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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A NKA ÁLTAL TÁMOGATOTT
MŰTÁRGYVÁSÁRLÁS MEGVALÓSULÁSÁRÓL

Gödöllői Városi Múzeum a NKA támogatás segítségével, az alábbi műtárgyakat vásárolta
meg, a tulajdonossal kötött, 2019. november 26-án kelt Adásvételi szerződéssel. A megvásárolt
műtárgyakat a múzeum gyarapodási naplójába, majd a gödöllői művésztelep műtárgyait
felsorolásban jelezzük.
tartalmazó leltárkönyvbe vezettük be. A leltári számokat
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1.

Zichy István: Pitvar, 1903
kőnyomat, 3. számú példány, Lyka Károlynak

ajánlva

30 x 409 Em
leltári szám: 2019.3.
2.

Zichy István: Camilla, a menyasszony, 1899
ceruza, fedőfehér, papír, 20 x 30 cm
leltári szám: 2019. 4.

3.

Zichy István: Takács Mária portréja, 1910 körül
olaj, karton, 40 x 50 cm
leltári szám: 2019.5

Gróf Zichy István (1879-1951) nevével gyakran találkozunk a huszadik század eleji
művészettörténeti munkákban. Művei nehezen azonosíthatóak. Rendkívül kis számban
találhatóak a Magyar Nemzeti Galériában és a Kecskeméti Galériában. A Gödöllői Városi
Múzeumban mindeddig egy darab nyomatot őriztünk.
Szabó Zoltán néprajzkutató 25 éve keresi, gyűjti Zichy István alkotásait. 2019 elején, ajánlotta
fel megvételre, kizárólag a Gödöllői Városi Múzeum részére, gyűjteményének jeles darabjait.
A felajánlott művekből legfontosabbnak első felesége olaj arcképét tartom, őt láthatjuk másik
két alkotásán, a Magyar Nemzeti Galériában őrzött Kezek című képen, amelyen egy szövőlányt
azonosíthatunk, illetve, a Kecskeméti Galéria egész alakos női portré című alkotásán.
A Pitvar című kőnyomata, különösen a Lyka Károlynak szóló dedikációval, értékes a gödöllőiek
néprajzi gyűjtőútjainak és a műveiken fellelhető népművészeti hatás kutatása, vizsgálata
szempontjával.
Berlinben készült Camilla című ceruza rajz fontos a Zichy István oeuvre megismerése
és további kutatása szempontjából.
A korai,
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Gróf Zichy István

a gödöllői művésztelep kevéssé ismert tagja, annak ellenére, hogy közéleti
munkássága, irodalmi tevékenysége sokak által méltatott. Körösfői-Kriesch Aladár hívására
érkezett Gödöllőre és 1905 és 1907 között itt élt. Ő hívta magával Charles Fontenay-t a
magyarországi francia konzul fiát, aki fiatal tehetséges külföldi tanítványa volt a gödöllőieknek.
Az első világháború után, Gróf Zichy István háborús élményeinek hatására elfordult a
művészettől, a szájhagyomány szerint megsemmisítette addigi alkotásait. Ezért nagyon kevés
műve maradt fenn.
A tudományos élet felé fordult, az 1920-as években muzeológus lett, majd a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, később 1934-től tíz éven át a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója.
A Gödöllői Városi Múzeum a NKA segítségével történt vásárlással további lehetőséget tud
biztosítani Gróf Zichy István képzőművészeti munkájának kutathatóságára,
tárgyak kiállításon
való bemutatására.
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A pályázati beszámoló megtalálható a Gödöllői Városi Múzeum honlapján: www.godolloimuzeum.hu/muzeum/palyazataink
valamint felkerült a Hungaricana oldalára is.

A múzeumunk idén támogatást kapott költségvetési előirányzatban Gödöllő Város Önkormányzatától a tervezett negyedik mű (Körösfői-Kriesch Aladár: Női
fej, majolika szobor, 500.000,- Ft) megvásárlására, melynek szerződése jelenleg előkészítés alatt áll.

