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S zá za dunk egyik szem -
ta nú ja volt, aki je len lé -

té vel, ér deklődé sé vel, mun  -
ká i val min dig kor társ ként,
in lo co kap cso lód ha tott Eu -
ró pa művé sze ti éle té be.
Grá ber Mar git ugyan ak kor
par ex cel len ce festő, ha gyo -
má nyok kép vi selője és tisz -
telője ma radt ha lá lá ig. Pá -
lyá ja kez de tén, az 1910-es,
20-as évek ben ter mé sze te -
sen új nak minősült, amit
ma tra di ci o ná lis nak íté -

lünk. Ar ról az időszak ról, vi lág ról ka punk hi te les tu dó -
sí tá so kat, mely nek meg je le né se még szo kat lan volt a
ma gyar művé szet ben. Hi szen a fran cia imp resszi o nis -
ták, még in kább a Va dak, a ku bis ták mun ká i nak meg is -
me ré se és át ül te té se a ho ni kon zer va tív szem lé let be új -
don ság nak szá mí tott.

A festő 1916-ban, fi a ta lon ke rült a kecs ke mé ti
művész te lep re, ahol Ivá nyi Grün wald Bé la ta nít vá nya -
ként dol go zott, aki mint ve zető ta nár a leg tel je sebb
művé szi sza bad sá got biz to sí tot ta. 

Ilyen for mán sok -
fé le irány, stí lus ér vé -
nye sül he tett. Vi szony-
lag egy sé ges nek a
sze cesszió de ko ra tív
tö rek vé sei mu tat koz -
tak. Grá ber Mar git
éle té nek fon tos kor -
sza ka kezdődött, itt
vált iga zán festővé.
Ko mo lyan és alá zat -
tal va ló sí tot ta meg el -
kép ze lé se it. Be szé des
pél dá ja en nek, a hely
szel le mét, pik tu rá lis
je gye it vi selő, már
ön ál ló su lás ra uta ló
Gyü mölcs szedők. Meg-
is mer ke dett későbbi
fér jé vel, Perl rott Csa -
ba Vil mos fes tő mű -
vésszel és szá mos, a
ko ló ni án hosszabb-

rö vi debb ide ig mun kál ko dó al ko tó val. Ne vük egy szerű
fel so ro lá sa is rang so rol: Tor nyai Já nos, Kosz ta Jó zsef,
Kmetty Já nos, Pát zay Pál, Di e ner-Dé nes Ru dolf, Kor da
Vin ce, Bol di zsár Ist ván, Kas sák La jos, Bródy Sán dor író
és más ki vá ló sá gok.

E pá lya sza kasz vé ge egy ben nyi tá nya egy gaz dag al ko -
tói ter mést ho zó pe ri ó dus nak. Kecs ke mé ten, a Ta nács köz -
tár sa ság ese mé nyei ér lel ték meg a fi a tal művészhá zas pár -
ban az ön kén tes emig rá ció gon do la tát. 1920-24 kö zött Perl -
rott Csa ba Vil mos sal, ki sebb meg sza kí tá sok kal Né met or -
szág ban él tek, a nya ra kat több nyi re Lőcsén és Nagy bá nyán
töl töt ték. A drez dai meg ál ló két ma ra dan dó él ményt tar to -
ga tott: a mú ze um hol land kis mes te re ket be mu ta tó gyűjte -
mé nyét, va la mint az O. Ko kosch ká val va ló ta lál ko zás mély
be nyo má sa it. A kis mes te rek a sze rény sé get, a mé ti er be -
csü lé sét, tu dá sát je len tet ték a szá má ra: „A mú ze um ban,
ahol min den al ka lom mal tisz te le te met tet tem a Remb -
randt-te rem ben a „Sám son la ko dal ma” előtt, má sol tam is
és ren ge te get ta nul tam…. A kis mes te rek kö zül szö kik fel a
lán gész kép ze le te. De ezt, csa kúgy mint a pil lan gó röp tét,
el fog ni nem le het. Remb rand tot csak cso dál ni le het, utá -
noz ni nem. Utá noz ni kü lön ben sem sza bad. Hol ma rad
ilyen kor a festői él mény fris ses sé ge? Ta nul ni akar tam, de
át ven ni a ki fe je zés mó dot vagy stí lust már nem.” Ko kosch -
ka, aki eb ben az időben ka pott pro fesszu rát, nem kí vánt
avant gar de túl zá sok kal meg döb ben te ni. „Művé sze te
olyan ter mé sze tes ség gel nőtt ki a ré gi ta laj ból, mint földből
a fű” – ol vas hat juk vissza em lé ke zé se i ben.

„Festőnek tekintem, nem holmi festőnőnek.”*

Gyümölcsszedők – 1916, olaj, karton, 35x40 cm

A Galilei-kör meghívója
* Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum egykori igazgatója

mondta Gráber Margitról.
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A gra fi ka volt Grá ber Mar git művé sze té nek egyik
meg ha tá ro zó műfa ja, fel vi dé ki és né met or szá gi tar tóz ko -
dá sá nak ide jén is. Kez dettől fog va val lot ta, hogy a leg mo -
der nebb festői irány zat is csak a rajz tu dás tö ké le tes el sa já -
tí tá sá val kö zöl het hi te le sen. Ez hoz zá tar to zik a mű hűsé -
gé hez. Vé le mé nye sze rint a ter mé szet elvű fes té szet ben a
rajz annyi, mint író em ber szá má ra a gon do lat. Ezért a lé -
nye ges je gye ket hang sú lyoz va, el hagy ja a na tu ra eset le -
ges sé ge it. Mon da ni va ló já ban, em ber- és ter mé szet köz -
pon tú ság te kin te té ben mind vé gig kö vet ke ze tes volt.

A ber li ni időszak a ki me ne kült ma gyar művész tá bor
össze ko vá cso ló dá sá nak sza ka sza is. Czó bel Bé la, Be -
rény Ró bert, Ti ha nyi La jos, Kerns tok Ká roly tar toz tak
ba rá ti kö rük höz. Az 1920-as évek vé gé re már ha gyo má -
nyok kal ren del kező exp resszi o niz mus a köz lés, a ki fe je -
zés in ten zi tá sá ban érin tet te a festőt. Művé sze te egé szén
azon ban a fran cia is ko lá zott ság ha gyott ma ra dan dó
nyo mot. Ki fe je zés mód já hoz és tem pe ra men tu má hoz
kö zel állt. Az a mér ték tar tás, ami még a Va dak mun ká -
i ban is fel lel hető, szá má ra hi ány zott az exp resszi o niz -
mus ból. Ter mé sze tes, hogy a kor szel lem és stí lu sesz me,
a te ma ti ka ha tá sa alól ép pen a művé szek nem von hat ják
ki ma gu kat, amint azt a Menny be me ne tel és az Utol só va -
cso ra is ta nú sít ják. A ku biz mus kel lé kei is fel vil lan nak
műve in, ám ke rül te a szer ke ze tes sé get.

A me se könyv be illő lát ványt nyúj tó vá ros ka, Wert he -
im am Ma in újabb fel töltődést je len tett Grá ber Mar git
al ko tói fan tá zi á já nak. Olaj ké pe ket, pasz tel le ket, raj zo -

kat ké szí tett a domb ol dal ról, vár rom ról, a Ta u ber fo lyó
part já ról. Ez a sa já tos vi lág majd né hány év ti zed del
később Szen tend rén új ra ér tel meződik. E né hány év al -
ko tói val lo má sa i val 1923-ban, a He li kon Ga lé ria tár la -
tán is mer ked het tek meg az ér deklődők. „Fi a ta los, ma -
ga bí zó, ön tu da tos szel lem ru gal mas sá ga, öröm tel jes
éles lá tá sa ér zik az aláfűtött, tö mör szí nek har mó ni á i -
ban, az erős kéz zel ko vá csolt for mák ban. A sza bad ter -
mé szet, ka nyar gó utak, ház cso por tok szép sé ge it bon to -
gat ja ki előttünk vász na in. A víz, a ve ge tá ció, az ég, a
há zso rok festői ér té kei fel fo koz va, moz gal mas ele ven -
ség gel je lent kez nek, ta lán lí rai lá tás ered mé nye i nek ne -
vez het nénk min de ze ket…” – áll apít ja meg Bál int Ala -
dár ka ta ló gus-be ve zetőjé ben.

1924-ben a művész pár ha za tér Bu da pest re. Nya ran ta
kedv te lés sel dol goz nak Nagy bá nyán, té len Pá rizs ban.
A va rázs la tos bá nya vá ros ka már 1918-ban fel tá rult Grá -
ber Mar git előtt, s ő is örök vissza térő lett. Ér zé keny ko -
lo rit tal vit te vász na i ra a Ve res víz re ve zető utat, a Za zar
part ját, ih le tett szén raj za in a vi dék táj for mái buk kan -
nak elő: Za zar-par ti há zak, Nagy bá nyai ut ca, Ve res víz,
Nagy bá nyai há zak. A má so dik művész nem ze dék tag ja -
ként igye ke zett ma gá ba szív ni elődei ál mát, el hi va tott -
sá gát. „Azok kö zül a vá ro sok kö zül, ahol meg for dul -
tam, Nagy bá nya nőtt leg job ban a szí vem hez. Sok szor
feltűnik em lé ke ze tem ben a nagy bá nyai ha lot tak nap ja
és a Ke reszt hegy tö vé ben lévő te mető a kék al ko nyat -
ban, gyer tya fény ben…. A hosszú es té ket ba rá ta ink kal:
Ján di Dá vid, Kor da Vin ce, a Mund há zas pár, Kmettyék
tár sas ágá ban töl töt tük.”

Rend sze res pá ri zsi lá to ga tá sa i nak kö szön hetően Cé -
zan ne és az ak ko ri kor társ festők ered mé nye it, leszűrt ta -
pasz ta la ta it épí tet te mun ká i ba. Pik tú rá juk kal ro kon sá got
ér zett. Vég le tes túl zá sok tól, szélsősé gektől men tes festői
fe gye lem és eti kus alá zat a művé szet iránt. Min dez ott
rej te zik Grá ber Mar git ta len tu má ban. Itt, a „fes té szet
fővá ro sá ban” úgy ta lál ta, hogy ha za ér ke zett. Ak kor ra

Nagybányai utca – 1920-as évek – szén, papír, 62x46,5 cm

Nagybánya 1924 körül – balról a harmadik, kalapban
Perlrott Csaba Vilmos, tőle jobbra ül Gráber Margit



már Pi cas so és Bra que kö rül le zaj lott a művé szet for ra -
dal ma. A Mont par nas se-on, a ga lé ri ák ki ra ka ta i ban pe -
dig Ut ril lo, Mo dig li a ni műve i re fi gyelt fel. Itt ké szült vá -
ros kép raj zai előhír nö kei az 1930-as évek ele ji szen tend rei
mun kák nak. Pél da rá: Sa int Éti en ne du Mont. „A Hótel
Not re-Da me-ban vet tünk ki szo bát, szem ben a temp lom -
mal, ami fér jem ked venc festői té má ja volt. Ren ge teg főis -
ko la műkö dött Pá rizs ban. Mi előtt be men tünk a Dome
ká vé ház ba, cse kély összeg le fi ze té se el le né ben va la me -
lyik ben ak tot raj zol tam” – me sé li a tar tal mas évekről.
Czó bel Bé la, Di e ner-Dé nes Ru dolf, Kmetty Já nos és más
je les festők mel lett Jó zsef At ti la is feltűnt asz ta luk nál. A
22 éves költő mo dellt ült, „aki sze gény sé gét olyan kön-
nye dén vi sel te, mint egy ál ru hás ki rály fi a ron gyos kö pe -
nyét… Az arc kép, amit ab ban az időben fes tet tem ró la,
ak kor na gyon ha son lí tott rá, bár a köz tu dat ban egy egé -
szen más kül sejű At ti la él. Később ba juszt nö vesz tett, az
ar ca meg nyúlt és el szo mo ro dott” – idé zi fel a tör té ne tet.
Ese mé nyek kel te li esz tendők. Grá ber Mar git Le Fa u con -
ni er is ko lá já ban ké pez te ma gát és so kat dol go zott sza ba -
don is, a Szaj na-par ton, el me rül ve a pá ri zsi ut ca szí nes
for ga ta gá ban. A vá ros le vegője a leg kü lön bözőbb művé -
szi áram la tok tól vib rált. Ő azon ban tá vol tar tot ta ma gá tól
a kí sér le te zés csá bí tá sát. Re no irt cso dál ta.

1926-ban Sche i ber Hu gó val, Szo bot ka Im ré vel, Bor
Pál lal, No votny Emil lel, a Nem ze ti Sza lon ban tör tént
kö zös je lent ke zés al kal má val női festőtől min den kép -
pen szo kat lan ké pe ket ál lí tott ki: Gyár bel se je, Gyár vi dék
Pá rizs ban, Tí márműhely, Nagy bá nyai fes ték gyár. Iz gat ta az
em be ri te vé keny ség, nem a he ro i kus, győzel mes, a ter -
mé sze tet meg vál toz ta tó, el len kezőleg: a mun ká já ban

el me rülő, azt ne héz sé gek köz epet te, alá zat tal végző
em be ré. A le vegős, ugyan ak kor tö mö ren hang sú lyo zó
művek vissza fo gott sá ga, tar tóz ko dó har mó ni á ja eny hí -
ti a té má ból adó dó ke mény sé get.

Az l924-ben ala kult KUT tö rek vé se i vel azo no sul ni
tu dott, mi vel a cso port szem lé le té ben a mo dern ség
igen lé se, elsősor ban a fran cia ori en tá ció, a nyu gat-eu -
ró pai tá jé ko zó dás, szel le mé ben eti kus tisz ta ság és pol -
gá ri ma ga tar tás for ma ér vé nye sült. Olyan al ko tók egy -
üt tes fel lé pé séről volt szó, akik nem be szél tek ért he tet -
len nyel ven, megőriz ték a for ma szent sé gét, ám min de -
zek el len ére, úgy gesz tus ban, mint előadás ban érez -
hetővé vált egy új je len ség szü le té se. Grá ber Mar git
1926-tól a KUT ki ál lí tó ja, aki bu da pes ti, pá ri zsi, nagy -
bá nyai, később szen tend rei műkö dé se mel lett ki emel -
ten fon tos nak tar tot ta a tár la to kat, s azo kon olaj, tem pe -
ra, pasz tell csend éle te i vel, táj ké pe i vel és fi gu rá li s
alkotása i val csak nem rend sze re sen je lent ke zett.

Az 1928 kö rü li pe ri ó dust pá lyá já nak egyik igen ér té -
kes és ter mé keny ré sze ként nyug táz hat juk. Mo dell jét,
Phi la delp hia Vil mát áb rá zo ló port ré so ro za ta – a műfa -
jon be lül – az életmű leg jobb da rab jai. Ár nyalt, össze fo -
gott kom po zí ció, kis sé nyúj tott, gre coi fi gu ra vol tak sa -
já tos stí lus je gyei, pl.: Nő kendővel. A har min cas évek ele -
jén Kört vé lye sen, Lesz nai An na kas té lyá ban ven dé ges -
ke dett a művész. Von zó dott az ott lá tot tak hoz, így szí -
ve sen je le ní tett meg szü re telőket, ku ko ri ca törőket,
mezőgaz da ság ban mun kál ko dó kat. Szin te mind egy-
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At ifjú Gráber Nagybányán

Saint Étienne du Mont – 1926, szén, papír, 26,5x20,5 cm



egy moz du la táb rá zo lás és rit mu sos cse lek vé sek so ro za -
ta. Szám ta lan vál to zat ban, szem lélődően kö ze lí tett a té -
má i hoz, amint azt a Sze ké ren is bi zo nyít ja. Kitűnő szí -
nér zék kel, olaj ban, pasz tell ban és raj zo kon ele ve ní tet te
meg a nagy bá nyai, szen tend rei és bu da pes ti pi a co kon
por té ká ju kat kí ná ló ko fá kat is.

A negy ve nes évek legőszin tébb meg nyi lat ko zá sai a
művész éde sany já ról szü let tek. Olaj jal, szén nel meg fo gal -
ma zott val lo má sok a szülőjé hez fűződő mély ra gasz ko -
dás ról. El ér kez ve az év ti zed vé gé nek és az öt ve nes évek -
nek zűrza va rá hoz, drá mai tör té né se i hez, meg áll apít hat -
juk, hogy ma ga tar tá sá val, té ma vá lasz tá sá val, a ki vi te le zés
minősé gé vel hű ma radt vál lalt fel ada tá hoz. A ma ga ál tal
je lölt úton ma rad va, eti ku san mon dott lé nye ge set anél kül,
hogy meg me re ve désről, zsá kut cá ról kel le ne be szél nünk.
Ta ta bá nyán és Vár pa lo tán bá nyá szo kat, bá nya mun kát fes -
tett. Szo ci ál is meg győ ző désből és al ko tói el hi va tott ság ból.
A te ma ti ka is merős volt a hú szas évekből. Az 1930 ele jén
meg va ló sí tott Építők után, ezút tal újabb hely szín kel ti fel
ér deklődé sét. Vi zu á lis gon do la ta it, pró bál ko zá sa it több -
nyi re csak váz lat fü ze tek őrzik. Ezek a la pok és né hány be -
fe je zett mű rá mu tat, hogy mennyi re fog lal koz tat ta a mun -
ka ké pi ki fe jez hetősé ge, ere jé nek meg ra ga dá sa, a mun ka -
fo lya mat kom po ná ló dá sa. Grá ber Mar git alak jai so ha sem
mes ter kél tek, ha nem ren delt dol gu kat tisz tes ség gel el -
végző és ezért ko moly em be rek. Te vé keny sé gük nek sú lya
van, amit a kom po zí ció egé sze, s nem elsődle ge sen a ka -
rak ter meg for má lá sa fe jez ki. Hu má nu san gon dol ko dó

művész ke ze nyo mán e művek em ber vol tunk ra fi gyel -
mez tet nek, mé lyebb össze füg gé se ket érez tet nek meg.

Grá ber Mar git mind vé gig kö ve tett művé szi ví zi ó ja
em ber- és ter mé szet köz pon tú, nőies, gyen géd re a liz -
mus sal átszőve. Fes té sze té nek ural ko dó je gyei szé pen
ki tel je sed ve tá rul nak fel a Szen tend re he lyi va rá zsá tól
és at mosz fé rá já ban fo gant pasz tell és olaj csend éle te -
ken, en te riőrök so ka sá gán, feltűnnek a gir be gur ba ut -
cá kon, a Sza már-he gyen, du nai ki kötőkön, is merős há -
zacs kák kré tá val, ecset tel, szén nel hú zott vo na la in. Bár
csak 1948-tól tar tóz ko dott hi va ta lo san a vá ros ká ban,
ám a Du na ka nyar bá ja már ko ráb ban ra bul ej tet te. Az
1930-as évek kö ze pétől szü let tek he lyi su gal ma zá sú ké -
pei, előre jel zé sei an nak az irány nak, amely ez után vált
do mi náns sá al ko tá sa i ban. Perl rott Csa ba Vil mos hoz
ha son ló an, ele in te az Éco le de Pa ris szel le mé ben dol go -
zott ku bisz ti kus, tes tes csend éle te in, ezt kö vetően pe -
dig a pá ri zsi is ko la jó ér te lem ben vett könnyed előadás -
mód já val öt vöz te szo ci ál is vo nat ko zá sú té má it is.
Meggyön gült szem mel, ha lá lá ig itt fes tet te szín pom pás
vi rág lá to má sa it. Életművéből, de sza vak kal fes tett fres -
kó já ból, az em lé ke zé se i nek köny vé ben fel tárt gon do la -
tok ból böl cses ség és élet sze re tet árad.

BE NE DEK KA TA LIN

(A művésztől szár ma zó idé ze tek meg je len tek: Grá ber Mar git: Em lé -
ke zé sek köny ve –  Gon do lat Kiadó Bu da pest, 1991)
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Anyám – 1930-as évek eleje, – olaj, vászon, 29x23 cm

Szentendrei kapu – 1930-as évek – szén, papír, 29,5x22
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Imádkozó zsidók – 1923 – vegyes technika, papír, 40x32 cm Utolsó vacsora – 1920-as évek – akvarell, papír, 23x20 cm

Kecskemét – 1910-es évek – olaj, karton, 58x72,5 cm
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Pirosnadrágos nő II. – 1933 – pasztell, karton, 30x47 cm

Szerelmesek – 1940-es évek – olaj, vászon kartonon, 
65x50 cm Almaszedők I. – 1920-as évek – akvarell, papír, 20x15 cm
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Szekéren – 1933 – tempera, karton, 58x78 cm

Szentendrei utca – 1940 – pasztell, papír, 30x46,5 cm
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József Attila – 1928 – pasztell, papír, 46,5x30,5 cm Éva – 1970-es évek vége – olaj, vászon, 70x50 cm

Önarckép – 1980 – olaj, pasztell kartonon,  60x47 cm

Kalapos hölgy – 1960-as évek – pasztell, papír, 65x47 cm



1895. Au gusz tus 5-én szü le tett Bu da pes ten.
1910–1916. Először az Ipar rajz is ko lát, majd az Ipar -

művé sze ti Is ko lát lá to gat ja. Az Ipar rajz is -
ko lá ban mes te re Vesz tróczy Ma nó. A Ha -
ris-kö zi festőis ko lá ban Kerns tok Ká roly ta -
nít vá nya. A Művész ház es ti rajz tan fo lya -
mát is lá to gat ta.

1916–1919. Ivá nyi Grün wald Bé la ta nít vá nya ként dol -
go zik a kecs ke mé ti művész te le pen. A Ga li -
lei-kör be jár.

1918. A nagy bá nyai művész te lep re lá to gat.
1920–1924. Fér jé vel, Perl rott Csa ba Vil mos fes tő mű vész -

szel a Felvidéken, majd Né met or szág ban tar -
tóz ko dik.

1923. A He li kon Ki ál lí tó Sza lon meg ren de zi első
bu da pes ti ki ál lí tá sát.

1924–1928. Pá rizs ban él, de Nagy bá nyát is fel ke re si. Pá -
rizs ban Le Fa u con ni er festőis ko lá ját lá to gat -
ja. Cé zan ne és a ku bis ták ha tot tak rá. 1926-
ban először sze re pel a KUT ki ál lí tá sán.

1928-tól Itt hon dol go zik, a 30-as évek ele jén Kört vé -
lye sen, Lesz nai An ná nál ven dé ges ke dik.

1929-től Rend sze re sen sze re pel a KUT tár la ta in.
1931-től Szentendrén fest.
1945-től A Dé si Hu ber Kör ben ta nít ti zen nyolc évig.
1948-tól A Szen tend rei Új Művész te lep tag ja.
1974. Ér de mes Művész.
1993. Au gusz tus 4-én meg hal.

Ön ál ló ki ál lí tá sai

1923. He li kon Ga lé ria
1926. Nem ze ti Sza lon (Sche i ber Hu gó val, Szo bot -

ka Im ré vel, Bor Pál lal és No votny Emil lel)
Ga le rie Tann hä u ser, Mün chen

1932. Ta más Ga lé ria
1933. Po zsony (Kmetty Já nos sal)
1934. Ta más Ga lé ria
1936. Műte rem-ki ál lí tás
1944. Műba rát (No votny Emil lel) (ka ta ló gus)
1947. Ernst Mú ze um (Perl rott Csa ba Vil mos sal

és Szo bot ka Im ré vel)
1949. Fé nyes Adolf Te rem (ka ta ló gus)
1958. Csók Ist ván Ga lé ria (ka ta ló gus)
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Erdőrészlet – 1929 – szén, papír, 62x43 cm Ház előtt – 1940-es évek – pasztell, papír, 29x21 cm

Életrajzi adatok



1961. Ma gyar In té zet, Pá rizs
1964. Ernst Mú ze um (ka ta ló gus)
1968. Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te
1974. Műcsar nok (ka ta ló gus)
1984. Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te
1991. Művé sze tek Há za, Szek szárd

Szen tend rei Ga lé ria, Szen tend re (életmű
ki ál lí tás, ka ta ló gus)

Fon to sabb cso port ki ál lí tá so kon vett részt

1989. Ma gyar művé szek né met or szá gi emig rá -
ció  ban (1919-1933), Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ria (ka ta ló gus);

1990. VI. Képzőművé sze ti Tri en ná lé, Szol no ki
Ga lé ria

1989–1990. A ma gyar gra fi ka kül föl dön – Né met or -
szág (1919-1933), Bé kés csa ba, Szom bat hely,
Szol nok, Nyí regy há za, Sal gó tar ján, Bu da -
pest, Ber lin

Művei közgyűjteményekben

Művei a legfontosabb fővárosi és vidéki közgyűjte mé -
nyek ben megtalálhatók, többek között: Fővá ro si Kép -
tár, Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Ferenczy Múzeum – Szent-
endre.

Írá sai

Fa nyar em lé kek, Új Írás, 1989. feb ru ár; Em lé ke zé sek
köny ve, Bp., 1991.

Iro da lom

SZE GI P.: Grá ber Mar git (ka ta ló gus be ve zető ta nul -
mány, Műba rát, 1944); RA BI NOVSZKY M.: (ka ta ló gus
be ve zető ta nul mány, Fé nyes Adolf Te rem, 1949); NÉ -

METH L.: Hol lósy Si mon és ko ra művé sze te, Bp., 1956;
NÉ METH L.: Grá ber Mar git (ka ta ló gus be ve zető ta nul -
mány, Csók Ga lé ria, 1958); FRANK J.: Grá ber Mar git
(ka ta ló gus be ve zető ta nul mány, Ernst M., 1964); URY I.:
Grá ber Mar git (ka ta ló gus be ve zető ta nul mány, Műcsar -
nok, 1974); HA U LISCH L.: Szen tend rei művé szet, Bp.,
1977; MI HÁLYFY E.: Művé szek, ba rá ta im, Bp., 1977;
TE LEPY K.: Ivá nyi Grün wald, Bp., 1977; URI I.: Grá ber
Mar git, Bp., 1981; BE NE DEK K.: Mun ka áb rá zo lás Grá -
ber Mar git művé sze té ben, Művé szet, 1985/4.; BE NE -
DEK K.: Grá ber Mar git Né met or szág ban (ka ta ló gus be -
ve zető ta nul mány, Ma gyar művé szek né met or szá gi
emig rá ci ó ban 1919-1933, Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria,
1989); BE NE DEK K.: Grá ber Mar git (ka ta ló gus be ve -
zető ta nul mány, Szen tend rei Ga lé ria, Szen tend re, 1991);
BE NE DEK K.: Grá ber Mar git ki ál lí tá sa Szek szár don és
Szen tend rén, Új Művé szet, 1991/8.
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Lilaruhás nő – 1970-es évek – olaj, farost, 60x70 cm

Útépítés – 1950 körül – olaj, vászon, 50x100 cm
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1. Kecs ke mét – 1910-es évek – olaj, kar ton – 58x72,5 cm – j.j.l.:
Grá ber Mar git

2. Gyü mölcs szedők – 1916 – olaj, kar ton – 35x40 cm – j.j.l.:
Kecs ke mét Gra ber 1916

3. Gyü möl csös – 1916 – olaj, vá szon – 41x45 cm – j.j.l.: Gra ber
4. Kecs ke mé ti ci gány vá ros – 1919 – szén, pap ír – 37x54 cm –

j.b.l.:Gra ber Kecs ke mét 1919
5. Kony há ban – 1920-as évek ele je – szén, pap ír – 41x51 cm –

j.b.l.: Gra ber
6. Em mi – 1920-as évek – pasz tell, pap ír – 39,5x32 cm – j n.
7. Asz ta li csend élet – 1920-as évek – olaj, vá szon – 50,5x65,5 cm

– j.j.l.: Grá ber
8. Tó par ti fák – 1920-as évek – olaj, kar ton – 65x50 cm – j.b.l.:

Gra ber M
9. Nő kendővel – 1920-as évek – olaj, vá szon – 61,5x50 cm – j.j.l.:

Grá ber
10. Akt kendővel – 1920-as évek – olaj, kar ton – 44x62,5 cm – j.n.

11. Csend élet szob rok kal – 1920-as évek – olaj, vá szon kar to non –
65x55 cm – j.j.l.: Gra ber

12. Asszo nyok Nagy bá nyán – 1920-as évek – pasz tell, pap ír –
40x30 cm – j.b.l.: Gra ber

13. Nagy bá nyai há zak – 1920-as évek – olaj, vá szon – 80x60 cm –
j.j.l.: Gra ber

14. Za zar-par ti há zak – 1920-as évek – szén, pap ír – 47x63 cm –
j.n.

15. Nagy bá nyai ut ca – 1920-as évek – szén, pap ír – 62x46,5 cm –
j.b.l.: Gra ber M

16. Al ma szedők I. – 1920-as évek – ak va rell, pap ír – 20x15 cm –
j.j.l.: Gra ber M

17. Utol só va cso ra – 1920-as évek – ak va rell, pap ír – 23x20 cm –
j.b.l.: Gra ber M

18. Menny be me ne tel – 1920-as évek – olaj, vá szon – 76x63 cm –
j.n.

19. Cluny Mú ze um kert je – 1922 – pasz tell, pap ír – 26x20 cm –
j.j.l.: Gra ber M

20. Imád ko zó zsi dók – 1923 – ve gyes tech ni ka, pap ír – 40x32 cm
– j.j.l.: Gra ber 1923

21. Fes ték gyár Nagy bá nyán – 1924 – szí ne zett szén, pap ír –
40x35 cm – j.b.l.: Graber 1924

22. Sa int Éti en ne du Mont – 1926 – szén, pap ír – 26,5x20,5 cm

– j.b.l.: Pa ris 1926
23. Jó zsef At ti la – 1928 – pasz tell, pap ír – 46,5x30,5 cm – j.b.f.:

Gra ber Pa ris 1927
24. Erdőrész let – 1929 – szén, pap ír – 62x43 – j.j.l.: Gra ber M

1929
25. Csend élet vá zá val – 1920-as évek vé ge – pasz tell, pap ír –

40,5x53,5 cm – j.b.l.: Gra ber
26. Anyám – 1930-as évek ele je – olaj, vá szon – 29x23 – j.n.
27. Em mi port ré ja – 1930-as évek – olaj, vá szon – 47x35 cm –

j.n
28. Kék ru hás nő – 1930-as évek – olaj, vá szon – 62x64,5 cm – j.n.
29. Akt – 1930-as évek – ve gyes tech ni ka, pap ír – 33x24 cm –

j.b.l.: Gra ber
30. Ve res víz – 1930 kö rül – pasz tell, pap ír – 48x63 cm – j.b.l.:

Gra ber
31. Szo bám – 1930-as évek – olaj, vá szon kar to non – 60x70 cm –

j.b.l.: Gra ber
32. Al ma szedők II. – 1930-as évek – pasz tell, pap ír – 39x29 cm –

j.b.l.: Gra ber
33. Szen tend rei ka pu – 1930-as évek – szén, pap ír – 29,5x22

cm – j.j.l.: Gra ber
34. Építők – 1931 – pasz tell, pap ír – 32x46 cm – j.j.l.: Gra ber

1931
35. Sze ké ren – 1933 – tem pe ra, kar ton – 58x78 cm – j.j.l: Graber
36. Pi ros nad rá gos nő II – 1933 – pasz tell, kar ton – 30x47 cm –

j.j.l.: Gra ber Vi o la
37. Pi ros sap kás lány – 1935 – pasz tell, pap ír – 48x31,5 cm – j.b.l.:

Gra ber
38. Szen tend rei ut ca – 1940 – pasz tell, pap ír – 30x46,5 cm –

1940. jan. 24. Gra ber
39. Műte rem ben – 1940-es évek ele je – pasz tell, pap ír – 28,5x23

cm – j.j.l.: Gra ber
40. Sze rel me sek – 1940-es évek – olaj, vá szon kar to non – 65x50

cm – j.j.l.: Gra ber
41. Kert belső – 1940-es évek – olaj, vá szon – 52x68 cm – j.j.l.:

Gra ber
42. Ker ti ház – 1940-es évek – pasz tell, pap ír – 30x22 cm – j.b.l.:

Má ri á nak, Pé ter nek Mé ditől
43. Ház előtt – 1940-es évek – pasz tell, pap ír – 29x21cm – j.b.l.:

Gra ber

Műtárgylista

Zazar-parti házak – 1920-as évek – szén, papír, 47x63 cm

Apácák – 1946 – szén, papír, 24x32,5 cm
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44. Me le gedő – 1940-es évek – szén, pap ír – 31,5x22 cm – j.j.l.:
Gra ber

45. He gedűs – 1940-es évek – szén, pap ír – 28x41 cm – j.j.l.: Gra -
ber

46. Csend élet gyü möl csök kel – 1940-es évek – olaj, vá szon – 39x
59 cm – j.j.l.: Gra ber

47. Sár ga út – 1940-es évek – olaj, vá szon kar to non – 38x60
cm – j.j.l.: Gra ber

48. Kis le ány – 1945 – szén, pap ír – 20x23 cm – j.j.f.: Tes sá nak
1945 ok tó ber 30 Mé di

49. Pi a con – 1945 kö rül – pasz tell, pap ír – 24x32 cm – j.b.l.: Gra -
ber

50. Apá cák – 1946 – szén, pap ír – 24x32,5 cm – j.n.
51. Tu li pán – 1948 – olaj, kar ton – 48x52 cm – j.n.
52. Vi rá gok arc kép pel – 1948 – pasz tell, pap ír – 52x34 cm – j.j.l.:

Gra ber 48
53. Szen tend rei rész let – 1950 kö rül – pasz tell, pap ír – 48x62 cm

– j.n.
54. Út épí tés – 1950 kö rül – olaj, vá szon – 50x100 cm – j.b.l.: Graber
55. Gedő Il ka kép má sa – 1950-es évek – olaj, vá szon kar to non –

60x70 cm – j.b.l.: Gra ber
56. Ön arc kép – 1960 – szén, pap ír – 62,5x26 cm – j.j.l.: Gra ber
57. Szen tend re, An gyal u. II. – 1960 – pasz tell, pap ír – 24x32 cm

– j.b.l.: Gra ber
58. Ha jó ki kötő – 1960-as évek – olaj, vá szon – 50x50 cm – j.b.l.:

Gra ber

59. Nap ra for gók – 1960-as évek – ve gyes tech ni ka, pap ír – 63x48
cm – j.b.l.: Gra ber

60. Csend élet – 1960-as évek – pasz tell, pap ír – 65x50 cm – 
j.j.l.: Gra ber

61. Ka la pos hölgy – 1960-as évek – pasz tell, pap ír – 65x47 cm –
j.n.

62. Szen tend rei főtér – 1960-as évek – pasz tell, pap ír – 18x20,5
cm – j.j.l.: Gra ber

63. Szen tend re, An gyal u. I. – 1965 – pasz tell, pap ír – 24x30 cm
– j.j.l.: Gra ber

64. Szen tend rei csú csos ház – 1965 – pasz tell, pap ír – 34x24 cm
– j.j.l.: Gra ber

65. Nap ra for gó – 1970 – szén, pap ír – 43x61 cm – j.j.l.: Gra ber
66. Szen tend re, Sza már hegy – 1975 – pasz tell, pap ír – 21x30 cm

– j.k.l.: Gra ber
67. Csend élet gyü mölccsel, te ás kan ná val – 1970-es évek – olaj, vá -

szon – 60x47,5 cm – j.b.l.: Gra ber
68. Li la ru hás nő – 1970-es évek – olaj, fa rost – 60x70 cm – 

j.b.f.: Gra ber
69. Éva – 1970-es évek vé ge – olaj, vá szon – 70x50 cm – j.n.
70. Ön arc kép – 1980 – olaj, pasz tell kar to non – 60x47 cm – j.j.f.:

Gra ber
71. Vi rág csend élet – 1980 kö rül – olaj, vá szon – 80x60 cm – j.b.l.:

Gra ber
72. Le gelő ló – 1980-as évek – pasz tell, pap ír – 21,5x27,5 cm –

j.j.l.: Gra ber
73. Fekvő lány – 1980-as évek – olaj, vá szon – 50x70 cm – j.n.
74. Ol va só kis lány – 1980-as évek – olaj, kar ton – 50x66 cm –

j.b.l.: Gra ber

Bo rí tó 1. ol da lán:
Nő kendővel – 1920-as évek – olaj, vá szon, 61,5x50 cm

Bo rí tó 2. ol da lán:
Akt kendővel – 1920-as évek – olaj, kar ton, 44x62,5 cm
Kék ru hás nő – 1930-as évek – olaj, vá szon, 62x64,5 cm

Csend élet szob rok kal – 1920-as évek – olaj,
vá szon kar to non, 65x55 cm

Bo rí tó 3. ol da lán:
Vi rág csend élet – 1980 kö rül – olaj, vá szon, 80x60 cm

Csend élet gyü mölccsel, te ás kan ná val – 1970-es évek – olaj, vá szon,
60x47,5 cm

Asz ta li csend élet – 1920-as évek – olaj, vá szon,
50,5x65,5 cm

Bo rí tó 4. ol da lán:
Pi ros sap kás lány – 1935 – pasz tell, pap ír, 48x31,5 cm

A ki ál lí tás anya gát vá lo gat ták és a ka ta ló gus szer kesz té sé ben
köz reműköd tek:

Be ne dek Ka ta lin, Ha as Já nos, Ivá nyi Bi an ca, Ko pócsy An na,
Zó lyo mi Zsolt

A ki ál lí tást ren dez te: Be ne dek Ka ta lin és Ha as Já nos
Fo tók: Mes ter Ti bor

Gra fi kai ter ve zés: Szé kely hi di Ilo na – GRAF-ICA Bt.
Nyom dai ki vi te le zés: Por szin ter Nyom da, Bu da pest

Ezú ton kö szön jük a művész csa lád já nak és a ma gángyűjtőknek,
hogy a művek köl csön zé sé vel

a ki ál lí tás meg ren de zé sét le hetővé tet ték.

A ki ál lí tás meg te kint hető az In ter ne ten is: www. ha as ga le ria.hu

Kö szö ne tet mon dunk a Ra if fe i sen Bank Rt.-nek
a ka ta ló gus meg je len te té sé hez nyúj tott tá mo ga tá sá ért.

A Ga lé ria ki ál lí tá sa it a Hill top Nesz mély Rt. tá mo gat ja
Best Cel lar bo ra i val

Műtermében, Budapesten
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