
A
kép ző mű vész- 
pá lya mint
asszi mi lá ci ós 
le he tő ség a
19. század 
vé gén, 20.
szá zad ele jén

S. NAGY KA TA LIN

N aményi Ernő a ma gyar zsi dó kép ző -

mű vé szek ről így ír köny vé ben

1933-ban, ami kor már ja vá ban zaj lik an nak

fe sze ge té se, ki zsi dó és ki nem:

„A ma gya rok kö zül csak ne ve ket em lí tek, jel -

lem zé sük e ke re tek közt le he tet len. Horovitz Li -

pót, Lász ló Fü löp, az arc kép fes tés nagy sze rű mes -

te rei. A zsi dó nép élet po é ti kus jel lem ző je volt

Kaufmann Izi dor. Bi ha ri Sán dor a ma gyar né pi es

genre-kép leg je le sebb kép vi se lő je; Bruck La jos

élet ké pei és kép má sai a múlt szá zad vég re a lisz ti -

kus fes té sze té nek leg ja vá hoz tar toz nak. Az imp -

resszi o niz mus fes tő po é tái kö zül Ka to na Nán dor

és Magyar-Mannheimer Gusz táv, Ivá-

nyi-Grünwald Béla, Glatter Gyu la, Perlmutter

Izsák, Herman Li pót, Zádor Ist ván és Fé nyes

Adolf, aki fej lő dé sé nek soha meg nem álló vo na -

lán Izraëls ha tá sá ból in dult ki és a poszt imp resszi -

o niz mus leg nagy sze rűbb kép vi se lő i nek egyi ke.

Majd az if jab bak kö zül Er dei Vik tor, Ti ha nyi La -

jos, Berény Ró bert, Frank Fri gyes, Far kas Ist ván,

Kohner Ida, Medgyes Lász ló stb. A gra fi ku sok kö -

zül kü lön ki kell emel ni Va dász Mik lóst, Vér tes

Marcelt, Gara Ar nol dot, Weil Er zsé be tet.

A ma gyar szob rá szok kö zül zsi dó volt a

klasszi ciz mus el ké sett kép vi se lő je, a bu da pes ti

Szé che nyi -szo bor mű vé sze: Engel Jó zsef, va la -

mint kor tár sa, Gutmann Ja kab, aki Chorin Áron

szob rát is min táz ta. Ne mes len dü let, mo nu men ta -

li tás jel lem zik Róna Jó zsef mun ká ját. Donáth

Gyu la mun ká i ból ne mes pá tosz csen dül ki. Sá mu -

el Kor nél ma gas ra törő pá lyá ját az Uzsoki szo ros -

ban lelt hősi ha lá la tör te ket té. Ved res Márk mű vé -

szi ter me lé sé nek meg sza ka dá sa fájó vesz te sé ge a

ma gyar szob rász mű vé szet nek. Gárdos Ala dár mű -

vé sze tét több je les em lék mű di csé ri.

Sok je les érem mű vészt mu ta tott fel a zsi dók

kö zött az utol só év szá zad. A brüssze li Wienerek

az érem mű vé szet Eu ró pa-szer te leg ki vá lóbb rep -
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re zen tán sai vol tak. A ma gyar érem mű vé szet élén

há rom zsi dó szár ma zá sú mű vész ha lad, aki nek el -

se jét, Beck Ö. Fü lö pöt, a plakettművészet te rén ta -

lán egyik mű vész sem múl ta felül. Kul tú ra, íz lés,

kom po zí ció: ezek azok az ele mek, ame lyek mű vé -

sze té nek örök meg be csü lést biz to sí ta nak. Telcs

Ede az arc kép mű vé szet te rén al ko tott je le set, Fé -

mes Beck Vil mos, a renaissance nagy érem mű vé -

sze i nek szel le mét le hel te pla kett je i re. Mu rá nyi

Gyu la a ma gyar és a nem zet kö zi szel le mi ki vá ló -

sá gok hosszú so rá nak kép má sát ké szí tet te, mes te -

ri en dom bo rít va ki mo dell jé nek in tel lek tu a li tá -

sát.”1

1937–1939 kö zött je le nik meg Kempe-

len Béla (1874–1952) tör té nész Ma gyar zsi -

dó és zsi dó ere de tű csa lá dok című mun ká ja.

Eb ben több kép ző mű vész is sze re pel: a

Radnay-Rózsay (1862-ig Rosenfeld) csa lád -

ból szár ma zó Radnay Mik lós; a több mint két

év szá za da Ma gyar or szá gon élő Kal lós csa -

lád hoz tar to zik Kal lós Ede; a he ren di

porcelángyáros, ka to li zált Farkasházy-

Fischer csa lád tag ja, Farkasházy Mik lós; a

19. szá zad ele je óta fenn ál ló nagy ke res ke dő,

nagy ipa ros cég 20. szá za di tu laj do no sá nak,

báró Kohner Adolf nak (1865–1937) a lá nya,

Kohner Ida (1896–1944); az első ma gyar zsi -

dó or szág gyű lé si kép vi se lő (1869-ben!)

Wahrmann Mór (1831–1892) ro ko na és a

kecs ke mé ti rab bi, Fischmann Si mon uno ká ja, 

Fé nyes Adolf (1867–1945); a nagy ka ni zsai

ma gyar zsi dó ból oszt rák író vá vált Schnitzler

Arthur ro ko na, Schnitzler Já nos; somogytúri

Kunffy Adolf (ere de ti leg Kohn) és

Hochsinger Her mi na el ső szü lött fia, Kunffy

La jos (1869–1962) föld bir to kos és fes tő mű -

vész; a cu kor gyá ros Hatvany (Deutsch)

csa lád tag ja, báró Hatvany Fe renc; az Irsay

(1881-ig Feuer) or voscsa lád dal ro kon Irsai

Ist ván (a holokauszt ül döz te té sei után Iz ra el -

ben te le pe dett le); régi ma gyar zsi dó csa lád -

ból szár ma zik Donáth Gyu la (1850–1909)

szob rász; Pó lya Ti bor (1886–1937) gra fi kus

és fes tő mű vész; La kos Alfréd (1870–1961)

fes tő; a két száz éve mádi bor ke res ke dő

Teitelbaum csa lád hoz kö tő dő Ti ha nyi La jos

(1885–1938); a ne vét Laubról 1891-ben

meg vál toz ta tó, 1912-ben ma gyar ne mes sé get 

kapó Lász ló Fü löp (1869–1937) „ko runk leg -

is mer tebb nevű arc kép fes tő je; iga zi mo dern

ud va ri fes tő. […] Alig van eu ró pai ural ko dó,

aki nem ült vol na mo dellt neki.” To váb bá

Horovitz Li pót (1838–1917) arc kép fes tő, aki

öt ször fes tet te meg Fe renc Jó zse fet; gyer me -

ke i ből ket tő lett fes tő: Horovitz Ár min és

Horovitz Janina; a 18. szá zad tól Abonyban

élő Hay csa lád dal ro kon Háy Kár oly Lász ló;

to váb bá sze re pel nek még: Czigány De zső

(1883–1937); Far kas Ist ván és Kohner Ida

bá ró nő, Bi ha ri Sán dor (1855–1906); Mar gó

Ede szob rász; a Kos suth-ban kót raj zo ló

Tyroler Jó zsef (1822–1854).

1867-ben a XVII. tör vény ben dek la rál ták

a zsi dók eman ci pá ci ó ját, mely re a 18–19.

szá zad ban meg te le pe det tek el ma gya ro so dás -

sal vá la szol tak. A zsi dók iz ra e li ta val lá sú ma -

gyar ál lam pol gár ok ká vál tak, a zsi dó meg je -

lö lést sem a hi va ta los ira tok ban, sem a

sta tisz ti kák ban, sem a po li ti kai és tár sa dal mi

nyil vá nos ság egyéb szín te re in nem hasz nál -

ták. Az 1867: XVII. tc. meg je le né se előtt a
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zsi dó sá got et ni kai-val lá si cso port nak te kin -

tet ték, ide gen nek, aki a ma gyar ság „meg tűrt”

vagy „to le rált”. 1895-ben a XLII. tc. meg sza -

va zá sá val a ma gyar kép vi se lők a zsi dó val lás

egyen jo gú sí tá sá val vég leg eman ci pál ták a

zsi dó sá got. A zsi dó meg ne ve zés azt és csak

annyit je len tett, hogy iz ra e li ta val lá sú. Az

1867 után az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia ré -

sze ként füg get len né vált Ma gyar or szá gon a

hi va ta los sta tisz ti kák ban „zsi dó val lá sú ma -

gya rok”-ként sze rep lő ket szí ve sen fo gad ták

be a ma gyar nem ze ti ség be, hi szen a sok nem -

ze ti sé gű, sok nyel vű ki rályságban át bil len -

tet ték a de mog rá fi ai mérleget a ma gya rok

ja vá ra. A ma gya ro sí tás egy aránt szol gál ta

ma gya rok és zsi dók ér de ke it. Fel gyor sult a

nyel vi asszi mi lá ció is: 1880-ban a zsi dók

56,3 szá za lé ka, 1900-ban 71,5 szá za lé ka,

1910-ben 76,9 szá za lé ka (Bu da pes ten 90,1
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szá za lé ka!) val lot ta ma gát ma gyar anya nyel -

vű nek.2 „Ma gyar or szág az asszi mi lá ció

mintaországa” – ál la pít ja meg a szá zad for -

du lón a ma gyar szár ma zá sú ci o nis ta ide o ló -

gus, Max Nordau.

Az 1867-es ki egye zés utá ni év ti ze dek ben

az egyen jo gú ság ígé re te a zsi dó ság kö ré ben

rend kí vü li tár sa dal mi mo bi li tást idéz elő. Az

asszi mi lá ció si ker tör té ne te azt je len ti, hogy

be ke rül het nek az ad dig el zárt ér tel mi sé gi

fog lal ko zá sok ba, fel emel ked het nek a kö zép -

osz tály ba. A be il lesz ke dés útja a tu dás fel hal -

mo zá son ke resz tül ve zet het. Czigány De zső

apja még bá do gos mes ter, Schönberger

Armand apja sze gény fa lu si hit köz sé gi ta ní tó, 

Friedbauer Béla apja vi dé ki szo ba fes tő, Bok -

ros Birman De zső apja ci pész, hogy csak né -

hány pél dát em lít sek.

A fen ti ada tok és idé ze tek is bi zo nyít ják,

hogy az 1860 után, s kü lö nö sen az 1880-as

évek ben szü le tett iz ra e li ta val lá sú ma gya rok

kö ré ben nép sze rű vé vál nak az ad dig vál lal ha -

tat lan kép ző mű vé sze ti pá lyák. Fo gal maz ha -

tunk úgy is – és ez is igaz –, hogy az 1860

után, s kü lö nö sen az 1880-as évek ben szü le -

tett kép ző mű vé szek kö ré ben ma gas az iz ra e -

li ta val lá sú ma gya rok ará nya. Fes tő nek, szob -

rász nak len ni az Oszt rák–Ma gyar

Mo nar chi á ban a 19. szá zad má so dik fe lé ben

a mo dern ér tel mi sé gi fog lal ko zá sok kö ré be a

fel emel ke dést je len tet te. Más sza bad fog lal -

ko zá sok mű ve lő i hez ha son ló an, a kép ző mű -

vé szek is a pes ti és a bé csi ta nul má nyok mel -

lett leg in kább né met fő is ko lá kon, né met
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mes te rek nél sa já tí tot ták el a szak mát, el ső sor -

ban Mün chen ben.

A ko ra be li sta tisz ti kák a zsi dó sá got val -

lás ként és nem et ni kum ként tün te tik fel. A

19. szá za di li be rá lis politikai erők küz döt tek

azért, hogy a ma gyar tár sa da lom a zsi dó ság -

ban ne et ni kai ki sebb sé get lás son. Az iz ra e -

li ta val lás ban szü le tett kép ző mű vé szek –

más szak ér tel mi sé gi cso por tok hoz ha son ló -

an – ön ma gu kat egyen ran gú nak te kin tet ték a 

más val lá sú ma gyar mű vé szek kel, és több sé -

gük ben nem is mer ték el a val lá si és kul tu rá -

lis ha gyo má nyok ból kö vet ke ző, men ta li tá -

sok ban és szo ká sok ban meg mu tat ko zó

kü lönb sé ge ket. Nem csak az ügy véd, or vos,

egye te mi ok ta tó, mér nök s más szak ér tel mi -

sé gi, ha nem a kép ző mű vész pá lyák ra lépő

zsi dó fi a ta lok szá má ra is a vá lasz tott pá lya a

tár sa dal mi, kul tu rá lis és ezen be lül a nyel vi

asszi mi lá ci ót je len tet te. Az asszi mi lá ció re -

mé nye a tel jes egyen ran gú ság, egyen jo gú -

ság, a ma gyar ság hoz in teg rá ló dás re mé nyét

tes te sí tet te meg.

1867 és 1919 kö zött a kép ző mű vész pá -

lya nyi tott a ma gyar zsi dók, a ko ra be li sza -

bad el vű meg fo gal ma zás sze rint az iz ra e li ta

val lá sú ma gya rok előtt. Még az 1900-as

évek ele jé től is így van, az egy re gya ko ribb

an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sok el le né re is.

A val lá sos zsi dó kép ző mű vé szet után

meg szü le tő vi lá gi kép ző mű vé szet a 19. szá -

zad első fe lé ben még a ha gyo má nyos zsi dó

té mák hoz kö tő dik, a fest mé nyek tár gya a

csa lá di val lá sos ság és a bib li ai tör té ne tek

(pél dá ul a hol land Jan Voerman,

1799–1882, a len gyel Maurycy Gottlieb,

1856–1879). A ma gyar Adler Má ria

(1826–1902) táj ké pe ket és tör té nel mi je le -
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ne te ket fest. Mi helyt a zsi dók be il lesz ked -

nek a kör nye ző tár sa da lom ba, va ló ság gá vá -

lik az in teg rá ló dás, a zsi dó té mák hát tér be

szo rul nak (pél dá ul a hol land Joseph Israels,

1824–1911, a né met Max Liebermann,

1847–1935 stb.). A fran cia Camille Pissarro

(1830–1930) vál lalt zsi dó iden ti tá sa el le né re 

sem fest soha zsi dó té mát. Szá mos or szág -

ban az imp resszi o niz mus és a poszt imp -

resszi o niz mus meg ho no sí tói kö zött van nak

zsi dó fes tők, ná lunk pél dá ul Fé nyes Adolf,

Perlmutter Izsák, Iványi-Grünwald Béla.

Peter Gay an gol mű vé szet tör té nész köny -

vé ben til ta ko zik az el len, hogy egyes szer zők

a mo dern iz must a zsi dók nak tu laj do nít ják, a

zsi dó eman ci pá ci ó val hoz zák össze füg gés be: 

„merő an ti sze mi tiz mus, avagy fi lo sze mi ta el -

fo gult ság” – mond ja az össze füg gés-ke re sés -

ről a 20. szá za di modernitás és a zsi dók

asszi mi lá ci ó ja, az eu ró pai tár sa dal mak ba

való be épü lé se kö zött. Hi vat ko zik az oszt rák

zsi dó Sigmund Fre udra (ha lá la előtt kény te -

len volt Bécs ből Lon don ba emig rál ni), aki

sze rin te el uta sí tot ta, sőt: gyű löl te a mo dern iz -

must, kü lö nö sen a mo dern kép ző mű vé sze tet,

s Karl Abraham pszi cho ana li ti kus nak írt le -

ve lé ben azt ál lít ja, hogy a mo dern fes tők „ve -

lük szü le tett lá tás hi bá ban szen ved nek.”3

Ha a 20. szá za di vagy a két há bo rú közötti 

kép ző mű vé szet ről szó ló köny vek név jegy -

zék ét akár fe lü le te sen is át néz zük, lát hat juk,

hogy a zsi dó szár ma zá sú ak ará nya még azon 

ma gyar fes tők és szob rá szok kö zött is ma -

gas, akik nek nem volt prob lé má juk zsi dó

szár ma zá suk kal, akik ne vel te té sük foly tán

ter mé sze tes mó don tar tot ták ma gu kat ma -

gyar nak vagy ma gyar nak és zsi dó nak egy -

szer re. Zsi dó nak mi nő sül ezek alap ján a tör -

vény ér tel mé ben a ma gyar kép ző mű vé szet

szá mos „nagy mes te re”, kö zöt tük a nem ze -

ti-né pi fes té szet, szob rá szat meg te rem tői:

Fé nyes Adolf, a szá zad elő ün ne pelt fes tő je,

a két há bo rú kö zött nagy te kin tély, a Szol no -

ki Mű vész te lep ala pí tó ja; Beck Ö. Fü löp, aki 

az első vi lág há bo rú alatt az Ezer éve küzd a

ma gyar című ér met al kot ta – egyik ol da lán

vág ta tó szittya lo vast áb rá zol va –, gróf Ti sza 

Ist ván ról is több mű vet ké szí tett, 1931-ben a

Pá pai Re for má tus Kol lé gi um ban avat ták fel

Hősi em lék művét és 1944-ben Szent Fe -

renc-szobrát; Li ge ti Mik lós, a vá ros li ge ti

Anony mus-szobor, a sze ge di Er zsé bet ki -

rály né-márványszobor és szá mos je len tős

köz épü let (Par la ment, Gre sham -ház) dí szí tő

szob rá sza; Iványi- Grünwald Béla, a ma gyar 

kép ző mű vé szet szel le mi sé gét év ti ze de ken át 

meg ha tá ro zó Nagy bá nyai Mű vész te lep

egyik ala pí tó ja, fő is ko lai ta nár, je len tős mo -

nu men tá lis megbí zá sok és a meg kap ha tó

összes ál la mi díj bir to ko sa; Telcs Ede, a ma -

gyar né pi-nem ze ti szob rá szat nagy alak ja, a

két vi lág há bo rú kö zöt ti kul tu rá lis po li ti ka tá -

mo ga tott ja, ál la mi és nem zet kö zi dí jak, ki -

tün te té sek bir to ko sa.

„Amennyi re szá mot te vő volt a zsi dó je -

len lét a kul tú rá ban, oly szem be öt lő a zsi dó

téma hi á nya a zsi dó mű vé szek mun ká i ban”4

– írja Fej tő Fe renc. „Csak egyet len fes tőt is -

me rek, aki ben a val lá sos ér zés meg van, és ez 

is na gyobb zsi dó, mint fes tő” –

Goldschmied Li pót kri ti kus 1909-ben tett

meg ál la pí tá sa pon to san jel zi: a zsi dó szár -

ma zá sú mű vé szek a 19. szá zad vé gén, a 20.

szá zad ele jén ma gyar mű vész ként dol goz -
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nak, s nem jel lem ző mű ve ik re a zsi dó te ma -

ti ka. A nem ze ti pan te on neo klasszi kus szob -

ra it a zsi dó Telcs Ede, Kal lós Ede és Li ge ti

Mik lós ké szí ti. A né pi-nem ze ti ma gyar fes -

té szet meg te rem tő je a zsi dó Bi ha ri Sán dor és 

Fé nyes Adolf. Hatvany Fe renc maga is fes -

tő, je len tős mű gyűj tő, Hatvany La jos maga

is író, a ma gyar iro da lom bő ke zű me cé ná sa:

mél tó utó dai a 19. szá zad ele ji, kö ze pi nagy

mű vé szet pár to ló arisz tok ra ták nak (Es ter -

ház yak nak, Fes te ti csek nek, Szé che nyi ek -

nek, Grassalko- vichoknak). A né pi-nem ze ti 

fes tők, szob rá szok egy ér tel mű en ma gya rok,

nem ze ti el kö te le zett sé gű ek, mű ve ik ben lát -

vá nyo san tö rek sze nek a né pi-nem ze ti szem -

lé let vi zu á lis meg je le ní té sé re. Fé nyes Adolf -

ról mond ja 1935-ben Ko mor And rás a

Ma gyar Zsi dó Sza bad egye te men tar tott elő -

adá sá ban: „A ma gyar pa rasz tot em be ri és

ma gyar jel leg ze tes sé gé ben sen ki ma gyar

fes tő iga zab ban meg nem fes tet te, mint a zsi -

dó Fé nyes Adolf.”5

•

Alább né hány élet pá lya rö vid be mu ta tá sa (a

két há bo rú kö zöt ti szakasz nél kül, s csak az

élet pá lya le zá rá sá nak kö rül mé nye i ről).6

Fényes Adolf

(Kecs ke mét, 1867. áp ri lis 19. – Bu da pest,
1945. már ci us 15.)

Éle te két tör té nel mi dá tum hoz kö tő dik, a mo -

dern Ma gyar or szág két meg ha tá ro zó idő -

pont já hoz: a ki egye zés hez és a má so dik vi -

lág há bo rú vé gé hez. Egy vi lá gos kor szak

szü le té sé hez és egy sö tét kor szak zá rá sá hoz.

Csa lád já nak tör té ne te szo ro san össze fo -

nó dik a ma gyar pol gá ro so dás tör té ne té vel.

Édes ap ja, Fischmann Sán dor (1820–1879)

kecs ke mé ti fő rab bi, aki nek első is mert őse, a 

18. szá zad ban élt Lipsitz Áb ra hám, Mis kol -

con negy ven évig rab bi. Fé nyes Adolf ap já -

nak test vé re, Fischmann Feis is hír ne ves

rab bi és hit szó nok, Po zsony ban te vé keny ke -

dik. Nagy nén jé nek fér je, Hirsch Márkusz

óbu dai, majd ham bur gi fő rab bi. Ro ko na

Gerő At ti la (1870–1916) köl tő, hír lap író,

mű for dí tó. Egy má sik ro ko na az Iri nyi ál tal

fel ta lált gyu fa gyár tó ja. Édes any ja

Wahrmann Re gi na, aki nek Óbu dán szü le tett 

nagy ap ja, a pes ti iz ra e li ta gyü le ke zet első

rab bi ja, tan köny ve ket írt. Nagy báty ja,

Wahrmann Mór (1831–1892) 1869-től az

első ma gyar zsi dó or szág gyű lé si kép vi se lő,

aki hír la pi cik ke i ben hir de ti, hogy Auszt ri á -

tól gaz da sá gi lag füg get len Ma gyar or szá got

kell te rem te ni. Maga is több ipa ri vál la lat

meg ala pí tó ja, a Bu da pes ti Ipar- és Ke res ke -

del mi Ka ma ra el nö ke, na pi lap ok ban har col a 

zsi dó ság egyen jo gú sí tá sá ért a Pes ti Iz ra e li ta

Hit köz ség el nö ke ként, egy ben Deák Fe renc

mun ka tár sa. Fé nyes Adolf tá vo lab bi ősei is

tu dós rab bik.
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Édes ap ja ha lá la után, 14 éves ko rá ban

édes any já val Pest re köl tö zik. Jogi pá lyá ra

szán ják, en nek el le né re 1884-ben be irat ko zik 

a Min ta rajz is ko lá ba Szé kely Ber ta lan hoz.

1886-ban vál toz tat ja ne vét Fé nyes re. Négy

év múl va Max Thedy irá nyí tá sa mel lett

Weimarban ta nul to vább. 1891-ben Pá rizs ba

uta zik, és a Julien Aka dé mi án foly tat ta nul -

má nyo kat Bougereau és Ferrier irá nyí tá sá val. 

Egy év vel ké sőbb is mét Weimarba megy,

ahol 1894-ig él. Ha za tér ve a Ben czúr mes ter -

is ko la tag ja lesz, és ki ál lít ja ké pe it a Mű csar -

nok ban (Nagy apó, Thüringiai pa raszt). Ta -

nul má nyai tíz éve alatt rend kí vü li szak mai

tu dás ra és mű velt ség re tesz szert. Az öt ven -

ezer pél dány ban meg je le nő Új Idők 1896-os

év fo lya má ban A ti tok cím mel rep ro du kált

képe, va la mint a Plety ka című képe el nye ri az 

Or szá gos Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Tár su lat

dí ját. 1897-ben Rudits-ösztön- dí jat nyer Ci -

vó dás című ké pé vel. 1898-ban kez dett

Szegényember so ro za tá nak mo dell je it a Ve -

len cei-tó kör nyé kén, Sukorón ta lál ja meg.

Ecset ke ze lé se pasztózus, vas ta gon fel ra kott

fes ték tö me gek, a hát tér és a ta laj ró zsa -

szín-bar nás föld szí nek kel el ért tó nu sai ér zé -

ke nyek, eb ben a so ro zat ban fu kar ko dik a szí -

nek kel (el len tét ben na gyon szí nes

szent end rei fest mé nye i vel). Ba rát sá got köt

Herman Li pót tal. El nye ri a Li pót vá ro si Ka -

szi nó-dí jat. Olasz or szág ban és Fran cia or -

szág ban él egy ide ig. Az 1900-as pá ri zsi ki ál -

lí tá son ki tün te tést nyer Csa lád című ké pé vel.

1901-ben a Li pót vá ro si Ka szi nó dí jaz za a

Mű csar nok ban ki ál lí tott Öreg em ber című ké -

pét.

Fé nyes Adolf pá lyá ja kez det től si ke rek kel, 

dí jak kal teli! Akár csak a zsi dó szár ma zá sú

Bi ha ri Sán dor és Róna Jó zsef, min den fé le

kép ző mű vé sze ti bi zott sá gok ban, vá laszt má -

nyok ban tag. Bi ha ri Sán dor, Lász ló Fü löp és

Telcs Ede az ál la mi nagy és kis arany érem tu -

laj do no sai, Fé nyes is szá mos ál la mi dí jat,

ösz tön dí jat kap, és gyűj tők vá sá rol ják mű ve -

it. Telcs Ede ké szí ti a kecs ke mé ti Kos -

suth-szobrot (1906) és a sza bad kai Er zsé bet

ki rály né-szobrot, Róna Jó zsef Savoyai Jenő

lo vas szob rát (1899) és a gö döl lői Er zsé bet

ki rály né-szobrot, Li ge ti Mik lós a vá ros li ge ti

Anony must és a sze ge di Er zsé bet ki rály -

né-szobrot (1907), a nem ze ti és nem zet kö zi

köz té ri szob rok sab lon ja i nak meg fe le lő en. A

nem ze ti mű vé szet, a nem ze ti jel leg a kor szak

ér tel me zé se sze rint nem el ső sor ban téma és

nem is et nog rá fi ai kül ső sé gek kér dé se, ha -

nem „ma gya ros föl fo gás” (Lyka Károly

meg ha tá ro zá sa), „nem ze ti ér zü let” (Szé kely

Ber ta lan sze rint), „ma gya ros ér zés” kö vet -

kez mé nye. Fé nyes Adolf fes té sze te a leg tel je -

sebb ér te lem ben meg fe lel a „nem ze ti fes té -

szet nek” a 20. szá zad ele jén, akár csak Bi ha ri

Sán do ré a 19. szá zad vé gén, vagy Zala

György, Telcs Ede szob rai. Bár a kép ző mű -

vé szek, ha son ló an más ér tel mi sé gi ek hez

vagy a ve ze tő elit tag ja i hoz, nem tart ják ma -

gu kat zsi dó nak, ön ér té ke lé sük sze rint tel je -

sen asszi mi lá lód tak a ma gyar nem zet hez, a

ma gyar kul tú rá hoz, a köz vé le mény dön tő

több sé ge szá mon tart ja a po li ti kai, gaz da sá gi

és kul tu rá lis elit tag ja i nak szár ma zá sát, és a

ma gyar or szá gi zsi dó ság hoz so rol ják őket.

1902-ben a Szol no ki Mű vész te lep egyik

ala pí tó tag ja Bi ha ri Sán dor, Kernstok Ká-

roly, báró Mednyánszky Lász ló, Vaszary Já -

nos és He ge dűs Lász ló mel lett. 1903-ban

meg fes ti a mű gyűj tő és a kor tár sa kat dí jak -

kal is se gí tő báró Kohner Adolf port ré ját.

1902-ben egy idő re le is te lep szik Szol no -

kon (Kernstok és Mednyánszky is ter ve zi,

8



de még sem köl töz nek a mű vész te lep re), so -

kan tart ják őt a Szol no ki Mű vész te lep „leg -

erő sebb és leg na gyobb ha tá sú” mes te ré nek.

Itt fes ti a Bab fej tőket (1904) és a Test vé reket

(1906). Fest Szent end rén és Vá cott is.

1905-ben a Nem ze ti Sza lon ban nagy gyűj te -

mé nyes ki ál lí tás ke re té ben mu tat ja be ad di gi 

mun kás sá gát, igen nagy si ker rel. 1907-ben

részt vesz a Ma gyar Imp resszi o nis ták és Na -

tu ra lis ták Köre (MIÉNK) meg ala kí tá sá ban

és 1908-as be mu tat ko zó ki ál lí tá sán.

1903-tól szí nei ki vi lá go sod nak, nagy szín fe -

lü le te ket rak egy más mel lé (Csön des bol -

dog ság, Egy le gény és egy le ány), még in -

kább a kis vá ro si ut ca rész le te ken (Kis vá ro si

dél előtt Vá cott, Szent end rei utca). Szí nes

csend éle te ket, en te ri ő rö ket fest. 1912–18

kö zött vissza vo nul Sas ut cai mű ter mé be.

1912-ben, majd hat év vel ké sőbb az Ernst

Mú ze um ban gyűj te mé nyes ki ál lí tást ren dez, 

ek kor 67 ké pét ál lít ja ki.
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A kecs ke mé ti rab bi fia 1913-ban kez di

rend sze re sen ol vas ni a Bib li át, és az ótes ta -

men tu mi té mák ürü gyén kü lö nös me se vi lá -

got kezd el épí te ni, mely gyö ke re sen kü lön -

bö zik at tól az úgy ne ve zett „sze gényem ber” 

fes té szet től, mely nek ő az egyik nagy mes te -

re.

Ti sza Ist ván mi nisz ter el nök az első vi lág -

há bo rú alatt zsi dó el le nes la po kat tilt be, és

az or szág gyű lés ben meg aka dá lyoz za az an -

ti sze mi ta in du la tok meg nyil vá nu lá sát. Két -

ség te len azon ban, hogy az an ti sze mi ta irány -

za tok és moz gal mak tár sa dal mi

tá mo ga tott sá ga nö vek szik. Ta lán ez is oka,

hogy 1913-tól – az ad di gi bé kés ma gyar pa -

rasz ti zsá ner ké pek és a sze gény em be rek

éle té ről al ko tott kép cik lu sa után (Nap szá -

mos, Anya ság, Anya és gyer me ke) vá rat la nul 

– Fé nyes Adolf bib li ai, ótes ta men tu mi té má -

kat kezd fes te ni egé szen más hang vé tel ben,

fel fo gás ban. Az ad di gi re a liz must fel vált ja

egy meg le he tő sen nyo masz tó képi vi lág

(Noé bár ká ja, A zsi dók meg ve rik Amálek se -

re gét, Áb ra hám és az an gya lok, Mó zes vi zet

fa kaszt a szik lá ból). Ezek a ké pek nem csak

te ma ti ká juk ban, de han gu la tuk ban, szín vi lá -

guk ban, sti lá ris esz kö ze ik ben is kü lön böz -

nek az ad di gi Fé nyes Adolf-fest mé nyek től.

Mint ha ezek kel vá la szol na arra, hogy az ad -

di gi ter mé sze tes kap cso lat meg bom lik a ma -

gyar ve ze tő ré teg és a ma gyar kul tú rá hoz

asszi mi lá ló dott zsi dó ér tel mi ség kö zött.

1918-ban az Ernst Mú ze um ban ad di gi tel jes

élet mű vét ki ál lít ja. Majd – még vá rat la nab -

bul – új tes ta men tu mi té má kat kezd fes te ni

(Há rom ki rá lyok, He gyi be széd), a zsi dó Jé -

zus tör té ne tét. Eze ket 1923-ban mu tat ja be

ki ál lí tá son az Ernst Mú ze um ban. A

hú szas–har min cas évek ben fes tett ké pe it

mint ha nem ugyan az az em ber al kot ta vol na, 

mint a 19. szá zad vé gén, 20. szá zad ele jén

fes tet te ket. Ta lán mi vel a há bo rú éve i től

mint ha az or szág sem vol na ugyan az.

Élet mű vé re te kin tet tel Hor thy Mik lós tól

meg kap ja a kor mány zói men tes sé get, akár -

csak Telcs Ede, Li ge ti Mik lós, Csor ba Géza. 

Az 1944-es mély pon ton vissza uta sít ja mű -

vész ba rá tai kez de mé nye zé sét, hogy

közbenjárjanak meg men té sé ért, s azt is,

hogy buj kál jon, ne men jen a get tó ba. Be fe -

je zett nek te kin ti éle tét, és vál lal ja a kö zös

zsi dó sor sot.

A men tes ség el le né re a bu da pes ti get tó ba

kény sze rí tik. Éhe zik. Az az em ber, aki nek

csa lád ja több mint két száz éve a ma gyar

nem ze ti kul tú ra és a pol gá ri kul tú ra meg te -

rem tő je, meg ala po zó ja.

Pest ost ro ma után még vissza tér la ká sá ba

(utol só ott ho na Zádor Ist ván Nagy me ző ut cai 

mű ter me), éhe zik, egye dül van, agy vér zést

kap, esz mé le tét vesz ti. A Zsi dó Kór ház ban

már nem tud nak raj ta se gí te ni: a kór ház kü -

szö bén hal meg – egye sek sze rint egész egy -

sze rű en éhen hal. 78 éves. A sors ke gyet len

tré fá ja, hogy a ha lál már ci us 15-én, a ma gyar

nem ze ti ün ne pen éri. Szá mos fest mé nye oda -

vész, el tű nik. Ha lá la után több kiló raj zát tü -

ze lés re hasz nál ják fel.

Iványi-Grünwald Béla
(Somogysom, 1867. má jus 16. –
1940. szep tem ber 24.)

Meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge a ma gyar kép ző -

mű vé szet nek, aki mind vé gig meg tar tot ta
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kap cso la tát a zsi dó kul tu rá lis egye sü le tek kel 

is.

Asszi mi lá ló dó hét gyer me kes zsi dó csa -

lád ban szü le tik, az ádándi iz ra e li ta hit köz -

ség ben anya köny ve zik. Apja Grünwald Sá -

mu el gaz da tiszt, föld bér le te van So mogy-

som kö rül, any ja Morvai Má ria (édes any ja

arc kép ét 1892-ben fes ti meg, a Szinházi Élet

rep ro du kál ja 1933. feb ru ár 19-én). A ki lenc -

ve nes évek ben a csa lád Iván ban él,

1906-ban a falu ne vét ve szi fel elő név ként.

„…apám gaz dál ko dó em ber volt, így gyer -

mek éve i met, tel jes if jú sá go mat a pusz tán

töl töt tem el. Min dig há lát adok az Is ten nek,

hogy nem va la mi füs tös, za jos nagy vá ros -

ban szü let tem, így gyer mek ko ri em lé ke im

nem kes keny zsák ut cák ba vagy akár pa lo -

ták ba, ha nem a vi rá gos, dom bos, nap sü töt te

Du nán túl ra száll nak vissza” – val lot ta ké -

sőbb.

Ele mi is ko lá it a szé kes fe hér vá ri pi a ris ták -

nál, a gim ná zi u mot már Bu da pes ten vég zi.

12-13 éves ko rá tól fo lya ma to san raj zol. Szü -

lei tá mo ga tá sá val irat ko zik be a Min ta rajz is -

ko lá ba, Csók Ist ván nal és Zemplényi Ti va -

dar ral együtt. Ta ná rai, Szé kely Ber ta lan és

Lotz Kár oly ki tű nő út ra va ló val lát ják el.

1886-ban Mün chen ben foly tat ja ta nul má nya -

it Hackl pro fesszor nál, majd 1887-ben Pá -

rizs ban a Julien Aka dé mi án, ahol há rom évig

együtt ta nul Ferenczy Ká rollyal és Csók Ist -

ván nal. 1891-ben vissza megy Mün chen be,

ahol rossz kö rül mé nyek kö zött él. 1892-ben a 

Mű csar nok ban ki ál lít ja Az an gyal Jé zus szü -

le té sét je len ti a pász to rok nak és az Erdő szé -

lén című ké pét, mely el nye ri a Mű ba rát ok

Köre ösz tön dí ját, ez zel Ró má ba uta zik. Az

ál lam meg vá sá rol ja az Össze es kü vők sor sot

húz nak című fest mé nyét, így ki fi zet he ti mün -

che ni adós sá ga it, és Egyip tom ba uta zik. A

mil le ná ris ki ál lí tá son a IV. Béla a ta tár já rás

után vissza tér ha zá já ba nagy mé re tű kom po -

zí ci ó já val vesz részt. Na gyon jó kap cso la tot

ala kít ki Kiss Jó zsef fel, A Hét szerkesztő jé -

vel, aki nek irá nyí tá sá val a lap ter jesz ti, hogy

„ne csak a ne mest és a pa rasz tot te kint sék a

ma gyar nem zet tag já nak, ha nem a zsi dó vagy

né met szár ma zá sú, de asszi mi lá ló dott ré te ge -

ket is”. Iványi-Grün- wald Kiss Jó zsef ver se i -

hez szá mos il luszt rá ci ót ké szít a leg vál to za to -

sabb stí lus ban.

1896-ban Nagy bá nyá ra köl tö zik, egy sze rű 

pa raszt ház ba; 1900-tól van mű ter me. Nagy -

bá nya ki emel ke dő sze re pe a ma gyar mű vé -

szet tör té net ben köz is mert. Az zal, hogy

Hollósi Si mon Mün chen ből a nyá ri hó na pok -

ra Nagy bá nyá ra megy dol goz ni, meg vál toz -

tat ja a ma gyar mű vé szet tör té ne tét. A ko ló -

nia ala pí tók kö zül csak Réti Ist ván és Thorma

Já nos nagy bá nya i ak, Ferenczy Károly,

Iványi-Grünwald Béla, Glatz Osz kár be te le -

pü lők.

Iványi-Grünwald 1898-ban meg nő sül, fe -

le sé ge Bielz Irén, a felsőfermezeli gö rög ka -

to li kus pap lá nya. 1900-ban az Is ten kard ja

című fest mé nyé nek ál la mi meg vá sár lá sa le -

he tő vé te szi, hogy fe le sé gé vel együtt több hó -

nap ra Tu nisz ba és Ma rok kó ba utaz zék.

1902-ben egyik ala pí tó ja a Nagy bá nyai Sza -

bad Fes tő is ko lá nak, aho va a Bu da pest re Pá -

rizs ból ér ke ző fi a ta lok (Czóbel Béla, Far kas

Ist ván, Perlrott-Csaba Vil mos stb.) ma guk

vá laszt hat nak kor ri gá ló ta nárt. Nagy bá nya li -

be rá lis szel le mé ben Iványi-Grünwaldnak je -

len tős sze re pe van. 1904-től a Fraknói- ösz -

tön díj jal két évet Ró má ban tölt (Este a Vil la

Borghese-ben). 1905-ben a Nem ze ti Sza lon -

ban ren de zi nagy si ke rű ki ál lí tá sát. 1908-ban

részt vesz a MIENK ki ál lí tá sán. 1909-ben
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meg ala pít ja a Kecs ke mé ti Mű vész te le pet, a

Mű kert ve ze tő ta ná ra.

„[…] meg fog ják ér te ni és mél tá nyol ni azt a

nagy fel ada tot, amit a ma gyar kul tú ra ránk mér.

Hogy a ma gyar mű vé szet fej lő dé sé ben Nagy bá -

nya mi lyen nagy sze re pet ját szott, ez is me re tes.

Az ak kor együtt ér zés kap csán együ vé ke rült em -

be rek a ter mé sze tes evo lú ció foly tán most vál ni

ké szül nek, hogy új ele mek kel gaz da god va, új ha -

la dás ért, te het ség gel te lí tet ten foly tas sák a nem -

ze ti mű vé szet fej lesz té sét” – írja a Kecs ke mé ti

Új ságban.7

Perlrott-Csaba Vil mos, Bá lint Re zső,

Bor nem issza Géza és má sok Nagy bá nyá ról,

Herman Li pót az 1902-ben ala pí tott Szol no -

ki Mű vész te lep ről megy át Kecs ke mét re.

Nagy bá nya a ma gyar imp resszi o niz mus lét -

re jöt té ben el évül he tet len ér de mű, Kecs ke -

mé ten vi szont min den mű vé sze ti irány zat

kép vi sel te ti ma gát. „A leg szim pa ti ku sabb

kö zöt tük Iványi-Grünwald Béla, aki haj lan -

dó szó ba áll ni ve lünk. Jól ér zem ma gam a

Kecs ke mé ti Mű vész te le pen a csönd ben és

nyár ban. […] Iványinak a gé mes kút és ci gá -

nyok a fa vo ri zált jai. Iványi kint szo kott fes -

te ni a me zőn a gé mes kút kö ze lé ben.”8

Kmetty Já nos, Gráber Mar git, Kor da Vin ce,

Szőnyi Ist ván, Diener-Dénes Ru dolf ké sőbb

há lá val és tisz te let tel em lé kez nek

Iványi-Grünwaldra és a Kecs keméten töl -

tött évek re. Itt ke let ke ző ké pei kö zül a Gyü -

möl csös ko fák a hó buc kák kö zött Kecs ke mé -

ten el nye ri az 1912. évi Tár su la ti dí jat, a

Ta vasz éb re dé se az ál la mi kis arany ér met, a

Fürdöző nők (1915) című fest mé nye az ál la -

mi nagy arany ér met. A Nem ze ti Sza lon ban

1913-ban újabb nagy ki ál lí tá son mu tat ja be

nagy bá nyai pe ri ó du sá nak ki emel ke dő mű -

ve it (Ta va szi ki rán du lás, Ita tás, Nyár, Há -

rom ki rá lyok, Fe hér szo ba stb.), és be mu tat ja 

kecs ke mé ti falképtanulmányait, új stí lus -

ban ké szült mun ká it. 1911-ben Spa nyol or -

szág ban jár, El Greco ha tá sa ki mu tat ha tó

bib li ai je le ne te in (Jó zsef és Putifárné).

1914-ben Ve len cé ben a Nem zet kö zi Mű vé -

sze ti Ki ál lí táson sze re pel, Fé nyes Adolf fal

és Herman Li pót tal együtt uta zik oda. Egy re

töb ben egy re töb bet ír nak mun kás sá gá ról

(Mű vé szet, Új Idők, Nyu gat stb.). Bib li kus és 

mi to ló gi ai té má jú akt ké pe ket fest.

1929-ben sze re pel a Ma gyar zsi dó le xi -

konban. A leg je len tő sebb zsi dó mű vé szek

egyi ke ként tart ják szá mon.

Ho gyan érint he ti 1938-ban a zsi dó tör -

vény, hogy zsi dó nak mi nő sül, nem ma gyar -

nak? Szá má ra a csa lád min dig igen fon tos,

szü lei, test vé rei, gyer me kei, fe le sé ge. Igen

sok ál do za tot vál lal ér tük. Ami kor 1939. de -

cem ber 21-én A Ma gyar Zsi dók Lapjában

meg je le nik az OMIKE I. Zsi dó Kép ző mű vé -

sze ti Ki ál lí tás ról a be szá mo ló, le író dik:

„Sa já tos ma gyar fes té szet tá madt, amely a

szá zad vé gi egész ma gyar ság kö zös al ko tás vá -

gyá nak volt a gyü möl cse, te kin tet nél kül mű vé -

sze ink val lá si kü lönb sé gé re. Soha sen ki sem gon -

dolt arra, hogy ezen az ala pon vizs gál ja, mi lyen

sze re pe volt a mű vé szi len dü let ben a ma gyar zsi -

dó kép ző mű vé szek nek. Mi ma gunk is csak most s 

ezen a ki ál lí tá son gon dol tunk arra, hogy a ma -
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gyar kép ző mű vé szet e nagy si ke rű kor sza ká nak

mű vé szei közt, az első so rok ban olyan ne ves zsi -

dó ere de tű és zsi dó nak ma radt mű vé szek vol tak,

mint Lász ló Fü löp, Bi ha ri Sán dor, Perlmut ter

Izsák, Fé nyes Adolf, Iványi-Grünwald Béla, Ka -

to na Nán dor, Magyar-Manheimer Gusz táv, Márk 

La jos, Sze nes Fü löp, Róna Jó zsef, Kal lós Ede,

Telcs Ede stb., stb.”9

Iványi-Grünwald Béla si ke rei csú csán

1940-ben, 73 éves ko rá ban be le me ne kül a

gyors ha lál ba. Ta lán nem is az a pon tos meg -

ha tá ro zás, hogy asszimiláns zsi dó an nak a

ge ne rá ci ó nak tag ja ként, amely ma gát iz ra e -

li ta val lá sú ma gyar nak tart ja. Ta lán pon to -

sabb: in teg rá ló dott zsi dó, a ma gyar kul tú rá -

ba in teg rá ló dott, a 20. szá za di ma gyar

kul tú ra meg ha tá ro zó alak ja, te rem tő je. Ma -

gyar. Akit meg gya lá zott, meg alá zott a zsi dó -

tör vény, a ma gyar ság ból ki re kesz tés,

félzsidó fia ve szé lyez te tett sor sa.

Beck Ödön Fülöp
(Vágújhely, 1873. jú ni us 23. – Bu da pest,
1945. ja nu ár 31.)

Min den két sé get ki zá ró an a ma gyar szob rá -

szat ki emel ke dő mes te re. „A mo dern ma -

gyar szob rá szat szü le té sé nél há rom mes ter

áll: Ved res Márk, Beck Ö. Fü löp és Fé mes

Beck Vil mos” – ál la pít ja meg Kovalovszky

Már ta Bok ros Birman De zső ről írott ta nul -

má nyá nak be ve ze tő mon da ta ként.10 Mind a

négy szob rász a zsi dó tör vé nyek ér tel mé ben

zsi dó.

Beck Ö. Fü löp ük ap ja mol nár le gény, apja 

la ka tos mes ter, édes any ja nem csak szép, ha -

nem mű velt asszony is, aki éne kelt, zon go rá -

zott. Az, hogy tí zen vol tak test vé rek, ön ma -

gá ban is bi zo nyít ja, hogy a csa lád val lá sos.

A leg ki sebb fiú, Fé mes Beck Vil mos szob -

rász már Bu da pes ten szü le tik (1885-ben), és

az első vi lág há bo rú ban szer zett be teg ség ben 

hal meg 33 éve sen, ki emel ke dő

plakettművészként. A mo dern mű vé sze ti

cso por to su lás, a Nyol cak 1911. és 1912. évi

ki ál lí tá sán vé sett ér me i vel, kis plasz ti ká i val

vett részt.

A csa lád 1878-ban köl tö zik Pest re. Beck

Ö. Fü löp 1888-tól a bu da pes ti Ipar mű vé sze ti 

Is ko la ötvösszakán ta nul ösz tön díj jal. Bécs -

be, majd 1893-ban ál la mi ösz tön díj jal Pá -

rizs ba uta zik, 1895-ben az École des

Beaux-Arts-on ta nul F. J. H. Ponscarme nö -

ven dé ke ként. Pá rizs ban ké szí ti azo kat az ér -

me ket, ame lyek kel a ma gyar hon fog la lás

ezer éves év for du ló já ra ki írt pá lyá za tot meg -

nye ri. 1897-ben Mün chen ben, a

Glaspalastban ren dez ki ál lí tást – ek kor 24

éves. 1898-ban az Ipar mű vé sze ti Mú ze um -

ban mu tat ja be ér me it. 1900-ban a pá ri zsi vi -

lág ki ál lí tá son ezüst ér met nyer, majd Olasz -

or szág ban és Né met or szág ban

ta nul mány utat tesz. 1906-ban Mi lá nó ban

Grand Prix-t nyer. 1908-tól 1944-ig a nagy

ha tá sú, máig leg te kin té lye sebb fo lyó irat ok

egyi ké nek, a Nyu gat cím lap já nak ter ve ző je

(Mi kes Ke le men-érem, 1908). 1912-ben

Gö rög or szág ba uta zik.

Az Ernst Mú ze um ban ren de zi első önál ló

ki ál lí tá sát. Ko rai mun ká i ban a hildebrandi

alap el ve ket kö ve ti, ké sőb bi cél ja a szob rá sza -

13
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ti nyelv meg újí tá sa. Fon tos szá má ra, hogyti nyelv meg újí tá sa. Fon tos szá má ra, hogy

szob ra it maga fa rag ja, s ér me it ere de ti mé ret -

ben vés se ki. Tömb sze rű ség, tisz ta for mai rit -

mu sok, rusz ti kus fe lü let ala kí tás jel lem zik

(Szittya lo vas, 1913; Vo nós né gyes, 1914;

Szent Se bes tyén, 1914). 1918-ban Belg rád -

ban részt vesz azon a ki ál lí tá son, me lyen a

kor szak leg je len tő sebb ma gyar kép ző mű vé -

szei mu tat koz nak be. 1919-ben ki ne ve zik a

Kép ző- és az Ipar mű vé sze ti Fő is ko la ta ná rá -

vá, pénz ter ve ket ké szít a Ta nács köz tár sa ság

szá má ra, emi att ké sőbb hát rá nyok érik.

1920-ban a Ma gyar Kép ző mű vé szek Egye -

sü le te le vél ben „a pro le tár dik ta tú ra ide je alatt

ta nú sí tott ma ga tar tá sa fö lött rosszal lá sát” fe -

je zi ki, de leg alább nem zár ják ki, mint pél dá -

ul Berény Ró ber tet, Pór Ber ta lant, Czigány

De zsőt, Ti ha nyi La jost, Kmetty Já nost és má -

so kat (mint er ről a Ma gyar or szág 1920. jú ni -

us 20-án tu dó sít), és nem kell emig rál nia,

mint az egy ko ri Nyol cak és az ak ti vis ták kö -

zül több mű vész nek. El uta sít ja a hú szas évek

lég kör ét: „ak kor ta lál koz tunk leg elő ször a be -

sú gá sok, árul ko dá sok és ül dö zé sek ké sőbb

oly gyak ran is mét lő dött ször nyű sé ge i vel”,

írja emlékirataiban, ahol szó vá te szi a név -

ma gya ro sí tá sa kö rü li bo nyo dal ma kat és a

„vi lág-prob lé má ra da gadt faj kér dést”.11 Az

első vi lág há bo rú alatt ki ke resz tel ke dik

ugyan, de a nu me rus clausus után őt is zsi dó

szár ma zá sú nak te kin tik.

1944. már ci us 19-e, a né met meg szál lás

után Dam ja nich ut cai mű te rem la ká sá ból a

nyi la sok tá vo lít ják el, csil la gos ház ba kell

köl töz nie, ahon nan meg szö kik, és ha mis pa -

pí rok kal be áll ker tész nek egy bu dai vil lá ba.

Ér de me i re te kin tet tel meg kap ja a Hor thy -

-men tes sé get, kivételezettségi ok mányt,

vissza tér mű ter mé be. Az 1944. ok tó be ri nyi -

las ha ta lom át vé tel után a kor mány za ti men -

tes ség nem ér sem mit, fe le sé gé vel együtt

buj kál. Bu dán, a Sashegy al ján, egy ba rá ti

csa lád há zá nak pin cé jé ben fe je zi be em lék -

ira ta it. In nen tű nik el nyom ta la nul 1945. ja -

nu ár 31-én. Tö meg sír ok ban sem ta lál ják

meg. Nyi la sok lö vik le az ut cán? Va ló szí nű -

leg so sem tud juk meg, ho gyan halt meg a 20. 

szá zad egyik leg na gyobb – so kak sze rint a

leg na gyobb – ma gyar szob rá sza, a mo dern

ma gyar szob rá szat és érem mű vé szet meg újí -

tó ja.

Scheiber Hugó
(Bu da pest, 1873. szep tem ber 29. –
Bu da pest, 1950. már ci us 8.)

Tíz gyer me kes, igen sze gény zsi dó csa lád -

ban szü le tik Bu da pes ten. Apja, Scheiber

Sán dor cím fes tő, any ja Dittersdorf Bor bá la

Babette. Apja de ko rá ci ós fes tő ként mun kát

kap Bécs ben, a Prá ter ben, de ott is nyo mo -

rog nak, így 1887-ben ha za jön nek. Azok a

cso da ké pek, ame lye ket apja a mu tat vá nyos -

bó dék szá má ra fest, az a kü lö nös vi lág,

amely gye rek ként kö rül ve szi, meg ha tá ro zó -

vá vá lik szá má ra, „tör pék, óri á sok, törzs em -

be rek és vad em be rek a vi lág min den tá já ról:

esz ki mók, az té kok Pe ru ból – Pastra- na, a

haj le ány, a Szi á mi-ik rek és az ana tó mi ai mú -

ze um” – írja ön élet raj zá ban.12 Apja ko rai

ha lá la, any ja küz del me a tíz gye rek kel a
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fenn ma ra dá sért, az első vi lág há bo rú meg -

pró bál ta tá sai egész éle tét be fo lyá sol ják. Cé -

gé re ket fest, ká vé ház ban arc ké pe ket, hogy

va la hogy meg él jen. A „Mű vész ház év ti ze -

de kig vissza uta sí tott, és ha va la ki be szélt ró -

lam, mint tel je sen le he tet len má zo lót ig no -

rál tak; ott, ahol giccs gyár tók jól

be fész kel ték ma gu kat, megvetőleg be szél -

tek ró lam” – írja vissza em lé ke zé sé ben. Az

Ipar mű vé sze ti Is ko lát a Ma gyar Iz ra e li ta

Kéz mű ves- és Föld mű ves Egy let ösz tön dí -

já nak se gít sé gé vel vég zi el.

A Der Sturm ve ze tő je, Herwarth Walden

fe de zi fel, akár csak Péri Lász lót és Ká dár

Bé lát. 1924-től négy szer ál lít ki Ber lin ben.

Scheiber 1929-ben sze re pel a Ma gyar

zsi dó le xi konban. A Múlt és Jövő rend sze re -

sen kö zöl ké pe i ből.

Az 1937 jú li u sá ban Mün chen ben meg nyí -

ló „Entartete Kunst” ki ál lí tá son a „né met ide -

gen” mű vek kö zött Scheiber Hugó ké pei is

ott van nak, a ma gya rok kö zül Bernáth,

Bortnyik, Ká dár Béla, Mo holy- Nagy és Péri

mun ká i val együtt. Scheiber ide gen ke dik min -

den mű vé szi szer ve zet től (a KÚT-nak és az

UME-nek sem tag ja), ta lán Ká dár Béla

mond ha tó az egyet len ba rát já nak. Ez a kü lö -

nös, cso dá la tos rajz kész sé gű, ma gá nyos em -

ber, aki nek se sze rel mei, se csa lád ja s így

utód ja sincs – Vö rös Géza fes tő mű vész sze -

rint –, raj zai, fest mé nyei „ára it ros té lyo sok -

ban, virs lik ben mér te”.

1940–45 kö zött csak az OMIKE-ki ál lí tá -

so kon sze re pel. A Ker tész utca 22-ben él hú -

ga i val vissza vo nul tan és sze gé nyen. Eb ben

az idő ben zsi dó té má kat fest, raj zol: Imád ko -

zó, Tal mu dis ta, Tó ra ol va sás, Elő imád ko zó.

Mint ha be le ka pasz kod na a zsi dó val lás ba,

ha már a zsi dó tör vé nyek ki ta szí tot tá te szik.

A ház, amely ben la kik, a pes ti get tó öve ze té -

be ke rül. A rö vid mun ka szol gá lat után vé -

gig éli a hosszú get tó idő sza kot, an nak min -

den nyo mo rú sá gá val együtt.

Ká dár Béla
(Bu da pest, Jó zsef vá ros, 1877. jú ni us 14. – 
Bu da pest, 1956. ja nu ár 22.)

Né met ere de tű zsi dó, meg le he tő sen sze gény

csa lád ban szü le tik (apja a for rá sok sze rint

sváb zsi dó há rom nyel vű csa lád ban). Apja

Klug Mi hály, aki szűcs mes te rek szá má ra ké -

szí tett elő ál lat bő rö ket, ko rán meg halt, így

Ká dár Béla 10 éve sen inas nak sze gő dik,

vas esz ter gá lyos nak ta nul. Any ja, Blüh Ro -

zá lia több gye re ket visz a há zas ság ba. Ká dár 

Béla már gyer mek ként kény te len so kat dol -

goz ni fa met sző báty ja, Morelli Gusz táv mű -

he lyé ben. 1906-ban, ami kor ne vét Ká dár ra

ma gya ro sít ja, mu tat ko zik be a Nem ze ti Sza -

lon gra fi kai és a Mű csar nok ta va szi cso por -

tos ki ál lí tá sa in.

„20 éves ko rom ban szűk nek érez tem Bu -

da pes tet” – írja 1934-ben Ró zsa Mik lós fel -

ké ré sé re ké szült ön élet raj zá ban. Kor tár sa i -

hoz ha son ló an be jár ja Auszt ri át,

Né met or szá got, Fran cia or szá got, a szű kös

kö rül mé nyek el le né re is mű vé szi él mé nyek -

kel gaz da god va. Mo nog rá fu sa, Ger gely Ma -

ri ann sze rint „ma gá nyo san al ko tó, zár kó zott

mű vész volt, a maga ko nok mód ján a sa ját
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út ját jár ta.”13 Rippl-Ró nai Jó zsef és a neós

nagy bá nyai mű vész te le pi fi a ta lok, fő ként

Perlrott-Csaba Vil mos és Ziffer Sán dor fes -

tői, stí lus be li ha tá sa mel lett élet re szó ló an

meg ha tá ro zó Ká dár pá lyá já ra Ró zsa Mik lós

új ság író, mű vé sze ti író. Ró zsa a Nem ze ti

Sza lon tit ká ra ként, a Pes ti Nap ló és A Hét

mun ka tár sa ként vi tat ha tat lan szel le mi te kin -

tély, 1909-ben meg ala pít ja a mo dern mű vé -

sze ket ki ál lí tá si le he tő sé gek kel és ki ad vány -

ok kal tá mo ga tó Mű vész há zat. Ró zsa

1911-ben meg je len te ti húsz mű vész szí nes
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gra fi ká ját Mo dern ma gyar kép tár cím mel, s

ebbe Szinyei Merse Pál, Ferenczy Kár oly,

Kernstock Kár oly, Rippl Ró nai Jó zsef, Fé -

nyes Adolf, Iványi-Grünwald Béla, a „na -

gyok” mun kái mel lé be vá lo gat ja Ká dár Béla 

Szent György, a sár kány ölő című szí ne zett

li nó met szet ét is. A ki ál lí tá si si ke rek nek kö -

szön he tő en Ká dár 1910-ben el nye ri a ne ves

mű gyűj tő, báró Kohner Adolf szol no ki ösz -

tön dí ját. 1912-ben a Szá za dos úti mű vész te -

le pen mű te rem la kást kap – ha ki csit, rossz

el he lye zé sűt is, de még is csak az övé –, itt él

négy gyer me ké vel, fe le sé gé vel nem jó mód -

ban, de tisz tes sé ge sen 1944-ig, ami kor in nen 

a bu da pes ti get tó ba kény sze rül nek át köl töz -

ni.

1921-ben Scheiber Hu gó val együtt előbb

Bécs be, majd Kas sák La jos aján lá sá val Ber -

lin be megy Herwarth Waldenhez, és a Der

Sturm kö ré hez csat la ko zik.

A nu me rus clausus be ve ze té se után a zsi -

dó nak szá mí tó Ká dár Béla mé zes ka lács-

mo tí vu mo kat (Vi szont lá tás), de ko ra tív fa lu -

si élet ké pe ket (Disz nó vá gás, 1924) fest. Me -

sél: Pi ros ka és a far ka sok (1924k); Csa lád

sza már ral (1923); Nő rab lás (1923). Hevesy

Iván köny vet ír róla, az Amicus ki adá sá ban

je le nik meg, több sé gé ben a Bel ve dere

kiállítóteremben be mu ta tott mű vek rep ro -

duk ci ó i val.14

1926–28 kö zöt ti ame ri kai ki ál lí tá sa it is

Herwarth Walden aján lá sá nak kö szön he ti, a

né met és az orosz avant gárd mű vé szek mel -

lett sze re pel het.

Wolfgang Willrich fes tő, mű kri ti kus,

Hit ler és Göbbels mű vé sze ti po li ti ká já nak

egyik ide o ló gu sa, meg je len tet egy gya láz ko -

dó köny vet az 1937-es jú li u si–au gusz tu si

mün che ni „Entartete Kunst” ki ál lí tá sá ra,

mely nek cím lap ja egy ál ta la ké szí tett fo tó -

mon tázs, s azon Ká dár Béla Csábítás

(1926k) című fest mé nye is sze re pel

Moholy-Nagy Lász ló és Oskar Schlemmer

egy-egy mű vé nek tár sa sá gá ban. Ká dár a

könyv ben a tisz ta né met mű vé sze tet be -

szennye ző exp resszi o nis ták közé ke rül ve az

avant gárd mű vé szek so rá ba emel ke dik.

Ká dár egyéb ként el me het ne Ame ri ká ba,

ahol né hány ké pét, raj zát gyűj tők, mú ze u mok 

meg is vá sá rol ják, hív ják is. 1939 őszén New

York ban a Delphic Studióban ren de zett kor -

társ ma gyar kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá son 25

fest ménnyel sze re pel, a ka ta ló gus ban hi vat -

koz nak is elő ze tes ame ri kai si ke re i re. Itt hon

túlva gyunk az első zsi dó tör vény el fo ga dá sán. 

Ká dár a ki uta sí tan dók, ki szo rí tan dók, az ül -

dö zen dők közé ke rül. 1939-es gra fi kai ki ál lí -

tá sa kap csán egy „Vigil” nevű szer ző a Ma -

gyar ság című nyíl tan an ti sze mi ta,

zsi dó el le nes lap ban cik ke cí mé ül adja: A zsi -

dó Ká dár Béla ki ál lí tá sa (1939. ja nu ár 15.):

„Míg kül föld ön a Ká dár Bé la-sze rű rossz pik -

to ro kat már rég ki söp rűz ték, ad dig mi ná lunk,

a jobb ol da li ke resz tény kur zus ide jén ví gan

él ve zik a sza badságot, és mé te lye zik a kö -

zön ség lel két.” (Ta más Hen ri ket ugyan az a

„Vigil” tá mad ja meg 1938-ban, aki Ká dárt

1939-ben).

Két fiát be hív ják a ke le ti front ra mun ka -

szol gá lat ra (el tűn nek, el pusz tul nak

1945-ben). Az 1944. már ci u si né met meg -

szál lást kö ve tő en fe le sé gé vel együtt Ká dár

Béla a bu da pes ti get tó ba kény sze rül. 67 éves.

Fe le sé ge az éhe zé sek, be teg sé gek kö vet kez -
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té ben 1944-ben meg hal. Ká dár ké szü lő Me -

ne kü lők című tus raj zán az elő tér ben össze ka -

pasz ko dó erő tel jes fér fi és nő mö gött a

tö meg ben zsi dók, a hát tér ben szét rom bolt há -

zak. Min den össze om lik. Csa lád ját el vesz ti,

sze mé lyes tár gyai, fel jegy zé sei nagy részt

meg sem mi sül nek (raj zai egy ré szét egy zon -

go rá ba rej ti, amely a bom bá zá sok so rán el -

pusz tul).

Ho gyan vé de ke zik, mi mást te het ne? 24

toll rajz ból álló so ro za tot ké szít Dies Irae (A

ha rag nap jai) cím mel, me lyet 1945 ja nu ár já -

ban a Jewish Agency for Palestine ál tal szer -

ve zett Akik meg hal tak és akik har col tak a zsi -

dó be csü le tért című ki ál lí tá son is

be mu tat nak.

1945 má ju sá ban sze re pel a mun ka szol gá -

lat ban el pusz tí tott Ró zsa Mik lós mű kri ti kus, 

mű vé szet szer ve ző em lé ké re Kál lai Ernő ál -

tal ren de zett Sza bad nép – sza bad művészet

című ki ál lí tá son Új pes ten.

2000-ben, a Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál el ső -

ként Ká dár Béla, Scheiber Hugó,

Schönberger Armand mű ve it mu tat ja be a

Bu da pest Ga lé ri á ban. A ka ta ló gus ban köz -

lik Ká dár Béla 1922-ben kéz zel írott le ve lét

„A bu da pes ti izr. hit köz ség nagy te kin te tű

Előljáróságának”, mely ben se gélyt kér csa -

lád já nak, és ön ma gát így mu tat ja be: „Bu da -

pes ti szü le té sű, 45 éves izr. val lá sú fes tő mű -

vész va gyok a leg sú lyo sabb anya gi

gon dok kal küzd ve. 4 gyer me kes csa lád dal s

gyen gél ke dő fe le sé gem mel, egy ke gyet len

tél végnélküli szen ve dé se i nek ki té ve.”

Egész éle te – min den si ke re el le né re – a

sze gény zsi dó, a meg alá zott, meg ve tett, ki -

kö zö sí tett kis zsi dó éle te.

Er dei Vik tor

(Bu da pest, 1879. ok tó ber 16. – Bu da pest,
1945. már ci us 9.)

Ere de ti neve Epstein. Ke res ke del mi aka dé -

mi át vé gez. Kép ző mű vé sze ti ta nul má nya it

Szé kely Ber ta lan nál kez di a Min ta rajzta no -

dá ban (1899–1901). 1899 nya rán Nagy bá -

nyán Hollósy Si mon sza bad is ko lá já ban dol -

go zik, és még ab ban az év ben ki ál lít

szén raj za i ból a Nem ze ti Sza lon ban. A Nagy -

bá nyai Mű vész te le pen 1903-ban Ferenczy

Kár oly mel lett ta nul, majd 1908–1909-ben

Mün chen ben, 1912-ben Pá rizs ban kép zi ma -

gát. 1905-től részt vesz a Mű csar nok ki ál lí tá -

sa in. Első gyűj te mé nyes ki ál lí tá sát Bu da pes -

ten ren de zi 1907-ben, 28 éve sen. A

ka ta ló gus szö ve get Fülep La jos írja, aki je len -

tős mű vész nek te kin ti, és ba rá ti kap cso la tot

tart vele – ez Er de i nek is nagy te kin télyt köl -

csö nöz. Olaj fest mé nye ket, raj zo kat, réz kar -

co kat, port ré szob ro kat ál lít ki, ki ad ja kő rajz -

gyűj te mé nyét Eros immaterialis cím mel.

Ugyan eb ben az év ben ala kul meg a fő vá ros -

ban az új ter mé szet lá tást és a sze cesszi ót

meg ho no sí tó Kéve mű vész cso port, amely nek 

né hány más nagy bá nyai ta nít vánnyal együtt

tag ja lesz, és sze re pel a ki ál lí tá su kon is.

1911-ben Nagy vá ra don, 1912-ben Sze ge den

mu tat ko zik be önál ló ki ál lí tás sal. 1915-ben a

ha di kór há zak ban be teg ka to ná kat raj zol.

1918-ban li tog rá fi á kat ké szít Ré vész Béla

Bee tho ven Miniature című köny vé hez. A Ta -

nács köz tár sa ság bu ká sa után, 1919-ben

Bécs be emig rál.

1929-ben hosszan ír nak róla a Ma gyar

zsi dó le xi konban.

A har min cas évek kö ze pé től is mét Bu da -

pes ten él, meg le he tős vissza vo nult ság ban.

1939 őszé től mint zsi dó szár ma zá sú mű vész
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részt vesz az OMIKE Kép ző mű vé sze ti Cso -

port já nak ki ál lí tá sa in, 1942-ben, a III-on Az

ősi tan című vö rös kré ta raj zá val, 1943

őszén, az V-en Ima ház lép cső jén, Szent

köny vek és Fér fi fej című vö rös kré ta-raj za i -

val. Az utol són, 1944 már ci u sá ban Dis pu ta

című vö rös-kré ta- és Ifjú tal mu dis ta című

tus raj zá val. Az OMIKE V. ki ál lí tá sá ról

Naményi Ernő ír a Li ba nonban: „a ki ál lí tá -

sok nak egy ma gá ban az is ér de me, hogy Er -

dei Vik tor fi nom gra fi ká ját is mét meg lát hat -

tuk.”15 A Múlt és Jö vőben rend sze re sen

köz lik fest mé nyei, raj zai rep ro duk ci ó ját,

pél dá ul 1939 de cem be ré ben a zsi dó min den -

na pi élet ből vett je le net so rát.

A fő vá ros ost ro ma kor, már a fel sza ba du -

lás után hal meg a bu da pes ti get tó ban.

Sze nes Fü löp

(Törökszentmiklós, 1863 – Bu da pest,
1944)

Arc kép fes tő és no vel lás ízű élet kép fes tő. A

bu da pes ti Min ta rajz is ko lá ban Szé kely Ber ta -

lan és Lotz Kár oly nö ven dé ke, majd Mün -

chen ben, Pá rizs ban és Nagy bá nyán foly tat ja

ta nul má nya it. Részt vesz a Mű csar nok 1893.

évi tár la tán (Ne héz el ha tá ro zás, Él te tő nap su -

gár). 1905-ben nyí lik első gyűj te mé nyes ki -

ál lí tá sa a Nem ze ti Sza lon ban. 1909-ben egy

női arc ké pé ért a Nem ze ti Sza lon téli tár la tán

Ju bi lá ris arany ér mé vel ju tal maz zák.

1914-ben, a „Céh be li ek” első ki ál lí tá sán, a

Nem ze ti Sza lon he lyi sé ge i ben 13 fes tő és 7

szob rász sze re pel, köz tük Sze nes Fü löp is,

mint er ről a Nyu gat 1914. 8. szá má ban Bá lint

Ala dár be szá mol. 1917-ben a

Műterem-Szalonban, 1927-ben is mét a Nem -

ze ti Sza lon ban nyí lik gyűj te mé nyes ki ál lí tá -

sa. Plain-air ké pe ket fest (Él te tő nap su gár,

Kötő lec ke). Nép sze rű ek port réi (Vázsonyi

Vil mos, Tolnay Ákosné, Sán dor Pál). Bib li ai

tár gyú ké pek so ka sá gát fes ti (Sám son és

Delila; Esz ter, Judith), kü lö nö sen az ószö vet -

sé gi zsi dó hős nők ről.

1927-ben Lász ló Fü löp ír róla a Kép ző mű -

vé szetben. A Ma gyar zsi dó le xi kon szá mon

tart ja mint zsi dó mű vészt. Lendvai Kár oly

szá mol be Sze nes Fü löp pá ri zsi ki ál lí tá sá ról:

„Má jus má so dik fe lé ben egy ma gyar mű vész

mu tat ko zott be a pá ri zsi kö zön ség nek a Georges

Pe tit-sza lon ban: Sze nes Fü löp. Az elő ke lő ma gán -

sza lon két ter mét fog lal ta le a mű vész ti zen öt képe. 

Már az első na po kon ad tak ta lál ko zót itt ama mű -

vé szek, kik a mű csar no ki nem zet kö zi ki ál lí tá son

an nak ide jén sze re pel tek, és ér dek lő dést érez nek a

ma gyar mű vé szi élet iránt. Mind a ti zen öt ké pet

elő nyö sen is mer jük a bu da pes ti tár la tok ról, itt csu -

pán arra uta lunk, mi kép pen fo gad ta a mű ve ket a

pá ri zsi kri ti ka; úgy szól ván egy ön te tű en a

»Mea-culpa«-t eme lik ki, mely ben »mély sé ges

pszi cho ló gi ai tu dás és köl tői re zig ná ció nyil vá -

nul«, to váb bá a »Nap su gár«-vázlatokon ál ta lá ban

a mes ter erős rajz tu dá sát és jel lem ző ere jét mél tat -

ták. Elő ke lő kö zön ség lá to gat ta a tár la tot. Sze nes

Fü löp mű vé sze te a mű ba rát Georges Pe tit fi gyel -

mét is ma gá ra von ta, és meg bíz ta arc ké pe meg fes -

té sé vel. A Sze nes-ki ál lí tás al kal má val föl me rült az 

esz me, hogy a mo dern ma gyar mű vé sze tet ér de kes 

vol na be mu tat ni Pá rizs kö zön sé gé nek. A vi lág e

szí vé ben még nem je lent ke zett együt te sen a mo -

dern ma gyar mű vész gár da, pe dig föl te he tő, hogy
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nagy er köl csi si kert érne el mű vé szi erős sé günk.

És pe dig leg in kább a téli idő sza kot vé lik erre al kal -

mas nak. Más kér dés, mi ként gon dol koz nak er ről

az il le té kes kö rök. Egé szen tő lünk függ, hogy ész -

re ve gye nek ben nün ket.”16

Sze nes Fü löp a har min cas évek ben

hosszabb időt tölt Nagy vá ra don. Ami kor az

első zsi dó tör vény után a Ma gyar Zsi dó Mú -

ze um ban 1939-ben meg nyí lik az első

OMIKE Kép ző mű vé sze ti Ki ál lí tás, A Ma -

gyar Zsi dók Lapjában Sze nes Fü lö pöt is a

„ne ves zsi dó ere de tű és zsi dó nak ma radt

mű vé szek” kö zött so rol ják fel.17 1940-ben

és 1943-ban részt vesz az OMIKE-kiállítá-

so kon. Naményi Ernő 1940-ben a Li ba -

nonban ír a zsi dó mű vé szek ki ál lí tá sá ról, és

ki eme li Sze nes Fü löp Jóbját, „a szen ve dő

em ber áb rá zo lá sát”.18

A bu da pes ti get tó ban éhen hal.

Kunffy La jos
(Orci, 1869. ok tó ber 1. – Ka pos vár, 1962.
már ci us 12.)

Sze re pel Kempelen Béla Ma gyar zsi dó csa -

lá dok című köny vé ben. Nagy ap ja Kohn Si -

mon ka pos vá ri la kos, apja „Kunffy Adolf, a

sza bad ság harc alatt be állt Ga ri bal di lé gi ó já -

ba és ott 1864-ig szol gált. Vetter An tal al tá -

bor nagy és fő pa rancs nok Ná poly ba ren del -

te, ahol gróf Te le ki Sán dor mel lett a lé gió

ka to nai és po li ti kai kép vi se le té ben se géd ke -

zett. 1869-ben tért vissza Ma gyar or szág- ra,

és gaz dál kod ni kez dett. Két íz ben el nö ke

volt a ka pos vá ri zsi dó hit köz ség nek, ér de ké -

ben je len té keny ál do za tot ho zott. Köz mű ve -

lő dé si cé lok ra is te kin té lyes ala pít vá nyo kat

tett.”19

Kunffy La jos édes any ja Hochsinger Her -

mi na. 1912-ben kap nak ma gyar ne mes sé get

Somogytúri elő név vel. Kunffy La jos amel -

lett, hogy fes tő mű vész, egy ben So mogy me -

gyei föld bir to kos (817 kat. hold tu laj do no sa)

is, test vér ének fe le sé ge, Wolf Sári Tol na me -

gyé ben ren del ke zik föld bir tok kal (1427 kat.

hold). Jogi ta nul má nyai mel lett az Ipar rajz is -

ko lá ban, majd Vágó Pál mű ter mé ben ta nul,

1890-ben Hollósy Si mon nál Mün chen ben,

majd 1891-ben a pá ri zsi Julian Aka dé mi án,

1894-ig Jean-Paul Laurens és Benjamin

Constant ta nít vá nya. 1895-ben is mét egy évet 

tölt Mün chen ben. 1894-ben sze re pel elő ször

ki ál lí tá son Pá rizs ban (Salon des Artistes

Français). 1895-ben és 1896-ban ószö vet sé gi

té má kat fest (Je re mi ás pró fé ta, Jób). Et től

kezd ve min den rep re zen ta tív or szá gos tár la -

ton be mu tat ják ké pe it. 1897-ben tér haza, be -

fe je zi jogi ta nul má nya it, ál lam tu do má nyi

dok to rá tust sze rez. 1900-ban Bu da pest re köl -

tö zik. 1901-ben fe le sé gé vel Pá rizs ban te lep -

szik le, de a nya ra kat itt hon töl ti somogytúri

bir to kán. 1903-ban Bu da pes ten fran cia ki ál lí -

tást szer vez, ezért 1905-ben Be csü let ren det

kap. 1913-ban Pá rizs ban ren de zi meg első

gyűj te mé nyes ki ál lí tá sát, és még ugyan eb ben

az év ben nagy fel tű nést kelt Vi tat ko zó pa pok

című képe a Société Nationale des Beaux

Arts ki ál lí tá sán. 1913-ban tér haza, fel vált va
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él és fest Bu da pes ten és Somogytúron. Ki tér,

meg ke resz tel ke dik. 1924-ben a Nem ze ti Sza -

lon ban ren de zi első itt ho ni egyé ni ki ál lí tá sát.

1925-ben Ál la mi Pasz tell-dí jat, 1926-ban

Genre-díjat kap. 1927-ben a Mű csar nok ban

mu tat ja be mun ká it.

1929-ben sze re pel a Ma gyar Zsi dó Le xi -

konban. 1934-ben vég leg vi dé ki bir to ká ra

köl tö zik. Pa rasz ti té má jú zsá ner ké pek, tá jak, 

csend éle tek mel lett ön arc ké pe ket fest.

1942-ben a Ta más Ga lé ri á ban ren de zik meg

egyé ni ki ál lí tá sát.

Cso dá val ha tá ros mó don éli túl a zsi dó ül -

dö zé se ket a vi dé ki Ma gyar or szá gon, egy -

részt a ke resz tény hit re való át té ré sé nek,

más részt a Rippl-Ró nai csa lád dal való kap -

cso la tá nak kö szön he tő en.

Kasznár Ring Jenő
(Mar ca li, 1860 vagy 1875 – Ausch witz,
1944. áp ri lis)

A vi dé ki ma gyar zsi dó ság kép vi se lő je, egyé -

ni ki ál lí tá sa it is szü lő föld jén, Mar ca li ban és

Ka pos vá rott ren de zik, a bu da pes ti OMIKE-

ki ál lí tá so kon nem vesz részt. Rend sze re sen

sze re pel a Mű csar nok ban és a Nem ze ti Sza -

lon ban ren de zett ki ál lí tá so kon a Bécs ben és

Mün chen ben ta nul tak nak meg fe le lő fes tés -

mó dú pa raszt port ré i val, fi gu rá lis és táj ké pe i -

vel, ba la to ni tá ja i val.

Olaj és ce ru za ön arc ké pe in jo vi á lis, ba ju -

szos, szi va ro zó, elégedett, vi dé ki es dzsent rit 

lá tunk, in kább jel leg ze tes ma gyar gaz dál ko -

dó ra ha son lít, mint fes tő re. Ugyanak kor

szép rabbiportékat is fest a 19. szá zad vé gi

íz lés nek meg fe le lő en.

Az 1929-ben meg je le nő Ma gyar Zsi dó

Le xi kon több mint há rom száz zsi dó szár ma -

zá sú ma gyar kép ző mű vészt mu tat be, ő

nincs kö zöt tük.

Meg ren de lői – akik nek a rab biport ré kat

és a zsi dó val lá si ün ne pe ket fes tet te – azok

kö zül a vi dé ki zsi dó pol gá rok kö zül ke rül tek 

ki, akik kel 1944-ben együtt tet te meg a meg -

alá zó, em ber hez mél tat lan utat az utol só stá -

ci ó ig.

Szigeti Jenő
(Bu da pest, 1881. ja nu ár 30. – Ausch witz?
1944, 45?)

Mün chen ben Hollósy Si mon ma gán is ko lá -

já ban ta nul, majd mes te rét kö vet ve Nagy bá -

nyán, a mű vész te le pen dol go zik. A Mű csar -

nok 1906. évi tár la tán ál lít ki elő ször két

ta nul mányt. Ba rát ja, Nagy Ist ván ha tá sá ra

fő ként pasz tell táj ké pe ket fest, egy ilyen nel

nyer ezüst ér met 1919-ben a Nem ze ti Sza -

lon ban, majd 1926-ban el nye ri az Ál la mi

pasz tell-dí jat. A Paál Lász ló Tár sa ság ki ál lí -

tá sa in pasz tell en te ri ő rök kel, vi rág csend éle -

tek kel, ba la to ni és bu dai táj ké pek kel (Ró zsa -

domb, Ta bá ni há zak) sze re pel. Részt vesz a

Mű csar nok, a Nem ze ti Sza lon, az Ernst Mú -

ze um ki ál lí tá sa in, klasszi kus ci zel lá ló hang -

vé te lű, fi gu rá lis kom po zí ci ó val, csend éle te i -

vel.

A Ma gyar Zsi dó Le xi konban meg je le nik

rö vid élet raj za, szá mon tart ják mint zsi dó

szár ma zá sú fes tőt. Zsi dó mi vol tát ter mé sze -

tes adott ság ként ve szi. Az Or szá gos Iz ra e li ta 

Ta ní tó kép ző ben rajz ta nár. Ha lá la kö rül mé -

nyei is me ret le nek.
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Gárdos Aladár
(Bu da pest, 1878 – ?, 1944)

Az Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán, majd Mün chen -

ben és Pá rizs ban ta nul szob rá sza tot. Első

meg bí zá sa a zalatnai ipar mű vész is ko lá ban

fel ál lí tott Luk ács Béla po li ti kus szob ra

1904-ben. Ugyan csak 1904-ben ál lít ják fel

Bu da pes ten a Gel lért he gyen a Szent-Gellér

szob rot, mely nek mel lék alak ját, a po gány vi -

tézt ő ké szí ti (ezért „vi téz” ran got kap, vi sel -

he ti a vi téz elő ne vet). 1906-ban Haj lék ta la -

nok című re a lisz ti kus szo bor cso port já val

Rudics-ösztöndíjat nyer. Kos suth La -

jos-szob rát 1911-ben Sá tor al ja új he lyen,

Deák Fe rencét 1925-ben Mis kol con ál lít ják

fel. 1913-ban, 1914-ben és 1917-ben a Mű -

csar nok ban, 1923-ban és 1927-ben a Nem ze ti 

Sza lon ban, 1929-ben az Ernst Mú ze um ban

ál lít ja ki mű ve it. Rend sze res részt ve vő je az

OMIKE ki ál lí tá sok nak.

Mun ka szol gá lat ban vagy a bu da pes ti get -

tó ban pusz tul el. Ha lá la kö rül mé nyei is me -

ret le nek.

Czóbel Béla
(Bu da pest, 1883. szep tem ber 4. –
Bu da pest, 1976. ja nu ár 29.)

A nagy apa, Zobel Zsig mond fel vi dé ki kocs -

má ros, a ma gyar sza bad ság harc le ve ré se után 

csa lád ját Pest re köl töz te ti. A csa lád nak már

volt egy fes tő tag ja: Zobel Mi hály, a re form -

ko ri arc kép fes tő. Apja, Zobel Jó zsef még

Trencsén me gyé ben, Bel la köz ség ben szü le -

tett, de gye rek ko rát már Pes ten töl ti, majd a

Zöllner-Zobel dé li gyü mölcs-nagy ke res ke dő

cég bel tag ja. 1880-ban fe le sé gül ve szi Kőnig

Sa rol tát, egy pes ti ka la pos mes ter lá nyát, aki a 

So mogy me gyei Karádon szü le tett. Mind a

négy gyer me kü ket, így Bé lát is a Pes ti Iz ra e li -

ta Hit köz ség nél anya köny ve zik. Egyik test -

vé re, Czóbel Ernő (1886–1953) bal ol da li el -

kö te le zett sé gű fi lo zó fus szo ros kap cso lat ban

áll a szá zad elő ra di ká lis moz gal ma i val, fele -

sé ge Lá nyi Sa rol ta köl tő. Hú gá nak, Czóbel

Irén nek fér je Po gány Jó zsef mar xis ta gon dol -

ko dó, nép biz tos a kom mün alatt. Czóbel szer -

te ága zó kap cso lat rend sze ré ben je len tős a

csa lá di kap cso la tok sze re pe.

Gye rek ko rá tól raj zol, fest, az érett sé gi

után be irat ko zik Mün chen ben az Aka dé mi á -

ra, 1902-től a nya ra kat Nagy bá nyán töl ti,

ahol Iványi-Grünwald Béla a mes te re.

1903-tól 1914-ig a Julian Aka dé mi án ta nul, a

Montparnasse ne gyed ben él, dol go zik. Éle te

vé gé ig tar tó ba rát sá got köt azok kal a mű vé -

szek kel, aki ket ké sőbb az École de Paris-nak

ne vez nek (Pi cas so, Matisse, La Fauconnier,

Segonzak és a ke let-eu ró pai zsi dó fes tők:

Cha gall, Soutine, Pascin, Kisling, az olasz

zsi dó Modigliani és a ma gyar Egry Jó zsef,

Márffy Ödön, Berény Ró bert, Ti ha nyi La jos,

Ferenczy Béni, Perlrott-Csaba Vil mos).

1906-ban a Société des Artistes Indépendents

ki ál lí tá son nyolc fest mé nyé vel sze re pel.

1914-ig min den év ben részt vesz a két leg -

fon to sabb pá ri zsi ki ál lí tá son, a ta va szi Füg -

get le nek és az őszi Salon d’Automne tár la tán.

Egy re rit káb ban jön haza, ám ké pe it ki ál lít ják 

az itt ho ni ki ál lí tá so kon is. Gertrude Stein

ame ri kai mű gyűj tő, író, aki nek je len tő sé ge a

szá zad elő, a tí zes évek Pá ri zsá nak mű vé sze -

té ben ta gad ha tat lan, így em lé ke zik ön élet írá -

sá ban Czóbelre:
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„El men tünk ah hoz a hosszú kás, ala csony, min -

den bi zonnyal na gyon-na gyon hosszú ide ig le nes

épü let hez, ame lyet éven te fel újí tot tak a Füg get le -

nek. Ami kor a há bo rú után, vagy köz vet le nül előt -

te, erre már nem em lék szem, a Füg get le nek nek ál -

lan dó he lyet ad tak a Grand Palais-ban, eb ben a

nagy ki ál lí tá si épü let ben, az egész ügy so kat ve szí -

tett az ér de kes sé gé ből. Vég ered mény ben a ka land

szá mít. […] A Matisse-szal egy szo bá ban, egy vá -

lasz fal lal kis sé el ta kar va, ott volt ugyan en nek a

kép nek egy ma gyar vál to za ta, bi zo nyos Czóbeltől, 

em lé kez tem is rá, hogy ta lál koz tam vele Rue de

Fleurus-n, a Füg get le nek nek sze ren csés meg ol dá -

sa volt, hogy a he ves ta nít ványt a he ves, de még -

sem annyi ra he ves mes ter rel szem közt he lyez ték

el.” 20

Nagy bá nyá ra ő vi szi a fauve stí lust, a

neoimpresszionizmust. Az első vi lág há bo rú

ki tö ré sé vel le zá rul pá lyá ja első sza ka sza.

Fel men tik a ka to nai szol gá lat alól. Rö vid

rot ter da mi és amsz ter da mi tar tóz ko dás után

egy hol land ten ger par ti kis vá ros ban,

Bergenben te lep szik meg. A Ma gyar zsi dó

le xi konban ír nak róla, mél tat ják.

A hú szas évek vé gé től a negy ve nes évek

ele jé ig a nya ra kat a hat va ni kas tély ban töl ti,

ba rát ja, Hatvany Fe renc fes tő meg hí vá sá ra.

Meg fes ti és raj zol ja a kas télyt, a par kot, a szo -

ba bel ső ket, a gaz da sá gi épü le te ket, a lo va kat,

a ma jort, a ci gány sort, a cse lé de ket és a

Hatvany csa lád tag ja it. Meg lá to gat ja a Szent -

end rei Mű vész te lep la kó it, nagy ha tás sal van

a fi a ta lok ra (Barcsay Jen őre, Bá lint End ré re).

1929-ben itt is mer ke dik meg Modok Má ria

fes tő vel. 1933-ban tör vé nye sen is el vá lik

Isolde Daigtól, akit fér je zsi dó szár ma zá sa

mi att zak lat nak a hit le ri Né met or szág ban.

1940-ben Czóbel ha za köl tö zik Pá rizs ból Ma -

gyar or szág ra, a há bo rú elől me ne kül ve

Szent end rén te lep szik le.

A Czóbel há zas pár a má so dik vi lág há bo -

rú éve i ben, így 1944-ben is Szent end rén él.

Ami kor Hatvany Fe renc fes tőt és csa lád ját

már Sztójay Döme mi nisz ter el nök men te sí tő 

ok ira ta sem védi meg zsi dó szár ma zá suk mi -

att, Hatvany Fe ren cet Czóbel búj tat ja, ná luk

la kik Szent end rén szak állt nö veszt ve, mint

Czóbelék ker té sze. (Czóbelék anya gi hely -

ze te nem en ge di meg, hogy ker tészt tart sa -

nak, báró Hatvany Fe renc ről meg je le né se

alap ján sen ki sem hi he ti, hogy ker tész; a lé -

nyeg, hogy Czóbel is, Hatvany is meg me ne -

kül.) Hatvany Fe renc meg fes ti Czóbel port -

ré ját. A há bo rú után Hatvany előbb

Fran cia or szág ba, majd Svájc ba emig rál, le -

ve lez nek, kap cso lat ban ma rad nak.

Schönberger Armand
(Galgóc, 1885. áp ri lis 2. – Bu da pest, 1974. 
no vem ber 4.)

Nyolc gyer me kes, sze gény, Nyitra me gyei

zsi dó csa lád ban szü le tett ötö dik gye rek ként.

„Apám meg kér dez te – em lé ke zett a mű vész

–, hogy mi aka rok len ni. Sem mi – vá la szol -

tam. Ez zel azt akar tam ki fe jez ni, hogy sza -

ba don aka rok élni. Si ke rült…”21 Si ke rült

sza ba don, sze gény ség ben le él nie az éle tét.

De rű sen, vi dá man élt, fes tett, soha, sem mi -

fé le dí jat, ki tün te tést nem ka pott, na i vi tá sá -
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ban ez so ha sem bán tot ta. Apja, Schönberger 

Mór a Nyitra me gyei Galgócon hit köz sé gi

fa lu si ta ní tó, any ja a mé lyen val lá sos, or to -

dox Glück Jo ze fa.

A csa lád 1890-ben Bu da pest kül te rü le té -

re, majd 1896-ban a vá ros ba köl tö zik, így

Schönberger Armand is ko lá it már a fő vá ros -

ban vég zi. Ko rán kezd raj zol ni, fes te ni,

1900-tól a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la in gye -

nes esti akt raj zo lá si tan fo lya mát lá to gat ja. A

sze gény ség aka dá lyoz za meg, hogy be irat -

koz has son a fő is ko lá ra. Mün chen ben in gyen 

ta nul hat Anton Aťbé szlo vén mes ter mo dern 

szel le mű sza bad is ko lá já ban (in nen in dult

Kandinszkij, Javlenszkij fes tői pá lya fu tá sa

is). Itt ala po zó dik meg szín is me re te, Cé -

zanne ha tá sa és a geo met ri ai alap for mák ra

re du ká lás igé nye. Az a ki fe je zé si esz köz tár – 

pél dá ul a szé les ecset tel fel vitt ke ve ret len,

tisz ta szí nek hasz ná la ta –, amit Aťbé irá nyí -

tá sá val el sa já tít, egész éle té re meg ha tá ro zó -

vá vá lik mun kás sá gá ban. Nagy Ti bor az

1958-as mű csar nok be li ki ál lí tás ka ta ló gu sá -

ban így idé zi fel az in du lás éve it:

„A pro le tár élet so rú, sok gye re kes fa lu si is ko -

la mes ter fi á ban már a Nyitra me gyei szü lő fa lu,

Galgóc (itt szü le tett 1885-ben) ko pott kis ele mi

is ko lá já nak fa lai közt fe szeng a fes tői el hi va tás

ér ze te. Is ko láz tat ni nem igen tud ták vol na, hi szen

a nyo mor gó né pes csa lá dot ke nyér rel is ba jos volt 

el lát ni. De a »ma kacs kis Armand« már ti zen há -

rom éves fej jel el ha tá roz za ma gát, hogy – tö -

rik-sza kad – fes tő mű vész lesz! És, hogy ez el ha -

tá ro zá sá ban ne le gyen na gyobb ter hé re ap já nak,

any já nak, test vé re i nek, a ka masz me rész ség és az

if júi ko ra érett ség ha tá rán »önál ló sít ja ma gát«. Ha 

kö zön sé ges ka land vágy fű töt te vol na, tán még

így is mond hat nók: »vi lág gá ment«. Csak hogy a

mű vé szi hi va tás ér ze té től ko rán át ha tott fi úcs ka

szí vét és eszét tisz ta vá gyak ve zé rel ték. Csa lá di

köre me le gé től el sza kad va, sze re tet tel for dult a

tá gabb vi lág felé, egy szer smind ön ma gá ba is

mind mé lyeb ben. A leg nyo masz tóbb nyo mor -

ban, az élet gor ki ji el esett jei közt, sor suk ban sze -

mér me sen osz toz va, nem zül lött, ha nem ma gasz -

to sult éle te. Nem a sze gény ség jo gán, ha nem

ki zá ró lag te het sé gé vel pró bál ko zott pal lé ro zód -

ni. S mi u tán va ló ság gal fel hab zsol ta és meg -

emész tet te a bu da pes ti és bé csi kép tá rak és egy -

ko ri ki ál lí tá sok mű ve it, ta nul má nyi anya gát,

ti zen hét éves fej jel már Mün chen ben tá jé ko zó -

dik. Mün chen ben ak ko ri ban már el dőlt a harc az

élet te len kö tött sé gű, zárt fa lak közé szo rult aka -

dé miz mus és a sza bad szel le mű mű vé szet közt –

ez utób bi ja vá ra. Fő is ko lai szín vo na lú sza bad is -

ko lá nak fo gad ták el a mű vész tár sa da lom ban azt a 

fes tő iskolát, amely nek a mor va Aťbé volt a feje. 

Me rész ség nek mond ták so kan, ami kor a »ké tes

elő is ko lá jú gye rek em ber« be ko pog ta tott a hí res,

büsz ke mes ter hez, és sze ré nyen – pár ga ras sal

zse bé ben – ér dek lő dött a föl vé te li fel té te lek iránt. 

És va ló sá gos csu dá nak hí resz tel ték, ami kor a

mes ter a fiú pró ba raj zai s első ecset vo ná sai lát tán

ek ként nyi lat ko zott: »Önt ked ves ifjú ba rá tom,

be irat ko zá si díj és tan díj nél kül is szí ves-örö mest

ta nít vá nya im közé fo ga dom. Le gyen ott ho na az

is ko la, te kint se test vé re i ként leg jobb ta nít vá nya i -

mat.«”22

Hu szon egy éve sen megy Nagy bá nyá ra, a

Hollósy-iskola híre vonz za, és épp ab ban az

év ben, 1906-ban mu tat ja be ott Czóbel Béla
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Pá rizs ban ké szí tett és ki ál lí tott fauve mű ve it,

köz ve tí ti a fauve-mozgalom ered mé nye it,

szel le mét. Azon a nyá ron a fi a ta lok kö zül

Ferenczy Béni és Va lér, Perlrott-Csaba Vil -

mos, Réth Alfréd és Far kas Ist ván is a Nagy -

bá nyai Mű vész te lep sza bad is ko lá já ban dol -

go zik Ferenczy Kár oly és Iványi-Grünwald

Béla kor rek tú rá já val. Schönberger Armand

1906 és 1912 kö zött min den nyá ron leg alább

négy hó na pot Nagy bá nyán tölt, fest.

„A fi a ta lok közt új igény nyo má ban sza ka dás

ke let ke zett, a vé le mé nyek he ves csa tái tet ték

han gos sá az is ko lai mo dell szü ne tek ide jét, a cuk -

rász dai uzson ná zá so kat, és fel ver ték a csil la gos

es ték csend jét a Li get ben a va cso ra utá ni sé tá kon. 

1907 és 1908 nya rán már igen meg sza po ro dott

azok nak a szá ma, akik az új stí lus sal pró bál koz -

tak a ko ló ni á ban […].”

27

Tengerpart papír, szén, 251×350 cm
1925
Farkas István műve
Magántulajdon



Nagy bá nyán ta lál ko zik Tersánszky Józsi

Je nő vel, a Kakuk Mar ci író já val, s élet re szó -

ló ba rát sá got köt nek.

Pá rizs vonz za az új szel le mű, a mo dern iz -

mus mel lett el kö te le zett fi a ta lo kat. Réth

Alfréd már 1905-től Pá rizs ban él, kint van a

Galimberti há zas pár, Ferenczy Béni.

1909-ben megy Pá rizs ba kol dus sze gé nyen

Kas sák La jos és Schönberger Armand,

1911-ben Far kas Ist ván, Szobotka Imre. A

ku biz mus és az exp resszi o niz mus egy szer re, 

együtt hat rá juk, sőt az olasz fu tu ris ták is.

Schönberger szá má ra Delaunay ku bis -

ta-exp resszi o nis ta fest mé nyei meg ha tá ro zó

él ményt je len te nek, nagy ha tás sal van nak

fes tői nyel ve ala kí tá sá ra. Di na mi kus csend -

éle te in őrzi a Pá rizs ban lá tott Cé zanne -ké -

pek szel le mét, szem lé le tét. Fes tés mód ja el -

tér az út tö rő nagy bá nyai mes te rek plein-air

fes té sze té től. Expesszionista- konst ruk ti vis -

ta ki fe je zés mód ja, tech ni kai bra vúr jai alap -

ján azo no sít ha tók mű vei.

Az első vi lág há bo rú ban ka to nai szol gá -

lat ra al kal mat lan nak mi nő sí tik (30 év vel ké -

sőbb a má so dik ban el vi szik mun ka szol gá -

lat ra). 1917 jú ni u sá ban a Nem ze ti

Sza lon ban mu tat ko zik be cso port ki ál lí tá son

4 akt raj zá val és 12 fest mé nyé vel Ne mes

Lampérth Jó zsef fel, Kmetty Já nos sal,

Diener Dé nes Ru dolf fal együtt A Kas sák

La jos szel le mi irá nyí tá sá val lét re jö vő avant -

gárd fo lyó irat ok hoz, az 1915-ben meg je le nő 

Tett, majd 1916-ban a Ma kö ré hez csat la ko -

zik, ve lük együtt ál lít ki.

1944-ben mun ka szol gá lat ba kény sze rí -

tik. Ek kor 60 éves. Bok ros Birman De zső vel 

együtt Pécelre hív ják be. Huszonnyolc éves

lá nyát – ké pe i nek gya ko ri sze rep lő jét – kon -

cent rá ci ós tá bor ba hur col ják, uno ka öccsét,

az ak kor még Schönberger György né ven

ki ál lí tó fi a tal mű vészt (ké sőbb He gyi

György) mun ka szol gá lat ba, majd kon cent -

rá ci ós tá bor ba vi szik.

1965-ben az Új Életben, a ma gyar zsi dó

új ság ban így vall ar ról, mi volt éle te „leg -

öröm tel je sebb” pil la na ta: „1945 szep tem be -

ré nek az a nap ja, ami kor le á nyom vissza jött

a de por tá lás ból. A Po zso nyi úton lak tunk, s

Vera há rom szor is meg ke rül te a la kást, mi e -

lőtt csön get ni mert vol na. Az tán egy más ra

bo rul tunk, s már csók köz ben is a fü lé be

súg tam, hogy Sa nyi, az ura is él, ha za ment

Ko lozs vár ra kö rül néz ni, mi ma radt a régi

ház ból.”23

Basch An dor
(Bu da pest, 1885. má jus 19. – Bu da pest,
1944. jú ni us 24.)

Édes ap ja Basch Gyu la (Pest, 1851 – Baden,

1928) jól menő arc kép- és élet kép fes tő, vér -

be li mű vész em ber, aki Pá rizs ban az École

des Beaux-Arts nö ven dé ke, a 19. szá zad vé -

gé nek ki lenc ve nes éve i ben a Mű csar nok ki -

ál lí tá sa i nak gya ko ri, ked velt sze rep lő je. Az

apa rend kí vül jó mó dú csa lád ból szár ma zik,

elő ke lő ro kon ság gal. Két gyer me ke, a hoz zá

ha son ló an a fes tő mes ter sé get vá lasz tó An -

dor Fü löp (a má so dik ke reszt ne vét nem

hasz nál ja) és a lá nya, ké sőbb Baumgarten

Nándorné, a Vil ma ki rály né úti vil lá ban ne -

28

23 Réti István: A nagybányai művésztelep. Budapest,

Képzőművészeti Alap Kiadó, 1954. 28. old.



vel ke dik. Édes any juk, Krausz Róza szin tén

gaz dag csa lád ból való, báty ja vál la la tai,

nagy üze mei mi att a csa lád 1882-ben ne mes -

sé get kap. A fin de sičcle ki fi no mo dott kul -

tú rá ja, a mo dern arany kor ha tá roz za meg a

Basch csa lád élet for má ját, így Basch An do -

rét is, aki gye rek ko rát is fes tők kö zött töl ti.

A kon zer va tív apa egy ide ig a Kép ző mű vé -

sze ti Tár su lat igaz ga tó ja. A csa lád messze -

me nő en asszi mi lá ló dott, An dor a ka to li kus

fő gim ná zi um ban érett sé gi zik. 1899-ben, 14

éves ko rá ban megkeresztelkedik.

A bu da pes ti Min ta rajz is ko lá ban Zem-

plényi Ti va dar nál, majd 1904-től a pá ri zsi

Julian Aka dé mi án Jean Paul Laurens-nél ta -

nul öt évig. Egy évig Hen ri Matisse ma gán -

is ko lá já ban foly tat ta nul má nyo kat, a szá zad -

elő ta lán leg je len tő sebb mű ter mé ben

sa já tít hat ja el a szak mát. Tár sa i val, Czóbel

Bé lá val, Berény Ró bert tel, Hatvany Fe renc -

cel együtt a mo der nek mű ter me it jár ja, kap -

cso lat ba ke rül Gertrude Stein ame ri kai mű -

gyűj tő vel, aki össze is mer te ti Pi cas só val is.

1908-ban Pá rizs ból Nagy bá nyá ra megy,

akár csak Czóbel. „Sza ka dat lan ne u rasz té ni -

ás nyug ta lan ság gal ke re si a mű vé szi célt”,

jel lem zi őt Herman Li pót.24 Mes te re

Ferenczy Kár oly, há rom évig őmel let te dol -

go zik. Az első vi lág há bo rú ban a saj tó fő ha -

di szál lá son ha di fes tő ként dol go zik. Ala pí tó

tag ja a Szinyei Merse Pál Tár sa ság nak,

rend sze res sze rep lő je az Ernst Mú ze um ban

ren de zett ki ál lí tá sok nak. 1919 no vem be ré -

ben az Ernst Mú ze umban ren de zi első ki ál lí -

tá sát Rudnay Gyu lá val és Lux Elek szob -

rásszal kö zö sen. 1917–18-ban Há gá ban,

1921-ben Amsz ter dam ban és

Helsingforsban, 1922-ben Stock holm ban,

1926-ban Brüsszel ben, 1929-ben Nürn berg -

ben, 1931-ben Pá rizs ban és Zü rich ben,

1937-ben Bécs ben nyí lik önál ló ki ál lí tá sa,

ilyen kor hosszabb időt tölt a hely szí nen.

1944-ben Lóránth László őt is be mu tat ja

Pa let ta című köny vé ben, s egy ön arc kép-

raj zot is kö zöl az 59 éves mű vész ről, akit

„pár isi citoyen”-nek ne vez, és azt ál lít ja, a

Lu xem bourg park kö rül, a Boulevard Saint

Michelen van nak olyan mű ter mek, mint

Basch An do ré.25

Basch szak mai si ke rei csú csán vá laszt ja az 

ön kén tes ha lált. Ön gyil kos ság ba me ne kül a

zsi dó sors elől. Nem akar ja vi sel ni a sár ga

csil la got, ön ma gát nem tart ja zsi dó nak. Fe le -

sé ge kü lön bö ző új sá gok ban köz zé te szi te me -

té sé nek hí rét és azt is, hogy az evan gé li kus

szer tar tás sze rint te me tik 1944. jú ni us 24-én a 

Far kas ré ti te me tő ben (va ló szí nű leg azért nem 

a ka to li kus val lás szer tar tá sa sze rint, mert az

ön gyil kos sá got a ka to li kus egy ház bűn nek te -

kin ti). Az ér zé keny, be fe lé for du ló, csak a

fes tés sel fog lal ko zó em ber nyil ván va ló an

nem tud ta el fo gad ni, hogy zsi dó nak mi nő sít -

ve, má sod ren dű ál lam pol gár ként olyan meg -

aláz ta tá sok nak le gyen ki té ve, ame lyek be be -

le rop pant vol na. Maga dön tött ha lá la

idő pont já ról, s így tisz tes sé ges te me tés ben ré -

sze sül he tett a te me tet len fes tő kol lé gák kal

szem ben.

Herman Lipót
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(Nagyszentmiklós, 1884. áp ri lis 24. –
Bu da pest, 1972. jú li us 1.)

Ere de ti neve Ho rog Li pót. 1901-től Bu da -

pes ten a Min ta rajz is ko lá ban ta nul Balló

Ede, He ge dűs Lász ló, Zemplényi Ti va dar

nö ven dé ke ként, majd 1905-ben Mün chen -

ben Ažbénél, 1908-tól is mét a Min ta rajz is -

ko lá ban. 1909–10-ben Ber lin ben él. 1911-es 

pá ri zsi tar tóz ko dá sa dön tő be fo lyás sal van

rá. Na gyon ha mar fel tű nik ki ál lí tá so kon,

már nö ven dék ko rá ban any ja port ré já val arat

nagy si kert. 1902-től a Szol no ki Mű vész te -

le pen, majd 1911-től Kecs ke mé ten az

Iványi-Grünwald Béla ve zet te mű vész te le -

pen dol go zik.

1913-ban ren de zi első önál ló be mu ta tó ját 

az Ernst Mú ze um ban. Erre az idő szak ra így

em lék szik vissza:
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„1910-ben volt első gra fi kai ki ál lí tá som.

Azok ban az évek ben min den je lent ke zés ese -

mény szám ba ment. Az új sá gok ha sá bo kat ír tak.

A Pester Lloyd tel jes ol dalt adott. Ez je len tet te a

be ér ke zést. 1913-ban kol lek tív ki ál lí tá som volt

az Ernstben. Ak kor nyílt meg a mű in té zet. Tíz -

ezer ko ro nát ho zott a  ki ál lí tás, szó val bé ke be li

mil li omos let tem. Per sze egy esz ten de ig nem is

dol goz tam utá na”26

1914-ben olasz ta nul mány utat tesz. Az

első vi lág há bo rú ban előbb ka to na, fő had -

nagy, ki tün te té se ket kap, majd a Csá szá ri és

Ki rá lyi Fő ha di szál lás fes tő je, az tán Prá gá -

ban ez red fes tő. 1918-ban a Mű csar nok ban

el nye ri az Er zsé bet vá ro si Ka szi nó dí ját,

1929-ben Bar ce lo ná ban a vi lág ki ál lí tás

arany ér mét. 1919-ben meg vá laszt ják a Kép -

ző- és Ipar mű vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö -

vet sé ge el nö ké nek. 1921-ben meg je len nek

raj zai al bum alak ban, Le hel Fe renc be ve ze -

tő jé vel. Eb ben az év ben Né met or szág ban ta -

nul mány utat tesz, Mün chen ben és Nürn -

berg ben hosszabb időt tölt. Tag ja a Ma gyar

Arc kép fes tők Tár sa sá gá nak, a Mun kácsy

Céh nek, ala pí tó tag ja a Lechner Tár sa ság -

nak, a Szinyei Tár sa ság nak, ez utób bi nak

ügy ve ze tő igaz ga tó ja. Eb ben a tiszt sé gé ben

a hú szas évek ele jén tá mo ga tó ja, párt fo gó ja

a Szent end rei Mű vész te lep lét re ho zá sá nak

Fé nyes Adolf fal és Iványi- Grünwald Bé lá -

val együtt.

Részt vesz az OMIKE Kul tú rott ho na

1921-ben ala pí tott sza bad is ko lá já nak ad mi -

niszt ra tív ve ze té sé ben és a ta ní tás ban is (az

is ko la mű vé sze ti igaz ga tó ja Fé nyes Adolf).

1923-ban meg nyí lik az OMIKE gra fi kai

mű he lye, Herman Li pót gra fi kai is me re te ket

ok tat. 1924-ben az OMIKE Mű ba rát ok Köre

mű vé szi map pát ad ki 60 ere de ti pél dány ban,

14 mű vész köz re mű kö dé sé vel; eb ben

Herman Li pót is sze re pel „ki vá ló zsi dó mű -

vé szek kel” együtt (töb bek kö zött Fé nyes

Adolf fal, Perlmutter Izsák kal, Perlrott- Csa ba 

Vil mos sal).

1939 jú ni u sá ban A Ma gyar Zsi dók Lap ja

be szá mol ar ról, hogy meg je le nik a „zsi dó

val lá sú ma gyar mű vé szek első zsi dó tár gyú

ké pes le ve le ző lap-so ro za ta” (Ká dár Béla,

Schönberger Armand, Ámos Imre, Jándi

Dá vid stb.), de hi á nyol ja kö zü lük Scheiber

Hu gót, Frank Fri gyest, Porter Pa u lát, Vö rös

Gé zát, és re mé nyét fe je zi ki, hogy „fel tét le -

nül ki adás ra ke rül Herman Li pót nak az a ki -

tű nő Hor thy -fest mé nye, ame lyet a pes ti hit -

köz ség ren delt dísz ter me szá má ra.”27

1938–39-ben Herman Li pót is részt vesz

azo kon az össze jö ve te le ken, me lye ket a Pes -

ti Iz ra e li ta Hit köz ség kez de mé nyez a zsi dó

szár ma zá sú mű vé szek sor sá nak ala ku lá sa,

ki ál lí tá sok ren de zé se, ki ad vány ok meg je len -

te té se, mun ka le he tő sé gek szer ve zé se és vég -

ső so ron a ki ván dor lás se gí té se ér de ké ben.

Az 1938-ban meg ala ku ló Ma gyar Zsi dó Iro -

dal mi és Mű vé sze ti Bi zott ság nak is tag ja, de

nincs azon mű vé szek kö zött, akik a Múlt és

Jövő 1939. ok tó be ri szá má ban nyi lat ko za tot

tesz nek köz zé a ma gyar zsi dó mű vé szek ér -

de ké ben, mint pél dá ul Ámos Imre,

Diener-Dénes Ru dolf, Ká dár Béla, Szín

György. En nek el le né re ak tív sze rep lő je a

zsi dó köz élet nek.
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Si ke rül túl él nie a bu da pes ti get tó ször -

nyű sé ge it. 1945 jú li u sá ban az Első Sza bad

Nem ze ti Ki ál lí táson két olaj fest mé nyé vel

sze re pel (Pa raszt ud var, Fa lu si utca). Meg -

pró bál al kal maz kod ni a meg vál to zott kö rül -

mé nyek hez, de a get tó él mé nyek től, el pusz tí -

tott sors tár sai mil li ó i nak em lé ké től so sem

tud meg sza ba dul ni. 1955. au gusz tus 6-án

Széll Mar git be szél get Herman Li pót tal, me -

lyet így össze gez:

„A hat mil lió már tír ször nyű pusz tu lá sa olyan

meg döb ben tő em lé ket ha gyott a mes ter lel ké ben,

amely mű vé szi ki fe je zés re in dí tot ta. Elő ször csak 

a mo tí vu mo kat gyűj tö get te össze. Fog lal ko zott

ha son ló tár gyú bib li ai je le ne tek kel: Ábel meg -

gyil ko lá sa, Áb ra hám ál do za ta stb. Majd a

szárnyasoltárok ki fe je ző ere jét kezd te ta nul má -

nyoz ni (genti ol tár). Na gyon ér de kes nek ta lál ta

azok meg ra ga dó és ki fe je ző ere jét. A csu kott

szárnyasoltárok meg ad ják a szem lé lő alap han gu -

la tát, az áhí ta tos ér dek lő dést. A ki nyílt ol tár szár -

nyai az epi zód juk kal ki egé szí tik, és tel jes sé te -

szik az ol tár ké pet. Az ol tár kép a fe dő kép től és a

szár nyak tól el ütő jel le gű szín ben vagy ki fe je zés -

ben. Igen sok szor fül ké be ál lí tott szo bor ral érik el 

a di na mi kus ha tást.”28

Mind ezek láttán ha tá roz ta el a mű vész,

hogy a megmaradottak vi gasz ta lá sá ra és az

esz me meg örö kí té sé re szárnyasoltárt ké szít

Ezekiel lá to má sa cím mel. Ez a mű egye dül ál -

ló a maga ne mé ben: 250 × 160 cm, amely

nyit va 320 cm szé les. Kí vül 9, be lül 13 kép

dí szí ti. Kí vül ről azok a bib li ai je le ne tek lát ha -

tók, ame lyek a zsi dó nép tör té ne ti meg pró bál -

ta tá sa i val kap cso la to sak: Ábel meg gyil ko lá -

sa, Áb ra hám ál do za ta, Jó zsef a ve rem ben (en -

nek mű vé szi áb rá zo lá sa egé szen új téma) stb.

Szí nei egé szen tom pák, szür kés, sár gás be -

nyo má sú ak. Kö zé pen hé ber fel irat ol vas ha tó,

amely nek szö ve ge szent írá si meg fo gal ma zá -

sú. (A mű vész a si ke rült meg fo gal ma zás ra

büsz kébb, mint ma gá ra a kép re.) A nyi tott

szár nya kon a szen ve dés és pusz tu lás kü lön fé -

le ese mé nyei lát ha tók, de nem a ma guk vé res

va ló sá gá ban, ha nem ki fe je zés ben ide a li zál va. 

Lát ha tók az éhen hal tak, a meg csú fí tott le á -

nyok és fi a tal asszony ok, az öre gek, a meg -

kín zot tak stb. Az ol tár kép ből a meg di cső ü lés

szí nei és fé nye árad ki. Jobb ról, egy dom bon

Ezekiel pró fé ta el ra gad tat va szem lé li, amint a 

hat mil lió már tír di a dal me net ben áram lik a

szi vár vány ba bo rult mennyei Je ru zsá lem

felé. Az elő tér ben a mű vész ked ves mű vész -

is me rő se it és jó ba rá ta it – Fé nyest,

Polacseket, Moh ácsit, Gárdost stb. – áb rá zol -

ja. En nek a lá to más nak a szem lé le te nem a

pusz tu lás rém sé gét, ha nem a re ményt, a to -

vább élés örö mét, a vi gasz ta lás szel le mét

áraszt ja ma gá ból. A predellán a zsi dó gye re -

kek lát ha tók, akik a szen ve dés do ku men tu -

ma it vi szik, mint egy di a dal me net ben: arany -

fo ga kat, ha ja kat, kín zá sok ké pe it. Ez zel

mint egy le is zá ró dik a mű. A mű vész az

1949-ben el ké szült ké pet New York ba küld te 

há lá ból az ot ta ni jó te vők nek.

Gimes La jos
(Mis kolc, 1886. no vem ber 29. –
Ausch witz, 1944, 1945?)
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Bu da pes ten, Mün chen ben és Pá rizs ban foly -

tat fes tő ta nul má nyo kat. Első ki ál lí tá sát

1911-ben a Műcsarnokban ren de zi meg. Mis -

kol con 1909–1927 kö zött hét íz ben mu tat ko -

zik be gyűj te mé nyes ki ál lí tá son. 1925-ben el -

nye ri a Li pót vá ro si Ka szi nó dí ját, 1926-ban a

gróf Es ter házy Mó ricz-dí jat. 1924-ben az

Ernst Mú ze um ban, 1928-ban a Mű csar nok -

ban ál lít ja ki imp resszi o niz mus ba haj ló na tu -

ra lis ta ké pe it és nép raj zi tár gyú víz fest mé -

nye it. Mű ve i ből gyűj tők, gyűj te mé nyek

mel lett a fő vá ros is vá sá rol. 1939 őszé től az

OMIKE Képzőművészakció Kép ző mű vé -

sze ti Cso port ki ál lí tá sa in vesz részt.

Ha lál tá bor ba hur col ják, ha lá lá nak pon tos

kö rül mé nyei is me ret le nek.

Karczag Zol tán
(Cell dö mölk, 1881. au gusz tus 17. – ?,
1944)

A Kép ző mű vé sze ti Fő is ko lán Szé kely Ber -

ta lan, Ferenczy Kár oly és Zemplényi Ti va -

dar nö ven dé ke. 1909-től sze re pel a Mű csar -

nok ki ál lí tá sa in, elő ször En te ri őr című

pasz tell jé vel. Bécs ben, Né met or szág ban,

majd Pá rizs ban, 1912-ben Olasz or szág ban

foly tat ta nul má nyo kat. 1914-ben a fron ton

har col az első vi lág há bo rú ban. A há bo rút

kö ve tő évek ben fő leg port ré kat fest.

1918-tól Bu da pes ten él. 1928-ban a Nem ze ti 

Sza lon ban gyűj te mé nyes ki ál lí tá sa nyí lik

(Köny vek és vi rá gok, Dél utá ni nap sü tés,

Csép lés stb.). 1929-ben ír nak róla a Ma gyar

zsi dó le xi konban. A Mű vész ház ala pí tó tag -

ja. 1931-ben táj ké pe i vel sze re pel a Mű csar -

nok őszi tár la tán. 1939 őszé től az OMIKE

Mű vész ak ció Kép ző mű vé sze ti Cso port já -

nak ki ál lí tá sa in pasz tell- és olaj ké pek kel

vesz részt, 1943-ben Vi dé ki utca és Feny ves

szé lén című tem pe rá it, 1944-ben Reg gel a

Dunaparton című pasz tell jét és Ta bá ni em -

lék című olaj fest mény ét ál lít ja ki.

Ausch witz elől az ön gyil kos ság ba me ne -

kül.

Far kas Ist ván
(Bu da pest, 1887. ok tó ber 20. – Ausch witz,
1944. jú ni us 29.)

Far kas Ist ván asszi mi lá ló dott ma gyar zsi dó

pol gár csa lád ban szü le tett 1887-ben, a ki -

egye zés után két év ti zed del egy fel len dü lő,

fej lő dő, gyors lép ték ben gaz da go dó, ci vi li -

zá ló dó vá ros ban, az Oszt rák–Ma gyar Mo -

nar chi á ban fon tos sze re pet be töl tő Bu da pes -

ten. „Ön ma gá val elé ge dett, jól la kott kor”, „a 

tisz ta li be ra liz mus ígé ret föld je” – így jel -

lem zi az idő sza kot Szekfű Gyu la.29 Apai

csa lád ja a 18. szá zad kö ze pe óta el ma gya ro -

so dott ara di ke res ke dő csa lád, az anyai ág a

ma gyar ipa ri fel len dü lé sért so kat ál do zó bu -

dai Goldberger csa lád. Apja, Wolfner Jó zsef 

könyv ki adó in dít ja meg a ke resz tény kö zép -

osz tály íz lé sét meg ha tá ro zó nép sze rű Új

Időket és a Mű vé szet fo lyó ira tot is.

Buddenbrook-figura, cég ala pí tó, va gyon -

gya ra pí tó, ki adó ként és mű gyűj tő ként is a

ma gyar kul tú ra lel kes, nem ze ti el kö te le zett -

sé gű tá mo ga tó ja. Far kas Ist ván csa lád já ban

a ma gyar nyelv hasz ná la ta már a déd szü lők

szá má ra is ter mé sze tes, ma gu kat iz ra e li ta
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val lá sú ma gyar nak tart ják. Far kas nak nincs

kü lö nö sebb kö tő dé se a zsi dó val lás hoz, de

prob lé mát sem je lent szá má ra zsi dó szár ma -

zá sa. Iden ti tá sá ban a dön tő, hogy fes tő: gye -

rek ko ra óta, apja el le né ben is fes tő nek ké -

szült.

Az első vi lág há bo rú ki tö ré se kor, ami kor

mint el len sé ges or szág fi á nak ott kell hagy -

nia Pá rizst és mű ter mé ben ki ál lí tás ra elő ké -

szí tett ku bis ta fest mé nye it, ter mé sze tes nek

tart ja, hogy a csá szá ri és ki rá lyi had se reg kö -

te lé ké be lép jen. Fe renc Jó zsef szol gá la tá ban 

jár ja, har col ja és raj zol ja vé gig a dél vi dé ki

fron to kat, bosz ni ai, al bá ni ai él mé nye it raj -

zos-írá sos nap ló já ban rög zít ve. Igaz, a vá ro -

si, pol gá ri kul tú ra, a nyelv tu dás ah hoz is biz -

tos hát tér, hogy 1924 és 1932 kö zött

fes tő ként csa lád já val együtt be il lesz ked jen a 

pá ri zsi eu ró pai élet for má ba. Ha za jár, itt hon

is ki ál lít, tart ja ha zai kap cso la ta it, nem sza -

kad el, mint a ba rá tai kö zül Réth Alfréd vagy 

Kor da Vin ce, akik nem csak lak he lyet vál -

toz tat nak. Far kas „mo dern ér tel mi sé gi” ab -

ban a mo rá lis ér te lem ben, ahogy ezt a ki fe je -

zést Richard Rorty hasz nál ja a nyolc va nas

évek ben. Ren del ke zik ugyan is az zal a ké -

pes ség gel, „hogy egy re több hagyományos

(tör zsi, val lá si, faji, szo kás be li és más ha -

son ló) különbséget lényegtelennek tart sunk

a szen ve dés és meg alá zás te kin te té ben meg -

lé vő ha son ló sá gok hoz ké pest – hogy a tő -

lünk na gyon kü lön bö ző em be rek re is úgy

gon dol junk, mint »kö zü lünk va lók ra«”.30

Arra, hogy a zsi dó vagy bár mely val lá son

túl volt-e hite, kö tő dé se, egyet len, bár meg -

győ ző ere jű do ku men tum áll ren del ke zé -

sünk re: „Építs uta kat és tartsd kar ban őket,

hogy ha Is ten sze ke re akar át ha lad ni raj ta, ne 

le gyen út já ban aka dály.”31 Far kas a min den -

nap ok ban sem volt bő be szé dű, ke vés nyi lat -

ko za tá ban, rit ka le ve le zé sé ben és fest mé -

nye i ben sem. Ami lyen ta ka ré ko san bánt a

fes ték fel ra kás sal, olyan ta ka ré ko san a sza -

vak kal is. Is ten hi té ről ezt az egy mon da tot

en ged te a nyil vá nos ság elé.

Fest mé nye in nin cse nek zsi dó val lá si

szim bó lu mok, uta lá sok, a zsi dó kul tú rá hoz

kö tő dő je lek, mint kor- és sors tár sa, Ámos

Imre ké pe in, raj za in. Sze rep lői pol gá rok – ez 

az el sőd le ge sen fon tos, nem az, hogy zsi dók

vagy nem zsi dók –, egy le tű nő fél ben lévő

élet for ma kí sér tet fi gu rái. Tá jai ak kor is uni -

ver zá li sak, ha konk ré tan ma gyar táj rész let a

ki in du ló pont (Ma gyar karácsony, Ba la to ni

emlék). Egy an ti sze mi ta per sze épp eze ket

sze gez he ti vele szem be, ho lott e sa ját sá gai

ré vén is a mo dern ma gyar kép ző mű vé szet

ré sze az élet mű ve.

VÉGEZETÜL

Né hány, a 19. szá zad má so dik fe lé ben iz ra e -

li ta val lás ban szü le tett kép ző mű vész élet pá -

lyá já nak 1920-ig tar tó sza ka szát igye kez tem 

be mu tat ni. Olya no két, akik a két há bo rú kö -

zött si ke res mű vé szek vol tak, majd az

1938-as, 1939-es zsi dó tör vé nyek kö vet kez -
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té ben mun ka szol gá lat ra vagy ha lál tá bor ok -

ba kény sze rül tek.

Nem esett szó – ter je del mi kor lá tok mi att

– azok ról a 19. sz. má so dik fe lé ben

ugyancsak iz ra e li ta val lá sú csa lá dok ban

szü le tett kép ző mű vé szek ről, akik 1919 után

el hagy ták Ma gyar or szá got és külföl- dön

tel je se dett ki élet pá lyá juk (Ti ha nyi La jos,

Or bán De zső, Mo holy Nagy Lász ló, Péri

Lász ló és még na gyon so kan má sok.) Hi á -

nyuk hoz zá já rul a ma gyar kép ző mű vé sze ti

kul tú ra szín vo nal ta lan sá gá hoz – ez azon ban

már egy má sik ta nul mány té má ja.
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