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Ked ves Lá to ga tó ink!

A Ha as Ga lé ria ez év őszén töl ti be har ma dik „élet évét”. Tud juk, e né hány év nem je len tős idő
egy ga lé ria tör té ne té ben. Eb ben az idő szak ban sok ked ves mű ba rát tal is mer ked tünk meg, sok ér -
dek lő dőt fo gad hat tunk fa la ink kö zött. Most ér kez tünk el egy olyan pont hoz, hogy elin dít ha tunk
egy ki ál lí tás-so ro za tot, ami vel – re mél he tő leg – sok örö met, igaz mű él ve ze tet sze rz ünk a hoz zánk
be té rő mű gyűj tők nek, a szép és ér de kes ké pek ked ve lő i nek.

Me rí tés a KUT-ból cím mel in dul ez a so ro zat, és an nak a mű vész kör nek a váz la tos pá lya ké pe it
sze ret né be mu tat ni idő ről-idő re, akik a Kép ző mű vé szek Új Tár sas ága de rék ha dát ké pez ték. Ezek a
ne vek – Be ne Gé za, Ra fa el Vik tor, Klie Zol tán, Ga dá nyi Je nő, Bor Pál, Su gár An dor és so kan má -
sok – már ed dig is is mer tek vol tak a gyűj tők kö ré ben, de re mél jük, hogy ki ál lí tás-so ro za tunk kal
si ke rül meg is mer tet ni őket a szé le sebb kö zön ség gel is. So ro za tun kat Be ne Gé za mű vé sze té nek be -
mu ta tá sá val kezd jük – a tel jes ség igé nye nél kül – a nagy sze rű mű vész ko rai mun kás sá gá ra kon -
cent rál va, rep re zen ta tív fő mű vek sze re pel te té sé vel.

Re mél jük, hogy olyan örö möt fog okoz ni ven dé ge ink nek e ki ál lí tás meg te kin té se, ami lyen öröm -
mel mi azt egy be gyűj töt tük és meg ren dez tük.
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Kö zös hi ány, kö zös igény hív ta élet re a Képzőművé -
szek Új Tár sa sá gát (1924–1949). Csak a Tár sas ág volt új.
Tag jai ki for rott, ta pasz talt művé szek, akik ugyan min -
den nagy eu ró pai is ko lát meg is mer tek, még sem vál tak
azok ter ror já nak ál do za ta i vá. Ter mé sze te sen ha tot tak
rá juk, ta nul tak tőlük, át jár ta őket friss mo dern sé gük,
még is a ho ni ta laj za ma tá val ke ve red ve emel ték eu ró -
pai ho ri zont ra a ma gyar művé sze tet. In kább lé nyeg be -
vá gó an kor szerűek akar tak len ni, mint fel szí ne sen di -
va to sak. A je lentős ide gen irány zatok és sa ját ar cuk
szin té zi se volt cél juk, egy ben ered mé nyük. A Tár sas ág
nem ad ta föl el ve it, de kö rét ki tá gí tot ta az azo nos szel -
le mi ség jo gán. Így ke rül tek so ra i ba írók, köz éle ti sze -
mé lyi sé gek is. Ala pí tói idővel ne ves mes te rek ké hí re -
sül tek, mint az in du lás első el nö kei: Rippl-Ró nai Jó zsef,
Va szary Já nos, de Kmetty Já nos, Márffy Ödön, Szőnyi
Ist ván, Med gyessy Fe renc, Perl rott Csa ba Vil mos – so -
rol hat nám még – szin tén. Ele in te főként anya gi ne héz -
sé gek kel küszköd tek. A műke res ke de lem fej let len sé ge
mi att ki zá ró lag né hány nagy vo na lú me cé nás ra, eset leg
„gúzs ban tán co ló”, am bi ci ó zus mú ze um igaz ga tó ra
szá mít hat tak. Az utó dok nak ugyan csak szem be kel lett
néz ni ük ez zel az ál dat lan hely zet tel, me lyet a kon zer -
va tí vak és mo der nek bí rá la tai két ol dal ról is te téz tek.
Ők azon ban ki tar tot tak ere de ti ter ve ik nél: út ke re sés,
foly to nos ság, moz gás.

„Az irá nyok sok fé le sé ge ad ér de kes sé get en nek az ala -
ku lás nak” – ír ta Lyka Ká roly. Még egy idé zet Va szary -
tól: „A ha gyo má nyé min den tisz te le tünk – de a jövőben
van min den re mé nyünk.” A de rék had fé nyes ne vei
nem ho má lyo sít hat ják el a nyom kö vetőket; Emőd Au -
rél, Ga dá nyi Jenő, Klie Zol tán, Ra fa el Győző, akik a
kor szak kal együtt va júd tak és ke res tek. Hoz zá juk tar -
to zik az itt lát ha tó Be ne Gé za is.

A ga lé ria tu laj do no sa Ha as Já nos, a KUT esz me i sé gé -
nek mai hí ve. Meg szál lot tan ku tat ja a ma ra dan dó ér té -
kek hor do zó it. Ez a szen ved élye ve zet te más te rü le -
tekről vé gül ide, a szá mon tar tott, hi te les műgyűjtők
csa pa tá ba. Ál ma is tel je sült, sa ját ga lé ri á já ban szol gál -

hat ja, sa ját íz lé se és tör vé nyei sze rint ne mes tö rek vé se -
it. Ars po e ti cá ja a mű al ko tó já nak ér té ke lé se és a köz ha -
szon. Egyé ni szen ved élye mos tan tól ki fe lé for dul. Egy -
szer re gyűjt ma gá nak és az ér deklődőknek. Kö zön sé -
get sze ret ne ne vel ni – be a vat ni és ré sze sí te ni őket ab -
ban a nagy öröm ben, ame lyet a művé sze tek nyúj ta nak.
A meg vi lá go su lás ke gyel mi pil la na tai azok, mi kor szí -
ven és tor kon szo rít egy kép hir te len fel pat tant tit ka, –
mert min den mű egy sors vil la nás.

Szün te le nül ke res. Meg ta lál ta a KUT má so dik nem ze -
dé két. So ro zat-be mu ta tói ró luk szól nak majd. Fe lü le te -
sen is mert életművek új szem lé let ben, ha gya té kok fe lé -
lesz té se, időszerűsí té se, egyéb vo nu la tok be vo ná sa
gaz da gít ják még hang sú lyo sab ban a meg lévő anya got.
Hosszú, időigé nyes műsor ez, ám mö göt te föl sej le nek a
jövő kör vo na lai.

Be ne dek Ka ta lin

Me rí tés a KUT-ból – egy so ro zat elé
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Ki vá ló fes tő- és gra fi kus mű vé szünk, Be ne Gé za ha -
tal mas és rend kí vü li élet mű vet ha gyott hát ra – alak ja
még sem ezen oe uv re-nek meg fe le lő en is mert és el is -
mert. Ugyan szép szám mal van nak mű vei ha zai köz -
gyűj te mé nyek ben, de élet mű vé nek na gyobb ré sze öz -
ve gye tu laj do ná ban, ho ni és kül föl di ma gán gyűj tők
kol lek ci ó i ban ta lál ha tó, és sok al ko tá sá nak út ja má ra
már nyo mon kö vet he tet len. Hát ra ha gyott örök sé ge egé -
szé ben saj nos már nem szem lél he tő, s egyet len mú ze -
um sem tár a kö zön ség elé az élet mű vet mél tó képp rep -
re zen tá ló ál lan dó ki ál lí tá si anya got.

Ezen a nagy hi á nyon csak né mi képp eny hít, hogy
ha lá la óta több em lék ki ál lí tá son mu tat tak be egy-egy
na gyobb vá lo ga tást al ko tása i ból. Az utób bi év ti zed ben
1990-ben és 1995-ben a Kecs ke mé ti Kép tár ban, 1991-ben
az er dő ker te si Ady Mű ve lő dé si Ház ban, 1992-ben To -
ka jon, 1994-ben a bu da pes ti Te le pes ut cai Ál ta lá nos Is -
ko lá ban va la mint 1997-ben Bu da pes ten a Kos suth
Klub ban és Pá pán a So mo gyi Jó zsef Ga lé ri á ban volt lát -
ha tó poszt hu musz Be ne Gé za-tár lat.

Be ne Gé za 1900. áp ri lis 1-én szü le tett a Tren csén me -
gyei Csá cán. Tíz éves ko rá ban egy mün che ni rajz ki ál lí tá -
son el ső díj jal ju tal maz ták kis fest mé nyét. Gyer mek ko rá -
ban Ig lón lak tak, ahol több ször is meg for dult Csont váry
egy ko ri pa ti ká ja kör nyé kén. Föl kel tet te ér dek lő dé sét a

fes tő hí re, aki ott hagy ta a gyógy sze ré sze tet a mű vé sze -
tért. Édes ap ja ta ní tó nak szán ta le gi dő sebb fi át, így Be ne
Gé za 1918-ban Ig lón ta ní tói ok le ve let szer zett. A há bo rú
után Pest lő rinc re ke rült nagy szü le i hez, és 1920-ban fel -
vet ték az ezév ben Lyka Ká roly ál tal új já szer ve zett Kép -
ző mű vé sze ti Fő is ko lá ra, Va szary Já nos osz tá lyá ba. 1922-
ben Ró mai Ösz tön dí jat ka pott, amit nem vett igény be.
Kí vü lál lá sa már ek kor meg mu tat ko zott. A pon tos okát
nem tud ni, hogy mi ért uta sí tot ta vissza az uta zá si ösz -
tön dí jat. Az 1923 már ci u sá ban az Ernst Mú ze um ban
ren de zett nö ven dé ki ki ál lí tá son nyúj tott tel je sít mé nyé ért
a Szi nyei Tár sas ág díj jal tün tet te ki. A fes té szet mel lett
gra fi kát is ta nult a fő is ko lán Ol gyai Vik tor osz tá lyá ban.
1924-től rend sze re sen ki ál lí tó mű vész, aki a két vi lág há -
bo rú kö zöt ti mű vé sze ti élet prog resszív szár nyá nak
egyik meg ha tá ro zó alak ja. 1926-ban ál lít ki el őször a
KUT-tal, a KUT (Kép ző mű vé szek Új Tár sas ága) har ma -
dik ki ál lí tá sán az Ernst Mú ze um ban. Nap sü tés, Ülő lány,
Park, Le ány fej és A Sváb hegy té len c. ké pe it mu tat ta itt be,
me lyek kö zül az utób bi ról rep ro duk ció ta lál ha tó a ka ta -
ló gus ban. Ugya neb ben az év ben részt vett a KUT né met -
or szá gi ki ál lí tá sán, s a bo chu mi Mär kis cher Spre cher kri -
ti ká já ban az ő ne vét is ki eme li.1 1927 már ci u sá ban a KUT
ren des köz gyű lé se előtt, törzs tag vá lasz tó ülé sén új törzs -
tag nak vá laszt ja.2 Ugyan csak 1927-ben a KUT-tal több
kül föl di tár la ton is sze re pel, így Bécs ben, Krak kó ban va -
la mint a fi u mei II. nem zet kö zi ki ál lí tá son.  Et től az év től
kezd ve tag ja és rend sze res ki ál lí tó ja az UMÉ-nek is (Új
Mű vé szek Egye sü le te). A bé csi UME-ki ál lí tás nak egyik
zsű ri tag ja is volt.

Már 1928-ban ér te sü lünk a KUT meggyen gü lé sé ről.3

A KUT azon ban az el kö vet ke ző év ti zed ben sem szű nik
meg, szin te min den év ben ren dez egy vagy két ki ál lí -
tást a Nem ze ti Sza lon ban – a ki ál lí tá sok rend sze res

Bene Géza művészi pályája kiállításai tükrében, 
kapcsolata a KUT-tal

Önarckép - 1938
tus, karton, 35 x 29 cm

Ház facsoporttal - 1947
tus, karton, 32 x 40 cm
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részt ve vő je Be ne Gé za is. Így az 1930 ja nu ár já ban ren -
de zett KUT ki ál lí tá son is sze re pel. A kö vet ke ző év
(1931) mind járt egy gyűj te mé nyes ki ál lí tás sal in dul – ja -
nu ár 4-től lát ha tó Ko vács Ákos sza lon já ban (V. ker.
Bank u. 7.) Rad nay Mar git ke ra mi kus sal kö zös tár la ta.
1932-ben a KUT és az UME Mo dern Mű vé sze ti Egye sü -
le tek né ven egy ségf ron tot, egy sé ges szer ve ze tet ho zott
lét re. No vem ber ben a Nem ze ti Sza lon ban kö zös tár la tot
szer vez tek, ame lyen Be ne há rom mű vet ál lí tott ki: Fek -
vő akt (tem pe ra-pasz tell), Táj kép (tem pe ra), Arc kép (tem -
pe ra). 1934-ben a KUT két ki ál lí tást is szer ve zett a Nem -
ze ti Sza lon ban. Az el sőt áp ri lis ban, ame lyen Be ne négy
tem pe ra ké pét em lí tik a ka ta ló gus ban: a Fek vő nő, Táj -
kép, Csend élet és Fél akt cí mű e ket. A má sik KUT ki ál lí tás -
ra de cem ber ben ke rült sor, ahol Be ne egy olaj Csend élet-
e és a Be szél ge tő asszo nyok a ka vics bá nyá ban c. tem pe ra
fest mé nye volt lát ha tó.4 Az 1935-ös év leg na gyobb ese -
mé nye Be ne Gé za mű vé szi pá lyá ja szem pont já ból a no -
vem ber 10–18. kö zött a Ta más Ga lé ri á ban Szo mor Lász -
ló szob rász mű vésszel kö zö sen meg ren de zett gyűj te mé -
nyes ki ál lí tá sa. Az 1936. feb ru ár-már ci u sá ban ren de zett
KUT tár la ton a Nem ze ti Sza lon ban Fa lurész let (tem pe -
ra), Táj kép (olaj/tem pe ra) és Fa lu si ut ca rész let c. mű vei
sze re pel nek. A ki ál lí tás ról Kál lai Er nő két be szá mo lót
is írt, s mind egyik ben ta lál ha tó rep ro duk ció Be ne egy-
egy ki ál lí tott fest mé nyé ről.5 1937-ben a KUT két ki ál lí -
tást szer ve zett a Nem ze ti Sza lon ban. Az el sőt áp ri lis -
ban, ame lyen Be ne Gé za há rom olaj-tem pe ra tech ni ká -
val ké szí tett mű vét mu tat ta be, a Pet ren ce hor dók, az Út
te he nek kel és a Reg gel cí mű e ket. Az ez évi má so dik, no -
vem be ri KUT tár la ton két olaj fest mé nye, az Or szá gút és
a Fa lu rész let sze re pel a ka ta ló gus ban. Konst ruk tív szür -
re a liz mus jel lem zi Be ne Gé za 1935 utá ni mű vé sze ti te -
vé keny sé gét, elő re ve tít ve há bo rú utá ni fes té sze té nek
jel leg ze tes sé ge it is. Emi att szok ták a szen tend rei mű -
vész kör be so rol ni. A mű vész te lep nek so ha nem volt
tag ja, nem járt benn a fa la in be lül. Min dig a mű vész te -
le pen kí vül la kott, ha Szen tend rén meg for dult. Ma gá -
nyos al kat volt, nem sze ret te az efaj ta mű vé szi cso por -
to su lá so kat. A mű vész te lep tag jai kö zül De li An tal lal
és Pa izs Go e bel lel tar tot ta a leg szo ro sabb kap cso la tot.
Szen tend re szá má ra so ha nem vált olyan meg ha tá ro zó -
vá, mint a nóg rá di Bánk és kör nyé ke, ahol a har min cas
évek kö ze pé től nya ran ta hosszabb időt töl tött. 1940.
feb ru ár 4–19-ig Be ne Gé za gyűj te mé nyes ki ál lí tá sá ra
ke rült sor a Ta más Ga lé ri á ban. A tár lat ról több na pi lap -
ban je lent meg be szá mo ló, kri ti ka. Töb bek kö zött Bál int
End re a Nép sza vá ban il let ve Kál lai Er nő a Pes ter
Lloyd ban is írt ró la.6 1940 no vem be ré ben a KUT ki ál lí -
tá sán a Nem ze ti Sza lon ban Fe le sé gem (ak va rell) és Fa lu -
si ut ca sa rok (olaj) c. al ko tá sai ke rül tek be mu ta tás ra.7 Egy
év múl va 1941. no vem ber 30. és de cem ber 14. kö zött ke -
rült sor a KUT kö vet ke ző ki ál lí tá sá ra, ame lyen Be ne
Cso bán ka és Rő zse sze dők c. tem pe ra ké pe i vel vett részt.
1942 no vem be ré ben a KUT tár la tán a Nem ze ti Sza lon -
ban Al ma sze dés és Ut ca cí mű olaj fest mé nye i vel ta lál koz -
ha tunk. A má so dik vi lág há bo rú után 1947 áp ri lis-má ju -
sá ban a Szent Ist ván kö rú ton lé vő Al ko tás mű vész ház -
ban Mo nos to ri Mol ler Pál ren de zett gyűj te mé nyes ki ál -
lí tást Be ne Gé za va la mint E. Kan dó Gyu la fes tő mű vész
és Gá dor Mag da szob rász mű ve i ből. A ki ál lí tás hoz ké -
szült ka ta ló gus elő sza vát Ra bi novszky Má ri usz ír ta.

1947-ben egy re fo ko zot tab ban je lent ke zik po li ti kai
rész ről az abszt rakt mű vé szet elu ta sí tá sa, s egy re élén -
keb ben kör vo na la zó dik a re a liz mus igé nye. Be ne Gé za
fes té sze te nem non fi gu ra tív, de szür re á lis tá jai, konst -
ruk tív és de ko ra tív át írá sai men te sek min den faj ta, aka -
dé mis ta ér te lem ben vett na tu ra liz mus tól és re a liz mus -
tól. A kö vet ke ző évek ben tel je sen vissza vo nul tan, a
rajz ta ní tás mel lett fes tett. 1948 és 1957 kö zött sem mi fé -
le nyil vá nos sze rep lé sen nem vett részt mű ve i vel, de
1949-ben ta nít vá nyai mun ká i ból – ha zánk ban el ső ként
– nagy si ke rű Gyer mek rajz ki ál lí tást ren de zett a Bé kás -
me gye ri Ál ta lá nos Is ko lá ban. 1945 után el ső, és éle té -
ben saj nos utol só ön ál ló gyűj te mé nyes ki ál lí tá sá ra 1958.
no vem ber 15. és de cem ber 7. kö zött ke rült sor a Mű -
csar nok ban. A meg nyi tón je len volt a kép ző mű vé szek
szí ne-ja va, s töb bek kö zött Ko dály Zol tán is, aki a ven -
dég könyv be a kö vet ke zőt ír ta: „Ez nem csak fes té szet,
ha nem tisz ta ze ne is.” A meg ér de melt si ker az utol só
pil la nat ban jött. Mű csar no ki ön ál ló ki ál lí tá sa után más -
fél év vel, 1960. má jus 22-én Be ne Gé za el hunyt. 1960.
má jus 27-én te met ték a Far kas ré ti Te me tő ben.

Sze i fert Ju dit

1 KUT 1926/6. szám – Be nén kí vül Lah ner, Sant ru cek, Márffy, Rippl-
Ró nai, Mol nár C., Va szary, Nyer ge si, Ecsődy, Egry, Wal les ha u sen
és Fu tás fal vi ne vét eme lik ki a cikk ben.

2 A KUT új törzs tag jai in: Nem ze ti Új ság 1927. már ci us 17.
3 G G.: A „Kút” ku dar ca in: Kép ző mű vé szet 1928./12. 188.
4 Benc ze Lász ló: A KUT ki ál lí tá sa a Nem ze ti Sza lon ban in: Kép ző -

mű vé szet 1935. jan., 80. szám, 18.
5 Kál lai Er nő (Má tyás Pé ter né ven): A KUT ki ál lí tá sa in: Ma gyar

Mű vé szet 1936/5., 153.
6 Bál int End re: Be ne Gé za ké pei a Ta más Ga lé ri á ban in: Nép sza va

1940. feb ru ár 4.
Kál lai Er nő: Kol lek ti va uss tel lung Gé za Be ne in: Pes ter Lloyd 1940.

febr. 4., 9.
7 A ki ál lí tás ról Kál lai Er nő: Der Nach wuchs der KUT-Auss tel lung

(in Pes ter Lloyd 1940. nov. 6., 7. )  c. írá sa tu dó sít.

Tájkép - „Itt voltam hadifogságban”- 1947
vegyes technika, papír, 27 x 31 cm
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1 Csend élet pers pek tí vák kal – 1929
tem pe ra, pap ír, 71,5 x 71 cm
J.b.f.: Be ne Gé za 929

2 Csend élet vá zák kal, üve gek kel – 1929
olaj, vá szon, 56 x 68 cm
J.j.f.: Be ne Gé za és j.l.: 1929

3 Bo hó cok – 1930
tem pe ra, kar ton, 67 x 59 cm
J.b.l.: Be ne Gé za 930
Sze re pelt Be ne Gé za em lé ki ál lí tá sán
a Kecs ke mé ti Kép tár ban 1990.

4 Csend élet gyü mölcs tál lal – 1930
tem pe ra, kar ton, 34 x 34 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 930

5 Csend élet rózsaszínben – 1931
ve gyes tech ni ka, kar ton, 44 x 34 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 1931

6 Táj kép – 1931
tem pe ra, pap ír, 50 x 56 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 931

7 Fekvő akt – 1932
ve gyes tech ni ka, kar ton, 26 x 34 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 932

8 Csend élet tor ná con – 1933
tem pe ra, kar ton, 69 x 78 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 1933

9 Táj bog lya ala kú domb bal – 1934
tem pe ra-ak va rell, pap ír, 32,5  x 38 cm
J.b.l.: Be ne Gé za 934
Rep ro du kál va Rácz Ist ván Be ne Gé za
c. kis mo nog rá fi á já ban, Cor vi na Ki a -
dó Bp. 1971. 2. kép

10 Bán ki táj – 1935 kö rül
tem pe ra, le mez pap ír, 80 x 100 cm
J.j.l.: Be ne Gé za
Rep ro du kál va Rácz Ist ván Be ne Gé za
c. kis mo nog rá fi á já ban, Cor vi na Ki a -
dó Bp. 1971. 8. kép

11 Pi henők – 1937
tus, pap ír, 48 x 70 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 937
Sze re pelt Be ne Gé za em lé ki ál lí tá sán
a Kecs ke mé ti Kép tár ban 1990.

12 Szőlősben – 1937
ak va rell, pap ír, 70 x 87 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 937 és J.b.l.: Be ne Gé -
za 937
Szerepelt a Kieselbach Galéria l998.
júniusi aukcióján, 117. tétel

13 Ön arc kép – 1938
tus, kar ton, 35 x 29 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 938

14 Fekvő Ba bi – 1939
tus, kar ton, 62 x 86 cm
J.b.f.: Be ne Gé za 939

15 Pu ha táj, pu ha fák kal, pu ha nap pal, lo va -
sok kal – 1939
ak va rell, pap ír, 72 x 89 cm
J.b.l.: Be ne Gé za 939
Szerepelt a Kieselbach Galéria l998.
júniusi aukcióján, 116. tétel

16 Fekvő akt – 1930-as évek
vegyes technika, pap ír, 22 x 27 cm
J.j.l.: Be ne Gé za

17 Ba bi fo tel ban – 1940
ak va rell, kar ton, 95 x 78 cm

J.j.l.: Be ne Gé za 940
Sze re pelt Be ne Gé za em lé ki ál lí tá sán
a Kecs ke mé ti Kép tár ban 1990.

18 Szü ret – 1941
ak va rell, kar ton, 72 x 84 cm
J.b.f.: Be ne Gé za 1941

19 Csend élet bur go nyá val, ubor ká val – 1943
olaj, vá szon, 74 x 94 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 1943

20 Csend élet gyümölcsökkel – 1943
ak va rell, pap ír, 53 x 64 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 943

21 Csend élet zöld sé gek kel – 1943
olaj, fa le mez, 73 x 81 cm
J.b.f.: Be ne G. 943

22 Ka pá lók – 1943
szén, kar ton, 67 x 77 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 43

23 Égő fák – 1945
ve gyes tech ni ka, pap ír, 22 x 27 cm
J.b.l.: Be ne Gé za 1945. VI. 20.

24 Ház fák kal – 1945
tus, ak va rell, pap ír, 25 x 27 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 1945, Kleinmünchen

25 Ház lo cso ló alak kal – 1945
tus, ak va rell, pap ír, 26 x 32 cm
J.j.l.: Be ne Gé za

26 Asz ta li csend élet – 1946
olaj, fa le mez, 60 x 67 cm
J.b.f.: Be ne Gé za 946

27 Fej – 1946
ve gyes tech ni ka, pap ír, 19 x 16 cm
J.k.l.: 946. Be ne Gé za

28 Kert rész let – 1946
tus, ak ve rell, pap ír, 11 x 14,5 cm
J.J.l.: Be ne Gé za 946.

29 Hát akt – 1947
olaj, vá szon, 70 x 30 cm
J.b.f.: Be ne Gé za, és j.l.: 947

30 Ház fa cso port tal – 1947
tus, kar ton, 32 x 40 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 947
Sze re pelt Be ne Gé za em lé ki ál lí tá sán
a Ti ha nyi Mú ze um ban 1967. 53. sz.

31 Tájkép – „Itt vol tam ha di fog ság ban” –
1947
ve gyes tech ni ka, pap ír, 27 x 31 cm
J.b.l.: Be ne Gé za Kle in mün chen 1947.
VI. 24. Itt vol tam ha di fog ság ban

32 Csend élet kékben – 1947
olaj, fa le mez, 48 x 59 cm
J.b.f.: Be ne Gé za

33 Kert fák kal – 1947
tus, pap ír, 15 x 19,5 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 947

34 Szen tend re – 1947
olaj, fa le mez, 55 x 60 cm
J.j.l.: Be ne Gé za

35 Táj fák kal – 1947
olaj, fa le mez, 65 x 70 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 947

36 Vö rös fák – 1947
ak va rell, kar ton, 33 x 46 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 947

37 Ház fák kal – 1948
tus, pap ír, 18,5 x 21 cm
J.j.l.: 948. Be ne Gé za

38 Szen tend rei ut cán – 1940-es évek
ak va rell, kar ton, 58 x 64 cm
J.b.l.: Be ne Gé za
Sze re pelt a BÁV 101-es auk ci ó ján,
515-ös tétel

39 Csú csos fák – 1940-es évek vé ge
ce ru za, pap ír, 21 x 24 cm
J.b.l.: Be ne

40 Lom bok – 1940-es évek vé ge
ve gyes tech ni ka, pap ír, 11 x 13,5 cm
J.j.f.: Be ne G.

41 Fák és ár nyé kok – 1951
olaj, kar ton, 45 x 50 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 951

42 Út a kert ben – 1951
tus, pap ír, 19 x 28,5 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 951

43 Ülő akt – 1954
szén, pap ír, 100 x 75 cm
J.j.f.: Be ne Gé za 954

44 Szen tend re – 1956 kö rül
tus, ak va rell, le mez pap ír, 50 x 37 cm
J.j.l.: Be ne Gé za és j.f.: BG
Rep ro du kál va Rácz Ist ván Be ne Gé za
c. kis mo nog rá fi á já ban, Cor vi na Ki a -
dó Bp. 1971. 27. kép

45 Át tört táj  (Fák kék ég alatt) – 1957
olaj, kar ton, 50,5 x 60,5 cm
J.j.l.: Be ne Gé za 1957

46 Csend élet – 1957
olaj, kar ton, 45 x 51,5 cm
J.j.f.: Be ne Gé za

47 Táj kom po zí ció nyá ri es te – 1957
tus, ak va rell, pap ír, 50 x 53 cm
J.j.f.: Be ne Gé za

48 Fák táj ban – 1950-es évek
ve gyes tech ni ka, kar ton, 45 x 54 cm
J.j.l.: Be ne Gé za

49 Fák és há zak – 1950-es évek
olaj, fa le mez, 61 x 76 cm
J.b.l. és j.f.: Be ne Gé za

50 Fe ke te fák – 1950-es évek
ve gyes tech ni ka, kar ton, 41 x 63 cm
J.j.f.: Be ne Gé za

51 Ház ke rí tés sel – 1950-es évek
ak va rell, pap ír, 19 x 28 cm
J.b.l.: Be ne Gé za

52 Mas nis Ba bi – 1950-es évek
olaj, kar ton, 60 x 30 cm
J.j.l.: Be ne Gé za

53 Me ta mor fó zis – 1950-es évek
ve gyes tech ni ka, kar ton, 47 x 63 cm
J.j.f.: Be ne Gé za

54 Szen tend rei táj – 1950-es évek
olaj, kar ton, 55 x 45 cm
J.j.l.: Be ne Gé za

55 Ba bi port ré ja – 1950-es évek vé ge
olaj, kar ton, 45 x 45 cm
J.j.: Be ne Gé za

56 Ha las koz mosz – 1950-es évek vé ge
olaj, kar ton, 51 x 60 cm
J.j.l. és j.f.: Be ne Gé za

Műtárgylista
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Fekvő Babi – 1939
tus, karton, 62 x 86 cm

Csendélet gyümölcstállal – 1930
tempera, karton, 34 x 34 cm
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Fekvő akt – 1932
vegyes technika, karton, 26 x 34 cm

Csendélet tornácon – 1933
tempera, karton, 69 x78 cm
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Fák tájban – 1950-es évek
vegyes technika, karton, 45 x 54 cm

Fekete fák
– 1950-es évek
vegyes technika,
karton, 41 x 63 cm
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Halas kozmosz – 1950-es évek vége
olaj, karton, 51 x 60 cm

Szentendre – 1947
olaj, falemez, 55 x 60 cm
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Tájkompozíció nyári este
– 1957
tus, akvarell, papír, 
50 x 53 cm

Fák és házak 
– 1950-es évek
olaj, falemez, 

61 x 76 cm
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Csendélet zöldségekkel 
– 1943
olaj, falemez, 
73 x 81 cm

Csendélet gyümölcsökkel
– 1943

akvarell, papír,
53 x 64 cm
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Hátakt – 1947
olaj, vászon, 70 x 30 cm
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