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A TIGRIS HÁTÁN?

Kunffy Lajos: Sárga blúzos hölgy (Kunffyné képmása), olaj, karton, 59,5 x 73 cm, a Kieselbach Galéria és Aukciósház jóvoltából
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Kunff� Lajos (1869–1962) festőművész 1900 
farsangján eg�, az édesan�ja, Kunff� Adolfné 
Hochsinger Hermina, a kaposvári zsidó eg�-
ház község elnöke által védnökölt jótékon�sági 
bálon ismerkedett meg eg� Budapestről a csa-
ládjával odautazott katonai uniformis-szabó 
tizenn�olc éves lán�ával, Tiller Ellával (1882–
1963). A lán�t a szülők Lajos öccsének, az 
akkor 29 éves Károl�nak szánták, íg� a már 
harminc is elmúlt bát� nem is próbált udva-
rolni, arról nem is beszélve, hog� őt ekkor sok-
kal jobban érdekelték a festészet problémái, 
mint a házasság kérdése. Csakhog� a nemcsak 
szép, de művelt és szellemes Ella fig�elmét 
sokkal jobban felkeltette a – nem mellesleg 
igencsak jóvágású – művészember, mint annak 
gazdálkodó öccse. És mert Kunff� Lajost is 
csak megfogta Ella izgalmas eg�énisége, a bál 
után Budapestre visszatérve eg�re g�akoribb 
vendég lett a Tiller-házban, ahol addig-addig 
hallgatta a lán� zongorajátékát, mígnem bele-
szeretett az érzéseit boldogan viszonzó nőbe.

1901-ben házasodtak össze, és még abban az 
évben Párizsba költöztek; fiuk, Zoltán (1902–
1989) már ott született. A művészet (akkori) 
központjában Kunff� nemcsak a festészettel 
foglalkozott komol�an – számos képet készített 
imádott feleségéről (Párizsi nő a télikertben, 
Sárga blúzos hölgy, Feleségem pálmaházban, 
Nő fehér blúzban, Kalapos hölgy, Zongorázó nő, 
Alvó feleségem, Feleségem fiammal), és g�er-
meke portréját is többször megfestette (Fiam 
hintalovon, Fiam piros kötényben, Fiam mat
rózruhában) –, de 1903-ban nag�szabású és 
sikerű francia kiállítást szervezett Budapestre, 
amiért rá két évre megkapta a Francia Becsület-
rendet. És bár a n�arakat szinte minden évben 
itthon töltötték, főleg Kunff�ék somog�túri 
birtokán, majd csak 1913-ban térnek végleg 
haza, hog� fiuk mag�ar nevelést kaphasson. 
Míg a férj a művészetnek élt, felesége a társasági 
életben tündökölt és közben megismerkedett 
eg� span�ol gróf mag�ar származású özveg�é-
vel, aki élénken érdeklődött a grafológia iránt. 

(A grafológia tudomán� megalapozójának 
Jean-  Hippol�te Michon (1806–1881) francia 
abbét tartják, aki nemcsak több száz maga által 
g�űjtött kézírást elemzett és kategorizált, de 
1871-ben ő indította el a világ első grafológiai 
fol�óiratát, a La Graphologie-t, ő hozta létre 
az első il�en tudomán�os társaságot, a Société 
Française de Graphologie-t, ő szervezte meg  
a világ első grafológiai kongresszusát 1879-ben 
és több kön�vet is írt az új keletű tudomán�-
ról.) A széles látókörű Ella maga is komol�an 
érdeklődni kezdett az íráselemzés iránt, min-
dent elolvasott a témáról, képezte magát, íg� 
amikor családjával hazaköltöztek, már komol� 
tapasztalata volt ezen a téren. Ol�ann�ira, hog� 
Budapesten hamar híre is ment tudásának, íg� 
mind többen keresték fel, hog� kikérjék véle-
mén�ét például eg�-eg� fontos kinevezés előtt  
a jelentkezők személ�iségéről.1
Még párizsi életük alatt, hazai n�ári vakáció-
 ik idején többször is vendégeskedett náluk a 
Somog�túrtól nag�jából neg�ven kilométerre 

Régi, rendre visszatérő (ma már tudjuk: teljességgel hamis) vélekedés idehaza, hogy 
Trianon azért lett annyira súlyos következményekkel terhes a magyarok számára, mert 
Georges Clemenceau francia miniszterelnök, a „Tigris” erősen utált volna bennünket 

amiatt, hogy fiának első házassága, amit egy magyar nővel kötött, rosszul sikerült. 
Ez ugyan tény, de vajon hogyan kapcsolódik a fenti tévhithez a grafológia akkor friss 

tudománya, és az a szőke loknis, kék masnis, pirospozsgás kisfiú, akit két festőművész, 
édesapja és annak barátja is megörökített ugyanabban a nagy, füles fotelban?

Kunffy Lajos: Önarckép 70 éves koromból, 1939, 
olaj, vászon, 100 x 81 cm, a RipplRónai Múzeum

Kunffy Lajos: Breton pár a tengerparton, 1989, olaj, vászon, 
126,5 x 173 cm, RipplRónai Múzeum
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lévő Kaposvárról (ahol amúg� Kunff� Lajos 
nag�apjának és apjának is volt háza) a festő jó 
barátja, Rippl-Rónai József, aki köztudottan 
minden ismerőséről nag� kedvvel készített 
portrékat. Természetesen megrajzolta kedvenc 
pasztelljeivel a házigazdát is (Kunffy Lajos 
földbirtokos festőművész), a somog�túri kert-
ben festegető barátot viszont Kunff� örökítette 
meg, aki rajzolt kettős portrét a kertben üldö-
gélő feleségéről és barátjáról is. Tiller Elláról 
Rippl-Rónai az évek során összesen öt arcké-
pet készített, amel�ek közül eg�et – „cserébe” 
az ülésekért – az asszon�nak adott. Az Elláról 

készült képek közül a legismertebb talán az 
1907-ben készült pasztell, a Kunffyné virágos 
kalapban. Az ezen látható jellegzetes fejfedő 
eg� másik Rippl-Rónai-képen is feltűnik: a 
festő 1910-ben eg� olajképen is megörökítette 
az asszon�t (Nő napernyővel, vag� más címen 
Zöld kendős nő virágos verandán). De készült 
pasztellportré Elláról – ug�ancsak 1907 körül 
és ug�ancsak pasztellel – rózsás kalappal  
a fején, illetve eg� másik fekete kalapban is. 
1904 n�arán Rippl-Rónai ug�ancsak Kunff�ék-
nál vendégeskedett, bár ezúttal nem (csak) 
Somog�túron, hanem Kunff� szüleinek varga-

ligeti birtokán (is), ahol ezúttal a házaspár két-
éves kisfiát, a szőke fürtű, hajában masnit és 
a kor szokása szerint kislán�ruhát viselő Zol-
tánkát örökítette meg eg� fotelban ülve, g�ü-
mölccsel a kezében (A Kunffygyerek). A kom-
pozíciót ug�an eredetileg a büszke apa állította 
be és festette meg (Fiam almával), de a nag� 
fotelben ülő kisfiú képe ann�ira megtetszett 
Rippl- Rónainak is, hog� ő is vászonra vitte.2

A Kunff� házaspár még Párizsban, Munkács�  
Mihál� özveg�énél ismerte meg Michna� Idát 
(1882–1983) és férjét, Michel Clemenceau-t 
(1873–1964), akikkel nag�on szoros barátságba 

A SOMOGYI KÚRIA

A Kunffyképekből a legtöbbet Somogytúron lehet látni, a festő egykori lakóházában berendezett emlékmúzeumban. 
A Balaton déli partján, Balatonlellétől alig pár kilométerre lévő falu legszebb háza a 18. századi kisnemesi kúria és  
a Kunffy saját tervei alapján építtetett fehér oszlopos, timpanonos műteremház, északra nyíló modern üvegfalával. 
Embermagas bukszussövények kanyarulataiban rejtőző szobrok, ősfás park veszi körbe a két épületet, a szobák falait 
pedig szinte beborítja a több száz itt kiállított festmény. Míg a kúriában főként a környező táj, a falusi életképek, családi 
portrék dominálnak (bár akad itt tenyérnyi igazi impresszionista kép az 1918as Hősök teréről, a Köztársaság kikiáltá-
sáról), addig a műteremházban olyan óriási vásznak is elférnek, mint az 1926os Mezőgazdasági munkáscsalád sötét 
hangulatú triptichonja vagy a birtokán átmenetileg letelepedett vándorcigányokról készített és Párizsban is nagy 
sikerrel kiállított portrésorozat. Kunffy Lajos ugyanis két, sőt háromlaki életet élt. Öccse, Károly segédletével kitanulta  
a gazdálkodás minden csínjátbínját, és élete végéig jövedelmező, majdhogynem mintabirtokot vezetett Somogytúron, 
amiről az éves országos mezőgazdasági vásárokon szerzett oklevelei tanúskodnak, melyek szerint a festő nemcsak egy 
pirostarka bikaborjúval, de minőségi joghurtjával is előkelő helyezést ért el. Rendszeresen visszatért azonban tanulmá-
nyai színhelyére, Párizsba, ahová többnyire a nyári időszak termését vitte ki az Őszi Szalon kiállításaira, de aktívan részt 
vett a budapesti művészéletben is. Egyik alapítója volt például a Fészek Művészklubnak, ahol a tőle oly idegen, modern 
stílusban alkotó Huszár Vilmossal is jó barátságba keveredett; portréja kiemelt helyen, a műteremház egyik festő
bakján látható. Somogyi birtokán szívesen látta vendégül művészbarátait, főleg RipplRónait, de IványiGrünwald Béla,  
EdviIllés Aladár, Szlányi Lajos is dolgozott az itteni műteremben. 
A ház eredeti bútorokkal berendezett szobái közül kiemelkedik felesége, a szép Tiller Ella gobelinekkel díszített és 
zongorával is felszerelt háló és fogadószobája és a szalon, aminek somogyi népi motívumokkal díszített magyaros 
bútorát szintén Kunffy tervezte. 

A somogytúri Kunffykúria (ma emlékmúzeum) az északi tájolású műteremházzal
© / Fotó: Artmagazin
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kerültek. Az asszon� Michna� Jenő galántai 
járásbíró második g�ermeke volt (összesen 
heten voltak testvérek; a család 1655-ben  
III. Fer dinánd királ�tól kapott nemességet), a 
férj pedig Georges Clemenceau (1841–1929) 
francia államférfi, miniszterelnök, egész Euró-
pában rettegett gún�neve szerint a „Tigris” 
eg�ik fia (még eg� testvére volt), aki svájci agrár-
eg�etemi tanulmán�ai után Mag�arországra 
jött, és a báró Kuffner Károl� tulajdonolta és 
vezette – Galánta melletti – diószegi cukorg�ár 
vezetőségében vállalt munkát. Ida eg�ik öccse, 
Jenő szintén a cukorg�ár hivatalnoka volt, íg� 
alighanem rajta keresztül ismerte meg eg�-
mást a két fiatal. 1900 szeptemberében jeg�ez-
ték el eg�mást, és 1901. június 2-án a galántai 
an�akön�vvezető előtt tartották polgári eskü-
vőjüket, amel�re eg�es források szerint eljött  
a vőlegén� apja is. (Georges Clemenceau-nak 
azonban másféle kapcsolata is volt Mag�ar-
országgal: a politikus ug�anis drámákat is írt, 
és eg�ik eg�felvonásosát, A boldogság fátyola 
című kínai mesét 1906 májusában Heltai Jenő 
fordításában be is mutatta a budapesti Nem-
zeti Színház – finoman fogalmazva is mér-
sékelt sikerrel, Ad� Endre pedig a Budapesti 
Naplóban lesújtó kritikát közölt az előadásról3. 

Vag�is ha valami miatt, hát ezért inkább hara-
gudhatott a „Tigris” a mag�arokra…)
Idának és Michelnek két fia született: George 
1902-ben Trencsénteplicen, majd Pierre 1904-
ben, már hazatértük után, Franciaországban 
(ám a g�erekeknek ott is mag�ar nevelőnőjük 
volt). Megismerkedésük után a család szoros 
kapcsolatot tartott Kunff�ékkal (1910-ben  
a festő Idáról is készített eg� pasztellportrét), 
Párizsban g�akran látogatták meg eg�mást, 
hiszen ráadásul a festő fia és az idősebbik 
Clemenceau g�ermek éppen eg�idősek vol-
tak. 1910-ben pedig, amikor Kunff�ék ismét 
hazalátogattak n�árra, Michna� Ida és g�er-
mekei is velük jöttek, és ott vendégeskedtek 
Somog�túron4, ahol meglátogatta őket a fran-
cia férj is. Erről eg� fén�kép tanúskodik – ame-
l�et a családi emlékek szerint maga Kunff� 
Lajos készített eg� akkori kirándulásukon –, 
amel� Kunff� Zoltán özveg�e, az azóta már 
szintén elhun�t László Lili birtokában volt 
(akinek számos más korabeli fotója is volt 
Michna� Idáról), és amel�en mások mellett 
eg�ütt látható a festő felesége, Ella, valamint 
a Clemenceau házaspár.5 Ug�ancsak László 
Lili mesélte g�akran ismerőseinek, hog�  
ő a férjétől mindig úg� hallotta, hog� a kis 

Kunff� Zoltán annak idején Franciaország-
ban eg�, a Clemenceau családnál tett látoga-
tásuk során, ahol jelen volt a „Tigris” is, a két 
Clemenceau unoka mellett maga is lovagolt  
a nag� államférfi hátán...
Hog� ez tén�leg íg� volt-e, vag� sem, azt 
ma már n�ilvánvalóan nem tudhatjuk, ami 
viszont biztos, hog� Michel Clemenceau nem 
volt az az ideális férjtípus: ezekben az időkben 
csún�án összeveszett még az apjával is, ám  

– a közhiedelemmel ellentétben – nem a mag�ar 
asszonn�al kötött házassága, hanem elsősor-
ban adósságot adósságra halmozó, egészen 
a legkülönfélébb csalásokig elmenő zavaros 
üzleti és pénzüg�ei miatt. Ráadásul a háború 
kitörésekor Michel bevonult, távol került  
a családjától, Michna� Ida pedig eg� másik 
férfi karjaiban keresett vigasztalást. Amikor  
a férje ezt megtudta, elvált az asszon�tól. G�er-
mekeik elhel�ezése miatt hosszan pereskedtek 

– a két fiú emiatt eg� ideig intézetben nevelke-
dett –, Michel pedig nem sokkal később eg� 
francia nőt vett feleségül. Ám az a tén�, hog� 
az 1918-as őszirózsás forradalom kormán�a 
nevében Jászi Oszkár – akit Kunff�ék még 
szintén Párizsból ismertek, és aki ug�ancsak 
szoros baráti viszon�ban volt a házaspárral 

Kunffy Lajosné Ella
magántulajdon

Rippl-Rónai József: Kunffyné virágos kalapban, 1907 körül, 
pasztell, papír, 65 x 48 cm, RipplRónai Múzeum
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(sőt, eg�es információk szerint Tiller Ellába 
komol�an bele is szeretett) – a festőn és fele-
ségén keresztül kereste a kapcsolatot Michel 
Clemenceau-val és rajta keresztül apjával, 
a „Tigrissel”, azt mutatja, hog� Kunff�ék és 
Michel Clemenceau között alighanem nem 
szakadt meg a barátság azután sem, hog�  
a férfi elvált Michna� Idától. (Ráadásul miután 
az első világháború után Michel is politikai 
pál�ára lépett, és nemzetg�űlési képviselő lett, 
1945 után néhán� évig tagja volt a francia par-
lament mag�arbarát képviselőcsoportjának.)

Idát a történtek ellenére a Clemenceau csa-
lád sem vetette ki magából: a válásuk után  
a há   ború alatt ápolónőként dolgozó asszon�-
ról később fia, Georges gondoskodott egész 
életében, volt apósával, a „Tigrissel” pedig 
rendszeresen váltottak leveleket. Michna� Ida 
utoljára 1938-ban látogatott haza Mag�aror-
szágra, és százeg� éves korában, a Clemen-
ceau család féole-i l’Aubraie-kastél�ában 
hun�t el. (Az pedig már csak vele – és a tör-
ténelemmel – kapcsolatos külön érdekesség, 
hog� unokaöccse, Michna� G�ula volt az  

a recski internált, akinek 1951-ben eg�edü-
liként sikerült megszöknie a fogol�táborból, 
kijutnia Ausztriába, majd onnan Németor-
szágba, és a Szabad Európa Rádióban fejből 
felsorolta a táborban megtanult és szökése 
közben is fol�amatosan memorizált több száz 
recski fogol� nevét, hírt adva ezzel a Rákosi- 
rendszer addig titkolt munkatáboráról és  
az ott őrzöttekről.)
Az alábbiakban pedig végül lássuk, hog�  
a fenti történésekről hog�an írt visszaem-
lékezéseiben maga a festő, Kunff� Lajos.  

Clemenceau sem 1906tól 1909ig, sem 1917től 1920ig tartó miniszterelnök-
sége alatt nem költözött be a hivatallal járó rezidenciába, hanem maradt abban 
a kis földszinti, kertes lakásban, Passyban, a rue Franklinon, amely ma emlék-
múzeumának ad otthont. Itt az ötezer kötetes könyvtáron és a japán művészet 
iránti rajongását mutató műtárgygyűjteményén kívül egy, a korszak Párizsára 
egyáltalán nem jellemző komplett, kazános fürdőszoba is volt, aminek a kád-
jában naponta üldögélt, enyhítendő ekcémás tüneteit. A fürdőszobából a nap-
paliba néző nagy üvegablakot egy hatalmas Poussinmásolat takarta el, ha 
vendégek jöttek. A lakásban ma is látható műtárgyegyüttes egyébként csak 
töredéke annak a hatalmas japán gyűjteménynek, amelynek nagyobbik részé-
től, anyagi nehézségei miatt még 1884ben kénytelen volt megválni: akkor 528 
rajzot, 1869 nyomatot, 356 illusztrált könyvet árvereztek el. Clemenceau másik 
kedvence Monet volt, Grand Decorationként is ismert vízililiomos sorozatát az ő 
közbenjárására vette meg a francia állam. Abban is nagy szerepe volt, hogy az 
Orangerie épületét Monet elképzelései szerint alakítsák át; a két ovális terem-
ben a látogató aztán valósággal elmerül a givernyi tó vize, a benne tükröződő 
felhők és a rajta lebegő tavirózsák látványában.

Clemenceau hálószobája
© / Fotó: Artmagazin

Rippl-Rónai József: A Kunffy-gyerek, 1904, olaj, 
vászon, 70,5 x 59 cm, a Kieselbach Galéria  

és Aukciósház jóvoltából

Kunffy Lajos: Fiam almával, 1904, olaj, vászon,  
46 x 55 cm, RipplRónai Múzeum
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„Munkácsy özvegyénél ismerkedtünk össze 
Michel Clemenceau, a nagy államférfi fiának 
feleségével, aki nagy meglepetésünkre magyar 
volt, Michnay Ida, egy galántai járásbíró szép 
lánya. Michel Clemenceau elkészülvén [...] 
egyetemi tanulmányaival, demokrata apja azt 
mondta neki: fiam kitaníttattalak, most meg 
kell keresned a kenyeredet. Michel Magyaror
szágra került, báró Kuffner galántai cukorgyá
rába. [...] Bejárt a gyár fiatal hivatalnokaival  
a jobb családokhoz és Michnay bíró szép lányai 
közül Idába beleszeretett, és apja ellenzése da
cára el is vette. Mikor már két fiú is született 
a házasságból, az apa megbocsátott, sőt el is 
jött a család látogatására Magyarországba 
[...] Amikor miniszterelnök lett, a kis család 
Párisba [...] költözött kívánságára. [...] A nagy 
államférfi bokros teendői között is elelláto
gatott unokáihoz, de végtelenül bosszantotta, 
hogy a gyerekek magyarul válaszolgattak ne 
ki, mert akkor még franciául beszélni nem 
tud  tak. Mi nagyon összebarátkoztunk a fia
tal házaspárral és sajnáltuk a fiatal nő nehéz 
helyzetét. Feleségem őrangyalként állt mellette 
[...] Michelt is megszerettük közvetlensége és 
jó kedélyéért. Egyik nyár elején, amikor haza
jöttünk Magyarországra, Ida is velünk jött két 
szép fiával, Georgeal és Pierreel [...]. Az idő

sebbik a mi fiúnkkal egykorú volt. A nyár egy 
részét Ida nálunk Somogytúron töltötte és itt 
hancúroztak a kis Clemenceaugyerekek egy 
magyar falusi otthonban. [...]
Úgy 1910 felé Michel Clemenceau Párisból 
Fontenay le Comteba tette át székhelyét csa
ládjával [...]. Kívánságukra meglátogattuk ott 
őket, feleségem heteket töltött náluk és Michel 
autóján szép kirándulásokat tettünk. Egy alka
lommal elvitt bennünket Château de l’Aub
raieba, a Clemenceauk ősi fészkébe [...]
Mikor az első világháború 1914ben kitört, 
Michel mindjárt bevonult [...] A háború után, 
amikor Párisba utaztam ottmaradt ingósága
 im hazaszállítása végett, akkor beszélte el ne 
kem felesége, Ida a következőket: Fontenay le 
Comteból, a háború kitörése után, két fiával 
visszaköltözött Párisba, mert a nagyapa köve
telte, hogy unokái neveltetését most ő veszi át. 
A fiúkat egy versaillesi tanintézetbe adta és 
az anyjuk beállt ápolónőnek Madame Pau
line Ménard barátnője kórházába St.Cloudban. 
Egy napon Georges Clemenceau táviratozott 
a tanintézet igazgatójának, hogy a fiúk jöjje
nek vasárnap látogatására Párisba [...] A fiúk 
zavarban voltak, hogy mit csináljanak, mert 
ők vasárnaponként anyjukhoz szoktak men
ni St.Cloudba [...] Úgy állapodtak meg, hogy 

az egyik elmegy, a nagyobbik nagyapjukhoz,  
a ki     sebb pedig anyjukhoz. Amikor a kisfiú meg
érkezett St.Cloudba és anyjának elmondta, mi 
történt, az anyja fogta és ment vele Párisba, 
mert ismerte a nagyapát, hogy parancsait telje
síteni kell. A nagyapa kíméletlen támadásokkal 
fogadta az anyát, amire a kis Pierre anyja nya
kába borult, sírt […] Az öregúr aztán annyira 
vitte, hogy Michelt elválasztatta feleségétől, 
ami annál könnyebben ment, mert Michel távol 
lévén családjától, közben beleszeretett egy fran
cia nőbe, első feleségétől elvált. A fiúk azonban 
anyjuknál kívántak maradni.”6

N�ilván ez is eg� „olvasata” a történteknek, 
láthatóan inkább Michna� Ida szemszögéből. 
Hog� mi lehetett az igazság, ma már aligha 
kideríthető. De hog� a mag�ar festő és a fran-
cia „Tigris” családjai ismerték eg�mást, az 
teljesen eg�értelmű; íg� akár még az is lehet, 
hog� Kunff� Zoltánka tén�leg lovagolt eg�szer 
Tigris-háton. És ha erről a jelenetről nem is 
készült bizon�ító erejű felvétel, a szép Tiller 
Elláról és eg�ik csodás kalapjáról, valamint 
kisfiáról igen; ez a két, László Lili hag�até-
kából származó fotográfia tudtommal most 
először kerül a n�ilvánosság elé.

   

Edward N. Jackson: A Négyek tanácsa az első világháborús 
párizsi békekonferencián, 1919. május 27én, balról jobbra: 

David Lloyd George (NagyBritannia miniszterelnöke), Vittorio 
Orlando (Olaszország miniszterelnöke), Georges Clemenceau 

(Franciaország miniszterelnöke), Woodrow Wilson  
(az Egyesült Államok elnöke)

Forrás: Wikimedia Commons

Zoltán, Lajos és Ella gyermeke
magántulajdon
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