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A kutatás témája
Az 1970-es  években  a  nemzetközi  műkereskedelemben  megélénkült  érdeklődés 
mutatkozott a 19. századi akadémikus orientalista festők munkái iránt. Edward Said 
mérföldkőnek számító  könyve,  az  Orientalizmus 1979-ben jelent  meg,  elindítva 
egy teljesen új alapokra helyezett tudományos diskurzust a témáról. Mindezektől 
nem függetlenül,  sőt,  inkább ezek folyományaként  egy párizsi  művészeti  kiadó 
(ACR)  1990  és  2000  között  sorra  jelentetett  meg  vaskos  összegző  köteteket  a 
nyugati  orientalista  festészet  nemzeti  iskoláiról  (brit,  amerikai,  spanyol,  olasz, 
német és osztrák orientalista festők). A kötetek áttekintő tanulmányokat és leltár-
szerűen rövid művészéletrajzokat, valamint bőséges képanyagot tartalmaznak. Az 
1990-es  évektől  kezdve  bizonyos  ciklikus  gyakorisággal  újabb  és  újabb,  az 
orientalista  festészetnek  szentelt  kiállítások  kerültek  megrendezésre.  Az 
ezredfordulót követően további nyugat-európai országok „zárkóztak fel”: kiállítást 
és  kísérőkatalógust  dedikáltak  a  svájci,  majd  nemrégiben  a  belga  orientalista 
festészet bemutatásának. 2008-ban Lengyelország, 2010-ben pedig Oroszország is 
komoly kiállítást rendezett saját orientalista festőiből. Az orientalista festészet iránti 
érdeklődés  hulláma azonban  Bécs  partjainál  megállt,  nem csapott  túl  a  Lajtán. 
Magyar orientalista festőkről nem született eddig összefoglalás; a mai napig nem 
érhető  el  olyan  kézikönyv,  amely  az  orientalizmus  jelenségét,  lecsapódását  a 
magyar festészetben monografikus formában tárgyalná; magyar festők orientalista 
műveit bemutató kiállítás megrendezésére sem került sor. 

A kutatás célkitűzései
Disszertációm célja tehát részben egyfajta hiánypótlás: a fent említett kézikönyvek 
példáját követve áttekintést ad a magyarországi művészet történetének e kevéssé 
ismert fejezetéről; emellett tudatosítani mind a szakma, mind a szélesebb közönség 
körében, hogy számos, még csak töredékében ismert életmű újrafelfedezése várat 
magára.  Jóllehet már Sinkó Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy 
számban,  és  meglehetős  gyakorisággal  szerepeltek  keleti  témákat  ábrázoló 
festmények  a  Pesti  Műegylet  tárlatain,  Szvoboda  Dománszky  Gabriella 
monumentális,  a Pesti  Műegylet történetéről szóló munkájának és a kötet végén 
található, az műegyleti katalógusok teljes tartalmát magában foglaló függeléknek 
köszönhetően nyílott  először lehetőség arra, hogy áttekintést nyerjen a kutatás a 
műegyleti tárlatokon kiállított művekről, beleértve a keleti témájú alkotásokat is. E 
nagyszerű és hiánypótló munka szolgált kutatásom egyik kiindulópontjaként. 

Dolgozatom  alaptézise  úgy  fogalmazható  meg:  az  orientalista  festészet 
folyamatosan jelen volt a magyarországi művészeti életben a 19. század folyamán, 
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de  az  ide  sorolható  festők  kapcsán  iskoláról  nem  beszélhetünk.  Jóllehet  az 
életműveket különböző mértékben sikerült feltárni, és az egyes művészek közötti 
kapcsolathálót is nagyjából sikerült feltérképezni, az látható, hogy az itt bemutatott 
életpályák egymástól függetlenül, egymással párhuzamosan futnak – nem mutatnak 
egy „iskola” irányába. Dolgozatom kizárólag a francia orientalista festészet hatását 
tükröző  illetve  hagyományát  tovább  vivő  19.  századi  akadémikus  orientalista 
festészet hazai képviselőivel foglalkozik, 1900-zal bezárólag.

A kutatás választott módszerei
Kutatásom szemléletmódjában  és  módszertanában  nem  kifejezetten  progresszív, 
inkább  a  hagyományos,  konzervatív,  pozitivista  szemléletet  képviseli,  az 
adatgyűjtésre  és  az  adatok  pontosítására  koncentrál.  Ez  részben  egyenes 
következménye annak, hogy az írásmű egyúttal a további kutatásokhoz szükséges 
alapokat kívánja megteremteni. A szakirodalomban korábban nem ritkán pontatlan 
vagy egyenesen  téves  adatok  cirkuláltak,  amelyek  immáron a  korabeli  sajtóban 
olvasható interjúk,  híradások,  és  a  kiállítási  katalógusokban,  egyéb forrásokban, 
valamint  magukon  a  műalkotásokon  szereplő  információk  alapján  korrigálásra 
kerültek.  Fontos  lépés  volt  a  művek  felkutatása,  egyfajta  „állagjegyzék” 
létrehozása.  A  kutatást  nehezítette,  hogy  a  művek  nagy  többsége  már  első 
kiállításuk  alkalmával  magántulajdonba  került.  A képek  jelentős  része  így  csak 
kiállítási, illetve aukciós katalógusokban, vagy a sajtóban szereplő reprodukciókról 
ismert. A Pesti Műegylet és az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kiállítási 
katalógusain kívül korabeli bécsi, illetve budapesti aukciós katalógusok szolgáltak 
forrásként.  A két  világháború  közötti  aukciós  katalógusokban  található  mű-  és 
képadatok arról vallanak, hogy a képek nagy része ekkor még az ország határain 
belül volt.  Mintegy harminc hazai,  illetve külföldi közgyűjteményben (jegyzéket 
lásd a bibliográfia elején) végeztem kutatómunkát,  valamint lehetőségem nyílott 
néhány magángyűjtemény anyagát is megtekinteni.

A dolgozat felépítése
A  bevezető  fejezetben  sor  kerül  a  fogalmak  tisztázására,  a  terminológia 
egyértelműsítésére:  merre van Kelet? (az Oriens – Okcidens kérdésköre; a Kelet 
fogalmának  sokrétűsége:  földrajzi,  illetve  kultúrtörténeti  értelemben  vett  Kelet; 
kreált, imaginárius Kelet); az orientális, vagy az orientalista festészet megnevezés a 
pontosabb?; illetve a soknemzetiségű Habsburg Birodalom, majd Osztrák–Magyar 
Monarchia keretein belül hogyan lehet körülhatárolni magyar művészek csoportját? 
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A  második  fejezet  ismerteti  az  orientalizmus  jelenségének  kultúrtörténeti 
kontextusát, valamint azt, hogy mely kulturális és társadalmi tényezők játszottak 
fontos szerepet az orientalizmus divatjának kialakulásában, továbbá hogy melyek 
az orientalizmus megjelenési formái, illetve miben ragadhatók meg az orientalista 
festészet jellegzetességei. A fejezet végén szó esik a magyar orientalizmus sajátos 
vonásairól  is.  A harmadik fejezet  az  orientalista  festészettel  foglalkozó,  magyar 
nyelven írott  kutatás történetét foglalja össze. A negyedik fejezet katalógusszerű 
összegző tablót ad azokról a 19. századi művészeinkről, akik pályafutásuk során 
rövidebb  vagy  hosszabb  ideig kapcsolatba  kerültek  a  Kelet  világával. A festők 
életpályájának  és  életművének  kizárólag  az  orientalizmushoz  kapcsolódó 
szegmense  kerül  bemutatásra.  Orientalista  festőink  számbavételekor  döntő 
szempont volt számomra, hogy az adott művész vajon járt-e ténylegesen a Kelet 
bármely országában, vagy nem (az egyetlen kivétel  ebben a tekintetben Molnár 
József).  Az ötödik fejezet  arra világít  rá,  hogy a 19. századi orientális festészet 
magyar  vonatkozásait  lehetetlen  a  bécsi-birodalmi  kontextus  nélkül  tárgyalni, 
illetve,  hogy  Bécs  mint  porta  Orientis milyen  meghatározó  szereppel  bírt  az 
orientalizmus  közvetítésében.  Az  esettanulmányokat  tartalmazó  hatodik  fejezet 
Foray Iván utazási albuma (Soborsini Gróf Forray Iván eredeti rajzai és jegyzetei  
szerint. Olaszország – Malta – Egyiptom. Kiadta Soborsini Gróf Forray Endréné 
Brunswik Júlia grófnő csillagkeresztes és palota-hölgy.  Pesten, Lauffer és Stolp, 
1859.),  valamint Libay Károly Lajos utazási  albuma  (Aegypten.  Reisebilder aus 
dem Orient. |  Egypt. Scènes de voyage en Orient. Nach der Natur gezeichnet und 
herausgegeben von Ludwig Libay. Wien, 1857. (1860)) kapcsán arra nyújt példát, 
hogy  a  mélyfúráshoz  hasonló  kutatás  meglepő  eredményeket  hozhat  felszínre, 
amelyek jelentős mértékben módosítanak számos már-már közhelyként hivatkozott, 
soha  meg  nem  kérdőjelezett  művészettörténeti  adatot,  és  ilyen  módon  új 
összefüggésekre világítanak rá – mind a hazai, mind az osztrák művészettörténet-
írás  vonatkozásában.  A zárófejezet  összegzi  a  dolgozat  tudományos  hozadékát, 
valamint  javaslatokat  tesz,  irányokat  jelöl  ki  a  19.  századi  hazai  orientalista 
festészettel kapcsolatos további kutatásokhoz. 

Az értekezés főbb megállapításai, eredményei
Korábbi  szakirodalmakban  soha  nem  találkozni  annyi  névvel,  mint  ahány 
orientalista  festő  bemutatásra  került  a  dolgozat  negyedik  fejezetében.  Az 
alfejezetek  összesen  húsz  művész  életútjának  és  oeuvre-jének  az  orientalista 
festészet  körébe  sorolható  szegmensét  ismertetik,  minden  korábbinál  több 
reprodukció kíséretében:  gr. Andrássy Manó (1821, Kassa /Košice, SK/ – 1891, 
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Görz/Goriza, IT);  Eisenhut Ferenc (1857, Németpalánka /Bačka Palanka, RS/ – 
1903, München);  Ferraris Arthur (1856, Galkovitz/Galowice, PL vagy Bécs? – 
1946,  Bécs);  gr.  Forray  Iván (1817,  Soborsin  /Săvârșin,  RO/  –  1852,  Bécs); 
Greguss György (1860, Zayugróc /Uhrovec, SK/ – 1908, Nagyszombat /Trnava, 
SK/);  (Vályeszákai) gróf Karaczay / Karacsay Fedor (1787, ? – 1859, Kabul?, 
AF; Brünn?, CZ);  Libay Károly Lajos (1814, Besztercebánya /Banská Bystrica, 
SK/ – 1888, Bécs); Ligeti Antal (1823, Nagykároly /Carei, RO/ – 1890, Budapest); 
Melka Vince | Venceslav Melka (1834, Neu-Benatek /Nové Benatky, CZ/ – 1911, 
Kolozsvár /Cluj-Napoca, RO/); Molnár József (1821, Zsámbok – 1899, Budapest); 
Nádler  Róbert (1858,  Buda  –  1938,  Budapest);  Petrovits  Pál (1818/19, 
Temesvár  /Timișoara,  RO/ – 1887, Róma);  Gróf Nemes Nándorné Ransonnet 
Eliza  bárónő (1843,  Bécs  –  1899,  Brixen/Bressanone,  IT);  Róth  Imre (1814, 
Kassa /Košice, SK/ – 1885, Kassa /Košice, SK/); Schoefft Ágoston (1809, Pest – 
1888,  London);  Alexander Swoboda |  Swoboda Sándor (1826,  Bagdad,  IQ – 
1896);  Szathmári  Papp  Károly (1812,  Kolozsvár  /Cluj-Napoca,  RO/  –  1887, 
Bukarest /București, RO/); Tornai Gyula (1861, Tornagörgő /Hrhov, SK/ – 1928, 
Budapest); Vastagh Géza (1866 Kolozsvár /Cluj-Napoca, RO/ – 1909, Budapest); 
Zichy Mihály (1827, Zala –1906, Szentpétervár). A fejezet végén további három 
művész – Laccataris Demeter, Szerelmey Miklós, Cserna Károly – került említésre 
egy-egy  bekezdésben;  végül  még  hat  művész  neve  –  Kozina  Sándor,  Heverdle 
Ferenc, Grimm Vince, Lestyán János, Myskovszky Viktor, Koszkol Jenő – szerepel 
felsorolásszerűen, akiknek a Kelettel való kapcsolatáról több adat egyelőre nem áll 
rendelkezésre, de a jövőben kutatás tárgyát képezheti. Összességében tehát több, 
mint két tucat olyan 19. századi művészről beszélhetünk, akiknek pályafutása során 
valamely  ponton  meghatározó  szereppel  bírt  az  orientalizmus.  Megállapítható, 
hogy a bemutatott festők közül csak Schoefft, Eisenhut és Tornai voltak azok, akik 
tudatosan  választották  az  Orientmaler  pályát.  A többi  művész  számára  inkább 
esetleges, egyszer kínálkozó alkalom volt a keleti utazás lehetősége.  Orientalista 
festőink  nem  tartoztak  a  progresszív,  újításokat  kereső  művészek  közé,  az 
életművek az akadémikus, a század végén „műcsarnoki”-ként aposztrofált festészet 
körébe sorolhatók.

A hatodik fejezetben ismertetett részletekbe menő vizsgálat hozadéka nem 
csupán  annyi,  hogy  megállapíthatjuk:  szükséges  felülírni  a  Forray-,  valamint  a 
Libay-album bizonyos képtábláinak korábbi attribúcióját, ugyanis előbbi  esetében 
kettős attribúcióról beszélhetünk, mivel Heicke Forray gróffal egyenértékű alkotója 
az albumnak; utóbbi kapcsán pedig  az albumot ugyanolyan mértékben szükséges 
Alois  Schönn  életművének  részeként  számon  tartani.  Mivel  ezek  az  adatok  az 
osztrák  művészettörténet-írás  számára  is  új  információanyagot  közvetítenek,  a 
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kutatási  eredmények  a  nemzetközi  kutatást  is  gazdagítják  –  ráadásul  Heickéről 
ilyen részletes életrajz nem áll rendelkezésre még az osztrák szakirodalomban sem. 
A dolgozat rámutat, hogy Joseph Heicke, és Alois Schönn bécsi festők életműve 
ugyanannyira  szerves  része  a  magyar  mint  az  osztrák  művészet  történetének, 
valamint hogy Josef Heickének is ott lenne a helye a orientális festőként számon 
tartott 19. századi osztrák művészek sorában. A közös egyiptomi utazáshoz köthető 
akvarellek  és  a  kidolgozott  olajképek,  illetve  a  litografált  képtáblák 
összehasonlítása  révén  betekintést  nyerhettünk  az  orientalista  festészet 
műhelytitkaiba,  megismerhettük  az  orientalizálás  metódusát,  eszközkészletét. A 
Libay-album még  egy  fontos  tanulsággal  szolgál:  egy  képaláírásban  néha  több 
információ rejlik, mint az az első pillantásra tűnik; egy kép a művészeti értéken túl 
dokumentumértékkel is bír. 

A különböző felkutatott adatok egymás mellé helyezése mentén nemcsak egy 
tabló, hanem egyfajta kapcsolatháló is kirajzolódik, amelynek révén lehetővé vált a 
19. századi magyarországi Orientmalerei mind közvetlenebb, azaz regionális, mind 
szélesebb  európai  művészettörténeti  kontextusba  ágyazása.  A hazai  orientalista 
festészet első pillantásra elszigetelt jelenségnek tűnik, valójában azonban a nyugat-
európai  orientalizmusba  való  szerves  beágyazódásról  beszélhetünk.  A 
kölcsönhatásokról  és  stílushatásokról  folyó tudományos  diskurzusban különösen 
fontos szereppel bír, ha jól dokumentálható a személyes kapcsolat két vagy több 
művész vonatkozásában. 

Az  ismertetett  életrajzi  adatok  és  felkutatott  művek  amellett,  hogy  a 
műtárgypiac  szereplői  számára  is  releváns  adalékokkal  szolgálnak,  ugyanis 
eredményezhetik bizonytalan attribúciók felülvizsgálatát, vagy a „Keleti jelenet”-
ként  címkézett  képek  pontosabb  meghatározását,  esetleg  azonosítását; 
hozzájárulnak ahhoz, hogy teljesebb és valósághűbb képet kapjunk a 19. század 
művészeti életéről és a korabeli közönség ízléséről – egyáltalán képet alkothassunk 
arról, hogy mit is értünk orientalista festészet alatt a 19. századi Magyarországon.  

Az,  hogy  pontosabb  fogalmaink  lettek  arról,  mi  tartozik  egy-egy  életmű 
orientalista vonatkozású szegmensébe, eredményezheti, hogy a szélesebb látószögű 
kép alapján az adott festő művészi teljesítményét revideáljuk. Tornai Gyula korai 
orientalista műveinek feltárásával megkíséreltem némileg „rehabilitálni” őt.

A bécsi kutatóutak egyik legfőbb tanulsága, hogy a 19. század művészetét 
csak  az  egykori  Habsburg  Birodalom  és  az  Osztrák-Magyar  Monarchia 
viszonylatában, a különféle nemzetiségek művészeti produkcióját együtt tekintve 
szükséges  tárgyalni.  A művészeket  nemzeti  alapon  elkülönített  csoportok  fent 
említett monografikus bemutatásának sémáját bajos ráhúzni az itteni viszonyokra. 
Sokkal  inkább  beszélhetünk  egy  Bécs,  később  München  központú  regionális 
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iskoláról  –  ha  már  a  nyugat-európai  orientalisták  alkotta  iskolák  pendantjaként 
szeretnénk egy csoportot körülhatárolni. A jelenkorban végre megadatna annak a 
lehetősége,  hogy ismét  az  egykori  birodalmi  szemlétmód mentén a  szomszédos 
országok  művészettörténész  kollégáival  együtt  lássunk  hozzá  a  közös  múlt 
megmaradt emlékeinek teljes körű feldolgozásához és a közös kultúrkincs egyes 
darabjainak az adott, valós helyiértékükön való bemutatásához.
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count Iván Forray's travel album and their connection with art-works by Viennese 
painter Josef Heicke In: Egypt and Austria IX - Perception of the Orient in Central  
Europe (1800-1918). Proceedings of the Symposium held at Betliar from October  
21st to  24th 2013.  Szerk.  Ľubica  Hudáková,  Josef  Hudec.  Krakkó,  Aigyptos 
Foundation, 2016, 213–236. 
ISBN 978-83-7490-932-7

Schoefft  Ágoston pesti  festő Angliában.  Tanulmányok Budapest Múltjából,  2015 
(XL), 175–200. 
ISSN 0238-5597
http://www.btm.hu/feltoltes/tbm/40/tbm40.pdf
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Az osztrák Orientmalerei és a 19. századi hazai orientális festészet kapcsolódási 
pontjai. In:  Als Ich can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára, szerk. 
Székely  Miklós,  Gaylhoffer-Kovács  Gábor,  CentrArt  Művészettörténészek  Új 
Műhelye Közhasznú Egyesület, Budapest, 2013, 111–123. 
ISBN 978-963-88825-4-7

Orientalising the Orient  – Transforming Water-colours to a Lithographed Travel 
Album. Pictures by Count Iván Forray and Joseph Heicke In: Hungary in Context.  
Studies  on  Art  and  Architecture  (a  CentrArt  Egyesület  idegen  nyelvű 
tanulmánykötete),  szerk.  Tüskés  Anna,  Tóth  Áron,  Székely  Miklós,  CentrArt 
Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület, Budapest, 2013, 127–144. 
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Két orientális kép a győri Xántus János Múzeum gyűjteményében. Arrabona. A 
Rómer Flóris  Művészeti  és  Történeti  Múzeum Közleményei,  2012 (50/1).  Szerk. 
Székely Zoltán, Győr,  279–292. 
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Dance and music in India as experienced and reported in paintings by two 19th 

century Hungarian painters:  Ágoston Schöfft (August Schoefft) and count Manó 
Andrássy. In:  Conference  papers  of  the  13th International  RIdIM  (Répertoire  
International d'Iconographie Musicale) conference and I° Congresso Brasileiro de  
Iconografia Musical, szerk. Pablo Sotuyo-Blanco, RIdIM – Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, 2011. (Online)
http://www.portaleventos.mus.ufba.br/index.php/13RIdIM_1CBIM/RIdIM2011/pap
er/view/111/63

8

http://www.portaleventos.mus.ufba.br/index.php/13RIdIM_1CBIM/RIdIM2011/paper/view/111/63
http://www.portaleventos.mus.ufba.br/index.php/13RIdIM_1CBIM/RIdIM2011/paper/view/111/63

