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AHaas Galéria Me -
rí tés a KUT-ból cí -

mű kiállítás-sorozatá-
nak tizenkettedik tárlata
az idén húsz éve el -
hunyt Barcsay Jenőről
em lékezik meg.

A magyar konstruk-
tív szemléletű festészet
mes  tere, Barcsay Jenő
ne  vét, mint a nagy si ke -
rű Művészeti anatómia cí -
mű kötet szerzőjét is -
merik szerte a világban.
A művész pályája lénye-

gében átöleli a XX. századot, életműve éppúgy magá-
ban foglalja az emberi alak és a táj drámai veretű, lát-
ványelvű megfogalmazását, mint a tiszta arányérzékű
geometriával, színsíkokra bontott tér- és formakapcso-
latok megjelenítését.

Az erdélyi születésű Barcsay 1919 és 1924 között ta -
nult a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ahol előbb
Va  szary János, majd Rudnay Gyula festőosztályának,
va  lamint Lyka Károly művészettörténésznek volt a nö -
ven déke. A szülőföldjét odahagyó, érzékeny lelkialka-
tú, és a „zseni magazinban”1 többedmagával sokat nél-
kü löző fiatalember számára meghatározó élményt je -
len  tettek a mesterek pártfogásában és a művésztársak
kö zösségében töltött főiskolai esztendők. „Vaszary a
konst  rukció, Rudnay a lélek embere volt. Örülök, hogy
e két mesternél tanultam, e két elemből alakul a mű vé -
szet” – összegezte később benyomásait.2 Festői forma-
nyel  vét a kezdetektől expresszív kifejezőerő és a monu-
men talitás iránti fogékonyság jellemzi. Korai, realiz-
mus   ban fogant, az úgynevezett alföldi iskolához kap-
cso  lódó munkái közé tartozik az alföldi „nagy sömmit”
meg jelenítő Alkonyat (1925 körül) című festménye, ame-
lyen a magas égbolt gomolygó fel hő tö me gei már erőtel -
jes festői vénát sejtetnek. Míg a táj meg je le nítésével Bar -
csay ekkoriban nagyrészt elégedetlen,3 addig szemér-
mes rejtőzködése ellenére az „apostoli al katú” Rud nay
éles szemmel fedezte fel tanítványa portréiban a mű -
vészt és a lélekábrázoló erőt. A Kisfiú fehérgalléros ingben
(1923 körül) sötét háttér előtt megjelenő, törékeny profil
portréja és az esendőségében is megkapó Női fej (1923
körül) a meggyőző karakterábrázoláson túl arról a mély
em  ber ségről is tanúskodik, amely a fiatal festőt a gyön-
gyö si művésztelepen A falu bolondjá-nak megfestésére
ins pirálta. Barcsay 1925-ben a főiskola nyá ri ma kói mű -

vész  telepét záró kiállítása alkalmával az alföldi iskola
má  sik jelentős képviselőjével, Endre Béla hód me ző vá -
sár helyi festővel is megismerkedett. Meg hitt barátságu-
kat Barcsay gyakori vendégeskedésén túl nemcsak sűrű
le vélváltásaik, hanem az az Endre Bé lá nak dedikált
test  vérportré is tanúsítja (Testvérek, 1926 kö rül), amely a
ket tejük művészbarátságában és az áb rá zolt gyermekek
test vérkapcsolatában egyaránt felfedezhető odaadás és
tö rődés hiteles megjelenítője.

Barcsay számára a saját festői nyelv kimunkálása mel  -
lett a kezdetektől rendkívül fontos volt a rajztudás mi  nél
ala posabb elsajátítása. Számos festőnövendékhez ha -
son  lóan a főiskolán igen hamar bekapcsolódott a fiatal
réz  karcoló nemzedék mestere, Olgyai Viktor grafikai
osz  tályán folyó műhelymunkába.4 A bibliai és árkádiai
je  lenetek helyett azonban – több fiatal rézkarcoló kollé-
gá  jához hasonlóan – Barcsay korabeli lapjain inkább a
pusz  tabeli tanyákon és a város peremén élők nyomorú-
sá  gos világa elevenedik meg (Szegények, 1924 előtt). 

1925-ben Barcsay a makói művésztelepen értesült a
pá   rizsi ösztöndíj elnyeréséről, ugyanakkor első na gyobb
be mutatkozására is sor került az Ernst Mú ze um ban.5 Az
1926 novemberétől Párizsban tartózkodó festőt egy ideig

Rejtett erővonalak mentén

Barcsay Jenő 1929 körül

Szegények – 1924 előtt – rézkarc, papír – 24,8x18,6 cm
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teljesen lefoglalta a város és a múzeumok föl fedezése,
nem igen tudott dolgozni.6 Öccse, Barcsay De  zső halálát
kö vetően – megfogadva Lyka Károly tanácsát – 1927 áp -
ri lisában Firenzébe utazott, és egészen június végéig
Olasz országban maradt.7 Visszaemlékezése sze rint:
„Ne kem való tájék volt. Csupa Cézanne-os tájat láttam,
ak kor kezdett Cézanne a véremmé válni. Jártam a dom-
bo kat, hegyeket, azt hiszem, három hétig nem beszéltem
sen kivel egy árva szót sem (....), folyton dolgoztam.”8

Barcsay hazaérkezése után láthatólag a lázas útkere-
sés időszakát élte. Egy rövid hódmezővásárhelyi láto-
ga tás után 1927 augusztusában már a Somogy megyei
Iga lon találjuk, ahonnan így ír: „Ez az ország egyik leg-
szebb vármegyéje festői szempontból.”9 Barcsayt Aba
No vák hívta meg a falucskába,10 ahol Kelemen Emil,
Mat  tioni Eszter, Medveczky Jenő, Patkó Károly, Fonó
La jos, Bánk Ernő és Tarjáni Simkovics Jenő mű vész kol -
lé gáikkal együtt valamennyien dr. Baumgartner Sándor
já rási or vos vendégei voltak ezen a nyáron.11 Barcsay
na gyon so kat dolgozott, de érzése szerint ekkor még
nem találta meg saját hangját. Azon túl, hogy felkavar-
ták a párizsi élmények, Aba Novák festészete is mély
be nyomást tett rá.12 1927 szeptemberében – szintén a
he lyi orvos, dr. Németh Andor meghívására – már egy
má sik dunántúli falu, Tö rökkoppány adott otthont a
lel kes festőtársaságnak.13 „Törökkoppány szép falu

volt. Festettem is ott, de az stílus dolgában igen éretlen
le hetett. Igalban viszont Baumgartnernél maradt egy
csend életem, amiben már éreztem a képi szerkezetet, és
sej tettem-tudtam, hogy azon az úton fogok tovább in -
dulni.”14 Szi go rú önértékelése ellenére a festő pályájá-
nak e korábban kevéssé is mert periódusából fennma-
radt alkotások ma az életmű reprezentatív darabjai kö -
zé tartoznak. Erő tel jes, csaknem villódzó színpászmák-
ból építkező kompozíciói közül csendéletei elsősorban
a cézanne-i képfelfogás és a kubizmus (Csendélet almák-
kal, 1927 körül, Csend élet gyü mölcsökkel és poharakkal,
1927 körül) tanulsá gait is tük rözik, ezen túl dinamikus
szer kesztésű figurális kom pozíciója (A gyár udvarán,
1927 körül) – minden köz vetlen hatás nélkül – az akti-
viz mus, elsősorban Ne mes Lampérth József és Uitz Bé -
la műveinek robbanékony formaképzését idézi.

1928 tavaszától Barcsay Benczúr utcai műtermében
kol  légáival társulva már modellt is tudott fogadni,
eköz  ben megélhetését biztosítandó a Tímár utcai ipa-
ros  tanonc iskolában vállalt állást.15 Pályájának alakulá-
sa szempontjából meghatározó esemény az 1928 nyarán
Szent endrére tett utazás, hiszen miután 1929-ben tagja
lett a Szentendrei Festők Társaságának, haláláig min-
den nyáron visszatért ide. 1929 nyarán már hosszabb
időt a városkában töltött, ennek emlékét őrzi Szentendrei
táj (1929 körül) című lavírozott tusrajza.

Külváros (Meudoni táj) – 1930 – tus, tempera, ceruza, papír – 30x46 cm
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„Egészében véve, a második párizsi út fontosabb lett
szá momra, mint az első. (…) mintha hályog esett volna
le a szememről – tisztán láttam, megértettem mindent.
Meg értettem, hogy a kubizmus nélkül – bár nem szere-
tem az izmusokat – egészen más lett volna a század kép-
ző művészete. Megéreztem, hogy a térnek és a formának,
il letve a kettő közötti kapcsolatnak milyen nagy szerepe
van és volt mindig is a képzőművészetben. E nélkül kép -
ző művészetről beszélni nem lehet (...)”16 – foglalta össze
el sősorban Picasso, Braque és Matisse festésze tének ha -
tá sa nyomán revelációszerű élményeit. Barcsay párizsi
ta nulmányútjait követően először 1931 októberében je -
lent kezett gyűjteményes kiállítással a Tamás Ga lériában.
Itt a Munkáslány (1928) és a Testvérek monumentális kom-
po zícióit néhány Szentendrén ké szült alkotás egészítette
ki, de a törzsanyagot a meu do ni tá jat, Párizs külvárosát
be mutató művek azon sora ad ta, ahol Barcsay az árnyé-
kok kal szabdalt tűzfalak geo met riá jában a képtér síkok-
ból felépülő szerkezetét fe dezte fel. Ez a szemléletbeli
vá ltozás a Szajna-híd (1930 körül) című olajfestmény ol -
dott kubizmusán át a Kül város, Meudoni táj (1930), vala-
mint az ugyanebben az esz tendőben minden bizonnyal
Szent endrén készült, tiszta színsíkokból építkező Táj
(1930) című temperakép egyre szikárabb kompozíciós
rend jében is megfigyel hető.

A húszas évek végétől rendszeresen Szentendrén dol-
gozó Barcsay jellegzetes, rálátásos tájképein konok hű -
séggel tért vissza a szülőföld inspirálta tájélmény alap -
motívumaihoz. „Csak a dombok a nagy formák, a tö -
me gek gyűrődései – csak ezek vonzottak” – emlékezett
vissza erre az időszakra a festő.17 A rálátásos tájkép,
mint téma először az 1931-ben készült szentendrei és
má riaremetei tájat ábrázoló rézkarcain tűnt fel. Az ez -
zel egy időben készült, később nagyobbrészt megsem-
misített tájrajzokat Barcsay pusztán előkészületnek tar-
totta a majd megfestendő képhez. Megfogalmazása sze-
rint: „Kontúrokkal próbáltam kifejezni a teret. Az a fes-
tői kérdés izgatott, hogyan tudnám a természetben lá -
tott dolgokat a síkba, vagyis a »két dimenzióba« átír-
ni.”18 A tér és a forma kapcsolatát érzékeny vonalháló
se  gít ségével feltérképező, egyértelmű szemléletváltást
tük  röző műveit, köztük a szentendrei Kőhegyet (1931)
áb rázoló, a helyszínen készült tenyérnyi rézkarcát Bar -
csay először 1931-ben mutatta be a Tamás Galériában.
Míg az olyan részletek, mint az elszórtan megjelenő há -
zak lendületes, mégis kristálytömörségű megfogalma-
zá sa kifejezetten Barcsay korabeli tájképeinek sajátja,
ad dig a festmények részletformáiban feltűnő játékos,
raj  zi elemek a barát és pályatárs, Paizs Goebel Jenő ké -
pe in is felfedezhetők. Barcsay Dombos tájat (1934) ábrá-
zo ló, könnyed ecsetjárású akvarelljét tiszta színekből
épít kező kolorit, síkban kibontakozó, levegős távlat, sza-
badon egymásba áramló forma és tér jellemzi. Mind  ez
a posztimpresszionista vagy naturalista ter mé szet szem-
lélettől eltérő, olyan újfajta természetlátás le he tőségét

hordozta magában, amely valamivel korábban Gadányi
Jenő Élmény és természet (1927) című írásában is megfo-
galmazódott.

Barcsayt a monumentális asszonyalakokat megjele-
nítő, és a táj rejtett erővonalait feltáró „szerkezetes” fes-
tői világa a harmincas években nemcsak a szentendrei
művésztelep, de a KUT kiállításainak is markáns, meg-
határozó képviselőjévé teszi. Az 1934-ben a Nemzeti
Szalonban rendezett KUT-kiállítás élete első igazi nagy
sikerét jelentette, hiszen műveit, középen a kétalakos
Munkásnők (1933) című kompozícióval, tájképeivel és
csendéleteivel a fő helyre, a nagyterem középső falára
akasztották. A korábban konzervatívnak tartott Barcsay
ekkor Vaszary elismerését is elnyerve a KUT új generá-
ciót képviselő, modern fiatal művészeinek (Medveczky,
Gadányi, Hincz stb.) élvonalába került. A következő két
esztendő rendkívül termékeny időszakát az 1936-os
Ernst Múzeumbeli gyűj te ményes kiállítás összegezte.
Kállai Ernő a kiállítás kapcsán megjelenő tanulmányá-
ban, mint a Nyolcak és Ne mes Lampérth József nyom-
dokain haladó, az expresszív formavilágot kiteljesítő,
monumentális vízió meg fogalmazóját üdvözölte Bar -
csayt.19 Meglátása szerint a festő méltóságteljes asz-
szony alakjaiban (Munkásnők, 1935) „mintha a székely
nép balladák lelke” kelne életre, tájképeinek „rögbe-
zsú folt lá to mása” pedig Nagy István tájszemléletével
rokon.20 Az évtized közepétől Barcsay festői ér dek lő dé -
se a rálátásos tájképektől fokozatosan az intimebb hang-
vételű, patakpartot, erdő- vagy városrészletet megjele-
nítő kompozíciók felé fordult. Míg a városka egymás
fö lé torlódó utcáit szűk képtérbe zsúfoló temperaképeit
erőteljes kontúrokkal tagolt, komplementerekből épít-
kező színdinamika (Tájkép házakkal, 1935 körül), addig a
szentendrei belső kertek világát felidéző akvarelljeit me-
leg fényű, telt színek, Ámos Imre munkáival rokon, át -
szellemült megfogalmazás jellemzi (Kert vörös oszloppal,
1937). Barcsay színesedő palettájára az 1938-as KUT-

Barcsay Jenő Benczúr utcai műtermében – 1932
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kiállítás előszavában Kállai Ernő, valamivel ké sőbb
Lyka Károly is felhívta a figyelmet.21 Mind emel lett Bar -
csay ezidőtájt festett, sötét kontúrokba foglalt Altatódal
(1938 körül) című festményén a korszakot jellemző szo-
ciális érzékenységű, „új valóságlátás” is érvényesül.

Barcsay az 1940-es évek elején, amikor Észak-Erdély
Magyarországhoz tartozott, gyakran hazalátogatott Né -
má ra, ahol a maga készítette festékkel expresszív, testes
faktúrájú műveket festett.22 Ezt a periódust később nem
érezte folytathatónak, palettájának újbóli színesedése,
amelyről 1944-es Alkotás Művészházbeli gyűjteményes
kiállításának kapcsán Kállai Ernő és Ámos Imre is meg-
emlékezett, talán ennek a felismerésnek is köszönhető.23

A há bo rú ínséges időszakának alig egy-két vonallal
modellált kisgrafikái közé tartozik Barcsay Vonalritmus
(1945) című lapja, amelyen az emberi alak határozza
meg a fák közt dróthálószerűen kibomló teret. Az orna-
mens jellegű formaadás és az expresszív színkezelés
gyakran szin te megtévesztő hasonlatossággal tűnik fel
Bene Géza és Gadányi Jenő korabeli művein is.

Barcsay 1945 után a Magyar Képzőművészeti Fő is ko -
la anatómia és szemléleti látszattan tanáraként nemze-
dékek sorát tanította a látás művészetére. Mun kás sá gá -
nak jelentős állomása az 1949-ben rajzolt, monumentá-
lis nőalakokat ábrázoló karton, mely mozaikművésze-
tének is kiindulópontja lett. Az ötvenes évekbeli, kis-
méretű figurális kompozícióinak jellegzetes témája egy-
részt az itáliai trecento és quattrocento festészetének
hatását tükröző, giottói formaképzésű arc, és a gondol-
kodó nőalak (Ülő gondolkodó, 1957), másrészt a számos
változatban megfestett, szimbolikus jelentéssel telítődő,
üres festőállvány (Két fej festőállvánnyal, 1961, Festő áll -
vány székkel, 1961). Ma már forrásértékű dokumentum-
nak számít a szentendrei Régi művésztelep egykori
épü letének részlet ét, a filagóriát megörökítő kisméretű
olajképe (Lép cső  feljárat, 1956). Barcsay bármily elvont
képalkotói mód szerrel élt a továbbiakban, sohasem sza-
kadt el teljesen a természettől. Tanárként és művész-
ként autonómiáját mindvégig megőrizte, miközben

egyfajta integráló szerepet töltött be a természetelvű és
az absztrakt festészet képviselői között.24 A hatvanas
években ké szült rajzain végtelen türelemmel tárta fel a
tér és forma bonyolult szövedékét, ugyanakkor festmé-
nyein a meditatív telítettségű, elvont képalkotásáig
jutott el. Be szél ge tő asszonyalakokat megjelenítő
műveinek kiegyensúlyozott arányrendszere az ikonok
világát idézi. A hetvenes években készült alkotásait
lírai absztraktnak nevezhető geometrikus formanyelv,
végül elsősorban a fekete-fehér kontrasztjára építő,
redukált színvilág jellemzi. Utolsó művein a hiány jel-
képes értelmet kapott. Az 1978-ban megnyílt szentend-
rei Barcsay Múzeum létrehozásában annak idején még
az idős mester is tevékenyen részt vett.

A Haas Galéria magán- és közgyűjtemények gazdag
kollekcióiból válogató tárlata az eddig kevésbé ismert,
alkotói periódusok bemutatása révén átfogó kereszt-
metszetet adva, új megvilágításba helyezi az életművet.
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In: Kállai Ernő: Két festő, egy szob rász. Barcsay Jenő, Dési Huber
István és Szé kes sy Zol tán kiállítása. KUT Képzőművészek Uj Tár -
sa sá ga Ki állítása, kat. előszó, Nemzeti Szalon Mű vé sze ti Egye -
sület, 1938. október 30-november 13., Vö. Ly ka Károly: Há rom
erdélyi művész kiállítása az Ernst Múzeumban, Pesti Hírlap, 1938.
dec. 4., 29.

22 Barcsay 2000. 124–127.
23 Barcsay 2000. 126. Vö. Kállai 1944. és Ámos Imre: Napló, versek,

vázlatkönyvek, levelezőlapok (For rá sok). Közreadja, jegyzetelte, a
képeket válogatta és az utószót írta: Egri Mária. Kőbányai János
(szerk.). Múlt és Jövő Könyvek, Budapest, 2003. 46.

24 Károlyi 2000. 100.

Vonalritmus – 1944 – tus, tollrajz, papír –
12,5x17,5 cm
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Szajna-híd – 1930 körül – olaj, vászon – 50x60 cm

Táj – 1930 – tempera, papír – 31,4x48 cm
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Csendélet almákkal – 1927 körül – olaj, vászon, 73x84 cm

A gyár udvarán – 1927 körül – olaj, vászon
– 81x80 cm

Kubikusok – 1927 körül – olaj, vászon
– 90,5x78 cm
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Dombok vörös tetős házakkal – 1935 körül – vegyes technika, papír – 48,5 x 67,5 cm

Ülő nő – 1936 körül – olaj, vászon – 112x92 cm Altatódal – 1938 körül – olaj, vászon – 102x71 cm
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Tájkép házakkal – 1935 körül – tempera, karton, 51x70 cm

Dombos táj – 1934 körül – tempera, papír – 53x65 cm
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1900. január 14-én született a Kolozs megyei Ka to -
nán (Catina). Erdélyi nemesi család leszár-
mazottja. Eredetileg zenésznek készült, de
sokat rajzolt már gyermekként is. 

1919-ben Trianon után jött át Magyarországra.
1919–1924 között a Magyar Képzőművészeti Fő is ko la

hallgatója, mesterei Vaszary János és Rud -
nay Gyula voltak. 

1925–1928 a nyarakat Mártélyon töltötte.
1926-tól állami ösztöndíjjal Párizsba, majd 1927 ápri-

lisában Olaszországba utazott.
1927 nyarán előbb Igalban, majd Tö rök kop pány -

ban dolgozott.
1929-ben a Szentendrei Festők Társaságának tagjává

választották, Szentendre egy életre megha-
tározóvá vált számára.

1929–1930 újra Párizsban találjuk ösztöndíjjal. Ekkor
Cézanne, Van Gogh művészete és a kubiz-
mus hatott rá döntően.

1931–1945 között egy fővárosi iparostanonc iskolában
tanított.

1926-ban az Ernst Múzeumban rendezett nagy KUT
kiállításról Vaszary kizsűrizte művét.

1934-ben a KUT-Fiatalok kiállításán a Nemzeti Sza -
lon ban már főszerepet kaptak művei. 

1935-től kezdődően a KUT feloszlatásáig a társaság
vá lasztmányi tagjaként tevékenykedett.

1938-ban megkapta a Szinyei Merse Pál Társaság Zi -
chy Mihály grafikai díját.

1945-től a Magyar Képzőművészeti Főiskolán az
ana tómia és a szemléleti látszattan profesz-
szora volt.

1954-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
1955-ben Tornyai-díjas.
1962-ben Párizsba utazott.
1964-ben Érdemes művész.
1967-ben Pro Arte-díjat kapott.
1969-ben Kiváló Művész.
1970-ben IIe Festival International de Peinture (Nem -

zet közi festészeti fesztivál) díját nyerte el.
1978-ban megnyílt Szentendrén a Barcsay Múzeum. 
1983-ban SZOT-díjat kapott.
1985-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
1988. április 2-án hunyt el Budapesten.

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSAI

1931 Tamás Galéria, Budapest (Vaszkó Ödönnel)
1944 Alkotás Művészház, Budapest

1947 Művész Galéria, Budapest
1957 Nemzeti Szalon, Budapest
1964 XXXII. Velencei Biennálé, Velence (Csohány Kál -

mán nal, Segesdy Györggyel)
1966 Ernst Múzeum, Budapest
1967 Herman Ottó Múzeum, Miskolc
1969 Ferenczy Múzeum, Szentendre
1970 Műcsarnok, Budapest
1971 Janus Pannonius Múzeum Modern Képtár, Pécs
1972 Helikon Galéria, Budapest
1975 Hatvani Galéria, Hatvan; Magyar Kultúra Háza,

Varsó
1976 Uitz Terem, Dunaújváros
1977 Vörös Kápolna, Balatonboglár
1982 Műcsarnok, Budapest
1984 Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
1985 Műcsarnok, Győr; Dürer Terem, Gyula
1986 Műhely Galéria, Szentendre
1987 Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét
1990 Városi Galéria, Nyíregyháza
2000 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
2006 Barcsay Múzeum, Szentendre

VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

1925, 1932, 1936, 1937, 1938, 1941 Ernst Múzeum, Bu da -
pest

1945–1947 Európai Iskola kiállításai, Budapest
1966 Exposition de Peinture, Sculpture et Arts Grap hi -

ques Hongrois du Xe au XXe siècle, Párizs

Életrajzi adatok

Az Ernst Múzeum Öt festő, egy szobrász című tár-
latán, 1943 (Balról jobbra állnak: Pálffy Péter, Gadányi
Jenő, Dési Huber István, Borsos Miklós, Barcsay Jenő,
Domanovszky Endre, középen ül: Lyka Károly)



10

1968 Ungarische Kunst der Gegenwart, Museum Volk -
wang, Essen 

1969 I. Nürnbergi Biennálé, Nürnberg 
1970 IIe Festival International de Peinture (Nemzetközi

festészeti fesztivál), Cagnes-sur-Mer 
1976 XXXVII. Velencei Biennálé, Velence
1980 XXXIX. Velencei Biennálé, Velence

ÍRÁSAI

Művészeti anatómia, Budapest, 1953.
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Bojár Iván: Vallomás egy műalkotásról. Barcsay Jenő Szent -
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Verba Andrea (szerk.) Új természetkép. A tájábrázolás válto-
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Huber István, Frank Frigyes, Ilosvai Varga István, Karikás
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Galéria, 2006. 
Bodonyi Emőke–Tóth Antal (szerk.) A Szentendrei Mű -
vész telep és a Szentendrei Festők Társaságának iratai és doku-
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da pest, Corvina Kiadó, 2007.

Barcsay Jenő anatómia órát tart a Képzőművészeti
Főiskolán, 1974
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1. Kisfiú fehérgalléros ingben – 1923 körül – olaj, vászon
– 53x45 cm – j.j.l.: Barcsay – Kieselbach gyűjte-
mény 

2. Női fej – 1923 körül – olaj, vászon – 55,5x50 cm – j.b.f.:
Barcsay – Magántulajdon

3. Bolond – 1923 körül – olaj, vászon –103x77 cm – j.j.l.:
Barcsay – Kieselbach gyűjtemény

4. A falu bolondja – 1923 körül – olaj, vászon – 50x40 cm
- j.b.l.: Barcsay – Magántulajdon

5. Szegények – 1924 előtt – rézkarc, papír – 24,8x18,6 cm
– j.n. – Magyar Nemzeti Galéria (MNG), Ltsz.: 93.21 

6. Vakok – 1924 – rézkarc, papír – 16,3x19,3 cm – j.j.l.:
Bar csay Jenő 924 – MNG, Ltsz.: 97.1

7. Alkonyat – 1925 körül – olaj, vászon, 77x93 cm – j.j.l.:
Barcsay – Magántulajdon

8. Poros úton (Tanyavilág) – 1926 – olaj vászon – 68x95
cm – j.j.l.: Barcsay 926 – Magántulajdon

9. Testvérek – 1926 körül – olaj, vászon – 77x58 cm –
j.b.l.: Édes lelkem Béla bátyám őszintén festettem a
képet Barcsay – Janus Pannonius Múzeum (JPM),
Pécs, Ltsz.: 68.221

10. Csendélet almákkal – 1927 körül – olaj, vászon – 73x84
cm – j.j.l.: Barcsay – Haas gyűjtemény

11. Csendélet kertben, Hátoldalon: Táj gyárral, szénakaz -
lakkal – 1927 körül – olaj, vászon – 70x91cm – j. n. –
Haas gyűjtemény 

12. Csendélet – 1927 körül – olaj, vászon – 62,5x74,5 cm –
j.b.l.: Barcsay – Magántulajdon

13. Kubikusok – 1927 körül – olaj, vászon – 90,5x78 cm –
j.b.l.: Barcsay – Ferenczy Múzeum, Szentendre,
Ltsz.: 74.19

14. A gyár udvarán – 1927 körül – olaj, vászon – 81x80 cm
– j.n. – Kieselbach gyűjtemény 

15. Csendélet gyümölccsel és poharakkal – 1927 körül – olaj,
vászon – 61x81 cm – j.b.l.: Barcsay – Kieselbach
gyűj temény 

16. Férfifej – 1928 – rézkarc, papír – 26,7x20 cm – j. n.
Aláírva j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 83.7 

17. Önarckép – 1928 – rézkarc, papír – 8x7 cm – j.n.
Aláírva j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 1948–3118

18. Félakt – 1928 körül – olaj, vászon – 70,5x60,5 cm –
j.j.f.: Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 59.101

19. Szentendrei táj – 1929 – lavírozott tus, papír –
31,8x40,4 cm – j.j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 56.37

20. Táj – 1930 – tempera, papír – 31,4x48 cm – j.j.l.:
Barcsay 930 – MNG, Ltsz.: 1935–2990

21. Külváros (Meudoni táj) – 1930 – tus, tempera, ceruza,
papír – 30x46 cm – j.b.l.: Barcsay – Ferenczy Mú ze -
um, Szentendre,  Ltsz.: 82.10

22. Meudoni táj – 1930 – tempera, papír – 31,5x48 cm –
j.b.k.: Barcsay 930 – MNG, Ltsz.: 2486

23. Szajna-híd – 1930 körül – olaj, vászon – 50x60 cm –
j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

24. Máriaremete – 1931 – rézkarc, papír – 16x24 cm – j.n.
Aláírva j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 1955–4662

25. Szántóföldek, Máriaremete – 1931 – rézkarc, papír
–15,5x15,8 cm – j. n. Aláírva j.l.: Barcsay Jenő –
MNG, Ltsz.: 63.68

26. Kőhegy – 1932 – rézkarc, papír – 16x24 cm – j. n.
Aláírva j.b.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 1938–2591

27. Kettős arckép – 1933 körül – szén, tus, papír – 44x60,2
cm – j.j.f.: Barcsay, j.k.l.: Barcsay – Városi Képtár,
Győr,  Radnai gyűjtemény, Ltsz.: R.892

28. Női arc – 1933 körül – akvarell, papír – 49x37 cm –
j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon 

29. Dombos táj – 1934 – fehér kréta, akvarell, papír –
36,2x50 cm – j.j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 58.334

30. Dombvidék – 1934 – szén, papír – 42x63 cm – j.b.l.:
Barcsay – Városi Képtár, Győr,  Radnai gyűjtemény,
Ltsz.: R.895

31. Dombos táj – 1934 körül – tempera, papír – 53x65 cm
– j.j.l.: Barcsay – Városi Képtár, Győr,  Radnai gyűj-
temény, Ltsz.: R.396

32. Szentendrei táj – 1934 körül – olaj, tempera, vászon –
73x79 cm – j.j.l.: Barcsay – Kieselbach gyűjtemény 

33. Férfi arcképe – 1935 – szén, papír – 45x35,5 cm – j.j.l.:
Barcsay 935 – Városi Képtár, Győr,  Radnai gyűjte-
mény, Ltsz.: R.891

34. Tájkép házakkal – 1935 körül – tempera, karton –
51x70 cm – j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

35. Házak fák között – 1935 körül – tempera, papír – 60x80
cm – j.j.l.: Barcsay – Városi Képtár, Győr,  Radnai
gyűjtemény,  Ltsz.: R.392

Műtárgylista

Kettős arckép – 1933 körül – szén, tus, papír
– 44x60,2 cm
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36. Táj nőalakkal – 1935 körül – szén, papír – 48x60,3 cm
– j.j.l.: Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 68.400

37. Dombok vörös tetős házakkal – 1935 körül – vegyes
technika, papír – 48,5x67,5 cm – j.b.l.: Barcsay –
Kieselbach gyűjtemény

38. Szentendrei köz feszülettel – 1935 körül – olaj, karton
– 48,5x63 cm – j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

39. Szentendrei kapu – 1935 – olaj, vászon – 75x78 cm –
j.j.l.: Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 57.122

40. Szentendre – 1935 – olaj, vászon – 91x100 cm – j.j.l.:
Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 68.408

41. Asszony – 1936 körül – olaj, vászon – 100,5x70 cm –
j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

42. Ülő nő – 1936 körül – olaj, vászon – 112x92 cm – j.j.f.:
Barcsay – Magántulajdon

43. Kert vörös oszloppal – 1937 – akvarell, papír – 37x40
cm – j.j.l.: Barcsay J. 937 – MNG, Ltsz.: 63.56

44. Szentendrei táj – 1937 – akvarell, papír – 38x53 cm –
j.j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 1940–3562

45. Színes táj – 1937 – akvarell, papír – 38x53 cm – j.j.l.:
Barcsay 1937 – JPM, Pécs, Ltsz.: 57.126

46. Altatódal – 1938 körül – olaj, vászon – 102x71 cm –
j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon 

47. Konstruktív enteriőr – 1938 körül – olaj, vászon –
90x80 cm – j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon 

48. Három fa – 1940 körül – olaj, pasztell, papír – 80x70
cm – j.j.l.: Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 68.395

49. Tájkép nőalakkal – 1940 körül – olaj, pasztell, vászon
kartonra ragasztva – 58x76 cm – j.j.l.: Barcsay – JPM,
Pécs, Ltsz.: 68.396

50. Fák – 1940 körül – olaj, pasztell, papír – 46,5x64 cm –
j.j.l.: Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 82.37

51. Házak – 1943 körül – pasztell, papír – 17x22 cm –
j.k.l.: Barcsay – JPM, Pécs,  Ltsz.: 82.144

52. Házak – 1943 körül – kréta, tus, papír – 16,5x22,5 cm
– j.j.l.: Barcsay – JPM, Pécs, Ltsz.: 86.78 

53. Vonalritmus – 1944 – tus, tollrajz, papír – 12,5x17,5
cm – j.j.l. Barcsay 944 – MNG, Ltsz.: 7976

54. Kompozíció lovassal – 1945 – tus, papír – 15x16,7 cm –
j.j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 1946–4007

55. Kompozíció két alakkal – 1945 – tus, akvarell, pasztell,
papír – 17,4x23 cm – j.j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.:
1946–4008

56. Ház belseje két alakkal – 1945 – olaj, tus, papír – 15x16
cm – j.j.l.: Barcsay – MNG, Ltsz.: 1946–4006

57. Lépcsőfeljárat (Ház lépcsőfeljárattal) – 1956 – olaj, vá -
szon – 25,5x21 cm – j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

58. Leányfej (Fejtanulmány) – 1957 – olaj, vászon –
23,5x16,5 cm – j.j.l.: Barcsay –Magántulajdon

59. Ülő gondolkodó (Könyöklő, Gondolkodó) – 1957 – olaj,
vászon – 24x19,5 cm – j.j.f.: Barcsay – Ma gán tu -
lajdon

60. Ülő gondolkodó (Freskóterv) – 1957 – olaj, vászon –
45,3x24 cm – j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

61. Csendélet sárga korsóval (Korsós csendélet) – 1957 –
olaj, vászon – 17x27 cm – j.j.f.: Barcsay – Ma gán tu -
lajdon

62. Festőállvány székkel – 1961 – olaj, vászon – 65,5x25,5
cm – j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

63. Két fej festőállvánnyal – 1961 – olaj, vászon – 22x30,5
cm – j.b.l.: Barcsay 1961 – Magántulajdon

64. Háztömb vörösben  – 1964 – olaj, farost – 25x30 cm –
j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

65. Páholyban (Szentendrei mozaik tervrészlet) – 1969 –
olaj, vászon – 90x100 cm – j.j.l.: Barcsay – Ma gán tu -
lajdon

66. Beszélgetők – 1970 körül – olaj,  farost – 30x50 cm –
j.j.l.: Barcsay – Magántulajdon

67. Templom – 1970 – olaj, fa – 30x40 cm – j.j.l.: Barcsay –
Magántulajdon

68. Kompozíció – 1975 körül – olaj, vászon – 70x90 cm –
j.j.l.: Barcsay Jenő – Magántulajdon

69. Fény-árnyék – 1980 – olaj, vászon – 30x60 cm – j.j.l.:
Barcsay – Magántulajdon
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