
Magyar származású művészként nagy nemzetközi karriert fut be Reigl Judit  
és a sajnos pár éve már elhunyt Hantaï Simon, akik az 50es években 

vetették meg lábukat a párizsi művészvilágban. Eleinte a világháborút 
egyedüliként túlélt avantgárd irányzat alkotóival, a szürrealistákkal keresték 

az együttműködés lehetőségét, hogy aztán még abban az évtizedben el is 
távolodjanak tőlük. Érdemes azonban megnézni, milyen út vezetett  

a „szabadsághoz”, milyen közvetlen előzményei voltak  
kettejük emigrációjának.

Gréczi Emőke

A NÉGY APOSTOL  
ÉS A TÖBBIEK 

Reigl és Hantaï körei  
a negyvenes években

Böhm Lipót: Utolsó vacsora, 1942, olaj, vászon, 99 x 129 cm
© Kálmán Makláry Fine Arts / HUNGART © 2019
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A főiskoláig kell visszalépnünk: mind-
ketten 1941-ben iratkoztak be Szőnyi 
István osztályába. Összetartó közösség 
alakult ki az évfolyamból: a csaknem 
egy generációval idősebb, addig vilá-
got látott karikaturista, Bíró Antal és 
a szintén idősebb Böhm Lipót, azaz 
Poldi voltak a tanársegédek, a tanítvá-
nyok között volt Reigl és Hantaï, Zugor 
Sándor, Bíró Zsuzsa (Hantaï későbbi 
felesége), Fiedler Ferenc, egy másik osz-
tályból Dávid Teréz (Tissa), a rajzfilm-
rajzoló. Hogy a nevezettek többsége 
ké  sőbb emigrált, vagy legalább meg-
kísérelt emigrálni, az kiválóan jelzi a 
társaság hihetetlen szabadságvágyát. 
Néhány kudarcba fulladt kísérlettől el-
tekintve nem igazodtak az 1945 után 
finoman elindult, majd 1948 után kö-
telezővé tett új (szocialista) realizmus-
hoz; technikailag ugyan eleget tudtak 
volna tenni a felkéréseknek, megbízá-
soknak, ám műveik szellemisége nem 
felelt meg a korszak igényeinek.
A Klebelsberg Kunó által 1923-ban ala  - 
pított Római Magyar Akadémiát 1946-   
ban reaktiválták, élére Kardos Tibor iro-
dalomtörténészt nevezték ki. A romos  

Budapestről a fiatal magyar irodalmá-
rok, kutatók és művészek krémje raj-
zott ki, hogy a háború által ugyancsak 
megviselt Olaszországban magukba 
szívják az itáliai kultúrát és a mediter-
rán életmód csodáit. A változó politi-
kai helyzet okán még az sem volt egy - 
értelmű, hogy kinél kell pályázni a 
ró  mai ösztöndíjra, kinek a támogatá  - 
sát kell megnyerni ahhoz, hogy jusson 
egy szoba vagy műterem a Falconieri- 
palotában. Szőnyiére biztosan szükség 
volt, de nyilván Veres Péter, a Nemzeti 
Parasztpárt vezetőjének az ajánlása is 
jól jött – e dokumentum fenn is maradt 
egyikük hagyatékában. A társaság egy 
része mindenesetre elindult Ausztriá-
 ba, hogy ott várja ki az olasz vízumot. 
Nem vártak tétlenül: a Die Presse 1946. 
november 23-i számában egy pár soros 
hír beszámol arról, hogy fiatal magyar 
képzőművészek műveit állítják ki, a fel-
soroltak között van Bíró, Böhm, Reigl és 
Zugor. Ők a magukat „négy apostolként” 
emlegető baráti társaság, alkotóközös-
ség, művészcsoport, akiket a főiskola és 
Szőnyi személye mellett az életmódjuk 
különlegessége is összekötött. 

Az 1907-ben Pozsonyban született Bí   - 
  ró Antal a 20-as évek végétől bejárta 
Skandináviát, majd hosszabb időt töl-
tött Párizsban, ahol karikaturistaként 
kereste a kenyerét. Csak ezt követő  en, 
1940-ben iratkozott be a főiskolára.  
A ter  metes, vörös hajú és szakállú Bí - 
ró egyfajta „guruként” állt a társaság 
élén, a jóga, a keleti tanok, a meditáció 
iránti elkötelezettségét ráragasztotta a 
társaságra, akik hamar átvették Bíró 
nudista szokásait is. A 40-es évek elején 
eljártak Selvarajan Yesudian, az 1923-
ban Budapestre érkezett jógi és Haich 
Erzsébet közös Rákóczi úti jógaiskolá-
jába, amely a maga nemében az első volt 
Európában. A négy apostol az ostrom 
elől Reigl Judit ismeretsége révén a fel-
vidéki Felsőbalog kastélyába menekült, 
amely a Coburg hercegi család tulajdo-
nában volt. Addig élhették a szabad (és 
ruhátlan) emberek boldog életét, amíg 
az SS nem igényelte az épületet. Az os t-
rom hónapjait a Dávid család (Tissa 
és húga, a művészettörténész Dávid 
Ka talin) jóvoltából egy apácakolostor-
ban vészelték át. A béke első hónapjai  - 
ban művésztelepet próbáltak létrehozni 

Zugor Sándor, Reigl Ottó, Reigl Judit, Böhm Poldi Firenzében, 
1947, archív fotó

Hantaï Simon és Bíró Zsuzsa Rómában, 
1948, archív fotó
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Tiszaladányban, ahol nem kis feltű  nést 
keltett a többnyire meztelen, szabad 
szellemű társaság, majd hasonló meg-
hökkenés fogadta őket, amikor – szin-
tén Dávidék közvetítésével – egy Ziper-
novszky-villában kaptak szállást Budán. 
Állítólag még a szovjet katonák is jobb-
nak látták megfutamodni előlük...
Itt érkezünk hát Bécsbe, ahol a római 
vízumot és az ösztöndíjról szóló érte-
sítést várták.
Hantaï Simonékkal majd Rómában 
ta     lálkoznak újra, de addig is érdemes 
megnézni, hogyan alakult Hantaï éle-
te a háborút követően. Hantaï földije, 
Juhász Ferenc révén kapcsolatba került 
a fiatal magyar irodalommal, ennek kö    - 
szönhetően másfajta kapcsolatok, ki -
állítási és publikációs lehetőségek nyíl  - 
tak meg a számára. A kommunista ifjú-
sá gi mozgalomból lett barátja, a költő 
Kuczka Péter, akin keresztül Hantaï  
– Fiedlerrel együtt – bekerült a Fórum 
Clubba (más néven Fórum csoportba), 
amely fiatal baloldali alkotókat tömö-
rített; 1947-ben volt is lehetősége kiállí-
tani a klub szalonjában. Ugyancsak be  - 
került az Európai Iskola fiataljai közé, 
akik közül talán csak Jánossy Ferenc 
és Hegyi György futott be említhető 
karriert, természetesen a legnevesebb, 
Hantaï Simon mellett. Figurális, Szőnyi 

hatását idéző műveit 1946 októberében 
mutatták be az Európai Iskola Fiatalok 
című kiállításán. Hantaï ötletének tulaj-
donítják azt a meg nem valósult antoló-
giát, amelyet 1848 centenáriumá  ra ter-
vezett megjelentetni: tíz költő versét tíz, 
alumíniumlemezre vésett karccal. Úgy 
volt, hogy száz számozott példány ban 
készül, mindegyik az alkotók (Juhász 
és Kuczka mellett Kormos István, Nagy 
László, Rá    ba György, Pilinszky Já nos 
és még mások) által egyenként aláírva.  
A visszaemlékezések szerint a kiadvány 
azért nem valósult meg, mert Hantaï 
összeveszett Kmetty Jánossal, így el kel -
lett hagynia azt a főiskolai műhelyt, ahol 
a nyomatok készülhettek volna. (A le  - 
  mezeket Kuczka Péter a Petőfi Irodalmi 
Múzeumnak adta.) A levegő tehát Han-
taï körül is fogyott már, így ők, felesé-
gével – Róma érintésével – Párizsban 
kívántak ösztöndíjjal tovább dolgozni.
Hogy miként zajlott az élet a római aka-
démián 1946 és 1948 között, azt csak 
megpróbálhatjuk elképzelni. Az ösz-
töndíjas művészek és kutatók Kerényi 
Károly klasszika-filológus és Fülep La -
jos előadásait hallgatták, a velük bizo-
nyára semmiben egyet nem értő Lukács 
György társaságában. Az Újhold írói 
és költői csodás szimbiózisban éltek és 
alkottak a Szőnyi-tanítványokkal, en -

nek számos dokumentuma létezik, pél-
dául Weöres Sándor verse, amelyben 
Reigl Juditnak is jutott sor, vagy Len-
gyel Balázs Két Róma című írása, Reigl 
Kardos Tiborról készült portréja, az Új - 
hold címlapjai és illusztrációi, amelye-
ket Zu  gor, Böhm Poldi és Fiedler készí-
tettek. Ott lakott Somlyó György, Jékely 
Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, 
Klaniczay Tibor, Ferenczy Béni, Balázs 
Béla, a Szépművészeti Múzeum fiatal 
munkatársai, Meller Péter (akinek fele-
sége volt Kardos titkárnője) és Szilágyi 
János György, az Antik Gyűjtemény ké -
sőbbi vezetője.
Kardosnak a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztériumba küldött egyik (1947. 
április 3.) jelentése szerint a „Palazzina” 
második emeletén a 38-as műtermet 
utalták ki Reigl Juditnak. „Kedvezmé-
nyezett festőink Bíró Antal, Reigl Judith, 
Zugor Sándor, Böhm Lipót általános 
meg  győződés szerint figyelemre méltó 
tehetséget mutatnak. Különösen Reigl 
Judit és Böhm Lipót kezd kibontakozni. 
Az olasz ég és táj, szín és formajelenségei 
talán még nagyobb hatást tesznek reá-
juk, mint a nagy mesterek művei. Bár 
becsületükre legyen mondva, hogy a ve   - 
zetések legbuzgóbb hallgatói és szem  - 
lélői és minden tekintetben méltóan fog-
ják fel ittlétüket. Általában a meglepetés  

Hantaï Simon: Életöröm, 1946, olaj, vászon, 143 x 246 cm,  
magángyűjtemény, Franciaország

© Kálmán Makláry Fine Arts / HUNGART © 2019

Weöres Sándor Zugor Sanyinak címzett 
versének kézirata, amelyben Reigl Juditnak is 
jutott sor, Weöres Sanyi aláírással, archív fotó
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erejével hatottak reájuk a gyönyörű ró -
mai mozaikok. Tele vannak színprob-
lémákkal, kereséssel. Rengeteg vázlatot 
készítenek.” Hogy az olasz táj és a színek 
nagyobb hatással vannak rájuk, mint a 
régi mesterek, talán finom utalás lehe-
tett arra, hogy a művészek minden lehe-
tőséget megragadtak az utazásra...
A négy apostol bejárta Olaszországot, 
rendkívül szegényen, mert az alacsony 
ösztöndíj is idővel megszűnt, aludtak, 
ahol tudtak vagy ahová beengedték 

őket. Stoppoltak és fürödtek a tenger-
ben, parkokban éjszakáztak, a pénzü-
ket utcai portrérajzolással egészítették 
ki. Az egyetemen is tanító Kardos köz-
benjárására több kiállításuk is nyílt, 
1947. május 24. és június 7. között Ró -
mában, Cataniában a Magyar Héten 
pedig 1947. január 18. és 24. között, ahol 
Bíró, Zugor és Ferenczy Béni mellett 
Reigl Judit születési nevén, Némedy-
ként, Böhm Poldi pedig Dávid Ferenc 
néven állított ki – a német nevek ekkor 

nem hangzottak jól Olaszországban.  
A római kiállításon az ekkor már hosz-
szabb ideje itt élő Amerigo Tot is részt 
vett. Az utolsó tárlat 1948. május 26. 
és június 2. között volt az akadémián. 
Hantaï mindössze három hónapot töl-
tött Rómában, valamivel később érke-
zett és hamarabb is távozott, Párizsba, 
örökre. Szilágyi úgy emlékszik, az idill-
nek Tito „kitagadása”, egyben a vasfüg-
göny építésének kezdete vetett véget.

„Egyszer jártunk Rómában,
lépdeltünk, nem rózsában,
utaztunk, nem bárkában,
a Pantheon árkában.

Velünk volt Reigl Judit,
már azóta nincsen itt
és elszelelt a Biró,
minden jógát kibíró.

Itt maradtunk Zugorom,
öreg Sárospatakon,
a bolthajtás ránkborul
és kinevet cudarul.
Ha kinevet, nevetünk,
idehaza jobb nekünk.” 

Reigl Judit: Autóstoppal Ferrara és Ravenna között, 1948–1950, olaj, vászon, 
154 x 97 cm. A képen szimbolikus portrék láthatóak, fentről lefelé:  

Betty Anderson, Reigl Judit, Böhm Poldi
© Kálmán Makláry Fine Arts / HUNGART © 2019
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A képzőművészek közül hárman tér-
tek vissza Budapestre, családi okokból, 
és mert Kardos ezt kérte tőlük: Reigl, 
Zugor és Poldi. (Bíró Svédországba ment 
tovább.) Az útlevelüket azonnal elvet-
ték, hiába jártak kétnaponta a hivatalok  - 
ba, sosem kapták vissza. Tudták, amint 
lehet, bármilyen módon elhagyják az 
országot. Reigl és Poldi ideiglenesen a 
Macskássy-féle rajzfilmstúdió műtermé-
ben húzódott meg, ahol a Dávid lányok 
is laktak (Tissa itt volt rajzoló), selyem-
sálakat festettek, amelyeket bárokban 
árultak, hogy összegyűjtsék a pénzt az 
utazásra. Először Reigl Judit és Dávid 
Tissa indult el, a Dávid lányok egykori 
dadájának ÁVO-s unokaöccsére bízva 
magukat. A határon át is jutottak az an-
golok által felügyelt zónába, ahonnan 
rövid tábori tartózkodás után gyalog 
indultak Párizs felé. Az út három és 
fél hónapig tartott, sok határt átlépve, 
hiszen Európa ezen részét több zónára 

osztották – lehetőleg a szovjetet kellett 
elkerülni. (Dávid Tissa 1955-ben ment 
tovább Amerikába.)
Zugor és Poldi egy másik menettel ment 
volna, őket elkapták és a veszprémi bör-
tönbe kerültek. Zugor 1956-ban disz-
szidált az Egyesült Államokba, Böhm 
Lipót egyedüliként itthon maradt, neki 
Reigl Judit küldött pénzt, még akkor is, 
ha neki sem volt elég. A társaság tehát 
teljesen szétszóródott, ettől lehet még 
fontosabb dokumentum az az 1946-os, 
Csontváry szellemében készült „utolsó 
vacsora”, amelyen Poldi Szőnyit és a ta -
nítványokat, a körhöz tartozó más bará-
tokat, rokonokat örökített meg. Ugyan-
csak a közelmúltban azonosította egy 
korabeli filmhíradórészleten Reiglt, 
Han  taït, Poldit, Fiedlert, Bíró Antalt 
Makláry Kálmán: a Képzőművészeti 
Főiskola karácsonyi kiállítása megnyi-
tójának nézői között láthatók, természe-
tesen együtt, egy csokorban. Ám néhány 

év múlva ezek a művészek szétszéledtek, 
ebben a körben többé nem találkoztak.
Reigl Judit 1950 májusában érkezett 
Párizsba, másfél évvel később, mint 
Hantaïék. Hantaï, aki az első útjukon a 
Mona Lisához vitte a Bíró Antal műter-
mében ideiglenesen elszállásolt Reiglt, 
ekkor már kapcsolatban volt Bretonék-
kal, az ő javaslatára jelent meg Breton 
Reigl műtermében és kínált kiállítási 
lehetőséget.
De ez már egy másik történet...

Köszönet a Kálmán Makláry Fine Arts segítségéért. 

A Makláry Galériában jelenleg is láthatók Reigl Judittól korai 

képek, például Keserü Ilona-, Beöthy-Steiner Anna- és Vera

Braun-művek társaságában.

  

FELHASZNÁLT IRODALOM: Görgényi Antal: Dokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történetéből, 1945–1948. 1988, 379–382. o., György Péter – Pataki Gábor: 

Az Európai Iskola és az Elvont Művészek Csoportja. 1990, 106. o., Lengyel Balázs: Két Róma. 1995, Szilágyi János György: Örvények fölé épülő harmónia I. 2018, 128. o., Tasi József: Nagy László 

indulásai. In: Tiszatáj, 1995/7., 49–50. o., Dávid Katalin és Reigl Judit visszaemlékezései (a KMFA felvételei) a YouTube-on

Reigl Judit: Villámlás, 1953–54, olaj, vászon, 90 x 109 cm
© Kálmán Makláry Fine Arts / HUNGART © 2019

Hantaï Simon: Festmény, 1955, olaj, vászon, 105 x 146 cm, 
magángyűjtemény, Magyarország

© Kálmán Makláry Fine Arts / HUNGART © 2019
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Bryn Terfel áriaestje
2019. december 18.

ÚJÉVI HANGVERSENY

Haydn: A teremtés
2020. január 1. 

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online  
a www.mupa.hu oldalon.  
További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310

A Müpa támogatója 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
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A MúzeumCafé 73. számát keresse 
a nagyobb újságárusoknál és a múzeumshopokban!

Szarajevo, New York, Bécs, Siófok, Berlin, 
Újlipótváros, Budapest 100, EKF, BTM,  
városi és kerületi gyűjtemények

múzeumcafé 
73

város
lokális emlékezet

MC-73-artmagazin-180x112.indd   1 2019. 09. 13.   13:20

A Horváth Művészeti Alapítvány az idei évben indította el szakírói-kritikusi  
díját. Olvasóinkat nagy örömmel értesítjük, hogy a díj egyik nyertese  
az Artmagazin szerzője: Lépold Zsanett lett, A jövő otthona – Lakner Antal  
a temesvári Art Encountersben (Artmagazin 114., 2019/3., 12–15. o.) című írásával. 
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Az Alapítvány a hazai színtéren kimagaslónak számító, 400 000 forintos összeggel szeretné kinyilvánítani a hazai szaksajtó tevékenysége iránti elismerését, 

illetve ösztönözni olyan további írások születését, amelyek szakmai reflexiókat jelentenek a hazai kortárs törekvésekre, de az egyes kortárs művek értelmezését 

a közönség számára is megkönnyítik. Olyan hazai, kortárs művészeti eseményről szóló írást jutalmaz minden évben egy alkalommal, ami nemcsak a művészet 

szerteágazó problémaköreit világítja meg szélesebb közönség számára is, hanem kritikai gondolkodásmódról tanúskodik, diskurzust generál, illetve a hazai 

kortárs művészet jelenségeit, műcsoportjait, akár csak egy-egy művét is értőn elemzi, ezzel visszajelzést adva maguknak az alkotóknak is.

Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött harmincegy írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el és hozta meg döntését, 

ez alkalommal a díj megosztott odaítéléséről. A bírálati szempontok között kiemelt szerepet kapott a közönségbarát nyelvezet, a szöveg stílusa, a világos gondo-

latmenet, a releváns témaválasztás, a kritikus észrevételek közlésének módja és a kritikusoktól elvárható elfogulatlanság mellett is egyéni kifejezés- és látásmód.

A két díjazott írás Lépold Zsanett: A jövő otthona – Lakner Antal a temesvári Art Encountersben (Artmagazin) és Horányi Attila: Mit szolgál? Ludwig Múzeum, 

Iparterv 50+ kiállítás (Műértő). A megosztott díj nyertesenként 200-200 ezer forint díjazást jelent. 

A két kiváló szöveg kiemelése mellett a Horváth Művészeti Alapítvány az eredményhirdetéssel egy időben elérhetővé tette a zsűri „shortlist”-jén szereplő írásokat is,  

hogy a díjat figyelemmel kísérők újraolvashassák az elmúlt év legjobb szakszövegeit. 



RAF 
Kortárs Képzőművészeti Vásár 2019

Instagram:
resident_art_budapest/

facebook:
ResidentArtBudapest/

web:
residentart.com/

Cím:
A.P.A. Galéria Budapest 
Horánszky utca 5. 1085 

Nyitvatartás:
2019. december 10-22-ig
H-V 12-19 óra

Kurátorok: 
Bánki Ákos
Schneller János

Contemporary 

Art Fair
Young n' Fresh &  Collectors' Selection

Design: Mor Solymosi


