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A kor társ művé szek kö zül igen csak moz gal mas
élet pá lya ju tott osz tály ré szül Rá fa el Győzőnek

(1900–1981). Ha az itt ho ni kö rül mé nyek nem gá tol ták
szán dé ká ban, le hetőség sze rint új ra meg új ra nya ká ba
vet te a nagy vi lá got. Ez volt az éle te: ki sebb-na gyobb
kül föl di uta zá sok, ta nul má nyu tak, egy év ti zed nyi,
mun ká ban el töl tött meg te le pe dés messze föl dön, Kö -
zel-Ke le ten. Ba ran go lá sok ide ha za, or szá gon be lül, s
min de köz ben az igen csak kü lön böző mi liővel, ne ves
művé szek kel, ál lam fér fi ak kal, írók kal, ré gé szek kel va ló
is mer ke dés, kap cso lat tar tás, együttműkö dés művész -
cso por tok kal. Mind emel lett (az omi nó zus öt ve nes éve -
ket nem szá mít va) ki ál lí tá sok és ki ál lí tá sok, ide ha za és
kül föl dön, éle té ben és ha lá la után is még, rá-rá éb reszt -
ve a ha zai műértő kö zön sé get egy kü lön le ges művész
nem ke vés bé kü lön le ges mun kás sá gá ra. Éle te ,,ta lál ko -
zá sok” so ro za ta, sze mély sze rin ti ek és fes té sze tét is
meg érintők. Az éle tét bú vár ló az ada to kat, be szá mo ló -
kat, in ter jú kat, ön val lo má so kat szám ba vé ve akár za -
var ba is jö het, azon tűnődvén, va jon ezek a ,,ta lál ko zá -
sok” mennyi ben a kü lö nös és sze ren csés vé let len sors -
ala kító já té kai. Mint ha az em ber és a művész pa ra dox
mó don kéz a kéz ben jár ná vé gig éle te sza ka sza it, a va -
ló ság ta la ján és az al ko tó mun ka ré gi ó i ban egy szers -
mind, hogy vé gül is ez az össze for rott ság annyi szel le -

mi-művé szi ka land után, ide ha za és nem má sutt, meg -
hoz za ízes gyü möl cse it.

Rá fa el Győző (Vik tor) Rév-Ko má rom ban szü le tett
(ahol egy ide ig Ne mes-Lam perth is gyer me kes ke dett),
19 éve sen Kers tok Ká roly köz ve tí té se ré vén a nyer ge súj -
fa lu si ál lo másfőnök se gély cso mag ját szem élye sen vi szi
fel a fővá ros ba a ma gá nyo san tengődő Csont váry nak.
(Tíz év vel később ő res ta u rál ja a ba al be ki Ju pi ter temp -
lom em lé ke ze tes hat osz lo pát). Ze nei pá lyá ra ké szül, lá -
to gat ja rend szer te le nül az or vo si egye te met, de ehe lyett
az Iparművé sze ti Is ko la ke ra mi ka szak osz tá lyát vá -
laszt ja. (Kö zel-ke le ti éve i ben ké szít majd épü let  plasz ti -
ká kat.) In nen ha ma ro san a Képzőművé sze ti Főis ko la
festő sza ká ra irat ko zik át, ahol Va szary Já nos men tor sá -
ga, festői, szem lé le ti be ál lí tott sá ga élet re szó ló an meg -
ha tá roz za szel le mi alap ál lá sát. (Rá vo nat ko zó an is ele -
gendő be le ol vas ni Va szary hú szas évek be li írá sa i ba.)
Főis ko lai évei so rán (1921–1926) ta nul Mün chen ben is,
ösz tön díj jal ta nul má nyút ra megy Pá rizs ba, majd Ró -
má ba, 1928-ban is mét Pá rizs ban ta lál juk. Ma gá tól ér -
tetődően tag ja lesz a Rippl-Ró nai el nök le té vel in du ló
KUT-nak (1945-ben az ő ne vét vi selő tár sas ág ala pí tó
tag ja), majd a Va szary ve zet te UME-nek, amely nek kül -
föl di és ha zai ki ál lí tá sa in is sze re pel. Az 1928-as Ve len -
cei Bi en ná lén, amely nek ide ha za meg le hetős fel zú du -

lást keltő fi a ta los („100 per cen -
tes ult ra mo dern”) ma gyar
anya gát ma ga Va szary ál lí tot ta
össze, arany ér met nyer. Egy bej -
rú ti fran cia nyelvű új ság nak
adott 1965-ös nyi lat ko za ta sze -
rint ezen út jai so rán ta lál ko zott
szem élye sen Kan dinsz kij jal, Pi -
cas só val, Bra que-kal, Lé ger-vel
és Kle e vel. Az év ti zed zá ró ak tu -
sa ként 1930-ban Ga dá nyi Je nő -
vel kö zö sen ál lít ki a Ta más Ga -
lé ri á ban.

Ez zel a hú szas évek nyu gat-
eu ró pai irá nyult sá gú már is vi -
lág pol gár művé sze (egy-egy ha -
zai és kül föl di ki ál lí tás tól el te -
kint ve) egy év ti zed nyi időre
eltűnik szem el ől. Te het sé gét,
sza kér tel mét s nem utol só sor -
ban a nyu ga ti művé szet ősfor rá -
sai irán ti ér deklődé sét Kö zel-

Egy világpolgár magyar művész

Té li táj – 1920-as évek
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Ke le ten hasz no sít ja. Ré gész ként, le let mentő res ta u rá tor -
ként dol go zik. Egyip tom ban, a me zo po tá mi ai Ur vá ro sa
rom ja i nak fel tá rá si mun ká la ta i nál Char les Le o nard Wol -
ley mel lett (aki nek az Ur vá ro sa és a ví zö zön című be -
szá mo ló ja an nak ide jén ma gyar nyel ven is meg je lent).
Res ta u rál Palmy rá ban, Ba al bek ben, 1932-ben Bej rút ban
te lep szik le, ahol – és má sutt – rep re zen tá ci ós ál la mi
meg bí zá sok so rá val tün te tik ki. (Ide ha za ne ki kö szön -
hető az öt ve nes évek ben a pá rat lan le let nek szá mí tó
aqu in cu mi ró mai ko ri ví zi or go na hely re ál lí tá sa ko ra be -
li le írás alap ján.) A negy ve nes évek már vég le ge sen itt -
hon ta lál ják. A Ba la ton mel lett dol go zik Áb ra hám he -
gyen, Egry Jó zsef kö zel sé gé ben, mi köz ben szé kely föl di
ösz tön díj jal Zsö gö dön is meg ál la po dik, Nagy Im re
szom széd sá gá ban.

A fes té sze tét meg érintő, mi több: ki tel je sítő utol só
em be ri-művé szi él mény do ku men tál ha tó an a hat va nas
évek ben éri. Ő is egyi ke a vér me sebb re mé nyek kel in -
du ló, ’56-os for ra da lom utá ni évek ben a Kas sák La jos
kö ré cso por to su ló ja va ko ra be li művé szek nek, akik kel
együtt ki is ál lít 1965-ben Po zsony ban és Prá gá ban.
Mun kás sá gá nak ez az idősza ka már a non fi gu rá ció je -
gyé ben áll, nem egy kor tár sá hoz, elsődle ge sen a ’45
után egy ide ig te vé ke nyen működő El vont Művé szek
Cso port ja pro mi nens tag ja i hoz ha son ló an. Ők is, má -

sok is, ma ga Rá fa el is, aki ket az abszt rak ció újult erőv-
el fel csa pó dó hul lá ma von zott ma gá hoz, a há bo rú előt-
ti Abst rac ti on-Cré a ti on ha gyo má nya i hoz kap cso ló dó
Sa lon des Ré a li tés No u vel les művé sze i ben, azok egy ré -
szé ben lel het ték meg – akár is mer ték őket sze mély sze -
rint, akár nem – tá vol ról fénylő őské pü ket, szem lé le ti
ösz tönzőiket.

Rá fa el fes té sze te, az is mert anya got te kint ve, em be -
ri-művé szi „ta lál ko zá sa i nak” függ vé nye. Akár a kettős
to pog rá fi ai von zó dá sú ma gyar művé szet egy sa já tos
met sze té nek is te kint hető. Min den kép pen Va szary
(„fran ci ás”) ko lo riz mu sa, sti lá ris új szerűsé gek irán ti ér -
zé keny sé ge szem lé le ti leg mind vé gig be fo lyá sol ja Rá fa -
el festői tá jé ko zó dá sát is. Kap cso ló dik egy-egy mun ká -
já ban a Ma kö ré nek ko rai exp ressz ív gra fi kai mo do rá -
hoz (Gon dol ko dó, más ként: Kö nyöklő fér fi, 1926), de is me -
re tes ezekből az évekből Nagy Ist ván-i vo na lér zé keny -
ségű táj raj za is (Té li táj). Vonz za őt a Ne ue Sach lich ke it
hűvös, de nem gro teszk re a liz mu sa (Ülő fiú), pá ri zsi
akt raj za in (1928) a nagy vo na lú szer ke ze ti ség irá nyá ba
moz dul el. 1932-es mar káns Ön arc képén a rej tett szer ke -
ze ti séget fa u ve-os iz zá ssal he ví ti át, az 1972-re da tált
Fej kendős kis lány port ré ján a tö mör kar ak ter-vo ná so kat
már ge o met ri kus szín sá vok kal egyez te ti össze. Non  -
figu ra tív meg ol dás fe lé ha jol va a mo tí vu mot és a hát te -

Ülő akt – 1928, tus, karton, 55x35 cm

Gon dol ko dó – 1926, pasztell, karton, 87x60 cm



ret, még ha az előbbi hang sú lyo sabb, ta gol tabb is, szí -
ve sen von ja egy be, egy azon sík ba, mind kettőt ku bisz ti -
kus fe lü le tek re ta gol tan.

To vább kö vet ve a psze u do áb rá zo lás nak és a non fi -
gu rá ci ó nak ezt a vál to za tos, job bá ra a hú szas-har min -
cas évek re te hető küz del mét, a hat va nas-het ve nes évek
olaj ké pei két ség kí vül a ko ráb bi ak be tetőzé sét je len tik.
Más szó val: ezek ben az évek ben jut el Rá fa el az au to -
nóm festői jel meg te rem té sé ig, mind az egyes, job bá ra
azo no sít ha tó „mo tí vu mo kat”, mind fes té sze te zá ró kö -
ve ként, a képegé szet te kint ve. Ezt a szem pon tot vé ve
ala pul, a meg ne vez hető művé sze ti „tö rek vés”, sti lá ris
jel leg má sod rendű kér dés sé vá lik, bár nem két sé ges,
hogy ez a fo lya mat az abszt rak ció fen tebb em lí tett vo -
nu la tai, vagy akár a ha zai szel le mi mi liő is me re te nél -
kül mér va dó tör té ne ti ana ló gi ák nak hí já val len ne. Az
igaz ság ugyan is az, hogy eb ben a nyil ván csak rész le ge -
sen re konst ru ál ha tó és da tál ha tó fo lya mat ban igen csak
kü lön böző, ko ráb ban is vál lalt ,,tö rek vé sek”, ,,iz mu -
sok” működ nek köz re, ame lyek azon ban végső ér tel -
mü ket a jel mi ként jé nek ala ku lá sá ban nye rik el. A vi zu -
á lis azo no sít ha tó ság, a meg nyug ta tó fel is mer hetőség
ré vén egy szerűen an nak szol gá la tá ba szegődnek.

In dul ez a fo lya mat egy olyan non fi gu ra tív kép csa -
lád dal, amely nek da rab ja in a ,,mo tí vu mok” meg le -
hetősen azo no sít ha tók, „mo tí vum” és „hát tér” töb bé-ke -
vés bé el vá lik egy más tól, kü lön-kü lön ér tel meződik,
mind kettő egy más hoz si mu ló frag men tu mok ra osz lik
(Ab szint, Ölel kezők, Anya gyer me ké vel, Vá ro si fé nyek). Van
né hány fest mé nye Rá fa el nek, ame lyen a művész fel szá -
mol ja ezt a kettős ta golt sá got, mo tí vum és hát tér festői-
leg gaz da gon ke zel ten egy be si mul. Ez a festői ta golt ság

és egy be fo nó dás a to váb bi ak ban az au to nóm jel mint
kép egész meg te rem té sé nek fel té te le (Cir kusz, Sirató asz -
szonyok). Az au to nóm jel mint kép egész a ma ga jel -
lemzőivel a ha zai non fi gu rá ció szín ben, for má ban pom -
pá zó, kre a tív vál to za tos sá gú, sok eset ben (ze nei) asszo ci -
á ci ók ban bővel kedő vo nu la ta. A kép egész egy ség ként
ér tel meződik, ré szei még ha frag men tu mok is, egy más -
ra utal nak, egy üt te sen – köl csön zött ki fe je zés sel – Ges -
talt ként vi sel ked nek. Rá fa el ide so rol ha tó ké pe i nek
ősfor rá sa – az ed di gi ekből ki tet szik – job bá ra fi gu rá lis
mo tí vu mok ban, je le ne tek ben, ge o met ri kus alak za tok ban
lel hető fel, még ha az egy más sal szer ve sülő, kü lön böző
„iz mu sok” nyo ma it vi selő, egy má son áttűnő frag men tu -
mok erről nem is árul nak el kö ze leb bit (Abszt rakt kom po -
zí ció, Szürkébe ágyazott színek és formák, Sár ga kom po zí ció,
Kék-vö rös kom po zí ció, Le be gés, Pá va).

Az 1965-ös bej rú ti ki ál lí tás ról meg je lent fran cia
nyelvű új ság cikk nek van két mon da ta, me lyet a fen ti ek -
hez kap cso ló dó an (a sé rült új ság pél dány itt-ott hi á nyos
szö ve ge el len ére) ér de mes idéz ni: „Ná la a szín nem in -
teg ráns al ko tó e le me a kép nek, ar ra va ló csu pán, hogy a
szer ke ze tet ér tel mez ze. (…) Egy kép először is rajz és
szer ke zet (arc hi tec tu re); a szín an nak ta lán le gér té ke sebb
ré sze, mint a gyü mölcs nek a ham vas ság és a vi rág, de
amíg a mag és hús már is gyü möl csöt for mál, a ham vas -
ság és a vi rág nem.”

ME ZEI OT TÓ
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Na rancs szü ret Bej rút ban – 1934, olaj, karton, 127x86 cm

Ülő fiú – 1920-as évek, olaj, vászon, 80x70 cm
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Életrajzi adatok – egyéni és csoportos kiállítások

1900 szep tem ber 28-án szü le tett Rév-Ko má rom ban.
1919 Az or vo si egye tem hall ga tó ja.
1920 A bu da pes ti Iparművé sze ti Is ko la keramika

sza kán ta nul.
1921–26 El vég zi a Képzőművé sze ti Főis ko lát.
1921 Ne mes Mar cell ösz tön dí jat nyer, hat hó na pig

Mün chen ben ta nul.
1923 Pá ri zsi ta nul má nyút. Ki ál lí tás Rév-Ko má rom -

ban, a Jó kai Egye sü let ben.
1926 Ró mai ösz tön díj, olasz ta nul má nyút.
1927 A KUT tag ja. Részt vesz a Ve len cei Bi en ná lén.
1928 Az UME törzs tag ja ként részt vesz kül föl di ki -

ál lí tá sa in, sze re pel a cso port első ha zai be mu -
tat ko zó ki ál lí tá sán a Nem ze ti Sza lon ban.

1929 Ki ál lí tá sa Bécs ben.
1929–30 Egyip tom ba uta zik, le let mentő res ta u rá tor Gi -

zeh ben, Fa yum ban, Felső-Egyip tom brit ása tá -
sa in.

1930 Ga dá nyi Jenővel kö zös ki ál lí tá sa a Ta más Ga -
lé ri á ban.

1931–32 Ró mai és óke resz tény ro mé pü le te ket kon zer vál,
res ta u rál. (Palmy ra, Ba al bek, De ir-el Zor stb.)

1932 Bej rút ban te le pe dik le. Szí ri á ban, Irak ban, Li -
ba non ban fest és res ta u rál.

1933 Da masz kusz ban a par la ment előcsar no ká nak
fres kó it ké szí ti el és belső dí szítő mun kát vé gez.

1936–40 Ása tá so kon vesz részt Bag dad ban és Li ba non -
ban. Bej rút ban dom borművek kel, fres kók kal
és ki sebb épü letp lasz ti kai al ko tá sok kal dí szí ti
a par la ment épü le tét.

1940 Ha za tér, majd csat la ko zik a Szo ci a lis ta
Képzőművé szek Cso port já hoz.

1940–43 Szé kely föl di ösz tön dí jas ként Zsö gö dön dol go -
zik.

1943 Cso port ki ál lí tá son sze re pel a Szépművé sze ti
Mú ze um ban.

1944 Bu da pes ten a Műba rát ki ál lí tó hely ség ben ál lít
ki Hal má gyi Ist ván szob rászművésszel együtt,
ugya neb ben az év ben Zü rich ben ren dez tár la -
tot.

1945 A Rippl-Ró nai tár sas ág ala pí tó tag ja.
1946 Sze re pel az I. Nem ze ti Ki ál lí tá son, Bu da pes ten.
1947 Ön ál ló tár la ta a Fé szek Klub ban.
1948 Részt vesz a 100 év Ma gyar Gra fi ka című ki ál -

lí tá son.
1949 Ön ál ló ki ál lí tá sa a Képzőművé szek Szak szer -

ve ze te szer ve zé sé ben a Fé szek Klub ban.
1950–61 Le let mentő res ta u rá tor az aqu in cu mi ása tá so -

kon, in nen megy nyug díj ba.
1960 Ki ál lí tás Pá rizs ban.
1963 Ki ál lí tás Prá gá ban.
1964 Kol lek tív ki ál lí tás Po zsony ban és Prá gá ban,

majd Marc zell Györggyel együtt ál lít ki az
Ernst Mú ze um ban.

1965 Ki ál lí tá sok Bej rút ban (Galeie Hôtel Phoeni cia),
Var só ban.

1975 Pá rizs ban sze re pel műve i vel.
1983 Em lék ki ál lí tás Pá pán.
1984 Em lék ki ál lí tás a ko má ro mi Kis ga lé ri á ban.
1985 Em lék ki ál lí tás a Pa taky Ga lé ri á ban a Bu da pest

Ga lé ria ren de zé sé ben.
1990 Em lék ki ál lí tá sa a Du na Ga lé ri á ban, a Vi ga dó

Ga lé ria ren de zé sé ben.
1990 Győrben a Xán tus Já nos Mú ze um ban és a Mú -

ze u mi Kép tár ban ren dez ték meg em lék ki ál lí -
tá sát.

1996 Em lék ki ál lí tás szülőhe lyén, Ko má rom ban.
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Hűvösvölgyi táj – 1942, akvarell, karton, 22x32 cm

Csík zsö gö di vá sár – 1942, tempera, falemez, 100x125 cm
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Aktok – 1960-as évek, vegyes technika, karton, 36x56 cm

Sirató asszonyok – 1960-as évek, olaj, vászon, 100x140 cm
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Absztrakt kompozíció – 1960-as évek, olaj, vászon, 150x120 cm Fej kendős kis lány – 1972, vegyes technika, karton, 52x30 cm

Zenebohóc – 1954, olaj, vászon, 84x62 cmBallada – 1960-as évek, olaj, vászon, 140x100 cm
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1 Gon dol ko dó – 1926 – pasz tell,
kar ton, 87x60 cm j.k.l.: Ra fa el
Vik tor 1926 Bu da pest

2 Női akt – 1928 – tus, kar ton,
55x35 cm j.j.l.: Ra fa el Vik tor
Pa ris 1928 XII.

3 Ülő fiú – 1920-as – évek olaj,
vá szon, 80x70 cm j.n.

4 Té li táj – 1920-as évek – pasz -
tell, kar ton, 60x78 cm j.j.l.: Ra -
fa el Győző Bpest

5 Ülő fér fi – 1920-as évek – ve -
gyes tech ni ka, kar ton, 45x29
cm J.j.l.: Ra fa el Gy.

6 Ön arc kép – 1932 – olaj, fa le mez,
60x45 cm j.j.k.: Ra fa el V. 1932

7 Na rancs szü ret Bej rút ban – 1934
olaj kar ton, 127x86 cm j.j.l.: Ra -
fa el Bey ro uth 1934

8 Ál ló akt – 1930-as évek – tus,
kar ton, 33x18 cm j.j.l.: Rá fa el V

9 Gi tá ros – 1930-as évek – tus,
kar ton, 29x21 cm j.j.l.: Rá fa el V.

10 Csík zsö gö di vá sár – 1942 – tem -
pe ra, fa le mez, 100x125 cm j.j.l.:
Ra fa el V. 1942

11 Áb ra hám he gyi táj – 1942 – olaj,
fa le mez, 58x78 cm j.j.l.: Rá fa el
942

12 Hűvös völ gyi táj – 1942 – ak va -
rell, kar ton, 22x32 cm j.j.l.: Ra -
fa el Vik tor Hűvös völgy 1942

13 Mé ra – 1942 – ak va rell, kar ton,
42x56 cm j.j.l.: Rá fa el V. 1942

14 Nyúj tóz ko dó akt – 1944 ve gyes
tech ni ka, kar ton, 38x21 cm
j.b.l.: Ra fa el 944

15 Csend élet – 1940-es évek – olaj,
vá szon, 50x70 cm j.j.l.: Rá fa el

16 Bo hóc sza má ron – 1952 – olaj,
vá szon, 180x125 cm j.j.l.: Rá fa el
Gy. 1952

17 Ze ne bo hóc – 1954 – olaj, vá szon,
84x62 cm j.j.l.: Rá fa el 954

18 Fekvő akt – 1959 – olaj, kar ton,
30x43 cm j.j.l.: Rá fa el Gy 959.

19 Tánc – 1960 – olaj, vá szon,
100x110 cm j.j.l.: Rá fa el 1960

20 Len dü let – 1969 – ve gyes tech -
ni ka, kar ton, 55x37 cm j.j.l.: Ra -
fa el Gy 969

21 Vá ro si fé nyek – 1969 – ve gyes
tech ni ka, kar ton, 56x38 cm
j.j.l.: Rá fa el Gy. 1969

22 Ölel kezők – 1960 kö rül – olaj,
vá szon, 110x80 cm j.j.l.: Ra fa el

23 Kék-vö rös kom po zí ció – 1960 kö -
rül – olaj, vá szon, 100x70 cm.
J.j.l.: Ra fa el Gy

24 Abszt rakt kom po zí ció – 1960-as
évek – olaj, vá szon, 150x120
cm j.n.

25 Ab szint – 1960-as évek – olaj,
vá szon, 90x63 cm j.k.l.: Rá fa el

26 Ak tok – 1960-as évek – olaj, vá -
szon, 110x80 cm j.n.

27 Bal la da – 1960-as évek – olaj,
vá szon, 140x100 cm j.j.l.: Ra fa el

28 Cir kusz – 1960-as évek – olaj,
vá szon, 100x126 cm j.j.l.: Rá fa el

29 Sár ga kom po zí ció – 1960-as évek
– olaj, vá szon, 128x88 cm j.j.l.:
Rá fa el

30 Pá va – 1960-as évek – olaj, vá -
szon, 128x88 cm j.j.l.: Ra fa el

31 Si ra tó asszonyok – 1960-as évek
– olaj, vá szon, 100x140 cm j.j.l.:
Rá fa el

32 Szürkébe ágyazott színek és for-
mák – 1960-as évek – olaj, vá -
szon, 90x70 cm j.j.l.: Ra fa el

33 Tán cosnő – 1960-as évek – olaj,
vá szon, 115x75 cm j.n.

34 Ak tok – 1960-as évek – ve gyes
tech ni ka, kar ton, 36x56 cm j.n.

35 Ak tok vá ros ban – 1960-as évek –
ve gyes tech ni ka, kar ton, 40x56
cm j.j.l.: Rá fa el Gy.

36 Fér fi fej – 1960-as évek – ve gyes
tech ni ka, fa le mez, j.j.k.: Rá fa el Gy.

37 Női fej – 1960-as évek – ve gyes
tech ni ka, kar ton, j.n.

38 Ülő ak tok – 1960-as évek – ve -
gyes tech ni ka, kar ton, 52x33
cm j.j.l.: Rá fa el Gy.

39 Fej kendős kis lány – 1972 – ve -
gyes tech ni ka, kar ton, 40x30
cm j.j.l.: Rá fa el 942

40 Szí nes for mák – 1970 kö rül –
olaj, vá szon, 70x100 cm j.j.l.:
Ra fa el Gy.

Műtárgylista

Borító 1. oldalán:

Önarckép – 1932, olaj, falemez, 60x45 cm

Borító 2. oldalán: 

Cirkusz – 1960-as évek, olaj, vászon, 100x126 cm

Színes formák – 1970 körül, olaj, vászon, 170x100 cm

Borító 3. oldalán:

Anya gyermekével – 1960-as évek, olaj, vászon, 110x76 cm

Páva – 1960-as évek, olaj, vászon, 128x88 cm 

Abszint – 1960-as évek, olaj, vászon, 90x63 cm

Kék-vörös kompozíció – 1960 körül, olaj, vászon, 100x70 cm

Borító 4. oldalán:

Bohóc szamáron – 1952 olaj, vászon, 180x125 cm

Merítés a KUT-ból III.
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