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Helyek, ahol 
emléktáblának 
kellene állnia
1937-től Pismányban, a Haluskai tanyán töltötték a nyarakat, 
ahová Szántó Piroska vitte őket. A kétszobás, verandás házat, 
gazdasági épületekkel az akkor még beépítetlen Pismány-hegy 
felső részén, jókora területen egy bajóti asszony, Boriska néni 
bérelte, és a fiatal, bohém művészek iránti szimpátiájának 
köszönhetően a tanya alkalmi művészteleppé vált. 
Boriska néni bújtatta később Bajóton 1944 júniusától Szántó 
Piroskát, a mozgásművész Nagy Etel – Kassák 1939-ben elhunyt 
nevelt lánya, Vas István első felesége – papírjaival. A Haluskai 
tanya „pillanatok alatt mindannyiunk otthona lett évekre, Vajdá-
 ék, Bálint Endre, Törzs Éva, Cserepes István, Juhász Pál, Fekete 
Béláék – ott laktunk, padláson, verandán, gyümölcsszárítóban, 
kecskeólban, még a szobában is, fillérekért…” – írja Szántó 
Piroska Pályám emlékezete című írásában 1976-ban. 

Gréczi Emőke: A Rottenbiller, 2014/1

Művészinterjúk 
„Az oviban sosem tudtam aludni, ezért, hogy szem előtt legyek, az óvó néni asztala 
mellé állították az ágyamat, és onnan figyeltem, hogy az óvó néni nagyon szenved 
valami munkával. Cilindereket kellett készítenie valami ünnepségre fotó karton  ból, 
de nem ugrott be neki, hogyan kell hozzáilleszteni a cilinder tetejét és a karimát  
a hengeres részhez. A takaró alól sasolva ajánlkoztam rögtön, hogy segítek, és 
elmagyaráztam neki, hogy körkörösen be kell vagdosni, behajtani, aláragasz-
tani, aztán ugyanezt alulról visszafelé a peremmel és kész. Attól fogva mindig  
segíthettem alvás helyett.”

Topor Tünde: Interjú Braun Andrással, 2015/9

Történetek 
a hazai 
műkereskedelem 
hőskorából 
Egész más világ kezdődött el akkor.
Felbukkantak azok az ügyvédek, orvosok, 
külkeresek, akik viszonylag jól éltek, már 
megvolt a lakásuk, a kocsijuk, a gyerekük, és 
lassan elkezdtek foglalkozni a művészettel. 
Először grafikákat vettek, aztán festménye-
ket. Ne felejtsük el, ez olyan kor volt, ami-
kor Kodály-módszerrel tanultuk a zenét, és  
a képzőművészet is még kötelező tantárgy 
volt az iskolákban. Olyan világlátott emberek 
jelentek meg a galériában, mint mondjuk az  
a zongoraművész, aki külföldre járt fellépni, 
látta az ottani múzeumok anyagát, és amikor 
hazajött, azt mondta nálunk egy képre: jé, ez 
olyan, mint a Chagall… És az évek során sok 
külföldi vásárlót is szereztünk, köztük pro-
minens személyiségeket is: bejött a galériába 
Diana hercegnő, az olasz miniszterelnök, de 
Sir George Solti is vásárolt nálunk. (…) Volt 
olyan vevőnk, aki azt mondta, azért veszi meg 
Csók egy francia tengerparti jelenetét rózsaszín 
ruhás nőkkel, mert rózsaszín a márványpadlója. 
Utána ez az ember elkezdett komolyan érdek-
lődni Csók után, azután megvett nálunk egy 
Szinyeit, és manapság már híres gyűjtő. Hát 
most akkor nem mindegy, hogy miért került 
hozzá az az első fantasztikus festmény?

Martos Gábor: Interjú Szekeres Annával, 2010/2

  

A kép diktál:  
nem én 
nyomasztom  
le a képet,  
hanem ő 
dob fel 
engem.

Topor Tünde: Interjú Braun Andrással,
2015/9
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Vajda Júlia: Önarckép, papír, pasztell,  
37 x 27 cm, magántulajdon

Braun András: Tesla, 2003, olaj, vászon 200 × 200 cm
© A művész jóvoltából

Giuseppe Antonio Lomuscio:  
Lady Diana, olaj, vászon

Forrás: Wikimedia Commons
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A festmények 
hamisításáról 
A hamisítás a szó szoros értelmében piacorien- 
  tált tevékenység. Művelői általában jó ütem-
érzékkel követik, sőt az sem ritka, hogy megelőzik 
az aukciók és a múzeumi kiállítások által indu-
kált aktuális divatokat. Jó szemmel emelnek ki  
a művészet történetéből irányzatokat, iskolá-
kat, neveket, s tálalják a potenciális vásárlók elé.  
A hamisító önkéntelenül dokumentálja saját 
korának ízlésvilágát, értékítéletét, reprezentálja 
a múlthoz való viszonyulás módosulásának  
történetét is...: 
Az általános igazság itt is érvényes: minden 
korszak olyan hamisítványt kap, amilyet meg-
érdemel. A műtárgygyűjtés hirtelen jött divatja,  
a még gyakorlatlan gyűjtők korlátozott tapasz-
talatai, valamint a világpiachoz viszonyítva 
még ma is alacsony árak általában nem serken-
tik a hamisítókat komolyabb erőfeszítésekre. 

„Kis pénz kis foci”, így a régi műveket megidéző 
kortárs hamisítványok felismerése az esetek 
többségében a szakértő szemnek nem jelente-
nek megoldhatatlan kihívást. Jóval nagyobb 
nehézségeket okoz a régi hamisítványok és  
a meghamisított, átalakított korabeli festmé-
nyek helyes attribuálása.
A meghamisítások számos különböző altí-
pusba sorolhatók, melyek többsége a kép-szignó 
viszony manipulálásán alapul.

1. Eredetileg jelzett festmény szignójának  
eltávolítása.
2. Eredetileg jelzetlen vagy eltávolított jelzésű 
festmény utólagos, önkényes szignálása.
3. Meglévő szignó átalakítása.
4. A mű átfestése, „felcsinosítása”, bizonyos,  
a kép értékét csökkentő motívumok eltüntetése, 
mások ráfestése.
5. Korabeli, régi másolatok manipulálása.
A fenti kategóriákat színesítheti, bonyolíthatja 
hamis feliratok elhelyezése a festményen, illetve 
hátoldalának vagy a vakkeretnek cédulákkal, 
utólagos feliratokkal való felékítése:
1. Hamis, megtévesztő ajánlás.
2. Hamis, utólagos datálás akár az eredeti 
szignó mellé. (Ha a festői életmű bizonyos  
szakasza értékesebb.)
3. Kiállítási etikettek, gyűjtői cédulák felragasz-
tása egy-egy alkotó nevének sugalmazása céljából.

Speciális eset, mikor a szignó eredeti, a kép 
ellenben nem. Ez a látszólag paradox helyzet 
nem ritka a magyar festészet történetében,  
a legismertebb példákat Iványi-Grünwald Béla 
életművében találhatjuk.

Molnos Péter: A festmények hamisításáról I. rész, 
2003/1

Ismeretlen életművek 
Peitler egyike az első Vaszary-tanítványoknak, és tagja annak az új szemléletű 
nemzedéknek, amelyről mesterük így nyilatkozik a Pesti Napló 1922-es karácso-
nyi számában: „A mai, új festőgeneráció, ebbe a kategóriába belefér, ha tetszik, 
minden izmus – sokkal tudatosabb, mint a régi. Ez a legjellemzőbb vonása, amely 
elválasztja az előtte járóktól. Az öregekben több volt az ösztön, a fiatalokban több 
az öntudat. Tudatosan törnek a cél felé s a modern ember minden problémáját 
nemcsak ismerik, hanem érzik, élik is.” (…) Mindeközben „érzi és éli a modern 
ember minden problémáját”: a főiskolai tanulmányokhoz anyagi támogatás kel-
lene apjától, aki viszont nem nézi jó szemmel sem pályaválasztását, sem az olyan 
eseteket, mint amikor fiát a Jardin mulató egyik artistanőjével találják félreért-
hetetlen helyzetben egy szállodai razzia során az igazoltató rendőrök... Anyagi 
problémáit nemsokára enyhíti, hogy Gadányi Jenő beajánlja tanárnak Dienes 
Valéria mozdulatművészeti iskolájába, ahol kosztümtant ad elő.
   
Topor Tünde: A Bauhaus helyett… – Ismeretlen életművek: Peitler István, 2006/3

Wanted &  
Lost and found
A Stuart Little, kisegérből került elő a ki-
lenc  ven éve eltűnt magyar festmény – írja 
az Index. Az Artmagazinban Barki Gergely 
az egész sztorit feltárta, 2009-ben. 

„Minden családban, ahol kisgyermekek van-
nak, a szülők igyekeznek titokban karácsony-
fát állítani, nálunk sincs ez másképp. Tavaly, 
közeledvén a szenteste, én is próbáltam kis-
lányaimat minél távolabb tartani az előké-
születektől, Annát a nagyapjához vittem, 
Lola pedig a szomszédban, feleségem nagy-
bátyjánál kapott ideiglenes ellátást. A terve-
zettnél korábban szólalt meg a telefon: Lola 
elindult hazafelé, mert már nagyon unatko-
zott. Ennek fele se tréfa, azonnal kirohantam 
a házból, és visszaszaladtam kislányommal  
a nagybácsihoz, mondván, valami fantaszti-
kusan érdekes film megy a tévében, amit azon-
nal látnia kell. Sebtiben gyermekeknek való 
filmet kerestem, ami hál’ istennek karácsony-
tájt nem is volt reménytelen. Az egyik csator-
nán a beszélő kisegér, Stuart Little története 
ment. Ölemben a kislányommal egy pillanat 
alatt szürreális világba kerültem. Nem pusztán 
azért, mert a filmben beszélő egeret adoptál 
a középosztálybeli, New Yorkban élő polgári 
család, hanem sokkal inkább azért, mert egy 
általam igen ismerősnek vélt festményre lettem 
figyelmes, mely a család nappalijának kandal-
lója felett függött. Egy olyan festményre, ame-
lyet fekete-fehér reprodukcióról már ismertem, 
s ahogy az újabb jelenetekben ismét felbuk-
kant, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez 
egy Berény!”  

Barki Gergely: A kutatás és a véletlenek, Személyes 
hangvételű „megtalálás-élmény”–beszámoló, 2009/3

Plakátsztorik
A Mallász–Dallos páros eddig bemutatott,  
a harmincas évek elején készült munkáinak 
legjellemzőbb vonása a népiesség. Köztudott, 
hogy a funkcionalista modernizmus mellett 
a korszak másik fontos irányzata, az art deco 
számára a népművészet formakincse fontos 
forrásul szolgált. A dzsentri és a középosztály 
díszítőművészet iránti igényének jól megfelel-
tek a népies-dekoratív lakberendezési tárgyak, 
ezek közül is a leghíresebbek: Kozma Lajos 
népi barokk bútorai. Népművészeti motívu-
mok gyakran tűntek fel a korabeli alkalmazott 
grafika különböző területein is, a csomagoló-
papírtól a magazinokig vagy éppen a plaká-
tokig. A népies, gyöngyösbokrétás megoldá-
sok előtérbe kerülése mögött természetesen 
a Trianon utáni közhangulat állt, ez még  
a reklámszlogenekre is rányomta bélyegét: 

„Buris buzagyöngy: magyar veti, magyar veszi, 
magyar főzi, magyar eszi”. 

Katona Anikó: Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyar-
ország, Dallos Hanna és Mallász Gitta, 2013/7

   

Az általános igazság itt is 
érvényes: minden korszak 

olyan hamisítványt kap, 
amilyet megérdemel. 

Molnos Péter: A festmények hamisításáról I. rész, 2003/1
  

Peitler István: Afrikai út (borítóterv), papír, gouache, 
205 x 165 mm, magántulajdon

Berény Róbert: Alvó nő fekete vázával,  
1927–28, olaj, vászon, 64 x 87 cm

 A Virág Judit Galéria és Aukciósház jóvoltából

A Mallász–Dallos páros burist reklámozó plakátján a szlogen  
a harmincas évek legvégének nacionalista közhangulatát tükrözi

Forrás: OSZK, PKT. PKG.1939/334
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Velencei Biennálé
Minden második májusban csapatunk kon-
vojban indul Velence felé, hogy a Biennálé 
kiterjedt néznivalóiról feszes vagy olvado-
zó Artmagazin-ajánlókat írjunk. 

Lépcsők visznek a Fortuny terembe, az elsöté-
tített, hosszú szalonba, melynek egyik végén 
végre élőben is ott a nagy Kelly-kép, egy puha, 
invitáló kanapé fölött. Mindvégig érezni, hogy 
személyes térben vagyunk, lakható szobák-
ban és bútorok közt, amelyekre le is lehet ülni. 
Továbbá szabad és szubjektív társítások, idő-
ben és térben is távoli művek találkozásai közt.  
A falakon eredeti textiltapéták, a kiállításra 
idehozott és kifejezetten ide rendelt művek  
a Fortuny saját gyűjteményével vegyülnek. 
Lightboxok régi mesterekkel, 18. századi rajzok 
a huszadik század modernista törekvéseivel. Egy 
hosszú, régi faasztalon építészeti modellek és 
dísztárgynak ható konstrukciók váltakoznak, 
a sor végén egy szép nagy könyvszekrényhez 
érünk, bőrkötésű kiadások vastag gerincei-
vel, Dürer és Palladio antikvár értekezéseivel. 
Itt is vár egy kanapé, előtte üveglapos nagy 
dohányzó asztal, benne színes, kicsi kövek, üve-
gek, fafaragások, szabályos és játékos formák, 
ez Cristiano Bianchin Publikus csillagvizsgálója.  
A kanapé fölött drámaian megvilágítva egy teli-
vér ló, Borremans olajképén. Külön szobában 
vetítik, régi piros színházi székek előtt Hans 
Op de Beeck animációs filmjét, a Night Time-ot.

Winkler Nóra: A hála hangjai, 2015/4

Viviano Codazzi mellett a teret uraló Ellsworth Kelly Piros, Sárga, Kék III,  
1963, olaj, vászon 231 × 231 cm
Fondation Maeght, Saint Paul-de-Vence

Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek,  
1905–1906, olaj, vászon, 385 × 745 cm 

© JPM Csontváry Múzeum, Pécs

Guillermo Kahlo: Frida 
Kahlo, 1932. október 16.
Forrás: Wikimedia Commons

Duna-parti szoborséta
A művészet és technológia közti kapcsolatteremtés konstruk-
tivista szándéka, a munkások kulturális felemelése és az ember-
közeli művészet gondolata – ha nem is ennyire közvetlen eszkö-
zökkel – végighúzódik az ötvenes-hatvanas-hetvenes éveken is, 
végül leginkább már csak az ideológiai máz formájában. Duna- 
újváros azonban a visszaemlékezések szerint ebből a szem-
pontból kivételes példa volt, ahol időről időre valóban létrejött  
a vasgyári munkások és a művészek közti kölcsönhatás. Az óva-
tos közeledés odáig ment, hogy az egyik brigád névváltoztatási 
kérelmet nyújtott be: Galántai György nevét kívánták felvenni.

Mélyi József: Acélkor – Duna-parti szobrok 5. Folyóparti szobrok Duna-
újvárosban, Várnai Gyula fotóival, 2011/4

Merj élni! 
Meghalni bárki tud.
Frida Kahlo körkérdésünkre Fajgerné Dudás Andrea, Alexander 
Tinei, Chilf Mária, Moizer Zsuzsa, Szemethy Orsi, Barabás Zsófi, 
Magyarósi Éva és Tarr Hajnalka válaszoltak.

Winkler Nóra: Festmények, fájdalmak és a folytatás: mit mond Frida Kahlo 
a kortársaknak?, 2014/6

A Csontváry-kérdés
Mielőtt elmerültem volna a Baalbek színvilágában, azon töprengtem (sokadszorra, mivel annyira nehéz 
elképzelni), hogyan lehetséges a helyszínen elkészíteni egy ilyen monumentális méretű festményt? 
Közvetlen közelről nézegettem a legalsó sávokat, hátha találok a festékanyagban szennyeződésnyomot: 
port, növényi részecskéket, tollpihét vagy bármit, ami (mondjuk) egy fedett karavánszerájban készült 
festmény esetében bizonyosan belekerülne a nedves, napokig, akár egy hétig száradó anyagba. (Persze 
nem találtam.) De ha kevésbé nomád körülmények között, például Csontváry eredeti „látlatának” 
nézőpontjában álló Hotel Victoria valamely, használaton kívüli helyiségében készült a kép, szállítani 
akkor is kellett ezt a rendkívüli méretű, méregdrága vásznat. Festés után tehát bizonyosan hosszú 
hónapokat kellett várnia: fedett, huzat- és pormentes, de nem sötét helyen kellett tárolnia a képet, hogy  
a legvastagabb festékcsomók annyira átszáradjanak, hogy a vakrámáról levehető és egy megfelelő 
méretű hengerre feltekerhető legyen a vászon...

Losonczy István: Színút – A színkompozíció párhuzamai Csontváry Kosztka Tivadar és a Nyolcak festészetében 
(Keserü Ilona tiszteletére), 2012/3

Heritesz Gábor: Acél-mű, 1987
© Artmagazin © Fotó: Várnai Gyula
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