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A Me rí tés a KUT-
ból ki ál lí tás so -

ro zat VI II. tár la ta –
ahogy meg szok hat tuk
– a Képzőművé szek Új
Tár sas ága (1924–1949)
egyik törzs tag já nak mű-
vé sze tét mu tat ja be.

Vö rös Gé za fest mé -
nyei gya ko ri sze replői
vol tak a „prog resszív”
KUT és az UME, a Ta -
más Ga lé ria, az Al ko -
tás Mű vész ház és a
Fé  szek Klub ki ál lí tá -
sai nak.

A gaz da sá gi fel len dü lés éve i ben, ami kor a művé szet -
pár to lás re me kül műkö dött, a festő a bo hém művé szek
éle tét él te. Bu da pest pezsgő bel vá ro sá ban ugya n azo kat
az út von ala kat jár ta be, amit mi is nap mint nap meg te -
szünk, a ta lán nem so ká ra új já éledő And rássy úti Ja pán
ká vé ház te ra szán ül dö gélt, raj zol ta művész ba rá ta it
(Bar csay, Be rény, Egry), a kor író i tól, szí né sze i től han -
gos Fé szek Klub ban töl töt te es té it.

A Képzőművé sze ti Főis ko lán mes te re itől (Bal ló Ede,
Pé csi Pilch Dezső, Ré ti Ist ván, Kerns tok Ká roly) a fes tő -
mes  ter ség tel jes tár há zát el sa já tí tot ta, nya ran ta a Szol -
no ki Művész te le pen és Nagy bá nyán dol go zott, a 20-as
évek vé gén, 30-as évek ele jén Szen tend rén fes tett. De a
leg  je lentősebb ha tás még is a fes té szet fővá ro sá ban, Pá -
rizs  ban ér te, ahol Ke es van Don gen, Fo u ji ta, Mo dig li a -
ni, Ma tis se műter mét lá to gat ta. Ko rai mun ká in ép pen
ezért fe dez hető fel az Éco le de Pa ris festőinek tu da tosan
al kal ma zott könnyed, szí nes, ér zé ki stí lu sa1. No ha kez -
dettől fog va szűkebb kör nye ze téből me rí tett té má kat –
főleg fel esé géről, An ná ról és só gornőjéről ké szült –, női
port ré kat és ak to kat, ön arc ké pe ket, en te riőrö ket, csend -
éle te ket, ut ca ké pe ket fes tett, a Pá rizs ban el töl tött idő
az tán vég le ge sen me gerősí tet te tö rek vé se i ben. Nagy
pél da ké pe Ma u ri ce Ut ril lo volt, Pá rizs ut cái  nak leg hi te -
le sebb festője, aki ép pen Vö rös Gé za ott tar tóz ko dá sá -
nak évé ben ál lí tott ki, és nem egy al ko tá sán is mer jük fel
a köz vet len ösz tön zést. Pél dá ul a Mont mart re-ot áb rá zo -
ló 1927-es ké pén és a Ká vé ház te ra szán, 1948. A fran ci ás
ízt szá mos na pi lap – Ma gyar Hír lap, Az Est, Pes ti Nap -
ló, Es ti Ku rir, 8 órai Új ság – műkri ti ku sa ki eme li Vö rös
Gé za em lí té se kor. A művész majd min den né pes kiál-

lításon részt vett, ame lyet a KUT, az UME, a Mun kácsy-
céh, a Szi nyei Tár sas ág ren de zett, s nép szerűsé gé nek mi
sem jobb bi zo nyí té ka, mint az, hogy na gyobb cso por tos
ki ál lí tá sok ese té ben is az új ság írók szin te ki vé tel nél kül
leg alább né hány szó ban ele mez ték műve it.

A KUT a kor szak nagy je lentőségű művé sze ti szer ve -
ze te volt, ala pí tó ve zetősé gi tag jai Csók Ist ván, Rippl-
Ró nai Jó zsef, Va szary Já nos (később Márffy Ödön is
csat la ko zott).2 A ki ál lí tott anya gok kva li tá sát, ha la dó
esz mé it alap sza bá lyá ban biz to sí tot ta, mi sze rint a mű -
vé  szek kö te lezően min dig csak friss fest mé nye i ket ál lít -
hat ták ki, szi go rú zsűri zés mel lett. A KUT ka ta ló gu sok
így a művek da tá lá sá ban is nagy se gít sé get nyújt hat -
nak. A Tár sas ág 1924-ben ala kult, 1926-ban KUT, 1930-
ban Új Szín cím mel fo lyó i ra tot in dí tott, amely nek szer -
kesztői Dé nes La jos, Ró zsa Mik lós és Gyön gyö si Nán -
dor vol tak. Rö vid műkö dé sük alatt a KUT 11, az Új szín
3 szá mot je len te tett meg, s Ra bi novszky Má ri usz, Gent -
hon Ist ván, Gerő Ödön, Fó nagy Bé la vol tak a leggyak -
rab ban pub li ká ló írói.

A KUT tár sas ág szer ve zé sé ben ju tott el Vö rös Gé za
Nürn berg be is, ahol az Assisi Szent Fe renc pré di kál a ma -
da rak nak (1927) című művét meg is vá sá rol ta a mú ze um.
A mű nek több vál to za tát is mer jük, ame lyek kö zül kettőt
itt is lát ha tunk. A KUT 1929-es ki ál lí tá sán 226 művet
mu tat tak be, s Kmetty, Be rény, Perl rott mel lett Vö rös Gé -
za is kitűnt műve i vel. Kál lai Mik lós a Nem ze ti Új ság ban
meg is em lí ti az Ak tot3, amely nek vál to za ta 1997-ben  a
Blitz-Magángyűjtők Galériája kiállítása kapcsán az Új
Művé szet cím lap já ról te kin tett vissza, s most szin tén
sze re pel a ki ál lí tá son Akt műte rem ben cím mel.

Eb ben az időszak ban a Szen tend rei Művész te lep, a ki -
ál lí tá sok és a művész tár sak ba rát sá ga alap vetően ha tá roz -
ta meg Vö rös Gé za művé sze tét, pl.: Czim ra Gyu la, Hol lós-
Mat ti o ni Esz ter (aki nap ló já ban meg is em lé ke zik ró la), Je -
ges Ernő, Mo dok Má ria, Mi háltz Pál, Óno di Bé la.

Kö zü lük ke rült ki az a hat fi a tal művész (Do ma -
novszky End re, Hol lós-Mat ti o ni Esz ter, Ke le men Emil,
Med veczky Jenő, Va dász End re, Vö rös Gé za), akik nek
Lá zár Bé la és Ernst La jos 1929-ben az Ernst Mú ze um -
ban cso port ki ál lí tást szer vez tek. Va ló színűleg ebből az
anyag ból va ló a ki ál lí tá son sze replő Szen tend rei há ztetők.

1930-ban az UME tár la tán sze re pelt Vö rös az zal a Pi -

Egy „fészeklakó” festő megmentett világa

Önarckép műteremben
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1 In te jú Vörös Gézával, Es ti Kis Új ság, 1944. már ci us 11.
2 Va szary Já nos: Be kö szöntő, KUT fo lyó i rat, I/1., 1926. már ci us 28.
3 A KUT ki ál lí tás, Ma gyar Hír lap, 1929. ja nu ár 6.; Kál lai Mik lós: A KUT ki ál lí -

tá sa, Nem ze ti Új ság, 1929. ja nu ár 6.
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cas  sós csend élet tel (ere de ti cí me Pi cas so könyv), amely a
je len tár lat egyik leg ki emel kedőbb da rab ja és be il leszt -
hető az ars po e ti kus so ro zat ba, amely be a Budd hás
csend élet, a Csend élet Ga u gu in ka lap pal (1940 k.) és a Ca -
hi ers’d art (1936) is tar to zik. (Az utób bi té má ja egy fran -
cia művé sze ti fo lyó i rat.)

Vö rös Gé za szá mos eset ben fes tett több vál to za tot
egy-egy be ál lí tás ról, so ro za tok ban gon dol ko dott, vagy
csak a si ke res ké pe ket fes tet te meg több ször, ahogy a
Zöld ka lap és a Fél akt fá tyol lal című fest mé nyek ese té ben
is. Mind két mű sze re pelt Lá zár Bé la Ernst Mú ze um be -
li újabb cso port ki ál lí tá sán 1934-ben, ame lyek nek fel dol -
go zá sai az ál ló for má tu mú fi nom női port ré, a Fél akt és
a Zöld ka la pos nő port ré ja.

Az 1934-es KUT ki ál lí tá son hét(!) kép pel részt vevő
Vö rös ne vét a na pi la pok kri ti ká i ban4 Bar csay, Be ne, Já ritz
ne vei mel lett ol vas hat juk. Ké pe i nek jel le gét Mo dig li a ni -
hoz ha son lít ják; a fris sen nyí ló Műte rem Ga lé ria a bu da -
pes ti Kos suth Lajos utca 12-ben Czi gány, Czó bel, Glatz
mel lett Vö rös Gé zát is be mu tat ta a nyi tó ki ál lí tá son.

A kö vet kező évek ben Vö rös éle té ben a Fé szek, F=
Festők, É=Épí té szek, S=szob rá szok, Z=ze né szek, É=
éne  ke sek, K=ko mé di á sok,5 Klub ja ját szot ta a leg je -
lentősebb sze re pet, nap ja it raj zo lás sal, kár tyá zás sal töl -
töt te, a kor je lentős festői, Csók, Kerns tok, Rippl-Ró nai,
Va szary vol tak ka ri ka tú rá i nak mo dell jei. A hí res Fé szek
Bá lok ra (pl.: 1936) meg hí vót, de ko rá ci ót ké szí tett, és egy
(már nem lé tező) Így fest tek Ti című szel le mes fres kót. 

A Ta más Ga lé ria és az Al ko tás Művész ház a kor szak
szak ma i lag leg ní vó sabb ki ál lí tó he lyei kö zé tar toz tak, s
Vö rös Gé za 1944-ben – po li ti ka i lag nem ép pen sze ren -
csés időszak ban – az Al ko tás ba ka pott meg hí vást ön -
álló tár lat ra. Ez a kis sé meg ké sett be mu ta tó a művész
leg je lentősebb ki ál lí tá sa volt, amely nek ka ta ló gu sá ba
Mi hály fi Ernő – gyűjtő és műkri ti kus, Vö rös Gé zá val
Pá rizs ban 1938-ban ta lál ko zott – írt előszót. Ebből va ló a

kö vet kező idé zet: „Der medt kö zöny és ret tent né ma ság
si va ta gá ban, ho gyan ma rad tak fá su lat la nok a művé -
szek? Hogy Ber lin ben, Pá rizs ban, Ró má ban mit csi nál -
nak, nem tud juk, egyet len hír sem ér ke zik ró luk. De itt
ná lunk egy re na gyobb öröm mel fe dez zük fel, hogy fes-
tők és szob rá szok műter me iben sér tet le nül él a meg -
men tett vi lág. Él, lé leg zik, fejlődik, tel je se dik. A KUT ki -
ál lí tá sán is lel ken dez tünk ta valy ezen a cso dán. S fi gyel -
jük a festőket, ku tat juk tit ku kat, s les sük, si ke rül-e ne -
kik: megőriz ni, át men te ni Eu ró pát? A szel lem sza bad -
sá ga te rü le te ken kí vü li sé get él vez a festők műter mé -
ben. Ko resz mék el len sé ges ára da tá ban itt meg hú zó dott
a művé szi sza bad ság, s ha ez meg ma rad, van re mény
az em be ri sza bad ság fel éle dé sé re is.” Vö rös va ló ban
őriz te sza bad sá gát, olyannyi ra, hogy si ke rült meg me -
ne kül nie mun ka tá bo rok ból, aho vá a ki ál lí tás meg nyi tá -
sa után pár nap pal hur col ták el. A Pest szentlőrin cen,
Kősze gen és Gö döllőn töl tött vi gasz ta lan időt is raj zo -
lás sal eny hí tet te, erről ta nús ko dik a Zsi dó Mú ze um ban
őrzött há rom, ak va rel le ket, raj zo kat tar tal ma zó váz lat -
fü ze te.

Az ín sé ges idők el len ére nagy si kert ho zott az Al ko -
tás be li ki ál lí tás, ri por tot ké szí tett ve le az Es ti Kis Új ság,6

a Hétfő Reg gel ben Ha lápy Já nos írt kri ti kát,7 a kor kis -

4 KUT ki ál lí tás kri ti kák 15 lap ban je len tek meg.
5 Fé szek Em lék könyv, Bu da pest, 1962.
6 Vörös Géza ki ál lí tá sa, Es ti Kis Új ság, 1944. már ci us 11.
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sé pa te ti ku san mo do ros új ság írói szel le mé ben: „Nyol c -
é ves asz ke ti kus mun ka ered mé nyét mu tat ja be Vö rös
Gé za az Al ko tás Művész ház ban. A min dig szel le me sen
szó ra koz ta tó és festő, jó ked vét főleg a ge o met ri kus dí -
szítőele mek ben ke reső művész ezút tal nem má sok, ha -
nem a ma ga gyö nyörűsé gé re dol go zott. Így si ke rült
azo kat is meg hó dí ta nia, akik a leg fo ko zot tabb igé nye -
ket tá maszt ják a művé szet tel szem ben. Ha Vö rös Gé za
ed dig va sár na pi han gu la to kat fes tett, ak kor most azt
mond hat juk, hogy itt a ko moly mun ká val já ró, ko moly
hét köz na pi örö mök nyer nek ki fe je zést. Ezek a ké pek
kö zel hív nak ma guk hoz és ed dig el hall ga tott val lo má -
so kat tesz nek. Ezekből a val lo má sok ból bon ta ko zik ki
Vö rös Gé za iga zibb én je, a ko moly, mes ter sé gét hi va -
tásszerűen űző elsőran gú festő. A ki ál lí tás a le gelső
művé sze ink so rá ban biz to sít he lyet Vö rös Gé zá nak.”

Az 1945 utá ni idők nem ked vez tek a „fran ci ás köny-
nyed ségű, in tim fest mé nyek”-nek, és Vö rös Gé za kény -
te len volt a nagy or szá gos se reg szem lé ken nagy részt
mun ká sé let-tár gyú ké pe ket ki ál lí ta ni. Ha bár az Ernst
Mú ze um gaz dá já val együtt arisz tok ra ti kus ne vét is el -
vesz tet te, és el ke resz tel ték Művé sze ti és Ke res ke del mi
In té zet nek (később több ne vet is ka pott), a Sport és
Művé szet ki ál lí tás volt a „leg ní vó sabb” prog ram ja,
azért ren dez tek né hány iga zi művé sze ti tár la tot is. A

há bo rú utá ni első va la mi re va ló ki ál lí tás, amely re meg -
hív ták Vö rös Gé zát, a Képzőművé sze tünk újí tói Nagy -
bá nyá tól nap ja in kig cí met vi sel te. 1947-ben a kény szerű
szü net után meg nyi tó Al ko tás Művész ház ban pél dá ul
Al bin Já nos műépí tész ön arc kép-gyűjte mé nyét mu tat -
ták be, ahol 120 művész (töb bek kö zött Rud nay Gyu la,
Her mann Li pót, Szőnyi Ist ván, Kmetty Já nos, Be rény
Ró bert, Frank Fri gyes) port réi sze re pel tek és mel let tük
egy-egy, a művé szek re jel lemző más té má jú mű. A ka -
ta ló gus ba Ra bi novszky Má ri usz írt előszót.8

Ese mény te len idők után 1949-ben el nyer te a Ne mes
Mar cell-fé le Szi nyei Nagy Táj kép dí jat, pá lyá já nak leg -
na gyobb el is me ré sét, egy ko rai mun ká já val (Szen tend -
rei Er zsé bet tér, 1929). Ez meglehetősen iro ni kus, hi -
szen ak ko ri ban olyan ké pe ket fes tett, mint Je go rov a
me zőcsá ti tszcs-ben, Per me tezőgép a Mi csu rin ban,
Épül Sztá lin vá ros, Szov jet to rony da ru (e té mák egyi két
majd’ min den pá lyán ma rad ni aka ró festő, meg győ ző -
dé se el len ére is meg fes tet te).

A művé szet utol só bás tyái a művész te le pek vol tak,
pél dá ul a nagy ma ro si vagy a ze be gé nyi, aho vá Vö rös Gé -
za is járt. No ha mind kettő kö tet len és la za szer ve ző dé sű
volt, még is a művé szek szá má ra me ne dé ket je len tett.

Vö rös Gé za 1957. ok tó ber 31-én be kö vet ke zett ko rai
ha lá la mi att nem ér te már meg az Ernst Mú ze um 70
művészt be mu ta tó rep re zen ta tív tár la tát.9 Ha lá la után
1961-ben a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria em lék ki ál lí tást ren -
de zett műve iből a Műcsar nok ka ma ra ter mé ben, ahol
46 olaj fest mény és 33 rajz sze re pelt, s a műve ket nem -
csak a kö zön ség, de a művész tár sak is el is me rés sel fo -
gad ták. Utol só ön ál ló ki ál lí tá sa 1997-ben a Blitz és a
Ma gángyűjtők kö zös ren dez vé nye volt, de műve i vel ta -
lál koz hat tunk a Szol no ki (Ernst Mú ze um), a Nagy bá -
nyai (1996, Magyar Nemzeti Galéria) és a Szen tend rei
Fes té szetről (1977, 2002/2003) szó ló ki ál lí tá so kon, a Fé -
szek-ki ál lí tá son (1976), Szom bat he lyen (1992) egy ma -
gyar új tár gyi la gos ság/Ne ue Sach lich ke it té má jú be mu -
ta tón. A Magyar Nemzeti Galéria ál lan dó ki ál lí tá sán fe -
le sé ge port ré ja (Nő sár ga pu ló ver ben, 1935) lát ha tó.

Művei meg ta lál ha tók a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, a
Szom bat he lyi Kép tár, a szé kes fe hér vá ri De ák Gyűjte -
mény, a Zsi dó Mú ze um, a Pé csi Ja nus Pan no ni us Mú -
ze um, a szen tend rei Fe renczy Mú ze um, a Petőfi Iro dal -
mi Mú ze um anya gá ban.

Öröm te li ak tu a li tás – hi szen a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti időszak nak in ten zív művé szet tör té ne ti fel tá rá sát
él jük – hogy eb ben az év ben lát ha tó két olyan je lentős –
Vö rös Gé za művé sze té hez is kap cso ló dó – ma gán gyűj -
te  mény ki ál lí tá sa szak mai ka ta ló gus sal kí sér ve, mint a
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7 Ha lápy Já nos: Vörös Géza ki ál lí tá sa, Hétfő reg gel, 1944. már ci us 6.
8 Ra bi novszky Má ri usz: A művész két ar ca, Kata ló gus előszó, Al ko tás

Művész ház, 1947. már ci us 9-25.
9 Az Ernst Mú ze um ki ál lí tá sa, Es ti Hír lap, 1957. de cem ber 24.



Ta más Hen rik-gyűj te  mény Pé csett és a Mi hály fi Ernő-
gyűj te mény Sal gó tar ján ban.

Vö rös Gé za élet mű vé nek nagy ré szét műter mi en te -
riőrök, csend éle tek, ál lan dó mo dell je iről ké szült ak tok,
port rék, nö vé nyi kom po zí ci ók te szik ki. A de ko ra ti vi -
tást hang sú lyo zó, sík ban ma ra dó műve ken gyak  ran fo gal -
ma zód nak meg festőmes ter ség re uta ló műter mi en te -
riőrök, fes tő szer  szá mo kat áb rá zo ló csend éle tek, leg jel -
leg ze te seb bek az ál lan dó mo del lekről ké szült ala kos
kom po zí ci ók, ak tok, portrék, ke le ti e sen pu ri tán nö vény -
be ál lí tá sok, me lyek üres sé get, egy kedvűsé get su gá roz -
nak, ugyan ak kor Vö rös Gé zá nál a szen tend rei kor sza -
ká ból szár ma zó sze cesszi ós vo nal ve ze tés könnyed har -
mó ni á ja is meg ha tá roz za eze ket a műve ket (Akt műte -
rem ben, Fél akt, Budd hás csend élet). A fa u ves ha gyo má -
nyo kon ne vel ke dett művész az Éco le de Pa ris10 al ko tó i -
nak szín gaz dag posz timp resszi o niz mu sát, Ma u ri ce Ut -
ril lo vá ros kép fes té sze tét öt vöz te a ha zai táj kép fes té szet

(Nagy bá nya) ha gyo má nya i val. Ko rai ké pe i nek jel leg ze -
tes vo ná sa a pon tos raj zon, biz tos vo nal ve ze té sen kí vül
a szo kat lan, nyug ta lan kom po ná lás, amely a szi go rú,
fron tá lis, már-már ikon szerűen me rev áb rá zo lá so kat
old ja.

Az 1930-as évek ele ji hűvö sen fi nom, az új tár gyi la -
gos ság (Ne ue Sach lich ke it) iko nog rá fi á ját fel vo nul ta tó,
sze cesszi ós–art-de cós jel legű fest mé nye i vel el len tét ben
az 1930-as évek vé gétől már nem a vo na las, gra fi kus
előadás mód jel lem zi műve it, ha nem a mo del lált, plasz -
ti kus, ter mé szet szerű exp resszi vi tás, amely en te riőrké -
pe in, vi rág csend éle te in, táj- és vá ros ké pe in ép púgy je -
len van, mint leg ked vel tebb műfa já nak da rab ja in, a
port ré kon, ön arc ké pe ken.

A ki ál lí tá son Vö rös Gé za egész pá lyá ját átí velő vá lo -
ga tás ban – rend ha gyó an – nem csak ma gángyűjte mé -
nyekből, ha nem mú ze u mi tör zsa nya gok ból köl csön -
zött, az életműben fon tos sze re pet be töltő művek is lát -
ha tók, pl.: a Nap pal és Éj sza ka a Szom bat he lyi Kép tár ból,
a Szen tend rei vá ros kép a szé kes fe hér vá ri De ák-gyűjte -
ményből, a Fekvő akt a Pécsi Képtárból, a Szentendrei 
részlet a szentendrei Ferenczy Múzeumból.
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zött, Nagy bá nya Kon fe ren cia, 1997. feb ru ár 27–28,
Szom bat he lyi Kép tár; 
TÓTH AN TAL: A Szen tend rei festők Tár sas ága, a vá ros ba lá -
to ga tó művész ven dé gek, va la mint a sza bad is ko la részt vevői
és a szen tend re i ek kap cso la ta más művé sze ti tár sa sá gok kal; 
KISS JO A KIM MAR GIT: A táj kép a szen tend rei fes té szet ben
1926–35 kö zött, Szen tend re művé sze te 1926–35 kö zött,
(Kon fe ren cia) 1997, Szen tend re; 
BÁ NÓ AND RÁS: Egy akt di a dal me ne te, Bon ton Ma ga zin,
1998. jú ni us; 
A KUT-ról: KO PÓCSY AN NA: A Képzőművé szek Új Tár -
sas ága, A KUT első kor sza ka (1924–27), Művé szet tör té -
ne ti Ér te sítő 1995/3–4.

4

10 1986-ban Di jon ban ren dez tek Éco le de Pa ris ki ál lí tást, amely re Vö rös Gé za
ön arc ké pe, az 1930-as Pettyes sál és vö rös könyv ke rült ki.

Festő és felesége – 1920-as évek vége
– tempera, papír, kartonon – 48x31,5 cm
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Kávéház teraszán – 1948 – vegyes technika, papír, 32,5x42,5 cm

Párizsi részlet – 1928 körül – olaj, vászon,  86x66 cm Picassós csendélet – 1929 körül – olaj, vászon, 100x73 cm
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Nappal és éjszaka – 1926 – olaj, vászon, 145x116 cm



7

Fekvő akt – 1934 – olaj, vászon, 65x120,5 cm

Csendélet mandolinnal – 1920-as évek vége – olaj, vászon,
114,5x100 cm

Műteremben – 1930 körül – olaj, vászon, 100x72 cm



8

Feleségem – 1936 körül – olaj, pauszpapír,
29x25 cm

Nő könyvvel – 1943 – olaj, vászon, 115x88 cm

Zöld kalapos nő portréja – 1935 körül – olaj, vászon,
39x32 cm

Önarckép – 1943 körül – vegyes technika, papír,
49x43 cm
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Életrajzi adatok

1897 feb ru ár 18-án szü le tett Nagy dob rony ban.
1917–1920 a Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Fő is ko lán foly -

tat ta nul má nyo kat, mes te rei: Bal ló Ede, Pé -
csi Pilch De zső, Ré ti Ist ván, 1920-ban Kerns -
tok Ká roly.

1922–1924 a szol no ki mű vész te le pen dol go zik, mes te -
re: Fé nyes Adolf, aki nek mű vei a kez de ti
kor szak ban nagy ha tást gya ko rol nak rá.

1925-ben a nagy bá nyai mű vész te le pen al kot. Mű vé -
sze té re ek kor a leg na gyobb ha tást a nagy -
bá nyai ple in-air fes té szet ha gyo má nya it
köz ve tí tő Ré ti Ist ván mű vei gya ko rol ják.

1927-ben el őször jár Pá rizs ban, aho vá ez után több ször
is (1931-ben, 1933-ban, 1937-1938-ban) el lá to -
gat. A pá ri zsi ta nul má nyu tak, a fran cia fes té -
szet, kü lö nö sen Ma tis se al ko tá sai és a ke le ti
(per zsa, hin du) mű vé szet újabb im pul zust
ad nak szá má ra. Az Éco le de Pa ris-hoz kap -
csol ha tók eb ben az idő ben ké szí tett fest mé -
nyei, ame lye ken 1934-ig a klasszi ci zá ló an
tisz ta vo nal és a szín fol tok de ko ra tív ha tá sú
el ren de zé se játssza a fő sze re pet. E mű vek kel
sze re pel a prog resszív mű vész egye sü le tek, a

Kép ző mű vé szek Új Tár sas ága és az Új Mű -
vé szek Egye sü le te ki ál lí tá sa in.

1928-ban a Szinyei Merse Pál Társaság ki tün te tő el is -
me rését kapja.

1929-ben a Szen tend rei Mű vész te le pen al kot.
1935-től mű ve i ben meg szű nik a gra fi kai elem, a la -

pos szín fe lü le tek túl sú lya, egy tár gyi a sabb,
tes te sebb, bur ján zó kor szak kez dő dik fes té -
sze té ben. E fes tői tö rek vé sek fo ko za to san
ve zet nek át a 40-es, 50-es évek ben Ze be -
gény ben és Nagy ma ro son al ko tott poszt -
nagy bá nyai fel fo gá sú, imp resszi o nisz ti kus
tá jáb rá zo lá sok hoz.

1936-ban kez d el Ze be gény ben is fes te ni, 1943-ban új -
ból itt te vé keny ke dik.

1936-tól részt vesz a Fé szek Mű vész klub mű te rem -
bál jai de ko rá ci ó i nak el ké szí té sé ben (1936,
1938-1939, 1947).

1939-ben a Fé szek-mű vész cse re ke re té ben olasz or -
szá gi ta nul má nyu tat tesz.

1948-tól rend sze re sen fest  Nagy ma ro son, 1956-ban
az ot ta ni mű vész te lep egyik ala pí tó ja.

1949-ben a Szinyei Merse Pál Társaság táj kép-dí ját
ka pja.

1957 ok tó ber 31-én halt meg Bu da pes ten.

Össze ál lí tot ta: Zsá ko vics Fe renc

Ki ál lí tá sok – vá lo ga tás
(A hely ség név vel nem je lölt ki ál lí tó ter mek

Bu da pes ten ér tendők)

1916–17 Té li Tár lat, Műcsar nok
1926 Ta va szi Sza lon, Nem ze ti Sza lon
1927, 1929, 1930, 1932, 1934 ápr., 1934 dec., 1936, 1937, 
1938, 1940, 1943

KUT ki ál lí tá sok, Nem ze ti Sza lon
1931, 1932, 1933 UME ki ál lí tá sok, Nem ze ti Sza lon
1927 Szol no ki Művész te le pi Ki ál lí tás, Műcsar nok
1927 Ön ál ló kiállítás Rad nay Mik lós sal, Műte -

rem tár lat
1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940, 1941, 
1943 Ta va szi Sza lon (vál to zó hely szín), Nem ze ti

Sza lon, Ernst Mú ze um, Műcsar nok
1928–49 a Szi nyei Tár sas ág és a Mun kácsy-céh rend -

sze res ki ál lí tá sai
1929 Die Auss tel lung Ne u ze it li cher Un ga ris cher

Kunst, Nürn berg
1929 Mo dern Ma gyar Gra fi ka, Ta más Ga lé ria

Önarckép – 1944
– tus, karton – 32x24 cm



1930 Szen tend rei Festők Tár sas ága, Nem ze ti Sza -
lon

1930 Ön arc kép ki ál lí tás, Ta más Ga lé ria
1931 Ma gyar Posz timp resszi o nis ta gra fi kai ki ál lí -

tás
1931 Ma gyar Művész kép má sok, Műcsar nok
1933 Mai ma gyar festők, Ta más Ga lé ria
1934 Cso port ki ál lí tás, Ernst Mú ze um
1934 Mo dern Ma gyar Gra fi ka, Ta más Ga lé ria
1935 Cso port ki ál lí tás, Műte rem
1935 Mo dern Ma gyar Ak va rell, Ta más Ga lé ria
1936 Ön ál ló ki ál lí tás, Fé szek Klub Ga lé ria
1939 Új Ma gyar Ké pek, Ta más Ga lé ria
1942 Ma gyar Ak va rel lek, Ta más Ga lé ria
1942 Cso portki ál lí tás, Al ko tás Művész ház
1944 Ön ál ló ki ál lí tás, Al ko tás Művész ház
1945 Képzőművé sze tünk Nagy bá nyá tól nap ja in -

kig, Fővá ro si Kép tár
1947 A művész két ar ca, Al ko tás Művész ház
1951, 1952, 1954, 1955

Or szá gos Képzőművé sze ti ki ál lí tá sok,
Műcsar nok

1952 Szol no ki Művész te le pi Ki ál lí tás, Ernst Mú ze -
um

1957 Ta va szi Tár lat, Műcsar nok
1957 70 művész, Ernst Mú ze um
1959 Ma gyar rajz és ak va rell, Magyar Nemzeti

Galéria
1961 Ön ál ló ki ál lí tás, Műcsar nok
1962 Nagy bá nyai festők, Magyar Nemzeti Ga lé ria
1962 Nagy bá nyi festők, Magyar Nemzeti Galéria
1964 A Du na ka nyar festői, Esz ter gom
1974 Lá zár Bé la gyűjte mé nye, Pécs, Ja nus Pan no -

ni us Mú ze um
1976 Fé szek ki ál lí tás, Fé szek Klub Ga lé ria
1977 A Szen tend rei Művé szet 50 éve, Szen tend re
1986 Éco le de Pa ris, Di jon, Fran cia or szág
1989 A művész a vál to zó vi lág ban, Magyar Nem -

ze ti Ga lé ria
1992 Az exp resszi o niz mus után, Új tár gyi as ság és

klasszi ciz mus, Szom bat he lyi Kép tár
1994 Szen tend rei Festők Tár sas ága, Fe renczy Mú  -

ze um, Szen tend re
1997 Nagy bá nya művé sze te, Szom bat he lyi Kép -

tár, Kis kun ha las
1997 Bo zsó-gyűjte mény ön arc ké pei, Kecs ke mét
1997 Ön ál ló ki ál lí tás, Blitz-Magángyűjtők Ga lé -

riája
2002 Szen tend rei Festők, Művé szet Ma lom, Szen -

tend re
2003 KUT ki ál lí tás, Magyar Nemzeti Galéria
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Idős dáma lornyonnal és legyezővel – 1937
– tempera, olaj, vászon – 110x65 cm

Turbános hölgy – 1920-as évek
– pasztell, karton – 31x37 cm
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1. Nap pal és éj sza ka – 1926 – olaj, vá szon – 145x116 cm
– j.k.l.: Vö rös Gé za – a Szom bat he lyi Kép tár köl -
csön zé se

2. Lek vár fő zés – 1926 – ak va rell, tus, pap ír – 13x12 cm,
j.j.f.: Vö rös Gé za 926

3. Ön arc kép mű te rem ben –1927 – ak va rell, tus, pap ír –
36,5x27,5 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za 927

4. As si si Szent Fe renc pré di kációja – 1927 kö rül – olaj, vá -
szon – 70x70 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za

5. Pá ri zsi rész let – 1928 kö rül – olaj, vá szon – 86x66 cm
– j.j.l.: Vö rös Gé za Pa ris

6. Szen tend rei ház te tők – 1929 – olaj, vá szon – 73x100 cm
– j.j.l.: Vö rös Gé za – rep ro du kál va: Ki e sel bach Gyűj -
te mény, 1996.; ki ál lít va, rep ro du kál va: V.G. ki áll.
(kat.), Blitz Ga lé ria – Ma gán gyűj tők Ga lé ri á ja, 1997.

7. Szen tend rei ka pu – 1929 – ve gyes tech ni ka, pap ír –
30x40 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za 929

8. Pi cas sós csend élet – 1929 kö rül – olaj, vá szon – 100x73
cm – j.b.l.: Vö rös Gé za – ki ál lít va: UME III. ki áll.,
1931. febr., Nem ze ti Sza lon

9. Vá ros kép – 1929 kö rül – olaj, vá szon – 65,2x53,5 cm –
j.b.l.: Vö rös Gé za – a szé kes fe hér vá ri De ák Gyűj te -
mény köl csön zé se

10. Fe le sé gem arc ké pe – 1920-as évek – olaj, vá szon –
33,5x25,5 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za – Rep ro du kál va: 
Ki e  sel bach Gyűj te mény, 1996.

11. Tur bá nos hölgy – 1920-as évek – pasz tell, kar ton –
31x37 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za

12. Csend élet man do lin nal – 1920-as évek vé ge – olaj, vá -
szon – 114,5x100 cm – j.k.l.: Vö rös Gé za – Rep ro du -
kál va: Ki e sel bach Gyűj te mény, 1996.; ki ál lít va, rep -

ro du kál va: V.G. ki áll, (kat.), Blitz Ga lé ria – Ma gán -
gyűj tők Ga lé ri á ja, 1997.

13. As si si Szent Fe renc a ma da rak kal – 1920-as évek vé ge –
olaj, fa rost – 50x40 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za, hát ol da -
lán: fe li rat

14. Fes tő és fe le sé ge – 1920-as évek vé ge – tem pe ra, pap ír,
kar to non – 48x31,5 cm – j.j.f.: Vö rös Gé za

15. Akt mű te rem ben (Tur bá nos nő) – 1930 – tem pe ra, vá -
szon – 100,5x73,5 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za – Ki ál lít va:
Ta va szi Sza lon, 1930. Nem ze ti Sza lon

16. Ka la pos fér fi (Ön arc kép) – 1930 kö rül – olaj, vá szon –
65x52 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za – rep ro du kál va: Ki e -
sel bach Gyűj te mény, 1996.; ki ál lít va, rep ro du kál va:
V.G. ki áll. (kat.), Blitz Ga lé ria – Ma gán gyűj tők Ga -
lé ri á ja, 1997.

17. Szen tend rei rész let – 1930 kö rül – olaj, fa le mez –
54x64,5 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za – a szen tend rei Fe -
renczy Mú ze um köl csön zé se

18. Mű te rem ben – 1930 kö rül – olaj, vá szon – 100x72 cm
– j.j.l.: Vö rös Gé za

19. Csend élet – 1930-as évek ele je – olaj, kar ton – 53x73 cm,
j.j.l.: Vö rös Gé za, hát ol da lán: 1938-as ki ál lí tá si rag lap

Műtárgylista

Ülő akt faliszőnyeggel – 1930-as évek
– olaj, karton – 56,5x74,5 cm

Assisi Szent Ferenc a madarakkal – 1920-as évek vége
– olaj, farost – 50x40 cm
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20. Pá rizs – 1931 – olaj, vá szon – 60x73 cm – j.j.l.: Vö rös
Gé za Pa ris 31.

21. Port ré – 1932 – tem pe ra, vá szon – 48x35 cm – j.b.f.:
Vö rös Gé za XXXII.

22. Női port ré (fe le sé ge arc ké pe) – 1933 – olaj, vá szon –
60,5x80,2 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za 33 – a pé csi Mo dern
Ma gyar Kép tár köl csön zé se

23. Csend élet – 1933 kö rül – ve gyes tech ni ka, pap ír –
30x20 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za

24. Csend élet (Gyü mölcs ko sár) – 1934 – olaj, vá szon –
44x82 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za 34, hát ol da lán: Mun -
kácsy céh ki ál lí tá sa, 1934 – a pé csi Mo dern Ma gyar
Kép tár köl csön zé se

25. Fek vő akt – 1934 – olaj, vá szon – 65x120,5 cm –
j.b.l.: Vö rös Gé za 34 – a pé csi Mo dern Ma gyar Kép -
tár köl csön zé se

26. Zöld ka la pos nő port ré ja – 1935 kö rül – olaj, vá szon –
39x32 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za

27. Csend élet – 1935 kö rül – olaj, vá szon – 66,5x44 cm –
j.j.f.: Vö rös Gé za

28. Vi rá gok vá zá ban – 1936 – olaj, vá szon – 60x50 cm –
j.j.l.: Vö rös Gé za 36

29. In dó há zi ka nyar – 1936 – olaj, vá szon – 80x90 cm –
j.j.l.: Vö rös Gé za 1936 – ki ál lít va: El ső Sza bad Nem -
ze ti Ki ál lí tás, Mű- és Ré gi ség ke res ke del mi Vál la lat
(volt Ernst Mú ze um)

30. Fe le sé gem – 1936 kö rül – olaj, pa usz pa pír – 29x25 cm
– j.b.f.: Vö rös Gé za

31. Csend élet kor só val és gyü möl csök kel – 1937 – olaj, kar -
ton – 46x38,5 cm – j.b.f.: Vö rös Gé za 37

32. Idős dá ma lor nyon nal és le gye ző vel – 1937 – tem pe ra,
olaj, vá szon – 110x65 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za 37 – ki -
ál lít va: 1937 KUT ki áll., Nem ze ti Sza lon

33. Ülő akt fal isző nyeg gel – 1930-as évek – olaj, kar ton –
56,5x74,5 cm – j.j.l.: VG

34. Fél akt – 1930-as évek vé ge – olaj, vá szon, kar ton ra ka -
sí roz va – 53x20 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za

35. Szo bá ban ol va só fér fi – 1940 – olaj, vá szon – 119x64 cm
– j.b.l.: Vö rös Gé za 40.

36. Vi rág csend élet – 1940 – olaj, vá szon – 33x25,5 cm –
j.b.l.: Vö rös Gé za 40

37. Vi rá gok – 1940-es évek ele je – olaj, vá szon, kar to non –
23x24 cm – j.b.l.: VG

38. Szen tend rei ház (Kí gyó u. 6.) – 1942 – olaj, vá szon –
73x100 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za 42. Sz. E. – a szen -
tend rei Fe renczy Mú ze um köl csön zé se

39. Nő könyv vel – 1943 – olaj, vá szon – 115x88 cm – j.b.l.:
Vö rös Gé za 43. – ki ál lít va: V.G. ön ál ló ki áll., Al ko tás
Mű vész ház; rep ro du kál va: Film, Szín ház, Iro da -
lom, 1944, már ci us.

40. Ön arc kép – 1943 kö rül – ve gyes tech ni ka, pap ír –
49x43 cm – j.b.l.: Vö rös Gé za

41. Ön arc kép – 1944 – tus, kar ton – 32x24 cm – j.j.l.:
Vö rös Gé za 44

42. Vi rág csend élet – 1947 – olaj, vá szon – 48x40 cm –
j.b.l.: Vö rös Gé za 47

43. Táj kép – 1947 – pasz tell, pap ír – 50x60 cm – j.b.l.: Vö -
rös Gé za 47. Sze. – a szen tend rei Fe renczy Mú ze um
köl csön zé se

44. Pes ti ut ca – 1947 – pasz tell, pap ír – 48x66 cm – j.b.l.:
Vö rös Gé za 47

45. Ring bá csi, a me cé nás – 1948 – olaj, vá szon – 61x72 cm
– j.b.l.: Vö rös Gé za 48. Nm

46. Ká vé ház te ra szán – 1948 – ve gyes tech ni ka, pap ír –
32,5x42,5 cm – j.j.l.: Vö rös Gé za 48.

47. Ker tes vil la – 1955 – ak va rell, pap ír – 13x26 cm – j.b.l.
Vö rös Gé za 955

48. Nagy ma ros – 1956 – olaj, vá szon – 65x75 cm – j.j.l.:
Vö rös Gé za. 956. Nm.

49. Csend élet – 1950-es évek – olaj, kar ton – 59x46 cm –
j.j.l.: Vö rös Gé za

50. Fi am fest – 1950-es évek – olaj, kar ton – 20x29 cm – j.j.l:
Vö rös Gé za
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