. 18 - 27.
74.
75.
XI. 1 - 9.
76.
XI. 15 - 23.
77.
XI. 29 - XII.9.
78.
XII. 2o 1.4.
79. 1937.
I. lo - 25.
I. 31 - II. 8.
80.
II. 14 - 22.
81.
82.
III. 7 - 16.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

IV. 4 - 14.
IV. 18 - 28.
V. 2 - 12.
VIII. 1 - IX.12.
IX. 26 - X.lo.
X. 24 - XI. 8.

Frank Frigyes, Markus Lili
Haldpy Janos
GadAnyi Jen5
Bokros Birman Ders5, Bor Pal
VI. Csoportkidllitds
Modern magyar akvarell kidllitds
Grdber Margit
Bene Geza, Szomor Laszlo
Kovacs Margit
Borbereki Kovdts Zoltan
Kardcsonyi Kiallitas
Derkovits Gyula
Gergely Tibor
Perlrott Csaba Vilmos
Uj Milveszek Egyestilete
Schossberger Kldra
Rozsda Endre
Ujrealista Csoport bemutatkozO kiallitdsa /tkp. a Szocialista Kepz5mtiveszek Csoportja/
Kormendi Andras
Raab Ervin 'es Raab Ervinne Rath Anna
Halapy Jdnos
BolmAnyi Ferenc
Kollar' Gyorgy
Ilosvai Varga Istvan
Kadar Bela
Pekdry Istvan, Gddor Istvan
Bokros-Birman Ders5, Gyenes Gitta,
Jandi David&
Engel Ivdnne Kiihner use, Ger6 Gyula
Novotny Emil Robert, Szervdtiusz Jen5
Ronay Ern5, Rumi-Rajki Istvan
Bokret&sok nepmtiveszeti kiallitdsa
A mai lakdst diszit5 milveszet
Derkovits Gyula

Perlrott Csaba Vilmos /e16sz6:
Rozsa Miklos/
Sugar Andor, Szandai Sandor
9o.
XII. 5 - 13.
Karacsonyi kiallitas
91.
XII. 16 - 28.
Modern Magyar Kisplasztika
92.1938. I. 9 - 17.
93.
I. 3o - II. 8. Parizsi Magyar Miiveszek T/absztrakt
kiallitas, rendezte R6zsa Mikl6s,
el6sze: Beothy Istvan:
Jaritz J6zsa
II. 13 - 28.
94.
95.
III. 6 - 14.
Forstner Denes
III. 19 - 28.
Kelemen Emil /e16sz6: ROzsa Miklos/
96.
IV. 2 - lo.
G. Beck Judit
97.
IV. 24 - V. 4.
Szin György
98.
V. 15 - 27.
Levy Vilmos,
99.
X. 9 - 24.
Mai fiatalok /e16sz6: Kallai Ern6/
loo.
Balint Endre, Andrassv Kurta Janos
lol.
X. 3o - XI. 7.
XI. 2o - XII.5.
Magangyiljtemenyek kiallitasa
1o2.
Kovacs Margit, Erd6s Lajos, Pekary
1o3.
XII. 11 - 28.
Istvan
1o4. 1939. I. 15 - 3o.
Kadar Bela
lo5.
II. 5 - 2o.
Uj magyar kepek
XII. 20 - I. 8.
1o6.
Cezanne és Van Gogh /Reprod./
Freytag Zoltan, Andrássy Kurta Janos
1o7. 194o. I. 14 - 29.
II. 4 - 19.
1o8.
Bene Geza
1o9.
II. 25 - III.lo. Kisplasztika
llo.
III. 17 - IV. 1. Palffy Peter
111.
IV. 7 - 22.
Uj magyar akvarellek
112.
V. 5 - 2o.
Magyar Rezkarcok
113.
V. 2o - XI. 4.
Régi Nagy Mesterek /reprod./
114.
XI. 17 - 26.
Conrad Pal
115.
XII. 1 - 12.
Pap Gyula
116.1941. I. 5 - 2o.
Harom nagy mester rajzai /Rippl-Renai,
Ferenczy, Kernstok - rendezte:
dr. Gombosi György/
117.
I. 26 - II. 4.
Borsos Miklos
118.
II. 23 - III.lo. Magyar mestermilvek magangyajtemenyekben
119.
III. 15 - 26.
Bor Pal
89.

XI. 14 - 29.

III. 3o - IV. 15. Farkas Istvan /e15szo: Kallai Ern5/
Mikus Sandor, G6m8ri Raidl Ida es
IV. 2o - 28.
Faber Gabriella
Basch Andor /e15szO: Oltvanyi
V. 11 - 2o.
122.
Artinger Imre/
Kadar Bela
123.
VI. 1 - 9.
A jelenkor rajzmestereinek "Faksimile"
124.
X. 5 - 2o.
kiallitasa
X. 25 - XI. 4.
Szudy Nandor
125.
Biai Foglein Istvan
XI. 16 - 25.
126.
I. 11 - 2o.
Hatvany Ferenc
127.1942.
Mai mtiveszek onarckepkiallitasa
II. 1 - 16.
128.
II. 22 - III. 3. Marffy Odon
129.
III. 15 - 26.
Kunffy Lajos
13o.
III. 28 - IV. 14. Kovacs Margit
131.
Diener-13611es Rudolf, Forgacs-Hann
IV. 19 - 27.
132.
Erzsebet
Molnar Roza, Rubletzky Geza
V. 3 - 12.
133.
134.
V. 31 - VI. 15. Az Impresszionizmus Nagy Mesterei
/reprod./
X. 11 - 26.
Magyar akvarellek
135.
Konyovits Milan /e16szO: Herceg Janos/
136.
XI. 5 - 16.
Perlrott CSaba Vilmos
XI. 21 - 3o.
137.
Mult szazadok mesterei, metszetek,
138.
XII. 6 - 31.
rezkarcok es kezi rajzok /e15szei:
Poharnok Zoltan/
Hintz Gyula
139.1943.
I. lo - 18.
141.
I. 24 - II. 1. Basch Andor
Kellerman Emil /ensz6: Kallai Ern6/
II. 7 - 16.
142.
II. 21 - III. 8. Farkas Istvan
143.
III. 21 - IV. 4. Kadar Bela, Ban Edit
144.
Lehel Maria
145.
IV. 11 - 19.
IV. 25 - V. 3. Bokros-Birman Ders6 /e15szi5: Kallai
146.
Ern5/
Rozs Janos
148.
X. 17 - 25.
149.
X. 3o - XI. lo. Kelemen Emil
XI. 2o - XII.3o. Az Italiai Renaissance Nagymesterei
150.
/reprod./
12o.
121.
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Boross Geza, Andrássy Kurta Janos
151. 1944. I. 9 - 18.
1.23 - II.1. Gabor Marianne
152.
Frank Frigyes
II. 6 - 2o.
153.
11.27 - III.12.Uj romantika /rendezte, eltiszOt irta
154.
Kallai Ern$/
Dombrovszky Lasz16
111.19 155.
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A lianas Galeridban onallo tarlattal szerep15
Mtiveszek nevsora

Andrássy Kurta Janos /3/
Barcsay Jen6
Basch Andor /2/

Frank Frigyes /2/

BAlint Endre

Gabor Marianne

Ban Edith

Gador Istvan /4/—

Beck Judit

GArdos Miklos
Gergely Tibor

Bene Geza /3/
Bereny Robert
Biai Foglein Istvan
Bokros-Birman Ders6 /5/

Freytag Zoltan
GadAnyi Jen5 /2/

Ger Gyula
Gomori Raidl Ida /2/

BolmAnyi Ferenc
Bor Pal /4/

Graber Margit /2/
Gulacsy Lajos
Gyenes Gitta

Borbereki Kovdts Zoltan

Halapy Janos /3/

Bornemissza Geza /2/
Boross Geza
Borsos Miklos
Bortnyik SandozConrad PA1
Csorba Geza /2/

Hatvany Ferenc
Hintz Gyula /2/
Ilosvai Varga IstvAn
JAritz Rersa /2/
Jandi David
KadAr Bela /7/

Czebel Bela
Derkovits Gyula /4/

Kelemen Emil /2/
Kellermann Emil

Diener-Denes Rudolf

Kernstok KAroly

Dombrovszky Laszlo
Egry Jersef /3/
Engel IstvAnne Kiihner use

Kmmtty Janos /2/
Kohan György
Konyovits Milan

Erd5s Lajos
Farkas Istvan /2/

Kovacs Margit /4/
Kormendi Andor

Faber Gabriella

Kunffy Lajos

Ferenczy Kdroly
Forgacs-Hann Erzsebet
Forstner Denes

Lehel Maria /2/
Levy Vilmos
Martyn Ferenc
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Mattis-Teutsch Janos
Marffy Odor) /2/
Markus Lili
Medgyessy Ferenc /2/
Meszaros Laszlo /2/
Mikus Sandor
Modok Maria
Mokry-Meszaros Ders6 /2/
Molnar Roza
Novotny Emil Robert /2/
Pap Gyula
Palffy Peter
Pekary Istvan /3/
Perlrott Csaba Vilmos /5/
Raab Ervin
Raab Ervinne Rath Anna
Rev Istvan
Rippl-ROnai Jozsef
Ranay Ern5
Rozs Janos
Rozsda Endre
Rubletzky Geza
Rumi-Rajky Istvan
Simon György Janos /2/
Sugar Andor
Schad/. Erzsebet
Scheiber Hugo /2/
Schossberger Klara
Sch6nberger Armand
Schubert Ern
Szandai Sandor
Szervatiusz Jen5
Szekessy Zoltan
Szin György
Szobotka Imre

Sz5nyi Istvan
Szudy Nandor
VaszkO bdon
Vitt Tibor
Walleshausen Zsigmond /2/
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5.1.8-9. A Frankel-Szalon, a Frankel-dinasztia
Frankel Ern milkOdese: kb. 1911-1929
Cim:
VI., Aradi u.22.- 1915- kb. 1919.
IV., Vdci u. - Regiposta u. sarok
IV., Vaci u. 41.
IV.,Kuria u. 5. /Ferencziek tere 2./ - adat
1925-1)61
Andrdssy u. 33.
V., Dorottya u. lo. - kb. 1926- kb. 193o.
Frankel-fele MUkereskedelmi RT - kb. 1915 - kb. 1919.
SzepmUveszeti és Milkereskedelmi RT - 1923 november 21 - kb.
1939 eleje
Frankel J6zsef mUkodese: kb. 1923-t61 1939 elejeig
Cim:
IV., Vaci u. 21. - kb. 193o-1932.
Frankel -Szalon
/Szepmilveszeti Kidllitdsok 1932-35, Frankel-Szalon
1935-1939 eleje/
IV., Maria Valeria u. 8.
Tulajdonosa: SzepmUveszeti és MUkereskedelmi RT, mely reszvenyeinek majdnem loo %-a Frankel Jeizsef /és &lesanyja, Ozv. Frankel ErnFine/ tulajdondban voltak.

5.1.8. Frankel Ern5 /1877-1929/
Miel5tt 1911-k8rUl Frankel Ern elkezdett foglalkozni magyar
kepek Uzleti eladdsdval, a bankszakmdban dolgozott, Tamds
Henrik szerint hitelszovetkezeti penzUgynok volt. JOban volt
Ivdnyi GrUnwald Bela testvereivel, akiken keresztUl megismerkedett a fest5vel, és nagyreszt az 5 hatdsdra kezdett mUkereskedelemmel foglalkozni, nagy hozzdertessel es keresked5i Ugyesseggel. Vallalkoz6 szelleme, jó fellepese, megnyer5 modora,
rabeszel5kepessege re's/en rOvid ida alatt kiterjedt vev5korre
tett szert, f5kent bankdrok, t5zsdesek, gydrosok soraib61.
Igazi, els5 osztdlyu mUkeresked5ve vdlt, aki mindenkivel sz6t
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Artett, egyszerre szakert5 /egy svajci biztositei ceg peldAul
6t kerte fel a dusgazdag Herczog Mar bAr6 gyUjtemenyenek
felbecsUlesere/, tanAcsadei, Ugyn8k, keresked5, hAzibarAt egyszcival aki ki tudott elegiteni bArmilyen gyiljt5t. Emellett
szoros kapcsolatot alakitott ki neves fest5kkel és mUveszeti
szakemberekkel.
1918-ban 5000 koronAt ad Petrovicsnak, hogy a SzepmUveszeti
Muzeum szAmAra megvAsarolhassa Gytirgyi-Giergl Alajos: N5 a
szabadban c. kepet. Tobb kepet ajAndekoz ezen kivUl a Muzeumnak, pelddul Koszta: Kukoricatores-et. A Szinyei Merse-Thrsasag 1922-ben 2o.000 koronAs adomAnyabol hArom pAlyadijat it
ki. FrRnkel Ern6t vegUl is a huszas evek elej6n kirAlyi kormanytandcsosi cimmel tUntetik ki.
A lo-es evek elejen a Monarchia terUleten, Szarajevaban,
MosztArban rendezett kiAllitAsokat, majd az Aradi u. 22. szam
al& koltozott, és annak az udvarAban sikeres onkentes Arvereseket tartott, kizAreilag festmenyekb51.
1915-ben haborus serUlese ktivetkezteben leszereltek, és ekkor
megvette a hAzuk foldszintjen lev5 Uzletet, melyben faent
szinvonalas magyar fest5k mUveit arulta. Els5 vev6je Schuller
GusztAv gyaros, aki kezdetben t5k6t adott a vallalkozAsaihoz.
1919-ben peldAul Schuller megbizAsabol NagybanyAra utazik, és
hires Ferenczy, IvAnyi, Hollosy; Heti és Thorma kepeket hoz
haza, melyeket aztan jai elhelyez.
Kialakulei kapcsolatai reven más nagyertekll festmenyeket is
ertekesiteni tudott bizomAnyi alapon, valamint MUnchenb51 és
Parizsb(51 szAmos MunkAcsy, Padl Laszlo, Meszoly, Liezen-Mayer,
Hollasy, B5hm, PAllik kepet hozatott haza.
TevekenysOge nem merUlt ki régi magyar fest5k mUveinek az eladasAban, hanem 616 mUveszekkel is foglalkozott. Gyakran kotott
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jO fest5kkel szerz5deseket az illet5 mUveszek egy korszakenak lisszes alkotesa megvaserlesera, igy Ivenyival /aki kOrUlbelUl 3o milliO koronet, 2400 peng5t kapott tole etlagosan
havonta/, Hollosyval /aki a szerz5des megkOtese uteri rovidesen meghalt/ és más nagybenyaiakkal. Gyakorlatilag 5 horta
forgalomba Szinyei, CsOk, Fenyes, Koszta, Ferenczy, Czigeny,
Glatz, Kernstok, Perlmutter, Roti, Orben, Vaszary mUveit.
Elment Benczurhoz is, de a fest5 kedvesen vissgautasitotta
azzal, hogy ,nines szUksege pOlizre, nem ad el kepet. Rippl-ROnaival is kapcsolatban volt, de neki az volt az elve, hogy
keresked5kkel nem dolgozik, mert el tudja adni a kopeit sajet
maga is. Erre megvette egy Ernst-Muzeumbeli Rippl-ROnai-kiallites teljes anyaget. HasonlOan egy teljes Koszta-kiallitest
is megvaserolt.
Sok kepet vett Landor Tivadartol, Szekely Bertalan hagyatekeb61 is. Amikor Rudnay szakitott Tames Henrikkel, Frankellel
kOtott megallapodest /havonta szallit bizonyos szemu kepet,
ezOrt fix osszeget kap/ de a harmadik szellitmeny olyan gyenge volt, hogy a szerz5dest felbontottek.
Foglalkozott gyUjt5k kOzotti kepkozvetitessel /igy peldaul
Wertheimer Adolf rajta keresztUl vett tobb kepet Nemes Marcell
t51, Kellner SendortO1/, sot, a Balassa-testverek szamera a
SzepmUveszeti Muzeumt61 is vesdrolt kepeket.
1919-ben veratlanul felhagyott a mUkereskedelemmel, vallalatet
eladta dr. R6ti Gyulenak és Szilerd Vilmosnak, és a Lipot k5rui
13-ba, egy otszobas lakasba koltOzOtt. Elkezd t5zsdezni, veszil
és 192o-21-ben cs5dbe jut, ugy hogy meg a lakest is el kellett
adnia. A csaled egy ideig a Royal SzallOban lakik.
Gyakorlatilag ujra a semmib51 kell kezdenie. Lassan ismet kiepiti az Uzletmenetet, egyik helyisegb51 a mesikba koltozik
/e15bb mint tersber15, kesobb mint Ond116 b6r15/, mig vegre
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megAllapodik a Dorottya utcaban, a volt Bamberger kepkereskedes szep nagy, utcai Uzlethelyisegeben. Itt is jó id5be
telik azonban, amig eleri az Aradi utcai Uzlet forgalmAt.
Egy 1928-as hirdetesben igy nepszerUsiti Uzletet:
"Els5rangu magyar festmenyek &nand() kiallitlsa. Munkacsy,
Szinyei, PaAl, B5hm, Meszoly, Barabds, Borsos, PAllik, Mank6,
Bihari, Szekely, Lotz, LAsz16, MednyAnszky, Fetenczy, CsOk,
Fenyes, IvAnyi-GrUnwald, Rudnay, Kernstok, Koszta, Perlmutter,
Vaszary, Zador, Magyar-Mannheimer,. Magyar kepeket jo Aron
Allandoan veszUnk."
Meg 1923 vegen megalapitja uj reszvenytArsasAgat,
korona t5kevel /10.000 P/, melybe beszall sogora,
Hermann textilnagykeresked5 Cs veje Vass Gyula, a
Facsavargyar RT igazgatOja is, tovAbbA Kohn Imre,
egy minden hajjal megkent milliomos uzsortis.

3o millio
Weisz
Budapesti
a "Kohn-bacsi"

Frankel forgalmdban "utcai" vev5k, tehAt ismeretlenUl az utcArcil beallitOk nem jAtszottak jelent5s szerepet, annal 5 nagyobbstila mUkeresked5 volt. Ismeretsegi- és vev5k8rebe tartozott Weiss FUlopt51 Fruchter LajosOn at Petrovics Elekig és
Nemes Marcellig a kor szAmos ismert gyUjt5je, kozeleti szemelye.
Frankel Ern videken is rendezett kiAllitAsokat, igy peldAul
1929-ben Bajdn a NagyszallOban, Kaposvarott a Turul SzAlloban.
Ezeket Ugynokei /Selink6 Geza vetetesevel/ keszitettek el5,
és Frankel kocsijaval kes5bb utazott le a helyszinre, hogy a
fUgg5ben lev5 vAsArldsokat szemelyes fellepesOvel vigye dUl5re.
Nagy penzekr51 volt ugyanis sza: a foldbirtokosok gyakran
l000-15oo peng5ert is vasAroltak.
Rendezett egy Arverest is a Dorottya-utcAban, Kell Jen5 gyUjt5
kepeib51 /Borsos, MunkAcsy, killfoldi mestereW, de az aukcio
nem volt tulzottan sikeres.
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5.1.9. Frankel Jeizsef /19o2- / mUkodese 1923-1932
Meg edesapja eleteben Frankel Jozsef ond116 vallalkozAsba
fogott: 1923 korUl Prihoda Istvan rezkarcolei Otletere megAllapoddst kot 8 fest6vel /Csok, Fenyes, Vas2ary, Koszta,
Magyar-Mannheimer, Perlmutter, Rippl-ROnai/, hogy mindegyik
Atengedi 3 kepenek a sokszorositasi jogAt 4-4 milliO koronaOrt /kb. 32o-32o peng5/. A lemezeket Prihoda keszitette el,
a mtivesznek ezert az osszegert csak a jogot és a 250-s sorozatok szignalAsAt kellett nSrujtania, orommel mentek tehAt
bele. A lapokat a becsi Paulssen nyomdAban nyomattak. Amikor
elkeszUlt nehAny ezer rezkarc, Frankel hirdetes utjAn agynokoket fogadott, akik darabjAt 24 peng5Ort drultAk az egesz orszagban.
Tr

A kezdeti koltsogek 5000 peng5t tettek ki, amit a hazukra vettek fel, és habAr - mint ahogy az Altalanos volt - az Ugynokok egy resze elsikkasztotta az eladott mtivek ArAt, meg igy
is d5lt a penz. /Meg kUlfOldre is juttatott a grafikabol a
Korda Tibor vezette Hungarian-British Art Agency-n keresztfil/.
Apja vegig nem bizott a vallalkozAsban, nem tArsult be, ugyhogy
egy id5 multAval Frankel nzsefnek tobb penze lett edesapjandl:
tisztan tobb mint 2o.000 peng5t keresett.
Kes5bb is foglalkozott sokszorositott grafikAval, sok jó milvOsz
litografidit adta ki, melyeket az eredeti mintaszinezes nyomAn
mtivesznovendekekkel szineztetett.
Amikor 1929-ben Frankel Ern5 vAratlanul, szivszelhildosben meghalt, a vAllalatot fia orokolte. Bel5le hianyortak ugyan apja
kitlin5 Ugynoki kepessegei, a gyiljt5kkel és a mtiveszekkel valO
bands remek erzeke, el5nye volt viszont, hogy kisgyerekkora
Ota benne Olt a mfiveszi eletben, ismerte a milveszeket, gylijt5ket és a miltortenesz szakmabelieket. Ezenkivtil tobb eves mUkeresked5i tapasztalatra is szert tett apja mellett.
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Abbahagyja jogi egyetemi tanulmanyait, és hivatasos mUkeresked5 lesz. Tisztaban van azzal, hogy apjat nem pOtolhatja,
a vallalkozasnak uj profilt kell adni. Otthagyja a Dorottya
utcai helyiseget és a Vaci utcaba koltozik "mert kezdeldott
az idegenforgalom /1930-t61/, és gondoltam, hogy ott majd
lesz utcai vev5". A kirakatba egy Rippl-ROnai kepet tett.
Szamitasa ugyan nem valt be, és Uzletet tovabbra is az apjatO1 orokolt, illetve a sajat vev5korere kellet;tlalapozni,
megis itt a Vaci utcai Uzletben ismerkedett meg ket kes5bbi
nagy , vev5j6vel, Szilagyi Sandorral /aki eppen a kitakati
Rippl-k6pet vette meg teljesen ismeretlentil/ és dr Nemenyi
Bertalannal. A Vaci utcai id5szak alatt melyUlt el kapcsolata
Fruchter Lajossal, a Gresham-asztal ismert gyfljt5-tagjaval,
a korszak talán legjelent5sebb modern gyiljt5j6vel.
Fruchter az Angol Elemi Biztosit6 igazgatOja volt, és mar
Frankel Ern5vel kapcsolatba lepett egy Paal Laszlo kelp kapcsan. Frankel JOzseffel Rippl-ROnai kepek Ugyeben kerUlt erintkezesbe:
"Mikor az apam meghalt szegeny, akkor meg intenzivebb lett az
osszekOttetes, és Fruchter elkezdett jarni hozzank. Nagyon
sok szivesseget tett nekem, baratokat es egyebeket ajanlott,
akik vasaroltak, de 5 kimondottan be volt allitva Rippl-re.
Nekem akkor meg voltak ilyen outsider szallitOim, olyan kisemberek, keretez5segedek vagy kik, akik id6nkent folhajtottak
egy-egy Rippl-t, ilyen gyonyorfi kis pasztelleket, és en azokat
megvettem termeszetesen és telefonaltam Fruchternek."
Amikor Fruchter modernekre cserolte fel gyfijtemenyet, Frankel
helyezte el jO axon a Munkacsykat, Brockykat, Markokat.
Tovabbra is az apjat61 "orokolt" j6 és megbizhatil milveszeket
forgalmazta: CsOk, Fenyes, Glatz, Ivanyi GrUnwald, Kernstok,
Koszta, Perlmutter, Rippl-ROnai, Vaszary, Tornyay, de foglalkozott regi magyar festmOnyek kozvetit6s6vel is, i4y peldaul
egy ausztriai kastelybOl 12 szep Marko kepet hozott haza. Fenntartotta a kapcsolatot a Szepmlveszeti Muzeummal, tabb k6pet
ajandekozott a gyiljtemonynek.
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A Frankel-Szalon megszUletese, mUveszek leszerz5dtetese
A Frankel-Szalon megszUleteset kOzvetve egy tUzvesz okorta:
a Maria Valeria utcaban leegett az Els5 Magyar Altaldnos
Biztosit6 epUletenek a teteje és a renovdldskor a fOldszinten Uzlethelyisegeket alakitottak ki. Fruchter és a biztosito
vezet6i roven Frankel szabadon vAlaszthatott, hogy melyik
helyiseget szeretne /a kornyek talán Pest legexklizivabb
negyede volt/. Habozott, hogy a dunai fronton nyisson-e elegdns "francids" kAvehAzat, ami bomba-Uzletnek igerkezett,
vagy a Maria Valeria utcAban kiAllitAsi helyiseget? Es ha az
utObbi mellett dont: kiket druljon?
A biztos nagy Uzletet jelent5 hires fest5k /Marko, MunkAcsy.../
kepeit ugyanis lassankent utolerte a mUkereskedelem Atka: fogyOban voltak, nehez volt utanpotldshoz jutni. 11:15 mUveszekkel
meg csak ugy akart foglalkozni, hogy kiallitdsokat rendez a
mUveikb51. Igy nem kell rAbeszelni, felhajtani, kozvetiteni
- amihez az apjAval szemben 5 nem ertett annyira
hanem a
kidllitds becsalja az 6rdekl5d5t, aki szabadon donti el, hogy
vesz-e vagy nem. A kidlliths jelenti az Uzletek, kapcsolatok,
kozeleti tevekenyseg alapjAt, és hozni fogja a "kapcsolt",
nyeresegesebb tevekenysegeket. Az anfenntartast meg a mUveszekt61 I:Art terember biztositand. Egyszoval Frankel egy modern ertelemben vett "galeriAt" tervezett:
"Amikor elkeszUlt a galeria, az volt a kerdes: kiknek a mUveit
dllitsam ki? Akkor ugyanis meg megvolt az Ernst Muzeum /elt
meg Ernst Lajos/, s valami mast kellett volna csindlni, mint
azok."
Nem lehetett tehdt apja dreg mUveszeivel foglalkozni, akik
amugy is mar fdrado, leszA116 dgban voltak.
Ekkor tortOnt, hogy a Modern KidllitAsszervez5 Bizottsdg szakitott a Tamds Galeridval, és a Gresham-asztal mUveszei uj
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helyiseget kerestek. Fruchter er5sen elkezdte rdbeszelni
Frankelt, hogy kezdjen a modernekkel foglalkozni. Hosszu levelben reszletezi, hogy miert 5k jelentik a jov5t.
Frankel vOgUl kotelnek alit, engedett a rdbeszelesnek, hiszen
nem nagyon volt mds vAlasztAsa. NagystilUen gondolkodott
/a r6zkarc-Uzletb51 és apja oroks6geb51 volt is valamennyi
t5kOje/, és szerz5dest ajAnlott fel 8 festenek: Aba-NovAk,
Bernath, Bereny, CzObel, Egry, Sz5nyi, Diener-Denes, Vass
Elemer. Ravi fix osszeget, 800 peng5t kindlt /az utols6 kett5nek kevesebbet, 600 peng5t/, ami tobb volt egy miniszteri
tanAcsos fizetOsen61, aki negyszobAs lakAst tartott szemelyzettel. A megallapodAs szerint Frankel nem szult bele, hogy
a fest5k mit festenek. Koriilbeliil evenkent egyezer elszAmolAsra kerUlt a sor, akkor kiment a mUterembe, és kivAlasztott
egy kiAllitAsra val6 anyagot, altalAban 26-28 kepet.
A szerz5des kikototte, hogy a festEik mAsnak nem adhatnak el
kepet, és csak Frankelnel Allithatnak ki. Csak annyiban nem
voltak megkotve, hogy nemzeti kiAllitasra bekUldhettek kOpet
a MUcsarnokba, és portrefestest is vAllalhattak. A fest5k,
akiket ezentul "Frankel-girl"-oknek is hivtak, persze tirommel
belementek ebbe a kifejezetten kedvez5 ajanlatba.
A fiatalabb nemzedek legnevesebb tagjainak lekotese nehOz
helyzetbe horta a Tamers GaleriAtj"Azt mondhatom, hogy a jo
mUveszek hidnyaban sok nehOzsegem volt a kiallitAsok rendezeseben, sot egy rovid ideig be is kellett szUntetnem azokat..."/,
de meg Ernst Lajos is felkereste Frankelt, és kerte, hogy ha
mar lek8totte a mUveszeket, legalabb a Muzeum helyisegeiben
rendezze a kiAllitasaikat, de Frankel termeszetesen hajthatatlan volt. /HabAr Frankel JOzsef szerint a Szalon megnyitasakor
a szerz5deseket mar megkotottok, de feltehet5leg nem mind a
8 milvesszel, inert az els5 katalOgusokban a reprezentativ mUveszlistakon meg hiAnyoznak tobben, és Egry peldaul 1933-ban meg
kiAllitast rendez TamisnAl./
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A Frankel--Szalon /Szepmtiveszeti Kiallitasok/
Niallitasok, kiallitaspolitika
A Frankel-Szalonban az els5 kiallitas 1932 majus 22-en nyilt
és az utolse, amir61 tudok, 1938 december 11-en zart. Az altalam ismert 64 kiallitast, és az onallO tarlatokkal jelentkez5 milveszek neveit kes5bb felsorolom.
A kiallitasok vasarnap nyiltak, es altalaban meg ket vasarnap
esett bele az id5tartamukba, de voltak rovidebb /tiz napos/
es hosszabb tarlatok is. Frankel ketfajta kiallitast rendezett:
vagy a kOrebe tartozO mliveszek munkaibel, mikor is a kepek
sajat tulajdonaban voltak, vagy mas milveszek munkaibel, amikor
a fest 40o peng6t fizetett a terember, fittes, vilagitas, meghivok, katalegus fejeben, es ezen feltil az eladott milvek arabol 2o % a galeriat illette meg.
A. Szalonhoz a leszerz6dtetett fest6kon kivul /ugy tunik, nem
volt mind a nyolc a Szalon fennallasa alatt vegig lekotve/
"apai orOksegkent" kapcsolOdott CsOk, Fenyes, Glatz, Ivanyi,
Kernstok, Koszta, Perlmutter es Vaszary, akiknek sok kepet
vett meg Frankel magas aron, garantaltan /esektol peldaul a
megallapodits szerint'havonta egyet vagy kett5t l000 peng5ert/,
tovabba Frank Frigyes, Mattyasovszky--Zsolnay, Molnar C.,
Vidovszky. Ezekhez a mtiveszekhez jott meg nehany olyan fest5
akik diplomaciai okokbol kertiltek az exkluziv tagsagba, igy
Csanky Denes a Szemilveszeti Muzeumot, Dery Bela es Hubay Andor
a Nemzeti Szalont, Pecsi-Pilch Ders6 a Kepzamliveszeti F5iskolat kepviseltek. Az 5 reszvetellikre f51eg a killfoldi kiallitasok szervezesenel, reprezentativ lebonyolitasanal volt sztikseg.
EgyszOval Frankel mar "beerkezett" milveszek munkait mutatta
be, vagy olyanoket, akiknek a beerkezese hamarosan varhate
volt, es igy biztositotta maganak a "megbizhat6" jelz5t.
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A Saalon kiallitaspolitikAjdban a Gresham-kör és szelleme dominalt, olyannyira, hogy Kmetty ezt irja oneletrajzAban:
"Frankelnel az elfogadott Gresham-asztal tagjai sorban -csinAltak kiallitdsokat /Bereny, Szobotka, Diener/. 1938-ban a
Frankel-Szalonban volt kiAllitAsom. Ennek hangja festabb volt,
mint az en stilusom. A Gresham-szellem tobb volt a kepekben,
mint Parizs szelleme. Szo ami szo, ez nem volt az en igazi
hangom, inkAbb tOnusokat domboritott ki, mint a tudatos szerkesztes szerepet. Talán ezert is simAbban ment a siker, mint
a regebbi kiAllitasokon."
A Frankel-kiallitasok szinvonalat és esemenyt jelentettek.
Megfordult ott mindenki, aki a mtiveszi eletben szAmitott,
Petrovicstol Kosztoldnyiig. 1935. nyarAn Frankel a'legmodernebb francia fest5k miiveib51 rendezett kiAllitAst /az 51 milbeil
allO kiAllitas anyagAt egy Kellerman nevU magyar szArmazAsu,
Parizsban elo milkeresked6 Allitotta ossze, aki Frankel JOzsef
}cozen ismer5se volt/, ami OriAsi sikert jelentett, tOdult a
nep, ugyhogy egeszen a szomszedos Hungaria SzAlloig Alltak
sorba. /Ezen a kiAllitAson volt belep5dij - 1 P - és ez
"horribilis" bevetelt hozott./
A Frankel Szalon videken is rendezett kidllitAsokat.'1937.
marciusAban, Bereny Robert kidllitAskatalOgusaban ez all:
"A Szepmilveszeti KiAllitasok a korunkbeli magyar fest5milveszet
java ertekeit a videkkel is megismertetik egy-egy reprezentativ tArlat reven. Videki vArosaink kfilonben is egyre komolyabban erdeklainek a modern milveszet irAnt. Legkozelebb Gyongyoson rendezlink kiAllitAst. A tovabbiakban Nyiregyhdza, Debrecen,
Szeged, Pecs és Szombathely van soron."
A kiallitasokat a ceg m4g Frankel Erno1151 "Orokolt" f5tigynElke,
Frankel JOzsef stromanja, a jomodoru SelinkO Geza intezte,
mikozben alkalmankent, Frankel tudta nelkUl, a ceg nevj,egyet
hasznalva sajat Uzletecskeit is bonyolitotta.
1934-ben a Szalon egy milveszeti aukciOt is tartott Rippl-Ronai
mtiveib31. Tobb aukciot nem rendeztek, mert ehhez kulon
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engedelyre volt szakseg. Erre az aukciora is a Posta vezerigazgateija adta szemelyes hozzajarulasat.
Frankel'a kiallitasok szervezese és a korebe tartozO mUveszek munkainak az ertaesitese mellett . egyeb kepUzleteket
is lebonyolitott /igy peldaul 1938-ban Weiss Mop megbiz&sab61 Becsbe utazott egy kepet megvenni/, kozvetitett
teik kort /peldaul Weiss FUlopnek eladott egy Wertheimer
Adolf tulajdonaban lev6 Paal Laszlo kepet, ami utan lo %,
azaz 400'P jutalekot kapott/. Maria Valeria utcai helyisegeben tartozott egy iroda és egy kis raktar, ahol vegyes }cepanyagot tartott a kOrebe tartoz6 mUvOszekteil.
Megvette Beck O. Mop h&rom szobranak /Szittya lovas, Lantos,
Beethown/ a sokszorositdsi es terjesztesi jog&t, és 5-lo 1)61danyban kiOntette eiket, de az Uzlet nem valt be, mert allit6lag egyet semsikeralt a szobrokb61 eladnia.

KUlfoldi kiAllitdsok
Frankel tobb kUlfoldi kiallitast rendezett mUveszei szamdra:
Milano es Rona /1931/, Becs /1936/, New York /1936/, London
/1936/, Bukarest, 0s16 /1937/.
A kUlfoldi kiAllitdsokon CsOk szerepelt, mint a mUveszek kepvisel5je, a levelezest, mely a ceg levelpapirjdn tOrtent,
irta alA, mint elnok, és igy mindenUtt szabad utat kaptak.
JelentOs a "diplomaciai okokb61" meghivott fest5k szerepe is
/Csanky, Dery, Hubay, Pecsi-Pilch/.
A mil&nOi kiallitas 1931. novembereben nyilt, a Pesaro Galeridban. /Ez rendezte Rudnay 1925-os kiallitds'at is./ A szertezessel, Ugyintezessel Szelvenyi Ferenc, Frankel apjanak haborus szdzadparancsnoka volt megbizva, aki bar eleg. Ugyetlen
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volt, perfekt ebeszelt olaszul, franciaul. Az el6sz6t, a katal6gusban Berevich Tibor irta, és 6 szerezte a rOmai kiallitas helyiseget is.
Reimaban /nem kis mertekben Gerevich és a magyar feikonzul hatasara/ Mussolini és az olasz kiraly is megtekintette a kiallitast.
Becsben szinten el5ke15 kOrnyezetben, a Neuman and Salzer
Galerie-ben nyilt meg a kiallitas, es megjelent rajta az
osztrak elnok, Miklas is. Egry J6zsef 1936. aprilisi kiallitasi katalogusaban reszletes beszamol6 talalhat6 rola.
A new-yorki kiallitast a Magyarorszagrol kivandorolt Silberman
regisegkeresked6 csinalta Sz5nyi és Bernath milveib61. Nem
volt eladas.
Ezt kovette a londoni kiallitas a Knoedler Galeriaban. A szervezesben - sajt6, propaganda - segit az angol kiralyne egyik \
udvarholgye, Lady Boyton, akit Frankel grof Batthyanyekon keresztill ismert meg, tovabba Korda Tibor, a mar emlitett Hungarian-British Art Agency tulajdonosa. Ezert a kiallit6 mliveszek
kaze kerUl grof Batthyány Gyula és Korda Vince. Ez a kiallitas
vegre az els6, amire Frankel nem fizetett ra, sot nemi anyagi
haseohnal is jart.
Buakerestben Mikl6s herceg volt a kiallitas vednOke, az megis
komoly rafizetest jelentett.
Az 1937-es os16i kiallitas Frankel utols6 kUlfoldi tarlata. A
Nemzeti Szalon és Frankel J6zsef kozosen rendezik, felesben
vallalva az esetleges rgfizetes,kockazatat. A propagandaval
és eladasokkal Lehel Ferenc volt megbizva: 5 %-ot kapott, ha
a minimum Aron adja el a kepet, ha viszont tobbert, akkor a
killonbozet utan lo %-ot. Lehel egy norveq ezredes, a kiraly
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egyik szdrnysegedje lAnydt vette felesegill, igy bejdaatos
volt az udvari kOrOkbe, igy feladatat eleg j61 ldtta el.
A Frankel-Szalon 1937. februdri Molnar C. kidllitdskataltigusaban a kOvetkez5 tudositas olvashato:
"Janudr 7-en nyitotta meg Unnepelyesen a norveg trOnorokos
pdr az osloi magyar kidllitast a Kunstnernes hus termeiben.
A megnyitOn Oslo szellemi, politikai és thrsadalmi elet6nek
szine-java megjelent. Ott volt az egesz diplomaciai testlilet... A Kunstnernes hus nagy termei alig gy6z4ek befogadni
a latogatok tOmeget..."
Az arak a kintiekhez kepest olcsok voltak, és vegill is ttibb
eladas tOrtent. Frankel kepeib51 is tobb elkelt /Aba-Novdk,
CsOk, Ivanyi GrUnwald, Sz5nyi, Vaszary/, ami tisztdn 3487
peng5t eredmenyezett.

KOzonseg, gyUjt5k, szakmabeliek
Frankel rendszeresen, minden 2-3 honapban nagy vacsordt rendezett, amelyen resztvettek fiatal fest5i, valamint Fruchter
es Szildgyi gyiljt5k, Pdtzay, OltvAnyi Artinger,
Mihdlyfi Ern és Kemeny Simon, és igy kialakult egy bardti
kör, melyhez tdgabban Petrovics, Majovszky, Tihamer Lajos,
Jeszenszky Sdndor, Gerevich és Ybl Ervin is hozzdtartozott.
Kdllai Ern5vel Frankel Oltvanyi és Pdtzav reven ismerkedett
meg, és ket even keresztill - 1935 novemberet51 1938 4aguarig
5 irta a Frankel-Szalon kataltigusainak szovegeit, el5szavait,
hireit, szineseit. Ezert alkalmankent 50-loo peng5t kapott.
1938-ban Rozsa MiklOs irja az el5szokat, aki vejen, Oltvanyi
Artinger Imren és a Gresham-koron keresztill szinten a szilkebb
korhoz tartozott. Lazar Bela is kapcsolatban alit Frankellel,
"sok penzt kapott t5lem, ugye, adtam neki mindig valami munkdt". /Feltehet5en f5leg az Ernst Muzeum otthagydsa /1937/ utdn.
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Amos Imre napl6jaban keserfien irja:
"Rajottem, hogy a Frankel kotelekebe tartoz6 penzemberek erdekUtkozest kell lAssanak abban, ha nem az embereikhez viszik penzeiket, ill. a vasarl6kat. Mi fiatalok mgg varhatunk,
koplalhatunk."
Frankelnek val6ban j61 szervezett vevakore volt. Ennek egy
reszet meg apja reven orokolte - gyarosok, bankarok
masik
resze a Fruchterral val6 szoros kapcsolata revan alakult ki.
/"Fruchter aztan hozott baratokat, akik vettek azert, mert
o azt mondta, hogy vedd meg."/ Fruchter maga is sokat vasarolt, a kedvence Bernath Aurel volt.
Frankel alland6 vasar164a volt Szilagyi Sandor sirk5gyaros,
a hires gytijt5, akivel tulajdonkeppen Frankel szerettette meg
a festeszetet, bekerUlt a tarsasagba, aztan "ottragadt". KUlonosen Sz6nyit gyiljtotte, de majd mindegyik kiallitason vett
kepet.
A mAsik megbizhat6 gyiljtei dr. Nemenyi Bertalan volt, aki
Frankelt teljesen a bizalmaba fogadta, és kOvette minden tanacsat.
Wertheimer Adolf és Weiss Mop bankarok nem gyiljtottek ugyan
modern keipeket, de Frankel J6zsef szamos régi kepet hajtott
fel nekik. A vellik val6 ismeretseg vegkepp megnyitotta a bankvilag kapuit Frankel el8tt /tobbek kort korlatlan hitelt biztositott/.
Nagyon komolyan szamithatott' Kohn Imrere /aki a reszvenytarsasagban is benne volt/. "Kohn bacsi" hosszu eveken at rendszeresen vett kepeket,'kUlonlisen Cs6kot gytijtott, amelyeketFrankel
l000-15oo peng5ert vasarolt, és dupla Aron adott tovabb az Oregnek.
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Az arisztokrhcia viszont sohasem volt vev5. Frankelhez rendszeresen bejart Andrássy, Apponyi, de sohasem, mint vashrl6k.
Frankel tudatos Uzletpolitikit folytatott a gyUjt5k megnyer6sere és fest6i bevezetesere: megnyitds el5tt meghivta valogatott gyiljt5 baratait, és ha kellett egesz olc's6n, de mindig
eladta a kialliths kepeit.
"A propaganda celbol roppant hathsos volt, hogy.jOttek, a
nagyfejUek, és latthk, hogy ezeket a kepeket eladtak... s ez
igy ment egy par even keresztill, ugyhogy a vegin mar ugrottak
az emberek, akkor mar igyekeztek 5k az els5k lenni, hogy vhlogathassanak abb61 a 26 vagy 28 k6pb51. Ugyhogy nalam minden
kepre ki volt teve a cedula vashrnap, mind el volt adva...."

Gazdashgi hatter, cs5d
A Frankel-Szalon OriAsi rersivel dolgozott. A leszerz5dtetett
mUveszeknek minden h6napban ki kellett fizetni kb. 55oo-6000
peng5t. Ezen kivill CsOk l000 peng5t kapott egy kepert, és
\
havi egyet vagy kett6t kellett, hogy szhilitson. Fenyes "bacsi"
is kapott Atlagosan egy hOnapban 5-600 peng5t, Glatz meg tobbet, Ivanyi GrUnwald és Vaszary "16nyegesen tObbet". Emellett
Frankel a korhoz lazabban tartoz6 mUveszekt51 is vett kepeket,
adott nekik el5legeket. Mindent osszevetu, legkevesebb lo.000
peng5 elment egy honapban, ami oriasi penz volt.
Tamas Henrik eleg szomoruan irta: "Sajnos nekem nem volt olyan
t5k6m, hogy egyszerre tobb milveszt finanszirozzak." Ekkora
t5k6je Frankelnek sem volt, viszont teljes bizalmht 61vezte
a Magyar-Olasz Bank vezerigazgatojanak, dr Halmi Mihhlynak
és helyettesenek, Willinger OszkArnak, akik valt6ra adtak penzt
neki. Ezen kivUl Weiss FUlOppel van. isserets6ge folythn szinte minden bank hajland6 volt neki valamennyit hitelezni, és
akkor ott volt meg Kohn bdcsi, akire bizton szamithatott. A
'havi osszeget tehdt el5 tudta teremteni - vAltok fejeben.
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Veszelyes szerencset Meg is jegyezte:
"Sajnos olyan nagy hitelem volt, ugy szeeettek a bankvezerek,
hogy pofara adtak nekem kolcsont, de azt vissza kellett fizetni."
Egyre tobb magas kamatu - uzsorakolcsont kellett felvennie a
valt6k fedez6s6re.
"Hat sz6val veres napok voltak szAmomra,mminden nap ugy kellett nekem felkelni,hat Orakor, hogy hogyan fogom kifizetni
azt a valt6t, ami ma lejar, és hogyan fogok penzt szerezni."
A sr6'g
- minden prObAlkozAs elle:16re egyre elkeralhetetlenebbnek
latszott. Frdnkel elgondolasa pedig alapvet5en helyes volt,
és Ernst Lajos aukciouzlete mellett ez volt mindmaig a legmodernebb és legnagyobbszabAsu magyar mUkereskedelmi koncepci6.
Jelenleg a vilagon a nagy galeriak tobbsege hason16 sziszt6mAval mUkodik: lekotnek tehets6ges mUveszeket, ha kell borsos
Aron, nagy koszletet halmoznak fel mUveikb51, kOzben elkezdik
a milveszek tudatos bejaratasat, és a nagyarAnyu eladasokkal
megvarjak, amig a mar befutott jmUvesz Arai tobbszor8s6re nem
n5nek.
Mindehhez j6 kivAlasztAsi 6rzek, j6 kapcsolatok és rengeteg
tyke kell, dc a vallalkozas meg igy is meglehet5sen kockazatos: a mUvesznek orbkre elmehet a kedve a festest51, avagy
palyaja vAratlanul megtOrik, stb. Frankel azonban j61 valasztott: a 8 leszerz6dtetett milveszb51 6 ma mUveszettOrtenet-irasunk arany lapjain szerepel. Adott volt a take, az ismerets6gi kOr is. Egy dologgal nem szamolt csak, és ez okorta bukAsat: egy ilyen hosszutavu Uzlethez meg egy tenyez6re elengedhetetlenUl sztiks6g van, egyenletes politikai 6s gazdasAgi
helyzetre, ami lehet5v6 teszi a hosszutavu kalkulalAst. 1932-ben, amikor belefogott vallalkozasaba, ugy taint, hogy minden
rendben van. Azonban 1938-ban a II. Vilaghaboru el6tti nyomatt, bizonytalan hangulat lenyomta a milveszi vasarl6kedvet.
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Ezt meg talán elbirta volna, de ekkor jottek a zsidetorvenyek. Ezek ugyan nem jelentettek automatikusan a Saalon
megszUneset /llamas Henrik egeszen 1944. marciusaig felmentest kapott/, de egy amugy is kockazatos vallalkozasnal,
rossz gazdasagi helyzetben, az utolse cseppet jelentettek
a poharban.
Frankel Jersef igy foglalta ossze a bukas - okait:
"A kiallitasokon nem maradt semmi haszon, de a presztizs és
a reklam egylltt jart, mert a hirnev az mar horta a jov5t.
Csakhogy en nem birtam kivarni, mert ha nem jonnek kOzben a
torvenyek, akkor megjOtt volna a haszna, akkor. nekem lett
volna egy csome kepem, amit jel tudok eladni. Amikor mar MilfOldi mintara lehetett volna egy 2oo peng6s befektetesert
kapni 600-t. Ezt en nem ertem meg."
Elindult a lavina... A raktaron lev5 kepeket zalogba kellett
raknia az Arveresi Csarnoknal. Egy ideig meg uzsorahitelekkel
prebalja fenntartani a gyajtemenyt, de a teljes Osszeomlas
feltarteztathatatlanul bekovetkezett: a nagyszamu kepet elarvereztek, termeszetesen aron'alul /ami egy id6re altalaban
levitte a modernfestmenyek erteket, olyanypira, hogy emiatt
a Tamas Galeria kozel egy evre kenyszerszlinetet tartott/.
Frankelnek mindene eluszott, meg Munkacsy uti hazat is el
kellett adnia.

- 132 -

A Frankel-Szalon altalam ismert kiallitasai

1932. majus 22-t51
augusztus 14-t51
oktOber 16-tO1

Rippl-Renai Jozsef
Csoportkiallitas
Aba-Novak Vilmos, Ivanyi GrUnwald
Bela, Sz6nyi Istvan
november 27 - december 8. Pecsi Pilch Ders5
december 11 - 29.
Hatvany Ferenc, Vass Elemer
Paris Ida, Rozsaffy Ders5
1933. januar 6 - 18.
januar 22 - februar 6.
Vidovszky Bela
februar 12 - 28.
Csok Istvan, Hubay Andor
marcius 5 - 15.
Frank Frigyes
marcius 19 - 29.
Pekary Istvan, Zador Istvan
aprilis 2 - 12.
Farkashazy Miklos
aprilis 16 - 26.
Hajdune Rasofszky Anna, Hoff-Katona
Iran, Orsi Sandor
aprilis 3o - majus lo.
Czobel Bela, Schossberger Klara
majus 14 - 24.
Em5d Aurel
majus 28 - Junius lo.
Kormendi Frim Ervin
oktOber 29 - november 8.
Gyenes Gitta, A. TOth Sandor
november 3o - december 13. Kelemen Emil
1934. januar
Uj Milveszek Egyesillete
marcius 18-28.
Nicola Taaeff
aprilis 22 - majus 2.
Engel Ivanne Milner use
oktOber 14 - 24.
Diener-Denes Rudolf, Gotz B. Ern
november 24 - december 5. Lehel Mariai Hilv8s LAsz16
december 8 - 19.
Czigany Ders3, Pap Gyula
december 23 - januar 2.
Robert Kohl
1935. januar 11 - 17.
Bolmanyi Ferenc
januar 19 - debruar 6.
Sz5nyi Istvan
februAr lo
2o.
Endresz Aliz, futarfalvi Marton
Piroska
marcius lo - 2o.
Bardocz Arpad
marcius 24 - aprilis 3.
Ehrenhaftne Hevesi Margit,
Larant Erzsebet
aprilis 7 - 17.
Elekes Maria, Hajdu Bela,
Ruttkay György, R. Nyiri Lili
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1935. aprilis 22 - majus 1.
majus 12 - 22.
junius 2 - julius 3o.
194. november 3 - 27.

nagybAnyai Horthy Bela
• Ferenczy Valer
Francia Milveszek

Bernath Aura.' /uj, vegleges formatumu katalOgus,
Frankel-Szalon felirat, Kallai Ern6
elZszava/
december 1 - 31.
Bereny Robert
1936. januar 5 - 28.
Vass Elemer
februdr 2 - 25.
SzOnyi Istvan
marcius 1 - 3o.
Aba-Novak Vilmos
aprilis 5 - 27.
Egry JOzsef
majus 3 - 31.
Csontvary
junius 7 - 29.
Czobel Bela
julius 5 - augusztus 31.
Csoportkiallitas
szeptember 6 - 28.
Vizfestmony-kiallitas
oktOber 4 - 26.
Iânyi GrUnwald Bela
oktOber 31 - november 3o. Fenyes Adolf
december 6 - 28.
Huigay Andor
1937. januar to - 31.
Diener-Denes Rudolf
februar 7 - 28.
Molnar C. Pal
marcius 7 - 31.
bereny Robert
aprilis 4 - 25.
Bernath Aural
majus 2 - 31.
Sz5nyi Istvan
szeptember 26 - oktOber 11.Ferenczy Noemi
oktOber 17 - november 2.
SzOnyi Istvan
november 7 - 21.
Kmetty Janos
november 28 december 2. Ivanyi GrUnwald Bela
december 19 - januar 3.
CsOk Istvan
1938. januar 9 - 23.
Basch Andor
januar 3o - februar 13.
Vass Elemer
februar 2o - marcius 7.
Halapy Janos
marcius 13 - 27.
Szobotka Imre
aprilis 3 - 17.
Fenyo György
aprilis 24 - majus 8.
Simon György Janos
oktOber 16 - 31.
Poharnok Zoltan
november 27 - december 11. Tihanyi Janos Lajos
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A Frankel-Szalonban onalle kiallitassal szerep15
milveszek

Aba-Novak
Bordass Arpad
Basch Andor
Bereny Robert /2/
Bernath Aurel /2/
Bolmanyi Ferenc
Czigany DersO
Czeibel Bela /2/
Csek Istvan
Csontvary
Diener-1)&1es Rudolf /2/
Egry Jozsef
Ehrenhaftne Hevesi Margit
Elekes Maria
Em5d Aurel
Endresz Aliz
Engel Ivanne Kiihner. use
Farkashazy Miklos
Ferenczy Noemi
Ferenczy Valer
Fenyes Adolt
Feny5 György
Frank Frigyes
Gyenes Gitta
Hajdu Bela.
Hajdune Resofszky Anna
Halapy Janos
Hatvany Ferenc
Hoff-Katona Iron
,Horthy Bela
Hubay Andor /2/

Huvos Laszlo
Ivanyi-GrUnwald Bela /3/
Kelemen Emil
Kmetty Janos
Kohl, Robert
KOrmendi Frim Ervin
Lehel Maria
Letrant Erasebet
Marton Piroska
Molnar C. Pal
Orsi Sandor
Pap Gyula
Paris Ida
Bekary Istvan
Pecsi-Pilch Ders5
Poharnok Zoltan
Rippl-Renai Jersef
R. Nyiri Lili
Rozsaffy Ders5
Ruttkay György
Schossberger Klara
Simon Gyoray Janos
Szobotka Imre
Sz5nyi Istvan /5/
Taneff, Nicola
Tihanyi Janos Lajos
Toth Sandor
Vass Elemer.
Vidcbvszkv Bela
Zador Istvan
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5.2. Kisebb jelent5segU /rOvidebb

intez*nyek

5.2.1. Alkotas /1/
"Alkotas-Mtiveszhaz" - 1923-1924.
Cim:
IV., Kossuth Lajos utca 11. f4lemelet
Miveszeti vezet5:
Balint Jen5
Kiallithsai:
1. 1923. marcius
2. 1923.
3. 1923.
4. 1923. oktOber
5. 1923. november
6. 1923. december
7. 1924. januar
8. 1924. februar
9. 1924. marcius
lo. 1924. majus

Az onarckep /89 festmeny, 57 grafika/
Tornyai Janos és Benedek Peter
Modern grafika /89 magyar, 125 killfoldi/
Balint Rers5
Nyergesi Janos
Scheiber Hugo
Czillich Anna hagyateka
Torok Jen5, Meitner LaszlO, Kez Kornis Jozsef
Korda Vince és Mindszenty Ferdel Lajos
Vegh Weinmann Nandor és Mihaly, Pataky Andor

Balint Jeno /1889-?/
Mtiveszeti iro Cs kritikus. 1922-ben mtiveszeti vezet5je a
Helikon Mlikereskedelmi RT-nek ad. 5.2.9/, majd az Alkotas-Mtiveszhaznak. 1926-tol a Magyar Mliveszeti Konyvtar sorozat
szerkeszt5je. Konyvet irt Benedek Peterr61, Nagy Balogh Janosr(51 Cs Czillich Annar61. A "Magyar 5stehetsegek" kiallitas
/1934/ szervez5je, mely tarlatnak igen nagy sajto-, kozonsegCs anyagi-sikere volt.
Balint Jen5 a munkas- Cs parasztfest5 "6stehetsogek" felfedez6je:
"Ezeket mintegy szolgAlatdba fogadta, kepeket festetett
s azokat olcsOn megvette toliik, vagy csak szerOny ellAtast
adott nekik a kepekert. A valOban tehetseges Benedek Peter milveib51 az Alkotasban, majd kes5bb a Nemzeti Szalonban rendezett
kiallitast, és azokat kUlfold8n is bemutatta. A tObbiek kepeit
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megfele15 reklam kiseret6ben ideiglenesen berelt helyisegekben mutatta be, és igyekezett azokat j6 penzen ertekesiteni,
ami sok esetben sikertilt is neki." /Bende Janos/
Nemzeti Szalonbeli kiallitasanak nagy sikere volt, meg
Fruchter Lajos is vett vagy 3 kepet. Balint Jen5 j6 keptizleteib51 vegUl egy villat vasarolt.

5.2.2. Alkotas /2/
"Alkotas Alkotomilveszek Bszerz3
- 1942 - 1944.
Cim:
Igazgat6:

Cs

Ertekesiti5 Szovetkezete" -

VII., Erzsebet k5rut 19. I. emelet
Bende Janos

Kiallitasai:
1. 1942. november 8 - 24.

Els5 Csoportkiallitas /35 milvesz,
68 mil; vegyes anyag/
2. 1942. december 6 - 22.
Masodik Csoportkiallitas - szobraszati és grafikai milvek
3. 1943. januar 3 - 19.
Istokovits Kalman
4. 1943. januar 24 - februdr Jank6 Janos, HegedUs Ldsz16
,
5. 1943.
9 apatfalvi Czene Janos, Antalffy
Maria
6. 1943. februar 28-marcius lo.Szigethy Istvan
7. 1943, marcius 14 - 25.
Darvassy Istvan
8. 1943.
A Spiritualis Mtiveszek Sztivetsegenek csoportkiallitasa
9. 1943.
Pap Gyula és Szandai Sandor
/e15sz6: dr. Mandy Stefania/
lo. 1943.
Lossonczy Tamers /e15sz6: Kallai
Ern5/
11. 1943.
Bir6 Gyorgy, Nadudvary Toth Erzsi
12. 1943.
Bartoniek Anna és Csorba Tibor,
+ a Nagy Balogh Janos Egyesillet
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13. 1943.
14. 1943.
15. 1943.
16. 1943.
17. 1943.
18. 1943.
19. 1943.
2o. 1943.
22. 1943.

23. 1943.
24. 1943.
25. 1944.
26. 1944.
27. 1944.
28. 1944.

29. 1944.
3o. 1944.

Vajda Lajos emlekkiallitas
/e15szO: Kallai Ern6/
junius 12 - 23.
Rozsda Endre, Kasznar Aranka,
Barta Lajos
junius 29 -julius 1. A lengyel menekilltek munkainak
kiallitasa
Magyar Mesterek /116 mil, vegyes
anyag/
szeptember 12 - 22. Barky Janos, Domos Lajos, Nagy
Istvan, ifj. Szabo Jozsef
szeptember 26 oktOber 6.
Sassy Attila
Magyar Mesterek /136 mil, vegyes
anyag/
november 7 - 14.
Paizs Goebel Jen5 /elOszo: Kallai
Ern6/
november 21 Fay Lorant, Gador Istvan,
december 1.
PekAry Istvan
Csermiczky Tihamer
december 19 januar 2.
Schalk Laszlo
januar 6 - 16.
Gaborjani Szabt5 Kalman, Kovacs Belt.
Tusnadi Fekete JOzsef
januar 23 februar 2.
Czigany Ders6 haqyateka
februar 6 - 16.
Barcsay Jen6 /e15szO: Kallai Ern5/
februar 2o marcius 1.
Brabeczy Ern5, Roman György
/eloszO: Kallai. Ern5/
marcius 5 - 15.
\Toros Geza /e16szO: Mihalyfi Ern5/
marcius 19 - 29.
grof Crouy-Chanel Laszlo, Vaszko
Erzsebet /e15szO: Gadanyi Jen5/

Bende Janos /1882-196o/
MUvaszeti iris, 24 even at a Nemzeti Szalon f6titkara, s,ebben
a min5segeben reszt vesz a Magyar Studio ad. 5.2.14/ megteremteseben. Ezutan az Ars Hungarica ad. 5.2.3/, majd az
Alkotas igazgatOja. A Felszabadulas utan a Kepz6mtiveszek Szabad
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Szervezetenek a fOtitkara, es az Ernst Muzeumban rendez kiallitasokat annak allamositesdig.
A szovetkezet alapszabelyzatabol:

"3.5. A Szovetkezet targya kOzos Uzletkezeles mellett a Mil-

csonosseg alanjan a magyar alkot6mtivesz /kepz5 es iparmtivesz/
tagok mUalkotasainak megvasarolisa és ertekesitese, az ertekesitesi lehet6segek fejlesztese, hirveres ses mtikereskedes
felallitasa altal, vegill a milveszeknek a milalkotashoz szilkseges anyagokkal vale elldtasa. E celbol nyilt Arusitasra jogosite megfele16 szakUzletek ferallitasa."
szOvetkezetet Donde Janos alapitotta a hiboruban nehez
helyzethe kertilt mtiveszek megsegitesere. Az altruista alapon
milkod6 intezmenybe mindenki belephetett reszjegyek vasarlOsaval. /Reszjegyek miltargyakert is vesdrolhateak voltak./
A

szovetkezet gondoskodott kepz"6milveszeti alapanyagokrel,
eszkozokrol, és ezeket jutanyos iron adta a milveszeknek
tagjaitel kepeket is elfogadott fizetseg fejeben.
A

Tagjaitol jel kivalogatott, zsUrizett kepeket reszben keszpenzert /a magankeresked5k anal fizetett uzsoraaraknalmagasabb aron/, reszhen bizomanyba vett at, majd azokat hitelesit6 okmannyal ellatva, meltanyos 'axon, reszletfizetesre 'adta
el a vev6knek.
Az tizleti ev vegen mutatkoze haszon a tagok kOzt reszjegyeik
ardnyaban felosztasra kertilt.
A szovetkezet a nometek bevonulasaval megszfint mUkodni, az
ostrom alatt pedig helyisege teljesen tonkrement.
KidllitAsain, az AlkotAs Milveszhazban, tudatos cel volt kUlonbozo" iranyzatokat Osszefogni, a kOztilk leiv6 reseket csOkkenteni, tovabba fiatal vagy halade milveszeknek nyilvanossagot biztositani. Vegeredmenyben tokeletesen eklektikus kidllitaspolitika valesult meg.
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5.2.3. Ars Hungarica
"Ars Hungarica"-mUkereskedelmi sz6vetkezet
MUkodes:
194o-ben a Pdtria Klubban /?/
VeZet6:
Bende Janos
A kommersz kepkereskedelemmel csak egy olyan t6keer6s vdllalkozds vehette fel a versenyt, amely szinten biztositotta a
reszletre eladdst, és melynek kiterjedt eladdsi szervezete
volt. Egyi.k megoldAsi kiserlet az volt, hogy mindezt sz6vetkezeti alapon valesitsdk meg. Az els6 ilyen szovetkezet volt
az "Ars HUngarica". Megalakuldsa utdn Bencle Jdnost kert6k
fel a vezetesere, de mivel az igazgatOsag . nagyon konzervativ,
elfogult és er6sen jobboldali volt, fel ev elteltevel Bende
visszalepett, s nemsokdra a sz6vetkezet is megszant.

5.2.4. Arveresi Csarnok
"Magyar Kiralvi Postatakarekpenztdr Arveresi Csarnoka"
Milk6des: 192o-t61
Cim:

Lonyai u. 3o-32.

A Magyar Kirdlyi Postatakarekpenztar 192o-ban nyitotta meg
Arveresi Csarnekdt, es attel fogva rendszeresen rendeztek
,benne az aukciekat, 1927 oktebereben pelddul mar a 39.-et.
A Csarnok mindenneMU hoimit elfogadott. Az emlitett 39. drveresr61 a Milgyfljt6 c. lap igy tudositott:
"A megszokottndl is nagyobb anyag gyUlt egybe . Igen jol vannak kepviselve a XIX. szdzad veger61 van, és jelenkori festank, kUlt5n3sen Liezenmayer, PAllik, Dondth, Lotz, Mednyanszky,
Magyar-Mannheimer. Pentelei Molnar, Glatter Gyula és Torma
egy-egy kepe ragadta meg figyelmUnket. Sok jó régi ezlisttdrgy,
2o db antik ora, 18o darab régi kalotaszegi varrottas, jó
biedermeier butorok és perzsa sz5nyegek kerillnek kalapdcs ala
és biztositjdk az oktoberi aukci5 sikeret."
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Egy mAsik tudOsitas szomoruan Allapitja meg:
"Meg mindig lAtunk a kiAllitdsokon cryiljt6szempontbel ertektelen haztartAsi tArgyakat, latcsoveket, grammofont, stb. de
ezeket a vezeteisog iigyesen elkUloniti a milveszi gyUjt5ket erdek15,anyagtel. Sajnos a most kovetkez5 Uzleti evben /1927-28/
keszU15 ot aukciOnAl meg egyel3re kevert anyaggal fogunk talAlkozni. A vezet6seg azonban mindent elkOvet, hogy a kUlon,
mUveszi aukciora vonatkozo regi tervet mihamarAbb megvalesitsa."
A forgalomra nezve egy adat: az emlitett okteberi hAromhetes
aukcie osszesen mintegy 16o.000 penq forgalmat jelentett,
ami az orszAg kozponti Arveresi csarnok5hin, az evi Atlag 5
Arveres egyiken, rdadAsul hdrom het alatt, roppant keves,
mint azt a MUgyUjt5 folyeirat is mggAllapitotta.
Az Arveresi Csarnoknak vegs6 soron nem volt kialakult igenyes
vev6kore. VAsArlei fneg kommersz ftrut kerestek. Itt kerillt
sor a zaloghAzak kivAltatlan Arujanak ertekesitesere; Frankel
Ozsef mugyljtemenye is itt kerult kaflapAcs ald, 1939 -ben.
Az Arveresi Csarnok rendszeresen megjelentette az ArverOsi
Koz13nyt, mely gyakorlatilaq kataleignskent szolgdlt az aukciokon.

5.2.5. Belvedere
"Belvedere MUseszeti RT"
Cim:

1921--1924.

IV., VAci utca 11/b. felemelet /1921-1924. Aprilis/

IV., Szervita ter 3. felemelet 1/1924. okteber/
MUveszeti igazgate: Fenagy Bela
KiAllitasai:
A kes6bbi katalogusokban szerep13 t-5sszesiteseken a kiAllitdsok
1921. okteberet61 vannak szAmozva, azonban egy meghive kArtya
szerint:
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"Tisztelettel meghivjuk a Megnyite kiallithsra - 1921. aprilis 17. Régi és Modern mesterek kepei. Muranyi Gyula szobraszmilvesz hagyateki
Tanas Henrik emlekirataiban viszont a kovetkez5ket irja:
"Els5 kiallitasnak a Wiener Neukunst becsi MUveszeti egyesillet milveszeinek kepeit mutatta be. Ezt a kiallitast nagy erdekrodes kiserte. Hire jart, bogy nagyon mulatsagos kiallitas, és persze tomegesen latogattak. Fogalmuk „sem volt arrel,
hogy a bemutate szinte ferdulepontot jelentett'Milveszeti eletUnkben."
1. 1921. okteber - november
2.
3.
4.

1921.
1921.
1522.
1922.

november -december
december
januar 8- 22.
januar 29 februar 12.
5. 1922. febru.r 19 marcius 5.
6. 1922. marcius 12 - 26.
7. 1922. aprilis 2 - 17.
8. 1922. aprilis 3o majus 14.
9. 1922. majus 28 junius 11.
lo. 1922. okteber 1 - 15
11. 1922. okteber 29 november_ 12.
12. 1922. november 9 december 3.
13. 1922. december lo - 26.
14. 1923. januar 8 - 22.
15. 1923. januar 28 februar 11.
16. 1923. februar 18 marcius 4.
17. 1923. marcius 11 - 25.
18. 1923. aprilis 1 - 15.
19. 1923. majus
2o. 11933. szeptember 16okteber
21. 1923. oktober - november
22. 1923. november
23. 1923. december

K5rosf6i-Kriesch Aladar emlekkiallitas /56 mil/
Szobotka Imre, Varga Oszkhr
Karacsonyi és Ujevi kiallitas
Zombory Lajas
Kmetty Jhnos, Csorba Geza,
Patke Karoly, Sch6nbauer Henrik
Bornemissza Geza
Walleshausen Zsigmond, Gddor 'sty&
Kadhr Bela, Cser Karoly
Beer Karoly RiChard
Scheiber Hugo
Roth Alfred
Derkovits Gyula
Egry Jersef
Perlrott Csaba Vilmos és
Csorba Geza
Jandi David, Sch6nbauer Henrik
Revesz-Ferryman Ferenc
Fomes-Beck Vilmos emlekkidllitas
Sch5nberger Armand, Bokros-Birman
Ders5
Csoportkiallitas /eddigi muveszek/
Regi Magyar Mesterek
Molnar C. Pal
Szigethy Istvan, G. Lazar Ilona
Kollo Laszlo, Date Viola
/konyvkotesek /
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

1924. janudr
1924. februfir
1924. februdr - marcius
1924. marcius
1924. Aprilis
1924. okteber

Blattner Geza
Czobel Bela
Boromisza Tibor
Diener-Danes Rers6
Szenes Andras
Csoportkiallitds /eddigi mtiveszek/

A 25. kiallitds katalegusaban visszapillantds Fenagy tollhbol:
"Kozel 3 ev alatt mintegy 3o magyar milvesz munkdit mutattuk
be 8116116 gytijtemenyben: ismeretlen fiataloket,regebb id6
Ota nem szerepro fiatalabb milveszeket, s oly elhunyt milveszeket, akik egyeni felfogasukkal amazokhoz kapcsolodnak.
Nem irdnyt szolgaltunk, iiiszen kiallitott milveszeink bels6
tartalmuk és kifejersi modjaik szerint igen kfilonbortek egymAst61, do k6z6ssOrifik megis volt, hogy tiszta mUv&szi celokat
kOvettek, m6gpedig uj, egyeini utakon...
A nagykozonseg els6 kidllitdsainkat ketkedve, fejcsovalva fogadta, mert mtiveszeink munkaiban nem az altala megszokott, s
konvenciekent elfogadott tartalmat és formakat talalta. Anndl
lelkesebben Udvortilte a fiatalsdg, amely az uj utakat keres5
mliveszek alkotasaiban sajdt erzeseire, gondolataira ismert. A
kozns6g, mely egyes kidllitAsainkon el5bb csak elszigetelt
jelenseget volt, mikor a mliveszek egesz sora vonult föl, nem
tagadhatta tObbe, hogy ndlunk is egy uj mqveszet kialakulasdval all szemben.
Kosz8net a mliveszet ama nehdny bardtjanak,
akik az anyagi eszkOzoket nyujtottdk nekUnk, hogy kittizott
programunkat minden mellektekintot
val6ra valthassuk."
Lyka Kdroly:
"A Belvedere nevezetes volt arrol, hogy igazgatOja, kitiino muerte és mUtortenetnek tudesa, Feinagy Bela, szenuedellyel vaddszott ismeretlen vagy mell5zott tehetsegekre, 5 szerzett peldaul Derkovitsnak pdrtfogOt egy becsi magyar szemelyeben, aki
nehany even at tdmogatta."
A kiallitahelyiseg kezdeti megszervezeseben resztvett ROzsa
Mikltis is. Tamas Henrik igy emlekezik rajuk:
"Szegeny FOnagy Bela es ROzsa Miklos kemeny fdba vagtak a fejszejaket.
egyreszt a publikum teljes reszvetlensege miatt,
mdsreszt az anyagi megalapozottsdg, a kereskedelmi és adminisztrativ szervezes teljes hidnya miatt, a kiallitdsokat rovidesen
be kellett sziintetni."
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Mindemellett a Belvedere kiallitisai gyakran feltilnest keltettek, ha negativ szenzdciokent is.

Fonagy Bela /1879-1935/
MliveszettOrtenesz. Evekig elt Nemetorszdgban és Pdrizsban.
192o-21 kOzt a Tarsadalmi /Nepegeszsegtigyi/ Muzeum konyvtarosa, majd a Belvedere igazgat5ja. El6nk szakirei 'tevekenyseget
folytatott, k6nyveR szerz5je, lexikonok munkatArsa.

5.2.6. EggenberEpr
"Eggenberger-fele K5nyvkereskedes", "Eggenberger
19o4 novembert51, utolsO adat 1923-b61
MUkodes:
IV., KecskerAti u. 3.
KidllitOhelyiseg:
IV., Aranykez-utca 2. felemelet /1923-as adat
Iroda:
IV., Egyetem-utca 6. /Kdrolyi Palota/
Aukciehelyiseg:
/egy aukci6t ismerek itt 1923-ban/
Hoffmann Cs Vastagh Gyula
Tulajdonosok:
Beharangoz6 cikk a Vasarnapi Ujsdgban, 19o4 novembereben:
"Uj miltarlat. Az Eggenberger-fele kOnyvkereskearls a Kecskemeti
utca 3.sz. alatt lev6 Uzleti helyis6ge emeleti r6szeben mUkiAllitAst rendezett be. A tdrlat czelja els3rangu magyar milveszek
kisebb munkdit neeszeriisiteni es ertekesiteni mersekelt Aron,
reszletfizetes mellett is. Be van itt mutatva Fadrusz Janos hagyateka milveszi masolatokban, ugyszinten Lotz, regibb es ujabb
milveib61 egy egesz sorozat, Barabds Miklest61 nehdny vizfestmany, rajz, toy-alpha Agghdzy, Baditz, Iloilo, Benczur, Edvi-Illes,
Hary, Innocent, eJendrassik, Katona, Magyar-Mannheimer, Margitay,
Mendlik, Munkdcsy, Nadler, Nogrady, Pdllik, Pallya, Spanyi,
Szenes, Szildgyi, Telepy, Tolnai, Tolgyessy, Tull, Vastagh Geza,
Vaszary stb. festmenyei. E kis -Lariat a mult heten nyilt meg az
Orszdgos Kepz3mtivszeti Tandcs t8bb tagjdnak jelenleteben. A
kiallitast reggel to tirat61 este fel 8-ig dijtalanul tekintheti
meg."
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Regebben egyes kOnyvkereskedesek is rendeztek kiallitasokat
mUkereskedes celjabol. Legfontosabb volt ezek koz111 az
Eggenberger ceg. Viszonylag igenvtelen, a vasarlasokkal parhuzamos tarlatokat rendezett a mgcsarnoki festeik miiveib51. Az
allande5 kiallitasok mellett rendezett egyeni tarlatokat is,
egy ilyennek a katalogusat ismerem:
1917. november 5-- 2o. Udvary Geza /94 mil/
A ceg aukciokat is tartott, ezek kozill is egyrEil tudok:
1923. marcius 14. /kiallitas 11-13/ a Karolyi PalotAban.
/vetelre megbizAsokat elfoqad Besny6

Bela milkeresked6/

A ket tulajdonos - Hoffmann es Vastagh, kivaltak a celb51, es
onallo milkereskedessel kezdenek el foglalkozni. Vastagh 1916-ban mar hirdeti sajat boltjat.
Hoffmann - jelentektelen figura, raccsol, monoklis, a vallalatot ugy OrokOlte - hamar felhaay a kepkereskedessel, és
keszletet a Krivatsy-fele Kepkultura vallalatnak adja at ad.
5.2.16/. Vastagh nagyaranyu milkodeser51 ld. 5.4.4.

5.2.7.

Egyhazy és Tarsa

Irodalmi, miikereskedelmi es makiadO reszvenytarsasag a szazad
elejen, egyike a lege16szor kopszalont nyitO vallalatoknak. A
Konyves Kalman ceg ad. 5.1.2/ legnagyobb konkurense.
MUkodeser61 csak annyit tudok, hogy budapesti Uzleten kiviil
berlini fitikja is volt. 19o4-ben a Konyves Kalman ceg felvasarolja a reszvenyeit, és magaba olvasztja.

- 145 -

5.2.8. Feszek Klub
Milkodese: 19o1-tFq napjainkiq
Igazgat6: Tolnay Akos, fest6 - alapitast61 evtizedeken at
A Feszek milveszklub rendszeresen rendezett kiallitasokat, ezeket azonban inkabb csak a klubtagok és a kiallit6 milveszek ismer5sei tekintettek meg. Anyagi tekintetben viszont rendszerint j61 sikerilltek, mivel a klubnak nemcsak milveszek voltak
a tagjai, hanem vagyonos "laikusok"is, akik szivesen és
gyakran vasaroltak az ismer6s fettat51. A kiallitasokon sokszor dijak is ki voltak tilzve.
A klub a Roya1-kav6hzbeli milvOszcsoport kezdemenyezes6re
19o1. Aprilis 5 -An alakult, azzal a cellal, hogy Osszehozza
a kill3nb6z3 mqveszi frakci6kat. Az igen elegAns és kenyelmes
mtiveszklub bevaltotta a remenyeket, és a milveszek talalkozohelye lett. Itt inteztek ilgyeiket, itt szillettek a nagy tervek.
Rendeztek benne fileseket, jubileumi Inneps6geket, vernissage-lakomikat. Ez volt a tulajdonkppeni mlveszeti t3zsde: ami
kepz5mUveszeti tOmorilles, megmozdulas volt Magyarorszagon,
az mind innen indult ki, és itt fejez6dOtt be.
Az exkluziv, igenyesen vezetett klub f5 jOvedelemforrasai a
berl6knek kiadott hazdrdjOvedelmek voltak, melyek a klubban
foly6 kartyajatekb61 szarmaztak. Ennek az osszegnek a segitsegevel tartottak fenn az olcs6 vendegrot. A klub olyan j61 pros- peralt, hogy folyamatosan b5vitettek.
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5.2.9. Helikon
"Helikon MUkereskedelmi RT" 1922 - 1923.
Cim:
VII., Dohany u. 44. - a Hungaria-fUrdo eptileteben
/1922 okteberig/
IV., Vaci-utca 3o. /Haris-kort 2./ felemelet
/1922. okteber - 1923. december 31./
Igazgato:
dr. Denes Lajos /e15szor Balint Jen, majd 1922.
okteberet61 Marton Marta segitsegevel rendezi a
kiallitasokat/
Kiallitasok:
1. 1922. februar
2. 1922. marcius
3. 1922. aprilis
4.
5.
6.
S.
9.

1922.
1922.
1922.
1923.
19230.

majus
okt6ber
november
januhr
februar

lo. 1923. mArcius
11. 1923. aprilis
12. 1923. aprilis 29 majus 13.
13. 1923.
14. 1923.
15. 1923.
16. 1923.
17. 1923.
18. 1923.

Csok, Rippl-Ronai, Vaszary, Jaritz
Nagy Balogh Janos,emlekkiallitas
Az Akt a mult szazad kozepet61 napjainkig /142 mil, vtilogatott mtivesznevsor/
Czigany DersO, Marffy Oden, Vedres Mark
Boromisza Tibor es Medgyessy Ferenc
Grafikusok /e1s5 sorozat/
Glatz Oszkar /elOszO: Lyka Karoly/
A becsi Hagebund fest6i es Koveshhzi
Kalmhr Elia
Remsey JenEi, Zhdori Oszkar
Orban Ders3

A gOdolla milvesztelep: Detthr György,
Remsey Zoltan, Zadory Oszkar
juniss 3 - 14.Simon Gyorgy Janos
szeptember 23oktober 7:
Zseter fkkos és Reichental J. Ferenc
oktober 21
november 4.
Perlrott Csaba Vilmosne Graber Margit
november 1125. Haranglabi Nemes J6zsef /e15szo: Lyka
Karoly/
december 2 16. Padolini Volkmann Arthur
december 23
januar 1.
Magyar Grafikusok /A Magyar MUkiado
anyagabel/

Az 1. kiallitas bevezetOjeb51:
"A Helikon kiallitsi helyisegeiben uj otthont nyitottunk a
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milveszetnek. Programunkat ez az els5 kiallitesunk jelzi.
Ez mutatja, hogy a magyar milveszet jelenenek melyik pontjer61 és merre iranyzOdik tekintetUnk a j8v6 horizontja fele."
Az Eber lexikon szerint a galeri5ban aukciaat is rendeztek.
Err61 nem tudok tobbet, de elkepzelhet6, mert Denes Lajos
v'ellalkoz6 szellemd ember volt. 1922 novembereben peldAul
hosszasan tergyal a Kepz6milveszeti F6iskola vezet6segevel
egy esetleges novendekkiallites rendezeser61 a Nemzeti Szalonban.

dr. Danes Lajos /1379-1942/
Bolcseszdoktor, gimnaziumi tandr. A Kerolyi-kormeny alatt
tankertileti 65igazgat6. 192o-ban megfosztjak ett61 a tisztseget61, majd 1924-ben rehabiliteljak és nyugallomanyba helyezik. 1922-23 k6zOtt a Belvedere igazgat6ja, majd alelnake
lesz az OMIKE kulturotthonnak. 'POND iskolai tank8nyvet és
esztetikai tanulmenyt irt.

5.2.1o. Kis Szalon
Makodes:

adatok 1929-31-1)61

A Shalont Lyka Karoly emliti a ket vileghaboru korti kiallit6helyisegek egyikekent, 1929-es keletkezesi evszammal.
/Azonban Lyka Karoly ezen a listen tObbszor is pontatlan./
Frankel nzsef nem is hallott a szalonr61, ami furcsa, mert
szinte mindenkire emlekezik a korszakb61.
A Magyar Milveszet c. folyeirat kiellitesi hirei kort talaltam ket adatot:
193o. november 16-t61 Benczur Ida, Urm5ssy Jrin6ne, Vastagh
GyOrgyne kiellitesa
1931. okt6ber 2o-t61 Juszko Bela kiallitesa
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5.2.11. Kovacs Szalon
Tulajdonos: Kovacs Akos
adatok 193o-31-b61
MilkOdes:
HasonlOan a Kis Szalonhoz, Lyka Kdroly emliti, de Frdnkel
Jozsef nem hallott rola. KiallitAsi hirek kazt talaltam adatot hat kidllitasdra:
193o. oktOber 4-651
193o.
193o.
1931.
1931.

november 1-6-51
december 12-651
februar 22-651
mdrcius 1-651

Spinner Kldri és Vdsdrhelyi Gy5z5
plakdt és rekldmgrafikai kidllitdsa
KAddr Bela
Liebl Ervin
Krocsak Emil, Jakobi Elza
Markos Gyrgy, rekldmepiteszet, rekldmgrafika

Gaddnyine irja emlekirataiban, hogy ferjenek 1931-ben kidllitdsa volt a szalonban "egy id6s szobraszn6vel egyiltt".

5.2.12. Ma
A Kassdk Lajos dltal szerkesztett Ma folyftrat kepkidllitAsokat is rendezett, ezen kivill szineszkepz5 szabadiskolat szervezett es konyvkiadOi tevekenvseget is vegzett.
A folyeirat jelent5sege nem milkereskedelmi tevekenysegeben
van, inkdbb csak a teljeSseg kedvoOrt emlitem.
Els6 ket kidllitdsdnak a katalogusdt ismerem:
Mattis-Teutsch Janos /56 mil/
1917. oktOber 14-651
Bohacsek Ede és Pdtzay Pd1
1917. december 16-651
A kidllitdsok a VisegrAdi utca 15-ben zajlottak és a katalOgusban a milvek be vannak drazva. A kataltigus hdtlapjdn pdrtolo
tagsdgra toborze felhivds olvashato.
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j

Ismert meg egy Ernst Muzeum ellenes ropirat ad. 5.1.5/,
melyet akkor adtak ki, amikor tervezett ORBAN Ders6 kiAllitAsuk, mert a fest6 visszalepett, az Ernst Muzeum nyomAsAra
elmaradt.
Fiilep Lajos egy cikkeben 1918-ban utalt egy VAci utcai kiallitAsra:
"Keit igen killonb6z6 kidllitds a vdros keit killOnb8z6 pontjAn:
az egyik Rudnay Gyula6 az Ernst Muzeumban, a mdsik a Ma-csoporte a VAci-utcAban, egyik a tegnap milveszete, a mAsik
- a neve mutatja. De a kozOnseg egyarAnt izieli Cs veszi, a
kritika egyformdn elismeri 6s magasztalja mind a kettat."
/Feltehet6ez ez az "egyforma" azert tulzds/

5.2.13. Magyar Nemzeti

Reneszdnsz TResasAg

A Magyar Nemzeti Reneszdnsz /Renaissance/ TArsasAgrOl nincsenek reszletes adataim. Egyike volt a keit vilAghaboru k6zott
ArverOseket lebonyolit6 n6hAny int6zmenynek. Ismerem az els6
5 drveres katalOgusAt 1921 és 1923 kozott:
1. aukci6
2. aukci6

3. aukci6

4. aukci6
5. aukci6

1921. januar 16-26. "MIRT" RT
5.3.8/
Vörösmarty ter 1. sz. alatti helyis6geben
1921. mdrcius 17 - 24. sajAt helyisegeben: IV.,
Ferenciek-tere 9. I.em. /vezeti: Silberman E. és A.
ld. 5.4.14/
1922. okt6ber 6 - 12. Nemzeti Szalonban "festmonyek, plasztikai miivek, porcelldnok, fajanszok, 6ntOttvas-tdrgyak, textilidk, stb." /vezeti a Brody
es Bird c6g - id. 5.4.8 - a Silberman E. Cs A.
ceggel kozosen/
1923. januAr 12-- 22., Nemzeti Szalonban
1223. Aprilis 2o - majus 5. Magyar Vigad6 epUleteben
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5.2.14 Magyar Studio
Magyar StudiO RT
M1k6d6s:
192o-tOl. Az utolso adat 1921-1)51
Cim:
V., Dorottya-utca 8.
Eln6k:

grof Andrássy Gyula Thrselnok: dr. bar6 Kohner Adolf

Milves2mti i7azgat6: Dry Bela

MOtaros: KatO KAlman

KiAllithsai:
Nemzeti Szalonban:
192o. december - 1921. januar: Magyar StudiO avato kidllitasa
/59 fest5, 8 szobrasz, 5 iparmilvesz munk&i, ezekb51
csak lo ha szinvonalas/
Sajat helyisegeben:
1921. januar 29 - februhr 2o: Marffy OdOn /e15sze: Elek Ertur/
1921. mdccius: Magyar Studio els5 grafikai kiallithsa
/52 milvesz 191 mUvek, 4 iparmavesz 21 milvek, igen gyenge
thrsasag/
/Tobb kidllithsr61 nincs tudomdsomi/
A Studi6 mtiveszeti aukciOkat is rendezett. Kett6r51 tudok:
I.

Milveszeti Aukci6 - a Nemzeti Szalon termeiben - 1921.
februhr 6 - 13. drveres 13-dn 11-t61 kezdue; régi killfoldi, valamint kival6 magyar mesterek festmenyei, tovAbbh
szobrok, porcelldnok, sz5nyegek, gobelinek és
rids iparmilveszeti tArgyak
II. Mtiveszeti Aukci6 - a Nemzeti Szalonban - 1921. aprilis
192o. elejen a kormdny a Nemzeti Szalon kezdemenyezesere megalakitotta és 3 evre kinevezte a Killfoldi Milveszeti Kidllithsok Vegrehajt6 Bizottsagat /elnok: dr. Pekhr Gyula, thrseln8k:
GrOf Andrássy Gyula, agyviv5 alelnok: dr. Nagy Arphd, alelnok:
Zala György, el6ad6: Dery Bela, jegyz5: dr. lovag Ybl Ervin,
a bizottshgi tagok kort: Cs6k, IvAnyi Grfinwald, Rippl-R6nai,
Szablya Frischauf, Telcs Ede, Csanky Denes, br. Kohner Adolf,
Lyka Kdroly, Petrovics Elek, stb. .../
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A bizottsag a k6yetkez6 orszagokban tervezte egy "Magyar
Reprezentativ Kiallitas" bemutatasat: Svajc, Hollandia, Dania,
Norvegia, Syedorszag, Nemetorszag, valamint a nemet megszallott terilleten. A kiallitasok rendezesevel, intezesevel Dery
Belat és Bende Janost, a Nemzeti Szalon vezet3 tisztvisel6it.
bizta meg. A tervekb61 vegtil is egy hagai és egy amszterdami
kiallitas yalOsult meg, tudomasom szerint, 1921. aprilis-majusban.
A kiallitasok finanszirozasara nem volt megfele16 anyagi forras, igy Bende kezdemenyezesere "kiyalo milveszek 6s en-ken
penzemberek rOszv6televel megalakult a Magyar Studio cimu
reszvenytarsasag" - azzal a cellal, hogy megteremti a magyar
kepz3mUveszet szolgalasahoz szilkseges anyagi alapot a Nemzeti
Szalon-beli aukciok és a Dorottya utcai kiallitasok reven.
A yallalat profilja finoman fogalmazva is "tag" volt:
"Modern magyar mUyeSzek kiallitasoi - gyljtemenyes és csoportos kiallitasok killf61dimodern és régi mesterek bemutatasa magangyiljtemenyek ismertetese - modern és régi kepek, szobrok,
butorok, sz5nyegek, porcellanok és mindennemil mas tatargyak
elbiralasa és ertekelese mfiveszeti aukciak - magyar és idegennyelvfi bibliophil kiadvanyok - mily6szeti és irodalmi e16adasok"
A kimondottan milkereskedelmi celu yallalkozas 2,000.000 korona
t6kevel indult, ami a propaganda beinditasara és a kiallitasok
el6keszitesere szolgalt. A vallalkozas vegill is nem jart sikerrel:
"A Magyar Studio a rohamosan fokoz6d6 devalyaci6 és a korona
Oriasi ertekcs6kkenese miatt nem tudta egyedfil fedezni a kiallitasok koltsegeit, és nehany ev mulva a magyar gazdasagi elet
teljes leromlasa koyetkezteben meg is suint." /Bende Janos/
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5.2.15. Mentor
"Mentor KOnyvkereskedes A1land6 /Grafikai/ KiAllitAsa"
Miik6des:
Cim:

adatok 1925 es 1928 koz;-itt
VI., Andrássy u. 17.

A Minyvesbolt hAts6, "lilinuti picinysegfl" kiAllitAsi helyisegeben kifejezetten progressziv, baloldali mtiveszek kiAllitdsait rendeztek. Rabinovszky egyenesen "elvtdrsi kalitkdnak"
nevezte a galeridt. Szinten minden lenyeges forrds emliti a
nevet, mégis, mUk5deser51 nehdny kidllitAsi adat all csak
rendelkezesre:
1925. junius 1 - 15
1925. szeptember 2o-t61
1926. majus 17-t31
1926. junius 9-t31
1928. februdr
1928. november 5-t61

Markos Gy6rgv
Bokros-Birman Derse5 grafikai
Denes
Csorba Geza, Szegedi Szats Istvan

Trauner SAndor, Schubert Ern
Deno Geza
Rabinovszky emlit meg datum nelkul egy Desi Huber kiAllitAst is.

5.2.16. Milbardt
"Kepkultura, milbarAt szervezet"
Cim: VArosmajor utca
"Milbardt Szalon"
194o - 1944.

kereskedelmi vdllalat

Cim: IV., Maria Valeria utca
Tulajdonos: Krivdtsy Sztits György
Krivdtsy Sztits György rajztandr és "fest6" volt, a Vdrosmajor
utcAban fest6iskoldt tartott fenn. Emellett azonban KrivAtsy
az egyik legnagyobbszabAsu kommersz kepkeresked6 volt. Kereskedelmi vAllalatot alapitott, amely a kepkereskedelem egeszen
kUlanleges formAjdt kepviselte: az intezmeny az egesz orszAgban
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tagokat gyiljtOtt UgynOkei dltal, és ezek nemi csekely tagdijat fizettek. Az egy ev alatt befizetett tagdij elleneben ev
vegen megfele15 ertekU kepet vdlaszthattak, vagy megfele16
rdfizetessel nagyobb erfiekUt. Termeszetesen eppen az volt a
eel, bogy a tagok minel drdgdbbat vdlasszanak es minel tobbet rdfizessenek. A csekely tagdij elleneben kaphato kis erteka kep csak olyan etvdgygerjeszt5 volt.
Hasonlo "szellemesseggel" oldotta meg Krivdtsy a vdllalat
kepellatdsdt: a FogaskerekU vasuttal szemben egy nagy hdzat
berelt, ahol tobb neki dolgoz6 fest6nek adott lakdst, és milveiket olcsOn felvasarolta.
A Frankel-Szalon megszUnese utdn a Maria Valeria utcdban kiberelte egy hdz egesz foldszintjet, és annak egy reszeben kidllitdsi helyiseget rendezett be "MUbardt" neven.
Az els6 "kidllitds" 194o. mdjusdban nyilt "Magyar mesterek
szines vdzlatai" cimmel. Az utolsOt 1944-ben rendeztek.

5.2.17. MUterem-/1/
"A MUterem" Kepz5milveszek Kidllit6sai
MUkodes:
adatok 1917-18-b61
Cim:
IV., Ferenciek-tere 9.
Titkdr:
Ahonyi Ern5, fest5
3 kidllitasr61 van adat:
1917:
Szenes FUlop /182 giccskep/
1918:
Kddar Bela /ROzsa Miklos 4 oldalas el5szavdval!/
1918. majus: Eder Janos
Az, 1. kidllitds katalcigusdban kozmetikai hirdetesek kOzott
hangzatos bevezet5 taldlhatO, ahol tobhek kozott ezt olvashatjuk
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"A Materem Rival6 mUveszekb51 es esztetikusokbtal 51116 birdlobizottsaga egyforma szeretettel vizsgdlja nemcsak a kepz5,
de az iparmUveszet eredmenyeit is. ... mUveszeti aukciOkat
is tart ... di5nkent a mUveszet Os irodalom legkivalObb kapvisel5inek kozremUkOdesevel eroadasokat is rendez."

MUterem /2/
"Materem" Kepz6mUveszeti Kiallitasok /a Felszabadulas utan
Szalmassy Galeria/
MUkodes: els5 adat 1935. oktobereb61, utolsO 1944. aprilisabOl
IV., Kossuth Lajos utca 12. fOlemelet /a volt Uj
Cim:
Szalon- ld. 5.3.13 - helyen/
Tulajdonos: Szalmassy Zsigmond
"MUveszeti" vezet5: 1935: KOrmendi Frim Ervin, fest5
1936-43: Kato Kalman, fest6 /a Nemzeti
Szalon volt mUtarosa/
Bende Janos:
"Ez a Kossuth Lajos utcai helyiseg csak annyiban tartozik a
milveszeti intezmenyek As vallalatok soraba, hogy itt is kepeket, kepekb51 rendezett kiallitasokat mutattak be. Tulajdonosat, Szalmassy Zsigmondot azonban a legridegebb Uzleti szellem
vezette. ... A commers-kepUzletben minden mas kepterjeszt5n
és k6pkufaron tultett, 5oo, boo, Boo forintert /peng5ert/ adta
el a 15-2o forintos uzsoraaron vasarolt selejtes kepeket, igaz,
hogy Raviavi r6szletre, s ezzel minden mas kepkeresked5t lekonkuralt. Egesz sereg UgynOkkel dolgozott, és nOhany ev alatt
tobb millio peng5 kovetelest szerzett. Ez ugyan a valutaromlas
kovetkezteben megsemmisUlt, de azutan ujra kezdte mgkOdeset,
és csakhamar ismet tobb millio forintos kOvetel6se volt, mig
vegre Uzlete allamositasa veget vetett kartekony mUkodesenek.
Kossuth Lajos utcai helyisegeben, melyet el6szOr MUterennek,
kes5bb Szalmassy Galerianak nevezett el, rendkivill magas terembereket szedett, és ennek lefizetOse elleneben barmilyen
kontar vagy gyenge dilettans megrendezhette ott gyljtemenyes
kiallitasat, bar akadtak a kiallitok kozott jobb mUveszek is.
S5t, az Oriasi teremberen felUl eladasok eseten meg 3o % jutalekot vont le az eladasi arbOl."
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5.2.18. Milveszotthon /1/
"Milv6szotthon" -

A "Magyar Mf!v(7'.nzeti R6szvenytarsastig" kidl-

helyis(-Te
1211-ben m6g van adat rola
TV., V5ci-utca 9.
/Mihlyfi/ DeAk Jen"6

Iga7gatr):

A Magyar TrAv6szeti ROszvOnytrsasAg 19o9-ig a VAci utca 3.sz.
ds kommersz k6pek terjeszt6s6vel foglalkozott.

alatt

19°9-bon L'Irsul a ROzsa MiklOs alapitotta InvOszlizzal
ad. 5.1..74, do r6vid id6n
erp':,1z

63
tkri,

it-'

hoy De5k Jenr5nok
elhD'7,e16sei vannak a milv6szi er-

a kr't int6zmOny 1910-ben birosAgi-elj:lrs utjan

szetvdlik.
Lkkor hilltj5znoit a Vtci utct n. szip calci /az ecjvhori Philanthia
- 1d. 5.1.3o -

irtveszik a Ilfivt-,szhazhoz hason-

lit6 Nilvi, s7olthon ncvet, L 191u. docemberben menrendezik els5 /6s iltalam ismert egyr2ilon/
A katalOcrus nintak- rne ni

1 -(--77,7n lehrt haugzatos jelszavak-

kal kj3riteni a koFlmers7,

onnvit

profitaltek

a ZUv6szhAzzal val6 kapcsolatl:
1910 december: nrhn.i 2\&inr1:e Gyula fest6rs7 hagyatOka
motto:
"A Mtiveszotthon a modern magyar milvs7etn,ak haj16ka.
A miiveszotthonban minden igazAn rUvI i -&5rekves
oartfogasra talal.
A Milv6szotfhon a ffIvOszek
felkarn15 intezmeny akar lenni."
A beharangoz6 s7,6vecT is frans:
"Oly vAllalatot letesitettiink, mely szem elcItt tartva a mtiveszet nagy erkblcsi c6ljait, meg tudja taltilni a kozunseghez vezetC_5 utat. Hiszen k5z'finseq n6lkul nincs m-Uv6szet. Ha van eladO,
ken, hogy vev3 is legyen. ... A milv6szet ligyet ugy véljUk
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elabre vinni, ha egyreszt az onallo tehetsegeknek alkalmat
nyujtunk a bemutatkozdsra, de mdsreszt mOdot kell adnunk a
A Milveszotthon nagy
miiveszeknek miiveik ortekesitesere is.
miiveszeti, tArsadalmi és kulturproblema megolddsara vdllalkozik..." stb.
A tokeletesebb talalds kedveert a teljesen jelentektelen
Andork6 Gyula bemutatdsdra valamilyen uton-modon rabirtak
dr. ROzsaffy Ders5 mtiveszettort6neszt, a Szepmtiveszeti Muzeum
igazgatOjdt.
1911-ben kapcsolatba lepnek a Szent-Gyorgy-Cz6hhel, és az a
VI. és VII. Milveszeti AukciOjat /mdrcius, majus/ a MavOszotthon helyisegeiben tartja. A misodikndl a katalOgusban egyenesen ez all:
"A tagdij aukciOhelyisegUnkben /Mtiveszotthon, IV., Vdci-u.9./
is lefizethet5."
A remek tdrsulas most sem tartott valami sokdig, mert a Czeh
8. aukci6jat mar a Nemzeti Szalonban rendezte oktoberben, és
akkor mar azt nevezte "aukci6helyisegUnknek".

5.2.19. Milveszotthon /2/
"A Magyar Idegenforgalmi Hirdet6 és Kidllitasi RT" galeriaja
Cim:-RdkOczi ut 72. /ugyanez a szinten 1929-es Uj Milveszhaz
cime is. - ld. 5.3.12/
Milkades: egy kidllitdsr61 tudok 1929-b51.
Igazgat6: Geresi Suta J6zsef
1929. junius: Nemzetkozi Kepzamtiveszeti Kidllitas - Els5
csoport /olasz-magyar/
Az intez6bizottsag tagjai: Beldnyi Viktor, Biai Foglein Istvan,
Em5d Aurel, Bilky Bela, Lakatos Arthur, Michele Cascella,
Napoleone G. Fiumi.
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A kiallitason 253 mil szerepelt 29 magyar és tobb olasz festat61. Az anyag nagyon vegyes, a magyar fest6k kOzt megtalalhato az intez6bizottsag, tovabba Gadanyi, Frank Frigyes, Glatz,
Kmetty, Paizs Goebel, Pecsi-Pilch, Vaszary. A tObbiek alig
ismert kismesterek.
Az el6szabeil:
"A Magyar idegenforgalmi Hirdet6 es Kiallitasi RT Milveszotthon
elnevezes alatt ezen uj kialiitasi helyiseget bocsatja rendelkezesre a magyar es kiilfoldi miiveszeknek. NemzetkOzi kiallitasunk sorozatat els6 izben az olasz-magyar kepz6milveszet nyitja
meg ..."

5.2.2o. Urania /1/
Urania Miikereskedos - 1906-t61, es 19o9-ben meg letezik
Cim:
Apponyi-ter.
Igazgato: Tolnay Akos, fest6.
A milkereskedes 1906-ban Allami tamogatassal nyilt meg es eklektikus kiallitaspolitikat folytatott: a gyenge mUcsarnoki festa
mellett /eliiktin a Benczur-tanitvany igazgatOval/ id5nkent nivOs
egyeni es csoportkiallitasokat rendezett, ilyen peldeul 1906-ban
Marffy )don és Gulacsy Lajos kOzOs kiallitasa, melyre Marffy
igy emlekezett:
"Az els6 onall6 kiallitasunk vott, es meglehet6sen nagy erkolosi es anyagissikere volt.
Az Uraniaban elert anyagi sikeremet Rippl-Ronainak koszOnhetem. Flhorta ismer5seit es vetetett
velak a kepeimb51."
19o8-ban a milkereskedes beolvadt a KOnyves Kalman RT-be, de
egy ideig korabbi helyen és Eleven milkodott tovabb. Ebb51 a korszakdb61 ismert egy 19o9-es kiallitas, melyet a "MUhely" iparmtiveszeti tarsasag enteriareib61 rendeztek, es ahol szamos
Rippl-Ronal litografia is kiallitasra kertilt.
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1906-banr^iilep Lajos egesz cikket szentelt az Urdnidnak a
Magyar Szemleben, es kidllitdspolitikdjat tdmadta:
"Az Urania uj miikereskedeset az Allam thmogatja a celb61,
hogy a magyar mtiveszeket tamogathassa. S az Allam el is erte,
hogy segitsegevel a mlikereskedes vezet5sege meg fokozottabb
mertekben fogja partolni a limondde- es mdlnaszorp pikturdt,
mint a MUcsarnok, vagy mint ahogy a kOruti derek milkeresked5k
teszik. Ha az dllam egyenesen 6hajtja a soha ritiveszetet nem
csinalt, a boldogulds revebe mar regen befutott emberek istdpoldsdt, akkor ez a milkereskedes igazan nagyszerUen betOlti
hivatdsdt. Ellenkez6 esetben... de ez mar nem val6szinti. Eleg
az hozzd, hogy megint egylitt latjuk egy csome rettenetesseget
a magyar pikturdnak, elen Tolnay Akos igazgat6 ur piedesztalra
helyezett baldachinos rettenetessegevel, kOzben akadnak elvetve szep Cs j6 dolgok is, 6regekt61 es fiataloktel, ez utobbiak
kozfil Gulacsy Lajos vdlik ki."

5.2.21. Urania /2/
1923-1:61 ismert egy adat: a mArciusi Eggenberger-fele aukci6hoz ad. 5.2.6/ vetelre megbizdsokat elfogad: Urania MUkereskedes, Pallai Mihaly, V., Erzsebet-ter 16. I. em.

5.3. Egyeb intezmenvek, kidllitiThelyisegek
5.3.1. Aurora Milveszeti RT
Cim:
Aradi-utca 22.
Vezet6: dr. Reti Gyula ad. 5.4.12/
Egy kidllitaskatalegust ismerek; ami II.-vel van jelolve:
1924. januhr 13 - - februhr 3. Nikolszkv Jen6
"Szeretettel adja at az Aurora Mtiveszeti Reszvenythrsasdg els5
kepkiallitAsi anyagdt a megert5 kritikdnak es a komoly munkdt
meltdnyol6 nagykOz5nsegnek."
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A kisteremben a kecskemeti mtivesztelep 1919. evi anyagabol:
"A kis teremben az IgazgatOsag nem a kritika, csupan a nagykozonseg reszere mutatja be a kecskemeti mavesztelep 1918-19
evi mesteriskolaja tobb, mar azota beerkezett fiatal mUveszenek els5 festmenyeit...'Ezen teremben elhelyezett kepek teljes eladasi ara a fiatal magyar mtiveszek Allando tamogatasara
fordittatik."
/eredeti kiemeles/

5.3.2. FUggetlen Milveszek Kiallitasi Terme
Cim:

Erzsebet keirut 41.

Ket kiallitast ismerek 1930-ból: aprilis 6-te51 Wagner Geza,
majus 25-t61 Borsos Istvan nzsef és Negely Rudolf. Feltehet6en
a galeria kapcsolatban van az 1927-ben alapult Fqggetlen
Miiveszek Tarsasagaval.

5.3.3. Horizont
"KOnyvritkasagokat, mil- és regisegtargyakat
raktaron tart,
vasarol és bizomanyi ertekesites vegett elvallal a HORIZONT
KOnyvkiadovallalat Konyv- és milkereskedes bizomany osztaly,
Budapest, VIII. , Luther-ucca 4." /1924/

5.3.4. Kepirok, Kepfaragok
Cim:

IV., Vaci-utca 39.

Egy kataleigust ismerek, mely 1918. 0k-tether 23-an Régi Mesterek
miiveib51 rendezett kiallitasra és aukciOra invital. Ugyanebben
a katalOgusban:
"A Kepireik, KepfaragOk Portrait-Termeben /IV., Vaci u. 39.
Piaristak Haze/ legjobb arckep-festOmilveszeink vallalnak el
arckepmegbizasokat. Kiallitasi Termeiben kethetenkent kollektiv
kiallitasok." /legkozelebbi - Varady Gyula/
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5.3.6. Klasszis MUkereskedelmi RT
1924, 1925 és 1926-1)61 ismerem hirdeteseiket. Vezetik: Lenard
Ern6 és Szilard Vilmos ad. 5.4.16/ Cim: IV., Maria Valeria-utca 7. "Butorok, regisegek, régi és modern kepek és metszetek."

5.3.7. Lantos-ceg
1925. december 13-t61 Garay Akos kiallitasa a Lantos-cog szalonjaban, kozli a Magyar Milveszet c. lap a kiallitasi hirek
k8zt.'
1917-ben az Ernst Muzeum els5 arveresen megbizasokat hivatalosan elfogadhatott /ami azt jelenti, hogy jo nevii milkeresked5
volt/ egy bizonyos Lantos A. Kerdes, hogy van-e 6Sszefligges?

5.3.8. MIRT - Miiveszi Interieurok RT
Adatok 1921-b51 és 1925-b61. F5lizlet: IV., Kigyei-ter 4.
Fiakilzletek: IV., Veres Paine u.7., V., Vörösmarty-ter 1.
"Antik butorok, nemes porcellAnok, sz5nyegek, gobelinek, kepek,
csillarok és mindenfajta regisegek vetele és eladasa."
1921. januarjaban a Magyar Nemzeti Reneszansz-Tarsasag
ad. 5.2.13/ els6 aukcitijat a MIRT RT VörösMarty-ter 1.sz. alatti helyisegeben tartotta.
Kiallitasi hir: 1925. december 12-t51 a MIRT helyisOgeben
Liidenfrost Pal kiallitasa.
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5.3.9. Mult és JOv6 Mtiveszeti Szalon
Egy kiallitaskatalOgust ldttam, melt/ I.-gyel volt je101ve:
Ezer Karikatura /e16sze: Balint Jen6 1931. november 15-t61
id. 5.2.1/

5.3.1o. Philanthia
Fillep Lajos: A mtiveszet forradalmatel a nagy forradalomig
cimii tanulmanykotetenek a vegen FUlep ;5sszes munkdjanak felsorolasakor taldltam a kOvetkez3 cikket:
Fiilep Lajos: Szablya-Frischauf Ferenc es tanitvdnyai a
Philanthia helyiseg6ben /Vaci-u.9./ /Magyar Szemle, 1906.
marc. 22./
Ezen kivul ismerek egy kataleigust, 19o7. mdrciusabel, Erdei
Viktor kidllitasarel, melyben Fillep igen hosszu eloszet irt.
A kataleguson a kiallitehelyiseg neve nincs feltUntetve, csak
a cime, ami szinten Vaci-utca 9.
A vallalat felteheteien nehdny even beltil megsztint, mert 191o.
decembereben ugyanezen a cimen mar a Magyar MUveszeti Reszvenytarsasag rendez Mtiveszotthonggaleridjdban kiallitdst/ld. 5.2.18/

5.3.11. Renay-Szalon
A Gyiljt6 cimii lap kiallitasi hirei kUzt 1912-ben olvashate:
"Guldcsy Lajos festrigvesz intim kiallitAsa majus ho kozepeig
lesz meg lathate a Vdci-utca 17. szam alatt lev6 ROnay-szalonban. A kidllitds irant olenk erdekl6des nyilvanult meg a f6vdros milveszetet pat-toll) k3reiben. EgyesUletlink tagjai /Szent-György-Czeh/ dijtalanul tekinthetik meg."

L td
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5.3.12. Uj Mavesziaz
1929. sepptember 8 - 15 k6ze3,tt Orszagos Magyar Tarlat az Uj
Mtiveszhazban, Budapest, VII., Rákóczi u. 72. /ugyanez a szincime!/. Rendezi: "Faklya"
ten 1929 -es Milveszotthon - 5.2.19
IrOk es Miiveszek Kulturvallalata /Budapest, VIII., Baross u.43./
Vegyes, gyenge anyag.

5.3.13 Uj Szalon
Egy kiallitaskatalegust ismerek: 1934. majusaban Tavaszi Kiallitas. /Nagyon gyenge tarsasacT, tabani temaju kopek./
A nagyszabasunak indul6 valla1kozas hamar megszUnt, ugyanis
1935-ben a helyisegeiben Szalmassy Zsigmond mar megalapitotta
a Milterem-galeriat. /IV., Kossuth Lajos utca 12. felemelet/
Hangzatos el6szebel itt sines hiany:
"Az Uj Szalon megalapiteit ez uj mOveszotthon megteremteseben
az a gondolat vezette, hogy legyen a magyar milvesztarsadalomnak egy olyan szervezete, mely els6sorban arra torekszik,
hogy a mliveszemberek es a polgAri Atrsadalom kozOtt az allando,
elenk kapcsolatot fenntartsa, s a mtiveszet val6 ertekeit atmentse egy jobb j8v5 szamara.
Konservativek es ultramodernek /?/ szovetkeztek szeretetben azert, hogy ensegitsek munkaik ervenyestileset. ... Az Uj Szalon megnyitja termeit minden
mtiveszeti irany kepviselanek, a milszeret6 tArsadalomnak pedig
ismeretterjeszt6 irodalmi es zenei delutanokon s tarlatvezeteseken at akar szolgalni a killonboz6 mtiveszeti ertekek megismerteteseben."
Az elegAns kills5segek kozepette, allami vezet3k jelenleteben
megnyitott Szalon Csereakciot is prebal szervezni:
"Felszellitjuk ezuton a magyar Tarsadalom minden tagjat, foldbirtokosokat es keresked6ket, bogy jOjjenek segitseglinkre a
magyar miiveszek letalapjainak megteremteseben, es sokszor ta15n folos termenyeiket,
ucikkeiket ertokAlle mtiveszi'alkotasokra csereljek. Sorozatos kiallitasainkban minden mliveszetert
lelkesUl5 milbarat megtalalja az izlesenek megfele15 alkotasokat."
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5.4. Fontosabb kepkeresked5k
5.4.1. Besny5 Bela
Besny5 Kepszalon, Besny5 Galeria
alapitva 19oo es 1910 kozott, es 1947-ben meg
Milkodes:
Cim:

mUkOdik
IV., Vdci u. 24. /mai CsOk Galeria/

Besny6 Bela /1876-?/ Solymosi Mhrton mellett a legismertebb
kommersz kepkeresked5 volt. A ket vildqhhhoru klizt "kormAnyf5tandcsosi" cimet vesz /dllitOlag ekkor &ibben le akartak
mondani a "meltOsdgos" cimr51/, majd a Magyar Milkeresked6k
Orszagos Egyesilletenek lesz az elnoke. Fiatal korAban fest5kent is szerepelt /a Pesti Naplo szerint Szentmiklessy Zoltannal festette a milveit/, de ezzel Res5bb felhagyott.
MilkereskedelmUnk eme diszet egyszerilen "frakkos banditanak"
csufoltak. Mizveletlen, primitiv ember volt, Tamers Henrik szerint faszeressegedkent, Frankel Jersef szerint szeneslegenykent kezdte pdlyajdt. Volt valami grefne /f5hercegne szeret5je, és az 5 vagyondbol indult meg felfele, legaldbbis ezt

ter-

jesztette magdrel, szdmos mds pikdns szerelmi legenda mellett.
Ez volt ugyanis a csaletek, a kepeladds pedig nagy lendilletet
vett:
"Sok bankigazgate, hirneves orvos es tekintelyes riclyved nem
ertette, hogy asszonyaik miert vasdrolnak olyan dUhvel kepeket,
es szeszelyilk miert fordult eppen a Besny5 szaion ketes szdrmazasu festmenyei fele. Azt meg kell hagyni, hogy a kepek gyonybriien voltak keretezve, ami nagyon emelte azok hatdsat, nem
utolsesorban azok hrdt is." /Tamers Henrik/
A pesti felesegek mellett Besny5 videki fOldbirtokosokra bazirozott. A fest5i Pataki Ldszle, Nyilasi es más miicsarnoki
"kozepkdderek" voltak, de dlliteilag regi mesterek /pl. Munkdcsy/
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milvei is megfordultak a kezen, és Tamas Henrik szerint "a
Besny5 kepszalon szolgaja nem gynte a sok j6aron eladott
Norman és egy6b kUlfOldi hamisitvanyokat szallitani".
Navy forgalmat bonyolitott le, és a nyeresegb31 berhazakat
vasarolt - 3 volt neki a vegen a Belvarosban.
1932-ben, ideiglenesen, kiallitast rendez5 galeriava alakitotta at Uzletet, Lyka Karoly is emliti a "Besny6 Galeriat".
Egy kiallitasr61 van tudomasom:
1932. majus 6-tO1 Herman Lip6t, Kunffy Lajos, ndor Istvan.

5.4.2. Fixler
Fixler Kepszalon
Cim:
VI., Vaci-utca
MUk6des: alapitva 188o-90 ki5zt, és 192o korai_ meg letezik.
A Fixler-fele kepkereskedes egyike volt a legrObibb miikereskedeseknek, meg a mult szazadban nyilt meg. Fixler maga hordarkent kezdte, Cs nem sokat fejl5dott a k6s5bbiekben sem.
Frankel J6zsef szerint:
"Fixler? Az semmi se volt, az egy kis hillye alak volt."
• Tamas Henrik mar reszletesebben jellemzi:
"Nem volt olyan ragyogC jelenseg, mint Besny5, viszont nagyon
j61 beszelte a Pesti gett6 kellemesen hangz6, lacy zSargonjat.
Ezzel szebben a kepekhez meg kevesebbet Ortett, mint kollegaja,
kinek megis voltak elkepzelesei kiilfoldi gicosekr51. ... A
Mlicsarnok giccsbe tovedt milveszjuhait partolta, Cs raktara tomve volt ezeknek a tucatfest3knek az alkotasaival."
A kopek termeszetesen gyonyOrlien voltak keretezve, ami nagyban
hozzajirult "imponalO" megjelenestah8z.

7b)
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5.4.3. Solymosi Marton
IV., Vaci-utca
Kepkereskedes cim:
Mukodes: a ket vilaghaboru Mizott
Solymosi Marton /?-1938/, a nagykalapu "Marci bacsi", Besny6
mellett a pesti korm-rtersz "miipiac" legjellegzetesebb alakja
volt a ket vilaghaboru IzzOtt. A Magyar Kepz6mliveszek
Memoranduma 1934-ben ad. 2. fejezet/ mint a legtobbet emlegetett, legismertebb kepkeresked3t idezi. Nyilatkozataban
Solymosi felhAborodottan panaszolta, hogy a pest6 mUkeresked6k
nagy resze nem adozik, bUntetett el6eletU es bawls kc pekkel
kereskedik. Elkepzelhet5, hogy Solymosi adozott, tiszta e16eletti volt és kepei tobbnyire eredetiek voltak /fiAr azoknak
&les mindegy volt!/, de más jot nem nayyon lehet rola elmondani.
Kiterjedt figynoki halezata az egesz orszag terilleten mUkdaott,
azonkivUl 6 volt a magyar giccskepek f6 kiilfoldi export6re.
KozepszerU, megszorult vagy fiatal festF5ket nagy el6legekkel
magahoz katott, és azok aztan sorozatban festettek a megrendelt "mUveket", amelyeket 6 potom Aron, 2o peng6 korUl vett
at t6lUk. Ebb61 a helyzetb61 a fest6knek nehez volt kitOrni,
anyagilag és erkolcsileg egyarAnt. /Bende Janos idez egy fiatal fest6t, aki ezt megprobalta, majd AllitOlag sirva panaszkodott: "En mar csak a Solymosi szemevel tudok latni!"/
Egv ilyen nagyarAnyu vallalkozds vezetOs6hez nemi intelligencia es stilus is kellett. Nos, Marci bAcsi, aki hajdanan tanite5 volt, nagy kalapjaval, bajszaval, b6beszedUsegovel tokeletesen megfelelt a c6lnak. Tanis Henrik igy irt
"Csak azt csodalom, hogy Solymosibol, a magyar mUveszet zaszloviv6jeb61 nem lett MeltOsagos. Ur, mint gyillolt ellenfeleb61,
Besny6 Belabe51. De ezt mar a Horthy -kormany sem birta volna el."
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Solymosinak volt meg egy nevezetes tulajdonsaga: minden Ugynoket legaldbb egyszer becsukatta /termeszetesen nem alaptalanul/:
"Eletenek javaresz6t a rend-orsegen és a torvenyszeken toltotte, és annyi pere volt ennek a nagy svihaknak a kis svihdkokkal, hogy kiilon Ugyv6di irodat foglalkortatott rossz-szagu
sikkasztasi pereinek lebonyolitdsdval." /Tamils Henrik/

5.4.4. Vastagh Gyula
Vastagh Gyula /1866-?/, az Eggenberger-ceg tarstulajdonosakent
kezdett a 'milkereskedessel foglalkozni, majcl kivdlt a ceqb51
és OnAllOan folytatta mUkod6s(:'It.
El6szor a Vdci utcdban nyitott Uzletet, melyet mar 1916-ban
hirdetett:
"Vastagh Gyula mtiveszi szalonjAban - IV., Vaci-utca 2. - je
les magyar mtiveszeknek eredeti olajfestmenyei jutdnyos Aron
kaphatOk. Eladds reszletfizetesre is."
Kes77ibb a IV., Kecskemeti utca 5:sz. aldt klt6ttette At "Milvelszi szalonjatV!
Rokonsagban volt a Vastagh Cs Denczur csalAdokkal, Cs els5sorban a ket csaldd mfivesztagjainak kepeit forgalmazta, de foglalkozott mAs milcsarnoki festElkkel is.
Orszagszerte kidllitasokat rendezett. Egyes varosokban sikerUlt
meqkapnia a vdros- vaay vdrmegyehiza tanacstermet, esetleg mds
hivatalos helviseqet, Cs t6bbszor megenzte a Nemzeti Szalont,
melt' eppen ott keszUlt kidllitast rendezni, mig vegill a kormAny
utasitotta a videki hatOsAgokat, hogy hivatalos helyisegeiket
kepkeresked5knek ne engedjek at, hanem csak akkreditalt milveszeti egvestileteknek.
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1938-ban, a 72 eves Vastagh Gyula a jobboldali kereszteny
kiskereskedaet trmaritc Faross Szovetseg elnOki tanAcsanak
tagja.

5.4.5.

Donath Sdndor

Regiseg- és mOkereskedese: IV., Kossuth Lajos u. 3. /1912/
7. /1925/
6s 194o-b61 meg van aciat
1912-ben m5r
Milk6des:
Dondth inkabb r6gisgLere!,,aed6 volt, de kepeket is arult,
aminthogy a rtisegkereskeda dltalaban foglalkortak miitar-

gyakkal. Flog

"antik"

kepeket tartott, de

neha becsuszott egy-egy magyar is, amit aztan tovabb-k6zvetitett. /Frankelnek is dtadott egyszer egy Rippl-ROnait, amit
behortak hozza./

Fia, Donath Pal Parizsban volt mnereskod.5, fr5leg a Parizsban
616" kiilfoldi fosta mUveit vasarolta, termeszetesen nagyon olcson.
Erdekos Seiden GusztAv ad. 4.6./ visszaeml6kez6se Donath-

-rel, amit Vajda 194o-es 2. mUteremkiallitaisar61 mondott, melvet az $ mUteremlekasaban rendeztek:
"A Vajda kiallitasra t6bbek 3r,z;,7)tt felvitterd Donathot, a
Kossuth L. utcai hires milkeresked6t is. Az eredmeny az volt,
hogy nagyon tehetsegesnek talalta, de eladhatatlannak a dolgat."

5.4.6.

Altst5dter.

Az AltstAdter-fele mi.lkeresked6s egyike a régi, meg a mult szazadban alakult ismert milkereskedeseknek, es meg a szazad elejen
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is fennallt. Frankel JOzsef mar ugy'emlekszik Altstadterre,
keresked6re, aki hamis kepekkel
mint ilzlethelyiseg
foglaikozott.

5,4.7. Bomberger
V., Oorcattya u. lo.
A Barberaer-fle niikereseaOs is eayike a hires regi mUkereske-lOseknek TielyisOgObe klt:5zatt be 1926-ban Frankel

Ern6. Bambercrer lAnya CsnrTos Gyula szinOsz felesege lett,
és valOszintilea cz a laardekesebb mozzanat a csaladdal kapcso1atban.

5.4.9.

En-0y Os Bir6
-------------

A Ilnicly Os Biro reaisOc-F-

mlhereskedOs a Gizella ter 6. sz.

alatt volt. A kOt tulajdonos, Brody Bela és Biro Zsigmond
egyarant elismert szakertFmek szaritott, 1917-ben Biro egyike
azoknak, akik az Ernst Muzeurn els6 arveresen a katalegus szerint veteli megbizasekat elfogadhattak. BrOdv pedig aukciovezetrSie volt a Nemzeti Szalon IV. nfivOszeti eir. veresenek
1924-ben. A cog rendezte meg a Magyar. Nemzeti Reneszansz
TarsasAa III. ankci6=V-1.t is a Nemzeti Szalonban.

5.4.9. Farber S.
IV., Karoly k5rut 1. /a K8zponti Varoshriza epUleteben/
Farber 1912-15 koz6tt rendszeresen hirdetett a Gyiljt5 c. folyOiratban, de kesMpb is miAkdik. Frankel JOzsef igy emlekszik
rd:
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"Annak neha volt jó kepe, Munkacsyja is. Vegyes Uzlet volt,
tartott mAs targyakat is." /regiseget, 6kszereket/

5.4.1o. Hoffmann Ferenc
IV., Cerl6czv u.
A szAzad els6 fel(Then a hifejezetten milkeresked5 cOgeken kifocaalhozott eqyuttal miikeresvUl szint- e rninclon keTAnrnto
1:(1,ssl is. Eznk k%577,tt a lcgismertebb az 199o-ban alapitott
Hoffmann-f6le keretyydr (s V5pkereskedes volt, mely a csalad
Cer16(77v utcai h:17.'4!)an ii7,nrelt 11(2g a IT. vilaghriboru idejeloffmann Fcroac ncVike volt a legbecsUletesebb Uzletben
embereknek, maga volt a megtestesiilt pedant6ria, uri viselked6s. Erellett nagv vac7vonnal rendelkezett.

5.4.11. Rados !.rno
Ismert volt Rados Ern riikereshode., se is: 1924-ben peldaul az
Alkotas :Itivc'szha7 egyik katal,Yrusdban hirdetntt. Rados rendes
ember volt, "kicsit Cilis" /Tr;inkel/, dr, alanvotrien szerette
a muv6szetet. R6zkarcokal foglallozott, Lovbba volt egy
festr,ljn: Csuk Jen6

Tracrylr tajakat festett/, akit kep-

viselt.

5.4.12. dr. Reti Gyula
Dr. Reti Gyula kecskemeti -Ligyvd volt, majd. Szildrd Vilmossal 1919 kortil megvette Frftnkel Ern6" rfivszoti r6szvenytarsasdaat, az Aradi u. 22. szam alatti helviseg(Trel.

vettek

meg Szentiv5nyi Gyula ?:Thvvt5,rat is./ rAr Szildrd Vilmos
nolkill megalapitja az Aurora Milveszet RT-t, ad. 5.3.1/
melynek cls3 Aradi utcai kiallitasat ismerem 1924-1361. Kes5bb
bekoltortitt a Vorosmarty terre, és ott nyitott boltot.
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5.4.13. Rucz Gyula
Rucz Gyula Uzlete a 15nyai ni-rhan, az Arveresi Csarnokkal
szemben volt, és f6kent abbel elt, hogy aki be akart adni
valamit az ankcierr,. do nem k-mta men- , amire sadmitott, Bement hozzd, es 6 megvasdrolta a kindlt Anat. Az btlet olvan
je volt, hogy a bolt anelkill is kivalean prosperdlt, hogy
Rucznak a legcsekelyebb focalma is lett volna a maveszetrill.

5.4.

Silberman

es

A SilberEann esaldd nagy keresked3csaldd volt; Budapesten és
Becsben voltak Uzleteih. /Bp. IV. , Muzeum krt. 17., Wien, I.,
Singer strasse 7. 1926-ban uj cimek: Bp. V., TUrr Istvan u. 4.,
Wien, Seilerstatte 5./ Az ismert ceg vezette a Magyar Nemzeti
Reneszdnsz Tarsasdg mAsodik es harrnadik aukciejAt 1921-22-ben.
1925-26-ban a Magyar
c. lapban hirdetnek. Kesab a
csaldd kivdndorolt Amerikaba, és 1936-ban 3k rendeztek a
FrMnkel-Szalonnal kOz;.5sen Sznyi is Berndth New York-bell kiallitdsdt, ami azonban nem hozott anyagi ,sikert.

5.4.15. Steiner Lajas
Steiner Lajos hires regisegkeresked5 csaladbal szdrmazott és
nagy k3zkedveltsegnek 6rvend3, tekintelyes figurdja volt a
pesti mUkereskedelmi eleLnek. Amikor Ernst Lajos 1917-ben elinditotta nagyszabasu aukcioilzletet, keresve sem talalhatott
volna jobb aukcievezett ndla. "Steiner bAcsi", mint csendes-tars; reszesedett az drveresek haszndbel. Sajit Uzlete is
volt, el6szor az Andrássy uton, majd a Dorottya utedban, vegtil
a Pilvax kozben. Dusgazdag ember volt. Amikor meghalt, felesege
vezette tovabb az Uzletet, és hamar t('3nkrement.
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5.4.16.. Szilard Vilmos
Pest egyik legtekintelyeseLb regiseg- és milkereskedGje volt,
tovabba a MUgyiljtr,5 c. folyeirat.megalapit5ja és szerkeszt5je
1927 és 1932 k5z6tt /ekkor a folyeirat megsztint/. Els5 adatom rola a7, hogy dr. Reti Gvulaval megveszik Frankel Ern6
Aradi utcai m5.1kereskedeset /es Szentiv5nyi Gyula kftyvtarat/,
1919 k;irlil. 1924-ben mar 6nalle Uzlet tulajdonosa a VI., Sziv
utca 11. I. qmeleten rallande raktar régi és modern els3rangu mesterekben"/, majd Lenard Ern5vel megalapitja a Klasszis
MUkereskedelmi RT-t /1d. 5.3.6/ 1924 kOzepen, melynek mar
igen el6keli"; k-:irnyeken, a fl ria Valeria n. 7. sz. alatt volt
helyiseue. /"Butorok,
regi és modern k.(spek és metszetek"/ A r6szvenytiarsasrlg me:.g 1926-ban is hirdet a Magyar
Mfiv6szeL c. labban, de 1927-ben a MUgyUjt6 alapitasakor az
Uzletet Szilard nar
vezeti.

5.5. 1Jemzetk6zi milkereskerrank
5.5.1. (demes Marcell
(demes narcell /1866-1930 az egyetlen igazan nagyvonalu magyar mUkeresked5, ha ugyan jogosult a "magyar" jelz5 haszn&lata; mUk3desenek fenves szakasza uqyanis kg1f1dIn zajlott, illetve eppen azert k61t6zott kUlgildre, mert valehan nagyardnyu
tevekenyseget csak ott volt media folvtatni.
1921-ig
reszben Ilagyarorszagon tevekenykedett, es marnTar kapcsolatait
Clete vegeig fenntartotta és apolta, eletutja is ide kivankozikT
A mUgyUjtes aranyknra vegan ler-Tett a szinre, amikor agyes, jószemil emberek meg fel tudtak hajtani a régi nagy mesterek egy7
-egy jelents mUvet, de amikor azok mar fogyOban voltak, es
draik megkezdtek csillagdszati emelkedesiiket.
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Régi, nagyertekU alkotasok Magyarorszagon leginkabb mUgyUjt5k reven kerUltek forgalomba. A legtobb mugyiljt5, bar nem
hivatasszerflen, nem csak kCpek vetelevel, de,eladasaval is
foglalkozott. Tohben k6zUliik vAgUl is mUkereskedr5k lettek.
Nemes Marcellr51 1912-ben Felvinczi Takacs Zoltan, mint a
mintaszerii gviljt5 M5vetend p61dajar61 ir:
"Neines Marcell rd is szolgalt b6segesen az elismeresre. Gyiljt6
szenvedelye valOsagos milveszi tehetseg kifolyasa, mely ujabban ki is girt a maga ki5zvetlen formajaban. /Festegetni kezd,
és kesbh kiallitasa is volt az Ernst Muzeumban. / RenclkivUli
eredmenyeihez faradsagos Cs sok aldozatot igCnv15 uton at
jutott. nyUjtemCnye egves nevezetesebb darahjainak megszerzesCL az adas-vevCs liosszu sora elr)zte meg."
Eq(2szen me1vril inault. Leqfeljehb hat elemit v6gzett, Cs
2o .eves koratal az "Urban S.L." sz-6nkereskedr5 ceg UrTyn6ke. A
vallalat kelpvisel3je volt a frankfurti Coldschmidt-ceg rezaruinak is, maga noldschwidt oedig viThqszerte ismert mUgylljti5
volt. Nemes Marcell 07 183o-as evek veg6n Urban Samuel ajanlasaval és jotillasaval felkeresi Goldschmidtet, Cs eqy rakomany
metszettel tCr haza. Miutin ezeken tuladott, nagyar kepeket
kezdett vasfirolni, Sni tzert, Katont, Magyar-Mannheimert és
fi.71eq TZipp1-7i:Cnalt.
Egyre ismertehb ember lesz, rendszeresen latogatja a JapankayChazat /ke"?si)bb a fl, zinyei WirsasAc7 alapit6 tacTja/, Cs kapcsolatha kerUl a hires mUgyiAjt6kkel, makeresked6kkel.
Ekozhen elert nervi Uzleti sikereket, ahhoz azonhan, hogy komolyabh vallalkozasha kezdjen, nem volt elCg t7,k6je. Fordulopontot jelentett az Cletehen, hogy sikerUlt megnyernie maga szamara Herczog Mot- barot, Pest egyik leggazdagahh bankarat. A
baronak az Andrássy uton volt a palotaja a Mrj:indnCl, telis-tele mUkincsekkel. /Fr;:inkel Ern eery svajci biztosito tarsasag meghizasabol kesnh 5,000.000.svajci frankra becsUlte fel
a gyUjtemenyt./ A har6 j6 befektetest latott Nemesben, Cs
hajlandC volt finanszirozni mUk6d6set. Itt kezd6dik Nemes

- 173 -

Marcell bemulatos felercelkedse.
Bejerja EurOpit, kUln6sen Spanyolorszegot, ahol Goyek és
Valazquezek utan kutat. Egyike az elsanek, akik felismerik
Greco nagysiaget: riar a mutt szazad vqn gyiljteni kezdi,
és 2o C:v alatt 12 kitiln kCpCt_ szerezte meg. Vaserol azonhan
francia roderneket is. 1912-ben gyiljtem6nyelym -C3bbek kzt
Bronzino, Guardi, Tintoretto, Rembrandt, Van Dyck, Goya,
Constable, Greco /7 db./, valaFint Corot, Courbet, Nanet,
Monet, Helacroix, Diaz, Sisley, Renoir, Degas, C6zanne miivei
talal1iat6ak.
1913-ban elszlvol Tlerczog !),Ir6v,71]: eqy nen tul sikeres parizsi
aukcir) utan a kock java r',15.7.1., a bilr6 gyUjtorinyebe kerUl.
Az I. Vileghaboru masodik feleben es befejezese uten oriasi
kereslet indult meg,nagv6rt6kU milLargyak utan. Nemes gyUjtemenye maradekabol talpraillt, 1917-ben MUnchenhen a Regenstrasse
lo. alatt mar egy palotat vett, Cs 1921-ben v6glecr odaktiltbzik.
A nemet birodaloM veresege folvten sok mUkincs kerult akkoriban forgalomba, es Neves Marcell teljes er6vel helevetette
magat az izletelesbe. fless vaqvonra tett !zert, tf3bb haza,
vill5ja volt tele mUtargyakkal, es feledelmi 7)orntiban elt /ami
szinten az Uzlethez tartozott/.
Nemes oriasi hitelekkel dolgozott, és az 1928-as vilagvalsag
megrenditette a helyzetet. 1928 -ban gyUjtemenve egy reszet

aukciOra bocsatja Amsterdamban, de a nyoinott id75ben az Arveres
rosszul sikerUl. Megmaradt vagyona, ame1yet 12 millio markara
becsUltek, naprol -napra veszitett e5rtek6bi7;1. /Ualtila utan,
193o-ban gyUjtenenye miincheni arverese "mind6ssze" 4 milliot
hozott es az utols6 pfennigiq hitelez3i zsebebe vdndorolt./
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Tamadt meg egy lehet6sege, holly talpra alljon: Olaszorszagban felfedezett es megvashrolt egy Tiziano kepet, amiert egy
amerikai gyiljt6 1 milli , dollart igert, es ez az osszeg szanalta volna. Azonban a f5 Tiziano-szakert(75vel, Wilheim Bode
berlini - muzeumf6felUgyel6ve1 Nemes rosszban volt, es az megtagadta a kCp hitelesiteset, Whit igy aron alul, nehany
loo.000 Ooll5r6rt tudott csak ertekesiteni.
"Tnnemenyes palyafutasa, nCha modortalansaga irigyeket, ellensegeknt szerzettek neki. Elhireszteltek, kepei homhlyos eredetflek, agyonrestauraltak. A Nyugat regi, nagy milkeresked6i
nem szivleltCk a parvenqnek birodalmukba vale hetbreset. Azt
mondtak gvjtemeny,:'re: cola sent l'Orient. A•valesagban nagyon
is adoLt arra, hoc17 kCpeinek e]X5k016 podigreje legyen. Neves
mtitijrtoneszek darabjait j61 ismertek, csaknem minden egyes
darab tanulranyull targvat k'"Ipezte, az irodalomban ismer-Lek,
mlitrteneti milvekben idztek, es szamos kOzilliik a vilhg leghiresebh muzeumaiban, gvljtemCnveihen diszelog."
Magyarorszagon, /mind minden ffazdag, kfl.1f6lOre szakadt hazankfianak/ nacre tekintelye volt. Szqmos kittintetest Cs n janoshalmi"
elEinevvel neressegot kapott. Igaz, hogv nagyon jelent6s mecenaturat folytatott. A. szeprqvCszeti Muzeumnak 4o milvet ajandekozott /ugvan nem rind

fest ii

de 17.ztiik vannak a

muzeum grecoi, velazquezei r govai, 'Ianyold hires Rakeczi-portreja, Stb./. A Szinyei Tarsasaghan fiatal pflyszek tamogatasara OsstOndijat letesitett. Rendszcrosen vasArolt Ernst Lajosnal, es ezeket a keTeket a videk follenditsere szanta:
Kecskemet varosanak k;izel loo magyar muvet ajandkozott, Cs
azt tervezte, hogy a vidki muzeumokat sorra f.. .ogja igy felvirdgortatni.

5 .5 .2 . Pork_'_ Marton
Porkay Mftrton /189o-1967/ volt Nemes Marcell mellett a masik
nagyobbszabasu, unerczetk('5zi szintil" magyar milkeresked.6, bar
jelent6segeben messze elmarad Nemest61.
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Apja jemedu pesti kAvehAztulajdonos volt, és a joszemU Porkay
fiatalon elkezdett regi kepekkel foglalkozni. Sokat jArt kUlfoldre, es egy francia erofnrt vett felesegUl. Nagy milertekekkel is kereskedett , es kapcso]atai voltak a Szepmfiveszeti
Muzeummal.
Porkavt az Angol-Magyar Dank vezorigazaateja, Krausz Simon
finanszirorta, igy drga keneket is meg tudott venni, As ki

tutita viirni a megfelel4.5 alkalmat az Crtkesitesre. A bankAr
tElkeleb61 az Eskii teron szep gal6ri(tt is nyitott, ami azonban
nem r3nkiig !7-1 lit fenri /PrThkol J6:z,zef szertnt: "mert elherdAlta"
Sokat tartr)zkodott

ahol szinten nagv fizleteket bo-

nyolitott le. 1934-bnn a Nem7oti Szalonnak irott leveln
/amelybon ertesiti a Szalont, hoc7 a Magyar Nemzeti Sz6vetseg
megbizta egy kiAllitAs rendezesvel: "SzcnzAcies anyagot fogok
a kiAllitAs reTszere rogGzerezni."/ a levelpapir fejlam
athuzva - a k;5vetkez: "Martin T'orkay, expert and Cealer in
Paintings by Old. Masters; The icn

Washington D.C."

Porkay vegUl is eleg rossz hirnevre tett siert, mindenhol tartozott, és bizony, meg az is elFfordult, hogy becsanott embereket. Krausz Simon is s7akit vele. Pelekeveredett egy komolyabb botrAn7ba is, amirr51 sokat irt a sajt6:
Volt neki egy Hahn nevU tArsa, aki egvszer cladott ket hamis
kepet a Szepmfiveszeti ruzeumnak. Porkay nem volt reszes az Uzletben, de tisztAban volt a kenek valedi ertekevel, mert amikor egy alkalommal Petrovics nem irt meg szAmAra eqy kepigazolast, levelben hivta fel 'roman miniszter figyelmet arra, hogy
a Muzeumot hozzd nem ertr5 modon, knnyelmH einberek vezetik,
akik herdAljAk az orszAq vagyonAt, es peldakepp a ket kepet
emlitette. Oriasi botrAny tAmadt, vegUI Petrovics Weiss FUlop
segitsegevel kffizette a Icet kep vetelArAt.Az eset azonban
alaposan megtepAzta Porkay tekintelyet is.
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1945 utdn nyugatra koltOzott, és ott folytatta miik6d6set.
Hires volt arrOl, bogy komoly gyiljtemenyekben Rembrandt-hamik5nyvet is irt: "Rembrandt, andere
sitvdnyokat szurt ki.
Leute and ich" 6s "AuF der Karussel der KUnst". Haldlakor szdszAmolt be a "hires milkereskemos nyugati napilan
d6 6s botrfinylis" elhunytAr61.
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A Magyar Kepz6mtiveszek Memoranduma a kepzOmUveszek mtiveszi,
szocialis es gazdasagi problemainak megoldasa targyaban, 1934-35. Budapest, 1935.
Magyar Mtiveszet 189o-1919. I. Szerk. Nemeth Lajos, Budapest, 1981.
Marffy odon beszel kortarsair61 és a korr61, jegyezte Somogyi
Arpad, /kezirat/ MDK-C-II-26.
Nemzeti Szalon Almanach, Budapest, 1912.
Pataki Gabor-György Peter: Amos Imre napl6ja, = Ars Hungarica,
1984/1. 111-135. old.
Pataki Gabor-György Peter: Dokumentumok Ban Bela hagyatekab61,
= Ars Hungarica 1984/2. 283-293. old.
Perneszi S. Kalman: A haboru és a mUveszeti targyak piaca,
= A Gyiljt5, 1916. V. evf. 63 /119./ - 76 /132./ old.
Rabinovszky Mariusz irasa Redo Ferenc elvtarsnak, 1949. junius 14.
/kezirat/ MKCS-C-I-64/38-4
Rabinovszky Mariusz: Miiveszi elettink pangasar61, = Nyugat,
1926. 19. evf. 1o23-1o26. old.
Revesz Istvan: Uj Mfiveszet Baratainak Egyestilete, /kezirat/
MDK-C-II-28.
Rippl-Ronai JOzsef emlekezesei, = Rippl-ROnai JOzsef emlekezesei,
Beck O. Ftilop emlekezesei, Budapest, 1957.
ROzsa Miklos: A Mtiveszhaz tortenete, = A Miiveszhaz - kalauz a
Mtiveszhaz palotafelavat6 kiallitasara, szerk. ROzsa
Miklos dr. Budapest, 1913.
dr. SiklOssy Laszlo: A mtiveszeti aukci6, = Nemzeti Szalon
Almanach, Budapest, 1912. 8o-85. old. es 295. old.
Sz. Molnar Erika: A Konyves Kalman mUintezet tortenetenek monografikus feldolgozasa, /szakdolgozat/ 1984. 1-lol.old.
/ELTE Milveszettortenet Tanszek Konyvtaraban/

- 18o -

Tamds Henrik: Egy kis kornyezetrajz a Tarns Galeria tortenetenek megir6s6hoz, /k6zirat/ MDK-C-II-25/1 /kovetkez5 miivel egybe Witve, de killon lapszdmozva/
Tamds Henrik: A Tamds Gal6ria thrtenete, /k6zirat/
MDK-C-II-25/1.
Tamds Henrik: /jegyzi: Somogyi Arpad/: A Tamds Galeria tortenete, /k6zirat/ MDK-C-II-25/2
°
Minas Henrik: Emlekezeseim Mednyanszky Lasz16r61, Rudnay
Gyuldr61, Koszta J6zsefre51, /k6zirat/ MDK-C-II-24
/egybe kotve, de a harom resz kiilon lapszdmozva/
Taylor, John Russel - Brooke, Brian: The Art Dealers,
London, 1969.
Tihanyi Janos Lajos: 1/6delmet a kontdrok ellen, 1-2. cimil
cikkek kivonata /Pesti Nap16 1934. janudr 14. és februdr 4./ MDK-C-I-1/1386 és MDK-C-I-1/1395
Vale-1. Grant: Ernst Lajos, Budapest, 6vszdm nelkUl /1941?/
Wertheimer Adolf: Beszelgetes Wertheimer Adolffal, jegyezte:
Somogyi Arpdd, /k6zirat/ MDK-C-II-27'
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JEGYZETEK
/A bibliografiaban is szerep16 milvekre, forrasmunkakra van hivatkozasoknal a szerz6t és a
cimet roviditve, egyszerUsitve adorn meg./

1.1. Gazdasagi helyzet
1. Lazhr: Az Ernst Muzeurn... 11. old.
2. Lyka: FesteszetUnk... 15. old.
3. Lyka: Festeszettink... 18. old.
4. A Gyajt6, VII. ovf. 192o. 2. old.
5. Lazar: Az Ernst Muzeum... 15. old.
6. Mtigyiljt6, 1927. december, 1o7. old.
7. Genthon, 235. old.
8. Rabinovszky irasa... 4. old.
9. Pataki-György: Amos... 121. old.
lo. Frankel riportja az MKI-vel, 138. old.
11. Gadanyin6, 19o. old.

1.2. Mtiveszeti ktizelet
1. Domotor, 12. old.
2. Bandd9,992.oUld.
3. Bende, 1o2. old.
4. Lyka: Festeszettink... 25. old.
5. Pataki-György: Amos... 119. old.
6. Lyka: FesteszetUnk... 27-29. old.
7. Rabinovszky: Mtiveszi eletfink... 1023. old.
8. Marffy, 6. old.

1.3. Vasarlokoz6nseg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magyar Milveszet 189o-1919, 128. old.
Magyar milveszet 189o-1919. 33. old.
Marffy, 4. old.
Rabinovszky irdsa... 1. old.
Lyka: Festeszettink... 18. old.
Koves, 351. old.
A szerz6 magnofelvetele
A szerz6 magnofelvetele
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9. Tamers: Kornyezetrajz... 17. old.
lo. Rippl-Reinai, 128. old.
11. Gaddnyine, 126. old.
12. Wertheimer, 3. old.
13. Marffy, 6. old.
14. Wertheimer, lo. old.
15. Frankel riportja az MKI-vel, 121-123. old.
16. Koves, 35o. old.
17. Pataki-György: Amos... 112. old.

2. A milkereskedelem helyzete és szinvonala a korszakban
1. Bende, 127. old.
2. Bende, 131. old.
3. Magyar Kepz. Mem.
4. Magyar Kepz. Mem. 34. old.
5. Bende, 136. old.
6. Bende, 137. old.
7. Frankel: Egy kepszakert5... I.
8. Tamers: Kornyezetrajz... 2. old.
9. Bende, 271. old.
lo. Rabinovszky: Milveszi eletUnk... 1o25. old.
11. Tihanyi: Vedelmet... I.
12. Bende, 27o. old.

3. A hivatasos milkereskedelem szerepe
1. A t5rgyalt intezmanyeket, szemcslyeket, esemenyeket ld.
reszletesen az 5. fejezetben

4.1. Allami /hivatali, kozilleti/ mecenatura
1. Magyar mliveszet 189o-1919. 141. old.
2. MUgytijto, 1928/1. 23. old.
3. Sz. Molnar, 11. old.
4. Lyka: FesteszetUnk... 21. old.
5. Tamers /Bomogyi/, 2. old.
6. Borsos, 246. old.
7. Lyka: FesteszetUnk... 21. old. és Beck, 291. old.

- 183 4.2. Kiallitasok regyesilleti" miikereskedelem/
1. Lyka: Vandorlasaim... 286. old.
2. Nemzeti Szalon, 84. old.
3. Magyar milveszet 189o-1919. 129. old.
4. Rozsa, 23. old.
1o25. old.
5. Rabinovszky: MUveszeti
6. idezi: Sz. Molnar, 13. old.
7. Lyka: Festeszetilnk... 21. old.
8. Lyka: FesteszetUnk... 21. old.
9. Bende, 247. old.
lo. Magyar Milveszet, 1925. 436. old.
11. Katalogus a Szepmtiveszeti Muzeum Konyvtaraban
12. Katalogus a SzepmUveszeti Muzeum Kanyvtaraban
13. Magyar Milveszet, 1925. 171. old.
14. Lyka: Festeszettink... 22. old.
15. Magyar Mtiveszet, 1925. 583. old.
16. Magyar Milveszet, 1925. 436. old.
17. Lipka: Festeszettink... 22. old.
18. ROzsa, 11. old.
19. Lyka: Festeszetunk... 23. old.
2o. Bende, 261. old.
21. Tamers: Kornyezetrajz... 6-7. old.

4.3. Kommersz kepkereskeda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A szerz5 magnofelvetele
Tamers: Kornyezetrajz... 9. old.
Bende, 282. old.
Frankel: Egy kOpszakert5... I.
Magyar Kelpz. Mem. 34. old.
FrNnkel-Szalon, 1938. decemberi Tihanyi Janos Lajos kata16gus, 8. old.
Bende, 266. old.
Milgyiljt5, 1928/1. 22. old.

4.4. Ugynokok
1. Magyar Kepz. Mem. 34. old.
2. Magyar Kepz. Mem. 36. old.
3. Tamers: Kornyezetrajz... 4. old.
4. Bende, 262-263. old.
5. Frankel Jozsef - a szerz5 magnOfelvtele
6. Bende, 262-263. old.
7. Bende, 268. old.
8. Frankel - a szerz6 magnofelv6tele
9. Bende, 129. old.
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lo. Bende, 263. old.
11. Tamas: K8rnyezetrajz... 5. old.
12. Bende, 264-265. old.
13. Tihanyi: Vedelmet... II.
14. Bende, 265-266. old., Tamas: KOrnyezetrajz... 5. old.
és Frankel: Egy kepszakert5... III
15. Bende, 265. old.
16. Minas: Kornyezetrajz... 5. old.
17. FEtii1tik&1-- a szerz6 magnofelvetele
18. Frankel - a szerz5 magnofelvetele
19. Frankel - a szerz5 magn6felvetele
2o. Bende, 267. old.
21. Tamas: Kornyezetrajz... 7. old.
22. Frankel - a szerz5 magn5felv6tele
23. Bende, 267. old.
24. Bende, 267. old.
25. Tam as: Wirnyezetrajz...9. old.
26. Tihanyi: Vedelmet... II.
27. Frankel-Szalon, 1938. novemberi Tihanyi Janos Lajos
katalOgus 9. old.
28. Lyka: FesteszetUnk... 21. old.
29. Tihanyi: Vedelmet... I.

4.5. Aukciok
1. Magyar miiveszet 189o-1919. 129. old.
2. Siklossy, 295. old.
3. A Gyiljt5, 192o. VIII. evf. 2. szam, 2.old.
4. Bende, 273. old.
5. Siklossy, 81. old.
6. Lazar: Ernst Muzeum...16. old.
7. A Gyiljt5, 1913. II. evf. 3o9. old.
8. Bende, 273. old.
9. Bende, 280. old.
lo. MligyUjt5, 1927/1. 13. old.
11. Balint. 171. old.
12. Milgyiljt5, 1927. december, 1o5. old.

4.6. MUveszmecenalas, szerz5deses milveszmenedzseles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Magyar muveszet 189o-1919. 141. old.
Lyka: Vandorlasaim... 3o . old.
Wertheimer, lo. old.
Wertheimer, 9. old.
Tamas /Somogyi/, 7. old.
Frankel riportja az MKI-vel, 34-36. old.
Frankel - a szerz5 magnOfelvftele
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8. Borsos, 246. old.
9. Majoros, 239. old.
lo. Majoros, 239. old.
11. Frankel - a szerz6 magnOfelvetele
12. Majoros, 239. old.
13. Majoros, 243. old.
14. Majoros, 244. old.
15. Majoros, 239. old.

4.7. Milgyiljt5k kereskedelme, mlitermi eladas
1. Bende, 272. old.
2. Tamers: Minds Galeria... 35. old.
3: KOves, 351. old.
4. K;ives, 352. old.
5. Frankel - a szerzei magn6felv6tele
6. Frankel - a szerz5 magneidelvetele

4.8.1. Milbaratok Köre
1.
2.
3.
4.
5.

Milgyiljt5, 1927/1. 21. old.
Magyar mliveszet 189o-1919. 132. old.
Bende, 9o. old.
Beck, 287. old.
Milgylljt5, 1927/1. 27. old.

4.8.2. Hazai Milvasarlok Egyestilete
1.
2.

Az egyestilet munkaj4t Iendvai cikke ismerteti
Lendvai, 49. old.

4.8.3. Munkhcsy Ceh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A funkci6kat betolt6 szemelyek felsorolAsdt ld. Bende,
133. old.
Bende, 132. old.
Lyka: Festeszetiink... 99. old.
Milgyiljt6, 1927. november, 78. old.
Wertheimer, 13. old.
Bende, 133. old.
Bende, 134. old.
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8.
9.
lo.
11.

Bende, 134. old.
Bende, 135. old.
Bende, 135. old. es Lyka: FesteszetUnk... 99. old.
Pataki-György: Amos... 115. old.

4.8.4. Uj MUveszet Baratainak Egyesulete
1. Az egyesUletr6l beszamol Revesz Istvan, Ugyvezet6 igazgato

4.8.5. SzepmUyeszeti Muzeum Barati EgyesUlete
1. Wertheimer, 14. old.

5.1.1. MUcsarnok és Nemzeti Szalon
1. Magyar mUveszet 189o-1919. 128. old.
2. Magyar milveszet 189o-1919. 128. old.
3. Magyar mUmeszet 189o-1919. 134. old. es Lyka: FesteszetUnk.
9. old.
4. Bende, 94. old.
5. LykaX Festeszetdnk... 25. old.
6. Magyar mUveszet 189o-1919. 55. old.
7. Lyka: FesteszetUnk... 25. old.
8. Magyar mUveszet 189o-1919. 142. old.
9. Sz. Molnar, 12. old.
lo. Magyar mUveszet 189o-1919. 142. old.
11. A GyUjt5, 1914. III. evf. 16o-161. old.
12.Sz. Molnar, 11. old.
13.Lyka: PesteszetUnk... 21. old.
14.Rozsa, 22. old.
15.Magyar mUveszet 189o-1919. 129. old.
16.Bende, 91. old.
17.Magyar mUveszet 189o-1919. 13o. old.
18.Magyar mUveszet 189o-1919. 129. old.
19.Magyar mUveszet 1890-1919. 142. old.
2o. Magyar mUveszet 189o-1919. 13o. old.
21.Dom8tor, 26. old.
22.Tama's: KOrnyezetrajz... 22. old.
23.Orsz. M. Kir. Kepz5mUveszeti F5iskola Jegyz5konyve,
MDK-C-I-1/2. 355-356. old., 397-398. old.
24. Minas: KOrnyezetrajz... 8-9. old.
25.Bende, 261. old.
26. Bende, 261. old.
27. Bende, 180. old.
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28. KatalOgusok ea Szepmflveszeti Muzeum Mnyvtarhban
29. A megallapodas peldanya a Nemzeti Szalon iratai kOzt,
MDK-C-I-5/3285
3o. Elszamolasi kimutatas a Nemzeti Szalon iratai k8zt,
MDK-C-I-5/32o7

5.1.2. D'illyyes

Kalman

1. A vallalat mukod6sest nagyon alaposan feldolgorta
Sz. Molnar Erika loo oldalaa szakdolgozataban.
2. Sz. rolnar, 7. old.
3. Sz. Molnar, 7. old.
4. Donde, 212. old.
5. Sz. Molnar, 2. old.
6. Sz. Molnar, 77. old.
7. Kiallitaskatalogus a Szepmflvszeti Muzeum V5nyytaraban
8. Sz. Tolnar, 2. old.
9. Sz. Molnar, 18. old.
lo. Sz. Molnar, 57. old.
11.
kett.6 katalOgusa a Sz6pmUveszeti Muzeum Konyvtargban,
a harmadik a Magyar , Mflv6.szet folyftrat 1932-es kiAllitasi
ismertet5j4b61
12. Sz. Molnar Erika dolgozatabol; a tovalphiakban csak azokat
az adatokat'je101om, amik vas forrasheil szarmaznak
13. Magyar. mflveszet 189o-1919, 131. old.
14. Rippl-Ronai, 86. old.
15. Lyka: FesteszetUnk... 26. old.
16. Magyar Mfly6szet foly6irat 1925-6a evfolyamdb61 egy boriA
ton /a Sz(-pm
s nvszeti
Muzeum Mnyvtarlban az evfolyam
vegen kotve/

5.1.3. Iltiveszhaz
1. Az adatok egy resze ROzsa 1913 elej6n, a Szegffl utcai
szekhaz megnyitasara kiadott tanulmany5be51 szarmazik,
megsztines: Bende, 115. old.
2. Rozsa, 9, 12, 14. oldal
3. tisztsegvisela: Rozsa, 13-14. old.
4. A Mtiveszhaz e1s6 csoportkidllitdsdnak 19o9. decemberi katalOgusaban /Sz6pmflvr,szeti Muzeum Konyvtara/ 21. old.
5. Rozsa, lo. old.
6. Magyar mflveszet 189o-1919, 131. old.
7. ROzsa, 15. old.
8. ROzsa, 11. old.
9. Magyar MUyeszet 189o-1919. 131. old.
lo. Rozsa, 12. old.
11. Rozsa, 12. old.
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12. Rozsa, 12, 8ldold. es Bende, 1o7. old.
13. A GyiljtO, 1912. I. evf. 55. old.
13. Az anyagi hatter megismeresehez a kovetkez5, egymast
kiegeszit6 forrasokat hasznaltam: Tamas: KOrnyezetrajz...
13-15. old. Bende, 1o4-117. old. és Rozsa, 9. old.
15. Tamas: Tamas Galeria... 68. old.
16. Tamas: KOruyzrtrajz,.. 11. old.
17. Tamis: Kornyezetrajz... 11. old.
18. FrNnkel - ri*-,ort az ;JKI-vel. 164. old.
19. Bende, 1o4. old.
2o. Magyar. ZsidO Lexikon
21. Maveszeti Lexikon
22. Lyka: Vandorltisaim... 286. old.
23. Tamas: nrnvezetrajz...lo. old.

5.1.4. Szent-Cy6rgy7Czeh
1. Bernie, 139. old. /az clejen szerep15 tObbi adatot ld.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.

kesObh a szAvecri)en/
Bende, 189. old.
A Gyiljt6, 1913. II. evf. 3o9. old.
A Szent-Gy6rgy-Czeh 7. aukciekatalOgusa /1911. májush
48. old. JA Szepmilv6szti Muzeum hThlyvtariban/
A GyLljt3, VII. evf. 8-1o. 3Z, bels3 boritojan
SiklOssy, 81. old.
A Gyiljto, 1915. IV. evf. 153. old.
Katalegus a SzeprOveszeti Muzeum TV-3nyvtarahan, illetve
A Gyiljti."5 utolse szrima: 192o 5szon, VIII. evf. 2. szam
A Gyiljt5, 1912. I. evf. 343. old.
A GyiljtO, 1914. III. evf. 16o. old.

11. Szent-Gyruy-Czeh 7. aukciekatalegusa, 42. old. és
A GyUjt, 1915, TV. evf. 142. old.

12.
13.
14.
15.
16.

A Gyiljt%_:;, 1916. V. ('T., vF. bo12
A Gyiljto, 1916. V. evf. belsS borito
A Gyiljti5, 1916. V. evf. 56/f old.
A Gyiljt6, 1917. VI. evf. 225. old.
A Gyajt6, 192o. VII.evf. 2. old.

5.1.5. Ernst Muzeum

1. Valor, 11. old.
2. Bende, 192. old.
3.
4.
5.
6.
7.

Bende, 194. old. es Frankel-riport az PMI-vel, 178. old.
Bende, 192. old.
Lazar: Ernst Muzeum,.. 3. old.
Ernst Lajas, 4. old.
Ernst Lajos, 5. old.
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8. Jeszenszky, 158. old.
. LAzdr: Ernst Muzeum... 3. old.
16. Valor, 11. old.
11. Val6r, 14. old.
12. Bende, 192. old.
13. Bende, 192. old.
14. D6m6tor, 18. oil.
15. Lazar: Ernst Tluzeum, 4. Old.
16. L5z;ir: Ernst Muzeum... 4. old.
17. Bende, 193. old.
18. Ernst Lajos, 6. old.
19. Valet, 11. old.
2o. Bende, 194. old. és Tanis: nrnyezetrajz... 16-17. old.
21. Farkas, 3. old.
22. MfliWesebi Lexikon
23. 1,5_zr-tr iinnepl6se... 6. old.
24. Mavesszoti Lexikon
25. Lazr: Ernst Nuzurt... 4. old.
26. Thrtzar Onnepl6se... 3. old.
27. Tamis: 1,:rnyezetraj-.... 17. old.
28. Tams: Rudnay... 13. old.
29. Tamds: K6rnyezetrajz... 18. old.
3o. Donde, 196. old.
31. A szerz,5 magnr,5Telvaele
32. Farkas, 4. old.
33. Lyka: Vaindorlasaim... 236. old.
34. Tamds: Kornyezetrajz... 17. old.
35. Tamris: Rnbrnyezetraj7... J.
36. Farkas, 4. old.
37. Lyka: VandorLisai... 2116. old.
38. Frankel - riport az M11-vel, 179. old.
39. Lazar: Ernst Muzeum... 9. old.
4o. Donde, 191. ol,L
41. Jeszenszky, 159. old.
42. Valer, 17. old.
43. Farkas, 3. old.
44. Minas /Somogyi/, 7. old.
45. Pataki-György: Amos... 116. old.
46. Gadanyine, 114-115. old.
lo. old.
47. Lazar: Ernst Muzeum
48. Az el5adasok listajat a katalOgusok rendszeresen, osszesitve Mzlik
49. Valet., 19. old.
5o. Valer, 19. .old.
51. Jeszenszky, 159. old.
52. Geber, I. 174. old.
53. Frankel - riport az iWI1, 39. old.
54. Frdnkel - a szerz3 magnOfelvOtele
55. Bende, 195. old.
56. Katalogus a Szepmfiv6szeti Muzeum KOnyvtaraban
57. Lazar: Ernst Muzeum, 16. old.
riport az MKI-vel, 179. old.
58. Frankel
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59. Tafias; KOrnyezetrajz... 2o. old.
6o. Tamils: Kornyezetrajz... 19. old.
61. MKCS-C-I-8o/155-5
62. Az adatokat, ahol kU15n nen je1818m, a kovetkez5 forrassokbel meritetten: Geher, I. 175. old., Tamils: KOrnyezetrajz... 21. old. es Frankel - riport az MKT-vel,
18o-181. old.
63. Vali-", r, 27. o3d.
64. Arveresi E.6z1ny, XX. rwf. 1939.janudr 1. rendkivtili szam
65. Bende, 2o3. old.
66. Frankel - riport az NKI-vel, 182. old.
67.'Rondo, 2n3.old.
68. Donde, 2o4.old.
69. Donde, 3o5.old.

.1.6.

.'iii jar

Wolfner

1. fher Ffiveszoti LoNlkon
2. Lyka: Vandorlasaim... 223. old.
old.
3. Tam;ls: Minas
4. Lyka: vandorlrlsaim,.. 261-2e4. old.
5. Magyar mflyeszot 189o-1919. 128. old
6. Lyka: Windornsaim... 176.
Rudnay, 1. old.
7. Tamis: Tamas Galeria... 1. old. es
Tamds:
Rudnay,
1.
old.
8.
9. Tantis: Rudnay, 12. n1(1.
lo. Sz. Molnar, 14. old.
11. Magyar mUyeszet 129o-1919. 142. old.
12. Bende, 247. old.
13. Mednyanqzky nonr,67..seleserr1 1d. Tanas: Mednyanszky...
Rudnav,.. 12. nT(1.
14. Tarns
1-3. old.
ld. Tomls:
7
15. 2.11(1-11,
16. TamAs: .Rndnay... 36. old.
17. Kende, 271. old.

5.1.7. Tamas Galeria
1. A Tamas Galeriarel és Tarmis Henrik mUkOdeser:51 Tamas
Henriknek tObb irasa, visszaemlokezese talalhate meg az
MKI Adattaraban. Nivel Tamas vegig negbizhate forrasnak
bizonyult, ennel a felezetnel j5reszt ozekre tamaszkodem,
csak azokat az idezeteket es azokat az adatokat
eta
melyek m;-ishnnnan sziirria7:nah.
2. Lamas: Koszta... 1. old.
3. Tamas: Koszta... B. old.
4. Tamas: Rudnay...33. old.
5. Minas: Rudnay...4o. old.
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6. Tamers: Rudnay... 42. old.
7. lianas: Rudnay... 45. old.
8. Tamers: Rudnay... 47. old.
9. Tamers: Tamers Galeria... 26-27. old.
lo. Tama's: Rudnay... 27-28. old.
11. Tamers: 'rands Galeria... 35. old.
12. pl. a Mugyiljt5 1927. novemberi sz&maban; a Magyar Mtiveszetben
13. idezi: Tama's: Minas Galeria... 36. old.
14. A katal6gusokban rendszeresen megadtak a nevsort
15. Tamers: Tamers Galeria... 43. old.
16. 'rands /Somogyi/, 7. old.
17. 'lamas: Kornyezetrajz... 22. old.
18. BBosseq, 2266.oadd.
19. pl. Pataki-György: Amos... 122. old.
2o. Koves, 35o. old.
21. Tamers: Tamers Galeria... 52. old.
22. idezi: Tamers: Minds Galeria... 66. old.
23. idezi: Tamers: Tamers Galeria... 64. old.
24. A Magyar Mtiveszet foly6iratban egy 1928-as hirdetesben
szerepelnek az drak
25. Megtaldlhat6 az MKI Lexikon-gyiljtemenyeben
26. Rubletzky Geza levele Tamers Henriknek, és annak visszaigazoldsa, 1942. aprilis 21., MKCS-C-I-98/8/4.
27. Pataki-György: Dokumentumok... 286. old.
28. Bokros-Birman, 7. old.
29. Frankel - a szerz5 magnofelvetele
3o. Tamers /Somogyi/, 2. old.
31. Magyar Eletrajzi Lexikon

5.1.8-9. A Frankel-Szalon, a Frankel-dinasztia
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

'Lamas Henrikhez hasonloan, Frankel J6zseft51 is tobb, els6kezb51 val6 forras letezik. Riportot keszitett vele az
MKI, tovAbba en is tobb alkalommal. A 82 eves Frankel
J6zsef ugyan nagyon pontosan emlekezett a korra, de tobb
helyen pontatlanul adott meg evszdmokat, adatokat. A klilonboz5 forrasokat osszevetve megprabaltam minden inform&clot leellen5rizni; a jegyzetek kort csak az idezeteket
és a nem Frankelt61 szarmaz6 adatokat tUntetem fel.
Hirdetes a Magyar Milveszet 1925-os evfolyamanak egyik hdtlapjan /az evfolyam vegere kotve/
Bekesi jelentese
Bekesi jelentese
Tamers: Kornyezetrajz... 23. old.
Wertheimer, 8. old.
Bekesi jelentese
Frankel J6zsef emlekezeten kivtil ezt megereisiti Wertheimer,
8. old.
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9. Wertheimer, 5. old.
lo. Magyar Milveszet, 1928-as evfolyamanak egyik boritolapjan
11. Bekesi jelentese
12. Riport az MKI-vel, 189. old.
13. Riport az MKI-vel, 1121. old.
14. Frankel: Egy kepszakert5... I.
15. Tamers: Kornyezetrajz... 26. old.
16. Az 1932-es els5 kiallitas katalogusaban talalhat6 listar61
hianyzik Bereny, Czobel és Diener-Denes. Egy 1937-es cegjelzeses levelen /MDK-C-I-3297/ a fejlecben szerep15 milveszlistar61 hianyzik Czobel és Diener-Denes.
17. A tarsasag bizonyos mertekben folyamatosan valtozott. A
legszUkebb magot j61 tiikrozi a Szalon fennallasanak a felenel, 1936. nyaran tartott ket honapos kiallitas milvesznevsora: Aba-Novak, Bernath, Bereny, Cs6k, Cz6bel, Diener-Denes, Egry, Fenyes, Ivanyi-GrUnwald, Sz5nyi, Vass.
18. Lyka: Festeszettink... 25. old. és Bende, 238. old.
19. KMetty, 47. old.
2o. Pataki-György: Amos... 127. old.
21. A megallapodas a Nemzeti Szalon iratai kort megtalalhat6:
MDK-C-I-5/3285
22. Lehel Bela levele Hubay Andornak, 1937. januar 6. MDK-C-I-5/3169
23. A kiallitas elszamolasa: MDK-C-I-5/32o7
24. Riport az MKI-vel 178. old.
25. Pataki-György: Amos... 116. old.
26. Riport az MKI-vel, 37. old.
27. Tamers: Kornyezetrajz... 25. old.
28. Riport az MKI-vel, 38. old.
29. Riport az MKI-vel, 133. old.
3o. A szerz5 magn6eelvetele
31. Tamers: Kornyezetrajz... 26. old.
32. Tamers /Somogyi/, 3. old.

5.2. Kisebb jelent5segti /rovidebb eletti/ intezmenyek
1. tber Mtiveszeti Lexikon és Magyar Zsid6 Lexikon
2. Bende, 215. old.
3. Frankel - a szerz5 magn6felvetele
4. Magyar Eletrajzi Lexikon
5. Bende, 136. old.
6. A szovetkezettel kapcsolatos adatok, informaci6k: Bende,
135-136. és 274. old.
7. A szovetkezettel kapcsolatos adatok: Bende, 246. és 274.old.
8. A Gyiljt5, 192o. VIII. evf. 3. old.
9. Lyka: FesteszetUnk... 17. old.
lo. Milgyiljt5, 1927. oktober, 45. old.
11. Mligytijt5, 1927/1. szeptember, 16. old.
12. MUgylijtcl, 1927. december, lo5. old.
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13. Milgyiljt5, 1927. december, 105. old.
14. Frankel - a szerz5 magn6felvetele
15. A Szepmtiveszeti Muzeum KonyvtArAban, az egybekotott kata16gusok elejen
16. Mamas: Kornyezetrajz... 12. old.
17. Lyka: Festeszettink... 25. old.
18. Tamers: Kornyezetrajz... 12. old.
19. Eber Mtiveszeti Lexikon és Magyar Zsid6 Lexikon
2o. 1923-b61 egy aukci6 katalOgusa a Szepmilveszeti Muzeum
Konyvtdraban van
21. VasArnapi UjsAg, 48. szAm. 19o4. november 27. 51. evf.
823. old.
22. Sz. Molnar, 21. old.
23. Szepmtiveszeti Muzeum KonyvtAra
24. Bende, 247. old.
25. Frankel - a szerz5 magn6felvetele
26. Bende, 281. old.
27. A vAllalatr61 val6 adataim: Sz. Molnar, 9. old.
28. A klubr61 val6 adataim: Bende, 119-122. old. és 246. old.
29. Ebne Mtiveszeti Lexikon
3o. Orsz. Magyar Kir. Kepz. F5iskola jegyz5konyve, MDK-C-I-1/2
355-356. old. és 397-398. old.
31. Magyar Eletrajzi Lexikon és Magyar Zsid6 Lexikon
32. Lyka: Festeszetunk... 24. old.
33. Lyka: Festeszetlink... 24. old.
34. Magyar Milveszet, 193o-1931.
35. Gadanyine, 1o2. old.
36. Szepmilveszeti Muzeum Konyvtdra
37. FUlep; Ket kiAllitas
38. Szepmiiveszeti Muzeum Konyvtdra
39. A vAllalatr61 az adatok a kovetkez5 forrAsokb61 szArmaznak:
katal6gusok a Szepmilveszeti Muzeum KonyvtarAban, Bende,
141-142. old.
4o. Nemzeti-Szalon-beli kiAllitds katalogusa
41. Bende, 142. old.
42. Lyka: Festeszettink... 25. old.
43. Rabinovszky irAsa... 4. old.
44. Magyar Milveseet 1925-1926. kiallitAsi hirek, kiveve Trauner,
Schubert: Hegyi, 295. old. 7. lAbj., és Desi Huber:
Rabinovszky irAsa... 4. old.
45. A vallalatr61 val6 adatok: Bende, 239-24o. old. és 274.
old.
46. Katalogusok a Szepmliveszeti Muzeum KonyvtAraban
47. Bende, 242. old. Ezen kivil a katalogusok megtaldlhat6k a
Szepmtiveszeti Muzeum KonyvtAraban
48. Katalogus a Szepmilveszeti Muzeum Konyvtdraban
49. Katalogus a Szepmliveszeti Muzeum KonyvtAraban
5o. Katal6gus a Szepmtiveszeti Muzeum KonyvtarAban
51. Marffy, 3. old.
52. Sz. Molnar, 21. old.
53. MArffy, 3. old.
54. Sz. Molnar, 21. old.
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55. Sz. Molnar, 9o. old. 76. labj.
56. Fillep: Milvasar
57. Katalogus a Szepmilveszeti Muzeum Konyvtaraban

5.3. Egyeb intezmenyek, kiallitethelyisegek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11.

A Szepmtiveszeti Muzeum Konyvtaraban
Magyar Mliveszet, 193o. kiallitasi hirek
Hirdetes a Nemzeti Szalon II. aukci6katalOgusab61
Sz6pmilveszeti Muzeum Konyvtara
A Nemzeti Szalon IV. aukci6katal6gusaban és a Magyar
Milveszet 1925, 1926. evfolyamanak be1s5 borit6in
Magyar ,,Nemzeti Reneszansz Tarsasag 1. aukci6katal6gusa
Magyar Mtiveszet, 1925. 583. old. kiallitasi hirek
Szepmtiveszeti Muzeum Konyvtaraban
Szepmtiveszeti Muzeum KOnyvtaraban
A Gyiljt5, 1912. I. evf. 296. old.
Katalogus a Sz6pmtiveszeti Muzeum Konyvtaraban

5.4. Fontosabb kepkeresked5k
1. Magyar Zsid6 Lexikon
2. Vilag, 1947. november 13. cikk rola
3. Tamas: Kornyezetrajz... 4. old.
4. Bende, 282. old.
5. Pesti Nap16, 1912. julius 2. "A mtiveszet csalft"
6. Tamas: Kornyezetrajz... 1. old.
7. Tamas: Kornyezetrajz... 1. old.
8. Frankel - a szerz6 magneifelvetele
9. Tamas: Kornyezetrajz... 1. old.
lo. Frlinkel - a szerz6 magnodelvetele
11. lianas: Kornyezetrajz... 1. old.
12. Frankel - a szerz6 magn6felvetele
13. Lyka: FesteszetUnk... 24. old.
14. Magyar Milveszet, 1932. kiallitasi hirek
15. Bende, 280. old.
16. Tamas: Kornyezetrajz... 2. old.
17. Frankel - a szerz5 magn6felvetele
18. Tamas: KOrnyezetrajz... 2. old.
19. 'rands: Kornyezetrajz... 3. old.
2o. Magy. Kepz. Mem. 36. old.
21. Tamas: Kornyezetrajz... 4. old.
22. Frankel - a szerz6 magn6felvetele
23. Bende, 265. old.
24. Frankel - a szerz6 magn6felvetele
25. Tamas: Kornyezetrajz... 4. old.
26. Minas: Kornyezetrajz... 5. old.
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27.A Gyiljt5, 1916. V. evf. 56/f. old.
28.Nemzeti Szalonnak irt levele: MDK-C-I-5/6563 - a fejlecen
szerepel az uj cim
29. Bende, 281. old.
3o. Bende, 247. old.
31.ld. 28. labj. - a level ardir5sAban tUnteti fel cimOt,
korat a levelben irja meg
32.Hirdetes A Gyiljt5 1912. els5 evfolyamanak bels boritairol
33.Majoros, 244. old.
34.Bende, 280. old.
35.Frankel - ripoetzazmMWtelvefleleold.
36.Frankel - a szerz5 magnofelvetele
37.Majoros, 244. old.
38.Bende, 280. old.
39.Frankel - a szerz5 magnofelvetele
4o. Bende, 280. old.
41.Wertheimer, 8. old.
42.FrUnkel - a szerz5 magnofelvetele
43.Frankel - a szerz5 magnofelvetele
44. Hirdetes a Magyar Milveszet 1926-os egyik bels boritojan
45.Bende, 281. old.
46.Frankel - a szerz5 magnOfelvOtele
47.1924. marciusi kidllitas
48.Frankel - a szerz5 magnofelvetele
49.Frankel - riport az MKI-vel, 42. old.
5o. Frankel - a szerz5 magnofelvetele
51.Frankel - a szerz5 magnofelvetele
52.Frankel - riport az MKI-vel, 97. old.
53.Tamas: Kornyezetrajz... 19. old.
54.FrNnkel:- riport az MKI-vel, 179. old., a szerz5 magnofelvetele és Egy kepszakert5... II.
55.Frankel - riport az MKI-vel, 42. old.
56. Htddetes a Nemzeti Szalon II. aukciftatalOgusaban
57. Hirdetes a Nemzeti Szalon IV. aukciokatalOgusaban
58.
5.5.1. Nemes Marcell
1. EletutjArol reszletesen it Geber, II. 172-173. old.
Csak azokat az adatokat tUntetem fel a jegyzetekben, melyek
mashonnan sz&rmaznak
2. Felvinczi Takdcs, 15. old.
3. Frankel - a szerz5 magnafelvftele
4. Bende, 276. old.
5. Felvinczi Takacs, 15. old.
6. Bende, 277. old. és Frankel - a szerz5 magnofelvetele
7. Geber, II. 173. old.
8. Bende, 277. old.
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5.5.2. Porkay Marton
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9..
lo.

Frankel - a szerz5 magnofelvetele
Frankel - riport az MKI-vel, 57. old.
Bende, 278. old.
Bende, 278. old.
Frankel - a szerz5 magnofelv(Itele
Bende, 278. old.
MDK-C-I-5/6787
Frankel - a szerz5 magnOfelvetele
Bende, 278. old. és Frankel - a szerz5 magnOfelvetele
MKI Lexikongyiljtemeny
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NEVMUTATO
/oldalszamokra hivatkozassal/

Aba-Novak Vilmos 21, 98, 122,
127, 132, 133, 134
Abonyi Ern5 153,
Agghazy 143,
Almassy-Teleki fva 74, 87,
Altstadter mUkeresked5 167,
168,
Amos Imre 5, 6, 11, 52, 81,
128,
AndorkO Gyula 155, 156,
Andrássy Gyula grOf 66, 71,
75, 82, 129, 15o,
Andrássy Kurta Janos llo,
112, 113,
Antalffy Maria 136,
Apponyi Albert grOf 129,
Artinger /01tvanyi/ Imre 12,
7o, 99, 111, 127,
A. Toth Sandor 132,
Baditz Otto 143,
Bajor Gizi lo, 42,
Balassa-testverek 117,
Balint Endre 16, 42,11o, 113,
Balint Jen5 135-136, 146,
161,
Balint Rers5 62, 135,
Balla Bela 62,
Balog Julia loo,
Bamberger mtikeresked5 168,
Ban Edit 111, 113,
Bansaghy Vincze 62,
Barabas MiklOs 118, 143,
Barcsay Jen6 1o8, 113, 137,

Barczi Laszlo dr. 99,
Bardocz Arpad 132,
Barta Ern3 62,
Barta Lajos 137,
Bartha Ferenc dr. 99,
Bartoniek Anna 136,
Barwig, Franz 62,
Basch Andor 111, 113, 133, 134,
Bate-5 Viola 141,
Batthyany Gyula gref lo5, 126,
Batthyany Lajosne 49,
Baum Odor' 38,
Beck Judit llo, 113,
Beck 5. Fill 5p 49, 81, lo2, lo8,
125,
Beer Karoly Richard 141,
Belanyi Viktor 156,
Benczur Gyula 117, 143, 166,
Benczur'Ida 147,
Bende Janos 13, 14, 15, 31, 38,
39, 41, 47, 59, 84, 87, 136,
137-139, 151, 165,
Bene Geza 53, 1o9, llo, 113, 152,
Benedek Peter 135,
Be6thy Istvan llo,
Ber Ders6 62,
Bereny Robert 48, 53, 99, 1o8,
113, 122, 124, 133, 134,
Berky Janos 137,
Bernath Aurel 11, 45, 48, 122,
126, 128, 133, 134, 17o,
Besny5 Bela 33, 144, 163-164,
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Bethlen Gyula 62,
Biai F6glein Istvan 111, 113,
156,
Bihari Sandor 118,
Birc5 György, 136,
Biro Zsigmond 168,
Blattner Geza 142,
Bode, Wilheim 174,
Boem Ritta 61,
Bohacsek Ede 148,
Bokros-Birman Ders6 1o7, 1o9,
111, 113, 141, 152,
Bolmanyi Ferenc 1o9, 113, 132,
134,
Bor Pal 1o7, 108, 1o9, llo,
113,
Borbereki Kovats Zoltan 109,
113,
Bordacs Arpad 134,
Bornemissza Geza 53, 99, 1o7,
1o8, 113, 141,
Boromisza Tibor 62, 66, 142,
146,
Boross Geza 112, 113,
Borsos Istvan Jazsef 159,
Borsos Jozsef 118,
Borsos Miklos 27, 45, loo,
1o2, llo, 113,
Bortnyik Sandor 1o7, 113,
Boyton, Lady 126,
136hm Pal 116, 118,
Brabeczy Ern6 137,
Braun dr. /Troppan/ 84,
Brocky Karoly 12o,
Brody Bela 168,
Bronzino, Agnolo di Cosimo
173,
Bruck Miksa 49, 5o,

May Bela 156,
Cascella, Michele 156,
Cezanne, Paul 76, llo, 173,
Conrad Pal llo, 113,
Constable, John 173,
Corinth, Lovis 61,
Corot, J.B.C. 76, 173,
Courbet, Gustave 76, 173,
Courtens, Francois 61,
Crony-Chanel Laszlo grof 137,
Csaky Albinne grof 49,
Csanky Denes 123, 125, 15o,
Csanyi Karoly 84,
Cser Kdroly 141,
Csermiczky Tihamer 137,
Csak Istvan 32, 37, 43, 5o, 52,
53, 61, 66, 67, 81, 98, 99,
117, 118, 119, 12o, 123,
125, 127, 128, 129, 132, 133,
134, 146, 15o,
Csontvary-Kosztka Tivadar 133, 134,
Csorba Geza 99, 107, 113, 141,
Csorba Tibor 136,
Csuk Jen
169,
Csuzy Karoly 62,
Czene Janos, apatfalvi 136,
Czigany Ders6 117, 132, 134, 137,
146,
Czillich Anna 135,
CzObel Bela 9, 45, 46, 48, 1o7,
113, 122, 132, 133, 134, 142,
Darvassy Istvan 136,
Deak Jen6 /Mihalyfi/ 155,
Deak Ebner Lajos, 5o,
Degas, Edgar 76, 173,
Delacroix, Eugene 173,
Denes Lajos dr. 58, 146, 147,
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Derkovits Gyula 9, 11, 14, 44,
Faber Gabriella 111, 113,
45, 53', lol, 1o7, 1o8,
Fadrusz Janos 143,
1o9, 113, 141,
Falus Elek 66, 8o,
Dery Bela 39, 58, 59, 123,
125, 15o, 151,
Filang§6J56sedf 61, 62,
Dery Kalman 61,
Farkas Istvan 89, 111, 113,
Desi Huber Istvan 1o7, 152,
Farkas Zoltan 77, 81,
Dettar György 146,
Farkashazy Miklos 132, 134,
Diaz 173,
Fay Lorant 137,
Diener-Denes Rudolf 53, 111,
Farber S. 168,
113, 122, 124, 132, 133,
Feiks Jen6 61,
134, 142,
Felvinczi Takacs Zoltan 93, 96,
Dombrovszky Laszlo 112, 113,
172,
Donath Pal 167,
Fomes-Beck Vilmos 141,.
Donath Sandor 33, 46, 139,
Fenyes Adolf 5o, 76, 81, 117,
167,
118, 119, 12o, 123, 129,
Minos Lajos 137,
133, 134,
Dreger dr. /Secs/ 84,
Feny6 A. Endre 53,
Eder Janos 153,
Feny5 György 133, 134,
Edvi-Illes Aladar 143,
Ferenczy Karoly 9, 66, 67, 69,
76, 81, llo, 113, 116, 117,
Egry Jozsef 45, 66, 67, 99,
118,
1o7, 1o8, 113, 122, 126,
133,134, 141,
Ferenczy Noemi 133, 134,
Ehrenhaftne Hevesi Margit 132 ,
Ferenczy Valor 132, 134,
134,
Feszty Arpad -44,
Eleistikov 61,
Fiumi, G. Napoleone 156,
Elek Artur 7o, 15o,
Fixler 33, 164,
Elekes Maria 132, 134,
Folly RObert 45,
Em6d Aurel 132, 134, 156,
Feinagy Bela 38, 44, 14o, 142, 143,
Endresz Aliz 132, 134,
Forgacs-Hann Erzsebet 111, 113,
Engel Ivanne Milner use 1o9,
Fothy Janos 99,
113, 132, 134,
Forstner Denes llo, 113,
Erdei Viktor 161,
Frank Frigyes 1o9, 112, 113, 123,
Erd6s Lajos llo, 113,
132, 134, 157,
Ernst Lajos lo, 19, 2o, 21, 22,
Frankel Ern5 lo, 14, 19, 4o, 41,
42, 47, 58, 74-87, 121,
43, 44, 47, 115-131, 168,
122, 13o, 17o,
171, 172,
Ernst Mihaly 87,
Frankel Ern6ne, ozv. 115,
Ernst Mar 74,
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Frankel Jozsef 5, 9, lo, 11,
14, 19, 24, 32, 33, 38,
41, 43, 46, 47, 78, 83,
lol, 115-131, 14o, 147,
148, 163, 164, 167, 168,
169, 175,
Freytag Zoltan llo, 113,
Fruchter Lajos lo, 11, 45,
48, 99, 118, 12o, 121,
122, 127, 128, 136,
Fulep Lajos 149, 158, 161,
Gabor Marianne 112, 113,
Gaborjani Szabo Kalman 137,
Gadanyi Jen6 5, 53, 82, 1o7,
1o9, 113, 137, 148, 157,
Gadanyi Jen6ne 5, lo, 148,
Gador Istvan 1o8, 1o9, 113,
137, 141,
Garay Akos 62, 16o,
Gardos MiklOs 1o7, 113,
Gauguin, Paul 76,
G. Beck Judit lasd Beck Judit
Genthon Istvan 4,
Geresi Suta Jeizsef 156,
Gerevich Tibor 126, 127,
Gergely Tibor 1o9, 113,
Ger6 Gyula 1o9, 113,
Glatter Gyula 139,
Glatz Oszkar 37, 39, 5o, 81,
117, 12o, 123, 129,
146, 157,
G. Lazar Ilona 141,
Goldschrnidt milgyiljt5 172,
Gombosi György dr. llo,
Goya, Francisco José 173,
Gomori Raidl Irma /Ida/ 1o8,
111, 113,
Gotz B. Ern6 132,
Graber Margit /Perlrott Csaba
Vilmosne/ loo, 1o8, 1o9,
113, 146,

Gregus Imre 61,
Greco, El 173,
Guardi, Francesco 173,
Gulacsy Lajos 9, lo8, 113, 157,
158,
Gynnes Gitta 1o9,,113, 132, 134,
Gyorgyi-Giergl Alajos 116,
Gyulai Pal 49,
Hahn ilgynok 175,
Hajdu Bela 132, 134,
Hajdune Rasofszky Anna 132, 134,
Halapy Janos 1o7, 1o9, 113, 133,
134,
Halmi Mihaly dr. 129,
Haranglabi Nemes JOzsef 146,
Hary Gyula 143,
Hatvany Ferenc 111, 113, 132, 134,
HegedUs Laszlo 136,
HegedUs Lorant 4,
Herceg Janos 111,
Herczog Mor, bar() 116, 172,
Herman Lipot 164,
Hincz Gyula 53, 1o7, 111, 113,
Hock Janos 75,
Hoff-Katona Iran 132, 134,
Hoffmann Ferenc 143, 144, 169,
Holitscher Robert 84,
HollO Laszlo 141, 143,
HollOsy Simon 43, 61, 116, 117,
Haman Balint 7, 86, 175,
Honti Nandor 62,
Horthy Bela, nagvbanyai 133, 134,
Horvath Geza 61, 65,
Hubay Andor 6o, 123, 125, 132,
133, 134,
Hilvos Laszlo 132, 134,
Ilosvai Varga Istvan 1o9, 113,
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143,
Innocent
Ipolyi Arnold 44,
Iritz Sandor 62,
Isteikovits Kalman 98, 136,
Ivanyi GrUnwald Bela 32, 37,
43, 50, 66, 67, 69, 78,
81, 91, 98, 115, 116,
117, 118, 12o, 123, 127,
129, 132, 133, 134, 150,
Jandi David 1o9, 113, 141,
Jakobi Elza 148,
Janke)
. Janos 136,
Jaritz JOzsa, 1o8, 11o, 113,
146,
Jaschik Almos 66,
Jendrassik 143,
Jeszenszky Sandor 127,
Jozsa Karoly 61,
Juszko Bela 147,
Kadar Bela 53, 66, 1o7, 1o8,
1o9, llo, 111, 113, 141,
148, 153,
Kallai Ern$ 11, lol, 1o2, llo,
116, 112, 127, 136, 137,
Kallay Miklos 99,
Kalmar Elza 146,
KarlovszkyBertalan 5o,
Karpati Aurel 52, 99, 100,
lol, 1o2, 1o8,
Kassak Lajos 143,
Kasznar Aranka 137,
Kat45 Kalman 59, 6o, 15o, 154,
Katona Nandor 66, 143, 172,
Kelemen Emil llo, 111, 113,
132, 134,
Kell Jen5 42,
Kellerman Emil 111, 113, 124,
Kellner Sandor 117,
Kemeny Simon 99, 127,

Kepes Gyorgy lo7,
Kernstok Karoly 5o, 56, 66, 67,
99, llo, 113, 117, 118, 12o,
123,
Kezdi Kovacs Laszlo 61,
Kez Kornis JOzsef 135,
Kisfaludy Strobl Zsigmond 66,
Kiss Rers5 61,
Klie Zoltan 53,
Kmetty Janos 53, 67, 99,' 1o7,
113, 124, 133, 134, 141,
157
Kober Leo 61, 62,
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