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Gurzó K. Enikő

Gerlóczy Gedeon és Dévényi Iván levélváltása Csontváry 
felfedezőjével, Lehel Ferenccel és rokonaival

Lehel Ferenc egyike azoknak a többkötetes humánértelmiségieknek, akikről roppant 
keveset tudunk. Életműve feltárását nagyban nehezíti, hogy az önéletrajzában említett 
művészetelméleti, bölcseleti munkái csak elvétve, szétszórtan maradtak fenn.1 Pedig le-
velezésben állott a kor legnívósabb egyetemeivel és gondolkodóival, Párizsba,2 London-
ba,3 Bristolba,4 Cambridge-be,5 Amszterdamba,6 Nápolyba,7 Genovába,8 Oxfordba,9 
Clevelandbe,10 Chicagóba11 és Ausztriába, többek között Arthur Koestlerhez12 juttatta 
el könyveit. 

Érdekes módon a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria dokumentumtárában 
[ HGYJG TTD] sem találhatók meg kéziratai, kivéve az utolsót, A végzet fi lozófi áját, 
amely francia nyelvű töredékként került be az intézménybe,13 ahol jó néhány személyes 
okmánya, feljegyzése, tervrajza is tanulmányozható. Ugyanitt gondozzuk leánya és veje 

  1 Leánya, Hamza Lehel Mária úgy tudta, hogy összes magyar nyelvű könyve még életében bekerült 
az Országos Széchényi Könyvtárba. Forrás: Bodri Ferenc levele Lehel Annának (Esztergom, 1980. 
augusztus 24.) HGYJG TTD 95.1555.7.

  2 Forrás: Dévényi Iván levele Lehel Ferencnek (Esztergom, 1973. augusztus 1.) HGYJG TTD 95.1666.1., 
illetve: Ch[arles] Lalo levele Lehel Ferencnek (Párizs, 1947. november 7.) HGYJG TTD 95.1607.1–3.  

  3 Forrás: Th e University of London Library levele Lehel Ferencnek (London, 1957. november 15.) 
HGYJG TTD 95.1621.1.

  4 Forrás: C[ecil] F[rank] Powell levele Lehel Ferencnek (Bristol, 1959. január 9.) HGYJG TTD 
95.1617.1.

  5 Forrás: University Library Cambridge levele Lehel Ferencnek (Cambridge, 1957. augusztus 17.) 
HGYJG TTD 95.1620.1.

  6 Az Amszterdami Egyetemi Könyvtár levele Lehel Ferencnek (Amszterdam, 1964. április 15.) HGYJG 
TTD 95.1610.1.

  7 A Nápolyi Egyetemi Könyvtár levele Lehel Ferencnek (Nápoly, 1960. szeptember 16.) HGYJG TTD 
95.1611.1.

  8 Andrea Galimberti levele Lehel Ferencnek (Novi Ligure, 1963. december 21.) HGYJG TTD 
95.1627.1.

  9 G[ilbert] Ryle levele Lehel Ferencnek (Oxford, 1959. június 3.) HGYJG TTD 95.1613.1.
10 Th omas Munro levele Lehel Ferencnek (Cleveland, 1961. január 16.) HGYJG TTD 95.1630.1.
11 A Chicagói Egyetem levele Lehel Ferencnek (Chicago, 1961. január 3.) HGYJG TTD 95.1610.2.
12 Kösztler Artúr (Budapest, 1905–London, 1983) regény- és újságíró. Forrás: Arthur Koestler levele 

Lehel Ferencnek (Alpbach, 1959. július 13.) HGYJG TTD 95.1614.1. és Lehel Ferenc levele Arthur 
Koestlernek (London, 1959. július 7.) HGYJG TTD 95.1614.2.

13 Forrás: François Lehel: La philosophie de la Fatalité. Des religions de plus en plus belles (töredék, 
tartalomjegyzék) HGYJG TTD 95.1701.1–2. A végzet fi lozófi ájának függeléke, a Találkozásaim a 
végzettel a HGYJG TTD 95.1699.1. jelzet alatt található meg. 
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hagyatékát: a művészházaspár Brazíliából hazatérve költözött Jászberénybe, s adta át a 
városnak a család tárgyi örökségét.

Az itt közölt források közül az első Gerlóczy Gedeon feltétlen bizalmát tanúsítja Lehel 
Ferenc iránt, a második és a harmadik (utóbbi tulajdonképpen egy levelezőlap hátoldalára 
gépelt kurta üzenet) pedig Dévényi Iván által igazolja: Lehel Ferenc valóban két úttörő 
monográfi át írt Csontváry Kosztka Tivadarról, és valóban közeli ismerőse volt Czóbel 
Bélának, aki karrierjének kezdetén, Nagybányán le is festette.14 A harmadikként közölt 
dokumentum hitelességét illetően viszont továbbra is fenntartja a bizonytalanságot, hogy 
a feladó neve, címe nem szerepel a kartonon, és a benne említett bélyegek sincsenek meg. 
Az sem dönthető el, ki volt Czóbel modellje, hisz az ábrázolt férfi  arca nem látható a 
képen. Csupán a mű címe utal Lehel Ferencre, no meg Réti István15 névsora, amely azt 
támasztja alá, hogy 1904-ben és 1906-ban a fi atal, tehetségesnek ígérkező tanonc megfor-
dult Nagybányán.16 Dévényi Iván Lehel Ferenc 85 éves című köszöntőjéből17 egyébként az 
is kiderül, hogy Lehel a Zazar-parti városban barátkozott össze a neves festővel,18 valamint 
a fi atalon elhunyt Maticska Jenővel.19 A kapcsolódó adatok és iratok ellenben ennél sok-
kal többet elárulnak a Csontváry-életmű zömének rejtélyes megmentőjéről.

Lehel Ferenc 1885. november 13-án született Paposon, Szatmár megyében, a ti-
zenhárom gyermek közül tizedikként.20 Édesapja, Löwenkopf Izsák tanító volt, fi ze-
tése szűkös. Ferenc az édesanyjával, Saphir Leával és három életben maradt fi vérével 
került Budapestre. Fáradhatatlan utánajárással és kemény munkával az asszony elérte, 
hogy fi ai tandíjmentes gimnáziumi tanulmányokat folytathassanak. Ferenc a Barcsay 
utcai tanodába járt,21 egyazon osztályba Benedek Marcellel.22 Aztán az Ipariskolát és a 

14 Az 1904-ben készült festmény címe Lehel Ferenc Nagybányán. A mű Nagybányai templom címmel is 
ismert. Genthon István 1902-re datálja a titokzatos művet, jóllehet ebben az esztendőben Lehel nem 
járt a Zazar menti festőtelepen. Genthon, 1961, 5.

15 A nagybányai művésztelep értelmi szerzője. Ld.: http://www.mke.hu/lyka/11/046-051-reti.htm
16 1902–1906 között Czóbel Béla Iványi-Grünwald Béla tanítványa volt Nagybányán. Forrás: Zsürger 

László: Büszkeségünk (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1567.1 és Réti, 1994, 166–167.
17 Kék tintás golyóstollal javított gépelt szöveg, megjelent a budapesti Művészet című folyóiratban. Forrás: 

Dévényi Iván: Lehel Ferenc 85 éves (h. n., é. n.). HGYJG TTD 95.1564.1.
18 Lehel Ferenc egyik levelében ellenben a következőket állítja: „Czóbel Bélát nem Nagybányán 

ismertem meg. Mindketten ugyanabba a középiskolába, a Barcsay utcai gimnáziumba jártunk, ő egy 
évvel felettünk. Hamarabb érettségizett, előbb is ment Párizsba (míg én megelégedtem Firenzével). 
Nagybányán szomszédházban laktunk, de intim barátságról sosem volt szó közöttünk.” Forrás: Lehel 
Ferenc által írt azonosítatlan levél (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1598.1. 

19 Nagybányai festő. Rövid életrajzát ld.: http://viragjuditgaleria.hu/hu/item/466/
20 Születési adatait az 1970-ben Londonban kiadott honosítási igazolványa is tartalmazza, amely 

okmány szerint Lehel Ferenc magyar nemzetiségű művészeti író: bizonyára ő vallotta magát 
szabadfoglalkozásúnak. Forrás: Home Offi  ce levele Lehel Ferencnek (London, 1970. október, n. n.) 
HGYJG TTD 95.1694.1. Teljes életrajzát illetően ld.: HGYJG TTD 95.1558.1.–95.1560.1., illetve: 
95.1670.1.–95.1686.1.

21 Forrás: Lehel Ferenc által írt azonosítatlan levél (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1598.1., illetve: Lehel 
Ferenc érettségi bizonyítványa (Budapest, 1903. június 9.) HGYJG TTD 95.1687.1. 

22 Irodalomtörténész, műfordító. Rövid életrajzát ld.:
       http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/01513.htm
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Mintarajziskolát látogatta, jóllehet Münchenbe szeretett volna menni.23 Az első világ-
háborút megelőző években vásznai gyakran szerepeltek budapesti tárlatokon, mesterei 
– egyebek mellett Czóbel Béla is – rendkívül tehetségesnek tartották.24 Rippl-Rónai 
József, Kernstok Károly és Márff y Ödön mellett Bölöni György25 őt is megemlíti egyik 
beszámolójában.26 A festészettel azonban korán felhagyott, képei vagy elvesztek, vagy 
lappanganak.27

A Japán kávéház28 törzsvendégei közé Lázár Béla29 közvetítésével került be. Innen 
vezetett útja Málnai Bélához,30 A Ház folyóirat szerkesztőjéhez, akinek az építészeti 
irodájában is dolgozott egy ideig. Később a Palatinus Építő Rt.-nél31 kapott munkát: 
a Palatinus ház alaprajzait ő véglegesítette, hangsúlyozta leánya visszaemlékezéseiben. 
Szintén ő állította, hogy a Lipták és Tsa. alkalmazottjaként (mint felügyelő) a dalmát 
vasútvonal építésében is részt vett, de mivel szolgálataiért nem kapta meg a remélt ho-
noráriumot, becsületperbe keveredett a céggel.32 

Művészeti íróként 1909-ben mutatkozott be, ekkor jelent meg ugyanis a Művészet 
bölcselete című könyve (a cím Rózsa Miklóstól33 származik),34 amelyet további kötetek 
követtek, egyebek mellett a Csontváry-monográfi ák.35 Zömüket feltételezhetően sa-

23 Érettségi után 1906-ig távírászként dolgozott a vasúti társaságnál. Forrás: Lehel Ferenc önéletrajza (h. 
n., é. n.) HGYJG TTD 95.1559.1.

24 Hamza Lehel Mária levele Bodri Ferencnek (São Paulo, 1979. január 12.) HGYJG TTD 95.1555.1. 
Hamza Lehel Mária levele Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1972. január 20.) HGYJG TTD 95.1555.1. 

25 Élt 1882 és 1959 között, nemesi származású baloldali újságíró, író, Ady barátja és méltatója. 
Munkásságát illetően ld.: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/57.html

26 A Világ című lap 1913. január 23-i számában. Forrás: Zsürger László: Büszkeségünk (h. n., é. n.) 
HGYJG TTD 95.1567.1. A lapról részletesebben ld.:

       http://epa.oszk.hu/00000/00021/00265/pdf/MKSZ_EPA00021_1966_82_04_317-330.pdf
27 Hamza Lehel Mária levele Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1972. január 20.) HGYJG TTD 95.1551.5., 

illetve: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1565.1.
28 A 19. század végén nyitották meg a budapesti Andrássy út 45. szám alatt, művészkávéházzá vált. Rövid 

történetét ld.: http://epa.oszk.hu/00000/00003/00001/fej10.htm  
29 1869 és 1950 között élt művészeti író, az Ernst Múzeum egykori igazgatója, Paál László képeinek 

kutatója. Rövid életrajzát ld.: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/04/609.html
30 Élt 1878 és 1941 között, építész, díszlettervező, a modern magyar építészet egyik letéteményese. 

Zádor–Genthon, 1967, 223. 
31 A monarchia egyik legnagyobb építkezési vállalata volt. Ld.: http://egykor.hu/budapest-xiii--kerulet/

palatinus-hazak/2460
32 Forrás: Lehel Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n..) HGYJG TTD 95.1560.1. A 

„becsületpört” illetően másutt a Palatinust említi. Forrás: Lehel Ferenc önéletrajza (h. n., é. n.) HGYJG 
TTD 95.1559.1. 

33 Élt 1874 és 1945 között, művészettörténész, műkritikus, jogász. Ld.: http://netlexikon.hu/yrk/
Ryrgenwm/12925

34 Lehel Ferenc által írt azonosítatlan levél (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1598.1.
35 További művei (a kiadások éve forrásonként változik): Estopsychofi zikai tanulmányok (1912), Magyar 

művészet a török világ idején (1913), Egy művészettörténeti monstredráma (1920), A romantikától 
az expresszióig (1921), Csontvári Tivadar (1921 vagy 1922), Gulácsy Lajos dekadens festő (1922), 
Ecce Criticus (1923 vagy 1924), Cézanne (1923), Notre art dément (1925 vagy 1926), Vergleichende 
Kunstmorphologie (1928 vagy 1929), Th e Philosophy of Instinct I–II. (1942–1946 vagy 1947), Th at 
Magic Th ey Call Atomic Science (1945 vagy 1952 vagy 1957), La philosophie de la Fatalité. I–III. 



372

ját költségén adta ki.36 1924-ben feleségével és két leányával Párizsba költözött, ahol 
anyagmintákat tervezett.37 Jules Pascin38 és Marc Chagall39 közelébe került, neje révén 
pedig Katia Granoff 40 galériatulajdonos társaságába, aki még egy szerződést is ajánlott 
Máriának. A Style41 bukása 1934-ben végül arra indította, hogy visszatérjen Budapest-
re. Itt is kiadott egy folyóiratot, a Nemzeti Művészetet, amit az 1930-as évek műkri-
tikusai szeretetteljes csipkelődéssel egyszerűen csak Lehel kürtjének neveztek, mivel 
az anyagok javát ő maga írta.42 A lap mindössze öt évet élt meg, 1939-ben megszűnt. 
1936-ban újabb fontos vállalkozásba kezdett: Csontváry-kiállítást rendezett a Fränkel 
Szalonban.43 Leánya szerint a publikum ennek a tárlatnak tulajdoníthatóan fedezte fel 
a bolondnak tartott művészt. „Apám Csontváry Tivadarnak nem egyik, hanem a va-
lódi felfedezője volt. Lelkesedéssel harcolt érte, amikor a művészek és művészetbará-
tok körében Csontváry csak gúnyolódás és gyakran kegyetlen élcelődés céltáblája volt. 
Küzdött érte, és vállalta, hogy őt sem kímélte az értetlenkedők szellemeskedése. (…) 
Rendszeresen látogatta Csontváryt Fehérvári úti44 műtermében, és amikor a halálhírét 
kapta, felrohant a műtermébe, még időben ahhoz, hogy a kukoricacsutkák és lerágott 
szilvamagok tömegéből – ami a szerencsétlen, nyomorgó művész tápláléka volt – ki-
mentse az örökösök által feldarabolásra ítélt és méteráruként eladásra szánt képeket. 
Az elsőt szét is vágták, ezt már nem sikerült megmenteni. E kép egyik darabja Olasz-

(1963–1969 vagy kézirat). Forrás: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 
95.1565.1., illetve: Lehel Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1563.2.

36 „(…) magam adtam ki minden könyvemet emberfeletti erőfeszítéssel” – írja egyik levelében. Ugyanitt 
olvasható: „1939 előtt képeladásból tartottam fönn magamat (ezt sokan megcsinálták), 1939 után 
azonban, itt, Angliában, kénytelen voltam egy kis szálloda igazgató-portás állást elvállalni.” Forrás: 
Lehel Ferenc levele Polányi Károlynak (London, 1948. június 11.) HGYJG TTD 95.1597.1.  

37 Forrás: Lehel Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1560.1.
38 A bolgár-spanyol származású festőt (eredeti nevén Julius Mordecai Pinkas) műtermében gyakran 

felkereste. Forrás: Lehel Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1560.1.
39 Leánya szerint Chagall-lal igen közeli barátságba került, pl. együtt kísérték utolsó útjára az 

öngyilkosságba menekült Pascint. Forrás: Lehel Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n.) 
HGYJG TTD 95.1560.1.

40 Élt 1895–1989 között, ukrán származású képkereskedő, Párizs akkori legnívósabb galériáinak 
tulajdonosa. Ld.: http://www.universalis.fr/encyclopedie/katia-granoff /

41 Lehel Ferenc adta ki Párizsban. Néhány száma jelent csak meg, nem volt rá kereslet. Forrás: Lehel 
Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1560.1., illetve: Lehel Ferenc és 
Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1565.1.

42 A rövid életű lap főként Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Beck Ö. Fülöp, Márff y Ödön, Derkovits 
Gyula, Kmetty János, Gádor István, Dési Huber István, Farkas István, Zichy Mihály, Th orma János, 
Kernstok Károly, Berény Róbert, Bernáth Aurél munkásságát tárgyalta, tehát haladó szellemben 
íródott. Forrás: Dévényi Iván: Lehel Ferenc 85 éves (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1564.1., illetve: a 
Csongrád Vármegyei Múzeum levele Lehel Ferencnek (Szentes, 1937. július 19.) HGYJG TTD 
95.1641.1. 

43 A dokumentum Csontváry első gyűjteményes kiállításaként említi, s a Fränkel Szalon helyett a Tamás 
Galériát jelöli meg helyszínként. Forrás: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG 
TTD 95.1565.1.

44 Ma Bartók Béla út.
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országban élő húgom tulajdonában van.45 A Magyarok bejövetele hatalmas szénrajzot 
ő maga fi xírozza46 le, s később kiállítja a [pesti] Városháza udvarán, mert mérete miatt 
kiállítóhelyiségben nem férhetett el. Ha nincs Lehel Ferenc, akkor ma Magyarország-
nak nincs Csontváryja, nincs Libanoni cédrus, sem Taormina, sem Zsidók panaszfala. A 
képek fi zikai megmentése után hosszú volt a harc Csontváry elismertetéséért. Az 1922-
ben megjelent Csontváry-életrajz indít el egy lassú érdeklődést. Ugyancsak ő rendezi 
Csontváry első kollektív kiállítását a Fränk[e]l Galériában47 1936-ban” – írta leánya 
Bodri Ferencnek 1979-ben.48 

Lehel Ferenc mégsem a személyét ért támadások, hanem a zsidótörvények meg-
szavazása miatt hagyta el az országot, miután Svédországban és Dániában igyekezett 
érvényt szerezni a hazai művészeknek. Az elkövetkező két évtizedben Londonban 
élt és alkotott,49 történetbölcseleti, művészetfi lozófi ai és esztétikai tanulmányokat 
jelentetett meg angol nyelven. Sajnos ezekről is csupán önéletrajza, illetve Hamza 
Lehel Mária visszaemlékezései alapján alkothatunk fogalmat. 1975. augusztus 23-án 
Brazíliában hunyt el, São Paulóban, a génovai Staglieno temetőben helyezték végső 
nyugalomra.50

A Dévényi Ivánnal ápolt kapcsolata azért is kiemelendő, mert a kor hazai műgyűjtői 
és művészeti írói közül nem sokan méltatták tevékenységét. Külföldön Charles Lalo51 
esztéta, sorbonne-i bölcsész fi gyelt fel fi lozófi ai gondolataira,52 a magyarok közül a Lon-
donban élő Ignotus Pállal53 levelezett,54 bár kettőjük egymához való viszonya egyelőre 
tisztázatlan. Nem kizárt, hogy Lehel kereste meg Ignotust. Az ugyanis bizonyos, hogy 
könyveit fi zetett hirdetésekben igyekezett népszerűsíteni, de úgy tűnik, eredményte-

45 Hamza Lehel Mária húga Peveragnóban telepedett le. Nincs adat arról, pontosan melyik képről van 
szó. Előfordulhat, hogy a Passióról, hisz a megmaradt két vásznat Lehel egy hatalmas mű tizenhatod 
részének tekintette. LEHEL, 1936, 7–8.

46 Fixálta vagy rögzítette.
47 Gerlóczy–Németh, 1976, 126. 
48 Hamza Lehel Mária levele Bodri Ferencnek (São Paulo, 1979. január 12.) HGYJG TTD 95.1555.1. 

Hamza Lehel Mária Bodri Ferenc művészeti íróval is levelezett. Miután Dévényi Iván váratlan 
hirtelenséggel elhunyt, az asszony szerette volna elérni, hogy Bodri írja meg a Lehel-monográfi át. 
Forrás: Hamza Lehel Mária levele Bodri Ferencnek (São Paulo, 1979. április 9.) HGYJG TTD 
95.1555.2., illetve: Bodri Ferenc levele Lehel Máriának (Esztergom, 1980. február 16.) HGYJG TTD 
95.1556.5. 

49 A háború kitörése Londonban érte, így 1969-ig ott is maradt. Forrás: Lehel Ferenc életrajza (h. n., é. 
n.) HGYJG TTD 95.1560.1., illetve: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 
95.1565.1.

50 Dévényi Iván levele Lehel Máriának (Esztergom, 1971. november 31.) HGYJG TTD 95.1555.1., 
illetve: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1565.1.

51 Rövid életrajzát ld.: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Charles+Lalo
52 Lehel Ferenc nézeteit vakmerőnek, merésznek nevezte. Forrás: Charles Lalo: Analyses (h. n., é. n.) 

HGYJG TTD 95.1697.4. 
53 1962-ig a londoni Irodalmi Újság szerkesztője volt; a periodikával Lehel Ferenc is kapcsolatban állt, a 

folyóirat lapjain véleményanyagot közöltek róla. Rövid életrajzát ld.:
       http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC06707/06716.htm
54 Ignotus Pál levele Lehel Ferencnek (Battersea, 1967. július 3.) HGYJG TTD 95.1668.1.
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lenül.55 Zsürger László újságírót például arra kérte, írjon róla valamelyik zsidó lapba.56 
Zsürger ezt meg is tette, nem is akármilyen felületességgel,57 feldühítve ezzel jó néhány 
autonóm lapszerkesztőt.58 

Noha bejárása volt a leglátogatottabb művészi körökbe,59 Lehel Ferencnek nem sike-
rült előtérbe kerülnie. Mindvégig büszke maradt, elzárkózott a kompromisszumoktól, így 
megítélése is megosztotta a kritikusokat. 1962-ben Bernáth Aurél60 egyenesen zavaros-
nak, hányavetinek és felelőtlennek minősítette a Csontváryról papírra vetett elméleteit: 
„A halandzsa, a felületesség és az újságírói zsargon ötvözetében Csontváry festészete nála 
egy meglepő elméleti summában áll össze. Lehel ditirambusai majdnem válogatás nélkül 
árasztották el Csontváry összes művét… Az eff ajta – Lehel-féle – fogalom-összekoty-
vasztás egyenesen a nihilbe vinné a művészetet.”61 Bálint Aladár62 ellenben teljesen más 
következtetésre jutott, amikor így fogalmazott: „Lehel nagy utánajárással, fanatikus szor-
galommal gyűjtötte össze adatait. Könyve művészettörténeti távlatba helyezi Csontvá-
ryt, megállapítja helyét a posztimpresszionista művészetben, és stíluskritikai eszközökkel 
elemzi a festő munkásságát.” Németh Lajos63 ugyancsak szép szavakkal illette, s aláhúzta: 
ő tette a legtöbbet Csontváry elismertetéséért.64 A szakmai hozzáértését kifogásoló véle-
mények miatt azonban ma már leányának azon sorai is megkérdőjelezhetők, amelyek sze-
rint Zempléni Tivadar, Lehel Ferenc egykori tanára egy ízben kijelentette: amennyiben 

55 Ezek egyike a Th e Sunday Times 1947. november 2-i számában Th e Place Of Instinct. Instinct Of Th e 
Universe. By Francis Lehel. (Style) címmel jelent meg. „Hobbes, Locke és Hume kissé tévesen vélekedtek 
a témáról, nagy jelentőséget tulajdonítva az ösztönnek. Lehel úr talán az első olyan fi lozófus, aki elveti 
ennek alapvető szerepét” – olvasható a néhány soros közleményben. Forrás: Th e Place Of Instinct 
(London, 1947. november 2.) HGYJG TTD 95.1697.8. 

56 Zsürger László a következőket írja 1970. december 6-án Abádi Ervinnek, A Hét Tükre című lap 
főszerkesztőjének címzett levelében: „(…) ennek a renegát, jellemtelen öreg zsidónak az volt az egyetlen 
kérése, kívánsága, vágya, hogy pár excellence zsidó lapban megjelenjen az ismertetés.” Forrás: Zsürger 
László levele Abádinak (h. n., 1970. december 6.) HGYJG TTD 95.1580.1.

57 Zsürger László Büszkeségünk című írásának összesen tíz piszkozata található meg a Hamza Gyűjtemény 
és Jász Galéria történeti dokumentumtárában. A kék tintás golyóstollal javított gépelt szövegek 
hosszabb-rövidebb változatai eltérnek egymástól, de számos, másutt fel nem lelhető információt 
tartalmaznak. Benne a szerző géniusznak nevezi Lehel Ferencet, Th omas Mannhoz, Einsteinhez, 
Freudhoz és Bergsonhoz hasonlítja. Forrás: Zsürger László: Büszkeségünk (h. n., é. n.) HGYJG TTD 
96.1567.1.

58 Abádi Ervin, A Hét Tükre című izraeli magyar lap főszerkesztője határozottan visszautasítja, arra 
hivatkozva, hogy a periodika „nem lerakodóhely”. Forrás: Abádi Ervin levele Zsürger Lászlónak 
(Ramat Gan, 1970. november 20.) HGYJG TTD 95.1580.2.

59 Czóbel Béla mellett asztaltársaságához tartozott Beöthy István, Diener-Dénes Rudolf, Kernstok 
Károly, Korda Vince, Tihanyi Lajos, Timár Imre, Vértes Marcell. Forrás: Hamza Lehel Mária levele 
Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1974. július 14.) HGYJG TTD 95.1551.7.

60 Élt 1895 és 1982 között, festőművész, művészeti író, Th orma János és Réti István növendéke. Ld. még: 
http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/b/bernath/index.html

61 Forrás: Hamza Lehel Mária levele Bodri Ferencnek (São Paulo, 1979. január 12.) HGYJG TTD 
95.5555.1. Ld. még: Bernáth, 1947, 84–91.

62 Élt 1881 és 1924 között, író, újságíró. Élesztős–Rostás, 1994, 110–111. 
63 Élt 1929 és 1991 között, művészettörténész, az MTA levelező tagja, több Csontváry-kötet szerkesztője.
64 Németh, 1964, 147.
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nem kezd el írni, hanem megmarad a festésnél, akkor olyan magasságba emelkedhetett 
volna, mint Rippli, azaz Rippl-Rónai.65 

Személye, munkássága mindenesetre nem kerülhető el, ha átfogó képet kívánunk 
nyújtani a 20. század kulturális mozgalmairól, színtereiről, az értékmentés és -teremtés 
kulisszáiról.

Forrás

I.
Gerlóczy Gedeon levele Lehel Ferenchez

Budapest, 1967. június 16.

HGYJG TTD 95.1577.8.
Gépelt szöveg (2 beírt oldal).

1.
Budapest, 1967. június 16.

Kedves jó barátom, Lehel Ferenc!66

Múlt levelemben67 már elpanaszkodtam, hogy Csontváry Marokkói tanítóját68 az 
1962 és [19]64 közötti kiállításokon mennyire megrongálták,69 ráadásul hazaszállí-
tás előtt tudtom és beleegyezésem nélkül dublírozták,70 letisztították és számos részét 
átfestették.

A vitánk már a művelődésügyi min[iszter] előtt folyik,71 aki azzal a badarsággal áll 
elő, hogy Csontváry ezen késői remekművének, tehát technikai tudásának és szellemi 
felkészültségének teljében az ég kobalt-kékből hideg zöldbe átmenő alkonyati hangula-
tát csak fokozó aranysárgák, az arc jobb- és baloldalán lebegő felhőfoszlányok, a tájképi 
háttér fái, bokrai nem Csontváry keze munkái, hanem egy ismeretlen későbbi pikto-

65 Leánya szerint Katia Granoff  egy későbbi franciaországi látogatásukkor azt mondta, ha nem hagyják 
el Párizst, mindketten világhírnévre tehettek volna szert. Forrás: Lehel Ferenc életrajza (h. n., é. n.) 
HGYJG TTD 95.1560.1.

66 A levél átírásakor megőriztem a levélíró néhol zavaros fogalmazásmódját, a betűhibákat kijavítottam.
67 Gerlóczy Gedeon levele Lehel Ferencnek (Budapest, 1967. május 29.) HGYJG TTD 95.1577.7. Ebben 

írja, hogy az állami garancia mellett kivitt képek megmentésére nemzetközi szakértői bizottságot kért 
fel, amit nem kapott meg, így megtagadta a további kölcsönzést. 

68 Csontváry 1908-ban festette a képet. Németh, 1969, 109. kép.
69 A festményt Csontváry már az 1908. évi tárlaton sem tudta bemutatni, mert állítása szerint megsérült. 

Németh, 1964, 126.
70 Konzerválták a vászon megkettőzésével.
71 A művelődésügyi miniszter ekkor Ilku Pál (Bulcsú, 1912–Budapest, 1973) volt.
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ré, ezért amikor a dublírozás következtében átnyomódott ragasztóanyagot a kép felü-
letéről letisztították, [az utólagosan felvitt elemek] eltűntek. Állításukat még azzal is 
alátámasztották, hogy mint köztudomású, Csontváry soha ciprusokat, bokrokat nem, 
hanem csak egyedül és mindig cédrusokat festett.72 

Na most ennek a sületlen badarságnak megkoronázására kérem segítségedet, ameny-
nyiben ez neked nem terhes /nem akadályoz más fontosabb munkádban, például /, és 
[ha] egyetértesz az általam írtakkal, akkor a következőket megtenni, ill[etve] megírni 
szíveskedjél.

Először egy nekem szóló levelet, körülbelül így:
„Gerlóczy Gedeonnak, B[uda]pest, 5. [kerület,] Galamb u. 3.
Alulírott, Lehel Ferenc, az 1922-ben és 1931-ben első ízben megjelent Csontváry a 

magyar posztimpresszionizmus előfutára című könyv szerzője a következőket igazolom:
Művésznövendék koromban Csontváry 1908-as73 és 1910-es74 budapesti kiállítását 

láttam. Az akkori kritika és a közönség meg nem értő közönyével szemben az újszerű 
színpompás festmények már akkor nekem nagyon tetszettek. A Marokkói tanító mo-
numentális fi gurájára nagyon is emlékszem, már az 1922-ben [megjelent] könyvemben 
is a következőket írtam [róla]: a Marokkói tanító napsugártól parázsló feje körül a tá-
voli hegyek világos kobalt levegője metsző hideg zöldben készül esteledni. Csontváry 
1919-ben bekövetkezett halála után a Kosztka családtól értesültem, hogy a teljes mű-
vészi hagyatékát Gerlóczy Gedeon vette meg. Gerlóczyt felkerestem, és egy Csontváry 
könyv kiadásához kértem [tőle] segítséget.75 Az 1922-ben megjelent könyvem összes 

72 Teljesen hihetetlen, hogy Csontváry visszanyúlt korai témáihoz, és újra megfestette korábbi motívumait. 
Önmaga ismétlését szentségtörésnek érezte volna – vallotta Németh Lajos. Ám ami a legdöntőbb: olyan 
képekről van szó, amelyek nem szerepeltek a Csontváry-hagyatékban, sem a gácsi padlás „leltárában”. Az 
érintett félszáz alkotásnak például egyike sem volt látható az 1930-as gyűjteményes kiállításon, az első 
közülük 1932 körül bukkant elő, mégpedig a Lehel-monográfi a megjelenése után, amikor már érdemes 
volt spekulálni és hamisítani. A legtöbb – szám szerint 76 darab – bizonytalan forrású mű az 1940-
es években jelent meg a Teleki téren működött antikváriumban, két hatalmas ládában. Érdekes, hogy 
a festmények zöme sérültebb az eredetieknél, technikájuk is primitívebb. Genthon István a hajdani 
pénzügyminisztériumi tisztviselőre, Polák Jánosra terelte a gyanút, aki szabad idejében festegetett, 
illetve műgyűjtőként is tevékenykedett. Németh, 1964, 174., illetve: Gerlóczy–Németh, 1976, 
114.

73 A kiállítást a városligeti Iparcsarnokban rendezték meg. Ezen a tárlaton a Marokkói tanító Egy marokkói 
ember (tanulmány) címmel szerepelt. Gerlóczy–Németh, 1976, 118. 

74 A tárlatot a Magyar Királyi József Műegyetem (Budapest, Múzeum körút 6–8. szám) épületében 
tekinthette meg a publikum. A festményt ekkor az Egy marokkói ember címmel állították ki. 
Gerlóczy–Németh, 1976, 121.

75 Lehel Ferenc nem csupán a könyvéhez, hanem a sorsfordítónak tartott 1936. évi kiállítás 
megrendezéséhez is Gerlóczy Gedeontól kért segítséget. Utóbbi így emlékezett a történtekre: „1936 
tavaszán, több évi külföldi tartózkodása után Lehel Ferenc hazaérkezett. Felkeresett és beszámolt 
benyomásairól, a múzeumok és magángyűjtemények remekeiről, az új művészi irányzatokról. Elmondta, 
hogy megállapítása helyes volt. Csontváry Cézanne, Gauguin, Van Gogh művészetével egyenrangú, 
sőt, a cédrusokkal és a nagyméretű kompozícióival felül is múlta őket. Sajnos az eddigi kiadványokban 
csak fekete-fehér nyomatékkal szerepelt, pedig csodálatos kompozícióinak erejét és színbeli szépséges 
ragyogását, költői hangulatát és zenei ritmusát csak színben hű reprodukciókkal lehet népszerűsíteni. 
Párizsban rendezendő kiállítást javasolt. Én ebben az időben építészeti feladataimmal annyira el voltam 
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felvételeit és kliséit az id.(?) Weinwurm76 cégnél rendeltem meg, a felvételek 18x24-es 
üveglemezre [készültek,] és mivel megállapodásunk értelmében a negatívok Gerlóczy 
tulajdonába mentek át, a 3.500 K.-t77 kitevő számlát Ő fi zette ki. Csontváry 1930-ban 
rendezett Ernst Múzeum[bel]i78 nagy sikere után újabb, gazdagabb kiállítású könyvet 
írtam, de ekkor már a felvételeket 9x12-es fi lmre vették fel, és ezeket is megkapta Gerló-
czy. A klisék a fi lmnagyításról készültek.

A Marokkói tanító megküldött 1921-es és 1931-es negatívjairól készült kópiákat a 
rendelkezésemre álló adatokkal összehasonlítottam, majd kétséget kizáróan megállapí-
tottam, hogy mind ezek, mind a Weinwurm 3.500 [K.-val történő] kifi zetéséről szóló 
számla eredeti kópiák. Ezt a megállapításomat a kópiák hátára rávezetett aláírásommal 
igazolom.

Gerlóczy a brüsszeli,79 belgrádi,80 székesfehérvári81 és Szépművészeti Múzeumban82 
[lezajlott] kiállításokon megrongált és restaurált Marokkói tanító jelen állapotáról ké-
szült fényképfelvételt megküldte. Megdöbbenve állapítottam meg, hogy a kép a még 
1908-as és 1910-es kiállításokról emlékemben megmaradt állapotához képest lényeges 
változásokat szenvedve megrongálódott. Míg az 1921-es és 1930-as felvételeken [még] 
jól láthatók az eredeti állapotnak megfelelő égbolttónusok, a felhőfoszlányok, a hát-
tér fái és bokrai, [ma] egészen hiányoznak. Németh Lajos 1964-es könyvének az M. 
T.83 színpompás megoldásait, fényeit, refl exeit részletező leírása84 emlékembe idézte 
az 1908., 1910. és az 1930. [év] színemlékeit. A mostani állapot fényképfelvételét az 
eredeti állapotot tükröző régebbi felvételekkel összehasonlítva [kijelenthető, hogy] a 
tónusértékek ös[s]zefüggő harmóniája előnytelenül megváltozott. Feltehető, hogy a 
Csontváry festői modorára annyira jellemző, gazdagon és helyenként majdnem plaszti-
kus rétegben alkalmazott lazúrszíneket eltávolították. 

Összefoglalva megállapítom és igazolom, hogy az 1908-as, 1910-es és 1930-as 
Csontváry kiállítások vizuális emlékei, valamint a legkorábbi, 1921-es és 1930-as fel-
vételek kópiái a Németh Lajos [által] 1964-ben kiadott könyv színnyomatával [együtt] 
bizonyítják, hogy a restaurálás során eltűnt égbolt felhői, háttérfái, bokrai kétséget ki-
záróan Csontváry eredeti keze munkái voltak, így mind ezeknek, mind pedig a kép 

foglalva, hogy elzárkóztam javaslata elől. Többszöri próbálkozása után egy alkalommal közölte, hogy 
Kecskemétről újabb Csontváry-művek kerültek forgalomba. Ezeket szeretné kiállítani, melyekhez 
gyűjteményem kisebb képeit kérte kiegészítésül. Ebbe a megoldásba beleegyeztem.” Gerlóczy–
Németh, 1976, 135. 

76 Budapesti fényképész-dinasztia. 
       Ld.: http://bfl .archivportal.hu/id-226-cs_plank_ibolya_fenykepeszmutermek.html#fo46
77 koronát
78 A gyűjteményes kiállítást Ernst Lajos és Lázár Béla rendezte. Rábeszélésükre Gerlóczy Gedeon a féltve 

őrzött nagyméretű képeit is kölcsönadta. Gerlóczy–Németh, 1976, 123. és 134.  
79 Gerlóczy–Németh, 1976, 231–240.
80 Németh, 1964, 183.
81 Gerlóczy–Németh, 1976, 240–242. és 246–268.
82 Gerlóczy–Németh, 1976, 268–275.
83 [Marokkói tanító]
84 Németh, 1964, 126–127.
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egész felületén harmonikus egységet képező tónusoknak a megbontása, a színes lazúrok 
megsemmisítése az eredeti Csontváry remekművet művészi-szellemi és anyagi értékben 
annyira lerontotta, hogy a [beavatkozás] nemcsak a magyar nemzetnek, hanem az egész 
kultúrvilágnak pótolhatatlan veszteséget [okozott].”

Kérlek, ne felejtsd el, hogy én építész vagyok, és meg vagyok győződve arról, hogy a 
küldött fényképfelvételek tanulmányozása után nálamnál sokkal jobban össze fogod tud-
ni foglalni a lényeget. Ne haragudj, ha arra kérlek, tudván, hogy Csontváry művészete a 
te fölfedezés-sorozatodnak is egy ragyogó fejezete,85 érezz velem együtt a veszteségben.

A küldött fényképkópiák a következők:
I. Taormina – csak azért küldöm emlékbe, mert visszagondolhatom arra az őszi 

napra, amikor 46 év előtt a városháza udvarán a felvételt készítették, és én kis inasként 
segédkeztem. Ezek a felvételek mind 18x24-es lemezre készültek.

II. a Marokkói tanító 1921-es, valószínűleg a Weinwurm műtermében készült 
18x24-es üveglemez-felvételről megvalósult kontaktmásolat, [amelyen] az ég felhői, a 
fák, bokrok jól láthatók. Ennek a felvételnek a hátára kérném a következő szöveget le-
hetőleg kézírással ráírni: Igazolom, hogy ez a kópia Csontváry Marokkói tanító című 
képének a Weinwurm cég által készített 18x24-es üveglemez-negatív kópiája, amely az 
1922-ben megjelent – Csontváry Tivadar, a posztimpresszionista festés magyar elő-
futára – Amicus-kiadás reprodukciója számára készült 1921-ben. A negatív Gerlóczy 
Gedeon tulajdona.

III. A kézírásos szöveg kb. a következő: Igazolom, hogy ez a kópia a Weinwurm cég 
3.500 K.-val86 [való] kifi zetését Gerlóczy Gedeonnak nyugtázza, s az 1922-es könyvem-
hez készült felvételek stb. számlája.

IV. A kézírásos szöveg a hátoldalon kb. [ilyen formában]: Igazolom, hogy ezt a kó-
piát az 1931-ben megjelent második Csontváry-könyvem nyomatai számára készült 
felvételről / 9x12 [---]87/ másolták. A nagyméretű klisék nagyított kópiáról készültek. 
A negatív Gerlóczy Gedeon tulajdona. 

V. A festmény jelenlegi állapotának – felhők, fák, bokrok –, [azaz] színes lazúrozás 
nélküli felvételének kópiája, amit nem kell visszaküldeni, kérlek, tartsd meg.

VI. Ugyanaz, mint V. Nagyobb [ellenben] a felvétel, tehát az előzőnél döbbenete-
sebben mutatja az eltéréseket.

(…) Amennyiben egyéb fontos teendőidet nem zavarja, nagyon hálás lennék, ha 
ezeket az igazolásokat még az olaszországi utad előtt megkaphatnám. [Hisz] annyira 
ostoba a galéria által kitalált védekezés, miszerint az eltűnt felhők, fák, bokrok, a színes 

85 Előző levelében olvasható: „A napokban forgattam az 1931-es könyvedet, és elszorult a szívem, hogy 
a nagy távolból, az idők mindent elsöprő forgatagában el tudtam felejteni azt, hogy tulajdonképpen 
mennyi kulturális értéket fedeztél fel az emberiség és szerencsétlen kis hazánk számára, és milyen 
hálátlan volt veled szemben minden és mindenki, hogy még ma is, a félszázados távlatban sem hajlandó 
hálával és elismeréssel adózni úttörő munkádért. Sajnos én kis senkivé törpültem ahhoz, hogy bármit is 
segíthettem volna ezen, ezt rossz néven vetted tőlem.” Forrás: Gerlóczy Gedeon levele Lehel Ferenchez 
(Budapest, 1967. május 29.) HGYJG TTD 95.1577.7.

86 korona
87 olvashatatlan kifejezés
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lazúrok hiánya azért következett be, mert nem volt Csontváry eredeti keze munkája, 
hanem a későbbiekben másvalaki, egy ismeretlen piktor javítgatta ki.

Ne haragudj, hogy munkádba így belezavartam, de remélem, nem neheztelsz ezért 
rám.

Előre is ezer hála és köszönet fáradságodért, amire vonatkozóan megint ismétlem, 
hogy csak azt és úgy írd, ahogyan azt megfelelőnek és helyesnek találod.88

Még egyszer minden jót, sok szeretettel ölel öreg barátod:
Gerlóczy Gedeon89

II.
Dévényi Iván levele Hamza Lehel Máriához90

Esztergom, 1971. november 30.

HGYJG TTD 95.1552.1.
Gépelt szöveg (1 beírt oldal).

Esztergom, 1971. nov[ember]. 30-án

Igen tisztelt Asszonyom,91 Szíves sorait hálásan köszönöm, úgyszintén édesapja dedi-
kált fényképét is. Ez év tavaszán köszönettel megkaptam édesapja képeslapját is, ame-
lyet a Művészet c[ímű] folyóirat szerkesztősége továbbított nekem.92

88 Nincs adat arról, hogy Lehel Ferenc eleget tett a kérésnek. Később, a IV. Esztétikai Kongresszuson, 
Athénben viszont felszólalt a szakszerűtlen restaurálások ellen. Előadásmódja kisebb felháborodást 
keltett. Forrás: Lehel Ferenc életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1560.1., illetve: Panagiōtēs 
Andreou Michelis levele Lehel Ferencnek (Athén, 1960. december 28.) HGYJG TTD 95.1633.1.

89 S. k. aláírás kék tintával.
90 A gépelt szöveg hiányzó ékezeteit golyóstollal pótolta a levélíró. Dévényi Iván (1929–1977) ceglédi 

születésű esztergomi műgyűjtő és művészeti író több levelet is intézett Hamza Lehel Máriához, aki 
arra kérte, írja meg édesapja monográfi áját. Levelei a következő jelzet alatt lelhetők fel: HGYJG TTD 
95.1552.1.–95.1552.22. 

91 Hamza Lehel Mária, Lehel Ferenc és Lehel (Rell) Mária festőművész leánya, Hamza D. Ákos 
fi lmrendező felesége, a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria alapítója. Dévényi Ivánhoz 
címzett leveleiben főként édesapjáról közölt adatokat a művészeti íróval, aki egy monográfi a megírására 
készült. Forrás: Hamza Lehel Mária levelei Bodri Ferencnek (São Paulo, 1979. január 12.–1980. 
december 13.) HGYJG TTD 95.1551.1.–95.1551.18.

92 A Magyar Képzőművészek Szövetsége Művészet című havilapjának 1970. évi júniusi (6.) számában 
Lehel Ferenc 85 éves címmel Dévényi Iván elsősorban mint festőt méltatta a Londonban élő 
ünnepeltet, majd kitért írói munkásságára is: „1909-ben a fi atal festő nagy fába vágta a fejszéjét: 
könyvet adott ki [A] Művészet Bölcselete címen. Ezt további kötetek követték: Magyar művészet a 
törökvilág idején (1913), Cézanne (1922), majd Pári[z]sban [a] Notre art dément (1926). Lehel írta 
az első monográfi át Csontvári Tivadarról (1922), ami aztán átdolgozva, kibővítve, dús képanyaggal 
újra megjelent (1931). 1922-ben Gulácsy Lajos dekadens festő címmel publikált egy novellisztikus 
hangú, színes stílusú életrajzot a század eleji csodálatos szent művészről, Giotto utódáról.” Forrás: 

        Zsürger László: Büszkeségünk (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1567.1. A Hamza Gyűjtemény és Jász   
 Galéria történeti dokumentumtárának leltárkönyve szerint Dévényi 1970-ben postázta első levelét
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Kedves Asszonyom, Lehel Ferenc művészeti érdemei nem merültek idehaza feledés-
be...93 Genthon István94 Czóbel Béláról szóló könyvében meleg sorok olvashatók édes-
apjáról, 95 az áprilisi retrospektív kiállításon96 ki volt állítva Czóbel korai képe: „Lehel 
Ferenc Nagybányán”.97

Németh Lajos Csontváry könyve is tisztelettel adózik édesapjának.98 
Munkásságát az új MAGYAR IRODALMI LEXIKON99 is tárgyalja, és az új MŰ-

VÉSZETI LEXIKON100 is. 
Tisztelt Asszonyom, ha a Th e Philosophy of Instinct101 c[ímű] munkát megkaphat-

nám, igen hálás lennék.
S szeretném, ha vagy édesapja, vagy Ön megírná: milyen tevékenységet fejtett ki 

Lehel Ferenc miután elhagyta Magyarországot?102 

         Hamzáéknak, hogy értesítse őket a Művészetben megjelent cikkről. Forrás: Dévényi Iván levelezőlap-
ja Lehel Ferencnek (Esztergom, 1970. november 20.) HGYJG TTD 95.1582.1. Műveit úgyszintén 
közli: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1565.1.

  93 Hamza Lehel Mária többször is kifejezte abbéli félelmét, hogy apját elfeledték. Egy másik, úgyszin-
tén Dévényi Ivánnak címzett levelében – Tolnay Ákos festőművész édesapját idézve – írja: „Mennyi 
gúny és komiszság kísérte a nagy felfedezést. De Feri biztos volt a dolgában, lelkesedett és gyűjtötte 
az aláírásokat, hogy legalább a [könyv]kiadás költségei megtérüljenek.” A folytatásban megjegyzi: 
„anyámat szívesen ugratták avval, hogy Csontvárynénak szólították”. Forrás: Hamza Lehel Mária le-
vele Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1974, november 21.) HGYJG TTD 95.1551.9.

  94 1903 és 1969 között élt kivételes tudású művészettörténész, az MTA tagja, a magyar művészet kuta-
tója. Munkásságát illetően ld.: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/05124.htm

  95 Genthon, 1961, 5.
  96 Czóbel Béla életmű-kiállítását 1971. április 3–25. között rendezték meg a Műcsarnokban. Kra-

tochwill, 1971, 12. kép. 
  97 Czóbel Béla 1904-ben Nagybányán festette a képet. Genthon, 1961, 1. kép.
  98 Németh Lajos könyvének első kiadása 1964-ben jelent meg a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalatánál, 

második, bővített és átdolgozott kiadása 1972-ben a Corvinánál. Ezekben a szerző gyakran idézi Le-
hel Ferenc monográfi áját, így közvetetten elismeri érdemeit. 

  99 Az 1965-ben megjelent irodalmi lexikonnak az a Benedek Marcell volt a főszerkesztője, akiről Lehel 
Ferenc önéletrajzában azt állítja, hogy osztálytársa volt a Barcsay utcai állami fi úgimnáziumban (ma 
Madách Imre Gimnázium). Ld.: 22. lj., illetve: Benedek, 1965, 27.

100 Nagyon szűkszavúan. Úttörő munkájáról például csak a következőt jegyzi meg: „Művészetelméleti 
kérdésekkel, Gulácsy és Csontváry festészetével foglalkozott.” Zádor–Genthon, 1967, 44.  

101 Lehel Ferenc könyve, Az ösztön fi lozófi ája, amely címmel azóta több bölcseleti mű is nyomdafestéket 
látott, Londonban jelent meg 1942 és 1946 között két kötetben, a legtöbb kiadványához hasonlóan a 
szerző saját költségén. Ld.: Lehel Ferenc levele Polányi Károlynak (London, 1948. július 11.) HGY-
JG TTD 95.1597.1. Erről szinte minden önéletírásában és levelében beszámolt. Nagyon büszke volt 
arra, hogy Charles Lalo sorbonne-i professzor tanulmányban értékelte művét. Dévényi Iván így ír 
róla: „Lehel Az ösztön fi lozófi ája című művében megint – s itt már kizárólag fi lozófi ai síkon – olyan 
témához nyúl, melyet szintén soha és senki sem érintett eddig, ami mindenkor tabu volt a fi lozófi a 
számára.” Forrás: Lehel Ferenc és Lehel Mária életrajza (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1565.1., illetve: 
Dévényi Iván: Lehel Ferenc 85 éves (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1564.1.

102 Lehel Ferenc a II. világháború előtt hagyta el az országot, Londonban telepedett le családjával. Forrás: 
Lehel Ferenc életrajza. Bodri Ferenc írása (h. n., é. n.) 95.1560.1. A szövegből kihúzva: „Én szret,”.
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Én szeretnék a jövőben újra – bővebben – írni róla, s eh[h]ez egy minél kiadósabb 
biográfi a / vagy autobiográfi a / bizony jó lenne.103

Lehel Ferencet őszinte tisztelettel köszöntöm,
Önnek kézcsókjait küldi igaz híve

Dévényi Iván
Esztergom, Monteverdi út 4.
Posta Fiók 39

III.
Dévényi Iván levele Lehel Ferenchez 

Esztergom, 1973. augusztus 11.

HGYJG TTD 95.1666.1.
Postai levelezőlapra gépelt szöveg (2 oldal).

1.
Lepecsételt bélyeg104

Monsieur Francis Lehel105

écrivain, critique d’art
c/o Mme Maria Hamza106

BRAZIL
Rua Cesario Motta

203 apt 84
01221 São Paulo107

103 Erre nem került sor. Utoljára 1975. szeptember 9-én a Magyar Nemzetben írt róla Lehel Ferenc ha-
lálára címmel. A cikkben Csontváry és Gulácsy első monográfusának nevezi Lehel Ferencet. Forrás: 
Újságcikk Lehel Ferencről (h. n., 1975. október 13.) HGYJG TTD 95.1697.2. Hamza Lehel Mária 
egyébként többször is küld neki adatokat édesapjáról, illetve a Csontváryhoz fűződő kapcsolatáról. 
Ld.: Hamza Lehel Mária levelei Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1972. január 20.–1976. február 25.) 
HGYJG TTD 95.1551.1.–95.1551.18. Egy ízben Gerlóczy Gedeonhoz irányítja: „Gerlóczy Gedeon 
építésszel, aki a Csontváry hagyatékot megvásárolta, folytatott apa éveken keresztül nagyon meghitt 
és érdekes levelezést. Ami később hirtelen megszakadt. Gerlóczy rengeteg adattal tudná anyagunkat 
gazdagítani, bizonyos szempontból sokkal többet tud, mint én.” Forrás: Hamza Lehel Mária levele 
Dévényi Ivánhoz (São Paulo, 1974. június 12.) HGYJG TTD 95.1551.5.   

104 A bélyegző feliratának csupán az „OM” végződése látszik.
105 Ezen a néven közölte külföldön írásait Lehel Ferenc. 
106 Hamza Lehel Mária (Budapest, 1906–Peveragno, 1997) Lehel Ferenc és Lehel Mária festőművész leánya, 

Hamza D. Ákos fi lmrendező és képzőművész felesége, a jászberényi Hamza-gyűjtemény letéteményese.
107 A Hamza család São Paulóban telepedett le, miután Hamza D. Ákos Olaszországból átköltözött Bra-

zíliába, ahol munkát ajánlottak neki a fi lmiparban. Gurzó, 2011, 26–29.  
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2.
1973. augusztus 11.
Igen tisztelt Uram!

Közelgő születésnapjára108 őszinte szívvel kívánom a legjobbakat, s kérem, hogy a 
várt életrajzi adatokat vesse papírra s küldje el nekem…109

Túloldalon Csontváry-bélyegeket talál,110 hogy ezek megjelenhettek, jelentős rész-
ben az Ön két Csontváry-könyvének köszönhető, hiszen ezek a könyvek hívták fel a fi -
gyelmet először a mesterre…111 Csontváry egyébként már múzeumot is kapott Pécsett, 
október 8-án avatják fel…112

Czóbel113 – akivel gyakran találkozom, s aki szeptember 4-én lesz 90 éves – barát-
sággal üdvözli Önt. Én tisztelettel köszöntöm: Dévényi Iván114

108 Lehel Ferenc november 13-án született, Dévényi Iván pedig augusztus 11-én keltezte levelét, tehát 
három hónappal korábban, ami azt is jelentheti, hogy sürgősen hozzá kívánt jutni a kért adatokhoz. 
Hamza Lehel Mária egyébként folyamatosan tájékoztatta édesapjáról. Ld.: Hamza Lehel Mária le-
velei Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1972. január 20.–1976. február 25.) HGYJG TTD 95.1551.1.–
95.1551.18. 

109 A kért adatok a monográfi a megírásához kellettek. A tervezett könyv Dévényi Iván 1978-ban bekö-
vetkezett halála miatt végül nem készült el. Forrás: Hamza Lehel Mária levele Dévényi Ivánnénak 
(São Paulo, 1978. január 22.) HGYJG TTD 95.1554.2. 

110 Hamza Lehel Mária válaszlevelének tanúsága szerint a Csontváry-bélyegek nem érkeztek meg a cím-
zetthez. Így fogalmaz: „Nagyon szépen köszönöm kedvességét, és ha kijönnek a Czóbel féle bélyegek, 
örülnék, ha párat kaphatnék. Sajnos a Csontváry-széria, amit küldtek nekem, magára vonhatta egy 
bélyeggyűjtő fi gyelmét, mert sosem érkeztek meg.” Forrás: Hamza Lehel Mária levele Bodri Ferenc-
nek (São Paulo, 1980. május 26.) HGYJG TTD 95.1551.8.

111 „Nem utolsó érdeme a Mesternek, hogy Csontvári Kosztka Tivadart, a ma már legnagyobb 
impresszio nistákkal egy rangban álló szerencsétlen sorsú nagy magyar festőt úgyszólván ő fedezte fel. 
Mindenesetre kizárólag Lehel Ferenc érdeme, hogy szinte megszállott fanatizmussal, hosszú évekig 
valósággal misszionálta Csontvári géniuszát” – fogalmazott Dévényi Iván a Lehel Ferenc 85 éves című 
írásában. Ő volt azon kevesek egyike, akik elismerték Lehel munkásságát, törekvéseit. Forrás: Dévényi 
Iván: Lehel Ferenc 85 éves (h. n., é. n.) HGYJG TTD 95.1564.1. 

112 A múzeum többször is elnapolt megnyitásának lehetséges időpontjáról rendszeresen beszámol. Forrás: 
Dévényi Iván üdvözlőlapja Lehel Ferencnek (h. n., 1973. augusztus 11.) HGYJG TTD 25.1666.1.  

113 Czóbel Bélát Lehel Ferenc nem Nagybányán ismerte meg, ahogyan ez több róla szóló írásban hely-
telenül szerepel. Egyik levelében ugyanis aláhúzza, hogy mindketten a Barcsay utcai gimnáziumba 
jártak, Czóbel egy évvel felette, így korábban érettségizett és ment ki Párizsba. Nagybányán is talál-
koztak, ahol 1904-ben Czóbel le is festette, sőt, Czóbel Lehel hívására látogatott el Szentendrére. 
Haláláról is Dévényi Iván értesítette Lehelt. Forrás: Lehel Ferenc által írt azonosítatlan levél (h. n., 
é. n.) HGYJG TTD 95.1598.1., illetve: Dévényi Ivánné levele Hamza Lehel Máriának (Esztergom, 
1978. január 13.) HGYJG TTD 95.1553.1. „Czóbelről mindig a legmesszemenőbben érdeklődött” 
– hangsúlyozta leánya. Ld.: Hamza Lehel Mária levele Dévényi Ivánnak (São Paulo, 1972. január 20.) 
HGYJG TTD 95.1551.1.

114 S. k. aláírás kék tintás golyóstollal.
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