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„Ke rü lő úton, fá rad sá go san ju tot tam ah hoz a meg lá tás hoz,
mely a ter mé sze ti je len sé gek fel szí ne alól nem csak ér zé ke ink -
hez, de lel künk höz és ér tel münk höz szó ló lé nye get kí ván ja ki -
há moz ni és for má ba ön te ni.”

Ga dá nyi Je nő1

Ga dá nyi Je nő 1948-ban fes tői
pá lyá ját összeg ző át te kin té -
sé ben, az el telt idő szak mű -
vé sze tét bel ső fej lő dés ként
ér té kel te, melynek kö vet kez -
té ben si ke rült el jut nia egy faj -
ta lé nyeg lá tás hoz, ki tel je se -
dés hez. Ars po e ti cá ja a to -
váb bi foly ta tás le he tő sé gé -
nek ígé re tét su gall ja, me lyet
ké sőbb a Bé kás me gye ren bel -

ső emigrá ci ó ban el töl tött évek alatt szü le tett mű vek be
is vál tot tak.

Egyút tal fel me rül a kér dés: Va jon mi ért hasz nál ta a
„ke rü lő úton” va ló hal adás me ta fo rá ját fes tői pá lyá ja
jel lem zé sé re? Ta lán lé te zett az „egye nes út” al ter na tí vá -
ja is, mely ered mé nyét te kint ve ugyan ide ve zet he tett
vol na? Hogy ezt meg vá la szol juk, a kez de tek hez kell
vissza tér nünk.

Ga dá nyi Je nő el ső íz ben
össze füg gő en, 1927 ja nu ár já ban
fo gal maz ta meg mű vé szet re vo -
nat ko zó té zi se it,2 me lyek alap ján
el mond ha tó, hogy a fő is ko lát
nem ré gen el ha gyó mű vész lé -
nye gé ben már pá lyá ja kez de tén
val lot ta azo kat a mű vé sze ti el ve -
ket, me lyek hez ké sőbb a há bo rú
utá ni idő szak ban vissza tért. Itt
tett hi tet el őször a bel ső vi lág és
a kül ső ter mé szet egy más sal va -
ló köl csön ha tá sán ala pu ló él -
mény sze rű mű vé szet, vi lág ké -
pé ben a mik ro- és mak ro koz -
mosz össze tar to zá sa mel lett:
„…a mi vég te len sé günk be kap -
cso ló dik a vi lág vég te len sé gé -
be.” – ír ta. Az ek kor ke let ke zett
fest mé nyek (Anya ság, Kék sze -
mű le ány, Ko ra ta vasz) bár ma -

gu kon vi se lik a mes ter, Va szary Já nos fes té sze té nek je -
gye it, de az összeg zés re va ló tö rek vés ben, a hát tér tá ji
ele me i nek konst ruk tív fel épí té sé ben már ki fe je zet ten
Ga dá nyi egyé ni mű vé sze té re val la nak. En nek a ten den -
ci á nak a kö vet ke ze tes ki bon tá sá ra 1927-ben Pá rizs ban
fes tett ak va rell-so ro za tá ban ke rült sor, me lyek té má ját a
min den zsá ner sze rű ele met nél kü lö ző táj, kert rész le tek,
il let ve ut ca ké pek ad ták. Az épí té sze ti rész le tek, a tá ji
ele mek konst ruk tív ké pi al ko tók, ép pígy a szín hasz ná -
lat, mely csak a ké pi va ló ság hoz kö tő dött. A ter mé szet -
ből, a kül vi lág ból nyert mo tí vu mok, konk rét sá guk tól
meg foszt va, „kom po zí ci ó ba” ren de ződ tek. Ugyan-
ak kor a Va szary tól ta nult le he letkönnyed ak va rell-
hasz ná lat old ja a szi go rú an konst ru ált ké pi sé get. No ha
Pi cass so, Bra que, Ro u a ult, Ma tis se és a szür re a lis ták
mű vé sze te ins pi ra tív le he tett vol na szá má ra, úgy tű nik
ak va rell-so ro za tá nak ki a la kí tá sá ban egyel őre nem 
ját szott sze re pet. Vissza em lé ke zé se er re az idő szak ra
szin tén ezt tá maszt ja alá: „Mi kor a pá ri zsi gyors ra fel -
száll tam, ki a la kult né ze tem volt a mű vé szet ről és 
tud tam, mit kell ten nem. Min den vá gyam bel ső 
vi lá gom konst ruk tív for mai fel épí té se és ki fe je zé se 
volt.”

Ta lán nem túl zás en nek a fes tői szem lé let nek egye -
nes foly ta tá sát az 1947-48 kö rül kez dő dő ké pek so ro za -

„A kis zugokat szeretem,
mert a részekben azonosul a világ.”

Csend élet vá zá val, al mák kal – 1923 – olaj, vá szon, 29 x 40 cm
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tá ban lát ni. Eb ben az eset ben vá lik ért he tő vé, a „ke rü lő
út” me ta fo rá ja, egyút tal nem el ha nya gol ha tó mo men -
tum, hogy az 1948-as Ernst mú ze u mi gyűj te mé nyes ki -
ál lí tá sán a Bé kás me gye ren ké szült új mű vek mel lett,
map pá ban őr zött pá ri zsi ak va rell je i ből is be mu ta tott
né há nyat. Az idő be li el to ló dás ra Kör ner Éva köz vet le -
nül a fes tő ha lá la után írt ta nul má nyá ban már fel hív ta
a fi gyel met: „A ter mé szet ele ven sé ge és a konst ru ált ké -
pi ség egy üt tes je len lé te már e kez de ti mű vek nek (t.i. a
pá ri zsi ak va rel lek nek K. A.) is tu laj don sá ga – a ké sőb -
bi ek ben ez az egy üt tes né mi leg mó do sul, hol az egyik,
hol a má sik ol dal ra bil len a mér leg – míg az utol só tíz
esz ten dő ter mé sé ben, amely mél tán te kint he tő a ki tel -
je se dés nek, is mét egyen súly ba ke rül.”3

Az 1927-es fel jegy zé sek ből ugyan ak kor az is ki tű nik,
hogy Ga dá nyi hitt egy el jö ven dő kö zös stí lu sesz mény -
ben, mely nek alap ja it a kü lön bö ző iz mu sok ban lát ta.
Rész ben en nek kö szön he tő az az 1930 kö rül be kö vet ke -
zett mű vé szet szem lé le ti mó do su lás, amely a ter mé szet -
től va ló tel jes el for du lás ban ér he tő tet ten. Ke rü lő út ján,
rend sze rint nem ma radt egye dül, mű vé sze ti kí sér le te i -
ben egy-egy mű vész hez, mű vész cso port hoz vagy stí -
lus irány zat hoz kö tő dött. Ga dá nyit út mu ta tá sa sze rint
ek kor a kép sze rű ség alap ve tő té nye ző i nek, a fe lü let és
a tér vi szo nyá nak, a szín és a vo nal vizs gá la tá nak, a

szer ke zet, a rit mus, a fes tői har mó nia tör vé nye i nek ku -
ta tá sa fog lal koz tat ta. Ez az igény ta lál ko zott az 1930 kö -
rü li ha zai mű vé szet ben el ső sor ban a Va szary ta nít vá -
nyok ból ál ló, il let ve a Kas sák La jos kö ré hez tar to zó a
Ta más Ga lé ria, az UME, a KUT ki ál lí tá sa in részt ve vő
fia tal mű vész ge ne rá ció tag ja i nak (töb bek kö zött Be ne
Gé za, Ra fa el Vik tor, Dé si-Hu ber Ist ván, rész ben a Mun -
ka-kör fes tői) ha son ló el kép ze lé se i vel. Ők is a ké pi ség
alap ve tő tisz tá zá sá ra tet tek kí sér le tet, mely hez a ku biz -
mus, a szür re a liz mus, a konst ruk ti viz mus ta nul sá ga it
hasz nál ták fel. Ga dá nyi Je nő 1930-ban fes tett Ön arc ké -
pe a szi go rú kas sá ki kép arc hi tek tú ra és a ku biz mus tér -
szer kesz té si mód já nak kom bi ná lá sá ból szü le tett. Az
egy más ra ve tí tett sí kok rend jét az ér zé keny szín hasz ná -
lat old ja fes tő i vé. Az arc kép csend éle ti elem ként va ló
sze re pel te té se, az ab szo lút fes té szet tel tör té nő azo no su -
lás szim bó lu mát je len ti.

A ter mé szet él mény még is új ra és új ra meg kí sér tet te.
Az 1932-ben fes tett Lo vak, Táj te he nek kel cí mű ké pek -
nél a kör vo na la ik ra re du kált, sti li zált fi gu rák a vég te -
len, amorf de ko ra tív fol tok ból ál ló jel zéssze rű táj jal ol -
vad nak össze. Új elem az időt len ség ér zé kel te té se. A
jel zéssze rű, ma gá nyo san ál ló, tá vol ba te kin tő női fi gu -
ra az em lé ke zés meg tes te sí tő je. A Ma gyar fa lu cí mű
1927-ben fes tett ké pen, – mely mo tí vumhasz ná la tát,
hely szí nét te kint ve a Lo vak cí mű kép pel ro ko nít ha tó –
no ha már a konst ruk tív kép szer kesz té si el vek ér vé nye -
sül tek, az áb rá zo lás még is konk rét ma radt. Öt év vel ké -
sőbb, a fes tő ál tal tu dat ta lan fo lya mat ként meg élt al ko -
tói él mény ke rült fel szín re, mely az em lé ke zés ál tal ter -
mé ke nyí tet te meg a fes tői kép ze le tet.

A har min cas évek fes té sze tét két fé le, lát szó lag egy -
más nak el lent mon dó ten den cia jel le mez te: a tisz ta fi -
gu ra ti vi tás és a tisz ta abszt rak ció együtt élé se. Több ször
idé zett 1927-es írá sá ban a „ter mé szet tel jes ki kap cso lá -
sát a mű vé szi áb rá zo lás ból” egyel őre nem tet te ma gá é -
vá, ez zel egy ide jű leg min den mű vé szet re vo nat ko zó
dogmatikus meg áll apí tást elu ta sí tott. 1935-ös fel jegy zé -

Drégelypalánki lányok – 1936 körül – olaj, vá szon, 85 x 60 cm

Ro man ti kus táj – 1940 kö rül – olaj, kar ton, 43 x 61 cm



se sze rint a lé nyeg csak szin té zis út ján ér he tő el, amely
egyút tal az abszt rakt for ma be kap cso lá sá val jár együtt.4

Vé gül 1938-ban az abszt rak ció lé nye gét az ará nyos ság,
a rend, a rit mus, a szim met ri a vál to za tok, a szín-ér zés,
az egyen súly össze füg gő egy sé gé ben lát ta, mely nek
ere de tét alap ve tő en az em be ri ter mé szet ből ve zet te le.5

Ga dá nyi az ab szo lút mű vé szi sza bad ság je gyé ben kí -
sér le tez he tett, így például dré gely pa lánki tartózkodása
alatt az oda va ló si a kat tel jes va ló sá guk ban fes tet te meg.
A két fé le szem lé let mód vál to ga tá sá hoz hoz zá já rul ha -
tott a ha zai mű vé sze ti köz élet ide gen ke dé se az abszt -
rak ci ó tól. 1935-ös Ta más Ga lé ri a- be li ki ál lí tá sán non fi -
gu ra tív ké pe ket ál lí tott ki, me lye ket egy ér tel mű en el -
ítélt a ha zai kri ti ka. Még a prog resszív irány za to kat
meg ér tő, sok szor tá mo ga tó Elek Ar túr sem ro kon szen -
ve zett Ga dá nyi eb ben az idő szak ban itt hon szin te egye -
dü lál ló, rész ben az Abst rac ti on-Cré a ti on cso port já hoz
kap cso ló dó tö rek vé sé vel. „Te het sé gét ré geb bi mun kál -
ko dá sá ból is mer jük, ami kor még nem tö re ke dett ar ra,
hogy ké pe i nek tár gyát föl is mer he tet len né ana li zál ja.”6

Meg le pő mó don non fi gu ra tív kor sza ká nak vé gét az
1938-as Ta más Ga lé ri a- be li ki ál lí tás je len tet te, amelyen
a kül föl dön élő, nem zet kö zi leg el fo ga dott magyar mű -
vé szek kel való közös szereplés (Mo holy-Nagy, Be öthy),
egyúttal abszt rak ci ó já nak el is me ré sé vel járt együtt. Ké -
sőbb az Eu ró pai Is ko la egyik ala pí tó tag ja ként sem
csat la ko zott az el kü lö nü lő non fi gu ra tív fes tők kö zé.
Úgy tű nik csak köz vet le nül ha lá la előtt 1959-ben for -
dult új ra a ge o met ri kus abszt rak ció fe lé.

A ter mé szet új ra és új ra meg érin tet te. A negy ve nes
évek ele jén fes tett tá jak (Fe ke te táj 1942), a Kál lai Er nő
ál tal meg fo gal ma zott bi o ro man ti ka gon do lat kö ré hez
kap cso lód tak. Vasz kó Er zsé bet tel ro ko nít ha tó exp resz -
sz ív, a „nö vé nyi for má kat át író” (Pa ta ki G. – György P.),
szin te mo nok róm, szen ved élyes fes té sze te. Ez zel egy
idő ben ké szí tet te vas tag, fe ke te kon tú rú gaz dag gyü -
mölcs csend éle te it, me lyek nél a kez de ti vissza fo got tabb
szí ne zést ké sőbb a sö tét kon tú rok ból ki vil la nó erő tel jes

szí nek gaz da gí tot ták, hogy 1946-ra tel je sen el ural kod ja -
nak a fe lü le ten. A jel leg ze tes fe lül né zet, a de ko ra tív or -
na mens a pá ri zsi is ko la két há bo rú kö zöt ti, a ku biz mus
ele me it el ső sor ban de ko ra tív elem ként al kal ma zó kön-
nyed fes tő i sé gét idé zi fel. A ki szí ne se dés, ki vi lá go so dás
egy faj ta op ti miz mus sal tár sult. Az 1945-ben fes tett Új
mú zsa vá ra ko zás sal te li fel sza ba dult sá got mu tat. A két
há bo rú kö zött Ipa ros ta nonc is ko lá ban ta ní tó Ga dá nyi
Je nőt vég re hoz zá mél tó meg tisz tel te tés ér te, az Ipar -
mű vé sze ti Fő is ko la ta ná rá vá kér ték fel. Saj nos örö me
nem tar tott so ká ig, 1949-ben el bo csá tot ták ál lá sá ból.

Az el ső mű vek kö zött, me lyek Ga dá nyi „má gi kus re -
a liz mu sát” kép vi se lik 1947-ben szá mos rajz ta lál ha tó.
Úgy tű nik a ter mé sze tet át író konst ru ált ké pi ség ki ala -
kí tá sá ra, a ge ne zis lé nye gi ér zé kel te té sé re egyel őre a rajz
bi zo nyult meg fe le lőbb nek. „A for má lás fo lya ma ta a raj -
zok ban a kez det től a be fe je zé sig je len van.” – vé le ke dett
a rajz ról.7 A gra fi ka a köz vet le nebb for má lás le he tő sé gét
nyúj tot ta, al kal ma sabb volt a kí sér le te zés re is.

A bé kás me gye ri idő szak ról így em lé ke zik fe le sé ge:
Bé kás me gye ren hét esz ten de ig csak a mun ká nak, a fes -
té szet nek élt. Meg a kert jé nek: „az övé lett a leg szebb,
fő ként leg gaz da gabb ve te mé nyes Bé kás me gye ren.”8 A
Fan tasz ti kus táj (1948), mely a bé kás me gye ri kor szak
egyik fő mű ve a mik ro- és a mak ro koz mosz egye sí té sé -
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Almaevő – 1950 – akvarell, szén, pasztell, papír, 31 x 21,5 cm

Fák X. – 1950 – kré ta, pap ír, 30 x 43 cm



nek tö ké le tes pél dá ja. Mint ha 1927-ben val lott mű vé -
sze ti né ze tei, – „…a mi vég te len sé günk be kap cso ló dik
a vi lág vég te len sé gé be” – tel je sed tek vol na be. Az ijesz -
tő mé re tű vé nö velt szür re á lis ví zi ó vá ala kult ku ko ri ca -
ros tok ural kod nak a mö göt tes tá jon, há za kon, meg for -
dít va ezál tal a ter mé szet va ló sá gos re lá ci ó it. A ké pi fe -
szült sé get to vább fo koz za a „rit mu sos ko lo rit és a kon-
st ruk tív kép szer kesz tés” el len té tes vi szo nya.9 Ugyan ak -
kor az 1948-49-es év so rán ké szült kar ak te res konst ruk -
tív, ku bisz ti kus csend éle tek, táj ké pek so ra, me lyek a
szí nes, de ko ra tív csend éle tek foly ta tá sa it je len tik, hoz -
zá já rul tak Ga dá nyi or ga ni kus fes té sze té nek ki a la kí tá -
sá hoz. A mű fa ji át jár ha tó ság, a csend élet és táj együtt -
sze re pel te té se jel lem zi eze ket a mű ve ket. A csend élet
kel lé kei a táj ban, a kinn és a benn (In te ri e ur-ex te ri e ur
1949) szi mul tán áb rá zo lá sa, ép púgy a mak ro- és mik ro -
koz mosz egy más ra ha tá sá nak fe lel meg. Az öt ve nes
évek ben vissza fo got tabb szí ne zés ben, pu hább kör vo -
na lak ban to vább ké szül tek ezek a ku bis ta-szür re a lis ta
kom po zí ci ók. Ga dá nyi mű vé sze té ben mind vé gig meg -
őriz te a ku biz mus emlékét, töb bek kö zött mes ter sé ge -
sen ala kí tott táj ki vá ga tai is ezt bi zo nyít ják. Pi cas so min -
dig meg úju ló, a for mai ka te go ri zá lás nak el len ál ló
művé sze te pél da ér té kű le he tett szá má ra. Nem csak mű -
vé szi ma ga tar tá sá ban, de for ma i lag is ha tott rá. A ku -
bis ta szür re a lis ta csend éle ti-tá jak mel lett az öt ve nes
évek ben fes tett ten ger par ton me ren gő, tá vol ba ré ve dő
sú lyos női ala kok, mú zsák, klasszi kus szép sé gű lo vak,

időt len sé gük ben Pi cas so ne ok lasszi ci zá ló vi lá gát ele ve -
ní tik fel. Az a ké pes ség, mely egy idő ben tör té nő több
egyé ni stí lus ki ala kí tá sát te szi le he tő vé, az ön is mét lés -
től, ki ü re se dés től óv ja meg a mű vészt. Ga dá nyi ren del -
ke zett ez zel a szin te ti zá ló ké pes ség gel.

A kor szak egyik fő mű vé nek a Ve ge tá ció cí mű ké pét
tart hat juk, mely Ga dá nyi Je nő rend kí vül gaz dag és kul -
tu rált fes tői nyel ve ze té nek egyik leg szebb pél dá ja. A
fest mény 1948–1957 kö zött ké szült el, az óri á si fe lü le tet
több ré teg ben, las san töl töt te ki az alkotó. A kép ön ma -
gát épí tet te, az ecset ön ál ló an dol go zott. A kor lát lan
fes tői sza bad ság, il let ve a kon temp lá ció ál tal a ter mé -
keny ség ab szo lút szim bó lu mát al kot ta meg a mű vész.

Kopócsy Anna
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1 Ga dá nyi Je nő gyűj te mé nyes ki ál lí tá sa. Bp. 1948. Ka ta ló gus. El őszó ban idé zi Kál lai Er nő
2 1959-ben át néz te a szö ve get, né mi leg mó do sí tot ta, de a lé nye gét vál to zat la nul hagy ta. Ké zi rat. MTA MKI Adat tá ra MDK-C-II-585
3 Kör ner Éva: Ga dá nyi Je nő. Mű vé szet tör té net Ér te sí tő 1960. 4. szám 308.
4 Ga dá nyi Je nő Gon do la tok a mű vé szet ről. 1935. márc. Ké zi rat. MTA MKI Adat tá ra MDK-C-II-585
5 Mi az abszt rakt mű vé szet? 1938. I. 25. Abszt rakt Mű vé szet cí mű ki ál lí tás al kal má ból. Ta más Ga lé ria. Ké zi rat. MTA MKI Adat tá ra MDK-C-II-585
6 Elek Ar túr: Ga dá nyi Je nő fest mé nyei. Uj ság, 1935. máj. 2.
7 A rajz ról. 1958. Ké zi rat MTA MKI Adat tá ra MDK-C-II-585
8 Ga dá nyi mű he lyé re em lé kez ve. Tü kör, 1975. ápr. 8.
9 György Pé ter-Pa ta ki Gá bor: Az Eu ró pai Is ko la. Bp. 1990. 83.

Akt he ge dű vel – 1953 – szén, di ó pác, pap ír, 27 x 18 cm

Dom bos táj ku ko ri cás sal – 1949 kö rül – olaj, kar ton, 
30 x 43 cm
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Pá ri zsi ká vé ház – 1927 – ak va rell, ce ru za, pap ír 20 x 32 cm

Not re Da me – 1927 – ak va rell, tus, pap ír, 28 x 40 cm



6

Kom po zí ció II. – 1936 – olaj, vá szon, 70 x 95 cm

Kom po zí ció I. – 1930-as évek, olaj, vá szon, 80 x 100 cm



7

Csend élet ká vé da rá ló val – 1939 – tem pe ra, pap ír, 43 x 61,5 cm

Uzson na – 1955 – olaj, kar ton, 26 x 32 cm
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Szí nes fák – 1949 – ve gyes tech ni ka, pap ír, 30 x 42,5 cm

Csend élet szil vá val, ba rack kal – 1948 – ve gyes tech ni ka, pap ír, 30 x 42 cm
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Gadányi Jenő 1896. már ci us 28-án, Bu da pesten született.
1920–1923 között a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko lán Va szary Já nos nö -
ven dé ke. 1925-ben A KUT má so dik ki ál lí tá sán dí jat kap. 1927-ben
Pá rizs ba uta zik. Az UME ala pí tó tag ja, mely nek 1928-as tár la tán a
Ja ni na-gyár fes té sze ti dí ját nye ri el. A két há bo rú kö zött Ipa ros ta -
nonc is ko lá ban ta nít. Az Eu ró pai Is ko la egyik alapító tag ja.
1946–1948 kö zött az Ipar mű vé sze ti Fő is ko la ta ná ra, ahon nét poli-
tikai okok miatt me nesz tik. 1946–1953 kö zött el szi ge telt ség ben Bé -
kás me gye ren dol go zik.  El ső nyil vá nos gyűj te mé nyes ki ál lí tá sá ra
csak 1957-ben az Ernst Mú ze um ban ke rül het sor. 1960. feb ru ár 29-
én, Bu da pesten halt meg.

Kiállítások életében:

1920. szep tem ber: Őszi Tár lat – Nem ze ti Sza lon
1921. szep tem ber: Őszi Tár lat – Nem ze ti Sza lon
1923. már ci us:. Országos Kép ző művészeti Fő iskola Nö ven dé -

ke i nek ki ál lí tá sa – Ernst-Mú ze um
1923. jú ni us: Magyar Egyetemi és Fő is ko lai Hall ga tók

Országos Szö vet sé ge Ki ál lí tá sa – Nem ze ti Sza lon
1925. feb ru ár: KUT – Nem ze ti Sza lon
1926. már ci us–áp ri lis: KUT III. – Ernst-Mú ze um
1926. ok tó ber–no vem ber: Őszi ki ál lí tás – Mű csar nok
1927. Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Ki ál lí tás – Krak kó, Var só
1927. ok tó ber: Gyűj te mé nyes ki ál lí tá sa – Frank furt/Ma in,

Goldsch midt Ga lé ria
1928. ja nu ár: UME – Wi en, Künst ler bund-Ha gen
1928. feb ru ár: UME – Nem ze ti Sza lon
1928. má jus: XVI. Nem zet kö zi Ve len cei Kép ző mű vé sze ti Ki -

ál lí tás – Ve len ce
1928. ok tó ber: UME – Stock holm
1928. no vem ber: UME – Os ló
1929. áp ri lis–má jus: Mo dern Ma gyar Fes tők – Ta más Ga lé ria
1929. jú ni us: Nem zet kö zi Kép mű vé sze ti Ki ál lí tás – Mű vész

Ott hon
1929. szep tem ber: A Mo dern Ma gyar Gra fi ka – Ta más Ga lé -

ria
1930. feb ru ár: Ra fa el Vik tor és Ga dá nyi Je nő gyűjt mé nyes ki -

ál lí tá sa – Ta más Ga lé ria
1930. már ci us–áp ri lis: 1930. évi Ta va szi ki ál lí tás. – Mű csar nok
1930. áp ri lis: UME – Nem ze ti Sza lon
1930. ok tó ber: Ön arc kép – Ta más Ga lé ria
1931. ja nu ár: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Ko vács Sza lon
1931. feb ru ár: UME – Nem ze ti Sza lon
1931. feb ru ár–már ci us: Ta va szi Tár lat – Mű csar nok
1932. ja nu ár: UME – Ta más Ga lé ria
1932. áp ri lis–má jus: Az Új Ma gyar Mű vé szet Ke reszt met sze -

te – Ta más Ga lé ria
1932. no vem ber: Mo dern Mű vé sze ti Egye sü le tek Szin di ká tu -

sa Ki ál lí tá sa – Nem ze ti Sza lon
1933. áp ri lis: Mai Ma gyar Fes tők – Ta más Ga lé ria
1934. áp ri lis: KUT Fi a tal jai – Nem ze ti Sza lon
1934. de cem ber: Mo dern Ma gyar Gra fi ka – Ta más Ga lé ria
1934. de cem ber: KUT – Nem ze ti Sza lon
1935. áp ri lis–má jus Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Ta más Ga lé ria
1935. ok tó ber: Ma gyar Ak va rel lek – Ta más Ga lé ria
1936. feb ru ár–már ci us: KUT – Nem ze ti Sza lon
1937. áp ri lis: KUT – Nem ze ti Sza lon
1937. no vem ber: KUT Ju bi lá ris Ki ál lí tá sa – Nem ze ti Sza lon
1938. ja nu ár: Abszt rakt Mű vé szet – Ta más Ga lé ria

1938. ok tó ber–no vem ber: KUT – Nem ze ti Sza lon
1938. ok tó ber: Mai Fi a ta lok – Ta más Ga lé ria
1941. már ci us: Cso port ki ál lí tás – Ernst Mú ze um (Al másy-Te -

le ki Éva mű vé sze ti in té ze te) (Bar csay, Dé si-Hu ber, Do -
ma novszky, Ga dá nyi, Fe renczy Bé ni)

1941. no vem ber–de cem ber: KUT – Nem ze ti Sza lon
1942. no vem ber: KUT – Nem ze ti Sza lon
1943. má jus: Cso port ki ál lí tás – Ernst-Mú ze um

(Bar csay, Dé si-Hu ber, Do ma novszky, Ga dá nyi, gr. Pál -
ffy, Bor sos)

1943. ok tó ber–no vem ber: KUT – Nem ze ti Sza lon
1944. feb ru ár–már ci us: Új Ro man ti ka – Ta más Ga lé ria
1945. má jus: A Szo ci a lis ta és Mun kás Kép ző mű vé szek Ta va -

szi Ki ál lí tá sa – Mű vé sze ti és Ke reskedelmi Intézet
(Ernst Mú ze um)

1945. má jus: Ró zsa Mik lós em lék ki ál lí tás – Iro dal mi és Mű vé -
sze ti In té zet

1945. jú li us: Fő vá ro si Kép tár ki ál lí tá sa
1945. jú li us: Az El ső Sza bad Nem ze ti Ki ál lí tás – volt Mű csar -

nok
1945. au gusz tus: Kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás – Mű vé sze ti és Ke -

res ke del mi Intézet (Ernst Mú ze um)
1945. au gusz tus: A Nem ze ti Sport bi zott ság és a Ma gyar Kép -

ző mű vé szek Sza bad szak szer ve ze te Ki ál lí tá sa
1945. szep tem ber–ok tó ber: A Ma gyar Kép ző mű vé szek Sza -

bad szak szer ve ze te I. Ki ál lí tá sa – Pécs

Egyéni és csoportos kiállítások

Fé sül kö dő (Vé nusz) – 1953 – olaj, vá szon, 80 x 60 cm
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1945. ok tó ber: Szo ci ál de mok ra ta Párt Kép ző mű vé sze i nek
Tár sas ága és meg hí vott mű vé szek ki ál lí tá sa – Ernst Mú -
ze um

1946. már ci us: Az Eu ró pai Is ko la gra fi kai és kisp lasz ti kai ki -
ál lí tá sa – MNDSZ. IV. Kos suth La jos u. 13.

1946. no vem ber–de cem ber: Az Eu ró pai Is ko la cso port ki ál lí tá -
sa – Ma gyar Kép ző mű vé szek Sza bad szer ve ze te, VI.
And rássy út 69.

1946. de cem ber: Cso port ki ál lí tás – Ernst Mú ze um (Ga dá nyi,
Mi háltz, Sza lat nyai, Vasz kó E., Föl des L., Szan dai, Ved -
res)

1947. ja nu ár: Ma gyar Mű vész he tek Rep re zen ta tív Kép ző mű -
vé sze ti Ki ál lí tá sa – Ernst Mú ze um

1947. feb ru ár: Az Eu ró pai Is ko la I. kli ni kai kép ző mű vé sze ti
ki ál lí tá sa – Rusz nyák-kli ni ka, VI II. Lu do vi ce um u. 2.

1947. feb ru ár: Az Eu ró pai Is ko la II. kli ni kai kép ző mű vé sze ti
ki ál lí tá sa – Ho rá nyi-kli ni ka, VI II. Ba las sa u. 6.

1947. már ci us: Az Eu ró pai Is ko la III. kli ni kai kép ző mű vé sze -
ti ki ál lí tá sa – Ba bics, ill. Ger mán-kli ni ka, VI II. Ül lői út
78/B

1947. áp ri lis: Ga dá nyi Je nő leg újabb gra fi kái (Eu ró pai Is ko la
ki ál lí tá sai) – Mű vész bolt

1947. ok tó ber: Kép ző mű vé sze tünk a fel sza ba du lás óta – Fő -
vá ro si Kép tár

1948. ja nu ár: A ma gyar kép ző mű vé szet újabb irá nyai – Nem -
ze ti Sza lon

1948. ja nu ár: Ex hi bi ti on of Con tem po rary Arts in Hun gary –
Lon don

1948. áp ri lis: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Ernst Mú ze um
1948. áp ri lis: A Fő vá ro si Kép tár XXXV. ki ál lí tá sa
1948. áp ri lis-má jus: Mi ma gunk (Eu ró pai Is ko la cso port ki ál lí -

tá sa) – IX. Ül lői út 11.

1948. ok tó ber: Száz Ma gyar Mű vész – Fő vá ro si Kép tár
1954. ok tó ber: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Esz ter gom, Ma gyar-

Szov jet Tár sas ág
1955. de cem ber: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Esz ter gom, Ke resz -

tény Mú ze um
1956. szep tem ber: Ker té szet a Ma gyar Mű vé szet ben – Mű -

csar nok
1956. ok tó ber: 7 mű vész ki ál lí tá sa – Esz ter gom, Ke resz tény

Mú ze um
1957. áp ri lis-jú ni us: Ta va szi Tár lat – Mű csar nok
1957. jú ni us: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Ernst Mú ze um
1957. Ma gyar Kép ző mű vé szet – Pécs, Ja nus Pan no ni us Mú ze -

um
1957. Kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás – Mis kolc
1957. szep tem ber–ok tó ber: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Szé kes fe -

hér vár, Ist ván Ki rály Mú ze um
1957. no vem ber: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Ka pos vár
1958. feb ru ár–már ci us: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Pécs, Ja nus

Pan no ni us Mú ze um
1959. má jus–jú ni us: Gyűj te mé nyes ki ál lí tás – Esz ter gom, Ke -

resz tény Mú ze um
1959. má jus: Ta va szi Tár lat – Pécs

Ha lá la után ren de zett leg fon to sabb egyé ni ki ál lí tá sai:

1961. Gro u pe Sa int-Luc Ga le rie – Pá rizs
1963. Dü rer Te rem – Bu da pest
1964. Ke resz tény Mú ze um – Esz ter gom
1967. Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria – Bu da pest
1967. Dé ri Mú ze um – Deb re cen
1967. Jó zsef At ti la Mű ve lő dé si Ház – Nyí regy há za
1973. Mis kol ci Ga lé ria - Mis kolc
1975. Szent Ist ván Ki rály Mú ze um - Szé kes fe hér vár
1978. Ba las sa Bál int Mú ze um – Esz ter gom
1979. Mű ve lő dé si Köz pont – Esz ter gom
1980. 7. Or szá gos Ak va rell Bi en ná lé – Eger
1981. Dé ri Mú ze um – Deb re cen
1981. Mű ve lő dé si Köz pont – Szen tes
1982. Jó kai Mű ve lő dé si Köz pont – Pá pa
1983. Xan tus Já nos Mú ze um – Győr
1983. Kerns tok Te rem – Ta ta bá nya
1983. Mű ve lő dé si Köz pont – Aj ka
1984. Mú ze um – Dö mös
1985. Ba las sa Bál int Mú ze um – Esz ter gom
1985. He ve si Sán dor Műv. Közp. – Nagy ka ni zsa
1986. Szen tend rei Kép tár – Szen tend re
1986. Bu da pest Ga lé ria La jos u. – Bu da pest
1986. Fé szek Ga lé ria – Bu da pest
1986. Ti ha nyi Mú ze um – Ti hany
1988. Bör zsöny Mú ze um – Szob
1990. Vi ga dó Ga lé ria – Bu da pest
1990. Vá ro si Ga lé ria – Pá pa
1992. Al kot mány bí ró ság – Bu da pest
1992. Ki ál lí tó ház – Dré gely pa lánk
1993. Mű ve lő dé si Köz pont – Szen tes
1996. Du na Mú ze um – Esz ter gom
1998. Sympo si on Tár sas ág Klub ja – Bu da pest
1998. Dü rer Te rem – Gyu la
1998. Vay Ádám Kas tély mú ze um – Va ja

Tá masz ko dó – 1950 kö rül – olaj, kar ton, 43 x 30 cm
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1 Csend élet vá zá val, al mák kal – 1923 – olaj, vá szon, 29 x 40 cm
j.b.f.: Ga dá nyi Je nő 923

2 Ma gyar fa lu – 1926 – ve gyes tech ni ka, kar ton, 30 x 43 cm
j.j.l.: Ga dá nyi 926.

3 Anya ság – 1927 – olaj, vá szon, 60 x 80 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 927. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
– 1967., Győr, Xantus János Múzeum – 1983., Szen tend rei
Kép tár – 1986. Ba las sa Bál int Mú ze um (Esz ter gom) köl -
csönzése

4 Csend élet – 1920-as évek vé ge – olaj, kar ton, 31 x 43 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő. Rep ro du kál va: Ki e sel bach Gyűj -
te mény, Bu da pest, 1996

5 Bo is de Bo u log ne – 1927 – ak va rell, tus, pap ír, 20 x 31 cm
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő Pa ris 927

6 Ga le ri es Bar bes – 1927 – ak va rell, tus, pap ír, 20 x 31,5 cm
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő Pa ris

7 Not re Da me – 1927 – ak va rell, tus, pap ír, 28 x 40 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő Pa ris 1927. Ki ál lít va: Szen tend rei Kép -
tár – 1986

8 Pá ri zsi ká vé ház – 1927 – ak va rell, ce ru za, pap ír 20 x 32 cm, j.n.
9 Pá ri zsi ut ca – 1927 – ak va rell, tus, pap ír 20 x 31 cm 

j.b.l.: Ga dá nyi J. Pa ris 927
10 Park – 1927 – ak va rell, tus, ce ru za, pap ír 20 x 32 cm 

j.j.l.: Ga dá nyi Je nő Pa ris 1927
11 Sti li zált táj – 1929 – tus, pap ír, 47 x 62 cm 

j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 929
12 Ön arc kép vá zá val – 1930 – olaj, vá szon, 90 x 66 cm 

j.b.l.: Ga dá nyi 930. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria –
1967., Győr, Xan tus Já nos Mú ze um – 1983. Rep ro du kál va:
MNG-ka ta ló gus – 1976., Élet mű fél-ár nyék ban, Nők Lap -
ja – 1982. jú ni us 5., Mű vé szet Ga dá nyi-szá ma – 1983/3.,
Xan tus Já nos Mú ze um katalógusa – 1983., Me zei Ot tó:
Ga dá nyi em lék ki ál lí tás a Vi ga dó Ga lé ri á ban, Új Mű vé szet
– 1991.

13 Ön arc kép – 1931 – tem pe ra, kar ton, 34 x 24 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 931. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
– 1967, Szen tend rei Kép tár – 1986

14 Kom po zí ció II. – 1936 – olaj, vá szon, 70 x 95 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 936. 
Ki ál lít va: Szé kes fe hér vár, Ist ván Ki rály Mú ze um – 1975,
Szen tend rei Kép tár – 1986. Reprodukálva: Xantus János
Múzeum katalógusa. Ba las sa Bál int Mú ze um (Esz ter gom)
köl csönzése

15 Or szá gút – 1936 – pasz tell, ce ru za, pap ír, 22 x 30 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 936. Ki ál lít va: Szen tend rei Kép tár – 1986.
Rep ro du kál va: Szen tend rei Kép tár ka ta ló gu sa – 1986

16 Dré gely pa lán ki lá nyok – 1936 kö rül – olaj, vá szon, 85 x 60 cm
j.b.f.: Ga dá nyi Je nő. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria –
1965, Mis kol ci Ga lé ria – 1973, Szé kes fe hér vár, Ist ván Ki -
rály Mú ze um – 1975. Ba las sa Bál int mú ze um (Esz ter gom)
köl csönzése

17 Csend élet ká vé da rá ló val – 1939 – tem pe ra, pap ír, 43 x 61,5 cm 
j.b.l.: 1939 Ga dá nyi Je nő. Ki ál lít va: Szen tend rei Kép tár –
1986

18 Csend élet nyi tott könyv vel – 1939 kö rül – olaj, vá szon, 
60 x 74 cm j.n.

19 Man do lin és kesz tyű – 1930-as évek el ső fe le – olaj, vá szon, 
49 x 58 cm j.b.l.: Ga dá nyi Je nő. Ki ál lít va: Szen tend rei Kép -
tár – 1986

20 Kom po zí ció I. – 1930-as évek el ső fe le – olaj, vá szon, 
80 x 100 cm j. b.l.: Ga dá nyi Je nő 93… Ki ál lít va: Szé kes fe hér -
vár, Ist ván Ki rály Mú ze um – 1975., Győr, Xantus János
Múzeum – 1983. Rep ro du kál va: Mű vé szet Ga dá nyi-szám –
1983/3, Xantus János Múzeum katalógusa – 1983., Me zey
Ot tó: Ga dá nyi-em lék ki ál lí tás a Vi ga dó Ga lé ri á ban, Új Mű vé -
szet – 1991.  Ba las sa Bál int Mú ze um (Esz ter gom) tu laj do na.

21 Gyü mölccsen dé let – 1940 – olaj, vá szon, 46 x 59.5 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 1940. Rep ro du kál va: Mo dern ism, Ki e -
sel bach-gyűj te mény II. – Bu da pest, 1999

22 Ro man ti kus táj – 1940-es évek el ső fe le – olaj, kar ton, 
43 x 61 cm j.j.l.: Ga dá nyi Je nő

23 Csend élet üveg gel – 1947 – olaj, kar ton, 36 x 48 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 1947. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ria – 1967, Ti ha nyi Mú ze um – 1968

24 Konst ruk tív csend élet – 1947 – olaj, kar ton, 43 x 61 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi 1947

25. Csend élet szil vá val, ba rack kal – 1948 – ve gyes tech ni ka, 
pap ír, 30 x 42 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 948

26 Fe ke te csend élet – 1948 – olaj, pap ír, 30.5 x 43 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 948. Ki ál lít va: Ernst Mú ze um – 1957.
Rep ro du kál va: Mo dern ism, Ki e sel bach-gyűj te mény II –
Bu da pest, 1999

27 In te ri e ur-ex te ri e ur – 1949 – olaj, vá szon, 30,5 x 43 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 949. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
– 1967.

Műtárgylista

Női fej gyönggyel – 1954 – olaj, kar ton, 42 x 30 cm



12

28 Szí nes fák – 1949 – ve gyes tech ni ka, pap ír, 30 x 42,5 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 949

29 Dom bos táj ku ko ri cás sal – 1949 kö rül – olaj, kar ton, 
30 x 43 cm, j.n. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria – 1967,
Szen tend rei Kép tár – 1986

30 Kom po zí ció ló ko po nyá val – 1948 kö rül – olaj, kar ton, 
32 x 45 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő

31 Bé kás me gye ri táj I. – 1940-es évek vé ge – pasz tell, kar ton, 
60 x 85 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő

32 Csend élet kör ték kel – 1940-es évek – olaj, kar ton, 29 x 43 cm, j.n.
33 Fák víz par ton – 1940-es évek el ső fe le – olaj, kar ton, 43 x 61 cm 

j.b.l.: Ga dá nyi Je nő
34 Csen dé let gyümölcsökkel – 1940-es évek – olaj, vá szon, 

49 x 69 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő

35 Szik rá zó fény ben – 1940-es évek el ső fe le – olaj, kar ton, 
43 x 61 cm, j.n. Ki ál lít va: Szen tend rei Képtár – 1986.

36 Ve ge tá ció – 1948–1957 – olaj, vá szon, 100 x 120 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 1948–57. Ki ál lít va: Ernst Mú ze um – 1957,
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria – 1967, Mis kol ci Ga lé ria – 1973,
Szé kes fe hér vár, Ist ván Ki rály Mú ze um – 1975., Győr,
Xantus János Múzeum – 1983. Ba las sa Bál int Mú ze um (Esz -
ter gom) köl csönzése

37 Em ber pár kor só val – 1950 – olaj, vá szon, 96 x 72 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 1950. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ria – 1967., Győr, Xantus János Múzeum – 1983., Szen tend -
rei Kép tár – 1986. Rep ro du kál va: Rácz Ist ván: Ga dá nyi Je -
nő – Cor vi na 1965, Mű vé szet, Ga dá nyi-szám – 1983/3.

38 Al ma evő – 1950 – ak va rell, szén, pasz tell, pap ír, 
31 x 21,5 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 950

39 Fák X. – 1950 – kré ta, pap ír, 30 x 43 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 950. Ki ál lít va: Dü rer te rem – 1963,
Szen tend rei Kép tár – 1986

40 Ken dős nő gyü mölccsel – 1950 kö rül – olaj, vá szon, 
56 x 66 cm. 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő. Ki ál lít va: Szen tend rei Kép tár – 1986

41 Női fej I. – 1950-es évek el ső fe le – olaj, pap ír, kollázs, 
21 x 30 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő. Kiállítva: Székesfehérvár, István
Király Múzeum – 1975.

42 Tá masz ko dó – 1950 kö rül – olaj, kar ton, 43 x 30 cm, j.n. 
Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria – 1967, Ti ha nyi Mú ze -
um – 1968, Szen tend rei Kép tár – 1986

43 Bé kás me gye ri táj II. – 1951 – ve gyes tech ni ka, kar ton, 
26 x 32 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 951

44 Táj Bé kás me gye ren – 1951 – ve gyes tech ni ka, kar ton, 48 x 62 cm
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 951. Ki ál lít va: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
– 1967, Szé kes fe hér vár, Ist ván Ki rály Mú ze um – 1975

45 Csend élet vi rá gok kal, pa let tá val – 1952 – olaj, vá szon, 
80 x 100 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi J 952. Ki ál lít va: Ernst Mú ze um – 1957., Győr,
Xantus János Múzeum – 1983., Szen tend rei Kép tár – 1986.
Rep ro du kál va: Élet mű fél-ár nyék ban, Nők Lap ja, 1982. jú -
ni us 5.

46 Fé sül kö dő (Vé nusz) – 1953 – olaj, vá szon, 80 x 60 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 953. Ki ál lít va: XX. szá za di ma gyar mű -
vé szet Dé vé nyi Iván gyűj te mé nyé ből, Kas sák Mú ze um –
1993. Rep ro du kál va: Rácz Ist ván: Ga dá nyi Je nő – Cor vi na
1965, Mu csi And rás: Ga dá nyi Je nő és Esz ter gom, MNG
év köny ve – 1991

47 Akt he ge dű vel – 1953 – szén, di ó pác, pap ír, 27 x 18 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 953

48 Pöttyös ru hás gyer mek – 1953 – ak va rell, ce ru za, pap ír, 
31 x 21,5 cm
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 953

49 Női fej gyönggyel – 1954 – olaj, kar ton, 42 x 30 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 954. Ki ál lít va: Ti ha nyi Mú ze um – 1986

50 Nő fe ke te ka kas sal – 1955 – olaj, vá szon, 78 x 58 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 1955. Ki ál lít va: Ernst Mú ze um, 1957,
Székesfehérvár, István Király Múzeum – 1975., Szen tend -
rei Kép tár – 1986. Rep ro du kál va: Rácz Ist ván: Ga dá nyi Je -
nő – Cor vi na 1965, Szen ten drei Kép tár ka ta ló gu sa – 1986

51 Uzson na – 1955 – olaj, kar ton, 26 x 32 cm 
j.j.l.: 955 Gadányi Jenő.

52 Hal vány szí nek III. – 1955 – ak va rell, ce ru za, 26 x 37 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 1955. Ki ál lít va: Szen tend rei Kép tár – 1986

53 Kert rész let szék kel – 1955 – ak va rell, tus, 19 x 24 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 1955

54 Ró zsa szín táj – 1955 – ak va rell, tus, 24 x 32 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 1955

55 Es ti har mó nia – 1955 kö rül – olaj kar ton, 30 x 43 cm, j.n. Rep -
ro du kál va: Rácz Ist ván: Ga dá nyi Je nő – Cor vi na 1965

56 To jás dad fa – 1956 – tem pe ra, kar ton, 21 x 30 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 956

57 Kék-sár ga táj – 1956 – ak va rell, tus, 19 x 24 cm 
j.j.l.: Ga dá nyi Je nő 956 VI.

58 Konst ruk ció – 1959 – olaj, kar ton, 60 x 80 cm 
j.b.l.: Ga dá nyi Je nő 1959. Kiállítva: Székesfehérvár, István
Király Múzeum – 1975., Győr, Xantus János Múzeum – 1983.

59 Cip ru sok – 1950-es évek ele je – olaj, kar ton, 50,5 x 66,5 cm j.n.
60 Me ren gő – 1950-es évek – olaj, vá szon, 100 x 120 cm 

j.b.l.: Ga dá nyi Je nő
61 Ku ko ri ca – 1950-es évek ele je – ve gyes tech ni ka, vá szon, 

42 x 62 cm j.b.l.: Ga dá nyi Je nő

Borító 1. oldalán:
Ön arc kép vá zá val – 1930 – olaj, vá szon, 90 x 66 cm

Borító 2. oldalán: 
Gale ri es Bar bes – 1927 – ak va rell, tus, pap ír, 20 x 31,5 cm

Anyaság – 1927 – olaj, vászon, 60 x 80 cm

Borító 3. oldalán:
Ku ko ri ca – 1950-es évek ele je – ve gyes tech ni ka,

vá szon, 42 x 62 cm 
Ve ge tá ció II. – 1948–1957 – olaj, vá szon, 100 x 120 cm

Borító 4. oldalán:
Nő fe ke te ka kas sal – 1955 – olaj, vá szon, 78 x 58 cm

Merítés a KUT-ból IV.
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