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Mészáros ágnes

schoefft ágoston pesti festő AngliábAn

Schoefft Ágoston (Pest, 1809–London, 1888) a magyar művészettörténet-írás számára 
egészen a közelmúltig kevéssé ismert festőművész volt. Még életében, a hazai közönség 
számon tartotta őt és művészi tevékenységét, rendszeresen jelentek meg indiai utazá-
sáról, külföldi kiállításairól szóló híradások a korabeli napilapokban és folyóiratokban, 
ám halálát követően a teljes feledés homályába merült. A különleges, nagyszabású és 
rendkívüli életműhöz méltatlan bánásmód nem utolsósorban annak tudható be, hogy 
idehaza mindössze kevesebb, mint 10 eredeti művét őrzik közgyűjteményekben, ezek 
mindegyike portré, beleértve a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában 
őrzött önarcképét is. Az ismertebb művei azonban azok, amelyek másolatban marad-
tak fenn: gróf Széchenyi Istvánról készített portréjának az apja, Schöfft József Károly 
által készített másolata (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum), valamint a Kőrösi Csoma 
Sándorról Indiában rajzolt ceruzaportréja alapján készült grafika (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Történelmi Képcsarnok). A mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy hány 
műve maradt fenn, mert azok közül csak néhány került közgyűjteménybe (British Library, 
London; Lahore Museum and Gallery, Lahore, Pakisztán; Belvedere, Bécs), nagy részük 
viszont magántulajdonban van, szerte a világban; olykor-olykor felbukkannak aukciókon. 

Schoefft igen rövid ideig élt Magyarországon, csupán tanulóéveit töltötte a családi 
festőműhelyben. Egy féléven át hallgatója volt a bécsi Képzőművészeti Akadémiának1 
– egyes életrajzi források2 szerint ezt követően a müncheni akadémiát is látogatta, „de a 
müncheni Akademie der bildenden Künste Matrikeljében, amely a neten hozzáférhető, 
nem szerepel a neve.”3 Tanulmányai végeztével hosszú európai tanulmányútra indult. 

1. A bécsi Akademie der bildenden Künste Archívumában őrzött nyilvántartás szerint. Universitätsarchiv 
der Akademie der bildenden Künste Wien (UAAbKW), protocoll / von Winterkurs 1823. bis sommerkurs 
1833. / historien-Malerei u. zeichnung. (Alphabetisches Namesregister 1823/24–1829/30), Matrikel Bd. 
29, fol. 24. Itt a következő adatok szerepelnek Nr. 29 alatt: Nahme: Schöfft, Joseph; Alter: 19; Geburtsort: 
Pesth; Eintritt: April 1828; Kunstfach: Historienzeichnung; Classification: 1828, Sommer Curs: 1. Schöfft 
neve különböző változatokban tűnik fel a róla szóló újságcikkekben, a rá vonatkozó adatokban: August 
Theodor Schoefft, Joseph August Schoefft, Schaefft, Schefft. Írásomban szvoboda Dománszky (2004) át-
írását követem, aki megállapította, hogy míg Ágoston apja Károly József ,,Schöfft”-ként szignálta képeit, a 
fiú következetesen a ,,Schoefft” írásmódot használta. 
2. Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Herausgegeben von der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften unter der Leitung von Leo Verlag Hermann Böhlaus Nachf. XI. kötet, szerk: Peter 
Csendes, Bécs, 1999, 14. A szócikket Ch. Gruber írta. Művészeti lexikon. Szerk. Zádor Anna – Genthon 
István, IV. kötet, Budapest, 1968, 244–245.
3. szvoboda Dománszky gabriella: Schoefft Ágoston (Pest, 1809–London, 1888), India pesti festője. Sajtó 
alatt, várható megjelenés: 2015. 
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Hazatérvén megházasodott, ettől kezdve folyamatosan úton volt, egy-egy országban 
hosszabb-rövidebb ideig tartózkodott, de sehol nem telepedett le véglegesen. Szó sze-
rint beutazta a világot: eljutott Indiába, Észak-Amerikába, Mexikóba, és a Közel-Kelet 
több országába is. Indiában való tartózkodása során a szikh maharadzsa udvari festője-
ként szolgált mintegy másfél éven át. 

A hazai művészettörténet-írás számára Genthon István fedezte fel újra Schoefft 
Ágostont, majd az ő nyomdokain haladva Szvoboda Dománszky Gabriella írt róla mo-
nográfiát (sajtó alatt). Minden itthon, illetve itthonról elérhető adatot és információt 
összegyűjtött, még indiai útjával kapcsolatban is; emellett alapos kutatást végzett a 
romániai gyűjteményekben – ugyanis a pályakezdő Schoefft ott kereste megélhetését 
portréfestőként. 

Jelen tanulmány egy londoni kutatóút eredményeit ismerteti,4 Schoefft ugyanis több 
ízben hosszabb időszakot töltött Angliában, majd végül Londonban hunyt el. Pálya-
futásának ezen évei kevéssé ismertek mind a magyar kutatás számára – lévén, hogy 
a vonatkozó információk ottani gyűjteményekben érhetők csak el – mind a külföldi 
kollégák előtt, ugyanis ők pedig inkább Schoefft indiai korszakára koncentrálva foglal-
koztak az életművével. 

A korabeli angliai sajtóban megjelent, Schoefft kiállításait méltató cikkekből, vala-
mint az általa feladott újsághirdetésekből összegyűjtött információ-morzsákból az ed-
digieknél részletesebb és pontosabb kép rajzolódott ki ottani művészi tevékenységéről, 
illetve új megvilágításba kerültek munkásságának bizonyos részletei. A kiállításokról 
szóló beszámolók gyakran sorolnak fel képcímeket, vagy tartalmaznak részletes képle-
írásokat fontos adatokat szolgáltatva ezáltal Schoefft oeuvrejének a rekonstruálásához. 
A Londonban gyűjtött anyag révén éppen Schoefft pályájának azon szakaszáról lehet 
teljesebb az ismeretünk, amely eddig fehér folt volt a magyar kutatás számára. 

schoefft nyoMábAn AngliábAn

Schoefft 1843 tavaszán járt először Angliában.5 Ezt dokumentáló hivatalos iratok nem 
maradtak fenn, csupán újságcikkekben olvasható utalásokból, híradásokból tudható. 
Nem véletlen, hogy Indiából való hazatérését követően rövid itthoni tartózkodása után 
ott próbált szerencsét indiai képeivel, hiszen – azon kívül, hogy az India tematika iránt 
Angliában számíthatott a legnagyobb érdeklődésre – abban az évben Tivadar fivére 
is Londonban tartózkodott. Az egyiptomi wadi, Mehmet Ali ugyanis európai mintára 
akarta újjáépíteni, modernizálni birodalmát. Ehhez szüksége volt valakire, aki egyaránt 
jártas az építészetben, a gépészetben és a rajzolásban, hogy az európai nagyvárosokban 
található, előképként szolgáló épületekről és vívmányokról megbízható, precíz rajzokat 
készítsen. Európába küldött ügynöke, Mussar effendi (a kikötői papírokon Alexandre 

4. A hat hetes kutatóútra a Balassi intézet Campus Hungary „Rövid tanulmányút” ösztöndíja adott lehető-
séget 2013 május-júniusában. Itt szeretném kifejezni köszönetemet Jennifer Howes-nak (British Library), 
Peter Bance-nak, és Parmjit Singh-nek az általuk nyújtott nagylelkű segítségért, a rendelkezésemre bocsá-
tott Schoeffttel kapcsolatos anyagokért és információkért, továbbá Peter Hughes-nak, a Sisters of Nazareth 
General Archive (Nazareth House, Hammersmith, London) levéltárosának. 
5. életképek, 1845.
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Mazhar Effendi változatban szerepel a név), Pestre látogatván, Schoefft Ágoston régi 
ismerőseként annak egyik testvérét, Tivadart választotta a feladatra.6 Európai körút-
juk során Angliában töltöttek a legtöbb időt, 1843. július 20-án érkeztek Boulogne-ból 
Londonba.7 

Schoefft a hazajövetelét követő években egyfolytában úton volt, és Európa jelentő-
sebb városaiban – például Bécsben, Párizsban – mutatta be indiai útjának képtermését. 
„Főhadiszállása”, képgalériája Londonban volt. Erről érdekes módon nem a londoni 

6. életképek, 1845. 
7. Port of London, Certificate of arrival, No. 2089., 20th July 1843. In: www.ancestry.co.uk: England, Alien 
arrivals, 1810-11, 1826–1869. Hozzáférés a brit National Archives digitális adatbázisán keresztül, 2013. 
június 18. 

1. saint-simon herceg, tábornok, pondichérry kormányzója maharadzsa 
kosztümben, 1840 előtt. (kat. 1.)
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sajtóból, hanem egy francia lap, a Journal des artistes egyik 1844-es számából8 értesül-
hetünk. (Ennek a írásnak a kivonatolt verziója megjelent a következő évben a Revue de 
l’Orient-ban is.9) A cikk szerzője látogatást tett Schoefft párizsi galériájában. Tudósít, 
hogy a művész csak néhány hónapon át tervez Franciaországban tartózkodni és egy na-
gyon érdekes képkollekciót – londoni galériájának csupán egy részét – hozta magával, 
amely „...egyrészt azért érdemel figyelmet, mert ezek a festmények olyan ázsiai témá-
kat mutatnak be, amelyeket csak kevés francia utazó láthatott eddig, másrészt azért, 
mert Schoefft a helyszínen festette őket dicséretes lelkiismeretességgel”.10 Azt is meg-
tudhatjuk, hogy a festő korábban – tehát valamikor 1842 és 1844 között – hosszabb ide-
ig tartózkodott Bécsben, mert két ízben is alkalma nyílott bemutatni műveit az osztrák 
császárnak.11 A cikk szerzője megemlíti, hogy Londonban is nagy érdeklődéssel fogad-
ták a képeket, és különösen azok méltányolták az ábrázolások valósághűségét, akik ma-
guk is látták már saját szemükkel ezeket a vidékeket. A Journal des artistes publicistája 
összesen 14 db befejezett képet, illetve rengeteg vázlatot tekintett meg Schoefft párizsi 
műtermében. Előbbieket tételesen fel is sorolja, illetve rövidebb-hosszabb leírást is ad 
róluk. Nagy részük megegyezik az 1855-ös nagy bécsi kiállítás alkalmával bemutatott 
művekkel. A 14 kép között 5 portré szerepel: Bahadur Shah delhi-i nagymogul; Mehmet 
Ali egyiptomi wadi; Saint-Simon márki, aki korábban India (francia megszállás alatt 
lévő részének) kormányzója volt (1. kép); Sher Singh és végül Ranjit Singh portréja. Az 
első két portré igen grandiózus, nagy formátumú kép, az utóbbi három kisebb méretű. 
A további festmények: Mirza Hadi, Kermancha korábbi miniszterének háreme; Ranjit 
Singh maharadzsa a Szent Granth felolvasását hallgatja az amritszári Arany templom 
előtt; Benáresz látképe, Bombay kikötője, Kalkutta látképe, Tigrisvadászat, Thugok, 
Rabszolgavásár – a rövid képleírás alapján12 ez a mű azonos azzal a képpel, amely az 
1970-es, 80-as években különféle címváltozatok alatt (Alkudozás a menyasszonyra, 
Ajándék a pasának) bukkant fel aukciókon13 (2. kép), és végül a Tigris folyón tutajjal 
való átkelést ábrázoló kép. Ez utóbbi két műről azt is megtudjuk, hogy Schoefft Párizs-
ban fejezte be őket. Ennek alapján a képek datálása 1844-re pontosítható. 

1845–46-ban Schoefft főleg Velencében tartózkodott.14 Az 1847-es párizsi Salon 
kiállítás katalógusában is egy párizsi cím valamint Velence szerepel a neve mellett 
elérhetőségként.15

Schoefft 1848. április 14-én lépett másodízben Anglia földjére. Ezt fennmaradt kikö-

8. Journal des artistes, (19e année, nouv. Col., Tome 2), 1844, 214–216.
9. revue d l’orient. Bulletin de la Société Orientale, Tome septième, cahiers XXV à XXVIII, Paris, 1845, 
95. (Beaux Arts – Galerie Orientale c. írás)
10. Journal des artistes, 1844, 214.
11. Journal des artistes, 1844, 215. 
12. „Le première … représente un scheik retiré dans son palais et marchandant une esclave qu’on a amenée 
devant lui.” Journal des artistes, 1844, 216.
13. Részletes adatok a tanulmány végén lévő képjegyzékben.
14. életképek, 1845.; honderü, 1846. I. félév, 436.
15. Schoeft à Venise, et  à Paris, 94 bis, rue de l’Université. Ebben az évben a következő négy művel szere-
pelt: 1451 – Runjit-Sing se faisant lire les livres sacrés sur la terrasse de son palais, à Umritsir (métropole 
de Siks); 1452 – Navigation sur le Tigre; L’auteur s’est représenté descendant le Tigre, en kelleck avec sa 
famille; 1453 – Fête orientale dans l’intérieur de l’habitation de M. L. W. 1454 – Battue au tigre; paysage 
de l’Inde. In: sanchez – seydoux 2001. 132. (Az eredeti katalógus 164. oldalán.)
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tői iratok (két dokumentum) tanúsítják. Ezek közül az egyik az országba való belépés-
kor kitöltött, a megérkezést, illetve az országba való belépést igazoló papír („Certificate 
of arrival”),16 a másik a hajóskapitány által a fedélzeten lévő nem angol állampolgárok-
ról összeállított lista („List of aliens”).17 A hajó a franciaországi Boulogne-ból érkezett 
Doverbe. A megérkezési bizonylaton szerepel Schoefft aláírása is, amely megegyezik a 
művein látható szignóval. Ugyanitt még Schoefft neve után további nevek olvashatók: 
„Agosson Schoefft, with his Wife Josefa, Susanne, Brouer, and Jeanne, Boutibonne”. 
Mivel a másik dokumentumon, a külföldi utasok listáján Schoefft neve mellett szerepel 
egy 3-as szám, valamint a „family” szó, ebből kiderül, hogy Schoefft a feleségével, 
Josefával illetve egy harmadik személlyel – akiről nem tudni pontosan milyen kap-
csolatban állt a házaspárral, de talán a szobalány lehetett – együtt érkezett Doverba. A 

16. Port of Dover, Certificate of arrival, No. 798/801, 14th April /48. In: www.ancestry.co.uk: England, 
Alien arrivals, 1810–11, 1826–1869. Hozzáférés a brit National Archives digitális adatbázisán keresztül, 
2013. június 18. 
17. List of Aliens, „Vivid”, 14th April 1848. In: www.ancestry.co.uk: England, Alien arrivals, 1810–11, 
1826–1869. Hozzáférés a brit National Archives digitális adatbázisán keresztül, 2013. június 18. 

2. cserkesz rabszolga eladása. (kat. 8.)

08_meszaros.indd   179 2015.10.12.   9:14



180

„Certificate of arrival”-en még Schoefft nevével egy sorban, az utaslistán viszont külön 
sorban szereplő Jeanne Boutibonne név egy igen érdekes adat. Jeanne ugyanis minden 
bizonnyal egyik tagja annak a francia származású, de hosszabb időn át Pesten, majd 
Bécsben élő Boutibonne családnak, akik között két festőt is számon tartunk, Louis-t 
és Charles-Édouard-t. Boutibonne Lajos festőművész 1820 és 1830 között működött 
Pesten, francia nyelv- és rajztanárként –kereste kenyerét.18 A családnak Schoeffttel való 
ismeretsége is még Pestről eredeztethető. Jeanne-ról nem tudni pontosan, hogy a csalá-
di-rokoni viszonyok hálózatában hol helyezkedik el (Charles-Édouard testvére? Esetleg 
leánya?), életkorát nem közli az utaslistán olvasható bejegyzés, amelyből azonban any-
nyit megtudunk róla, hogy foglalkozását tekintve zenész volt. A Schoefft-házaspár, úgy 
tűnik, továbbra is közeli barátságban állhatott a Boutibonne családdal, akik nyugodt 
szívvel bízták gondjaikra Jeanne-t e hosszú utazás idejére. Itt kell megemlíteni, hogy az 
1857-es párizsi Salon katalógusban Schoefft a következő címet adja meg elérhetőség-
ként: „A Paris, chez M. Boutinonne, 26 rue de Laval”19, tehát még tíz évvel később is 
élő volt a két művész barátsága. Schoefft foglalkozásaként mind a két dokumentumon 
„Artiste” szerepel. Az utaslistán Edward Hare, a „Vivid” névre keresztelt hajó kapi-
tánya Schoefft és családja mellé Németországot írta származási helyként, míg Jeanne 
Boutibonne neve mellett Magyarország szerepel. A másik dokumentumon mindannyi-
an magyarokként vannak feltüntetve.  

Schoefft ez alkalommal körülbelül egy évet töltött Angliában – amint erről az új-
ságokban megjelenő hirdetésekből és híradásokból értesülhetünk. Először, július kö-
zepéig, Londonban, a Regent Street 209.20 szám alatt állította ki indiai tárgyú képeit,21 
– köztük fő művét, a Lahore-i udvart ábrázoló monumentális festményt – amelyeket 
1844-ben már Párizsban is bemutatott.22 A tárlatot olyan magas rangú látogatók is meg-
tekintették, mint Albert herceg, Viktória királynő hitvese.23 Londont követően Schoefft 
más városokba is ellátogatott, hogy bemutassa képgyűjteményét, illetve hogy portré-
festőként keresse kenyerét. Újsághirdetésekben reklámozta magát mint portréfestőt, a 
bérelt műterem helyiségekben az időközben elkészült portrékat is kiállította. Szeptem-
berben a warwickshire-i Leamington Spa-ban tudósít róla a helyi újság24, októberben 
már Birminghamben van25, ahol a New Street-en, Mr. Everitt művészeti galériájában 
mutatja be portréfestményeit, a következő év márciusában pedig a manchesteri újságok 
adnak hírt működéséről;26 itt a King Street, York Hotel Buildings 2. szám alatt állítja ki 
műveit. Nem mellékes, hogy a híradásokból az is kiderül: Schoefft nem ingyen, hanem 
belépti díj ellenében mutatta meg festményeit az érdeklődőknek, tehát ez is egy bevételi 
18. szvoboda Dománszky gabriella: A Pesti Műegylet története. A képzőművészeti nyilvánosság kezdetei 
a XIX. században Pest-Budán, A Miskolci Egyetem Kiadója, 2007, 70.
19. sanchez –seydoux 2002, VI (1852–1857), 308. 
20. the Art-Union (Monthly Journal of the Arts), 1848, Vol. X., 202.
21. the  era, 18 June 1848, 10.; the times, 5 July 1848, 1.
22. the times, 5 July 1848, 1.
23. the times, 5 July 1848, 1. A rövid híradásban arról is tudomást szerezhet az olvasó, hogy a következő 
héten bezár a kiállítás. 
24. the royal leamington spa courier and Warwickshire standard, 23 September 1848, 2.
25. Aris’s birmingham gazette, 2 October 1848, 3.
26. the Manchester courier and lancashire general Advertiser, 31 March 1849, 4.; the Manchester 
guardian, 31 March 1849, 2. Szó szerint ugyanaz a hirdetés jelent meg a két újságban. 
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forrás volt számára. Sajnálatos módon a rövid beszámolókban azonban nem található 
részletes adat arra vonatkozóan, hogy mely képek szerepeltek ezeken a kiállításokon, 
csupán a Court of Lahore-t emelik ki külön,27 illetve megemlítik, hogy ezen kívül még 
portrék és pandzsábi látképek szerepeltek.28 

Ezután azonban sokáig nem hallunk róla. Feltehetően még ebben az évben vissza-
utazott Velencébe, az is elképzelhető, hogy újból Párizsban időzött, de az sem kizárt, 
hogy Magyarországra látogatott haza, jóllehet erről nem tudósítanak az itthoni lapok. 
1850–52 között Szentpéterváron tartózkodott, ezt Martin Honigberger emlékirataiból 
tudjuk.29 Az is lehetséges, hogy Schoefft valójában hosszabb időt töltött Szentpéter-
váron, mint azt eddig tudni véltük. Bizonyos adatok arra utalnak ugyanis, hogy csak 
az 1855. esztendő elején tért vissza Európába. A bécsi udvar kancelláriai iratai között 
fennmaradt Schoeffttel kapcsolatos anyagokban az egyik iratban30 „Maler Schoefft aus 
Petersburg”-ként hivatkoznak a festőre, ami arra enged következtetni, hogy Schoefft 
1855 elején közvetlenül Pétervárról érkezett oda. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy 
1855 tavaszán Der Hof von Lahor címmel Bécsben rendezett egy nagyszabású kiállítást 
indiai képeiből, ahova az osztrák császár személyesen is ellátogatott. A kiállításhoz 
Schoefft részletes képmagyarázatokat tartalmazó katalógust is írt.31

1855 és 1858 között ismét Velencében élt32, jóllehet az 1857-es párizsi Salon kiállítási 
katalógusában – mint már korábban említésre került – Boutibonne Lajos párizsi címét 
adta meg elérhetőségként.33

27. the times, 5 July 1848, 1.
28. the Manchester courier and lancashire general Advertiser, 31 March 1849, 4.; the Manchester 
guardian, 31 March 1849, 2.
29. „Dieser Künstler welcher sich August Schöfft nennt, und gegenwärtig in St. Petersburg ist....” 
honigberger 1851, 173. A könyv német és angol nyelven is megjelent, de a német kiadás a korábbi. Az 
ebben található előszó végén az 1850-es dátum szerepel. Schoeffttel kapcsolatban ez az adat még az egy 
évvel későbbi londoni, angol nyelvű kiadásban is szerepel.
30. Österreichisches Staatsarchiv, OkäA (Oberskämmer Amt) B Akten, Rubrik 44 ex 1855, Gemäldegallerie. 
Gallerie überhaupt, Fol 58. Schoefftnek sikerült három festményét is eladnia a bécsi udvarnak, amely mű-
vek ma az Österreichische Nationalgalerie Belvedere gyűjteményében találhatók. Az képvásárlás ügyme-
netéhez kapcsolódó hivatalos udvari levelezés is fennmaradt. 
31. Der hof von lahor und andere bilder aus dem oriente. Nach der wirklichkeit gemalt von August Schöfft, 
Wien, Mechitaristen Buchdruckerei, 1855. Egy példánya elérhető az Österreichische Nationalbibliothek 
gyűjteményében. 
32. „Több év óta Velencében tartózkodó festő”-ként említi őt a Vasárnapi Ujság (V. évf., 31. sz., 1858. 
augusztus 1., 370. „Irodalom és művészet” rovat) Schoefft londoni kiállításról beszámoló híradása. 
33. A Paris, chez M. Boutibonne, 26 rue de Laval. Ebben az évben a következő képekkel szerepelt:

Nr. 2412: Runjet-Sing, roi de Lahore, entouré de sa cour et d’officiers européens, qu’il y avait acceuillis, 
reçoit des hommages et les présents de tous ses sujety a l’occasion de la fête du Dessara. 
Nr. 2413: Les étrangleurs (thugs); secte de fanatiques indiens Séduit par une hospitalité bienveillante en 
apparence, les voyageurs à un signal donné étaient étranglés, sans pitié; les enfants seuls étainent
épargnés, mais vendus ensuite comme esclaves. Selon leurs principles religieux, les victimes ne
perdaient la vie que pour jouir d’un mond meilleur.
Nr. 2414: Bénarès. La ville sainte de Brahma, où de nombreux pélerins vont chercher l’absolution de
leur péchés en se baingnent dans les eaux du fleuve sacré le Gange.
Nr. 2415: Café à Bagdad, dans un bazar
Nr- 2416: Portrait du grand Mogol, roi de Delhi
Nr. 2417: Portrait de Méhémet-Ali. In: sanchez – seydoux 2002, VI. 308.
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Schoefft 1858-ban bukkan fel ismét Londonban. 1858–59-ben újból „végigturnéz-
za” Angliát a bécsi kiállítás anyagával. Legfőbb büszkesége, és a kiállítás fő darabja 
továbbra is a Lahore-i durbart ábrázoló óriási, több, mint 100 szereplős csoportportréja. 
Először Londonban, a Haymarket 7. alatt lévő galériában állítja ki képeit, május vé-
gétől34 kezdve, nem tudni pontosan mennyi ideig, de július 17-én is még a kiállításról 
cikkezik a The Examiner.35 Erről a kiállításáról a több jelentős hazai újság36 is hírt 
adott, amelyek arról is beszámolnak, hogy a tárlat „az angol főrendűek részéről számos 
látogatásoknak örvend”, valamint, hogy Schoefft a Keletindiai Társasággal tárgyal ép-
pen művei megvételével kapcsolatban.37 Az angliai lapok ezt egyáltalán nem említik, 
valamint erre utaló dokumentumoknak sem sikerült nyomára bukkanni ezidáig, a mű-
tárgyvásárlásra feltételezhetően végül nem került sor. Az angol napilapokban megje-
lent cikkek részletes információval szolgálnak a kiállított művekkel kapcsolatban: több 
festményt cím szerint is felsorolnak, néhányra részletesebben kitérnek, ismertetik az 
ábrázolt jelenetet vagy személyt, méltatják a festő művészi teljesítményét, kielemzik 
hibáit. A vázlatokat is beleszámítva a Haymarket galériában Schoefft összesen 73 képet 
állított ki,38 amelyek közül cím szerint a következőket említik az újságok: A lahore-i 
királyi udvar, Delhi királya, Delhi trónörökösének a portréja, Moszul patriarchája, Egy 
mahratta vezér,  Mehemet Ali, Sher Singh maharadzsa, A Karnatik navábja, Lakhnau, 
Delhi, Kalkutta, Benáresz, Bombay, Agra, Missury (Mussoorie), Szimla, Tota, Patna 
városok látképe, Szent durbar (tanácskozás, gyűlés) Amritszárban, Nautch (táncelő-
adás) Benáreszben, Tigrisvadászat, Thugok avagy a fojtogatók szektája, A nagy mogul 
temetkezési helye, Egy cserkesz leány eladásának jelenete, Ősi templom Punában, Per-
zsa hárem, Kávéház Bagdadban, Az Elephanta-i templom bejárata, Velencei látképek 
a legkülönbözőbb napszakokban és hangulatokban, kora reggeltől éjfélig, illetve egy 
zsánerkép, amelyen az látható, amint egy skót vadászkutya megment egy fiatal hölgyet, 
aki ledobott a lova.39 Ismét megállapítható, hogy jelentős az átfedés a bécsi kiállítás ka-
talógusában szereplő 21 db festmény és a londoni képek között. A cikkekből sajnos nem 
derül ki, hogy volt-e külön angol nyelvű katalógusa a londoni kiállításnak, vagy csak 
papírlapokra nyomtatott kísérő- és képmagyarázó szövegek segítették a látogatókat a 
tájékozódásban. A Daily News az utóbbiról tesz említést, szemére vetve Schoefftnek, 
hogy általában véve jobb angolsággal megírt képfeliratokat kellett volna készíteni, il-
letve az indiai neveket a kurrens angol helyesírásnak megfelelően átírni, mert így né-
hányat alig lehet felismerni.40 Egy másik beszámoló ellenben kifejezetten katalógusról 

34. the Daily news, 27 May 1858, 1. Itt a Schoefft által feladott hirdetés olvasható. A kiállításról beszá-
moló cikkek még: the Daily news, 28 May 1858, 2.; the illustrated times, 29 May 1858, 379–380.; the 
Athenaeum, 5 June 1858, 726–727.; the standard, 21 June 1858, 3. Fine Arts rovat. ‚The Court of Lahore 
Gallery’, the Morning post, 24 June 1858, 3.; the examiner, 17 July 1858, 454.
35. the examiner, 17 July 1858, 454, Fine Arts rovat.
36. Divatcsarnok, 1858. augusztus 10., Budapesti társasélet című rovat, 509.; Vasárnapi Ujság, 1858. V. 
évf., 31. sz., augusztus 1., 370.
37. Divatcsarnok, 1858. augusztus 10., Budapesti társasélet című rovat, 509.
38. the standard, 21 June 1858, 3.
39. the Daily news, 28 May 1858, 2.; the standard, 21 June 1858, 3.; the Morning post, 24 June 1858, 
3.; the examiner, 17 July 1858, 454.
40. the Daily news, 28 May 1858, 2. Nem derül ki, hogy pontosan mit ért a cikk szerzője az „accompanying 
printed description” alatt.
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beszél (ez lehet azonban a bécsi kiállítás német nyelvű katalógusa is).41 Érdekes megfi-
gyelni azt is, hogy a cikkírók mindegyikének az 1857-es szipojlázadás és az azt követő 
szomorú események jutnak eszébe az indiai képekről, illetve az, hogy ezeken olyan 
állapotot, viszonyokat dokumentált Schoefft, amely már a múlté. 

1858 őszén és feltehetően még a téli hónapokban is Schoefft a népszerű tengerparti 
üdülővárosban, Brightonban tartózkodik. A helyi újságban szereplő legkorábbi híradás 
arról számol be, hogy Schoefft is részt vett több képpel a Brighton and Sussex Society 
of Art immár negyedik alkalommal megrendezett éves kiállításán – nem tudni pon-
tosan hány művel, de a cikk összesen három festményt emel ki cím szerint: No. 69, 
Portrait of a gentleman, amely nem más, mint a brightoni polgármester, Cordy Burrows 
portréja, helyesebben ennek még csak a kerete, ugyanis a festmény még nem készült 
el; No. 116, Sale of a Circassian Slave, és No. 148, Coffee Room at Bagdad.42 Ez utób-
bi kettő kapcsán megjegyzi a kritikus, hogy ugyan a képek arról tanúskodnak, hogy 
festőjük jól ismeri a keleti viszonyokat, szokásokat, de a színviláguk nagyon sötét és 
egyáltalán nem tetszetős. November és december hónapban Schoefft önálló kiállítás 
keretében mutatja be indiai képeit a Royal Pavilion termeiben.43 Kiállítása nagy vihart 
kavart a brightoni városi tanácsban, ugyanis a polgármester nagylelkűen térítésmentes 
használatra ajánlotta fel a festőnek a Royal Pavilion termeit. Egyes városatyák köré-
ben azonban ez a döntés zúgolódást keltett és hevesen tiltakoztak ellene.44 Végül Mr. 
Burrows akarata érvényesült, azonban a vita híre Schoefft fülébe is eljuthatott, mire a 
következő levéllel fordult a polgármesterhez (a levél szövegét a Brighton Gazette teljes 
terjedelmében lehozta, így, a századokban publikált, Indiából küldött levelek mellett 
egy újabb fontos, eredeti, Schoeffttől származó szöveggel gyarapodott a kutatás):  
 
29 Western Road, Hove, 13th December, 1858
 Dear Mr. Mayor, 
I am exceedingly sorry that the introduction of my pictures into the Pavilion should 
have led to such discussion in your Council, and which can but be annoying to you. Be 
so good as to inform the Council that I no longer can permit them to remain. I could say 
much of your Town Council, but will not say a word against any of the members of a 
body of which you are the head, and of which many have been very kind in the matter. 
At the end of the week, or when most convenient, I will have the collection removed. 
I am, dear Mr. Mayor

Yours most obliged, 
Aug Schoefft45

41. “...as he (the artist) states in the preface to his catalogue...”; “Several pages of the catalogue are filled 
with amusing explanations and descriptions regarding the prominent figures in this scene.”; “the catalogue 
naïvely informs us...” the standard, 21 June 1858, 3. 
42. brighton gazette, 7 October 1858, 8.
43. brighton gazette, 4 November 1859, 5; the sussex Advertiser, surrey gazette, 23 November 1858, 3.
44. brighton gazette, 18 november 1858, 5.; the sussex Advertiser, surrey gazette, 23 November 1858, 
3.; valamint 21 December 1858, 5. 
45. Brighton Gazette, 16 December 1858, 5. Brighton Town Coucil c. rovat. 
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Cordy Burrows portréja egy különösen jól sikerült alkotás, a kritikák csak elis-
meréssel szólnak róla.46 Schoefft ezzel a képpel szerepel a következő évben a Royal 
Academy of Arts éves kiállításán (Nr. 336), ahol egyébként csupán két ízben tűnik fel 
a kiállítók névsorában: 1859-ben, valamint a rákövetkező évben, 1860-ban, amikoris 
egy velencei látképet küld (No. 338, The turning of the Grand Canal at Venice with 
the Balbi Palace).47 A polgármester portréja természetesen a Pavilion-beli kiállításon is 
szerepelt, illetve helyet kapott az 1861-ben újonnan megnyíló brightoni városi képgalé-
ria állandó kiállításán is.48 A brightoni Royal Pavilion őriz gyűjteményében egy Cordy 
Burrows portrét49 (3. kép), amelyet 1906-ban ajándékozott a múzeumnak egy bizonyos 
W. Seymour Burrows, aki minden valószínűség szerint rokoni kapcsolatban állt a port-
rén látható személlyel. A festményt jelenleg egy, közelebbről nem azonosított brit festő 
műveként tartják nyilván. Szignó nem szerepel rajta. A stílusjegyek, a figura beállítása, 
a konzervatív ábrázolásmód és képfelfogás viszont mind Schoefftre vallanak. A portré 
teljes bizonyossággal azonosítható az egykor a Royal Academy kiállításán is szereplő 
Schoefft-képpel. 

1859 nyarán Schoefft ismét Londonban tartózkodik, és újból újsághirdetéseken ke-
resztül invitálja látogatóit, ezúttal a Hanover Square 18. szám alá, a Wessel&Co. ze-
neműkiadó cég helyiségeibe.50 Schoefft ezt a címet adja meg elérhetőségként a Royal 
Academy of Art éves kiállításának a katalógusában is, valamint a royal blue book 
1860. évi számában is ezen a lakcímen szerepel.51 Nem mellékes, hogy ezekben az 
években ugyanebben az épületben volt az Oriental Club székhelye is. Ezen a tárlaton is 
a grandiózus szikh királyi udvart ábrázoló festmény a legnagyobb szenzáció, illetve a 
korábbi kiállításairól is ismert keleti tárgyú képek, de ezeken kívül  régi itáliai meste-
rek – még feltehetően Velencében összevásárolt – festményeit is említik a hirdetések. 
1859 novemberében Schoefft neve – 41 művésztársáéval együtt – felbukkan a Kép-
zőművészeti Akadémia két megüresedett helyének betöltésére aspirálók névsorában.52 
Valószínű azonban, hogy ekkor már újfent elhagyta egy időre az országot, mert a Royal 
Academy of Arts 1860. évi kiállításának katalógusában Konstantinápoly van megjelöl-
ve lakhelyként az általa küldött kép címe mellett, valamint egy osztrák napilap arról 
tudósít, hogy 1859 novemberében Schoefftnek kiállítása nyílt Konstantinápolyban, az 
azonos nevű palota részként újonnan felépített Dolma Bakçe Színházban. A tárlatot 
maga a szultán is megtisztelte látogatásával. A kiállítás Anton Freiherr von Prokesch 
Osten konstantinápolyi ideiglenes küldött (később nagykövet) támogatásával került 
megrendezésre.53 
46. A képre vonatkozó kritikákból az idevágó szövegek teljes hosszukban szerepelnek hátul, a képjegyzék-
ben, emiatt itt csak a hivatkozás van felüntetve. Brighton Gazette, 4 November 1858, 5.; Brighton Gazette, 
12 September 1858, 6. A kritikák teljes szövege a tanulmány végén, a képjegyzékben olvasható.
47. graves 1905–06, 51.; the Daily news, 17 May 1859, 2.
48. Brighton Gazette, 5 September 1858, 8.; 12 September 1858, 6. 
49. Olaj, vászon; 134 × 107,5 cm, Brighton Museum and Art Gallery, ltsz. FA000673
50. the Morning post, 20 June 1859, 1.; the Morning chronicle, 28 June 1859, 1. A hirdetés megjelenik 
még a július 5-i és a július 9-i számban is. A Morning chronicle című lap úgy hirdeti, Schoefft kiállítása 
belépődíj nélkül, ingyen látogatható. A másik újságban lévő hirdetés erre vonatkozóan nem mond semmit.
51. UK, City and County Directories, 1766–1946. Royal Blue Book, 1860, 905. In: www.ancestry.co.uk 
52. Aris’s birmingham gazette, 7 November 1859, 4.
53. Fremden–Blatt, 6. Dezember 1859 (Jhg XIII, Nr. 304), 3. (Tags-Neuigkeiten rovat.) A hírt november 
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1862 augusztusáig ismét nem hallani semmit felőle. Ekkor azonban meglepődve 
számolnak be arról az újságok, hogy bár a képzőművészeti katalógusból kimaradt, 
de Schoefftnek több, mint 70 festménye szerepel a londoni világkiállítás (London 
International Exhibition on Industry and Art) „English refreshment” részlegében, az 
étterem falain.54 Az csak részben igaz hogy Schoefft képei nem jelentek meg a kataló-

26-i dátummal közli a lap, de a szöveg elején az áll, hogy pár nappal azelőtt nyílt meg a kiállítás. A színház 
egy újonnan emelt épület volt az azonos nevű királyi palotában, 1857 és 1859 között épült. 
54. the Daily news, 18 August 1862, 2.; szó szerint ugyanez a cikk jelent meg még a következő újságokban 
(általában az Exhibition Facts and Scraps c. rovatban): luton times and Dunstable herald Advertiser, 23 
August 1862, 2.; Aberdare times, 23 August 1862, 2.; The Observer, 17, 18 August 1862, 5.; The Kentish 
Independent (London), 23 August 1862, 2.; Beverley Guardian (East Riding of Yorkshire), 23 August 1862, 
2.; The Surrey Comet, 23 August 1862, 2. ; The South Bucks Free Press, South Oxfordshire Gazette, 3 
August 1862, 4.; Croydon’s Weekly Standard (Buckinghamshire), 23 August 1862, 2.

3. cordy burrows brightoni polgármester portréja, 1858. (kat. 6. )
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gusban, mert az indiai szekció katalógusában fel vannak tüntetve.55 Három festménye 
„a Delhi-i nagymogul illetve Sher Shing maharadzsa portréja, valamint a Thugok„ 
a világkiállítás indiai részlegében volt kiállítva, és a katalógusban olvasható, hogy a 
Court of Lahore, illetve más érdekes indiai tárgyú kép az Exhibition Building (kiállítási 
épület)-ben látható, a fő étkező szalonban.  A Daily News – és ennek nyomán a többi 
újság is – német művészként mutatja be Schoefftöt, és megjegyzi, hogy sokat segített 
Schoefftnek ezen óriási munka elvégzésében a népére hagyományosan jellemző szor-
galom és kitartás. Az Observer néhány újabb, az eddigi híradásokban nem szereplő kép 
címét is említi: Trichinopoly és a Neilgherries (Nilgiri-hegység) látképe, Miklós cár és 
Menysikov herceg portréja. 

55. forbes 1862, 274.
Fine Art Division – Class XXXVIII – Paintings in Oil and Water Colours and Drawings – III – Oil 
Paintings:

Nr. 7186 (9398): Portrait of the last Great Mogul, king of Delhi. Painted by August Schoefft.
Nr. 7187 (9399): Portrait of the late Maharajah Shire Sing, king of the Punjaub. Do.
Nr. 7188 (9400): The Thugs (men stranglers). Do. This pictures represents the moment when the Thugs
 expect from their chieftain’s wife the signal for strangling unsuspecting travellers.
Nr. 7189 (9401): The Court of Lahore, and other paintings of various interesting Indain subjects, by the
same artist, can be seen in the principal dining-saloon in the Exhibition Building. 

4. ranjit singh (1780-1839) maharadzsa a szent granth felolvasását hallgatja az amritszári Arany 
templom előtt, 1841. Vászon, olaj, kiállítva royal haymarket gallery, 1858. 

lahore, (pakisztán), princess bamba collection, lahore fort
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1863 januárjában Schoefft már Leedsben tevékenykedik, még áprilisban is itt talál-
ható; az East Parade 15. alatt rendezte be műtermét és galériáját.56 A portrékon, tájké-
peken és történeti ábrázolásokon kívül tengeri látképek („sea pieces”) is szerepelnek a 
kiállításban, amely új műfajként jelentkezik Schoefft festészetében. Schoefft megbízást 
kap Samuel Lawson köztiszteletben álló leeds-i polgár portréjának a megfestésére, amit 
az illető barátai rendeltek meg.57 

Schoefft minden valószínűség szerint 1863-ban adta el Dalip Singh maharadzsának 
azt a kilenc festményét, amelyeket ma a Princess Bamba Collection részeként Pakisz-
tánban, a lahore-i erődben őriznek. A maharadzsa ebben az évben58 vette meg a norfolki 
Thetford közelében lévő Elveden Hall-t, és kezdte meg a György-stílusban épített vidé-
ki kúriának egy indiai uralkodóhoz méltó palotává való átalakítását. A Schoefft-képek 
a palota földszinti nagytermében kerültek elhelyezésre, két festmény – a Lahore-i udvar 
és a Ranjit Singh maharadzsa a Szent Granth felolvasását hallgatja az amritszári Arany 
templom előtt – kivételével, amelyek a szintén földszinti ebédlő szála falán kaptak he-
lyet.59 (4. kép) Később Dalip Singh Frederick nevű fiához kerültek a festmények, az ő 
halála után pedig Bamba hercegnőhöz, Frederick nővéréhez, aki idős korában vissza-
költözött Lahore-ba, és ott hunyt el. Ide magával vitte 87 darabos, elsősorban szikh 
tematikájú ábrázolásokat illetve szikh mesterek által készített művészeti gyűjteményét, 
amely a Schoefft-festményeket is magában foglalta.

Az India Office Records kéziratgyűjteményében található egy 1863 július 29-i kel-
tezésű levél, bizonyos Dygby Wyatt tollából, amelyből az derül ki, hogy egy miniszter 
(nem tudni, pontosan melyik tárca minisztere) érdeklődik Schoefft képei iránt, szeret-
ne vásárolni belőlük (azt sem tudni, hogy állami vásárlás lenne-e, vagy magáncélra). 
A levél írójának feladata volt előzetes információkkal és javaslattal szolgálni Schoefft 
festményeivel kapcsolatban. Wyatt leveléhez eredetileg csatolt egy nyomtatott kataló-
gust, amely ma azonban sajnos már nincs meg. A levélben a katalógus sorszámokkal 
együtt sorolja fel azokat a műveket, amelyeket megvételre javasol.60 Hogy ez a vásárlás 
megtörtént-e, és hogy pontosan kinek volt szándékában ezeket a Schoefft-képeket meg-
venni, a levélből sajnálatos módon nem derül ki. Wyatt Schoefft pártját fogja és bizony-
gatja, hogy az elsőre esetleg magasnak tűnő árak nem is annyira azok valójában, hiszen 
magát a művészt illetik, aki olykor élete kockáztatásával, nagy nehézségek árán festett 
meg ezeket a műveket, és ő nem csupán egy képkereskedő, aki olcsón megveszi a mű-
alkotásokat, majd horribilis összegekért árulja őket, hogy zsíros haszonra tegyen szert. 
Wyatt a képeket mind látta, vagy személyesen vagy pedig fotón. Utóbbi igen fontos 
információ, mert ezek szerint Schoefft képeiről készültek korabeli fotóreprodukciók, és 
ezek akár még ma is meglehetnek valahol. (Nem mellékes talán, hogy Schoefft öccse, 

56. the leeds intelligencer, 31 January 1863, 4.
57. the leeds Mercury, 11 April 1863, 5.; leeds intelligencer, 11 April 1863, 5. 
58. Egészen pontosan 1863. szeptember 29-én. Dalip Singh 1864. június 9-én vette feleségül Kairóban 
Bamba Müllert. Az ifjú pár 1865 őszén költözött be az időközben elkészült thetfordi otthonukba. bance 
2009, 58–59.
59. bance 2009, 63.
60. Azim Jah Behadoor, Regent during the minority of the Nabob of the Carnatic (IV); Runjeet Singh’s 
Durbar at Umritsir (VII); The Maharajah Shir Sing (XIII); The last King of Delhi (XV); Mahomed Ghouse 
– Last Nabob of the Carnatic (XXIII); The presumptive heir of the King of Delhi. shot by Capt: Hodson (XXXV)
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Ottó fényképész volt, Kairóban és Alexandriában működött, talán neki is volt szerepe a 
szóban forgó fotóreprodukciók elkészítésében). 

A képek eladásáról a hazai sajtó is értesült, igaz, téves információt közöl, misze-
rint Schoefft 1863-ban eladta az egész gyűjteményét.61 Schoefft ekkor feltehetően még 
nem volt rászorulva, hogy mindenét pénzzé tegye, ez majd csak később fog bekövet-
kezni. Néhány festménye eladásából elegendő pénzt tudott biztosítani magának egy 
újabb utazásra. A kutatás előtt ismert, hogy Schoefft 1864 és 1867 között, azaz I. Miksa 
mexikói császár (Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Miksa József főherceg) uralkodása 
idején Közép-Amerikában (Mexikóban), illetve Észak-Amerika déli részein utazott.62 
Jelenlegi ismereteink szerint 8 kép köthető Schoefft mexikói korszakához, amelyek 
közül legismertebb az 1865-ben Miksa mexikói udvarában megfordult kickapoo indiá-
nokból álló delegációt ábrázoló csoportporté.63 Fennmaradtak továbbá adatok, amelyek 
megerősítik, hogy Schoefft mexikói tartózkodása idején megfordult az udvarban: neve 
felbukkan például egy hivatalos listán, amely egy udvari ünnepélyre meghívottak ne-
veit tartalmazza.64 

Arra vonatkozóan ismét nem állnak még rendelkezésre információk, hogy Schoefft 
mivel foglalkozott és hol élt a mexikói utazást követő években. Annyi bizonyos, hogy 
1870-ben ismét Párizsban lakott. Egyetlen képpel – Le grand canal; vue du palais Balbi, 
ancienne résidence du général Bonaparte, à Venise (Nr. 2600) – szerepelt az azévi Salon 
tárlatán, neve mellett elérhetőségként a Rue Mont-Thabor, 24 lakcím szerepel.65 

Közel tíz év telik el, mire ismét hírt hallunk felőle – immár újra Londonból. Egy 1872 
júliusi hirdetésben Schoefft ismét galériája és képei megtekintésére hívogatja az olvasó-
kat, a Regent Street 294. szám alá.66 Most már mexikói témájú festményeket – View of 
the Valley of Mexico67 is találhatunk a kiállított művek sorában, valamint viszontlátha-
tók a rég jól ismert és hosszú ideje mutogatott festmények közül a Thugok, Lakhnau és 
Benares látképe, illetve újabb, Schoefft eddigi munkásságát tekintve szokatlan tárgyú 
festmények is feltűnnek: Ecce Homo, Niobe. A Court of Lahore már nem látható, hi-
szen Dalip Singh maharadzsa 1863-ban megvásárolta a művet. A Schoefft-festmények 
mellett régi itáliai mestereknek még a festő velencei tartózkodásai során vásárolt képei 
is megtekinthetők a kiállításon; ezekhez külön katalógust is készíttetett  Schoefft.68 A 

61. Jóllehet, a híradás egy jóval későbbi újságcikkben olvasható, ám feltételezhetően a cikk írója koráb-
ban megjelent írásokból vette információit. iván 1909. január 3. 835.
62.  szvoboda Dománszky 2003, 154.
63. Six Kickapoo Indians, Chief and Family. Los Angeles, Kalifornia, Autry National Center of the 
American West, ltsz. 99.1.1.http://collections.theautry.org/mwebcgi/mweb.exe?request=keyword;keywor
d=schoefft;dtype=d;keyword=schoefft;dtype=d
64. Listas no oficiales / Einladungsliste zum Soirée bei Hofe: „Dn Augusto Schofft” illetve a neve mellett 
lakóhelyének címe is olvasható: Calle Dn José el Real, 21. Christian Opriessnig: Kickapoo indianer am 
hofe Kaiser Maximilians von Mexiko. eine fallstudie zur historiographie. Diplomarbeit. (Mag.), Wien, 
UniWien, 1991, Teil 2, Kapitel 2: August theodor schoefft un die Kickapoo, 157–173.
65. sanchez – seydoux 2004 341.
66. the Morning post, 10 July 1872, 5.
67. „taken from a high tower in the garden of Chapuletabeck, the summer residence of the unfortunate 
Emperor Maximillian” the Morning post, 10 July 1872, 5.
68. the Morning post, 10 July 1872, 5.
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Duchess és Duke of Teck69 is tiszteletüket teszik a galériában.70  Legközelebb egy évvel 
később jelennek meg ismét híradások Schoeffttel kapcsolatban, azonban nem jó híreket 
közölnek. A Schoefft életrajzát ismertető cikkek megemlítik, hogy a festő csődbe jutott, 
és elszegényedve halt meg.71 De hogy ez pontosan mikor történt, illetve hol és milyen 
körülmények között, arra vonatkozóan nem szolgáltak részletes információval. A the 
times című napilapban 1874. április 10-én jelent meg egy hirdetés72, amely arról szól, 
hogy Schoefft teljesen tönkrement, csődeljárás folyik ellene és adósságai kiegyenlítése 
végett elárverezik a minden vagyonát, beleértve saját műveit és a még Velencéből ma-
gával hozott képgyűjteményét. Az árverést 1874. május 6-án tartották, a Foster aukciós 
cég bonyolította le. Az aukciót más újságokban is hirdették.73 Az oeuvre-rekonstrukció 
szempontjából kulcsfontosságú árverési katalógusnak szerencsére maradt fenn példá-
nya. A műtárgylistából kiderül, hogy Schoefftnek 65 saját festményétől és több, mint 
140 régi klasszikus mesterműtől kellett megválnia. 

1875 után legközelebb 1880-ban jelenik meg neve az újságokban – egy árverésről 

69. A német-magyar származású Duke of Teck – eredetileg Graf Franz Paul Karl Ludwig Alexander 
von Hohenstein – Eszéken született, édesanyja Rhédey Kaludia grófnő, édesapja Herzog Alexander von 
Württemberg volt. Az angol királyi családba házasodott be, hitvese Mary Adelaide Cambridge-i herceg-
nő, Mary leányuk később királyné, V. György hitvese lett. http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/099/
pc009937.html#4
70. bell’s life in london and sporting chronicle, 26 July 1873, 12.
71. iván 1909. január 3., 835. A szerencsétlen esettel kapcsolatban Iván Ede mintegy 10 évvel korábbi, 
1863-as dátumot említ cikkében.
72. bansal 2010. 67.
73. the Morning post, 5 May 1874, 8.; the Daily news, 5 May 1874, 8. Néhány jelentősebb művet külön 
megemlítenek a hirdetések szövegében. 

5. schoefft A lahore-i udvar című festménye Dalip singh otthonában, a földszinti ebédlőszalon falán.
elveden hall, thetford, norfolk, egyesült Királyság. bance 2009. 35
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szóló hirdetésben egy Schoefft kép is felbukkan: egyik velencei látképe.74 Amikor Lon-
donban a csődeljárás miatt egzisztenciája megsemmisült, úgy tűnik, ismét volt ereje 
ahhoz, hogy máshol próbáljon szerencsét. 1882-ben egy kaliforniai lap, a Sacramento 
Daily Union tesz közzé egy felhívást arról, hogy Schoefft, a művész, eltűnt. Egy régi 
fejsérüléstől szenvedett és félő, hogy demencia lett úrrá rajta, és emiatt kóborolt el.75 A 
rá következő évben, 1883-ban szerepel Schoefft neve a szintén kaliforniai San Francis-
co városi címjegyzékében, műtermének ottani címével (120 Sutter room 39 San Fran-
cisco, Kalifornia) együtt.76 1885 márciusában egy San Francisco-i tárlat kiállítóinak 
névsorában szerepel Schoefft egyetlen képpel („ancient portrait”).77 

A kutatás a mai napig csak annyit tudott, hogy Schoefft elszegényedve valahol Lon-
donban, egy ispotályban hunyt el. Az egyik szakirodalom azonban ebben a vonatkozás-
ban további, igen fontos adatokat közöl: Schoefftöt 1885-ben felvették a Hammersmith 

74. The Standard, 11 May 1880, 8.
75. Sacramento Daily Union, 21 April 1882 (Vol. 15, No. 51), Brief San Francisco Items: „Schoefft, the 
artist is missing. He suffered from an old wound on the head, and it is feared he has become demented 
and wandered away.”
76. San Francisco, California, City Directory, 1883. www.ancestry.co.uk, Hozzáférés a brit National 
Archives digitális adatbázisán keresztül, 2013. június 18. 
77. Sacramento Daily Union (Vol. 53, No. 23) 20 March 1885, 3. 

5. A nazareth house ma, hammersmith, london, egyesült Királyság.
A szerző felvétele
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városrészben található, apácák78 által működtetett Nazareth House nevű menhelyre, 
ahol három évvel később halt meg egy egészen hétköznapi baleset miatt (szerencsétlen 
módon legurult a lépcsőn). A közeli Margravine temetőben helyezték őt végső nyuga-
lomra.79 Az egykori ispotály helyén ugyanezen a néven ma egy kórház és idősek ottho-
na áll (5. kép), amelynek archívumában őrzik az intézmény alapításától kezdve (1857) 
ott megfordult betegek adatait. Szerencsére Schoeffttel kapcsolatban is maradtak fenn 
adatok a nyilvántartásban.80 Ott az áll, hogy Schoefft 1809 januárjában született Pesten, 
felesége Josephine Lindlow81, édesapja Joseph Schoefft, édesanyja Vincentia Braun. 
Valóban 1885 októberében vették fel az idős festőt a Nazareth House-ba, egy bizonyos 
Mr. Nosotti ajánlására. A Nazareth House nyilvántartása szerint az eddig a halálozás 
évének tartott dátumnál (1888) egy évvel korábban, 1887. január 14-én hunyt el.82 Az 
említett szakirodalomban szerepel a hivatalos halotti bizonyítvány reprodukciója, ame-
lyen azonban 1888. január 14-e van megjelölve az elhalálozás napjaként.83 A két dátum 
közül a hivatalos halotti bizonyítványon szereplőt, tehát 1888-at kell elfogadni, ugyan-
akkor a Nazareth House nyilvántartási könyvében található adatról is tudomása kell, 
hogy legyen a kutatásnak.

Azt nem tudni, hogy hagyott-e hátra a festő bármiféle végrendeletet – jóllehet ez 
kevéssé valószínű, hiszen elszegényedve, elborult elmével került az ispotályba.  

recepció és KritiKA – schoefft KépeineK fogADtAtásA AngliábAn

Az angol közönség felfigyelt Schoefft festményeire, érdekesnek találta azokat, de nem 
elsősorban a művészi teljesítmény, hanem a képek témája miatt. Elismeréssel adóztak a 
festőnek és értékelték az óriási munkát, hiszen Schoefft a helyszínen, sokszor igen nehéz 
körülmények között – egyszer egyenesen halálos veszedelembe kerülve84 – készítette 
el vázlatait Indiában, amelyek alapján hazatérése után az olajfestményeket kidolgozta. 
Azt is felismerték a kortársak, hogy mennyire fontos kortörténeti dokumentumok ezek, 
a Pandzsáb annektálása illetve az indiai szipojlázadás előtti állapotokat rögzítő képek.85 

Bár több hibáját szemére vetik Schoefftnek, de túlnyomórészt pozitív hangvételű 

78. A rend neve: Sisters of Nazareth. A kongregáció alapítója Victoire Larmenier, egy eredetileg szegénye-
ket istápoló rendbe tartozó nővér, akit 1851-ben küldtek a normadiai Rennes-ből Londonba. 
79. bansal 2010, 70. A könyvben szerepel a halottkém által kitöltött halotti jelentés reprodukciója.
80. Men’s Admission Register of Nazareth House, Hammersmith, 166. sz. bejegyzés. CSN/FFA/0/1/X Itt 
szeretném köszönetemet kifejezni Dr. Peter Hughes-nak, a Sisters of Nazareth General Archive levéltáro-
sának a Schoeffttel kapcsolatos információk megküldéséért és önzetlen segítőkészségéért. 
81. Josephine Landau, egy osztrák főtiszt lánya, Schoefft elvált tőle, az asszony Bécsben élt, amíg egy 
szerencsétlen baleset véget nem vetett az életének: a Práterban lovagolva lebucskázott a lóról és nyakát 
törte. Lásd: pesti hírlap, 1913. május 25. A cikk szerzője írja, hogy a Schoeffttel kapcsolatos információkat 
Létay (Landau) Gusztáv miniszteri tanácsos tollbamondása után írja, aki pedig Schoefft unokaöccse volt, 
tehát Schoefft sógorának a gyermeke.
82. Az adatok Dr. Peter Hughes 2013. július 17-i, illetve 2013. szeptember 4-i válaszleveléből származnak.
83. A halotti bizonyítványt 1888. január 20-án Thomas Bramah Diplock Middlesex-i halottkém állította ki. 
A halál oka: „violent fall down the stairs”. In: bansal 2010, 70.
84. honigberger, 1851, 174–176.
85. the Daily news, 28 May 1858, 2.
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beszámolókat olvashatunk kiállításairól, amelyekben kifejezetten nem a művészi kva-
litást méltatják, hanem az érdekes tematikára hívják fel a figyelmet.86 Elég nagy el-
térések mutatkoznak azzal kapcsolatban, hogy a festmények művészi kvalitását hogy 
értékelik a kritikusok. Kiemelik az őszinteséget, a valósághűséget, precíz megfigyelést, 
hogy szépen, kidolgozottan tudja megfesteni a részleteket – az ékszereket, a ruhákat.87 
Portréit egyhangúlag különösen jónak tartják.88 Ezek kapcsán elsősorban a bámulatos 
valósághűséget csodálják.89 Egy európai hölgyről készült portréját egyenesen a Royal 
Academy kiállítására méltónak gyönyörű alkotásnak ítélik.90 

A Morning Post írja Schoefftről a legrészletesebb méltatást. Hibái közé sorolja cikk 
szerzője, hogy túlságosan is sokoldalú festő, abban az értelemben, hogy szétaprózza 
tehetségét, ahelyett, hogy egyetlen irányra koncentrálna; túl széles a paletta, mindig 
újabb és újabb műfajra tér át, azonban megelőző tanulmányok és felkészültség hiányá-
ban. Nem elég neki, hogy indiai előkelőségeket és tájképeket fessen meg, velencei lát-
képeken és zsánerjeleneteken is kipróbálja ecsetjét. Ennek a sokoldalúságnak azonban 
a művészetére nézve káros következményei vannak: nem tudja mindig ugyanazt a mű-
vészi színvonalat nyújtani. A festésmód időnként elnagyolt és durva, máskor túl sima 
és ízetlen, olykor meg felszabadult és életteli. A perspektíva festésnek igazi mestere, 
különösen jó érzéke van hozzá, ám a színkezelése bizonytalan, és gyakran nyers és ter-
mészetellenes.91 A cikk szerzője felrója Schoefftnek, hogy jó képei mellett igen gyenge 
kvalitású munkákat is kiállított, és végeredményben igencsak mérsékelt lelkesedéssel 
nyilatkozik: nem mondható, hogy különösebben magas művészi kvalitásuk miatt ér-
dekesek ezek a képek, de azért Schoefft út festménykollekciója megér egy látogatást.92

A leglesújtóbb kritikát az Athenaeum szerzője adja, igaz, elismeri, hogy Schoefft 
nem a legkiválóbb művészek egyike, de szorgalmas és ambíciózus.93 A képek – a kri-
tikus szerint – a szertelen képzelet és a tökéletlen művészet érdekes keverékét mutatják. Egy 
nyugalmazott gyarmati tisztviselő talán elszórakozhat egy órácskát a kiállításban azzal, hogy 
szétválogatja az igazságot a valótlantól, a kitalációt a valóság után másolt képelemektől.94

Magától értetődő, hogy kiemelten foglalkoznak a kritikák és kiállítás-ismertetők a 
Lahore-i udvart ábrázoló reprezentatív festménnyel. Ez a műalkotás mindenképpen di-
cséretet érdemel; a figurák csoportjai jól vannak elrendezve, a kivitelezés merész, a szí-
nezés fényűző, kápráztató, de nem túlzó módon, csak annyira, amennyire ezt egy keleti 

86. „not executed according to the ordinary notions of perfection in art” the standard, 21 June 1858, 3.;  
„As works of art these pictures cannot claim any high rank, but their subject matter gives them interest.” 
the examiner, 17 July 1858, 454., Fine Arts rovat.
87. „correct likenesses” the standard, 21 June 1858, 3.
88. the royal leamington spa courier and Warwickshire standard, 23 September 1848, 2.; Aris’s birmin-
gham gazette, 2 October 1848, 3.
89. Aris’s birmingham gazette, 2 October 1848, 3., „several admirably painted portraits”... „the likenesses 
are excellent”
90. the Art-Union, 1848, Vol. 10, 202.
91. the Morning post, 24 June 1858, 3.
92. the Morning post, 24 June 1858, 3.
93. the Athenaeum, 5 June 1858, 726.
94. „The pictures are a curious mixture of eccentric imagination and of imperfect art. An „old Indian” 
might perhaps amuse himself for an hour in winnowing the true from false, the copied from the invented.” 
the Athenaeum, 1858. június 5., 727.
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jelenet pompája megkívánja.95 Nagyon érdekesnek tartják a képet magát és a témáját is. 
A kompozíció kapcsán kiemelik, hogy nagyon sokféle karaktert látni a képen, de nincs 
egyetlen figura, amely valamilyen módon ne lenne része a jelenet egészének. A színezés 
gazdag, jó a fény- és árnyékkezelés – minden tárgy jól kivehető, minden egyes részlet ki 
van dolgozva – egy igazi mester keze nyomát mutatja.96 A képnek nemcsak kompozíci-
ója, hanem színvilága is kiváló, minden egyes apró részlet, kellék, különösen a pompás 
ruhák alaposan kidolgozottak, finom festésmód, gondos ecsetkezelés, a részletek iránti 
különösen nagy figyelmesség, és precíz valósághűség jellemzi a festményt.97

A másik festmény, amelyről részletesebb elemzések olvashatók a kritikákban a 
Circassian slave (Cserkesz rabszolga) című kép, amely már ismerős a Journal des artistes 
kritikusa által adott rövid leírásból. A Morning post műkritikusa részletes képleírást ad 
a képről: a jelenetnek öt szereplője van: az eladásra szánt rabszolga lány, a kereskedő, 
a vevő, annak felesége, illetve az előtérben egy játszó gyermek, aki teljességgel nincs 
tudatában annak, hogy mi folyik körülötte. A kritikus elemzi, hogy milyen jól tükrözi 
a jelenetben betöltött szerepüket a figurák tekintete, arckifejezése, például a vevő fe-
leségének a tekintetéből bosszúság és harag olvasható ki, mert látja már jövőjét, hogy 
ez a lány fogja elbitorolni a helyét a férje oldalán. Végül a cikkíró megállapítja, hogy 
a gondatlan festésmód eltorzította a kép egészét (nem fejtve ki részletesebben, hogy ez 
alatt mit ért).98 A standard kritikusa azt írja, a kép egy különleges értéke, hogy bemu-
tatja, hogyan zajlik az alkudozás rabszolgavásárláskor. Felhívja rá a figyelmet, hogy 
az akadémikus hagyományok szellemében készült hasonló témájú képek téves ismere-
teket közvetítenek, mert azokon a rabszolgák meztelenül jelennek meg, míg Schoefft 
festményén a lány teljesen felöltözve látható.99

Érdekes, hogy a kritikák soha nem teszik szóvá, hogy Schoefft egyáltalán nem mu-
tat stílusfejlődést, művészi megújulást: 1848-ban, tíz év elteltével, a 60-as években és az 
1870-es évek elején is ugyanolyan stílusban festi meg újra és újra az indiai tematikájú 
képeket és a portrékat. Egész életében az indiai képeivel próbál meg érvényesülni. 

Amennyire kevéssé ismert Schoefft Ágoston alakja a magyarok körében, annyira 
népszerű és fontos viszont mind a mai napig a szikhek számára világszerte, ugyanis 
nemzeti történelmük egyik legdicsőségesebb korszakát és annak legfontosabb szerep-
lőit dokumentálta festményein. Különösen jelentős mű ebből a szempontból a Ranjit 
Singh maharadzsa Lahore-i udvarát bemutató monumentális festménye. Azok az évek 
voltak egyben a nemzeti önállóság, az önálló Szikh Birodalom legutolsó évei. Az 1840-
es években két véres háború zajlott az angolok és a szikhek között, ez az időszak végül 
Pandzsáb 1849-es annektálásával, és a Szikh Birodalom megszűnésével zárult. 
Az itt bemutatott, Schoefft angliai tartózkodásával kapcsolatos, újonnan feltárt anyag 
segít abban, hogy részletesebb képet kapjunk a festő kalandos pályafutásáról, jóllehet 
hátravan még egy, az életének és működésének összes helyszínét bejáró kutatás, amely 
végre az eddigieknél pontosabb, részletesebb eredményeket hozhatna, valamint ma-
guknak a műveknek a felkutatása is várat magára.
95. the Art-Union, 1848, 10. kötet, 202.
96. illustrated times, 29 May 1858, 379.
97. the standard, 21 June 1858, 3.; the Morning post, 24 June 1858, 3.
98. the Morning post, 24 June 1858, 3.
99. the standard, 21 June 1858, 3.
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ADAléKoK Az oeUVre-KAtAlógUshoz

A festő három nagy londoni kiállítása közül a Haymarket 7. szám alatt rendezett tár-
lathoz minden jel szerint készült katalógus, azonban nem tudni, maradtak-e fenn pél-
dányok, mindenesetre még nem kerültek elő. A Regent Street 209-ben illetve 294-ben 
rendezett kiállításaihoz kapcsolódó katalógusokról nem szerepelnek adatok a híradás-
okban. A londoni kutatóút során aukciós katalógusokban, szakirodalomban, képgyűj-
teményekben a magyarországi kutatás számára eddig ismeretlen Schoefft-képek is fel-
bukkantak, jóllehet továbbra is csak reprodukciók nyomán alkothatunk róluk fogalmat. 
Közülük több szignált és dátummal ellátott alkotás, így fontos darabjai az életműnek. A 
festményeket a képadatokkal és a kapcsolódó szövegforrásokkal együtt alább közlöm.

KAtAlógUs

1. saint-simon herceg, tábornok, pondichérry kormányzója maharadzsa kosztümben, 1840 előtt. (Lásd 
177. old.) Vászon, olaj; 73,66 × 63,50 cm, szignált jobbra lent
Aukció: Beaussant & Lefèvre, Old Master Oil Paintings, Watercolours & Sculpture, 27 September 1990, 
Lot 48; előzőleg: Galérie Dominique Weitz, Párizs
In: thornton 1998, 14.
Irodalom: Journal des artistes, 1844, 215.: „Le troisième portrait est celui du marquis de Saint-Simon, 
alors qu’il était gouverneur de l’Inde. Étendu sur un canapé européen, il est en costume malabar, le poig-
nard à la ceinture.

2. fezli Azam Joo-nak, claude August court 
tábornok feleségének, és két gyermekének 
csoportportréja, 1841.
olaj, vászon; 89,5 × 70,5 cm
szignált: „Schoefft 1841 Lahor”
Franciaország, magángyűjtemény.
In: lafont 2002, 106., 209. kép
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3. robert taylor ezredes portréja, 1837.
Vászon, olaj; 
Szignált, balra lent: „Schoefft”
Magántulajdon
National Portrait Gallery, Heinz Archive 
and Library, NPG reference negative: No. 36512
Robert Taylor a Brit Kelet-indiai Társaság 
Bagdadba kihelyezett konzulja volt. 

4. egy brit tábornok egyenruhás portréja (Portrait of a British General in Full Uniform), 1838 (?)
Vászon, olaj; 116,8 × 96,5 cm
j.l.b., a háttérben lévő szikladarabon: „Schoefft 1838” (az utolsó számjegy nehezen olvasható) 
National Portrait Gallery, Heinz Archive 
and Library, NPG reference negative: No. 20444 
Aukció: Debenham Coe, Naples, Florida, 1972
június 29., kat. nr. 26. 

5. egy irodalmár portréja (Ritratto di letterato)
Vászon, olaj; 135 × 105 cm
Aukció: Galleria Geri, Róma, 1930. május 12–14, 
kat. nr. 84. 
Kirchberg gróf gyűjteményéből
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6. cordy burrows brightoni polgármester portréja, 1858. (Lásd 185. old). 
Jelenlegi attribúció: Ismeretlen brit mester. Vászon, olaj; 134 × 107,5 cm
Brighton Museum and Art Gallery, ltsz. FA000673
The Royal Pavilion & Museums, Brighton & Hove.
Proveniencia: 1906-ban adományozta a portrét a múzeumnak Mr W. Seymour Burrows, feltehetően a 
portrén ábrázolt személy egy leszármazottja.
Irodalom: 
the Daily news, 17 May 1859, 2: „...besides being a good likeness, has an enamelled transparency which 
has in passages a happy effect, especially in some of the accessories.” brighton gazette, 4 November 
1858, 5: „The artist has also produced a portrait of the mayor, Cordy Burrows, Esq., in his robes and chain. 
As a portrait, we must admit it to be the best we have seen of his Worship, although the correctness sis 
somewhat marred by an infusion of too much colour to the cheeks. The features, are, however, strictly 
correct. The painting is a three-quarter length, and about 4 ft. by 3 ft.” brighton gazette, 12 September 
1858, 6: „… at the other end of the room, are the well-known features of the indefatigable Alderman and 
ex-Mayor, Mr. Cordy Burrows, 107. Seeing how much the erection of the new picture gallery is owing to 
his exertions, the exhibition would not have been complete without his portrait. The portrait was taken by 
Schoefft during the worthy gentleman’s Mayoralty,  and he appears in his official robes as Chief Magis-
trate of the Borough. It is a good likeness and an excellent work of art. The details, especially the fur of 
the robe, are exquisitely manipulated.”

7. A húgli folyón, Kalkuttánál (On the 
Hooghly, Calcutta)
Vászon, olaj; 102 × 139 cm, szignált
Aukció: Sotheby’s, Nineteenth Century 
European Paintings, Drawings and Water-
colours, 5 October 1988, kat. nr. 115
Irodalom: brighton gazette, 4 November 
1858, 5: „The higher part of Calcutta, with 
the Asiatic ships at harbour, is a pleasing 
picture; the scene is animated, the vessels 
on the water varying from ships of consid-
erable bulk and tonnage to the light and al-
most fairy-like eastern barges.”

8. cserkesz rabszolga eladása. (lásd 179. old.) 
Angol címváltozatok: circassian slave / the sale of a circassian slave / offering to the pasha / bartering 
for the bride
Vászon, olaj; 142 × 108 cm / 144 × 109 cm; szignált 
Magántulajdon.
Aukció: offering to the pasha; Christie’s South Kensington, London, 1987. január 6, No. 138; Christie’s, 
London, 11 October 1985. október 11, No.  213
Bartering for the bride
Sotheby’s, London, 1984. március 1., No. 398
Sotheby's (Parke Bernet) London, 1980. március 19. No. 195
Sotheby's, London, 1979. június 20., No. 199.
The Courtauld Institute of Art, Witt Library, Foreigner in Britain 1850–1875
Irodalom: the standard, 21 June 1858, 3:
“We also have a real representation, no doubt, of Circassian slaves, besides “the portrait of a rich, stingy 
Turkish merchant”. But the great merit of this picture is that it shows how the  bargain is carried on, and 
that our received notions on the subject are erroneous; for, instead of the academic models generally 
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passed off as Circassian slaves the real ones are sold completely dressed, and not as Liston used to say he 
was painted when a little child, as Cupid, “in a naked posture”.
the Morning post, 24 June 1858, 3:
No. 24., “The Sale of  Circassian Slave”, also deserves attention for the excellent contrast in the expres-
sions of the faces that the painter has contrived to exhibit. The resigned look of the girl, the leer of the 
purchaser, the rapacious, eager expression of the seller, and the frightened vexed look of the woman, 
whom the newcomer will probably supplant, makes up a really dramatically told story, which is still 
further heightened by the introduction in the foreground of a child, who is utterly unconscious of what 
is going on about him. The picture is, however, disfigured by the careless manner in which it is painted.”
Journal des artistes, 1844, 216: “... représente un scheik retiré dans son palais et marchandant une esclave 
qu’on a amenée devant lui.” 

9. tigrisvadászat 
Vászon, olaj
India, magángyűjtemény
Valószínűleg azonos a bécsi kiállítás 
katalógusában IX. sorszámú 
katalógustétellel

schoefft-MűVeK, AMelyeKről úJságciKKeKben, illetVe 
A szAKiroDAloMbAn tAlálhAtó eMlítés, részletes Képleírás

fontanier francia konzul portréja, bombay, 1838.
Journal des artistes, 1844, 214:
„En 1838, il (Schoefft) arriva à Bombay et fut accueilli d’une manière toute bienveillante par notre consul, 
M. Fontanier. Il en fit le portrait, on le trouva d’une ressemblance frappante.”

fête orientale dans l’intérieur de l’habitation
A kép ezen a címen szerepelt az 1847-es párizsi Salon kiállításán. A kép holléte ma nem ismert, pedig a 
képleírások alapján a Schoefft-oeuvre egy igen értékes, különlegesen kvalitásos darabjának tűnik. 
A festmény a bécsi katalógusban XI. sorszám alatt, persischer harem címen szerepel:
Der hof von lahor …, 1855, 19:
„Ein Prinz erwartet sein Mittagsmahl, und wird von seinen Weibern und Dienerinen erheiter” 
Journal des artistes, 1844, 215:
„Le salon du miroir, en style persan dans le harem de Mirza Hadi, ancien ministre de Kermancha, est 
décoré avec un goût et une légereté qui feraient honte à beaucoup de nos architectes. Le salon n’est fermé 
que de trois côtés. Le quatrième se compose de quelques colonnettes légères dont les chapiteaux sont tout 
en glace; il communique à une cour plantée, formant promenade et conduisant aux bâtiments d’entrée. 
Mirza Hadi est sur un riche divan, occupé à fumer sa pipe pendant que ses odalisques exécutent devant lui 
les danses les plus gracieuses qui sont répétées à l’infini et doivent présenter un coup d’oeil ravissant, car 
les murs et les plafonds sont entièrement de morceaux de glace taillés en losange et fixés les uns près des 
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autres par des baguettes dorées. Des ornementations en glaces bleues, vertes, rouges ou dorées, ajoutent 
à la richesse de ce magnifique salon. Le palais de Mirza Hadi est aujourd’hui la propriété d’un Français, 
autrefois homme de lettres distingue, aujourd’hui consul, M. Loève-Weymar.”
Journal de l’orient, 1845, 95:
„... l’intérieur d’un palais persan qui appartenait au résident anglais de Bagdad, et qui est aujourd’hui la 
propriété de notre consul, M. Loève-Weymar.’’
Der humorist, 18. April 1855 (Vol. 9, No. 104), 415 (Kunstausstellung im Monate April):
Ein persischer Harem, ein zierliches, leichtes, offenes Gebäude, mit reichem Ornamenten und Spiegel-
plafond, im Hintergrunde auf einer Estrade der Gebieter, vor ihm tanzende und musicirende Mädchen in 
orientalischen, den weiblichen Formen anpassenden Gewändern, im Vordergrunde die eigentliche Ge-
mahlin des vornehmen Harembesitzers.  Zwei Perserinnen, etwas trunken von dem von Muhamed schwer 
verspönten Getränke, in nachlässigen Stellungen.”

trichinopoly látképe

A nilgiri-hegység (neilgherries) látképe 

Miklós cár portréja

Menysikov herceg portréja
the observer, 17, 18 August 1862, 5.
Az idős Miklós cár portréja 

Albany hercegének portréja
the standard, 11 May 1899, 12.

schoefftneK AttribUált, VAgy 
AttribUálhAtó festMény

Ismeretlen művész: bannu pan Deï-nek, Allard 
tábornok feleségének a portréja
Vászon, olaj; 72 × 58 cm
Jelzetlen
Franciaország, magántulajdon.
1977-ben ellopták, azóta sem került elő
In: Lafont 2002.
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Agnes Mészáros

AUgUst schoefft, A pAinter froM pest (hUngAry) in englAnD

AbstrAct

The article presents the outcomes of a research conducted in London collections and institutions on a pre-
viously little known chapter of August Schoefft’s life and career, and facilitated by a short term research 
grant in 2013. It is Dr. Gabriella Szvoboda Dománszky, who deserves credit for rediscovering Schoefft 
for Hungarian art history writing. Her short but substantial monograph on Schoefft is expected to appear 
this year. 

Schoefft was born in 1809 into an artist family in Pest, Hungary, though lived in his homeland only 
for a short time as he chose to build his career in distant foreign countries, however, he introduced him-
self throughout his life as a Hungarian. Schoefft is primarily known for his paintings with Oriental and 
Indian subjects created while living in India between 1838 and 1842, where he served as a court painter 
to the Sikh maharajah for about a year and a half in 1841–42. Then, returned to Europe as an enormously 
wealthy person. Schoefft never stayed at the same place, but kept moving around: lived in London, Paris, 
Venice, Vienna, St. Petersburg, Constantinople, and spent some years even in Mexico and in the US (Cali-
fornia). However, his gallery of paintings was based in London; and he returned to England repeatedly 
(in 1843, 1848–49, 1858–59, 1862–63, 1872–74, 1885–88), stayed there (foremost in the capital) for longer 
periods of time and toured the countryside regularly with his Indian paintings, visiting Leeds, Birming-
ham, Brighton, Leamington Spa and Manchester. 

Understandably, he expected in England an especially keen interest in his works. As most travelling 
artists he earned his living basically by portrait painting. In the end, however, Schoefft went bankrupt and 
later died at an asylum (Nazareth House) in Hammersmith, London. Fortunately, contemporary English 
newspapers preserved a great deal of information concerning Schoefft’s artistic activity in England. He 
organised individual exhibitions in London on three occasions, and one other in Brighton at the Royal 
Pavilion; participated two times in the annual exhibitions of the Royal Academy of Art and his Indian 
paintings were on show at the English refreshment department of the London International Exhibition 
on Industry and Art in 1862. Moreover, based on information contained in a local newspaper (Brighton 
Gazette), a portrait of one time local mayor Mr. Cordy Burrows, kept at present at the Brighton Museum 
and Art Gallery (Inv. No. FA000673) and attributed to an unknown British painter, should be re-attributed 
to Schoefft. 

The most important source of information for the reconstruction of Schoefft’s oeuvre is the cata-
logue of the auction sales in 1874 led by Foster. Besides, newspaper articles also provide us with relevant 
information including picture titles or detailed description of paintings otherwise unknown. Articles 
also contain critical reviews of Schoefft’s exhibitions and reveal how his paintings were received by the 
English public. It is foremost the unique picture subject that was praised, not the artistic merits or his 
pictorial style. 

08_meszaros.indd   200 2015.10.12.   9:14


