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Horváth János: 
KUNFFY LAJOS 

1869-1961 

KUNFFY LAJOS MŰVÉSZETE 

„Minden évszakot a szabad természetben töltve, áhítattal figyeltem, élveztem változó hangulatait. 
Abba a darabka temiészetben, amit keretbe foglaltam, az egész mindenséget, a világ mibenlétét éreztem, 
minden sejtelmességével. Egy darabka égbolt és egy darabka föld, a legjelentéktelenebbnek látszó mo
tívum is - így látva - egy mestermű megalkotására szolgált. Mind nagyobb áhítattal álltam a Termé
szet elé... vallja Kunffy Lajos. - Rájöttem arra, hogy a művész minél egyszerűbben, minél kevesebbel 
fejezze ki magát. Nem kell azonban azt hinni, hogy ez talán könnyebb, mint komplikáltabb techniká
val dolgozni, amiben rendesen praerodominál a mesterség. A kevéssel való festés sokkal intenzívebb szel
lemi munkát igényel. Csak egy hosszú élet tapasztalatai vezetik ide a művészt. Egy műben a lelki 
tartalom a lényeg..." 

Kunffy a „Gyermektemetés" című képe előtt 1957. 
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Kunffy Lajos a századforduló és a XX. század első fele magyar festészetének jelentős alakja. Magas 
kort ért meg. Kevés híján egy évszázadnyi művészeti és történelmi sorsforduló tanúja volt. Festőmű
vészként nagy értékű életművet, a szellemi arisztokrácia tagjaként példaadó közéleti magatartást ha
gyományozott az utókorra. Művészi törekvéseivel, akárcsak a vele egy időben alkotó nagybányai fes
tőink, a plein air, azaz a napfénnyel és levegővel átitatott természeti látvány igazságait, szépségeit ku
tatta. Pályájának fénykorában tagja volt Párizsban a magasabb körű társasági életnek. Nyarait a 
somogytúri birtokán töltötte, s az ott élő népviseletes parasztok, tarka ruhás cigányok egzotikus erő
vel jelentek meg a Salon d'Automne -ban rendszeresen szereplő festményein. A francia becsületrend
del is kitüntetett művész az elmaradottabb hazai művészeti-kulturális viszonyok művelése érdekében 
szakított Párizzsal. A földbirtokos státuszát a liberális eszméi miatt engedte ki kezéből. Hírnevet és 
gazdagságot áldozott fel a festészet oltárán. Úgy hagyatkozott, hogy szorgalmának, festői termésének 
gyümölcse az egykori otthonában válhasson közkinccsé. Hagyatékát az utókor kevéssé ismeri. 
A somogytúri műterme már életében 1958-tól látogatható képtár, a lakóháza 1979-től emlékmúzeum, 
melyek falait a 120 db legszebb képe díszíti. A Balatonhoz közeli, hűs parkkal övezett együttes 2005-
ben nagyarányú felújításban részesült. Az állami támogatású műemléki felújítás és restaurálások nyo
mán a Kunfíy-hagyaték megújult. A múzeum korszerűsített rendezésben tárja kincseit a látogatók elé. 

Kunffy Lajos összes műveinek száma 2000 darabra tehető. Olajfestményeket és pasztell képeket, 
előtanulmánynak szánt, de nagyon festői kis olaj- és pasztell vázlatokat, akvarelleket, ceruza rajzokat, 
litográf grafikákat és néhány szobrot is alkotott. Ebben a számban sajnos benne foglaltatik a második 

világháború alatt elrabolt és elpusztult 
1000 db képe is. Európa számos múzeu
mában, Párizsban, Rómában, Milánó
ban, Bukarestben, Budapesten, Kapos
váron és Somogytúron találhatók fest
ményei. Nagyon sok képe van kaposvári 
és budapesti magán gyűjteményekben. 
A legteljesebb kollekciója a kaposvári 
Rippl-Rónai Múzeum tulajdonában van, 
több mint 300 db olaj-, pasztell fest
mény és grafika. E gyűjteményt maga a 
művész válogatta össze oly módon, hogy 
1952-ben 20 fő művét, közöttük példá
ul a „Jób"-ot, a „Somogy-túri gyermek
temetés" címűt ajándékozta oda. Ké-

Kunffy csépléskor fest a birtokán. sőbb újabb nagylelkű adományozásokat 
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tett, s az állam által megvásárolt hagyatéka is a Rippl-Rónai Múzeumba került. A Somogy megyei mú
zeumi szervezet központja rendezte és működteti a somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeumot a 
Kunffy hagyaték állandó kiállításként való szerepeltetésével. 

A művészettörténeti stílus kategóriák szerint Kunffy a plein air festészet mestere, azonban több ko
rabeli stílushatást is beépített művészetébe. A kezdeti akadémista stílusát (Jeremiás próféta, 1895.) 
egy rövid romantikus realista Munkácsy-igézet váltotta fel. Ezt gyökeresen megváltoztatta, a fiatal 
francia művészek által képviselt, és Kunffyra is hatást gyakorló, szecessziós stílus (A bretagne -i ten
gerparton, 1898.). A hazai motívumok keresése közben összegeződtek művészi tapasztalatai a nagy
bányai szellemnek megfelelő plein air naturalista stílusban. (Somogytúri gyermektemetés, 1907.) A 
keze olykor virtuóz könnyedséggel kezelte az ecsetet, s impresszionistaként, színes foltokra bontotta 
képeit (Teknővájó cigányok, 1909.). Máskor elnehezültebb látásmód alapján realisztikus megfigyelé
sekben gazdag paraszti zsánerképek sorát festette (Mezőgazdasági munkáscsalád, triptichon, 1926.) 
Az utolsó korszakának könnyed, impresszionisztikus, világos tónusú képeiben a festői bölcselet által 
az „egyszerűvel többet kifejezni" tudás mutatkozik meg művészetében (Kerti út virágzó bokrokkal, 
1935.) 

A somogytúri múzeum teljes gazdagságában, az összkép erejével nyújt áttekintést Kunffy művésze
téről. Kunffy festészetének utóéletét hátrányosan befolyásolta, hogy sokáig nem jelent meg róla színes 
reprodukciókkal kísért könyv. A jelen kiadvány szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy minden stílus 
korszakáról, az összes témaköréről nyújthassunk reprezentatív benyomást: a millennium évétől, 1896-
tól 1960-ig nem maradt ki egyetlen festészeti arculata sem. 

Ha gondolatban összevetjük a festői munkában eltelt időszakot a magyar történelemben lejátszó
dott temérdek eseménnyel és sorsfordító változással, sajátos Kunffy - arculat karakterizálódik l<d. 
A művész mindvégig megőrizte lelki egyensúlyát. Öregségéig fokozódó derű, érzelmi kitárulkozás lé
pése követhető nyomon képein keresztül. A másik szimpatikus vonás, hogy sem vallási, sem politikai 
motivációk nem befolyásolták a festészetét. - Egy 1900-ban írt parlamenti reflexióban szót emelt a po
litikának a művészetbe való beavatkozása ellen. A művészi szuverenitását az ötvenes években is meg 
tudta őrizni. Akkor a korábbi évek népi témájú festményei alapján a politika, miként Munkácsyt, a re
alista tradíció előfutáraként példaképpé emelte Kunffyt is. A somogyi falu világának festőjét látták 
csak benne. A diktatúra rosszallóan tekintett a párizsi évek nyomán megnyilvánuló europer szellemű 
festményeire. Párizsban egyaránt hatott rá az ünnepelt, idős Munkácsy és a modern szalonok festé
szete. A két vektor eredője, hogy a természetábrázoló szándékot nem a drámai színezetű romantikus, 
hanem plein air naturalista és mérsékelt impresszionista látásmód irányába fordította. 

A zsánerfestészet az életmű központi magvát képezi. A Munkácsytól származó dramatizáló hajlam 
több képen kimutatható. Kunffy nélkülözi az elbeszélő szándékot. A paraszti- és cigány jelenetei olyan 
állapotot jelenítenek meg, amely elsősorban a festői tartalom közvetítésére szolgálnak. Szakítva egy 
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A művész a parkban fest 1907 körül 

korábbi, müncheni akadémikus felfogással, a nézőt már 
nem a „szüzsé", a szórakoztató cselekmény illusztráció
ja, nem a pillanatnyi szituáció foglalkoztatja, hanem a 
színek összhatásából származó életöröm, a festői lele
mények gazdagsága által kölcsönzött lélekállapot. 
Kunffy a francia kortársak szokásait követve festői mo
tívumok keresése érdekében tett spanyolországi, dél 
olaszországi és tuniszi utazásokat. A színek egzotikus 
harmóniája után kutattak a festők. A somogytúri múze
um nagyméretű életképei is egy vidéki élet derűs egzoti
kumával hatnak. 

Kunffy fő műve a „Somogytúri gyermektemetés" 
(1907). A témaválasztás és a címadás a munkácsys dra
maturgiára utal. A megoldás Munkácsyéval ellenkező 
tartalmú feastői atmoszférát eredményez. Egy paraszt
ház előtti ravatal jelenetet látunk. A cselekmény a pap 
által tartott gyászszertartás. Az erős tüzű napfényben ál
ló, lehajtott fejű, gyászoló emberek szemébe a tűz a 
Nap. A Nap - Fény diadaláról készítette a művész a leg
jelentősebb művét. A kor művészetében vezérmotívum 
volt az eleven fénv kifejezése. A francia festészet példá
ja nyomán egy új magyar festőiskola Nagybányán szer
veződött a napfény jegyében. 

A „Gyermektemetés" című képen a festő koncepciója értelmében a napfény hatalma erősebb a 
gyásznál. A nagyszabású mű a magyar nagybányai festők első nemzedékű tagjai közt is rangot bizto
sítana. Kunffy Hollósy Simonnak volt müncheni tanítványa, Iványi Grünwaldnak holtig tartó jó ba
rátja, csak éppen Nagybányán nem jelent meg dolgozni, mert a somogytúri birtok a művésztelepi igé
nyeinek kiválóan megfelelt. Az itt elemzett festményhez sok szép részletvázlatot, önállónak bizonyult 
képet is festett a művész. A népi építészet szempontjából érdekes tornác kapus, zsuppfedeles ház, a 
népi kultúrára jellemző viseletek, a tárgyi elemek, mint a „Szent Mihály lova" - amely a reformátusok 
ravatalozója, a somogyi falu mikrovilágát rögzítik. A nagy felületű vászon egyöntetű, friss faktúrájának 
megoldásához a Franciaországból már végleg visszaköltözött Rippl-Rónai József adott tanácsot. - A 
kép „egyszerre festése", azaz a színek intenzitását megtörő utólagos javítgatások elvetésén alapuló, 
gyorsított festői törekvés volt. A szín- és kompozíciós vázlatok a kitűzött feladat előzetes megtanulá
sát szolgálta, hogy a nagy képen minden rutinszerűen haladjon. A valóságból merített téma a forró 
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nyári aratás idején történik. A halasztást nem tűrő munka miatt kevés a kép szereplője. A kép jobb és 
bal oldalára széthúzva egy-egy kis csoport áll. A közöttük lévő fehér fal és a ráeső árnyék mediterrán 
hevülettel hat. Alatta van a ravatal. A kicsiny, felvirágzott koporsóra gyászruhás anya borul. Balra a 
család az apával és a testvérekkel, jobbra a szertartást végző pap és a kántor karakterizált alakja egy 
kék napernyő alatt. Az apa körüli csoportot az ernyő alakjával rokon forma, a tornác félköríves bejá
rata foglalja egybe, amely sötét keretbe zárja a szemlesütve ábrázolt arcokat. A zsoltárból éneklő kán
tor tömör, súlyos hatású, sötétruhás, sziluettszerű alakja jelenti formailag a drámai felkiáltást. Az 
aranymetszés tengelyében áll. Az ő árnyéka vezet a kis koporsóra hajló, gyászkendővel eltakart arcú 
anya irányába. 

„Felgöngyölítve vittem a nagy képet Párizsba ősszel, midőn visszautaztunk. Megtekintésre a Szalon
ba történt beadás előtt, meghívtam széles baráti és ismerősi körünket is, de megjelent nálam a Monar
chia nagykövete, gróf Khevenhüller-Metsch is a nagykövetség vezető tanácsosaival. Eljött Munkácsyné 
is. A szalonban az első emeleti galéria fő fala közepére került a kép, és már nagy távolságból lehetett 
látni, kitűnő világításban. A szemlélő a francia képek közt azt érezte, hogy egy más világba lépett, egy 
magyar parasztház udvarára. A katalógusban reprodukálták. Sok méltató cikk jelent meg róla. 

A somogytúri nyarakon minden évben festettem egy-egy nagyobb méretű képet, amelyet azután a 
következő évben a párizsi Nagy Szalonban állítottam ki. Ez időben készült a yasárnapi beszélgetés" 
két kiöltözött, életnagyságú leányt ábrázolva, amint a szép verőfényes, napfényes időben a fűben ülve 
beszélgetnek... " 

A „Somogytúri lányok vasárnapi beszélgetésben" (1909) című festmény két leány alakjának nyu
godt, méltóságteljes modellálása inkább a gondolatukba merült hallgatásukat, mint a beszélgetésüket 
ábrázolja. Egy bensőséges dialógust közvetít a ruházatok színe és sötét-világos ellentéte. A zöld növé
nyi környezetbe ágyazott színes népviseleti öltözék kékje, rózsaszíne és kicsattanó fehérje, a leányarc
ok rezzenéstelen karaktere egy nagyszabású festőiséget dicsérnek. Nagyon kifejező a szemben ülő, fe
hér blúzos lány a maga elé néző arcával, a lazán összekapcsolt kezeivel az ölében. A balra ülő, könyök
lő karral feltámasztott lány profilja kérdőn ráirányul, de nem provokálja barátnőjét. Az ő kéz mozdu
latai sem vonják el a figyelmet a feszült, leány sorsot latolgató hallgatással teremtett idilltől. 

A sokalakos „Somogytúri lakodalom" (1910) című festményéhez szintén sok képvázlat készült. Kü
lön a zenészekről, külön a táncolók csoportjáról és a teljes kompozícióról vázlatokat rajzolt, pasztell 
színvázlatok születtek. Egy nagyobb változat impresszionista stílusban, egy másik plein air naturalis
ta stílusban került kidolgozásra. Az utóbbival a falubéli emberek modellként való szereplési óhaját volt 
kénytelen kielégíteni. Ez a kép a múzeumban, az előző magántulajdonban van. A tömeges emberáb
rázolás próbája lett a mű. Kunffy megkereste a táji környezet és az ember tömeg kellemes, áttekinthe
tő arányát. A mulatozó emberek mozgása a csárdás tánc figuráinak bemutatásával nyeri el a sajátos jel
legét. A kiindulás statikus gócát a zenészek sötétruhás, zárt köre képezi. Belőlük bomlik ki a táncosok 
nyitott és tarka színekben mozgalmas csoportja. E sötét-világos színellentét lüktetése az életöröm hor-
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dozója. Az előtérben egy Munkácsy-féle dramaturgiából ismerős piros ruhás kislány áll a néző felé mu
tatja bájos falánkságát. Festői szépséggel világlik ki a sokadalomból a fehér ruhás menyasszony alakja. 
A feje fölött magasodik, figyelemközpontú motívumként, a háromszögű ház oromzat napsütött fehér
sége, azon felül kerekedik a somogytúri domb. A háttér egyik eleme a sok képen szereplő templom. 

A „Sakkozók a kertemben" (1911.) című kép friss ecsetjárású, impresszionisztikus faktúrával tűnik 
ki. Az alakok hátterét foltszerű felületbontás jellemzi. Nem szokványos motívum a fiatal nő és az idős 
pap sakk játszmája. Az alkalmi eseményt a művész a festői jelenség okán ragadta meg - mélyebb tar
talmú megfontolás nélkül. Kunffy vörös hajú, dekoratív szépségű felesége, a fényességet sugárzó vilá
gias öltözéke ellentétben áll az ősz hajú, fekete reverendás pap alakjával, aid Fekete Ágoston tolnai pré
post. A világi és az egyházi személyek szellemi játékkal történő megmérettetésében távlatot nyitó gon
dolat rejlik. A szembenálló felek közt frivol jellegű a drámai fejlemény Mindössze egy nyári délutáni 
vendéglátogatás során támadt az ötlet, hogy sakkozás közben keveset mozdulnak el a modellek, s így 
könnyebb őket lefesteni. A kép hatására eszünkbe juthat valamely Stendhal történet cselekménye is. 
Az élet szigorú önmérsékletét képviselő vidéki lelkész és a párizsi divat külsőségeit magára öltő hölgy 
együttese, a „vörös és fekete" regényes képzetet kelt. 

Kunffyné nagyon kellemes beszélgető partner, a zenében, irodalomban, festészetben művelt, erede
ti vélemény formáló gondolataival a művész méltó társa volt. Elbájolta a vendégeit. Párizsban ez a ké
pessége különösen fontos rangot biztosított számára. Kunffy büszke volt párjára. Sok képében meg
örökítette Ella asszonyt. 

A következő festmény fő alakja szintén a szép Kunffyné. Foglalkoznunk kell az Aratóünnep с kép
nek a nézőpontjával, azzal a hellyel, ahonnan a festő a témát megörökítette. A somogytúri kúria bejá
ratán belüli helyzetből kifelé tekintve foglalta képpé Kunffy a témát. Az úri ház belső részébe húzód
va, az eseményektől kellő távolságban ábrázolja családját és a szolganépet. 

Az „Aratóünnep" (1910) azt a népszokást örökíti meg, amikor az aratás végeztével a falu népe ka
lászból fonott koszorúval ajándékozza meg a föld urának asszonyát. A jelenet a Kunffy kúria fedett, 
árnyas tornácán történik. A fiatal Kunffyné mellette álló kisfiával, ülve fogadja a megilletődötten be
lépő, kalaplevéve köszöntő férfit, az aratók szószolóját. Az asszonyok és férfiak tömegét a tornác fe
hér kőfal mellvédje határolja el az előtérben zajló szertartástól. Rúdra akasztva hozzák a szalaggal át
kötött koszorút. A festő törekvése a napsütött és árnyékos képrészek kompozíciós egyensúlyának meg
teremtése. Előzetesen remek pasztellek készültek a művész feleségét és fiát ábrázoló részletről. A kép
nek egy impresszionisztikus, hasonlóan nagy méretű változata Belgiumban van. 

A kép nézőpontja tehát a kifelé tekintő, a tömegtől távol álló, tartózkodó magatartású művészé. 
Ebben a távolságtartásban rejlik Kunffy sajátos szellemisége. Lehet ezt az arisztokratizmusának jele
ként értelmezni. A nagyon eredeti látószög megválasztásában nincsen semmi akadémián megtanult 
rafinált számítás. A festő a saját birtokán zajló életből előbb a felsőbb körű, utóbb az alsó néposztály
beli témához nyúlt. A gyermekkorában szerzett vidéki élményei nyomán tudatosan kereste a népi kul-
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túra élő hagyományait. Empátiával ábrázolta a szegény sorsú embert. Ez a Munkácsyéhoz fogható at
titűd jelentkezik Kunffyban. Időnként a festői szabadságot korlátozó tényezőnek bizonyult. 

A Szalon kiállításain látva a fenti képeket, a francia festő barátok dicsérték lokális sajátosságukat és 
kompozíciójukat. Az volt a kifogásuk, hogy Kunffy buzgalmában „túlfesti", azaz túl részletezi őket. Ki
vétel ez alól a „Somogytúri gyermektemetés", a Idsebb kompozíciók és az egy alakicai megoldott sza
badtéri képek, mint a „Látrányi kertészkedő tiszteletes" (1925.) és az „Önarckép 70 éves koromban" 
(1939). 

Az utazások során kis deszkalapokra vázlatok készültek. Ezek festői erényeit tartották a franciák a 
legmagasabb színvonalúnak. Azokban a pontos ábrázolási törekvés helyett atmoszférikus egységbe fog
lalta a képet. A motívum összefogott nagyvonalúsága, a színek és az ecsetkezelés könnyedsége nyomán 
vérbeli impresszionizmust produkált Kunffy Ez találkozott a francia szellemmel. 

Művészünk a legnagyobb hírnevét és elismerését a cigányképeinek köszönheti. Személyesen ezt 
jegyzi róla: 

„...az 1905. évben kezdtem cigányképeket festeni, főképpen elől gombrakötött, nagyhajú, sötét arc
bőrű, úgynevezett teknővájó cigányokat. Nagyon festőinek találtam ezt a népet, amint nyáron vászon 
sátraik körül ülve teknóket készítettek, főztek, a gyerekek mezítelenül szaladgáltak, primitív ősi be
nyomást keltve. Kétségtelen, hogy Indiából származnak. Amikor Albert Besnard indiai útjából haza
tért Franciaországba és típusait láttam, mondtam is neki, hogy nem kell olyan messze utazni, ilyen ala
kokat Magyarországon is lehet festeni. Készült is egyszer eljönni, de több francia festő is, akik képei
men a magyar népet és viseletét látták. Sajnos ezen szép terveknek az első világháború vetett véget. 
Cigányképeim nagyrészt vevőre találtak, alig van már néhány a tulajdonomban. A párizsi 1913-iki kol
lektív kiállításomon még sok cigány tár
gyú képem szerepelt, úgyhogy a Paris-
Midi című napilap kikiáltott: „le peintre 
dés zigán"-nak (A cigányok festőjének) 
- reprodukálva néhány ilyen képemet. 

Azonban mi történt ezekkel a cigányok
kal? Nem viselték már a nagy hajat. Az 
történt ugyanis, hogy 1914-ben a katoná
nak besorozottaknak levágták a haját, az 
asszonyok ezeket a fürtöket eltették és ha 
valamelyik cigány hazaszökött, belülről a 
kalapjukba varrták. De erre a csendőrök 
rájöttek, ha fiatal cigánnyal találkoztak, a 
fejükről a kalapot levetették, és ha a haja 
vele együtt lejött a fejéről, tudták, hogy Kunjfy a cigányok között rajzol 1939. Fotó: Zachariás. 
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szökött katonával van dolguk. Jöttek há
ború után is hozzám, hogy festeném őket, 
mert ez a könnyű kereset tetszett neldk, 
azonban a hosszú haj nélkül. Utóbb már a 
gyerekek sem viseltek hosszú hajat, mert 
rájöttek, hogy ez kényelmesebb. A férfiak 
így már kevésbé érdekeltek, inkább csak 
egy-egy szép lányt festettem, vagy az úgy
nevezett kolompár cigányokat, akiknek a 
viselete sokkal színesebb... A Tanácskozó 
cigányok (1911.) egy kis patak partján 
négy férfi és egy asszony Apponyi Sándor, 
a nagy könyvgyűjtő a kép előtt, mikor Bu
dapesten volt kiállítva azt a megjegyzést 
tette, hogy úgy hatnak a cigányok rá, mint 

Teknővájó cigányok (Fotó: 1910 k.) valami bibliai alakok. Ez előtt a képem 
előtt mutatott be Ferenczy Károly Szinyei 

Merse Pálnak, akit eddig nem ismertem... Egész cigánytelep volt nálam, rendesen 4-5 család és mint
hogy sok gyerekük volt, 30-40 modellem volt állandóan. Amennyire a gazdálkodás engedte, minden 
szabad időmet köztük töltöttem, megfigyelvén minden életmegnvilvánulásukat. Ez áldozatot is köve
telt, mert szerették volna összes nyárfáimat, hogy abból teknőket csináljanak. Sajnáltam nagyon eze
ket a fasorokat és úgy oldottam meg a nehéz problémát, hogy csak minden második fát adtam neldk 
és így még sokáig élveztem ezeket a magyar ciprusokat." 

Kunffy figyelme a cigányok felé mélyebb, intenzívebb, mint Iványi Grünwald hasonló témái eseté
ben. Iványi sokszor festette a Kunffy-birtokon átmenetileg élő cigányokat, a motívum divatját követ
ve. Kunffy túlhaladt a divaton. Képein a teknővájó cigányok letűnt nemzedékének életmódjába nye
rünk betekintést. Megismerjük a vándorló élet nyomán kialakult ideiglenes elszállásolási körülménye
iket. Bemutatja hogyan faragták a teknőt, miként főztek a putri előtti földön. Bemutatja a cigányvaj
dát családja körében. A portré szerű képein, a szembenéző alakok nyomán, mint a „Mihály cigány" 
(1905.) és a „Két cigány" (1910.), a monumentális hatás, az ősi erő jut kifejezésre. Az előbbinél 
Mednyánszky László csavargó ábrázolásainak fenyegető drámája is kiérződik. Az utóbbi kép a cigány 
sors hontalan, örök vándorló szellemét juttatja kifejezésre. A kompozíciós vázlatként festett cigány ké
peken összegző művészi erővel, eleven festőiséggel volt képes Kunffy kiválót alkotni. Az impresszionis
ta stílusának ezen darabjai Párizsban találtak vevőre. 
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Kunffy arcképfestészete terén is lovaló példákat sorolhatunk. A karakteres jellemzés és a festői szín 

használat mesteri tudásról vallanak. A fiatal, dekoratív szépségű feleségéről, Elláról készült képek a 
szecessziós stílusának legszebb darabjai (Feleségem a pálmaházban, 1902.; Feleségem, 1909.) Leon 
Lhermitte francia festő barátjának fekete ruhás feleségéről (Mne Lhermitte arcképe, 1912) Goya rafi
nált, nagyvonalú felfogása szerint festett félalakos portrét. A látrányi kertészkedő tiszteletesrol egy 
napfényben hunyorgó, méltóságteljes apostolt festett (1925.) fehér, bő ingben, fekete mellényben, ke
zében nyeső ollóval és kapanyéllel, dús, zöld lombokkal körülvéve. A sok szép pasztell arckép közül 
franciás szellemű remekmű a Clemenceau-né (1910.) E képpel kapcsolatban Kunffy az önéletrajzában 
így ír: 

„Munkácsy özvegyénél ismerkedtünk össze Michel Clemeceau, a nagy államférfi fiának feleségével, 
aki nagy meglepetésünkre magyar volt, Michnay Ida, egy galántai járásbíró szép lánya. Michel Cle
menceau elkészülvén kémiai egyetemi tanulmányaival, demokrata apja azt mondta neki: fiam kitanít
tattalak, most meg kell keresned a kenyeredet. Michel Magyarországra került, báró Kuffner galántai 
cukorgyárába. Frischauernek, a Neue Freie Presse párizsi levelezőjének ajánlatára került oda. Bejárt a 
gyár fiatal hivatalnokaival a jobb családokhoz és Michnay bíró szép lányai közül Idába beleszeretett 
és apja ellenzése dacára el is vette. Mikor már két fiú is született a házasságból, az apa megbocsátott, 
sőt el is jött a család látogatására Magyarországba és mikor miniszterelnök lett, a kis család Párizsba 
is költözött kívánságára. A vidéki magyar lány műveltsége azonban nem állván egy színvonalon a Cle
menceau család szellemi nívójával, sohasem tudott kibékülni egészen ezzel a házassággal. Különösen 
bántotta a miniszterelnököt, hogy idegen lányt vett el fia, bár ő meg amerikai nőt vett el és talán ép
pen azért, mert házassága szerencsétlen volt és el is vált tőle. Ide vezetett utóbb Michel házassága is, 
mert az az első világháború kitörése után elvált feleségétől és francia nőt vett el, dacára a két szép fi
únak, akikkel a magyar feleség megajándékozta és akik ma egyedül viselik a Clemenceau nevet. Ami
kor a fiatal pár Párizsba költözött, a nagy államférfi bokros teendői között is el-el látogatott unokái
hoz, de végtelenül bosszantotta, hogy a gyerekek magyarul válaszolgattak neki, mert akkor még fran
ciául beszélni nem tudtak. Mi nagyon összebarátkoztunk a fiatal házaspárral és sajnáltuk a fiatal nő 
nehéz helyzetét. Feleségem őrangyalként állt mellette és kitűnő hatással volt rá, amit a nagyapa nővé
re Madame Brinza hálásan kihangsúlyozott mindig. Michelt is megszerettük közvetlensége és jó kedé
lyéért. Egyik nyár elején, amikor hazajöttünk Magyarországra, Ida is velünk jött két szép fiával George-
al és Pierre-el, akik 10 és 8 évesek voltak. Az idősebbik a mi fiúnkicai egykorú volt. A nyár egy részét 
Ida nálunk Somogytúron töltötte és itt hancúroztak a kis Clemenceau gyerekek egy magyar falusi 
otthonban... Mikor az első világháború 1914-ben kitört, Michel mindjárt bevonult és a magyar lapok 
azt írták, hogy elesett. írtunk rögtön Párizsba svájci közvetítéssel és megtudtuk, hogy ugyan megsebe
sült, de él, sőt küldtek Michelről egy fényképet is tiszti uniformisban..." 
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Michel Clemenceau. 1914. 
Fotó: Gilbert, Párizs 

A somogytúri műterem részlet. 
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Kunffy a somogytúri műtermében. 

Kunffy önarcképe előtt az Ernst Múzeumban 
1960. 



Kunffy sok önarcképet festett. Az „Önarckép 70 éves koromból" (1939.) a legjelentősebb. A nyári 
ég alatti fényben ülő fehér szakállú öregúr képe, felér egy önvallomással. Az arisztokratikus eleganciá-
jú idős mester világos színű könnyű, vászon öltönyben piros karosszéken ül műtermének fehér oszlo
pa előtt. Uralkodói tartással trónolva néz szembe velünk, mögötte a zöld lombok és a kék égbolt kö
zött magasló templomtorony Mintha ezt mondaná a művész: „Én vagyok Kunffy Lajos, akit a derűs 
napfény sokáig éltetett egy tornyos falucskában." 

Ha volt olyan vendége aki számára megnyitotta a múltjára emlékezés kapuját, a mesélő, elbeszélő 
ember lenyűgözte hallgatóját. Fontos, hogy megismerjük a Kunffy szavaiból megnyilatkozó embert. 
Rendkívül rokonszenves, magas kultúrájú személyiség rajzolódik ki előttünk az életkrónika nyomán. 

Kunffy a kertjében fest. 
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RÉSZLETEK KUNFFY LAJOS VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL 

„...1947-ben elkezdtem életrajzom megírását, de csakhamar abbahagytam, mert tépelődni kezdtem, 
hogy nem tartják-e önhittségnek vagy szerénytelenségnek, ha valaki ma önéletrajzot ír, amikor egy em
beri élet annyira jelentéktelenné vált. Ugyanis ezt a két emberi tulajdonságot: az önhittséget és sze-
rénytelenséget, mindig a leggyűlöltebbek közé soroltam. 

Hogy most 1949-ben mégis hozzáfogok élményeim 
megírásához, teszem részben azért, mert jól fog esni em
lékezetembe visszaidézni az elmúlt szép éveket, egyben 
magamnak számot fogok adni, hogy egy hosszú életen 
át mit végeztem. Talán számíthatok arra is, hogy élmé
nyeim elég tanulságosak lesznek másokra nézve is. 

Bevezetésül meg kell mondanom, hogy nem fogok 
tudni mindent pontos dátum szerint feljegyezni, mert 
napló jegyzeteim, fontos irataim a második világháború 
alkalmával elpusztultak. Különösen sajnálok egy nagy 
levélköteget, melyben világhírű francia művészek: mint 
Rodin, Dagnan Bouveret, Albert Besnard, Leon 
Lhermitte stb. levelei szerepeltek, de nagy kollégáim: 
Rippl-Rónai, Vaszary János, Iványi Grünwald Béla, stb. 
és többen a magyar közélet személyiségei közül, mint 
például Giesswen Sándor, Jászi Oszkár nagyszámú leve
lei foglaltattak... így tehát teljesen a memóriámra va
gyok utalva, amely alaposan megromlott már, hisz ma 
80 éves vagyok." Kunffy Lajos arcképe 1958. 

KUNFFY ADOLF, AZ UTOLSÓ GARIBALDISTA, A DIÁKÉVEK KAPOSVÁRON (1860-1887) 

„Somogy megyében, egy Ids református községben, Orciban, néhány kilométerrel keletre Kaposvár
tól születtem 1869. Október 2-án, mint szüleim 4 gyermeke közül az első. Atyám (Kunffy Adolf 
/1838-1934/ - HJ) itt gazdálkodott akkor, bérelvén az egykori Orczi család birtokát. Mezőgazdaság
gal atyám már serdülő korában gyakorlatilag foglakozott, mert nagyapámnak (Kunffy Simon - HJ) 
Kaposvártól nyugatra volt egy Ids birtoka, melynek Ebédvesztő volt a neve. Atyám azonban iskoláinak 
elvégzése után külföldre vágyott, mert szabad gondolkodású lévén, sehogy sem tudta magát a Habs
burg elnyomatásba beleélni. Sikerült apjánál kieszközölnie, hogy külföldre mehessen, aki ezt azzal is 
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elősegítette, hogy fiát a katonai szolgálat alól megváltotta, ami akkor 3000 forintba került. Megszerez
vén útlevelét, atyám Triesztbe vette útját, ahol értesült a magyar légió megalakulásáról. A kossuthi esz
méktől lelkesítve elhatározta, hogy belép a magyar légióba. Ezt azonban egyenlőre szülei előtt titok
ban akarta tartani... 

Kunffy Adolf légionárius korában Nápoly, 
1862. 

Garibaldi tábornok. 
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A magyar légió laktanyája. Nola, 1862. 

Miután Nolában, Nápoly mellett besorozták a légió huszárezredébe (1860 - HJ) katonai kiképzé
sét itt nyerte. Gyors előrehaladást téve a katonai tudományokban, 20 éves volt akkor, néhány hónap 
múlva már bevezényelték Nápolyba gróf Teleld Sándor ezredes mellé segédtisztnek. Az olasz nyelvben 
már járatos lévén ő tartotta fenn az érintkezést és kapcsolatot az olasz hatóságokkal, sőt az ezredes tá
vozása után egy ideig, fiatal kora ellenére, ő képviselte Nápolyban a légiót katonailag és politikailag. 
Élete legszebb éveit töltötte itt a gyönyörű Nápolyban... 

Négy évet töltött már apám a légiónál, de látva, hogy Kossuthnak nem sikerül a magyar független
ség ldvívására a külföldi hatalmak támogatását kieszközölni, másrészt hazulról ijesztgető leveleket ka
pott édesanyja betegségéről - hogy hazatérésre bírják - elhatározta, hogy megválik a légiótól. Szeren
csésen átlépte az osztrák határt. Salzburgban azonban az osztrákok letartóztatták, Kufstein várába vit
ték, míg apjának sikerült egy ismert bécsi ügyvéd közreműködésével kiszabadítani. Hazatért, de inter
nálták Somogy megye területére, ahonnan csak főispáni engedéllyel távozhatott el. Nem vált ez ártal
mára, sőt nimbusszal vette körül. Kortársai felnőtt koromban még nekem is elmesélték, hogy amikor 
az utcán végigment, a lányos házak ablakai megnyíltak, olyan szép férfi volt. Egyébként 70 éves korá
ban ő maga is megírta olaszországi élményeit egy nagyon kedves könyvben: „Itáliában, a magyar légi
ónál" címmel, melyet a főváros i lapok is méltattak. Ezt mint hézagpótló forrásmunkát a közoktatás
ügyi minisztérium rendeletére a középiskolák könyvtárai részéra is megszerezték. De ott van ez a kis 
könyv az Országos Hadimúzeum Könyvtárában is, arcképével és huszárkardjával, melyeket a múzeum 
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igazgatójának felkérésére én adtam át több fontos, a légióra vonatkozó irattal együtt 1934-ben, atyám
nak 96. évében bekövetkezett halála után. A budapesti olasz követség és a kaposvári ezred, melynek 
az olasz király volt tulajdonosa, koszorút helyeztetett az utolsó magyar légionista sírjára... 

...Az orci bérlet jó irtás földjeivel igen hálásnak bi
zonyult, apám szépen gyarapodott vagyonilag. Ide
hozta fiatal nejét Veszprémből, az ottani püspöki bér
lő lányát. Az esküvő 1869. január 5-én volt. Anyám 
(Hochsinger Hermina /1846-1918/ - HJ) a megteste
sült női szelídség, szívjóság és megfontoltság volt, és 
házasságuk boldog volt: feleségek és anyák mintaké
pe. Lényét visszatükrözték világoskék szemei, melye
ket sötét szempillák és szemöldökök árnyékoltak. Ha
ja sötétbarna volt. Alacsony termetű és fiatalasszony 
korában darázs derekú, de gyermekei születése után 
erősen hízásnak indult... 

(A Kunnfy gyerekek: Lajos, Károly, József és Emma. 
Károly a Hallei gazdasági akadémián szerzett szaktu
dással folytatta apja birtok gazdálkodói tevékenysé
gét. A Tolna megyei birtokán mintagazdaságot létesí
tett. József ügyvéd lett, az első világháborúban ért be
tegségét hordozva, ötven éves korában halt meg 
1927-ben. Emma férjhez ment és a gyermekeit nevel-
te. - HJ) 

...Gyönyörű volt a gyermekkor, ott a szabad termé
szetben, szép fák között, körülvéve lovakkal, tehenek
kel, juhokkal, melyeknek életét mozgását figyel
hettem... Ez az állandó falusi tartózkodás azonban 
csak néhány évig tartott. Harmadik testvérem születé
se előtt apám lakást bérelt Kaposváron, és azután már 
csak a nyarakat töltöttük falun. Hamarosan szép föld
szintes házat is épített a Berzsenyi utcában, szemben 
a kaposvári nagyszülők házával, amelyben ott lakott 
apám kedves, okos nővére is, aki 104 évet élt és arról 
volt nevezetes, hogy 100 éves korában még szemüveg 
nélkül tudott varrni. Tizenhat éves koromban megfes
tettem arcképét Galimberti tanáromnál... 
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Fotó: Strelisky, Budapest. 



...A kaposvári ház csupa világosság volt, különösen az udvar felőli széles, színes cementlapokkal 
lerakott folyosó, nagy ablakaival, melyek délszaki növényekkel, a legkülönbözőbb rózsafákkal, sok-sok 
virággal díszített udvarra néztek. Anyám nagyon szerette, gondozta az ő kedves virágait és növényeit. 
Innen folytatódott a konyhakert, gyümölcsössel és kaszálóval, amely leért a Kapós folyóig. Volt itt hely 
hancúrozni a pajtásokkal. Én azonban legszívesebben eljátszottam anyám lábainál, amikor nappali 
szobája nagy ablakánál dobogón ülve kézimunkázott és boldog voltam, ha közben bársonyos nyakába 
borulhattam, ott éreztem magam a legnagyobb biztonságban. Amint elmondta, nagyon szófogadó, 
érzékeny gyerek voltam... 

... Szüleim Kaposváron igen szép társadalmi életet éltek. Anyám kitűnően zongorázott és énekelt, mi
ért is minden jótékony célú ünnepélyen szerepelnie kellett. Ha magunk voltunk, gyermekeinek is éne
kelt dalokat és mi körülállva őt a zongoránál, vele énekeltünk... Szüleim társadalmi állását emelte nagy 
jótékonyságuk is: anyám éveken át hetenként 12 kenyeret süttetett szegény családok részére, apám pe
dig fatelepéről, ahová a gazdaságból a tűzifát szállították, sok rászorultnak küldte télen a fát ajándékba. 

Mi fiúk nyilvános iskolába jártunk, nővéremet otthon taníttatták. Nővérem első nevelőnője Hedvig 
Pulvermacher volt, aki minket fiúkat is bevezetett előbb a német, majd a francia nyelv titkaiba. Igen 
képzett és csinos breslaui lány volt... A következő nevelők közül Mlle Piron is igen csinos volt, ham
vas, nagy szemeivel. Lengyel nemzetiségű, atyja emigrált francia. Tőle franciául tanultunk, de ő már a 
szerelem titkaiba is kezdett bevezetni. Szerencsére akkor már 17. életévemben voltam és szüleim va
lamit észrevehettek, mert mi fiúk, a nevelőnő melletti szobától át lettünk helyezve az udvari épület
ben lévő vendégszobába. Nem felejtettem el azt a bátorítását, amit a fülembe súgott egyszer: ,Vbus 
aurez beaucoup de succès auprès des femmes". (Sok sikere lesz a nőknél.) 

Az iskolajárást unalmasnak találtam és az volt az érzésem, hogy a tanítók és tanárok is örülnek, ha 
egy-egy órának vége van. Közepes tanuló voltam, leggyengébb számtanban. Jobban kedveltem a föld
rajzot, a történelmet és a fizikát... Ott tanított Vaszary János festőkollégám édesapja is, aki latin taná
rom volt. Mindig virzsinia szivar lógott a szájából, kedélyes, aranyos ember volt. A rajztanár Liebewein 
Alajos volt, akinél külön órákat vettem, amikor szüleim észrevették rajz iránti hajlamomat. Elém tett 
valami olajnyomatú képet, azt kellett lemásolnom. De otthagyott, kiment a szőlőjébe, mondván, majd 
meglátja mit csináltam mire visszajön. Ezt rendesen nem tudtam bevárni, mert nem hiába volt 
Liebewein a neve, sokáig künnmaradt a pincében. Nála nem sokat tanultam. 

A festés iránti hajlamom korán jelentkezett. Amikor újonnan épülő kaposvári házunkban szobafes
tők dolgoztak, ez rendkívüli módon érdekelt. Az istállók falát, mely szép fehérre volt meszelve, kezd
tem befesteni mindenféle ábrákkal. Hét-nyolc éves lehettem akkor. Emlékszem, ha nem volt más fes
tékem, magam próbáltam csinálni: zöld színt levelekből, piros színt téglákból. 

Amikor az elemi iskolába jártam és az algimnáziumba, a nyarakat Orciban töltöttük. Nagyon élvez
tem ennek a helynek szelíden hullámos mezőit. Mikor nagyobbacska fiú voltam, apám megengedte, 
hogy gazdasági kőrútjain elkísérjem. Nagyon élveztem a tömörkei erdő magányát, ahol százados töl-
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gyek álltak... Itt kezdett engem is vadászatra nevelni 
Babochay Kálmán gyógyszerész, jó barátunk, amikor 
csak kettesben mentünk ki Orciba vadkacsázni, utóbb 
Gálosfára: őz- és szarvaslesre. Babochay volt abban az 
időben a megye leghíresebb vadásza. Volt érzéke a pik-
túrához is... 

...Az orci felvilágosodott, református néppel nagyon 
összenőttünk... Nagyon figyelték apám gazdálkodását 
és tanulékonyak voltak... A gálosfai nép ahova utóbb 
kerültünk, már ridegebb volt, fele magyar, fele sváb 
lakossággal... Tizenkét éves voltam, amikor apám a dégi 
Festetichek gazdaságát bérelte ki Gálosfán. Azután már 
itt töltöttük a nyarakat. A gazdaság fele erdő volt, mely
ben abban az időben még ún. szegény legények tanyáz
tak, és itt-ott rablásokat követtek el, sőt gyilkosságokat 
is. Hogy minket békében hagyjanak, apám konvenció-
szerűén kiadott egy bizonyos mennyiségű gabonát a 
külső majorgazdáknak, hogy szívesen lássák vendégül a 
szegény legényeket. Csendőrség akkor még nem volt, 
hanem pandúrok, akik a vármegye díszes libériáját visel
ték: zöld dolmányt sárga zsinórzattal és piros nadrágot... 

...Gimnáziumi éveim alatt, mint már említettem fog
lalkoztatott a festészet. Olyan szerencsés voltam, hogy 
akkor telepedett le Kaposvárra egy olasz akadémiai fes- Kunffy Adolf földbérlő gazdálkodó. 1905. 
tőművész, Galimberti Alajos... Miután értesült, hogy Fotó: Langsfeld Mór, Kaposvár. 
Kaposváron csak apám beszél olaszul, felkereste s így 
össze is barátkoztak. Látva rajzaimat, készségesen vállalkozott továbbképzésemre... О már nem olaj
nyomatokat másoltatott velem..., hanem miután lemásoltam nála egy Rembrandt arcképet, melyet ő 
egyik olasz galériában készített - mindjárt hozzáfogatott a természet utáni festéshez... Aztán élő mo
dellt kerestem és ld lett volna erre alkalmasabb, mint a 100 éves dédnagymamánk, aldnek nem volt 
semmi dolga és még nagyon mozgékony volt. Szívesen eljárt velem Galimbertihez egy-egy délutánra 
és szegényt arcának sok redőivel, amelyek egy század nyomait viselték, hűen lefestettem, amely kép 
ma is birtokomban van. A festés alatt kértük, hogy beszéljen nekünk I. Napóleon koráról... 

Ez időben híre járt már Munkácsy Mihály nagy sikerének, sőt a „Krisztus Pilátus előtt" с reproduk
ciója látható volt a kaposvári könyvesboltok kirakatában. Rippl-Rónai akkoriban hagyta el a kaposvá
ri Schroder patikát, ahol mint segéd működött, hogy Münchenbe menjen tanulni. Én a hetedik gim-
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náziumba jártam, amikor Vaszary János, a gimnáziumi tanárom fia a budapesti mintarajz tanoda nö
vendéke lett. Iskolaszünetekben haza-hazajött és felkeresett engem. Természete nagy komolyságával 
magyarázgatta nekem az igazi művészetet; született professzor volt. Tőle kaptam olvasni Hypolite 
Taine művészeti könyveit, melyek betekintést nyújtottak a piktúra gazdag irodalmába. Még ma is há
lás vagyok ezért neki. Emlékszem, hogy karácsonyi szünetben megfestette fivérének, Vaszary Gábor
nak arcképét, aki akkor még kispap volt, utóbb Budapest főváros levéltárosa, Vaszary Piroska színész
nő, Vaszary Gábor és János apja. Vaszary folyton kutató elme volt. Nagyon magába zárkózott és ba
rátságába nehéz volt bejutni. О magyarázta nekem, hogy az udvaron fekvő hó reflexe mennyire látha
tó az arcon. Önálló utakon járt. Művészi pályája kezdetén nagybátyját, Vaszary Kolost az ország her
cegprímásává nevezték ki, aki előszeretettel támogatta festőnek készülő kisöccsét. Megbízást adott ne
ki oltárképek festésére. János szép portrét festett prímás nagybátyjáról is. Úgy tudom, az ő ajánlatára 
került Alcsútra, az idősebb József főherceghez, ahol megrendeléseket kapott. Én Jánossal Párizsban ke
rültem intimebb viszonyba 1894-ben, ahol több hónapon át együtt laktunk a Hotel Jacob-ban. Mikor 
én Párizsból elutaztam, átvette a szállodai szobámat. A jó baráti viszony - hazatérve is - megmaradt 
közöttünk. Azt hiszem az egyetlen festő kollégám volt, akit esküvőnkre meghívtunk. Később, mikor 
Párizsból feleségemmel végleg hazatelepedtünk, Vaszary János sokszor megfordult házunknál. Felesé
gem is nagyra becsülte kultúráját, mélyen járó gondolkozását, igen szerette piktúráját is és azt, hogy 
nem volt olyan bohém, mint a legtöbb kolléga. Időközönként műtermemben is megjelent, hogy készü
lő munkáimról véleményt adjon. Látogatásait viszonozván egy alkalommal kifogásoltam: miért fest oly 
vastagon, mert szerintem - mondtam - ez felesleges. Hiszen egy kép plaszticitását a veleurök döntik 
el. Erre azt válaszolta, hogy a temperamentuma készteti erre. Vaszary János az első világháború után 
is gyakran ment Párizsba, hogy az újabb festészeti irányokról tájékozódjon. Egy ilyen utazása után, 
amikor legújabb munkáit mutatta, meglepődtem, hogy milyen vékonyan fest. Sok helyütt a kép tisz
ta érintetlen vásznat mutatott. Ekkor ő magyarázta nekem, hogy felesleges vastagon festeni, mikor oly 
kevés festékkel elmondhatja az ember, amit akar. Vaszary kitűnően forgatta a tollat is, s a véleményét 
bátran megírta. Az a tanulmány, melyet Rippl-Rónai halála után az Akadémián felolvasott, gyönyörű 
volt. О nagyon szerette Rónai piktúráját. Rájuk lehet mondani: „les extrêmes se touchent". (A szélső
ségek találkoznak)... 

...Nem állhattam meg, hogy Vaszary egyéniségénél hosszabban ne időzzek. De vissza kell térnem 
Galimbertihez, akit mind jobban elfoglalt a saját gazdasága. О maga már nem is festett, s kezdtem rá
jönni, hogy művészi tehetsége igen közepes. Mint ember végtelenül kedves volt, olasz fajtája minden 
bájával... Nem vette rossz néven, hogy amikor egy modernebb festő jött Kaposvárra, hozzápártoltam. 
Koroknyay Ottó Sárdról jött be Kaposvárra. A Somssich családnál élt, akkor már pár éve, mint bécsi 
rokonuk. Nevét is egy ottani puszta után változtatta magyarra. A magyar nyelvet is itt tanulta meg. 
Öles termetű, szép szőke szakállas férfi volt. Úgy hatott, mint egy nyárfa, dísze volt a városnak. Na
gyon feltűnően, de ízlésesen öltözködött. Rajta láttam először fehér posztó kalapot. Nagyapám házá-
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ban Mészöly mérnöknél, rokonánál vett ki albérlőként 2 szobát, amelynek egyike volt műterme. Be
állítottam hozzá munkáimmal és kértem fogadjon tanítványává. Itt folytattam munkámat, de persze 
csak ünnepnapokon és vakációkor. Koroknyay - igen bölcsen - nem engedett még festeni, csak rajzol
tam élő modellek után. Ez már jó iskola lett volna, de a hetedik és nyolcadik gimnáziumi osztály nagy 
tananyaga miatt kevés időt szentelhettem a festészetnek. Azután Koroknyay is Pestre gravitált, ahol, 
mint Benczúr tanítványa, megnyerte a Munkácsy-díjat. Mikor én Párizsba jutottam, már nem volt 
künn, hazatért Budapestre és sajnos, fiatalon elhunyt. Nagyon tehetséges festő volt. Technikája talán 
legközelebb állt Munkácsyhoz... 

...Abban az időben a gimnáziumban igen liberális szellem uralkodott. Nem emlékszem, hogy bár
melyik fiúval is éreztették volna a tanárok a vallási különbséget. Pedig gimnáziumi éveim alatt robbant 
ki a nevezetes tiszaeszlári per. Verhovai és Istóczy izgatásai eljutottak a vidéki városokba is. Egy alka
lommal annyira bujtogatták a népet, hogy sok zsidó család ablakait is beverték. Az egyik szereplő ügy
véd a kaposvári Szalay Károly volt, aid szemben állt Eötvös Károllyal, aki a zsidók mellett állt ki." 

BUDAPESTEN 1887-1890-IG 

„De vissza kell térnem a gimnáziumi tanulmányaim bevégzéséhez. Az érettségit jó eredménnyel vé
geztem. Ennek jutalmául apám elvitt egy Ids olaszországi körútra: Grazon, Innsbruckon át utaztunk 
Veronába. Velencében, Milánóban egy kis kóstolót kaptam Veroneseből, Tintorettoból, Tizianból. 
Szeptemberben Budapestre vitt atyám, hogy a jogi fakultásra beiratkozzam. Nem ellenezte, hogy a 
művészettel is foglalkozzam, hiszen annyi galériát, annyi képet látott olaszországi katonáskodása alatt, 
hogy szívesen gondolt arra, tán majd a fia is tud ilyeneket festeni. Azonban apai gondoskodásból még
is megkívánta, hogy diplomát szerezzek a jogi fakultáson. Elvitt Keleti Gusztávhoz, a Mintarajziskola 
akkori igazgatójához és megtanácskozta vele, hogy vendég látogatóként az intézetbe felvétessek. Reg
gel 8-1 O-ig itt gipsz fejeket rajzoltam Greguss professzornál. Ez nekem már könnyen ment, de unal
mas kezdett lenni, és ilyenkor be-belopództunk Székely Bertalan osztályába. Itt mohón hallgattuk a 
nagy professzor instrukcióit, a már haladottabb festőnövendékeknek. Kellemes iskolatársaim voltak: 
Edvi Illés Aladár, Bosznay István, Szlányi Lajos, Horthy Béla. Utóbbi hozzám hasonlóan, a jogi fakul
tásra is járt. Tíz órakor együtt mentünk az egyetemre Vécsey Tamás előadásait hallgatni a római jog
ról és Hajnik professzort a nemzetközi jogról. Nehogy lekéssünk az előadásról, Horthyval nekivágtunk 
az Akácfa utcán át a Dohány utcának, hogy a legrövidebb úton jussunk az egyetemre. Útközben so
kat vitatkoztunk. О a régi világnak volt a híve, dicsérte s jobbágyságot, én meg a liberalizmust, a ha
ladó kort. Nem tudtuk megérteni egymást, de azért össze nem vesztünk és művészeti tanulmányaink 
összehoztak bennünket, utóbb is, Münchenben és Párizsban... 
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...Ekkor, elsőéves jogászkoromban ismertem meg Budapestet... Első jogászévem után sikeresen le
tettem az alapvizsgát, nyáron azután lovagolhattam és a mintarajziskolában szerzett rajztudást ipar
kodtam gyakorlatilag érvényesíteni. Aid kezem ügyébe került, mindenkit lerajzoltam. De még történt 
valami: édesanyám a hévízi kúrát kívánván használni, magával vitt engem és Emma nővéremet. Keszt
helyen laktunk a szállodában és én nővéremmel a Balatonban fürödtem, úszni kellett tanulnunk. Meg
ismerkedtem itt Keszthelyen egy gyönyörű széplánnyal, B. Ilonával Budapestről, aki édesanyjával ro
koni látogatásra jött Keszthelyre, de innen is származtak. A leány 18 éves volt, én 19 és első éves jo
gász. Természetesen udvarolni kezdtem neki. Hamvas szőke haja, mosolygó világosbarna szemei, haty-
tyú nyaka, ritmikus járása nagyon foglalkoztatott. О volt az első szerelmem. Budapestre visszatérve 
nagyon gyakori vendégük voltam... A leány anyja szívesen látta érdeklődésemet, de hát túl fiatal vol
tam, semhogy ennek a szerelemnek komoly folytatása lehetett volna. 

Még jobban nekiláttam művészi tanulmányaimnak és elhatároztam, hogy a Nemzeti Múzeum egyik 
nagy festményét lemásolom. Választásom Benczúr Gyula Hunyadi László végbúcsúja című festményé
re esett. Szabály szerint egy élő művész képét csak az illető művész engedélyével lehet lemásolni. Lám
palázam volt, amikor az engedélyért a nagymesterhez kellett elmennem a Bajza utcába. Boldog vol
tam, amikor kérésemnek engedve a mester mosolygott és névjegyén az engedélyt megadta. Ezt Ligeti 
Antal festőművésznek kellett felmutatni, aki akkor a Múzeumi Képtár őre volt. A nagyon szimpatikus 
öreg úr éppen egy keleti tájképet festett - pálmákkal - vázlatai alapján. Most már nem volt semmi aka
dálya, hogy egy hatalmas nagy vásznat - olyan nagyot, mint az eredeti kép - vitessek a múzeumba és 
minden további nélkül nekifogtam a rajzoláshoz. Majd amikor ezt elég precíznek találtam, nekifogtam 
a festésnek. Többen másoltak a múzeumban, idősebb emberek és tanakodva néztek rám, hogy a fiatal 
gyerek ilyen nagy fába vágja fejszéjét. A Benczúr-technika nem volt olyan egyszerű. Az egyik idősebb 
festő, aki történetesen Glatter Ármin volt, Gyulának, a kitűnő arcképfestőnek apja, be is vallotta, ami
kor a másolat néhány hónapi szorgalmas munka után elkészült, hogy a kezdésnél nem hitte ezt a szép 
eredményt. Elképzelhető boldogságom, mikor a képet Kaposvárra leszállítottam és szüleimnek bemu
tathattam. Az egész város jött ennek megtekintésére és megbámulására. (1888-ban - HJ) A hatásban 
természetesen oroszlánrésze Benczúrnak volt a kitűnő kompozícióval, az arcok kifejezésének teljessé
gével és a kelmék, díszmagyar öltözetek hatásos megfestésével, amit iparkodtam híven visszaadni. 
Most már jó szüleim is látták, hogy semmi kétség nincs, én festő leszek. A kópia befejezése után nem 
volt már kedvem visszatérni a rajziskolába. Elhatároztam, az akkor legdivatosabb, legnépszerűbb fes
tőhöz, Vágó Pálhoz szegődöm tanítványnak. Műterme a legsötétebb Józsefvárosban, a Szűz utcában 
volt. Barátja a híres bútorgyáros Thék Endre volt az, aki erre a célra átalakított igen érdekes helyiséget 
bocsátott a rendelkezésére. Vágó tatár fejével, eleven barna szemeivel mókásan nézett rám, amikor ké
résemet előadtam. Joviális gesztussal mutatta a műterem nagy térségét, hogy rendelkezésemre áll, csak 
jöjjek mielőbb dolgozni... a délutánokat besötétedésig műtermében töltöttem, mert a délelőttöket az 
egyetem foglalta el. Modelleket hoztam az aggápoldából és először csak szénrajzokat készítettem ró-
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luk. Utóbb azután arra merészkedtem, hogy magát Vágót fessem le, amint Az Olymposon című képén 
dolgozik. Ezen a Népszínház legszebb alakjait örökítette meg. 

Ezalatt beállított egyszer hozzánk Szana Tamás, az akkor leghíresebb budapesti műkritikus. Előbb 
természetesen Vágó munkáit nézte, de kérdezgetni kezdte, mit csinál az a fiatalember ott oldalt. 
A munkám meglepte és megdicsért. Nohát ezután nem volt már más gondolatom, mint Münchenbe 
menni és tanulmányaimat ott folytatni. Le kellett azonban még tennem a második jogi alapvizsgát, 
aminek becsülettel eleget is tettem. De vissza volt még katonai szolgálatom teljesítése, mert már beso
rozott katona voltam. A jogászoknak engedélyük volt arra, hogy a harmadik egyetemi évüket önkén-
tesi évük leszolgálására fordíthassák, anélkül, hogy jogi tanulmányi évüket elvesztenék. Ősszel tehát 
beálltam katonának. Szerettem volna a csillogó huszároknál szolgálni - mert már jó lovas voltam - de 
ez nagyon drága mulatság volt. Az apáknak sok pénzükbe került mindez, abban a társaságban sok fi
atalember elzüllött. Miután távolabbi, komolyabb terveim voltak, lemondtam a huszárságról és beáll
tam gyalogosnak a 44-ik somogyi, ún. „rossebb" ezredbe, amelynek tagjai Kaposváron is megfordul
tak, jól ismertek. Még lakást is kaptam a kaszárnyában Fekete Viktor főhadnagy unokafivéremnél, aki
nek a kaszárnya melléképületében volt a lakása... A tisztikarral hamarosan jó barátságba kerültem és 
többeket közülük lefestettem. 

Ha egy lós szabad időm 
volt, mentem már Vágó mű
termébe, ahova szabad bejárá
som volt, ha ő nem is volt ott
hon. Ebben a műteremben 
festettem egy jól sikerült arc
képet Fekete főhadnagyról, 
...lefestettem az önkéntesi 
osztály parancsnokát.. . az 
egész szakaszomat, amint ki
vonulni készül... 

...Az önkéntesi év végével 
(1890 - HJ) sikerült jó ered
ménnyel letenni a tiszti vizs
gát ... és a hadnagyi kinevezé
sem már Münchenben jutott 
el hozzám, mert a katonásko
dás befejeztével oda siettem. 

Kunffy Lajos: Vágó Pál műtermében fest. 1889. 
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MÜNCHEN, 1891 

„Münchenben mindjárt összejöttem honfitársaimmal. Az első Jankó Elemér volt, a földrajztudós fia, 
akivel már a budapesti mintarajziskolában összeismerkedtem. О elvitt a „Lohengrin'-kávéházba, ahol 
egy egész társasággal találkoztam, amelyben nagyrészt mind Hollósy tanítványai voltak. Kapacitáltak, 
hogy én is oda iratkozzam be. Hát így is történt, és én is Hollósy szuggesztív befolyása alá kerültem. Ki
tűnő professzor volt, aki felébresztette tanítványaiban a részletek iránti szeretetet. Kitűnően haladtunk. 
Legtehetségesebb volt közöttünk Jankó, aki félszemével is a legprecízebben rajzolt. Dicsekedett, hogy ő 
félszemével is pontosabban látja a dolgokat... A Hollósy-iskolában nagyon szépen haladtunk, úgy meg
konstruálni egy szemet, szájat, orrot más iskolában nem tudtak a növendékek, de kezdtük érezni, hogy 
ez a tárgyak nagyvonalú meglátásának hátrányára van. Hollósy a francia Bastien-Lepáge-ra esküdött, a 
naturalistára, képeit mutatta reprodukciókban, de Dagnan Bouveretnek, a másik nagy naturalistának 
már eredeti műve is volt a müncheni képgyűjtemény modern galériájában. Ezt mentünk megbámulni. 
Hollósy vezérmotívuma a természethűség és az igazság volt. A legjelentéktelenebb tárgy hűséges meg
örökítését becsesebbnek mondta, a legnagyobb kompozíci
ónál. Mi fiatalok azonban sejteni kezdtük, hogy így művé
szi leképzésünk nem lesz teljes és nem lesz meg a készsé
günk nagyobb feladatok megoldására. Szinte titokban jöt
tünk néhányan esténként össze és kompozicionális felada
tot tűztünk ki magunknak versenyezve, hogy ki fogja azt 
legjobban megoldani. Részben ez a körülmény keltette fel 
bennem a vágyat, hogy tanulmányaimat az Állami Képző
művészeti Akadémián folytassam, látva az Akadémia hatal
mas palotáját, nagy világos termeivel, mely minden kényel
met biztosított a munkához, szemben a kis, túlzsúfolt 
Hollósy-iskolával, elhatároztam, hogy a második félévre az 
Akadémiára iratkozom be. Ez azonban nem ment olyan 
könnyen, mert mindenkinek próbarajzot kellett készítenie 
az Akadémia szigorú ellenőrzése mellett, hogy érdemes-e a 
felvételre. Egy aktot és egy fejet kellett megrajzolni. Ezek 
beváltak, sőt a fej, amint mondták, tán a legsikerültebb volt 
az összes akkori pályázók között. Ezt a rajzot a kaposvári 
múzeumnak ajándékoztam. Hollósy becsületére el kell 
mondanom, hogy tanítványai közül való távozásomat nem 
vette rossznéven, sőt biztatott, hogy menjek át az Akadémi
ára és továbbra is jó barátságban maradtunk. 

Kunffy Lajos: Férfi arckép tanulmány. 
1891. Felvételi rajz a müncheni akadémiára. 
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a nagy forgalmat a kora reggeli órákban, ami a közeli nagy árucsarnokból, a Hallesból áramlott erre és 
mindjárt megállapítottam, hogy mennyire más jellege van itt az életnek, mint Budapesten vagy Mün
chenben. A Hotel Bordeaux egy primitív lós szálloda, de a szoba, amelybe vezettek, stílszerű bútorai
val, a jellegzetes széles ággyal és a parkettig leérő óriási ablakokkal jó benyomást tett rám. Elhatároz
tam, hogy két órára lefekszem, pihenek és csak azután indulok a városba. Dacára a nagy fáradtságnak 
azonban, vagy éppen ezért, képtelen voltam aludni, szinte lázban voltam, Parist megismerni. Hát meg
mosakodtam, felöltöztem és mentem a hotel irodájába, hogy tájékoztatást kérjek, miképp juthatok el 
a Rue Bayenbe. Itt lakott ugyanis, illetőleg itt volt műterme Halmi Artúrnak, akit már Münchenből 
ismertem. Körülbelül féléve lehetett már Parisban, mint a Munkácsy -ösztöndíj legújabb nyertese. Az 
egyetlen magyar volt, akit Parisban ismertem. 

A Hotel Bordeaux tulajdonosa készséggel útbaigazított, hogy melyik omnibuszokkal juthatok el az 
elég távoli Rue Bayenbe. Egy magas szikár ember volt ez a hotelier, lobogó hajzattal, aki inkább poé
tának nézett ki, mint hoteliernek. Mikor pár szót váltottunk, megkérdezte, milyen nemzetiségű 
vagyok. Mondtam: magyar. A szemei felcsillantak és nagy lelkesedéssel mesélte el, hogy ő Londonban 
hallotta Kossuth Lajost szónokolni és olyan hatásos szónoklatot életében nem hallott. Hát jól esett, 
hogy az első ember, akivel Parisban beszéltem, így emlékezett meg a mi Kossuthunkról és szinte báto
rítás volt, hogy az idegen városban is szimpátiára fogok találni, mint magyar. 

Gyalog indultam el a Rue Jacobból és a Pont Neuf-ön, átkelve a Szajnán a Louvre elé érkeztem. A 
nemes vonalú renaissance stílusban épült óriási terjedelmű palota nagyon imponált és észak felé nyi
tott udvarára érve Gambetta szobra előtt álltam. Ennek a lendülete a szabadság fuvalmát éreztette 
bennem, amit fokozott, hogy mindenütt a „Liberté, Egalité, Fraternité" (Szabadság, egyenlőség, test
vériség) felírásokat láttam és úgy éreztem, hogy egy olyan atmoszférába jutottam, amelyben minden
ki tehetsége szerint érvényesülhet. A Place du Louvre-on álltak a Ternes városnegyedbe vivő omnibu
szok, ilyenbe szálltam a hotelier útmutatása szerint. Ezek az omnibuszok nagyon festőiek voltak: 3-3 
egyszínű ló volt elébük fogva és a kocsis fenn ült az emeleten, az imperiálon, régimódi postakocsis vi
seletben. A remek Percheron lovakat bátran hajtották az óriási kocsitömegben, bámultam a forgalmat 
és gyönyörködtem az avenue-k, boulvard-ok épületeinek nemes stílusában, ahol semmi kirívó, kiugró, 
ízlést sértő nem volt. A Place des Ternes-ről, ahol leszálltam az omnibuszról, hamarosan a Rue Bayen 
31-be jutottam. A consierge közölte velem, hogy Monsieur Halmi már itt volt és hamarosan vissza fog 
jönni. Gondoltam, megvárom és az épület előtt, amely egy műteremház volt, sétálgatva vártam. Egy
szer hátulról rámkiált valaki: Kunffy Halmi állt előttem. Nagyon megörült velem. Felvitt a műtermé
be, megmutatta első párisi festményét, amely a titkos házasságkötést ábrázolta. 

Fiatal pár jelenik meg az anyakönyvvezető előtt, két, az utcáról behívott tanúval. Akkor még egy 
képnek ilyen sujet-vei kellett bírnia. Az irodalmi tartalmat akkor még megkívánták egy akadémikus 
festőtől. A kép azonban nem volt jó stádiumban, mert mint Halmi elmondta, előző nap volt nála Mun
kácsy, hogy ellenőrizze és belefestett, hogy „ide fiam világos, oda meg sötét folt kell", egyáltalán nem 
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Az Akadémián Hackl tanár osztályába kerültem. Itt két magyar fiút találtam: Komaházit és Lyka 
Károlyt. Még ma is emlékezetemben van pontosan az a hely ahol tőlem jobbra Lyka ült és dolgozott. 
О nem volt túl szorgalmas a rajzolásban, de azt hiszem ő már akkor inkább a művészet elméletével 
foglalkozott. Esztétának, műkritikusnak készült. Igen helyesen szükségesnek tartotta, hogy gyakorla
tilag megismerkedjék a rajzzal és a festés technikájával. Lett is belőle, mint tudjuk, első igazi műkriti-
kusunk. Amit ő leírt, annak magja volt. Művei hézagpótlóak, nagy értékei a magyar művészeti iroda
lomnak. Egy napon az enyémmel nyílt meg 1924-ben Vaszary János kiállítása, az övé az Ernst Múze
umban, az enyém a Nemzeti Szalonban és Lyka ekkor párhuzamosan foglalkozott a két somogyi fes
tővel. 

Hacklnál csak rajzoltunk, életnagyságú aktokat, szénnel. Ez kitűnő eljárás volt és mivel ugyanaz a 
modell egy hónapig is állt, a legalaposabb tanulmányra nyújtott lehetőséget. A professzor és tanítvá
nyai között igen intim viszony fejlődött ki, Hackl igen kedves, kedélyes ember volt. Vasárnaponként 
találkozót adott a Hofbrauhausban egy pohár sörre, azután kirándulásokat is tettünk az ő vezetésével 
így Regensburgba, ahol a Walhallét néztük meg, majd az ősrégi városba, Nürnberbe. Az Akadémia hí
res magyar professzorait, Lietzenmayert és Wagner Sándort csak látásból ismertem meg, nekik hala
dottabb tanítványaik voltak, akik már festettek. 

Ez időben érkeztek vissza ifjú magyar festők Párizsból 1892 tavaszán: Csók István, Ferenczy 
Károly, Iványi Grünwald Béla. Ők befejezettnek tekintették párisi tanulmányaikat és most már önál
lóan akartak dolgozni, képeket festeni. Ehhez műterem és modellek kellettek. Úgy gondolták, amint 
volt is, hogy mindezt olcsóbban szervezhetik meg Münchenben, mint Párizsban, de a csendes város
ban zavartalanabbul is tudnak majd dolgozni. Ok aztán beszéltek nekünk Paris művészeti életéről, 
nagyszerűségéről és elfogott a vágy engem is, ott folytatni tanulmányaimat. 

PÁRIZS 1891 

„Bemutatva szüleimnek otthon a nyári vakáció alatt - ami június végén kezdődött - a müncheni 
Akadémián készült alapos rajzaimat, hozzájárultak, bár nehéz szívvel, hogy még messzebbre távolod
jam el tőlük, a párisi úthoz. Már október elején útra keltem. Édesanyám nagy gonddal csomagolta be 
nagy kofferemet és Budapestig elkísért. A Keleti pályaudvaron most is a szemeim előtt látom nagy bá
natában könnyeit hullatva, amint vonatom megindult és legidősebb fiát Parisba látta távozni, amely 
tán veszedelmekbe is sodorhatja. De a gyermeki szeretet, az anya aggodalmainak átérzése nagyon meg
bízható, erkölcsi útravaló volt. Abban az időben még a gyorsvonat is 36 órát ment Parisig, két éjjelt és 
egy nappalt. Elég fáradtan érkeztem meg kora reggel. A Gare de L'Est pályaudvarra megérkezve, az egy
fogatú kocsisnak csak annyit mondtam: 17 Rue Jacob. Iványi adta meg ezt a címet, ahol az aids Ho
tel Bordeaux állt, ahol ő is lakott magyar társaival. A Boulevard Sebastopol-on végigrobogva figyeltem 
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véve figyelembe, hogy Halmi ezt természet után festegette. Hát Halmi most zavarban volt s azt mond
ta, pár napig pihenteti a képet és csak azután fogja folytatni. Én tehát nagyon jókor jöttem, ő most 
örömmel megmutatja nekem Parist. Felültünk egy omnibusz tetejére, ahonnan jobban látni mindent 
és robogtunk végig a Rue Saint Honoré-n, a Rue Royalon át a nagy boulvardokra. Órákig kocsiztunk 
így, hogy áttekintést nyerjek a városról, figyelmeztetett minden látnivalóra. Közben le is szálltunk, om
nibuszt cseréltünk. Este elvitt a Grand Café-ba, ahol több honfitárssal ismerkedtem meg. Figyeltem az 
emberek öltözködését és látva, hogy mindenki cilinder kalapot visel, bementünk a híres De Lion kala
poshoz, ahol én is vásároltam egy remek cilindert. Elmentünk még az Olympia nevű Café Concert-be 
is, gyönyörködtem itt a szebbnél - szebb nőkben, ízléses öltözködésükben és meglepett a kedvesség 
mindenki részéről. Az volt az érzésem, hogy ebben a Parisban csupa vígság és öröm az élet. Elhittem, 
amit Franciaországra mondanak: „Tout fini par des chansons!" (Minden énekléssel végződik) Bár két 
éjjelt vasúton töltöttem, nem tudtam betelni a sok szépséggel, amit Paris külső élete nyújt, és a har
madik éjjel is csak éjjel 2 óra felé jutottam ágyamba. München után kétségtelenül ez tette rám a leg
nagyobb benyomást Párizsban, hogy az emberek derűsek, kedvesek, előzékenyek, udvariasak és hogy 
itt öröm lesz élni. Jól is aludtam ezen benyomások után. Másnap elmentem már a Rue du Dragon-ba 
a Julian Akadémiára, hogy beiratkozzam. Balló Ede, akivel az előző este a Grand Café-ban megismer
kedtem, felajánlotta, hogy ő majd bevezet Jean Paul Laurens és Benjamin Constant osztályába, ahol ő 
is dolgozott. A beiratkozás és a félévi tandíj befizetése után bemutatott a Monsieur Signoretnek, a 
massiernak. így nevezték a növendékek által választott osztályfelügyelőt. Balló helyezte el a festőáll
ványt a nagyszámú növendékek által körülállt és körülült pódiumon álló szakállas férfimodell rajzolá
sához. Úgynevezett Ingres papíron rajzoltunk szénnel aktokat, felváltva nőt, vagy férfit. Csak férfinö
vendékek voltak az osztályban, a női növendékek - akkor még Parisban is - más épületben, sőt más 
utcában is dolgoztak. Aránylag még nem sok nő választotta hivatásul a művészi pályát, bár olyan nagy 
elődeik voltak már, mint Vigée Lebrun és Rosa Bonheur. Utóbbi még élt is akkor. A feminizmus Fran
ciaországban még nem volt úgy kifejlődve, mint más országokban. Idegenkedtek akkor még a férfipá
lyáktól. A francia nő úgy érezte, hogy bájával, nőiességével, ízlésével, kedvességével is eléggé érvénye
sülhet a férfiak mellett. Úgy is volt, hogy minden nagy ügynél lehetett mondani: „Cherchet la femme!" 
(Keresd a nőt!) 

Balló kitűnő útmutató volt az Akadémián. Hét-nyolc évvel nálam idősebb és már kinevezett rendes 
rajztanára volt az egyik budapesti középiskolának, amikor egy évi szabadságot kapott külföldi tanul
mányútra. Már hónapok óta Parisban volt, rajzolt a Juliánban és másolt a Louvre-ban egy Velasquez 
női arcképet, jó hírnévnek örvendett. Annyira érdekelte Velasquez technikája, hogy elhatározta, beha
tóbban tanulmányozza és nemsokára nagy sajnálatomra elutazott Madridba, ahol a Pradoban erre bő
ven volt alkalma. Már Budapesten, mint portraista jó hírnévnek örvendett... Semmi bohémség nem 
volt benne, a legmegbízhatóbb emberek egyike volt, akiket ismertem. 
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Л Julian Akadémia, 1894-i növendékei közöttük Kunffyval. 

De visszatérek a Julian Akadémiára, ahol 3 évet (1891-1894) - nyári vakációkat nem számítva, 
mert ezekre mindig hazatértem - igen szorgos, komoly munkában töltöttem. Mindkét professzoromat, 
Jean Paul Laurens és Benjámint Constant-t igen nagyra becsültem. Előbbi szisztematikusabb volt, nagy 
komolysággal és elmélyedéssel magyarázott. Több időt is töltött tanítványai munkái előtt. Sokszor 
általánosságban is elmélkedett a művészetről. Koponyaformája emlékeztetett Michelangelóra. Rodin, 
tán a legremekebb mellszobrát mintázta róla. Látható egy bronzöntvény erről a mi Szépművészeti 
Múzeumunkban is. Ez a fej él, és beszél. Teljesen visszaadja Jean Paul Laurens egyéniségét, aid egy 
renaissance-kor művészi egyéniség volt. Nagy történelmi képek megfestését bízták rá, melyekbe telje
sen bele tudta vinni az illető kor szellemét. A mi Munkácsvnk is nagyon respektálta, kívüle talán csak 
Detaille-t a franciák közül... Tanárainkicai intimebb közelségbe nemigen juthattunk, ehhez túl sokan 
voltunk. Nagy öröm volt, ha Laurens egy-egy nagyobb műve befejezésekor megengedte, hogy vasár
nap, amikor nem dolgozott, mint a legtöbb francia, műtermébe jöhessünk műve megtekintésére. A te
hetségesebb tanítványokat azért megjegyezték maguknak és segítették is pályájukon. Nekem két mo
mentum maradt meg különösen a vele való kontaktusomból. Amikor egy évi rajzolás után festeni kezd-
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tern, figyelmeztetett, hogy ne csináljam mindjárt a modell egész alakját, hanem egy-egy testrészét fes
sek meg életnagyságban, alaposan tanulmányozva. Ugyanis itt a Juliánban, ahol a termek túlzsúfoltak 
voltak, nem lehetett életnagyságú alakokat rajzolni vagy festeni, mint a müncheni Akadémián. A ren
des méret 60-80 cm nagyság volt, ami azt vonta maga után, hogy a testrészek jóval a természetes nagy
ság alatt voltak. így nagyon bölcs tanács volt egyes testrészeket életnagyságban megfesteni. Egy mo
dellről - nem alkalmaztatván egy hétnél tovább - nem lehetett volna egy életnagyságú aktot ilyen rö
vid idő alatt alaposan tanulmányozni. Egy akt tanulmányom hátterében odafestettem a dísztelen pléh-
kályhát is a nagy kürttel és hogy éreztessem a kellő légtávolságot, könnyen, kevés festékkel vázoltam 
ezt fel. Ez nagyon tetszett Laurensnak, azt mondván, ha ilyen könnyen fogok megfesteni egy aktot, 
akkor kész festő leszek. Nagyon értékesek voltak Laurens útmutatásai a kompozíciók megoldásánál is. 
A témákat ő adta fel, rendesen mithológiai vagy bibliai mozzanatot. A legtöbb tanítvány ezeket e kom
pozíciókat nagyon akadémikusnak találta, a tanulóifjúság inkább már a körülvevő életet akarta feste
ni, pedig nagyon hasznosak volta ezek a kompozíciók: a térbeosztás, vonalvezetés és egyensúlyozás, 
árny- és fényeloszlás szempontjából. 

Az első képemet, melyet a párisi Salonban kiállítottam, bemutattam Laurensnak is. Ez a „Five 
o'clock tee" volt. A lámpafény elosztását megdicsérte a képen, azt hiszem ez vitte is be a kiállításba, 
de a lámpa bronzkarjait nem találta elég anyagszerűnek. Sajnálom, hogy amikor utóbb, mint önálló 
festő kezdtem dolgozni Parisban, nem kerestem vele a kapcsolatot, aminek oka az volt, hogy elpártol
tam a régi Szalontól, átmentem a „Société National des Beaux-Arts" Szalonjába. 

A másik professzorom Benjamin Constant impulzívebb, temperamentumosabb festő volt. Színben 
sokkal gazdagabb, mint Laurens. Keleti tárgyú képei nagyon hatásosak voltak és ezekért magas árakat 
ért el. Abban az időben ezek a témák igen divatosak voltak, sokan jártak Keleten. A mi festőink közül 
különösen Einsenhut Ferenc és Tornay Gyula. Utóbbi Tangerből jövet Parison át mindig fel is keresett. 
Constant keleti képei azonban magasan felülálltak a középszerűségen... Constant nem foglalkozott 
annyit a tanítványaival, mint Laurens, de amit mondott, azt lelkesen mondta a dél-francia élénkségé
vel. Öregségemre is emlékezetemben maradt egy dicsérete, amivel nagyon felbátorított. Már csaknem 
az összes tanítványok munkáit végignézte, amikor hozzám került. Egy női félaktot festettem életnagy
ságban. A modell meleg színei nagyon inspiráltak és belevittem valamit mesterem színeiből. Meglepte 
és hangosan megszólalt, hogy az egész teremben meghallják: ,Venez ici jeunes hommes, regardez, il faut 
peinre comme cela!" (Jöjjenek ide fiatalok, nézzék meg, így kell festeni.) Nevemet felíratta a kép hát
terére, hogy megjegyezze magának, mert hát a sok idegen nevet nehéz volt egy franciának megjegyez
ni. Ezen a napon nagyon jólesett utána a dejeuner, amit rendesen a közeli kis „Thyrion" nevű vendég
lőben, a Boulevard Saint Gemain-en fogyasztottunk el, amely arról volt nevezetes, hogy egyetemi hall
gató korában Gambetta járt oda. Az én időmben főleg az orvosi fakultásról látogatták. A Parisban meg
fordult fiatal orvosokat: Dieballát, Nékámot, Bacher Józsefet is elvittem oda, a festők közül 
Jedrassikot, Papp Henriket, mindazokat, akik felkerestek. Katona Nándor járt velem oda és ha nem 

31 



volt pénze, az sem volt baj, mert a vendéglőből kimenetel
kor csak egyszerűen bemondta a kasszánál ülő tulajdonos
nőnek az elfogyasztott dejeuner árát. A Juliánban akkor el
töltött 3 év, 22 éves koromtól 25-ig a boldogság évei vol
tak, telve a művészi sikerek reménységével. Milyen gyö
nyörűnek láttuk az életet, a jövőt! Mindenki jókedvű volt, 
mert hiszen azt csináltuk, ami szívünk vágya volt. A mun
ka alatt a fiúk énekeltek, dikcióztak, persze leginkább a 
franciák. Ezek közül különösen feltűnt Henri Bataille, aki 
bár a piktúrában is sok tehetséget árult el, mégis utóbb 
színműíró lett. Mégpedig elsőrangú. Hétfő reggel 8 órakor 
elfoglalhattuk helyünket a modell körül, aki korábban jött, 
az jobb helyhez jutott, és ehhez a helyhez hat napig joga 
volt. Délelőtt akt modell volt, délután kosztümös és este 
lámpánál, ismét akt modell skicceléshez, negyedóránkénti 
mozdulatváltással. 

Elmondhatom, hogy a Julian Akadémián nagy szorga
lommal dolgoztam, egy órát sem mulasztottam. Szívvel, lé
lekkel csak a művészetnek éltem. Ez visszatartott attól is, 
hogy szerelmi kalandokba bocsátkozzam, pedig a nagy 

Kunjjy Párizsban 1893. áruházakból este 6-kor kitóduló fiatal leányokkal könnyen 
lehetett volna ismeretséget kötni. Hanem aztán egyik na

pon a Ids szállodám új tulajdonosának csinos, szőke lánya, aki a szobák rendbehozatala körül buzgól
kodott, azzal lopózott egy reggel hozzám, hogy: „je vous aime!" (Szeretem!) Hát persze ellent nem áll
hattam, de szerencsére nem lettem bele szerelmes, mint utóbb Réti Pista kollégám, aid ugyancsak ab
ban a hotelban lakott. Ezt Thormától tudtam meg, aid szintén velünk volt ott és nagyon lelkesen ké
szítette kompozícióit az „Aradi vértanúk"-hoz. 

A Juliánban dolgoztak abban az időben még a magyarok közül Fényes, Knopp a Bougeraux osztá
lyán, Szikszay Ferenc, Nagy Sándor Lefebre-nél. Fontaine-ben Katona Nándor velem volt Laurensnál. 
Esténként vacsora után nagyrészt együtt voltunk a Grand Café-ban. Akik már házasok voltak és kész 
művészek, mint Karlovszky, Pataky, Rippl-Rónai, Hernádi Kornél, csak elvétve jöttek el oda. Voltak 
nem művészek is köztünk, mint a két Korda testvér, egyik kiváló mérnök, a másik kereskedő. Tolnay 
Ákos, a festő fivére, Horánszky Lajos ugyancsak bankban dolgozott, azután újságírók, mint Pataky és 
Székely Sámuel. Én legjobban tán Szikszay Ferivel barátkoztam össze kezdetben, aki nagyon kedves 
pajtás volt. Itt elmondok róla egy nagyon mulatságos epizódot, ami azonban könnyen tragikussá vál
hatott volna. 
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/^^Y/y^-y^y __ __ 
Minthogy a nyári hónapokat mindig Magyarországon töltöttem, meghívtam hozzánk Gálosfára a 

vakáció alatt. Neki is haza kellett jönni katonai fegyvergyakorlatra, mint tartalékos tisztnek. A fegy
vergyakorlatról jött egyenesen hozzánk, szép huszártiszti uniformisában. A szőke fiú kitűnően festett 
benne. Szüleim is megszerették a mindig mosolygó, kedves pajtást. Anyám észrevette, hogy nagyon 
szereti az almakompótot, naponta csináltatott számára. Én akkor festettem a két freskószerű képet ka
posvári házunk lépcsőfeljáratára, vászonra. Bíztattam, hogy б is dolgozzék, mert jobban szeretett lo
vagolni. Mikor lelőtt egy ún. aranymálinkó nevű madarat, ezt megfestette. Ez volt az első képe. 

Ezen a nyáron (1892 - HJ) jött haza hosszú évek után Rippl-Rónai is szülei látogatására. Őt is meg
hívtam. A három piktor kitűnően érezte magát együtt, élveztük Paris után a falusi nyugalmat és a park 
árnyas pihenőit. Rónait megihlették a kúszó töklevelek sárgakelyhű virágaikkal, ezekről festett deko
ratív dolgokat. Egy Ids idő múlva észrevettem, hogy vacsora után Rónai, Szikszay el-eltűnnek. Kitu
dódott, hogy udvarolnak a szép kocsmárosnénak, a szomszédban. Nekem a gazdaság tulajdonosa fiá
nak nem illett volna oda járnom, tehát titkolták előttem. Az udvarlásban a huszárhadnagynak volt na
gyobb sikere. Rónai sokáig nem maradhatott, míg Feri hetekig vendégünk volt. Egy este, amikor már 
lefeküdni készültem, izgatottan rohant be szobámba. No mi történt Feri, kérdeztem. Az asszony szo
bájába mentem, amelyet lezártunk. Az ura a kocsmában foglalkozott. Egyszerre erős zörgés az ajtón, 
a férfi valamit megneszelt. Hogy a szituációt megmentsem, az ágy alá bújtam, mert a vasrács miatt az 
ablakon ki nem ugorhattam. Erre az asszony kinyitotta az ajtót. Egy nagy kés volt a férfi kezében, 
amellyel még a fali fogast is, amely tele volt ruhákkal, szurkálta. A helyzet veszélyességét látva előug-
rottam és az asszony segítségével kicsavartam a kezéből a kést és az ajtón át eltűntem a parkban és 
azon átjöttem most ide. Az asszonyt elkergette a férfi nyomban és kiabálta, hogy engem leszúr. Nem 
akarnék szüleidnek kellemetlenséget okozni, mondta Feri, legjobb lenne, ha én azonnal elutaznék Ka
posvárra. Én csillapítottam és megnyugtattam, hogy a kocsmáros hozzánk nem fog átjönni, apám előtt 
nagy a respektusa. Feri azonban Károly fivérem szobájába ment és vele megbeszélte, hogy hajnalban 
nyergelteti fakó hátaslovát és ott megvárja, amíg kofferjét utána küldjük Rippl-Rónaihoz. Az asszony 
is Pestre ment és Feri összeköttetésével szerzett neki egy munkaközvetítői igazolványt, hogy kereset
hez jusson. A huszárhadnagy felbontotta a házasságot. Szerencsére, gyerek nem volt. 

A Julian Akadémián töltött ezen éveim alatt a szombat délutánokat és a vasárnap délelőttöket mú
zeumok és időleges kiállítások megtekintésére használtam fel. A Georges Petit és Durand Ruel műke
reskedők helyiségeiben rendezett kiállításokat mindig megtekintettem. Durand Ruelnél a haladottab
bak, akkor már az impresszionisták szerepeltek. Itt láttam hosszú fehér szakállával Pissarot egy alka
lommal, aid olyan volt, mint egy öreg rabbinus. Petit-nél inkább már teljesen arrivait művészeket és is
mert amatőröket (műgyűjtőket - HJ) lehetett látni. Parisban egy-egy képkiállítás megnyitása társadal
mi esemény volt. Idősebb akadémiai kollégáink figyelmeztettek bennünket az École de Pharmacie-ban 
Besnard freskóira, amelyek egész újszerűek voltak és a gyógyszertan fejlődését mutatták be természet
tudományi és filozófiai alapon, azután a Pantheon falképeire, a Hotel de Ville-i és a Sorbonne nagy-
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szabású műveire a legkiválóbb francia festőktől... Mit szóljak a Louvre és Luxembourg-i galériákról, 
melyek közül az előbbi a consacrealt művészek munkáit, utóbbi az élőket foglalja magában. Boldog 
órákat töltöttünk itt, mi rajongók ezek szemléletében. A Louvre salle carréjában van a nagy mesterek 
legkiválóbb műveinek elhelyezése. Ez a terem egy világcsoda. Itt van Leonardo da Vinci világhírű 
Giocondája, Tizian Krisztus sírbatétele és I. Ferenc király portréja, Veronese Kánai menyegzője, 
Giorgione Koncertje, Tintoretto Zsuzsanna a fürdőben, Rembrandt egy gyöngy szeme, Krisztus 
Emmanusban, Van Dyck I. Károly angol király elegáns portréja. Lehet ezen művek közül egyet is elfe
ledni? Ezekről szerzett benyomását egy fiatal festő egész életén át hordozza magában..." 

A TÁRSASÁGI ÉLET PÁRIZSBAN, A MUNKÁCSY - ESTÉLYEK 

„...Parisban arra törekedtem hogy a társadalom minden rétegét megismerhessem. Francia családok
hoz bejutni nem könnyű dolog. A francia elzárkózó idegen nemzetbeliekkel szemben. Én egy julianbeli 
iskolakollégám, Bruedin Fraisse révén jutottam be családjához. A quartier St. Germain-ben laktak, egy 
szép tágas palotában, amely az utca felől magas kőfallal és díszes kapuval volt elzárva, ahogy ez itt nagy
vonalú embereknél szokásos. Nem voltak arisztokraták születésileg, de a régi francia tradíciókban élő 
előkelő francia polgárcsalád. Az apa visszavonult lyoni selyemgyáros volt, aki három gyermekével, azok 
tanulmányai és neveltetése végett a fővárosba költözött. Barátom festőnek készült, idősebb fivére jogász 
volt és a 16 éves lány akkor került haza a zárdából. Az anya sokat törődött az erkölcsök ébrentartásá
val. Gyakran rendeztek a fiatal lányok részére házi táncestélyeket, amikor is a fiatal lányok, akik mind 
tiszta fehérbe voltak öltözve, külön teremben foglaltak helyet. Mi a fiatal emberek a szomszéd terem
ben és csak akkor közeledtünk a lányokhoz, amikor táncra kértük fel őket. Az idősebb emberek is kü
lön voltak, de az öregebb urak szívesen vegyültek közénk, közvetlen beszélgetésbe. Élénken emlékszem 
vissza egy magas, teljesen borotvált öregúrra, aki a legfelsőbb bíróság tagja volt és előszeretettel kérdez
getett a magyar viszonyokról. Ebben a családban megfigyelhettem a vérbeli franciák családi életét és rá
jöttem hamarosan, hogy a külföldön elterjedt vélemény a francia nő romlottságáról valótlan. A legoda
adóbb anyákat és a legkitartóbb és legbátrabb feleségeket figyeltem meg köztük. A külföldön híresztelt 
ledérséget és könnyelműséget az internacionális publikum vitte Parisba, azok mozogtak a nagy 
boulvardokon és a felületes szemlélő előtt hamis kép alakult ki a francia társadalomról. Azok a francia 
családok, akik a francia nemzet erősségét képezték, nemigen voltak láthatók a nagy boulvardokon. Ez 
a véleményem még inkább megerősödött, amikor később, évek múlva, mint házas ember éltem már 
Parisban és még jobban beláttunk a francia családok intim életébe. A francia komoly, számító, beosz
tott életet él és minden törekvése, hogy egy nyugalmas öregséget biztosítson magának. Sehol nem lát
tam olyan szépen élő házaspárokat, mint Párizsban. Magas kort is érnek el, amit részben az évszázados 
múltú könnyű, kifinomult francia konyhának tulajdonítok. Egy nagy vacsora után sem éreztem soha, 
hogy a gyomromat megterheltem. A konyhai művészetükben is nagy kultúra nyilatkozik meg. 
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Nekünk fiatal magyar művésznövendékeknek fényes találkozóhelyünk volt Munkácsy Mihály 

Parisban is ünnepelt mesterünk palotája. Halmi Artúr vezetett be hozzá egyik pénteki fogadási napon, 
aki akkor a Munkácsy -díj nyertese volt. Egyenesen a műtermébe mentünk, mert egyébként az inasok 
csak az első emeleti szalonig vezették a látogatókat, ahol Munkácsyné fogadott. A műteremben Mun
kácsy, aki még a fogadási napokon is dolgozott, nem engedte magát zavartatni, csak a bennfentesek 
juthattak be a műterembe. Halmi figyelmeztetett, hogy korán jöjjek, amikor még nem lesz nála senki, 
így is történt. Nagyszerű benyomást tett rám a Mester oroszlán fejével és remek alakjával. Igazi ked
ves magyarsággal fogadott, kikérdezve eddigi művészeti tanulmányaimról és hazai dolgokról. Mivel 
egy munkában lévő kép előtt ült, nem akartuk zavarni, hátrább vonulva Halmival, figyeltük mit csi
nál. A Parc Monceau egy részletét festette egy vázlatkönyvében készült rajz után. A színeket emléke
zetéből rakta fel. Szélesen volt festve, bátor technikával. De persze az igazi naturalizmus ekkori szín
vonalát nem üthette meg. Ez valószínűleg az amerikai piacra készült és Sedlmayer nagy áron adhatta 
el...Amint Halmival figyeltük a Mestert munkájában, egy öreg úr botra támaszkodva állított be. Lát
szott, hogy régi barátja a műteremnek. Ez Rochefoucauld herceg volt. Majd egy nagyon szép középko
rú, kitűnő megjelenésű hölgy jelent meg, akinek láttára Munkácsy letette palettáját és körüljárt vele a 
műteremben. Ez Chaplin festő felesége volt, kihez Munkácsyt gyengéd szálak fűzték. Halmy a helyze
tet ismerve, ajánlotta, hogy menjünk le az első emeletre, ahol Munkácsynénak is be fog mutatni. Itt 
már nagy társaság volt együtt és Földváry Emma, bájos magyar lány, aid nagyon gyakori vendége volt 
a háznak, szervírozott teát." 

Kunffy Lajos 1894-ben érezte befejezettnek a művészeti tanulmányait. A párizsi első szereplés a 
Salon des Artistes Francais-ben, azaz a „Nagy Szalonban" a „Teázó társaság" című művével történt, s 
ugyanabban az évben Budapesten a Műcsarnok kiállításán is feltűnt. Ugyancsak 1894-ben Párizsban 
a modern festők Mars mezei szalonjában Rippl-Rónai József a legmodernebb szellemű stílus törekvé
sek képviselőjeként ért el a sajtóban is visszhangzó sikereket. Kunffyt nem vonzotta az „art nouveau" 
dekoratív felfogása. Rippl-Rónai baráti köre, a Nabis - festők csoportja az 1890-es évek elején még nem 
jutott el a társadalmi elismertség szintjére, de már megvívták a legnehezebb harcaikat. Támadóik és 
támogatóik egyaránt voltak. Kunffy a bizonytalannak látott életvitelt kaposvári honfitársa körül bo-
hémségnek tartotta. О nagyobb biztonságra törekedett a festői pályáján. Munkácsy nyomdokain tet
te meg az első jelentős erőpróbákat. Bejáratos volt a mester műtermébe és szalonjába. Imponálóak vol
tak számára Munkácsy sötét tónusaiból kibontakozó érzelem teljes festőiség és a drámai erővel felcsa
pó fehér színek. Tudta, hogy a naturalista, plei air látásmód túlhaladt már a mesteren, viszont a ma
gyarországi elismerést a munkácsys modor garantálta. Bizonytalan, néhány éves tanakodó helyzetben 
latolgatta a számára jobb lehetőség útját. 
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AZ ÚTKERESÉS EVEI 1894-1901-IG 

„A szép párisi benyomásokkal és azzal a sikerrel, hogy 
első képemmel a párisi Szalonban szerepelhettem, jó han
gulatban utaztam haza Magyarországra azzal a tervvel, 
hogy nyáron át megfestek egy igazi plein air képet." - így 
született Gálosfán a yízhordó fiú"(1894) - „Alaposan 
megrajzoltam és a napfény jól kifejezésre jutott a vásznon. 
Az őszi tárlaton, a Parisban kiállított képpel együtt kiállí
tottam Budapesten a régi Műcsarnokban. Ez volt az első 
kiállításom Budapesten..." 

„Az volt a tervem, hogy ősszel visszatérek Párizsba, és 
akadémiai tanulmányomat befejezettnek tekintve, önálló
an fogok dolgozni. Összejöttem azonban Budapesten 
azokkal a kollégákkal, akikkel már Münchenben megis
merkedtem, Ferenczyvel, Csókkal, Eisenhuttal, Iványival, 
akik bíztattak, hogy menjek inkább Münchenbe, ahol ol
csóbb a műterem és a modell is, és nyugodtabban lehet 
dolgozni. Hallgattam tanácsukra, és Münchenbe men
tem... Én először egy egyalakos prófétát, „Jeremiást" fes
tettem meg, ami 1895-ben került ki a budapesti Műcsar
nokban kiállításra. Ez időben indultak meg az előkészüle
tek a nagy millenáris kiállításra is. Pályázatokat tűztek ki 
történelmi és bibliai tárgyú képekre. Én elhatároztam, 
hogy egy aktos képet fogok festeni, mert hiszen ez a próbaköve az akadémiai festői képzettségnek. 
Életnagyságú női aktig nem merészkedtem de úgy gondoltam, hogy egy öregebb férfiaktot jól meg fo
gok festeni. így jutottam el a bibliai Jób megfestéséhez, amint barátai vigasztalják. A Millenniumi ki
állításon a „Jób" előkelő helyre került, az egyik nagyterem nyugati falának közepére. Jobbra is, balra is 
Munkácsy festményei vették körül, s alája Munkácsy: „A sztrájkolok" című képét akasztották." 

A sikerek ellenére, később így értékelte át ezt a munkáját a művész: 
„Sajnáltam a müncheni intermezzót, visszarántott a sötétebb, komorabb piktúrába. Ha 24 éves ko

romban tovább Párizsban maradok, piktúrám kétségtelenül világosabb, üdébb színek felé tendál." 
1897-ben egy kissé megszakad a pályakezdés lendülete. Szülei bíztatására másfél évre hazatért, 

hogy befejezze jogi tanulmányait: „A következő telet szüleimnél, a Baranya megyei Vargán töltöttem, 
hogy befejezhessem jogi tanulmányaimat. Ennek megtörténtével a budapesti egyetemen államtudomá
nyi doktorrá avattak... " 

Kunfly 1901-ben. 
Fotó: Rther Ödön, Budapest. 
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Kunffy menyasszonya, Tiller Ella 1901. 

Eleget téve a szülői elvárásnak, hisz anyagilag rájuk volt utalva, 1898 nyarán tér vissza Párizsba. 
A nyári szezon miatt kiürült Párizs láttán ő is elutazott a breton tengerpartra. Megújult lendülettel 
kezd bele egy modern szellemű kompozícióba, s megfestette az egyik fő művét: „A bretagne-i tenger
parton" című művét. A kép bemutatásakor történt esetet a művész sajnos rossz ómenként könyvelte 
el magának, ezért nem lett a bíztató kezdetnek folytatása. 

„Ez a kép nagyon szecessziós !" - mondta Ferenc József 1901-ben a Műcsarnok téli tárlatán, ahol 
Kunffy Lajos összesen tizenkét képével szerepelt, köztük a jelzett, a király által inkriminált, de feltű
nően szép és valóban szecessziós stílusú alkotással is. 

„Jól szerepeltem ezen a kiállításon, ami fontos is volt, hogy jövendőbeli menyasszonyomnak, mint 
festő méltóan mutatkozzam be. Ezt a Idállítást Ferenc József személyesen nyitotta meg, 70 éves volt 
akkor és még daliás alak. Mi művészek a Képzőművészeti Társulat igazgatóságával fogadtuk. Frakkot 
kellett öltenünk, így volt akkor előírva. A király egyszerű két lovas nyitott hintóban érkezett táborno-
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ki uniformisában, de minden rendőri asszisztencia nélkül. Wlassics Gyula akkori közoktatásügyi mi
niszter és Telepy Károly műtáros kalauzolták." - számolt be Kunffy az emlékezetes eseményről a me
moárjában. Szerelmes volt Tiller Ellába, a szép budapesti zongorista lányba, a későbbi feleségébe. Szép 
képekkel és sikerrel akart imponálni előtte. A szecessziós jelző lesújtó volt a konzervatív körökben. 
Kunffy akkor állította ki édesanyja életnagyságú arcképét, egy kaszáját köszörülő munkás életnagysá
gú térdképét, a vargái parasztfejeket, a hazatérő aratókat, bretagne-i tengeri tájképeket és az utókor 
szemében a legszebb, legmodernebb művét, „A Bretagne-i tengerparton"-t, amelyet gyakran „breton 
halászok" címen is emlegetett. 

Kunffynak 1900-ban megtetszett Budapest felpezsdült művészi atmoszférája. О maga is elkötele
zett, modern festőként újságcikkben érvelt az új irányzatok védelmében. Reflektált egy országgyűlé
sen elhangzott felszólalásra. - „...Ugyanis a közoktatásügyi tárca pénzügyi tárgyalása alkalmával 
Berzeviczy mint előadó, nagyon kikelt az ún. szecessziós piktúra ellen. Én kifejtettem, hogy az ország
gyűlés nem illetékes fórum, hogy tudományos, vagy művészeti irányok felett bírálatot mondjon. 
A budget tárgyalásának csak az lehet a feladata, hogy a megfelelő eszközöket biztosítsa a tudósok és 
művészek munkájához, mert csak így szolgálhatják a kultúrát. Szakértők feladata megállapítani, hogy 
tudományos kutatások vagy új művészeti irányok helyes úton haladnak-e..." - A Műcsarnok című 
szaklapban hosszasan fejtegeti Kunffy, hogy „...Minden kornak olyan a művészete, amilyent megér
demel. A folyton változó irányok, csak karakterizálják a mai nemzedéket, amely elhagyta a régi erköl
cseit, hitelveit, megnyugvást keresve az új természeti tanok, a tudomány új igazságaiban, majd kétked
ve megáll és új istenek után kapkod. Lehetnek a modern művészetnek tévedései, amelyek azonban a 
társadalomban találják meg gyökerüket... A magyar művészek híven fogják bemutatni a jövő nemze
déknek a mait is, ha körültekintve azt látjuk, hogy mennyire hiányzik politikai, társadalmi életünkben 
az őszinteség, csupa képmutatás mindenütt, arra a meggyőződésre jutunk, hogy társadalmi elemeink 
között éppen a művészek gárdája az, amely nem tagadja meg önmagát és bátran küzd az igazságért." 

A műcsarnoki királylátogatáskor Kunffy is ott lépdelt Ferenc József mögött. „Amikor a harmadik 
jobb oldali terembe értünk, ahol az én képeimből több szerepelt, a hazatérő aratók tetszett neki és ek
kor Wlassics miniszter engem is bemutatott. Illő távolságban meghajtottam magam, de a király hoz
zám lépett és mint egy kedves bácsi kikérdezett, hol végeztem tanulmányaimat, mely mestereknél, és 
elismerését fejezte ki munkám felett. Aztán a mellettem lévő képet dicsérte, de ez már nem az én mun
kám lévén, minthogy a király még mellettem állt, megdicsérte, mire megjegyeztem, hogy azt nem én 
festettem. Erre kedvesen annyit válaszolt, hogy: azért az is nagyon szép. Úgy emlékszem Poll Hugó egy 
pastellje volt, aid akkor még Párizsban élt. A szoborcsarnok melletti kis teremben volt Alakok a falum
ból című képem és itt már mint ismerős kérdezte tőlem, ezek az alakok melyik megyéből valók? Mi
kor a harmadik nagy termen áthaladt, ahol a breton halászok című képem függött, megjegyezte 
Telepynek: ez nagyon szecessziós! „- A szecessziós jelző nála nagyon rosszalló értelmű volt. Az uralko
dó ízlésének csak a naturalista képek feleltek meg. A kép a Rippl-Rónai Múzeum állandó kiállításának 

38 



/*^~7^*V>  
kiemelkedő darabja, 1898 nyarán készült Franciaországban a bretagne-i tengerparti Beg Meil faluban. 
Malonyay Dezső, a Budapesti Hírlap párizsi tudósítója irányította oda Kunffyt. Ismét őt idézzük: 
„Először éltem a nagy, nyílt tenger mellett és rendkívül inspirált folyton változó hangulataival. Kezdet
nek egy breton lánykát festettem, amely kép egy Nemzeti Szalonbeli kiállításomból elveszett. Jelentő
sebb munkám egy breton házaspár életnagyságú megfestése volt, a lenyugvó nap fényében, a tenger 
előtt térdelve, imára kulcsolt kezekkel, várva a hazatérő halásztársaikat. ...Sok tanulmányt festettem 
hozzá mielőtt a nagy képhez hozzáfogtam. Aztán kisebb hangulatokat festettem a tengerről, melyeket 
a Nemzeti Szalonban állítottam ki. Ezekről Rózsa Miidós azt írta a Pesti Hírlapban: A művész olyan 
hangulatokat lesett el a tengerről, melyeket még nem festett el előle senki. 

Bretagne-ban nemcsak a tenger hatalmassága gyakorolt rám nagy benyomást, hanem a nép is. A fér
fiak széles karimájú, bársony szalaggal díszített kalapjukkal, amely hátul hosszan lelógott és fekete ru
hájukkal, amelyeken szintén bársonydíszítések voltak és a nők, földig érő, ugyancsak fekete, barna 
vagy sötétkék szoknyájukkal, fehér főkötőjükkel, amely helységenként változott, szinte apáca benyo
mást keltve, tették a festői hatást. Egy tárcámban, melyet a Pesti Naplónak küldtem onnan, a tenger 
papjainak és papnőinek neveztem őket. Eletük a tenger körül forgott, ennek a nagyhatalomnak a szol
gálatában. Sokan áldozatul estek évente a nagy viharoknak. Feltűnően sok özvegyasszony volt, akik
nek férje a tengerrel való küzdelem áldozata lett... A nép vallásosságát bizonyára nagyon fokozta a ten
gerrel folytatott küzdelme... Késő őszig lekötöttek munkáim és mikor a nagy viharokat jelezték, el
utaztam a Bretagne legszélsőbb pontjáig, Penmarch-ig, hogy ott az igazi nagy viharokról benyomást 
nyerjek. A szél olyan erős volt ott időnként, hogy nem lehetett állva maradni, hasra kellett feküdni." 
Kunffy „A bretagne-i tengerparton" című képének születési körülményeiről Z. Soós István festőmű
vésznek is mesélt. - „Tudod Pistám, - ez a festmény még Hollandiában készült, ott hármasban kimen
tünk a sima tengerpartra beszélgetve, sétálva. Ott jutott ez a festményem az eszembe, - hogy mint 
nászajándékot festem meg. A Mendlik-pár nem sejtette, miért is akarom őket a tengerparton ábrázol
ni. Néhányszor ott megfigyeltem őket, s mint vallásos házaspárt, imára készen terveztem meg." - Te
hát nem a halászok közül kért meg egy házaspárt, hanem egyik festőkollégáját, Mendlik Oszkárt 
(1871-1963) és kedvesét, a holland Júlia Myness szobrászművészt térdeitette le a tengerparti homok
ra bretagne-i népviseletben. Több kisebb nagyobb festményvázlat, fejtanulmány maradt fenn a kép 
előmunkálatairól. Mendlik speciális tenger-festő volt. A művész-pár három évvel későbbi esküvőjén 
Kunffy volt a násznagy Hollandiában telepedtek le. 

A modelli segédletükkel festett mesteri mű nem tartozott Kunffy kedvencei közé. Nem szerepeltet
te 1913-ban Párizsban, a Galeries Georges Petit -ben, sem 1924-ben Budapesten a Nemzeti Szalonban, 
ezeken a fontos és nagyszabású, gyűjteményes kiállításain. Nincs is több hasonlóan nagyszabású, de
koratív felfogású, merészen sötét és világos foltszerűségre alapozott, intenzív hatást elérő műve. A ten
ger vizének kékje egységes háttérül szolgál a sziluettszerú emberpárnak. A homok sárgaságát lilás szí
nű lazúr teszi az egész kép színvilágával harmonizálóvá. A Nabis festőinek körébe volna beilleszthető 
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ez a mű. Keletkezése idején Rippl-Rónai már e csoport tagja. Lehetséges, hogy Rippl-Rónai keltette fel 
Kunffy figyelmét Maurice Denis sajátos szimbolizmusára, amely kiérződik a kép vallásos szelleméből. 
- Rendíthetetlen összetartozást fejez ki a férfi és a nő egymással párhuzamos arcéle. A horizonton 
nyugvó két komoly tekintet azonos profil állásba merevedik. Az élet és halál kérdését fürkészik. - Ki 
tér vissza a tenger felől? - Örök aggodalom, örök várakozás. A fiatal férfi kalapját levéve fél térden áll. 
Társa a nő, egészen szorosan a párjához térdelve, kulcsolja imához kezeit. A súlyos feketéken, barná
kon, bódító kékeslilákon felülkerekedő, könnyed, fehér női főkötő és gallér sorsszerű jelentőséget su
gall. Bizonyos, hogy abból eredően, mert az apáca képzetét kelti. A különös női fejdísz Kunffy Lajos 
képének világában átlényegül a népviseletből a reménység hitének misztikus vallási kellékévé. 

A méltatlanul mellőzött képet Kunffy odaajándékozta Károly nevű öccsének, a tolnai földbirtokos
nak. A háborús viszontagságok után jutott a Rippl-Rónai Múzeumba. 

„1899 nyarán szüleim vargái birtokán telepedtem le, és szorgalmasan festettem. Ekkor készítettem 
a „Hazatérő aratókat" - amelyet később Pécs város számára vásárolt meg a kultuszminisztérium -, va
lamint „Alakok a Falumból" című képeimet, melyek 1901-ben kerültek kiállításra a Téli Tárlaton a bu
dapesti Műcsarnokban. A kiállítás sikere arra az elhatározásra bírt, hogy Budapesten telepedjem meg, 
és ott műtermet keressek. Elhatározásomat egy más eseménv is befolyásolta. Az 1900. Év farsangján 
lejött Budapestről az édesanyám elnöklete alatt rendezett jótékonysági bálra Tiller Sámuel, 18 éves lá
nyával, Ellával. A fiatal lány élénksége, szellemessége igen meglepett, s midőn Budapesten vettem ki 
lakást, mindennapos vendég lettem Tilleréknél, s leányukat nem sokkal később el is jegyeztem. Bár a 
jegyesség e szép ideje alatt csak keveset tudtam dolgozni, állandó érintkezésben maradtam a Budapes
ten megtelepedett festőkkel..." 

Kunffy Lajos: Ella alszik. 1901. Nápoly. 
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HÁZASSÁG, LETELEPEDÉS PÁRIZSBAN, SOMOGYTÚRI NYARALÁSOK (1901-1914) 

„...Esküvőm után 1901 telén - szép olaszországi utazás után - Párizsba költöztünk, abban bizakod
va, hogy a szülők részéről biztosított jövedelemből ott a művészetnek tudunk majd élni. Eleinte nem 
is volt más meghittebb ismerősünk, mint Borostyány Nándor író, a Pester Lloyd és a Pesti Hírlap 
tudósítója, valamint Hernádi Kornél Párizsban élő gazdag magyar festő és egy francia festő kollégám, 
akit még a Juliánból ismertem. 

Történt azonban, hogy épp ebben az időben a Budapesti Képzőművészeti Társulat arra kért fel, fo
gadnám el egy francia festők munkáiból álló kollekció megszerzését az 1903-ban Budapesten rende
zendő nemzetközi kiállításra. 

A felkeresett művészek megtiszteltetésnek vették meghívásomat a kiállításra, s így a Budapestre kül
dött kollekcióban ilyen nevek szerepeltek, mint Roll, Besnard, Lhermitte, Cottet, Lucien Simon, 
DagnanBouveret, Gaston Latouche, Raffaelli, Henry Bouvet, Lerolle, Mesnard Aman Jjean, Blanche, 
Devambez és Thaulow. Megismerkedtem a híres Rodin-nal is, akihez gyakran utaztam ki ezután 
Meudon Val Freurybe. 

A budapesti francia kiállításnak volt egy érdekes következménye is. A képzőművészeti társulat 
elnöke, gróf Andrássy Tivadar és alelnöke memorandumot kért tőlem arra nézve, hogy miképp lehet
ne állandó művészeti és irodalmi kapcsolatot teremteni a franciákkal..." 

„...1913-ban újra felkértek egy Budapesten 1914-ben rendezendő francia képkiállítás megszervezé
sére. Tekintve azonban, hogy ekkor már hazatelepülni készültem, szabadkoztam annak vállalásától és 
csak akkor fogadtam el, midőn közölték velem, hogy a kiállításnak fontos politikai célja van, és haza
fiságomra apelláltak. Közölték azt is, hogy a tervek már Poincaréig jutottak, és majd Károlyi Mihállyal 
fogok találkozni nyár végén Párizsban, aid amerikai útjáról visszajövet Párizsban meg fog állni. Erre 
azonban már nem került sor, mert 1914-ben megindult az első világháború, én nem utazhattam Pá
rizsba, Károlyit pedig odaérkezése után le is tartóztatták egy időre..." 

„A budapesti francia kiállítás révén megismert francia festőkkel érintkezésem mind élénkebb lett, 
szívesen láttak műtermükben és sokan látogattak meg engemet is. Már 1903-ban meghívást kaptam a 
fiatal festők egy kisebb csoportja által kialakított Salon d'Automne első kiállítására, amelyre két képe
met küldtem be.Egyiket fiamról, másikat feleségemről, lámpavilágításnál. A zsűrizés után közölték ve
lem, hogy az első megválasztott tagja lettem az említett művész-egyesületnek. Nagy volt a meglepeté
sem, amikor néhány nap múlva kopogtattak Rue Bayen-i műtermem ajtaján, és hatalmas szép fehér 
szakállával Fritz Thaulow, a híres svéd festő lépett be hozzám. Azért jött, mondta, hogy megismerked
jék velem és gratuláljon „Lámpa alatt" című kiállított képemhez, amely nagyon tetszett neki. A Salon 
d'Automne „sociétaire"-ré választása nagy előnyt jelentett, mert több mű zsűrimentes kiállítását biz
tosította. Fel is használtam ezt, és 1903-tól kezdve 1914-ig, amíg Párizsban éltem, kiállításain minden 
évben szerepeltem. Ez volt az első művészi egyesülés, amely nem francia tagoknak is biztosította 
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Kunffy párizsi műtermében 1904 körül. 

ugyanazokat a jogokat, mint a franciáknak, tehát részt vehettünk a társulat ügyeinek intézésében, és 
a zsűribe is beválaszthatok voltunk... " 

Kunffy Lajos a kultur-diplomáciai érdemeiért 1905-ben megkapta a Francia Becsületrendet. A magya
rok közül az első volt, aki e cím és annak legmagasabb fokozata, a lovag kereszt birtokosa lett. A 
somogytúri ezerholdas birtokot ennek örömére kapta meg apjától. A nemesi kúriát még a nagyapja, a 
tatai születésű Kunfi Simon vásárolta meg a Bosnyák nemesi családtól. Tipikus példája a régi „táblabí
ró világ" falusi nemesi építkezéseinek. Kunffyék a királyhoz benyújtott kérvényezés útján jutottak ne
mesi rangra. A két f és y -os vezetéknév ennek lett a tradíciót kifejező következménye. A magas társa
dalmi rang a festőművész számára az önálló birtok gazdálkodás felelősségét rótta. 

„A nyarakat, franciaországi megtelepedésem alatt is, általában mindig Magyarországon töltöttük. 
Eleinte Gálosfán Károly fivéremnél és szüleimnél Vargán, 1905-től kezdve pedig Somogy-túron. Elein
te apámmal közösen gazdálkodtunk itt, s csak 1909-ben kívánta meg, hogy saját magam gazdálkodjam 
az egész birtokon. Ezzel az egész gazdaság teljes felszereléssel tulajdonom lett, amit azonban csak köl
csönnel tudtam realizálni. Merész vállalkozás volt ez tőlem, mert egyrészről nem akartam megválni a 
piktúrától, másrészt nem voltak megfelelő ismereteim a gazdálkodás terén, csak éppen gyakorlati érzé-
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kern volt, mert hiszen a szülői házban a mező
gazdaság volt a beszélgetés fő témája. A vállal
kozásban főleg két szempont vezetett. Csalá
domnak és fiamnak megszerezni azt az örömöt, 
amit nekem nyújtott gyermekkoromban az 
egészséges, szabad falusi élet, másrészt az, hogy 
piktúrai szempontból munkásságom megtermé
kenyítését vártam a gyermekkori legintenzí
vebb élmények felújításától, ami sikerült is. 
Károly fivérem nagyon szerette a piktúrát, és 
minden tekintetben elősegítette törekvéseimet. 
Azon volt, hogy a gazdálkodás minél kevésbé 
vonjon el a művészettől. Mikor Párizsból meg
érkeztünk, megbeszélte velem a nyári munkála
tokat, de jött az aratás és cséplés idején is, és az 
őszi vetési előirányzat is az ő tervei szerint ké
szült. De azért kemény munka volt, amit ma
gamra vállaltam. Korán reggel lóra ültem, és be
jártam a hegyes-völgyes Harsas-pusztát, meg
néztem, jól megindult-e a munka és sokszor es
tefelé újra kimentem, hogy lássam a napi telje
sítményt, és persze azért is, hogy egy-egy szép 
naplementét élvezzek, amely bearanyozza a kö
rülvevő erdők lombozatát. 

Az új impressziók hatása alatt megcsináltam a nyári művészi programot, megállapodtam egy-két na
gyobb vászon témájára vonatkozólag, és egyiken délelőtt 9-1 óráig, a másikon délután 2-3 óra hosz-
szat dolgoztam..." 

A somogytúri műterem 1909-ben épült. Az addig született nagy képeket vászon sátor alatt festette 
a művész. További nagy képek alkotás céljából Kunfíy maga tervezte az épületet, s a somogyi Gamásról 
hívott egy Galabár nevű kőművest, aki megépítette. 

„...Először egy pesti építész barátommal csináltattam tervet, de látva, hogy ez rendkívül költséges 
lesz, magam rajzoltam meg a tervet 1:100 léptékben. A kőműves jól feltalálta magát a rajz segítségé
vel és az építkezés igen jól sikerült. A félig magyar, félig görög oszlopokhoz a félhold alakú téglákat ré
gi olasz téglásaink készítették. Építész barátom, mikor készen meglátta, azt mondta: az épület nyu
godt vonalaival, arányaival saját fotográfiád. A műterem 13x7,5 méter nagyságú. Különös azonban, 
hogy legnagyobb képeimet még a műterem felépítése előtt festettem Itt készült már az arató ünnepély, 

Kunfjyné virágok között Párizsban. 1904 körül. 
Fotó: Edvin Lord Weeks 
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Kunjfy mütenne Somogy túron. 1914. 
Az oszlopnál Károly öccse, sógornője és Ella asszony a gyermekeikkel. 

amelyen feleségem és kisfiam fogadják az aratók köszöntését az aratás befejezése után. Ezt vittem ki 
az 1910-ik évi párisi Nagy Szalon kiállítására és egy középnagyságú képet, amely a lakóház terasza elé 
állt fogatot ábrázolja, amint feleségem éppen fellép a hintó lépcsőjére... Végigfutva a kiállítási termek 
nagy tömegén, megtaláltam „Arató ünnepély" című képemet egyik szép teremben elhelyezve és ki állt 
éppen előtte? Andrássy Gyula. Tetszett neki a képem, végignéztük azután az egész Szalont és végül ar
ra kért, hogy vinném el őt feleségével és leányával néhány nagynevű francia művész műtermébe, sze
retne velük személyesen megismerkedni. Szívesen vállalkoztam erre és mindjárt kész volt a lista: 
Rodin, Besnard, Lucien Simon, Roll, Lhermitte, Cottet, Aman Jean, Dagnan Bouveret, La Touche, 
akikkel jó viszonyban voltam...Mikor utóbb Aman Jeanhoz elmentem, megkérdezte, hogy sok ilyen 
nő van-e Magyarországon? Mert meglepte Andrássyné szépsége. Róla csinált Rippl-Rónai egy remek 
pastellt." 
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Kunffy somogytúri műterme hosszú téglalap alaprajzú épület. Főbejárata a nyugat felöli rövidebb 
oldalon van. Annak és a kelet felöli oromzatnak a háromszögét is lépcsős párkány keretezi. Az ajtó
nyílást úgynevezett aedicula, azaz két oszloppal alátámasztott kiugró tetőzet teszi a klasszikus hagyo
mányok szerinti módon jelentőssé. A dór jellegű oszlopokon áthidaló gerendázat kis timpanont tart, 
amelynek vízszintes oldala egy magasságban van, a két ferde egyenlő szárak párhuzamosak az orom 
háromszöggel. Kunffy Lajos a művészet templomaként akarta megalkotni. A nagy üvegablakot az észa
ki homlokzatra tette. Nem csináltatott padlást a nyeregtetős épületnek, amelynek a belmagassága 
nyolc méteres. Alul a tető fehérre festett deszkával van borítva. Arra is gondolt a művész, hogy nem 
csak nyáron fogja használni a műtermet. Ezért beépített egy téli hidegekben könnyen fűthető Ids mű
termet is. A négyoszlopos teraszhoz négy lépcső vezet felfelé. A művész a külső falba illesztett egy itá
liai reneszánsz majolika domborművet: Luca della Robbia madonnájának XX. századi másolatát. 

Kunffy is szíves vendéglátója volt a művészbaráta
inak. 1905-8-ig, nyaranta Rippl-Rónai József lakott 
és dolgozott nála. Nagyon nevezetesek a Kunffynéról 
készített kiváló pasztell-portrék, amelyeket Nemes 
Marcell mind megvásárolt Rippl-től. 

„...Egyetlen gyermekünk nevelését nem akarván 
tovább idegenekre bízni, 1912-ben elhatároztuk, 
hogy megválunk Párizstól, és hazaköltözünk Magya
rországba. Ezt az elhatározást birtokom intenzívebb 
vezetése is indokolttá tette, mert időközben Károly 
fivérem Tolna megyébe költözött, s így az eddigi fel
ügyeletet nem gyakorolhatta már. Párizsi távozásom 
előtt, itteni hosszú munkálkodásom eredményeit 
szándékoztam egy kollektív kiállítás keretében be
mutatni. E célból még nyári elutazásunk előtt meg
egyeztem az ismert Georges Petit Galériával, amely a 
város központjában volt, hogy 1913. Január 17-től 
31-ig itt rendezzem azt. 144 darab képem, nagyrészt 
olajfestményem, szerepelt ezen a kiállításon, s köz
pontja a „Somogytúri gyermektemetés" volt. Ez a 
kollekció azonban egyéb ingóságaimmal együtt a vi
lágháború kitörésekor Párizsban rekedt, zárlat alá 
vették, és csak tíz év múlva, 1923-ban sikerült sze
mélyesen kiutazva, a zárlatot feloldanom, és - bár jól 
megdézsmálva - holmimat hazahoznom..." 

A művész felesége kalapban. (Fotó) 
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Kunffy kiállítása Párizsban, a Georges Petit Galériában 1913. 

A Georges Petit Galéria Kunffy műveit felsoroló katalógusának borítójára jellemzésül egy cigánykép 
fotója került. Az előszót Leopold Honoré, a kiváló műbíráló írta: 

„Bizonyos ízlésbeli és érzelmi közösség, különböző emlékek, már régtől fogva közel hozták egymás
hoz Magyarországot és Franciaországot, és ez a kölcsönös rokonszenvből fakadó közeledés szinte a tra
díció vonzóerejét gyakorolja a művészekre. Ezt a tradíciót Munkácsy és kívüle még mennyi más ápol
ta már - tehát Kunffy Lajos sem vonhatta ki magát alóla. Annak a francia kedélynek és szellemnek ha
tása alatt, melyet a mi művészeink oly pazarul ontanak, Kunffy Lajos sem habozott, hogy ennek ala
posabb megismerése végett Párizsba költözzék, és mint Bej amin Constant és Paul Laurens tanítványa 
folytassa és fejezze be tanulmányait. Ez idő óta, immár tizenöt éve a Société Nationale des Beaux Arts 
szalonjában állítja Id műveit, és amit a fiatal magyar mester ma a párizsi műértők bírálata alá bocsájt, 
az termékeny munkásságának gyümölcse: egy szép és vibrálóan változatos kiállítás, amelyben nincs 
semmi banális, semmi felszínes, és amely épp a maga idejében érkezett. 

Párizs boulevard-jai, bármily vonzóak is, nem terelték el Kunffyt a maga művészetétől. A párizsi élet 
lázas sodrában is megőrzi nyugalmát, azt a melancholikus vonást, mely a magyar természetet jellem
zi, és főleg sohasem veszti szem elől szülőföldjét. 
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Ez az egyébként - mely ennek az érdekes művészi megnyilatkozásnak határozott vonását adja - egy 
meglepő művészi egyéniség igazolását, egy kitartó művészi törekvés eredményét, mely sohasem szűnik 
meg súlyosodni és növekedni. Álcár lendülettel és őszinteséggel tájképeit festi a művész, akár tipikus 
és pittoreszk cigányait ábrázolja, mindenkor éber és megértő figyelő. 

Anélkül, hogy fölösleges kommentárokicai kísérnénk itt munkálkodását, elég annak a megállapításá
ra szorítkoznunk, hogy Kunfíy Lajos pályájának különböző állomásaiból, magyarországi utazásaiból a 
Balaton szép partján és azokból a művekből, melyek mindezekből fakadtak, mély érzelem szűrődik le, 
melyben mindenütt ott rezeg valami a magyar lélekből." 

A kiállításról rokonszenvvel írtak az újságok. A párizsi művészeti élet ismert alakja lett. Barátságba ke
rült olyan művészekkel, mint Aman Jean, Dagnan Bouveret, La Touche, Paul Besnard, Leon Lhermitte. 
A lakásán estélyeket rendezett, ahol felesége és Sauer Emil zongoraművész adott koncerteket. 

Kunjfy a szabadban fest, mögötte édesanyja, apja és Károly öccse. Somogy túr, 1916 körül. 
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BUDAPESTI ÉVEK (1914-1934) 

A művésznek a hazatelepüléskor nem volt szándékában a Párizstól való elszakadás. Egy művészileg 
hasznos tuniszi körutazást beiktatva tért Budapestre. Ezt írja a memoárjában: 

„...Budapesten a Ferenc József rakparton (a mai Belgrád rakparton) vettem ki lakást és műtermet. 
Nyaraimat továbbra is Somogytúron töltöttem, ahol több képem is készült ez időben: az „Ebédelő ara
tók", a „Torma István kanász falkájával", azután a nálunk hosszabb időt töltött Kammerer Gusztáv, 
Edvi Illés Aladár és Szlányi Lajos festőkollégáim, valamint Giesswein Sándor portréi. 

Párizsból hazahozott kollekciómat, kibővítve az elmúlt évek munkájával, 1924 januárjában mutat
tam be a Nemzeti Szalon összes helyiségeiben. A képek száma itt már 288 darabot tett ki." 

Az imponálóan nagyszabású kiállításnak meg volt a kellő hatása. A sajtó nagy elismeréssel írt róla, 
Lyka Károly Rózsaffy Dezső, Elek Artúr méltatták. A Képzőművészeti Egyesület alelnökévé választotta. 
1925-ben Állami Pasztell-díjat kapott. 1926-ban az ,,Aratók"(1921) képért a Genre-díjban részesítették. 

Kunjfy kiállítása Budapesten a Nemzeti Szalonban 1924. 
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„E leállítás befejezte után festettem meg életnagyságú félalakokkal „Aratók" című képemet...Az idő
ben készült a „Kezdődik az aratás", .Vezetik a tehenet a vásárról", a „Pásztorház gémeskúttal esti 
napfényben"... Ekkor készült első önarcképem is, barna köpenyben, kalappal..." 

1926-ban családostul utazott Spanyolországba. Mallorca szigetére ment festeni. 
Hazajőve, talán a madridi Pradoban látott Velasquez képek hatására fogott egy nagyszabású, realista 
erőpróbába, „...szorgalmasan dolgoztam, főleg impresszionisztikus tájképeket festve. Készítettem 
azonban egy triptichonba foglalt 3 részből álló figurális művet is, amelyen egy földműves családot örö
kítettem meg..." - Az impresszionista képek a spanyolországi körutazás nyomán, a mediterrán vidék 
hangulatából fakadtak: „Generalife Hotel portása", „Táncolók Sevillában" - utóbbi vázlatképe, színes, 
derűs, könnyed érzéseket közvetítenek. 

Az 1926-ban festett „Mezőgazdasági munkáscsalád" triptichon három képe a: „Születés", a „Ke-
nyérszegés" és „Az anya halála". - „...Először a középső képet festettem meg, amelyen az apa éppen 
a kenyeret szegi meg, és az anya a legkisebb gyereket tartja ölében. A legnagyobb leány a levest tálal
ja fel. Ez a család nagyon megfogott, mert a gyermekek száma már nyolcra emelkedett, és az anya még 
mindig a legszebb arcú volt köztük. Szinte madonnaszerű volt az arca. Ezt festettem a legnagyobb 
passzióval. De a gyerekek is mind dolgosak és kedvesek voltak. Mikor a nagy kép elkészült (2 m ma
gas és 4 m széles), akkor fogtam hozzá az oldalképekhez, melyek egyike az első gyermek bölcsőjét rin
gató anya, a harmadik kép az anya halálát, a koporsó előtt álló apát, karján a legkisebb gyermekkel 
ábrázolja." A képsoron uralkodó puritán családi ünnepélyesség halálos végű drámában végződik. Már 
a gyermek születésnél álló kaszás apa is baljós érzületű a háttérben kivehető, komódon álló korpusz-
szal. A megélhetés gondja, a sok gyermek életlehetőségét korlátozó szegénységbe való beletöródöttség 
érzése terjeng a zárt szobák szürke terében. A festői munka hosszú ideig tartó, többszörös modell be
állítást szükségeltető vesződsége, a családdal személyes viszonyt teremtő napi események Kunffy 
Lajos ecsetjét elnehezítették. Egyfajta szociológiai szemlélet hangolja át a festői törekvést. 

1927-ben 41 képéből a Műcsarnokban volt kiállítása. 1930-ban egy Belgrádban és Bukarestben 
megnyílt magyar festők kiállításán delegátusként jelent meg a közoktatási miniszter megbízásából. 
Kunffy ez alkalmakkor is kitűnt diplomáciai tehetségével. 

„...1930-ban Klebelsberg közoktatásügyi miniszter megbízott, hogy Iványi Grünwald Béla kollé
gámmal képviseljük egy belgrádi kiállításon a magyar művészeket. Ekkor ugyan Magyarország nem 
volt oly viszonyban Jugoszláviával, hogy hivatalosan rendezhetett volna ott kiállítást, azonban szíve
sen látta, ha mi művészek piacot keresünk magunknak, mert a háború után nagyon nehéz volt képző
művészeti alkotásokat értékesíteni. 

Volt azonban Szerbiában több kollégánk, akik Pesten végezték művészeti tanulmányaikat, s ezek ör
vendezve vették tudomásul a tervezett kiállítást. Sikerült megnyerniök a kiállítás védnökéül Pál her
ceget, Sándor király unokafivérét, aki diplomáciai ügyekben a királyt képviselte... 
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Bankett a Fészek Klubban. Budapest, 1927. 

1934-ben feladtam budapesti lakásomat, és véglegesen lejöttem somogytúri otthonomba, ahol az 
évszakok minden változását figyelhettem, és népéletbe is jobban beleéltem magam. Főleg 
impresszionisztikus képeket festettem ez időben, melveket bemutattam Budapesten, az Akadémia 
utcai Tamás-galériában, 1942-ben..." 

Kunffy Lajos 1934-től folytatott kísérleteket a festési technikájának megújítására. A fehérre alapo
zott vászonfelületre akvarellszerűen átlátszó vékonyságú olaj technikával dolgozott. A friss üde hatá
sokat igyekezett fokozni. Bekapcsolódott a kaposvári kulturális életbe. Két közös kiállítást rendezett 
a saját és Iványi Grünwald műveiből 1932-ben és 1934-ben. A kaposvári múzeumban 1934-ben szak
szerűen megrendezte Rippl-Rónai Ödön hagyatékként ajándékozott modern festészeti gyűjteményét. 
A tervezett kultúrpalota számára egy teremre való képkollekciót ajánlott fel java alkotásaiból. A 95 
évet megélt apja halála 1934-ben következett be. A köztekintélynek örvendő Kunffy Adolf Dózsa 
György utca 9. szám alatti reneszánsz homlokzatú házának (a mai Vámhivatal) eladásával szűnt meg 
akkor a művész kaposvári otthona. 193 7-3 8-ban a dalmát tengernél festett. Tekintélyes mennyiségű 
képpel tért haza. Ezután évekig epekővel betegeskedett. 1942-ben az új technikával festett képeivel je
lentkezett kiállításon Budapesten a Tamás Galériában. A sajtó elismerő kritikája az idős művész festő-
ileg történő megfiatalodásáról számolt be. 
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ÜLDÖZTETÉSEK ES MEGBÉKÉLÉS (1944-1962) 

1944-ben szörnyű megpróbáltatásokban volt része a Kunffy családnak. Zsidó származásuk miatt 
teljes vagyon elkobzásban és kiköltöztetésben részesültek. 

„...ne zavarjanak ki engem innen és hagyjanak tovább dolgozni, a Somogy megyei Múzeumnak 
szánt collectió befejezésére. Ennyit azt hiszem megérdemelnék! Elég jogcímem van erre a 
kivételezésre..." írta 1944. május 5-i levelében a kaposvári múzeum igazgatójához, aki a zárolt zsidó 
műtárgyak kormánybiztosi megbízottja volt. Az idős művészt és feleségét Somogytúrról Tabra vitték 
és a gettóba zárták. Kunffy a somogytúri igazgató tanítóra, Roznik Ferencre bízta a festészeti hagyaté
kát. A műteremben volt elzárva, de a lefoglalás, a jegyzékbe vétel így is megtörtént. A tíz éve tett nyi
latkozatára hivatkozva próbálkozott a gettóból megmenteni a képeit, miszerint javarészét a kaposvári 
múzeumra hagyja. 

„Azzal adtam át ezeket, hogy ha életem vége bekövetkeznék, juttassa el ezeket a Somogymegyei 
Múzeumnak. A mai sorsomban ez könnyen megtörténhet, annál is inkább, mert nincs is kedvem to
vább élni egy olyan társadalomban, amelyben becsülettel éltem, amelynek szolgálatokat is tettem és 
amely gyáván így pusztulni hagy" - írta Tabról Gönczi Ferencnek 1944. június 25-én. Segélykérő 
leveleket írt a gettóból. 

Horthy Miidós kormányzó mentesítette Kunffyékat a zsidókra vonatkozó jogszabályok alól. Kisza
badulván július 14-én Budapestre utaztak az asszony gyógykezelése céljából. A lefoglalt vagyonát visz-
szakapta. Budapest ostromát a Gellért Szálló légó pincéjében vészelték át. 

1945-ben, a háború végén nagy veszte
ségek érték a művészt. Kirabolták a 
somogytúri házát, sok száz, talán ezer ké
pe is eltűnt. A békeidők kezdetétől kiala
kuló új rendszerben a földbirtokosi osz
tály állása miatt kellett rettegnie. Ismét 
vagyon elkobzás és internálás fenyegette. 
A birtok államosításának maga ment elé
be. A szépen virágzó gazdaságát, a szőlőt, 
a halastavakat, a gyümölcsöst eltékozol
ták. Művészi tekintélye ismét megóvta őt 
a földbirtokosokat ért meghurcoltatástól. 
Lakóházát és a műtermét megtarthatta. 
Vállalta, hogy agg korában mindent elöl
ről kezdve, ezentúl már csak a festészeté
ből lován megélni. 

Kunffy Lajos: Önarcképrajzok az óvóhelyen, fokozódó félelemben 
1944. december. 
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Az 1950-es évek művészetpolitikája a szocialista realizmus előzményét fedezte fel a somogyi parasz
ti életet ábrázoló műveiben. 1949-ben és 1952-ben Kaposváron önállóan, 1953-ban Budapesten az 
Enst Múzeumban Glatz Oszkárral közösen rendezett kiállítást. Egyre fokozódó elismerésben részesült. 
1955-ben Pekingbe is elvitték a Glatz-al közös kiállítását. 1956-ban Kaposváron a múzeumban volt is
mét kiállítása. 

Somogytúri műtermét még életében, 1958-ban nyilvános kiállító hellyé, Kunfíy Képtárrá avatták. 
Megkapta a Munka Érdemrendet (1959) és az Érdemes Művész kitüntetést (1960). Életének utolsó 
nagy kiállítása 1960-ban Budapesten az Ernst Múzeumban volt. 

1962. március 12-én hunyt el a kaposvári kórházban. 93 éves volt. Sírja a műterme előtt van. Az 
állam megvásárolta a kúriát és a műtermet. A képei és a bútorai a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum tu
lajdonába kerültek. A főműveket is tartalmazó életmű jelentős része, mintegy 300 festmény egy 

Kunfjy a képtárának avatóbeszédét hallgatja 1958. Kwtffy és felesége a somogytúri kert Szt. Flórián 
szobra előtt 1960 körül. 
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Kunffy, Bernáth Aurél és Takáts Gyula az Ernst Múzeumban rendezett 
Kunffy kiállítás megnyitóján. 1960. Budapest. 

bővebb kiállítást igényelt. Az egységes hagyaték önként kínálta az emlékmúzeum berendezésének le
hetőségét. Alakóépület eredeti rendje könnyen visszaállítható volt. A művész fia, Dr. Kunffy Zoltán 
nyújtott hozzá segítséget. A kúria és a műterem együtteséből álló Kunffy Lajos Emlékmúzeum 1979-
ben nyílt meg. 2005-ben nagyarányú felújítása történt. Kunffy művészetének méltó rangján történő 
közkinccsé tétele a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságának egyik kiemelt feladata. Ritka az olyan 
múzeum, amelyben a művészi és személyes hagyaték egységben található meg. Somogy megyében 
három nagyszerű festői hagyaték látogatható. A Tab melletti Zala faluban Zichy Mihály, Kaposváron 
a Róma-hegyen Rippl-Rónai József, a Balaton vonzásterületébe tartozó Somogytúron Kunffy Lajos 
emlékmúzeuma kínál felejthetetlen művészeti körutazást. 

Kunffy századfordulós európai szellemű kultúráját, kitűnő ízlését őrző otthona, lakberendezése, a 
nagyszerű festményeit befoglaló együttesben egy magas színvonalú, művészettörténeti jelentőségű mú
zeummá vált. Száz éves idő intervallumot fog át az emlékhely. Kezdődik a művész garibaldista apjá
nak bámulatosan sikeres gazdálkodóként történt felemelkedésével, amely révén gyermekeiből magas 
kultúrájú, kitűnő embereket nevelt. Érződik a millennium historizmusa, amelyben a család nemesi 
rangra kerülhetett. A Monarchia békeéveit a plein air naturalista festmények keltik életre. A magyar 
falu és a főváros embere egyaránt rangos méltóságban áll előttünk. A festői finom naturalizmust a 
müncheni Hollósy Simon iskolája, a párizsi akadémián Benjamin Constant, továbbá Lucien Simon 
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Az idős művész olvasgat a hálószobájában 1960. 

mesterek tanítása nyomán tette Kunffy sajátossá. A cigányképek ősi állapotokat idéznek fel. Akad 
olyan köztük, amely Mednyánszky László csavargó fejeinek szuggesztivitásával hat. Annak szélső el
lenpárjaként csodálkozhatunk rá a francia festészeti kultúra hatásaira. A mondén Párizs bohém vilá
gát elkerülte festőnk. A Munkácsy-féle realista hagyományok újra és újra felbukkannak az idő folya
mán. Az impresszionista tájképek kínálják a leginkább önfeledt természet élményt. Végül politikai fel
hang nélkül jutunk el a szocialista realizmus korába. 

A sok évtizedes időutazást kínáló festmények derűs vonulata mögött a történelem alaposan átfor
gatta a világot. A témát történelmi oldaláról is érdeklők számára Kunffy Lajos emlékiratainak olvas
mány élménye tartogat sok meglepetést, forrásértékű történelmi információt. A fentiek során többször 
vett idézetek meggyőzőek Kunffy krónikás tehetségéről is. A festő nagyon jó elbeszélő képességről és 
avatott, soha nem hitt bennfentességről tesz feltűnően szerény, disztingvált magatartású bizonyságot. 

Kunffy Lajos ismertsége és megítélése még nincsen az emberi és művészi értékét megillető rangos 
helyén, holott a Somogytúron kiállított életmű évtizedek óta hozzáférhető és megismerhető. A kilenc
ven évvel ezelőtti Párizsban még nyitva állt előtte a világ. Onnan húzódott vissza lépésről lépésre, a 
somogytúri magányába, pedig az volt a visszalépések célja, hogy hazája kultúrájának legyen mind na
gyobb hasznára. A történelem kíméletlen volt hozzá, elszigetelte őt. A sors megadta számára azt a ke
gyes, megnyugtató jó érzést, hogy utolsó éveiben és halálos ágyán a somogyi pátriája nagyrabecsülő 
szeretettel vette körül. Ez fejeződik ki ma is a megújult múzeum láttán. 

54 



__ /^L^^^V^>—— —-
SOMOGYTÚR 

A legrégebbi magyar helységeink egyike. Mint a legtöbb somogyi falu, Somogytúr is kétszer szüle
tett. Először a XI. században, másodszor a török hódoltság alatti elnéptelenedés után a XVIII. század
ban. 

„Tuur"-i puszta néven már Szent László király 1082-ben kelt megerősítő oklevél említi a veszprémi 
káptalan birtokaként. 1279-ben a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai. 1280-ban egy 
adománylevél kulturális telkéről, szőlőjéről és halastaváról ír. Plébániáját az 1332-37 közti tizedjegy
zékek említik. A Túri (1417-1475), Kis, Szenté, Kakas, Szár (1440), Szentefi (1417-1495) és a Tú
ri előnevű Szántai (1474-95) nemesi családok birtokában volt. Fő közlekedési út mentén feküdt. 
1495-ben Thur néven lett vásárszabadalmakat élvező mezőváros. A török hódoltság alatt a magyar és 
a török végvárak közti területre szorulva, hol a fonyódi várkapitány, palonai Török Bálint, hol pedig 
az endrédi, koppányi, szemesi török őrségek nyúzták folyton adóért. A fonyódi vár 1575-ben történt 
eleste után hódoltsági területté vált. A mezővárosnak 1580-ban már csak hét háza állt. Állandó volt a 
fosztogatás, a jobbágyok sanyargatása, végül lakatlan pusztasággá vált. 1701-3 táján is csak , mint 
puszta volt a Bakács család tulajdonában. 1710-ben települt újra. 2/3-ad részben a tóti Lengyel család, 
a többiben a keszthelyi végvár kapitány utódai, Bakácsék szereztek birtokrészt. A falu nem a régi he
lyére települt. Az új település lakosai ősi szokás szerint a romtemplom körül temetkeztek. így alakult 
ki a régi falu dombján a mindmáig meglevő temető. Az új falu közelebb építkezett az úthoz. Az 1721-
ben épült sövényfonásos, sárral tapasztott első református imaházat a türelmetlen ellenreformáció he
vében 1745-ben lerombolták és a helyébe 1747-ben haranglábas katolikus templomot építettek. 

A XVIII. században keletkezett Somogytúr jobbágyfalu volt. A XIX. században az osztozkodó le
ányági birtokosok, az Eperjessyek, Szalayak, Bosnyákok, Bárányok, Kacskovicsok, Inkeyek egyes tag
jai is megtelepültek. Ismételt felvirágzás gyanánt nemesi közbirtokosság alakult ki kuriális telkekkel, 
nemesi kis udvarházakkal, majorsági épületekkel. Az udvarházak közül építészetileg a legjelentéke
nyebb a Bosnyák-családé a falu északi kijáratánál, amelyet a XIX. sz. végén Kunffyék vettek meg. 

A középkori Somogytúrból látható emlékek nem maradtak. A templom köveit az új telepesek szét
hordták. A református temetőben a sírásás templomi kőmaradványokat hozott elő. Feljegyezték a ré
gi harang előkerülését. Az 1899-ben folyt ásatással talált XIII. sz-i pillérlábat a mostani református 
templom nyugati gyámfalának aljába falazták. Árpád-kori építésre vall az itt talált állat alakos párkány-
kő (jelenleg a Keszthelyi Múzeum őrzi), amelyet szárnyas griff és bárány mellett szőlőfürt is díszít. Ez 
bizonyítja, hogy a XIII. sz-i Túron már szőlőművelés folyt. 

A falut a dombon 1773-ban épült barokk katolikus templom uralja. Szépen faragott tabernákulu-
mos oltára, szószéke, három boltszakaszos hajója, oszlopokra támaszkodó boltíveken nyugvó kórusa 
és félköríves szentélye van. Homlokzati tornya 1815-ben épült hozzá. A Nepomuki Szent János szob
rot Zichy Mihály anyai nagyanyja, Eperjessy Gáborné, sz. Bene Borbála állíttatta oda (most Kunffy -
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műtermnél áll). A templomban esküdtek meg 1823-ban Zichy Mihály szülei: Zichy Sándor zicsi és za
lai birtokos és Eperjessy Júlia a 18 éves somogytúri kisasszony - a Bakács- Bosnyák-Eperjessy famíliák 
leszármazottja. 

A református templom 1787-ben épült az újratelepülés központában, az országút közelében. A pré
dikátor lakás 1836-ban épült hozzá. Ott élt Szászy József tiszteletes 186 l - l 909-ig, Kunffyék jó szom
szédja. 

A régi udvarházak közül három áll ma is. A Bárányoké, a Szalayaké és a Bosnyákoké. 
A Bárány-kúria a katolikus templom mellett van. 1850 körül épült, s tulajdososától Bárány Páltól 

1900 körül örökölte Gaál Gaszton természetbúvár és politikus. A Szalay-kúria a falu nyugati szélén 
áll, a felső út mentén. 

A Bosnyák, azaz Kunffy-kúria a XVIII sz. végén épült, s ma is eredeti formájában áll, tipikus példá
jaként a régi „táblabíró - világ" falusi nemesi építkezéseinek. A szobák és a folyosó mennyezetét fes
tett virágos ornamens díszítette. A kúria Bakács Sándor egykori keszthelyi törökverő kapitány leány
ági leszármazottja: Nitzky Judit révén került leánya, Bosnyák Kata kezével az Eperjessyék (Zichy Mi
hály nagyszülei) birtokába. A házat Bosnyák Lajostól (1814-1873) fia, Bosnyák Géza (1837-1886) 
örökölte. Itt született 1861-ben fia, Bosnyák Zoltán színműíró, jogtudós. A gyermekvédelem jogrend
jét megalapozó könyve 1909-ben jelent meg Párizsban. A „Becsületbíró", a „Tisztítótűz", „Mirette" és 
„Mary" című darabjait az 1890-es évek végén a Nemzeti Színházban adták elő. Felesége Sándor Erzsi 
operaénekesnő. 

Bosnyák Zoltán apja, Bosnyák Géza később Lellére költözött, ahol a Jankovichok birtokát bérelte. 
Halálakor sok volt az örökös, ezért eladták Somogytúrt. A túri udvarház a hozzátartozó négyholdas 
belsőséggel, 790 holdas birtokkal és majorokkal 1888-tól a tatai születésű földbérlő gazda, Kunfi Si
mon (1816-1895) kezére került. О először bérlők útján hasznosította, majd fiának, Kunfi Adolfnak 
(1838-1933) adta. A kiválóan gazdálkodó új földbirtokosok 1912-ben a nemesi címet is megkapták, 
azóta írják nevüket Somogytúri előnévvel „Kunffy"-ként. A feszőművész 1905-ben kapta meg apjától 
a házat és a birtokot. Kunffy Lajos épített a bejárati ajtó elé oszlopos, mellvédes, nyitott portálét, s he
lyezte kertjének virágos-fás részébe a barokk szobrokat. A műterem 1909-ben épült. A művész 1962-
ben történt elhunyta után a kúriát és a műtermet a Somogy Megyei Tanács megvásárolta és átadta a 
Rippl-Rónai Múzeumnak. A műterem 1958 óta nyilvános Kunffy Képtár. A nemesi udvarháznak 
1979-ben volt a múzeummá avatása. 2005-ben mindkét ingatlan műemléki felújítása történt. 
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A KUNFFY BIRTOK 

A Kunffy család eredetileg nem tartozott a földbirtokos arisztokráciához. A nagyapa, Kunfi Simon 
Veszprém megyei zsidó kereskedő volt, és Kaposváron telepedett le földbérlő gazdálkodóként. Fia 
Kunfi Adolf folytatta a nagy sikerű vállalkozást a Somogy megyei Orciban és Gálosfán, valamint a Ba
ranya megyei Vargán. 

Kunffy Lajos memoár kötetéből származó utalásokból tudjuk, hogy apja egészen rendkívüli szakér
telem birtokában volt képes a családját vagyoni és kulturális szempontból magasabb osztályba emel
ni. Lajos fiának Somogytúron, Károly fiának a Tolna megyei Fácánkerten vett egy a korábbiakban 
Festetich-birtokot. Országos hírű mintagazdaság lett belőle. József fiának és Emma leányának a vagyo
ni helyzetét nem ismerjük. A somogytúri földbirtok 1905-1945-ig volt Kunffy Lajos tulajdonában. A 
területe 1091 hold. Ebből 7-8 hold kert és belterület, 824 hold szántó, 40 hold erdő, 30 hold szőlő, 
a többi kaszáló és legelő. Ez utóbbin, 28 holdon 4 halastavat létesített alföldi kubikosok segítségével, 
amely megszépítette a túri völgyet. Később a fia ezt 50 holdnyi területre bővítette. 1905-ben Kunfy 
Lajos a birtokbavételt építkezésekkel kezdte. Lóistállót, kocsifészert, kovácsműhelyt és bognárműhelyt 
épített. A gazdálkodást 1905-től először a művész édesapja, Kunffy Adolf, azután Károly öccse irányí
totta, aid Halléban végzett gazdasági akadémiát. 1909-től, miután áttanulmányozta a szakkönyveket, 
maga a művész vette át az irányítást. Naponta lovon járta végig a birtokot, kora reggel a munka indu
lását, este pedig a napi teljesítményt ellenőrizte. 1917-ben a gazdaság nagy részét bérbe adta, csak a 
halastavakat és a szőlőt tartotta meg saját kezelésben, de a bérlője rossz gazda volt. Újra kiadta, de is
mét más bérlőt kellett keresnie. Ilyen esetekben csak peres eljárással tudott a tapasztalatlanságát ki
használó bérlőkkel elszámolni. 

Az első világháború előtti lóállománya: 10 igás, vegyes, 6 urasági és tiszti kocsiló, 20 csikó, 2 te-
nyészmén. Marhaállománya: 40 jármos ökör, 4 tarka tehén, 8-10 gulyabeli, 50 hízó marha, 2 bivaly 
Sertés állománya: 50 anyakoca 3-4 kannal és szaporulata. Az 191 l-ben létesített halászatában pon
tyot, süllőt és compót tenyésztett, melyeket Budapesten és Bécsben értékesített. Szintén 1911 -ben, a 
szekszárdi Nits nevű szőlészeti felügyelőt bízta meg Kunffy a szőlő telepítésével. Borászatában az olasz 
rizling volt a fő borszőlő. Csemegeszőlője a saszla és a muskotály Az 1929-ben szüretelt olaszrizling
ből a tokajival egyértékű bora lett. Konyhakertészet: 3-4 holdon volt 4-500 korona forgalommal. 
A vízimalma bérbe volt adva, 1915-ben hengermalmot állított fel. Az I. világháborúba bevonultatott 
lovak pótlására, a szántáshoz két traktort vásárolt. Ez idő alatt a gazdaság a hadsereg ellátására volt 
kötelezve. Egy 8 HP típusú gőzcséplőgép garnitúrája volt. A szántóföldek gazdasági és üzemrendszere 
a 4-es vetésforgó. A munkaerőt helyből és vidékről szerezték. A férfiaknak 100-200, a nőknek 80-160 
filléres napszámot fizetett. Az átlagos föld haszonbér nagyban, adó nélkül 20-24 korona volt. A 
Hársas pusztán az öreg Gergye Mátyásra volt bízva a gazdálkodás, de ő Kunffy szerint kényelmes em
ber volt. 
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1919-ben a szociális változtatásokra nyitott Kunffy Lajos a község belterületének földjeit az akkor 
hozott törvény rendeletére eladta házhelyeknek. Egy-egy holdat adott családonként olyan kedvező 
áron, hogy néhány év múlva, a devalváció közepén könnyen kifizethették. 

1918-tól 20 éven át egy kitűnő gazdát alkalmazott Pirkhoffer János személyében. A művész fia, Zol
tán miután Bécsben elvégezte a Hochschule für Bodenkulturt, haltenyésztésből doktorált. 1918-tól Dr. 
Kunffy Zoltán mintaszerű tehenészetet létesített. A tenyészállatok nevelésével díjakat nyert el az éven
kénti tenyészállat kiállításokon. 1938-40-ig Jászberényi Andrást, volt gazdasági akadémiai tanárt kérte 
fel Kunffy a célszerű irányításra. 1940-től Dr. Kunffy Zoltán vette át a teljes gazdaság intenzív nagyüze
mi vezetését. 1945-ben a földosztás során felszámolták a birtokot, amely ellen Kunffy nem tiltakozott. 
A Somogytúrt felvirágoztató birtok szakszerű gazdálkodása megszűnt, a szőlő és a halastó tönkrement. 

Kunffy Lajos a somogytúri kúria előtt 1939. Fotó: Zachariás. Kunffy Lajos lóháton Somogytúron. 

KUNFFY LAJOS ÍRÁSAI: 

1. Párizsi művészeti krónika - Művészet 1905. 129-130 1. 
2. Reflexiók Berzeviczy Albertnek a képzőművészeti budget tárgyalása alkalmával tartott beszédére. Műcsarnok 

1900. márc. 18. 148-149. 1. Ugyanez leközölve a ,Visszaemlékezéseim"-ben. 
3. Rippl-Rónai képkiállítása. Somogy vármegye 1905. Dec. 17. 1-2. 1. 
4. Vidéki múzeumok és képtárak létesítése. írta és az Irodalmi és Művészeti Kongresszuson előadta: dr. Kunffy 

Lajos festőművész. Képzőművészet 1928. 15. sz. 240-241. 1. 
5. Visszaemlékezésem Rippl-Rónai Józsefre. Visszaemlékezések Rippl-Rónai Józsefre. Összeállította Kávássy 

Sándor, Kaposvár, 1958. 16-20. 1. 
6. Visszaemlékezéseim. Somogyi Almanach. 31-33. szám, Kaposvár, 1981. 
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IRODALOM: 

1. Magyarország. 1899. december 17. 7.о. 
2. Új Idők, 1899. július 2., 1899. május, 1912. 37 szám, 1924. 7. szám 
3. Pest hírlap, 1900. november 6. 7. o. és október 30. 
4. Le Petit Bleu, 1903. április 28. (Paris) 
5. République Françoise. De Bellex. 1903. november 30. 
6. Autorité. Chavanne. 1903. 
7. Liberté. Ferry 1903. november 31. 
8. Chronique Des Arts 1903. november 7. 
9. New York Herald. 1903. október 30. 10. о. 

10. Paris Midi 1913. január 29. Tabarant: Un Maitre Hongrois. Lajos de Kunfíy, peintre des Tziganes 

11. Liberté. 1907. április 13. Et. Charles: Société nationale. 

12. Temps. 1907. április 13. Thiebault - Sisson: Société nationale. 

13. Siècle. 1913. április 15. Tabarant: Société nationale. 

14. Fővárosi Lapok, Budapest, 1900. december 16. 6.о. 
15. Művészet, 1903. 352.o., 1906. 343.0., 1942. 32-33.0. 
16. Vasárnapi Újság, 1905. 772.о. 
17. Exposotion Lajos de Kunfy. Paris, 1913. Leopold Honoré: Katalógus, Georges petit Galéria 
18. Kunffy Lajos gyűjteményes kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon, Budapest, 1924. február 2-17. 
19. Új-Somogy 1931. január 18. 1. o. 
20. Pesti Napló, 1927. október 30. 
21. Pesti Hírlap, 1932. június 5. 
22. A Pesti Hírlap Vasárnapja, 1930. május 29. 1. o. és 1931. április 12. 
23. Népjog, 1905. július 30. 32. szám 
24. Jövendő, 1906. 55. 1. 
25. Lendvay Károly: Párizsi levél. Művészet, 1908. 273. 1., 1909. 322. 1. 
26. Honoré Leopold: Kunffy Lajos. Művészet, 1913. 133-136. 1. 
27. Somogyi Hírlap, 1913. január 22. 
28. Magyar Hírlap, 1913. május 30. Tóth László: A Párizsi Szalon 
29. Vende Ernő: Kunffy Lajos. Magyarország vármegyéi és városai, Bp., 1914. 255. 1. 
30. Lyka Károly: Egy festő életműve a Nemzeti Szalonban. Esti Kurír, 1924. február 2. 
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31. Elek Artúr: Kunffy Lajos festményei. Újság. 1942. március 14. 
32. Elek Artúr: Kunffy Lajos kiállítása. Pest. 1942. március 16. 
33. Margittay Richárd: Kunffy Lajos Somogytúron. Balaton. Tájak-emberek, Bp., 1943. 209-215. o. 
34. Elek Artúr: Kunffy Lajos. Az Újság. 1924. február 2. 
35. Éber László: Művészeti Lexikon, Bp., 1935. 
36. Thieme - Becker: Künstler Lexikon, XX. к. 104. о. 
37. Gönczy Ferenc: A Somogy Megyei Múzeumegyesület 25 éves története. Kaposvár, 1935. 36. o. 
38. Rózsaffy Dezső: Nemzeti Szalon. Ars Una. 1924. I. évf. 203. o. 
39. Pest, 1942. március 16. - rp -: Kunffy Lajos kiállítása 
40. Pesti Hírlap, 1942. március 17., Kunffy Lajos kiállítása a Tamás Galériában 
41. A Tamás Galéria CXXX. kiállítás, 1942. március 
42. Esti Magyarország, 1942. március 17. 
43. Csókássy István: A mű és alkotója, Bp. 1933. 105. o. 
44. Szabad Művészet, 1952. 291-295. o. Szegi Pál: Kunffy Lajos kiállítása a Kaposvári Múzeumban. 
45. Napló. 1949. augusztus 14.3. o. 
46. Somogyi Néplap, 1952. május 22. 
47. Az Ernst Múzeum katalógusa, 1953. Glatz és Kunffv gyűjteményes leállítása 
48. Szabad Művészet, 1953., Glatz Oszkár és Kunffy Lajos gyűjteményes kiállítása. 
49. Magyar Nemzet, 1953. április 15. 4. o. 
50. Somogyi Néplap, 1954. május 5. 4. o. (-NT-) 
51. Somogyi Néplap, 1955. október 2., Soós István: Köszöntjük a 86 éves Kunffy Lajos festőművészt. 
52. Somogyi Néplap, 1956. július 18. (Nagy Tamás) 
53. Somogyi Néplap, 1955. október 4. 4. o. 
54. Katalógus Glatz és Kunffy Pekingi kiállításához, 1955. október 10. 
55. Művelt Nép, 1956. július 29. 2. o. 
56. Somogyi Néplap, 1957. szeptember 6. 
57. Somogyország, 1957. május 11. Király: Tízperces műteremlátogatás. 
58. Szabad Föld, 1957. június 9. M. L.: Áldoz a művészet istenasszonyának. 
59. Magyarország, 1957. november 4. Szokoly Endre: A neve a lexikonban, б maga Somogytúron 
60. Somogyi Néplap, 1958. március 30. Fehér Kálmán: Ha festek fiatalnak érzem magam. 
61. Fóthy János: Kunffy Lajos, az optimista realizmus festője. 1958. Műterem 6. sz. 20-21. o. 
62. Somogyi Néplap: 1958. október 7. Jávori Béla: Művészete nemzeti kincs és egyetemes kincs. 

Megnyitották a Kunffy Képtárat. 
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63. Móricz Béla: Dr. Kunffy Lajos, Somogytúr „Nagy öregje" 89 éves. Somogyi Néplap, 1958. október 2. 
64. Somogyi Néplap, 1959. március 3. És 1959. október 2. 6. o. 
65. Lyka Károly: A kilencvenesztendős Kunffy Lajosról. Hétfői Hírek, 1959. október 5. 
66. Munka Érdemrenddel tűntették ki Kunffy Lajos festőművészt. Somogyi Néplap, 1959. november 12. 
67. Népszabadság, 1960. augusztus 14. Lengyel István: Kunffy Lajos. 
68. Somogyi írás, 1960. március 62-64. o. 
69. Bodnár Éva: Kunffy Lajos festőművész kiállítása. Katalógus Ernst Múzeum, Budapest, 1960. december 
70. Népszabadság, 1960. december 18. 
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LAJOS KUNFFY OF SOMOGYTÚR 
(1869-1962) 

Written by János Horváth 
Translated into English by Charles De Kunffy 

Lajos Kunffy this celebrated Hungarian artist was witness to nearly a century of extraordinary 
artistic and historical changes. As an artist he bequeathed to posterity a highly valuable legacy, the 
artwork of a lifetime, and as a member of the intellectual aristocracy he left behind an exemplary 
record of public life. 

His career began in a small Hungarian village during the last third of the nineteenth century He 
spent nearly twenty years in the capital city of art, Paris, where he was a regular contributor to the 
exhibitions of the salons. The themes of his cheerfully sunlit, impressionistic paintings and their 
subject matter came from the country life he observed on his estates. Peasants in their native costumes 
and Gypsies in their vividly colored clothing gave his pictures an exotic attractiveness similar to that 
found in the canvasses of Simon Lucien, or in Cottet's with the people of Brittany, or in the pictures 
of Remington with American Indians. 

During the height of his career Kunffy was a member of the select artistic and intellectual elite of 
Rrench society and was also an intimate of rodin, Munkácsy besnard, Lhermitte, La touche and simon 
Lucien. Having proven to be a clever cultural diplomat, he was awarded the Cross of the Knights of 
the French Legion of Honor. Owing to Changes in society and national borders that resulted from the 
two World Wars, he was gradually isolated from europe. Hist titled, large landholdings were 
confiscated by the Communist government after the Second World War. From then on only the respect 
he earned through his art saved him from political persecution. He is remembered by those now living 
as a peaceful, white-bearded patriarch, whose home in Somogytur was transformed into a pleasant 
museum. Those, however, who would also read the artist's remembrances will enjoy and be surprised 
bybehindthescenes secrets they hold. 

In this booklet we will, among other things, rely on Lajos Kunffy's own words to provide the 
categorizations of his art according to various periods and we will attempt to convey the mood of these 
eras as they are revealed in his writings. 

Lajos Kunffy of Somogytur was born into an art-loving family on October 2, 1869. His mother, who 
gave birth to four children, made life more colorful and spiritually richer for her family by creating 
folk-art embroideries and by filling her home with much music making. She exeplified social 
consciousnes by organizing benefits for charitable ceuses. His father, Adolf Kunffy of Somogytur, was 
„the last Garibaldist", who in his youth was inspired by the ideals of Lajos Kossuth and went to serve 
with garibaldi's troups in Naples for four years, under the banner of the hungarian Legion. Here 
gathered the old soldiers of the 1848 Freedom Fighters to fight for freedom from Habsburg rule once 
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again. After the fighting the young Adolf returned to the County of Somogy to oversee the agricultural 
prosperity of his estates. By a great deal of industry and clever husbandry, he acquired vast estates. 
The Emperor of Austria, King of Hungary, ennobled him for his outstanding contributions to projects 
that aided the national economy and because he was a member of the Economic Council of Kaposvár. 

He also wrote about his Italian adventures and had them published. Although his farming was 
originally practiced in Orci, then in Galosfa an Varga, he and his family lived in middle-class fashion 
at heir home in Kaposvár. 

Lajos Kunffy completed his elementary and high school education in Kaposvár and spent his school 
holidays in the estate villages. As a young school child his noteworthy talent for drawing was cultivated 
first by the Italian painter Alois Galimberti and later by Otto Koroknyai, who, incidentally, was then 
active in Somogy. It was said that if Lajos Kunffy found no paint, he would concoct colors from various 
grasses. After matriculation, he went to the university in Budapest to study law and concurrently 
attended an art academy and took drawing classes. There he had to draw models made of plaster for 
Professor Janos Greguss. In order to practice painting techniques, he copied Gyula Benczúr's great 
canvas, The Farewell of Laszlo Hunyadi. During the second year of his law studies, he also started to 
draw live models in the then-fashionable studio of Pal Vago. 

He spent his third year of law school complying with the requirements for compulsory military 
service. Then, in 1890 he left for Munich, which was one of the centers of artistic life at the end of 
the nineteenth century There he attended the private art school of Simon Hollosy for a year and 
acquired his appreciation for the impeccable rendering of details in drawings. He experienced the 
enthusism that was shared by Hollosy and his circle for the intimate, pale-toned and airy outdoor 
paintings of the French Bastien Lepage. Under the sigh of this guiding star Hollosy, Ferenczy, Reti, 
Ivanyi and Thorma returned to their homeland to found the Artistic Free School at Nagybanya. They 
painted according to new ideals, especially plein-air naturalism, which later Kunffy himself cultivated. 
At this time, however, he was still laboring to refine his basic artistic skills. In the spring of 1891 he 
enrolled in Professor Hackl's class at the Academy of Munich. But with the artistic news emanating 
from Paris, he would stay only half a year in Munich. By autumn, we find him in Paris, a student at 
the Julian Academy. His mentors, Jean Paul Laurens and Benjamin Constant, were the outstanding 
representatives of contemporary French genre painting. Lajos Kunffy worked with diligence for three 
years there and grew in cultural sophistication. He became friends with other Hungarians living in 
Paris, among them his compatriot from Kaposvár, Rippl-Rónai, and also with Karlovszky Pataky 
Nándor Katona and István Thorma. In 1894 he felt his artistic studise were completed. 

„The three years spent at the Julian, from the 22nd to my 25th years, were years of happiness, full 
of hopes for artistic success. We saw life and the future as fabulous. Everybody was full of good cheer, 
because, after all, we could do anything our hearts desired. During our work the young men were 
singing and jesting, of course, mostly the french ones," recalls Kunffy. 
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His first showing in Paris was at the Salon des Artistes Francais, with a work entitled The Tea Party 
And in that very same year he was exhibited here at home in the Műcsarnok. Also in 1894, in the 
Salon of the Fields of Mars, ripl-Ronai succeeded with the most modern artistic styles of the times. 
Kunffy was not attracted by the decorative linear representations of Art Nouveau. Rather, he began 
his painting career following in the footsteps of Munkácsy who then lived in Paris. He was admitted 
to the master's atelier as well as to his salon. He was impressed by Munkacsy's strildng whites that 
emerged from his dark tones. Kunffy also began to pay court to the salon-accepted fashion of plein-air 
painting. 

Kunffy Lajos 190l-ben. 
Fotó: Winkle Nándor, Budapest. 
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WE QUOTE KUNFFY'S OWN WORDS: 

,With beautiful Parisian impressions and with the seccess that 1 experienced in the salon with my 
first painting, 1 travelled home to Hungary in a good mood and with theplan that during the summer 
1 would paint a real plein-air picture. That is how the Water-Carrying Boy was born at Galosfa. I drew 
it thoroughly and the sunshine became expressive on the canvas. I exhibited it, together with the 
painting exhibited in Paris, at the autumn collection in the old Műcsarnok in Budapest. This was my 
first exhibition in Budapest" the artist tells us in his memoirs, written when he was eighty 

In 1895 Kunffy went to Munich, where he started again to work in a studio. He painted a large 
canvas on a biblical theme, entitled Job, for the contest called „the Thousand Year Old Hungary" Int 
this exhibition an extraordinarily large number of artists were represented, and this painting was 
exhibited in the company of Munkacsy's works because it shared with them some similarities. Later 
Kunffy reflected on it this way: 

„I regretted the Munich intermezzo because it jerked me back to a darker, more depressed painting. 
If I were to have stayed on in Paris at the age of 24, my painting, without a doubt, would have 
gravitated toward lighter, fresher colors." 

In 1897 at the urging of his parents, he returned home for a year and a half to complete his legal 
studies, and then returned to Paris. He travelled to the seashore where he painted the Secessionist-
style picture called On the Coast of Brittany in 1898. It is a work typical of its time, and beautiful. In 
recent years it was shown at many international exhibitions. Of the paintings painted in Paris, the 
Arguing French Priests (1899) brought him much success, as it was exhibited in the new salon. The 
picture showing a night scene, technically, is similar to works by Rippl-Ronai during his „black period." 
In those days these two artists from Kaposvár often got together. Kunffy came home to his father's 
estate in Varga in the summer of 1899 and he immersed himself in the life of the little village and 
painted its inhabitants. His palette became increasingly more colorful and lighter. 

Kunffy took up residence in Budapest in 1900 because he liked the effervescent artistic atmosphere 
of the capital city It was at this time that Albert Berzeviczy addressed Parliament and harshly attacked 
the new artistic directions underway Kunffy responded by publishing his „reflections" in the Műcsarnok 
art magazine. He defended, with sharp logic, the freedom of modern art as a reflection of the general 
contemporary spirit. „The art of every epoch is exactly as it deserves... There could be mistakes in 
contemporary art, but they will find their roots in society Among the elements of our society, it is 
precisely the artistic group which does not deny itself and fights with courage for the truth..." 

This writing of his, which we offer just two brief excerpts of, could have been the guidelines for 
rejuvenating artistic life at the begining of this century We see at age 31 , Kunffy was commanded by 
high ideals. In 1901 he married the beautiful and cultured Ella tiller. After their wedding trip to Italy, 
they settled down in Paris. Here their son was born in 1902. 
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His paintings were well received at the Salon d'Automne and this organization admitted him as a 
nonjudging member. He found success in cultural diplomacy as well. The french acknowledged his 
efforts by awarding him the Legion of Honor. Meanwhile the Hungarian Association of Fine Arts in 
Budapest commissioned him to organize an exhibition of contemporary American and French 
paintings. 

Kunffy painted his best pictures during the summers he spent at his home in Hungary The more 
than three thousand acres of the estate of Somogytur were given to him by his father in 1905. His 
grandfather, who was born in tata, bought the noble manor house standing on the estate from the 
Bosnyák family. The house exemplifies the traditional country architecture favored by the nobility The 
open area with the columns was „faithful to its original style, added by the painter. In the beginning 
the care and management of the estates was guided by his younger brother, Karoly, who earned his 
outstanding agricultural expertise and diploma at Halle (Germany) and successfully expanded all the 
Kunffy estates. 

The artist discovered at Somogytur the long-haired, dark-complexioned, colorfully clad Gypsies who 
revitalized his pictorial world. Kunffy's paintings of the Gypsies brought him immense popularity in 
Paris. In 1906 he began his major work, The Child's Funeral. Numerous studies and sketches preceded 
this large depiction of a part of life. In front of a thatch-roofed peasant cottage, a mother in mourning 
drapes herself over the small coffin in which her child lies in state. Positioned to the right and left of 
the central figures, in small groups are gathered the members of the close-knit family, there stand also 
the characteristic figures of the officiating priest and the sacristan. The episode takes place during the 
harvest season, when everyone is laboring in the fields, which accounts for the sparseness of 
participants in the scene. The summer sunshine reflecting off the white wall of the house emphasizes 
the blocklike weightiness of the individual figures. The father' with his head bowed is given 
importance by the semicircle of the veranda, which unites him with the mournes. This outstanding 
work belongs in the front ranks of the Hungarian plein-air school of Nagybanya's painters. The 
unified, freshly factual solutions revealed in the work were a result of the advice of Rippl-Ronai, just 
returned from Paris to settle permanently in the area. This painting is an example of „a painting at 
once" without later corrective work that mutes the intensity of the originally applied colors. 

At Kunffy's home, every summer, numerous artists were welcomed as guests. Many fine canvasses 
were painted there by Rippl-Ronai, Bela Ivanyi-Grunwald, Lajos Szlanyi and Aladár Edvi-Illes. During 
these years Kunffy still returned to Paris every autumn, taking with him the results of the artistic 
output of the summer, among them, usually, one or two larger composition as well. Such paintings 
include the Harnessed Water Buffalos (1909), Sunday Conversations (1909). The Conferring Gypsies 
(1910), Harvestfest (1909) and the Wedding at Somogytur (1910). 

French masters and friends, seeing these paintings exhibited in the salon, praised their 
compositional strengths and their exotic geographical locations. 
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Their objections included the belief that Kunffy „overpaints" his canvasses out of enthusism for too 
much detail, yet absolved from this criticism The Reverend of Somogytur (1905) and The Child's 
funeral (1907). During his many travels Kunffy painted sketches on small pieces of board. In Paris 
their artistic achievements were praised in the highest. The well-grasped motifs were generously 
expressed and the lightness of the colors met with the approval of French taste. 

For the purpose of painting large canvasses, Kunffy built an atelier in the garden of Somogytur in 
1909. He himself designed the spacious, half-Hungarian, half-Greek style building, which included a 
colonnade and a tympanum. He returned permanently to Hungary in order to attend to the 
cultivation of his estates and to provide for his son's upbringing in the Hungarian manner. Prior to his 
homecoming he arranged a large exhibition in the Georges Petit Gallery in 1913. Typically, the cover 
of the catalogue, which listed 144 paintings, shows a picture of a Gypsy The catalogue was introduced 
by the outstanding French art critic Leopold Honore with the following words: 

„A certain confluence of taste and emotion, many memories, for long have brought France and 
Hungary close to each other, and this rapprochement, born of mutual sympathies, has given the 
magnetism of a tradition to artists. Munkácsy and many others have cultivated this tradition, and 
therefore, Lajos Kunffy could not ignore it either. Under the influence of French ambiance and spirit, 
which so generously pours forth from our own artists, Lajos Kunffy also did not hesitate to move to 
pads for a more thorough acquaintance with it and to continue, then conclude, his edication under 
the influence of Benjamin Constant and Paul Laurens. Ever since then, for fifteen years, he has been 
exhibiting his art in the Société des Beaux-Arts and what the young Hungarian master offers for the 
judgment of Parisian art experts is the fruit of his prolific work: A beautiful and vibrantly diversified 
exhibition, in which there is nothing banal, nothing superficial and which has arrived exactly in its 
own proper time. The boulevards of Paris, may they be ever so attractive, did not divert Kunffy from 
his personal art." 

In the feverish whirl of Parisian life, he retained his calm, that melancholy character which is typical 
of the Hungarian nature, and most of all, he never lost sight of his homeland. After all, this is the 
decisive attraction of his interesting artistic manifestation, the validation of his surprising artistic 
personality resulting in an enduring artistic quest, which never ceases to deepen and grow. Through 
all of this the artist remains an alert and sympathetic observer, whether painting with enthusiasm and 
honesty his landscapes or depicting his picturesque and typical Gypsies. 

„Without attempting to follow his works with superficial commentary, it is wise to restrict ourselves to the 
observation that influences on the various stages of Lajos Kunffy's career are many, whether they be from travels 
or from the beautiful shores of Lake Balaton, wherever they originated, in all of them a deep emotion seeps through 
in which there quivers something of the Hungarian soul. " 

The newspapers reported favorably about this exhibit. Kunffy became a well-known figure of the 
parisian artistic life. He became a friend of outstanding artists such as Aman jean, Dagnan bouveret, 
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La Touche, Paul Albert Besnard and Leon Lhermitte. He gave soirées at his home where his wife and 
Emil Sauer played piano concerts. It was never his intention to sever all connections with Paris. He 
returned home after an artistically important trip to Tunis. He furnished a home in the grand manner 
on the Ferenc József Quai in Budapest. At his country estate he also intensified his involvement. He 
mechanized agricultural activities on his lands, created fish hatcheries, propagated vineyards and bred 
outstanding livestock. 

His artistic efforts were concentrated on depicting holidays, the intimate scenes of daily life and the 
exhausting work of the people of Somogy, he was equally inspired by the surrounding landscape of the 
village. His attraction to naturalism yielded many successes in portrait paintings. With increasing 
frequency he also painted self-portraits. 

Impressionistic pointillism appears only in sketches and studies. Of these the most outstanding are 
the sketches of Tunis and the series entitled „The Proclamation of the Republic" in 1918. 

Following the outbreak of the First World War and for tenyears afterwards, his paintings and 
personal belongings remained in Paris. Then in 1924 he organized the introductory exhibition at the 
National Salon in Budapest and there showed his pictures that had been stored in Paris as well as some 
more recent paintings. The imposingly large yet highly selective material, consisting of 3000 canvasses, 
made the expected successful impression. The press wrote of Kunffy with great deference and eminent 
critics like Karoly Lyka, Dezso Rozsaffy and Arthur Elek praised him. The association of Fine Art 
selected him vice president. In 1925 he received the prize for Harvesters (1921). These successes 
spurred him on to a new large project. In 1926 he painted a triptych, Life of a Farming Family. The 
realism of this series calls to mind the work of those Hungarian artists who painted in the region called 
the Great Plain. The thermes were selected from the intime moments of peasant life: Birth, Bread 
Cutting and The Death of the Mother. 

That same year he travelled to Spain with his family. Of his considerable artistic output in Spain, 
his most outstanding work is The Doorman of the Generalife Hotel (1926). In 1927 he had another 
exhibition at the Fine Arts Salon in Budapest. 

In 1930 he and Ivanyi-Grunwald accompanied a collection of Hungarian paintings to Belgrade and 
later, alone, he travelled to Bucharest with the collection. With his diplomatic abilities he garnered 
appreciation from the Serbian grand duke and the Romanian prime minister. This was an era of 
political tension caused by the recent rearrangement of national borders, and Kunffy's missions 
resulted in such surcess that a Hungarian Department was established at the University of Bucharest. 

In 1934 Kunffy gave up his home in Budapest and moved permanently to Somogytur. At this time 
he started to experiment with his painting technique. By painting with transparently thin oils on 
canvasses prepared with white base, he created a fresh, delicate impression similat to that of an 
aquarelle. He also took part in civic activities in Kaposvár and organized an exhibition of paintings by 
Ivanyi-Grunwald and himself in 1932 and again in 1934. He was the first to select paintings for the 
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Museum of Kaposvar's collection of modern art. He maintained a home at Kaposvár until the time of 
his father's death in 1934. 
During a two-year-period (1937 to 1938) he painted at the Dalmatian Coast of the Adriatic and then, 
after that, was in ill health for years. In 1942 he surfaced with paintings executed in a new technique, 
exhibiting at the Tamas Gallery in Budapest. The appreciative reviews in the press talked about a 
rejuvenation of Kunffy 

He survived the most dramatic years of the Second World War in Budapest, While his house 
insomogytur was vandalized and robbed. Nearly one thousand of his paintings disappeared or were 
damaged. Hiding in underground shelters, he survived the Siege of Budapest. He left a diary recording 
these oppresive days. 

His large land holdings were confiscated after the war by the Communists. His beautiful, prosperous 
estate, with its fish hatcheries and vineyards, languished. He was permitted to keep and occupy his 
house, the nearby atelier and the park in which they were both located. He took it upon himself to 
start anew, and from that point on made his living only by painting. His Pictures of peasants were 
welcomed by the Marxist government because in them they saw support for their ideology of the rise 
of peasant-workers. Thus, Kunffy was transformed into a repository of so-called „progressive traditions" 
during the 1950s. 

In 1949 and in 1952 he had solo exhibits at Kaposvár and in 1953, together with Oszkár Glatz, he 
exhibited at the Ernst Museum. The old master was shown ever-increasing respect. For example, in 
1955 the exhibition shared with Glatz was even taken to Beijing. In 1956 he had his own exhibition 
in the Rippl-Ronai Museum in Kaposvár. In 1958 his atelier was open to the public as a picture gallery 
named for him. He received the Decoration of Labor ( 1959) and was named Distinguished Artist with 
honors in 1960. 

The last great exhibition of his paintings during his lifetime took place at the Ernst Museum in 
1960. He died in the hospital at Kaposvár on March 12, 1962, at the age of 93. His grave can be found 
bythe entrance to his altelier, a portrait of him in relief is on the gravestone. The government 
purchased his entire estate from his widow and in 1979 his manor house was declared a memorial 
museum. In it is furniture that belonged to him as well as his collection of paintings, representing his 
life's work. Visitors may see the manor house in its original setting at Somogytur, along the highway 
due sourth from Balatonlelle. 

Lajos Kunffy's total artistic output numbered about two thousand pieces. By far the most numerous 
are his oil paintings, but he also did pastels, drawings, aquarelles and oil sketches and even one or two 
pieces of sculpture. This number, unfortunately, includes pictures that were destroyed during the 
second World War or stolen since: about a thousand pieces, all told. His works can be found in Paris, 
Rome, Milan, Bucharest and Budapest. Most of his works, however, are in the hands of private 
collectors. A few hundred of his works are in private collections in Kaposvár. The largest collection onf 
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his works can be found in the Rippl-Ronai Museum at Kaposvár, where over three hundred oil 
paintings, pastels and drawings are housed. This collection was selected by the artist himself after 
havin donated twenty of his major works in 1952, among them/öZ? and The Child's Funeral. Later he 
continued to make generous donations to the museum. 

Kunffy was a master of plein-air painting. Yet, he also worked in other styles as well. His early 
academic style {The Prophet Jeremiah, 1895) was exchanged for a short romantic period inspired by 
Munkácsy (Job, 1896.) This was followed by the Secessionist period {On the Coast of Brittany, 1898, 
My Wife in the Palm House, 1903). 

While searching for ways to express the motifs of his homeland he summarized his artistic 
experiences in plein-air technique in the spirit of Nagybanya {The Child's Funeral, 1907). His hands 
often treated the paint brush with the same lightness and virtousity as did the Impressionists, 
sometimes he reduced to dots his subjects {Congress, 1918, In Front of a Tunis Cafe, 1913), at other 
times somberly realistic observations created his genre paintings {Noontime Meal of Harvesters, 1921, 
Life of a Farming Family, 1926). 

In his last artistic period, light, impressionistic and pastel tones show the painter's wisdom: that 
with simplicity one can express more {Still Life with Melon, 1930, Garden Path With Shrubs, 1935). 

Let Kunffy's ars poetica conclude this essay: „I have learned from many but imitated no one. My 
master was great Nature, in whose beauty I could delight." 

Kunffy a somogytúri műterem előtt. 1934 körül. 
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EXHIBITION GUIDE FOR THE KUNFFY MUSEUM MEMORIAL IN SOMOGYTÚR 

Somogytúr is situated in the Balaton region, crossed by the motorway between Kaposvár and 
Balatonlelle, having a good access both in traffic and tourism. One of its buildings is located next to 
the road. The 18th century mansion is the oldest house in the village, a typical example of the County 
Court gentry architecture. The museum consists of the mansion and the studio building. The studio 
with its neo-classic columned entrance, like a Greek temple for Arts was built in 1909. This two ones 
are connected with a picturesque, shady, large park. The driveway is topped with two stone vases 
marking the entrance to the garden of an ancient mansion. The patron saint statues and stone vases 
to be found in the garden were saved by the artist. Next to the mansion is the Saint Florian statue, 
the patron saint for the firemen. In the middle of the garden there is Maria with the child, the patron 
saint for Hungary with a crown oh her head. At the studio two statues of Saint John of Nepomuk can 
be seen, the patron saint for the village. On the studio wall there is an Italian relief of the Renaissance, 
made of coloured terracotta: a 20 th century copy of the Madonna by Luca della Robbia, bought by the 
Kunffys in Italy in 1913. 

The rooms, the intimate interior of the museum memorial is to present the work of art of the 
painter, Lajos Kunffy, with his county home atmosphere. The several beautiful pictures are displayed 
in his authentic milieu. The museum is furnished according its original use, improving the effect. 

Due to the fortunate situation of the Somogy County Museum, it could establish Museum 
memorials for all three of the local artists: for Mihály Zichy in Zala village, for József Rippl-Rónai in 
Kaposvár and for Lajos Kunffy in Somogytúr in their former homes, maintaining their genuine styles. 
It took decades to exhibit these pictures in their authentic interior reflecting the peculiar social and 
artistic backgrounds. Accordingly the paintings exhibited here present a deeper, more sophisticated 
context of cultural history. 

Lajos Kunffy studied and lived in the capital of arts, Paris for 17 years. He was a freshly married 
young man in Paris, when he got the 1000-acre estate in Somogytúr. This property provided the 
artistic independence for him, together with the infinite source of topics to paint. Peasants wearing 
national costumes and gypsies in colourful clothes lived in this village. Kunffy's painting can mostly 
be characterised by the pictures of them making him similar to the style of Nagybánya. His work of 
art is specified with the cycle of pictures of Gypsy topic. In his ageing period he moved all the furniture 
from his Budapest and Paris homes to Somogytúr, getting rid of city life finally in 1934. He did not 
sell his most important pieces, but donated them to the state. His known pieces can be found in the 
Hungarian National Gallery and in home or foreign private collections. His art is well presented in 
this museum. 
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The rooms of the exhibition according to the itinerary: 

The estate office rooms of the Kunffy property. 

Although the artist was given a landowner's rank, he did not have an economic qualification and 
took a great responsibility in making a living on the land. He was not a typical bohemian gentry -
fashionable in the turn of the century. He employed a farm manager and studied special literature. 
There were a lot of prosperous years in agriculture. He won awards in grapes-, apple growing and fish, 
cattle breeding for good quality The diplomas on the walls state them. Quoting Kunffy: 

„In the summer of 1905 I had to cope with the farming and the constructions as well. I built a nice stable, a 
cart shed and a locksmith -and cartwright workshop together with a ver pretty veranda in front of our house. I tried 
to design it proportionally. 

Also I had the water pipe introduced with a bathroom for a comfortable way of life. 
I planted a lot of trees and employed the horticulturist of the Lengyeltóti estate to arrange the garden. 
The nearest bathing place to us was Balatonlelle, a thriving settlement, it was a nice place to ride at in our 

carriage. Bosnyák Zoltán, a min. councellor would visit us, he was interested in Somogytúr being born there. This 
land was bought from his family by my grandfather. They had to sell the estate having so many heirs in the family. 
Géza 's brother farmed in Misefa in Zala county. While in Lelle, where Zoltán had a villa, I paid them a visit, 
he introduced me to his family. His mother, an educated, high-spirited woman also had a cottage there. Géza 's 
wife, Jolán Somssich, a vivid beauty, of whom I cold take a pastel picture while visiting us in Somogy túr. Even came 
to see us in Paris having a great friendship between the families''. 

In 1910 there were important developments in farming. 
„/ remember having to hurry home due to farm cases: Because this year I established a 20-hold vineyard, 

employing the vinoculturist Nits from Szekszárd. He helped me to find the right area, with proper sandy soil 
immune from phylloxera. The land was chosen so as the afternoon sun could shine at it improving the quality of 
the wine, and successfully I could produce the best wine of the area. 

This year we completed the fishponds, with the help of labourers from the Alföld. Then there were a lot offish 
made in the country proving a very profitable business. My brother, Charles established great fish ponds in the 
Odeschalchi estate in Rome, at Susek making me feel like forming the 20 hold-large pond here, in the Somogy túr 
valley, enhancing the landscape. The fish was fed with barley and fish powder, making it very tasty and our carp 
became a brand at the fish hall in Budapest. 

This time the fish traders from Budapest shipped Hungarian fish alive in huge tanks to Berlin. 
I go the idea of wine making from provost Ágoston Fekete, who I had met in Fácánkert. " 
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The bedroom of the artist 

The furniture can be seen here is a bearer of family and personal memories. On the paintings a self-
portrait, the portraits of the wife, the only child, the parents and the home environment can be seen 
together with the journeys. Here we can commemorate his father, Adolf Kunffy, the last „garibaldist". 
He played an important part in the social rise of the family He could get a respectable estate by a 
successful renting - system, winning an aristocratic rank in 1912. He was the one who brought up his 
children well-educated, in valuable. European-spirit. His first born .son, Lajos first studied law, later 
on, was given all of his support as for his artistic ambition. 

„Al though my father graduated only from a commercial high school in Nagykanizsa, one of the best ones that 
time, but he was well read, cultured, with good taste. His early journey in Italy arose his artistic taste and interest. 
He subscribed for illustrated Italian papers. 

That was the time of the Indian excavations, and the relics were printed in these papers. We, children also could 
see them. I remember painting a carttrader's skinny horses in Gálosfa at my 19-20, and he really enjoyed this 
picture, that I could catch the characteristics of them. 

In spite of the fact that he was a businessman, he did not overvalue the material things. He strived to provide 
his sons with wealth but he could accept their own ambitions. He explained his tolerance with the general economic 
conditions, he would say that we should look back as well to see how many people live even poorer not complaining 
though. He gave everything to his children of careful middle-class education. " 

The room of the artist's wife 

Mrs Kunffy's taste is reflected in the female interior. She was to pick and furnish the home .She 
grew up and was educated in Budapest, she got on well with the society there, and she created a warm 
family and social atmosphere around his husband. She was a model of womanly and motherly beauty. 
She was a great pianist but she developed hearing complaints while having a child. Among their friends 
was Emil Sauer, a German pianist, a Liszt student, a concert pianist entertaining them in their Paris 
and Budapest homes, too. The painter wrote about his wife: 

,yVe invited French artists to our receptions, enlarging our company. My wife spoke a good French, and the French 
appreciated this. She excelled in the society with her beauty, culture as for History and literature, and her piano 
play as well. She was the best student of Árpád Szendi, who wanted to make her a professional musician. TJtose 
times she was willing to play the piano in company. One occasion she played at a reception of the Gaston La Touche 
in Saint Cloud and the French were enthusiastic about her. Bartholomé, the famous sculptor, creator of the „Aux 
morts", the statues at the entrance of the Perle La Cheise, always greeted her like this: „Je n'oublierai jamais cette 
rapsodie de Liszt" I I'll never forget this Liszt rapsody / She was always asked to play at the Austro -Hungarian 
Embassy, but there she was unwilling to play as there were professional musicians around. Once, after midnight 
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she was made to believed though, that the musicians had left, so she started to play fascinating everybody with hr 
brilliant play, with a spirit touching the soul. All of them listened to her in silence. Unfortunately, her hearing more 
and more deteriorated. The best doctors tried to do their bests, even Prof. Urbanischitsch from Vienna, an old friend, 
but nobody could help her". 

The dining room 

It is the once saloon of the mansion. Its folkloristic furnishing was chosen by Lajos Knffy himself 
reminding him of his childhood home. This style made him an impression in Orci and Gálosfa in 
1870's. In his Parisian time he lived among French period pieces. Coming home he felt a nostalgy for 
the folk art. He had red a dining room furniture with flower patterns instead of the upper middle class 
style. The pictures on the wall are matching with the furniture. The topic of the pictures is harvesting, 
wedding ceremonies with people in local costumes showing accurate observation and colouring. 
Kunffy's main art is based on genre pictures, depicted of the village life. On his self-portrait at old age 
he is presented as a resigned patriot preserving traditions. 

The guest room 

In summer he would invite his painter friends to work together. The main representative of modern 
painting, József Rippl-Rónai came as a guest between 1905 and 1908. He depicted famous pictures of 
Mrs Kunffy in French dress. (The Kunffy - child is a renowned picture made in the Kunffy estate in 
Vargaliget an d a Kunffy portrait has not been found yet.). It is a nice episode of Rippl-Rónai's visit: 

„Józsi worked in Somogytúr a lot, too. He made a whole set of my wife, who was willing to pose for him. Almost 
all of them were purchased by Marcell Nemes, the renowned collector. My wife was honoured with one of these pretty 
portraits. 

My wife really loved him for his cheerful mood and nice speech. He was given the nickname „Brigadier Ocskay" 
from her after the play by Ferenc Herceg in the Theatre of Comedy, about its main character. While posing there 
was a funny episode. My wife asked him around noon: „Tell me Ocskay, shall I go on posing or could I leave fir the 
kitchen to check if the lunch is ready?" we had a new cook and she was not convinced about her knowledge. It was 
a great dilemma for Józsi being absorbed in his work, but finally let her go, because he loved not only the beautiful 
but the tasty as well. " 

Béla Iványi Grünwald came over to paint the gypsy models from his villa in Balatonlelle to 
Somogytúr in the 1920's often. There came István Bosznay Kunwald Caesar, Aladár Edvi Illés, Lajos 
Szlányi and István Z. Soósfor the landscape. Kunffy's portraits of them can be seen in the guestroom. 
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The studio 

The spacious and high studio was built on his plans in 1909, presenting the essence of his art. A 
giant spiritual development can be seen on them in time and art as well. It is almost 100 years in 
Hungarian art history ranging from the Millennium of its academic style, the plein air Naturalism, Art 
Nouveau, Impressionism, Neorealism, to the Socio-realism of the 1960's nearly 100 years in 
Hungarian art. 

Some particular pictures of the academic style „Prophet Jeremiah" (1895), and „Job" (1896) the 
plein air Naturalism „Child burial in Somogytúr" (1907) the Art Nouveau by the paintings of his wife, 
the impressionism by the drafts on his journeys, the Realism by the „Agricultural Labourer Family" a 
triptichon and the pictures on harvesting can symbolise this period. 

The artist is curious about the peasant costumes, way of life, customs, and the vitality of the Gypsy 
from the perspective of a painter. These are represented by the set of Gypsy pictures, showing a 
tolerant, understanding point of view. 

„The whole gypsy colony have visited me, about 4-5 families, and I have always 30-40 models with their 
children. As the farming permitted, I spent most of my time with them, observing all their habits. 
It meant sacrifices, too, because they wanted my poplar trees to make hutch from them. I felt sorry about these trees, 
and I solved the problem giving every other poplar to them, saving the alley as well. " - wrote in his memory 

The main piece of the studio is the „Child burial in Somogytúr" The artist's opinion of it: „In my 
first year in Somogy túr I saw this sad scene, a mourning mother leaning over her child's coffin, and the parson 
praying with the cantor. It was extremely hot, the cantor holding a parasol over the parson, with four girls in their 
Sunday bests, and it was them to carry the coffin to the cemetery being a very hot harvest time, and nobody else 
could come. It was a very picturesque scene, but I postponed it s painting until 1906 summer because of painting 
parson Szászy portrait and the gypsy pictures. Only I made a draft so as to keep it in memory. 

That time I had no studio in Somogy túr, so I painted under a big canvas tent. Our dear parson, József Koller 
came to be painted, too. WJiile painting it I was visited by my friend, Rippl-Rónai, and he made me paint á la 
prima, that is to complete it on the spot. Despite the fact, that characters are of life-size, and the painting is 4 m 
by 2.5 m large I could cope with it, and the colours came out ver brightly and freshly. 

The „prima" style was backed by making drafts of all the details. A great amount of pictures was made in 
drawing, oil, pastel. I took it to Paris as rolled canvas in autumn. I showed it to masters, who were surprised. It 
had a strong colour local, because despite the nearness to Balaton, where so many city women came and where 
county women carried their products, the local national costume did not disappear. Lucien Simon, who painted the 
Breton people in their national costume, was really interested in it. He even asked me not to invite other painters 
in my village, which I did not listen to. Aman Jean wrote me a nice letter of congratulation based on this picture, 
while I was not in. He was a very witty writer, I enjoyed his writing on Velasquez, which is a typical artistic prose. 
I gave it to Aurél Bernáth as present, he is the best writer-painter among us. To see my grand picture I invited my 
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friends even our ambassador, Khevenhüller-Metsch with counsellors count Nemes and Hadik, before it presenting 
to the Saloon. My wife taught my son how to bow at the guests. The ambassador was about to leave when the child 
run after him seizing his redingote not letting him leaves without his bowing. 

Even Mrs Munkácsy came returning from her estate in Kolpach to Paris, renting a flat at rue Jeojfroy. She 
offered me to rent Munkácsy's studio. I said I was not as ambitious, and being a modest person I refused her offer. 

The picture was put in the middle of the main wall of the gallery, it could be seen from big distance, it was very 
well lit. Being the characters in life size. One had the feeling to enter the courtyard of a Hungarian county house 

from the French setting. Replicas were made of it in catalogues. Several admiring articles were published about it, 
later lost, I only found the lines of a Parisian reader of The Graphic, a London illustrated review, it says: 

„Sir, we would be really pleased to be able to present your excellent picture shown in the 1907 Saloon titled 
„Child burial in Hungary" in our next copy. We hope to get your permission to reproduce it in The Graphic. " 

The little studio 

It presents the topics abroad. They convey the turn of the century atmosphere with its portraits, acts, 
street life pictures and other landscapes of great intimacy. 

A 90 éves Kunfjy önarcképével 1959. Fotó: Tabák Lajos. 

77 



THE KUNFFY FAMILY 

The artist's grandfather, Simon Kunfi was born in Komlód on 27 June 1816. His wife: JULIANNA 
SPITZER (1820-1901). They had a little land off Kaposvár, „Ebédvesztő". He bought and let out 
Gusztáv Bosnyák's 1000-hold land in Somogytúr, inherited by Lajos Kunffy They lived in Berzsenyi 
Street in Kaposvár. They had a son and a boy The daughter lived in this house for 14 years, she died 
on 9 June 1895 at her 79. 

Simon Kunfi's son is Adolf Kunfi, the artist's father born in Balatonfokajár on 19 Dec. 1838. He 
graduated from a high school of commerce in Nagykanizsa. HE served in Italy in Garibaldi's army 
from 1860 to 64, then he came back to Somogy and started land renting. He got into fortune with his 
successful economy He rented land in Orci and Gálosfa (it was the estate of the Festetiches from 
1881) and in Varga (in Vargaliget he rented a land from the Governor in Fiume). He built a detached 
house in Berzsenyi street, Kaposvár in 1877. Later he built a big house at (now) 9th Dózsa György 
Street, where he lived until his death .In 1912 he was awarded nobility with prefix of Somogytúr. The 
Kunffy name was used 10 years earlier. 

Adolf Kunffy's wife, the artist's mother, HERMINA HOCHSINGER (1846-1918) came of a 
Veszprém family. Her father, Hochsinger, rented the Nyirád bishop's land. The marriage was on 5 th Jan. 
1869. First they lived in Orci renting the estate. Their children are: Lajos, Károly, József and Emma. 
The mother became the chair lady of the Kaposvár Jewish community, taking pride in charity work. 
Adolf Kunffy died in Kaposvár at 96 on 4 th March 1934. As for the last garibaldist even the Italian 
government and king put a wreath. 
Dr. Lajos Kunffy, painter, lawyer was born in Orci on 2nd Oct. 1869. 

He started his legal studies in Budapest 1887.At the same time he attended the Pattern-Designing 
School in Budapest. After that he is trained in Pál Vágó 's studio. His third legal-study year was spent 
as military service and he is given a lieutenant-rank after the military exam. In 1890 he went to 
Munich to attend Simon Hollósy's school for half a year. In 1891 spring he was accepted to the 
Munich Academy, but he started the next semester in Paris in the autumn, where he graduated from 
the Academy of Art in 1894. 

His wife ELLA TILLER (1881-1963), the daughter of János Szabó, a military tailor in Budapest. 
Their marriage was in Budapest on 17th March 1901,and they settled down in Paris. Their son, Zoltán 
was born and christened in Paris. (20th July 1902). He participated in the Saloon exhibitions, became 
a well-known artist. He was awarded the knight's cross of the French order of Merit for his work in 
Culture-diplomacy He said good-by to Paris with an own exhibition. They spent the summers in 
Somogytúr. In 1913 they moved to Budapest. In 1924 he organised an exhibition in the National 
Saloon. In 1925 he was awarded the National Prize of Pastel, in 1926 he was given the Award of Genre. 
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From 1934 they finally settled in Somogytúr. In 1944, during the Jewish persecutions they were 

evicted, and Kunffy was taken to the Tab ghetto together with his wife. However, for his petition, he 
was given special permission, and they could travel to Budapest to their son. They could hide in an 
air-raid cellar during Budapest siege. 1000 pictures were robbed from his Somogytúr house. 

The next incidents were against his property, his estate was taken from him, but his private freedom 
was not violated. He could keep his house and studio due his reputation as artist. Later the new 
culture-policy accepted his art. His studio was made into a public art gallery in 1958. At his 90 he was 
given a National Award. In 1959 he was given the order of Work, in 1960 he was given the award of 
Artist of Merit. 
Kunffy died in the Kaposvár hospital on 12th March 1962, at his 93. his gave can be found In 
Somogytúr, next to his studio. 

The Museum Memorial in its present form was established in 1979 organised by János Horváth. 
The artist's son, Dr ZOLTÁN KUNFFY (1902-1986) became an agricultural engineer graduating from 
the Hoch schule for Boden kulturt in Vienna. He managed the farming in Somogytúr (1918-1945) 
later he dealt with agricultural researches. He had no children. 

The siblings of the artists (Károly, József. Emma): Károly Kunffy (born 1867), an agricultural 
engineer, graduating from Halle Agricultural Faculty He became a very good engineer, leading his 
brother, Lajos 's farm 1915-1909. His own land was in Fácánkert, county Tolna until 1945. His 
children live in the USA. 

DR JÓZSEF KUNFFY, lawyer (1877-1927). He died at 50 due to an illness from the WWI. 
EMMA KUNFFY got married in 1894, in Kaposvár. Her son Antal was born in 1895.She lived in 

her parents' house at 9 Dózsa György Street. 
The family grave, marked with a coat-of-arms titled „Somogytúri" is in the Jewish Cemetery in 

Kaposvár. The coat of arms is: 3 David stars are on the left top on a crowned shield, with a Bourbon 
lily on the right top with a lion and wheat ears under them. 
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JÁNOS HORVÁTH: 

LAJOS KUNFFY 
(1869-1962) 

Lajos Kunffy, der favorisierte Künstler der Jahrhundertswende und der ersten Hälfte des XX. 
Jahrhunderts in Ungarn war Zeuge einer fast jahrhundertelangen Kunst- und Geschichtsschicksals-
wendung. Als Künstler hinterließ er der Nachwelt ein Lebenswerk von großem Wert und als Vertreter 
der Geistesaristokratie ein nachamenswertes öffentliches Verhalten. 

In einem kleinen Dorf Begann sein Aufstieg im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts. Er 
verbrachte fast 20 Jahre in Paris, in der Hauptstadt der Kunst, wo er an der Ausstellungen von Salons 
regelmäßig teilnahm. Themen seiner sonnigen impressionistischen Gemälde entnahm er dem Leben 
an eigenem Landgut in seiner Heimat. An seinen gemälden erschienen die Bauerleute in Volkstracht 
und Zigeuner in buntfarbigem Kleid mit einer solchen Anziehungskraft wie das bretonische Volk 
erschien an Gemälden von seinen französischen Zeitgenossen, Lucien Simon oder Cottet, bzw. Die 
Indianer an Gemälden des amerikanischen Remingtons. 

Als er seine Glanzzeit erlebte, war er ein Mitglied des oberen französischen gesellschaftlichen 
Lebens. Er gehörte zum intimen Kreis von Künstlern Rodin, Munkácsy, Besnard, Lhermitte, La Touche 
und Lucien Simon. Als ein rutinierter Kulturdiplomat bekam er das Ritterkreuz der französischen 
Ehrenlegition. Die nach zwei Weltkriegen ausgebildeten gesellschaftlichen und Grenzenverhältnisse 
verursachten seine sukzessive Isolation von Europa. 

Sein Adelsgut wurde vom Sozialismus liquidiert. Er bewarte sich von den politischen Bloßstellungen 
nur mit das nur seine Kunst erarbeitete Prestige. Wir erinnern uns an ihn nur als an einen friedlichen 
Patriarchen mit weißem Bart, der in Somogytúr ein gemütliches Museum als sein Zuhause hat. 
Er wurde am 2. Oktober 1869 in Orci, in einer kunstliebenden Familie geboren. Seine Mutter, geb. 
Hermina Hochsinger gebär 4 Kinder. Mit Herstellung von Volkstextilstickerei, Hausmusikmachen und 
Wohltätigkeitsveranstaltungen machte sie das Leben der Familie bunter, seelisch reicher. Der Vater, 
Adolf Kunffy, der letzte Garibaldianer diente mit napoleon-Ideen durchtränkt 4 Jahre lang in Neapel, 
in der Armie von Garibaldi unter Flagge der ungarischen Legion. Mit tüchtiger und fleißiger arbeit 
erwarb er sich ein ansehnliches Landgut und dazu erhielt auch den Adel. Er beschrieb seine Erlebnisse 
in Italien und veröffentlichte sie. Die Familie richtete sich in ihrem Kaposvárer Zuhause nach 
bürgerlicher Lebensform ein. Lajos Kunffy schloß seine Grund- und Mittelschule in Kaposvár ab. Die 
Ferien verbrachte er auf dem Lande. 

Nach dem Abitur begann er mit seinen Studien an juristischer Fakultät der Pester Universität und 
gleichzeitig besuchte auch die Stunden der Musterzeichnenschule. Während seines dritten 
Juristenjahres diente er als Liniensoldat in der Armie. Dann fuhr er im Jahre 1890 nach München, in 
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eines der Kunstzentren vom Ende des Jahrhunderts. Ein Jahr lang besuchte er die Privatschule von 
Simon Hollósy. Hier wurzelte er in sich der Kunstfleiß zu Zeichnendetailarbeit ein. 

Im Frühling 1891 wurde er an der Klasse vom Lehrer hacki in Münchener Akademie immatrikuliert. 
Unter dem anziehenden Einfluß der Kunstmeldungen aus Paris wollte er aber nur ein Halbjahr dort 
bleiben. Im Herbst findet man ihn in Paris als Lehring der Julian-Akademie. Seine Meister sind 
ausgezeihnete Vertreter der zeitgenossischen französischen Historiemalerei, z.B. Jean Paul Laurens und 
Benjamin Constant. 3 Jahre lang arbeitete er fleißig und bildete sich. Er schloß Freundschaft mit in 
Paris lebenden Ungarn, unter ihnen mit seinem Kaposvárer Landsmann, Rippl-Rónai. Er erschien zum 
erstenmal in Paris, im Salon des Artistes mit seinem Werk „Teegesellschaft", und in demselben Jahr 
tauchte er auch auf der Ausstellung der Budapester Kunsthalle auf. 

Auf Initiative seiner Eltern kehrte er 1897 auf anderthalb Jahr heim, um seine juristischen Studien 
abzuschließen, dann fuhr er nach Paris zurück. An bretonischen Küsten malte er sein dekoratives 
sezessionistisches Gemälde „Bretonische Küste" (1898). Es ist ein modernes und schönes Werk. (In 
heutigen Jahren wurde es auf zahlreichen internationalen ausstellungien zur Schau gestellt.) Im 
Sommer 1899 kehrte er auf das Vargaer Gut seines Vaters zurück und vertiefte sich im Malen des 
Lebens und der Leute des ldeinen Dorfes. Seine Palette wurde immer bunter und heller. 
1900 zog er nach Budapest um, weil ihm die dynamische Kunstatmosphera der Hauptstadt gefiel. Zu 
dieser Zeit machte Albert Berzeviczy im Parlament gegen neue künstlerische Trendé einen erregten 
Ausfall. Zu diesem Ausfall ließ Lajos Kunffy eine Reflexion in der Fachschrift „Kunsthalle" erscheinen. 
In Namen des Zeitgeistes verteiligte er mit einer scharfen Logik die Freiheit der modernen Kunst. 

Kunffy mit 31 Jahren hatte ideale hochwertige Grundprinzipe. Im Jahre 1901 heiratete er die 
schöne und gebildete Elle Tiller. Nach ihrer Hochzeitsreise in Italien, die an schönen Erlebnissen sehr 
reich war, siedelten sie sich in Paris an. 

Die im familienkreis bzw. An französischen Küsten gemalten Gemälde hatten im Salom d' Automne 
den besten Empfand. Dieser künstlerische Verein wählte ihm zu seinem juryfreien Mitglieder. 

Kunffy erwies sich auch auf dem Gebiet der Kulturdiplomatie als erfolgreich. Die Budapester 
Gesellschaft für bildende Kunst beaftragte ihn mit Organisierung einer Ausstellung aus Werken von 
amerikanischen und französischen Zeitgenossen. Die französische Seite lohnte diese Arbeit mit 
Verleihung der Ehrenlegion. 

Er malte seine besten Gemälde während der zu Hause verbrachten Sommer. 1905 bekam er von 
seinem Vater das Somogytúrer Landgut von 1000 Joch. In Somogytúr entdeckte sich der Künstler die 
seine bilderweit belebenden Zigeuner mit langen Haaren, dunkler Gesichtshaut in bunten Kleidern. 
Der egsotische Effekt, der dank der Lebensweise und Äußerlichkeit der Zigeuner in Malerei von 
Kunffy erschien, brachte dem Künstler in Paris eine große Polularität. 

1906 begann er sein Gemälde „Kinderbeerdigung" zu malen. Dem unfangreichen Gemälde gingen 
zahlreiche Studien und Skizzen woran: vor dem schilfbedeckten Bauerhaus fällt eine in Trauer 
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gekleidete Mutter auf einen kleinen aufgebahrten Sarg. Ausenandergezogen auf der rechten und linken 
Seite stehen in kleineren Gruppen die Familienmitglieder bzw. Die charakterisierten Figuren des 
Zeremonie verrichteten Priesters und Kantors. Da die Szene zu Erntezeit spielt, hat das Gemälde 
wenige Teilnehmer. Der von der Weißen Hauswand zurückscheinende Sommersonnenschein betont 
die Blockform de einzelnen Figuren. Der Halbkreisbogen der Veranda hebt die Figur des seinen Kopf 
neigenden Vaters hervor und bindet sie mit den Leidtragenden zusammen. 

Er siedelte aus Paris wegen heimischer Bewirtschaftung und Erziehung seines Sohnes heim. Früher, 
im Jahre 1913 veranstaltete er in der Georges-Petit-Galerie eine roße Sammlungsausstellung. Die 
Zeitungen schrieben von der Ausstellung mit Sympathie. Er wurde eine der berümten Figuren des 
Pariser Kunstlebens. Er geriet in Freundschaft mit ausgezeichneten Künstlern, z.B. Aman Jean, 
Dagnan Bouveret, La Touche, Paul Albert Besnard, Leon Lhermitte. In seiner Wohnung veranstaltete 
er Soireen, wo seine Frau und Emil Sauer Klavierkonzerte gaben. Er beabsichtigte, sich von Paris nicht 
vollkommen zu trennen. 

Infolge des ersten Weltkrieges mußte das Material der Ausstellung und die Gegenstände seines 
Heimes 10 Jahre lang im Ausland bleiben. 

In seiner malerischen Arbeit vertiefte er sich in Darstellung der Feste, alltäglichen Intimitäte, 
mühevoller Arbeit des Volkes vom Somogy-Komitat. Aus seiner Anziehung zum Naturalismus zog er 
in Gebiet seiner Porträtdarstellung Nutzen. Immer öfter malte er auch Selbstporträte. In Budapester 
National-Salon veranstaltete er 1924 aus seinen nach des stürmischen historischen Jahren aus Paris 
heimgelieferten und neuen Gemälden seine eigentliche debütierende Ausstellung. Die Presse schrieb 
von ihm mit einer großen Anerkennung. Er wurde von ICároly Lyka, Dezső Rózsafíy und Artur Elek 
hochgeschätzt. Der Verein für bildende Kunst wählte sich zu Vizepräzidenten. 1925 bekam er den 
staatlichen Pastellpreis, 1926 wurde er dank seines Gemäldes „Ernter" (1921) mit Genrepreis 
ausgezeichnet. 

Aufgebend seine Budapester Wohnung zog er 1934 endgültig nach Somogytúr um. Zu dieser Zeit 
versuchte er seine Maltechnik zu erneuern. Auf weiß grundierten Lendwandflecken arbeitete er mit 
aquarellmäßiger Öltechnik von durchsichtiger Dünnheit, dadurch einen frischen Eindruck erweckend. 

Mit seinen Gemälden von einer neuen Technik tritt er 1942 auf der Ausstellung in Budapester 
Tamäs-Galerie auf. Die Pressekritik meldete über Verjüngerung von Kunffy. 

Die dramatischesten Jahre des zweiten Weltkrieges überstand er in Budapest, während sein Haus in 
Somogytúr zerstört und geplündert wurde. Fast 1000 St. Von seinen Gemälden wurde in Verlust 
geraten und beschädigt. In Bunkern steckend erlebte er den Sturm von Budapest. Er machte auch 
Tagesbuchesnotizen über diese Tage. 

Sein Landesgut wurde während der Bodenverteilung liquidiert. Seine schön blühende Wirtschaft, 
sein Weinberg und seine Fischteiche wurden verwirtschaftet. Er durfte sich die Kurie und das Atelier, 
bzw. den die angenehm verbindenden Park einhalten. Er nahm auf sich, alles vom Anfang zu beginnen 
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und ausschießlich von der Malerei zu leben. Seine Gemälde mit Bauer-Themen wurde von der Jury der 
Staatsmacht mit Begeisterung empfangen, weil in denen die Jury die künstlerische Unterstüzung der 
Ideologie des Aufstiegs der Arbeiter und Bauern sah. Auf diese Weise war Kunffy Hüter der 
progressiven Überlieferungen in den 1950 er Jahren. 

Er erhielt den Verdienstorden der Arbeit (1959) und die Auszeichung des Verdienten Künstlers 
(1960). Die letzte bedeutende Ausstellung in seinem Leben wurde 1960 im Ernst-Museum 
veranstaltet. Er verstarb im Alter von 93 Jahren am 12. März 1962 im Kaposvárer Krankenhaus. Vor 
dem Atelierseingang befindet sich ein Grabdenkmal mit seinem Reliefporträt. Der Staat erkaufte sich 
von seiner Witwe den Gesamtnachlaß. Aufgrund dieses Nachlaßes wurde das Kuriegebaude als 
Erinnerungsmuseum eingerichtet. Die Möbel und die das ganze Lebenswerk repräsentierenden 
Gemälde empfangen die Besucher auf der Straße südlich von Balatonlelle, in der vom Künstler 
ausgestalteten originalen Einrichtung. 

Die Zahl der sämtlichen Werke von Kunffy beträgt fast 2000 St. Neben Ölgemäden schöpfte er 
auch Pastellbilder, Ölskizzen, Zeichnen, Aquarelle und ein paar Statuen. Diese Zahl enthält leider auch 
die während des zweiten eltkrieges zerstöten oder geraubten 1000 Gemälde. Seine Werke sind in 
zahlreichen Museen Europas, z.B. in Paris, Rom, Mailand, Bukarest, Budapest und vor allem in 
Privatsammlungen zu finden. In Kaposvárer Privatsemmlungen befinden sich einige Hunderte von 
seinen Werken. Seine größte Kollektion aus mehr als 300 St. Öl- und Pastellgemälden bzw. Graphiken 
ist in Kaposvárer Rippl-Rónai-Museum zu finden. Den kunsthistorishen Stilkategorien laut ist Kunffy 
als Meister der Pleinairs definiert, aber seine Kunst enthält auch mehrere Stileffekte aus seiner Zeit. 
Dem akademischen Stil am Anfang (Prophet Jeremiás 1895) folgte die kurze Munkácsy-Zauber-
Periode mit romantischer Färbung. (Job 1896) Diese Periode befolgte der von jungen französischen 
Künstlern als sezessionistisch gennante Stil. (Bretonische Küste 1898, Meine Frau in Palmenhaus 
1903) Während der Suchung nach einheimischen Motiven summierte er seine künstlerischen 
Erfahrungen im dem Nagybánya-Trend entsprechenden „plein air" naturalistischen Stil. 
(Kinderbeerdigung 1907) Manchmal ging er mit Pinsel mit einer virtousen Leichtigkeit um und 
gruppierte auf impressionistische Weise in Flecken die Motive (Volksversammlung 1918, Vor 
Kaffeehaus in Tunis 1913), eind anderes Mal schuf er schwere an realistischen Beobachtungen reiche 
Genrebilder. (Mittag essende Ernter 1921, Landwirtschaftliche Arbeiterfamilie 1926). 

Auf mühelosen impressionistischen Gemälden mit hellem Ton seiner letzten Periode zeigte sich das 
Wissen, das durch seine malerische Philosophie Einfach mehr ausdrückt. (Stilleben mit Melone 1930, 
Gartenweg mit blühenden büschen 1935). 

Schließlich soll hier Kunffys ars poétika stehen: „Ich lernte von vielen, aber machte niemand 
nach. Mein Muster war die große Natur, deren Schönheit ich geniwßen konnte." 
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AUSSTELLUNGSFÜHRER DES KUNFFY GEDENKMUSEUMS IN SOMOGYTÚR 

Somogytúr liegt im Anziehungsgebiet des Balatons, die Ortschaft durchquert die Hauptstraße 
Kaposvár und Balatonlelle. Sie ist leicht erreichbar, aus Verkehrs- und Fremdenverkehrsabsichten hat sie 
eine günstige Lage. Eines der Gebäuden des Gedenkmuseums liegt an der Verkehrsstraße. Die Kurie aus 
dem 18. Jh. ist das älteste Gebäude der Siedlung. Es ist ein typisches Beispiel der Bauweise der 
Kleinadeligen des „ungarischen Biedermeiers". Das Museumeinheit besteht aus dem Gebäude der 
adeligen Kurie und des Ateliers. Das klassizierende Atelier mit dem Säuleneingang, wie ein den Künsten 
gewidmeter Tempel nach altgriechischem Stil wurde 1909 gebaut. Die zwei Gebäuden sind von einem 
Schatten gebenden malerischen 700 Qudratklafter Park umgearmt. Auf den Steinsäulen der 
Wageneinfahrt auf der Straße sind zwei schön geschnitzte Steinvasen, gezeigt, dass man in einen 
adeligen Schlossgarten kommt. Die Statuen der im Park stehenden Schutzheiligen nach barockem Stil 
hat selbst der Künstler gerettet. Neben dem Herrenhaus steht die Statue von St.Florian, der 
Schutzheilige der Feuerwhrleute war. In der Mitte des Parks steht eine Maria Statue mit ihrem Kind, mit 
der ungarischen Krone auf dem Kopf wie Schutzheilge des Ungarnlandes. Vor dem Atelier stehen zwei 
Statuen von Nepomuki St. Johann, der Schutzheiliger von Somogytúr ist. An der Wand des Ateliers ist 
ein Hochbild aus buntem Terrakotta nach italienischem Renaissancestil: die Madonne von Luca della 
Robbia (ein Nachbild aus dem 20. Jh., Kunffys haben es 1913 während ihrer Italienreise gekauft.). 

Die Zimmer des mit seiner Intimität anfassenden Gedenkmuseums, die inneren Räumlichkeiten 
zeigen das Lebenswerk und Lebenslage des Malers Lajos Kunffy zu Hause in seinem Landsitz. Die 
vielen schönen Kunffy Gemälden sind in dem zu Hause Milieu des Künstlers ausgestellt. Im Museum 
ist die Rekonstruktion der ehemaligen Hausbenutzung dargestellt, um den persönlichen Reiz des 
Künstlers zu steigern. 

Die Museenorganisation des Komitates Somogy hat eine besonders glückliche Lage, da sie die 
ehemaligen Zuhause drei international bekannte Künstler Mihály Zichy in der Gemeinde Zala, József 
Rippl-Rónai auf dem Róma Berg in Kaposvár, und Lajos Kunffy in Somogytúr als Gedenkhaus nach 
originellen Zuständen einrichten konnte. Es war sehr wichtig, die Gemälden in einem Enteriőr 
auszustellen, das die gesellschaftliche Lage und den daraus stammenden Geschmack und Auffassung 
des Künstlers darstellt. Dadurch können diese Kulturschöpfungen in einem tieferen, differenzierten 
kulturgeschichtlichen Zusammenhang interpretiert. 

Lajos Kunffy, der seine künstlerische Studien in Paris gemacht hat, lebte 17 Jahre lang in der 
Hauptstadt der Künste. Als jung vermählt lebte er in Paris, als er von seinem Vater 1905 den tausend 
Katastraljoch Besitz bekommen hat. Der Besitz des Bodens bedeutete eine schöpferische 
Unabhängigkeit, aber es war ihm entscheidend wichtig, dass das kleine Dorf eine unerschöpfliche 
Quelle seiner Malerthemen geworden ist.Dort lebten Bauern im Trachtenkleid, Zigeuner in ihren 
bunten Bekleidung. Die Bilder, die sie darstellen, charakterisieren die Malerei von Kunffy, die in 
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stilischer Verwandschaft mit der Malerei aus Nagybánya ist. Das Lebenswerk-Spezifikum von Kunffy 
ist jene Periode seiner Malerei, in der er Bilder mit Themen des Lebens der Zigeuner geschaffen hat. 
In seinen ältlichen Jahren hat er mit dem Grossstadtleben aufgehört und zog 1934 endgültig nach 
Somogytúr und brachte die Einrichtung seiner ehemaligen Wohnung aus Paris und Budapest. Seine 
erfolgbringende Hauptwerke hat er nie verkauft. Seine Werke sind in einem geblieben, er hat sie dem 
Staat, den Museen geschenkt. Seine bedeutende Werke sind auch in der Ungarischen Nationalgalerie 
zu sehen und bei heimischen und ausländischen Privatsammlern. 

Die Ausstellräume des Museums sind nach dem Besucherweg folgende: 

Das Wirtschaftsbüro des Gutes von Kunffy Lajos 

Der Künstler, der Besitztümer wurde, - hatte keine Qualifizierung als Landwirt, - begann aber mit 
großer Verantwortung die Bewirtung des Gutes, das den tradizionell sicheren Unterhalt der Familie 
gegeben hat. Von ihm stand der bohème Gentrygeist weit weg, der am Anfang des 20. Jh.-s gerade in 
Mode war. Er studierte die Fachliteratur und hat einen Wirtschaftsverwalter angestellt. Es gaben 
Jahren, als die Bewirtschaftung einen Aufschwung nahm. Die Zucht von Trauben, Fisch, Rind und von 
Apfel erreichten einen weiten Ruf, Kunffy gewann landwirtschaftliche Preise. Die Urkunden an der 
Wand beweisen all diese. Wir zitieren Kunffy: 

„Im Sommer 1905 haben mich nicht nur die Arbeiten der Bewirtung, sondern auch die der Bauarbeiten in 
Anspruch genommen. Ich habe einen schönen Pferdestall, einen Wagenschuppen und eine Eisenschmied- und 
Wagnerwerkstatt, vor unser Wohnhaus eine abgedeckte Terasse gebaut, die von uns sehr erwünscht war. Ich habe lange 
geguckt und überlegt, damit sie den Maßen des Hauses entspricht. Danach habe ich Wasserleitung mit Badezimmer 
machen lassen, damit unsere dörfliche Bequemlichkeit vollständig wird. Um den Garten zu rekonstruieren, lud ich zu 
uns den Obergärtner des Herrschaftsgutes aus Lengyeltóti ein, außerdem setzte ich viele Bäume. 

Balatonlelle war der nächstgelegene Badeort, der sich in dieser Zeit schön entwickelte und wir fanden hier eine 
angenehme Berührung der Ortschaft, wenn wir mit unserem ungarisch ausgerüsteten Wagen hineinkutschiert sind. 
Zoltán Boschnyák Räter des Ministeriums, den wir schon auch aus Budapest kannten, kam zu uns hinaus, er 
intersich für Somogytúr, da er hier geboren ist. Mein Großvater hat dieses Gut von seiner Familie gekauft. Die 
Familie hat das Gut damals verkaufen müssen, da bei dem Tod seines Vaters Gusztáv Bosnyák viele Erben gab. 
Sein Bruder Géza bewirtete sein Gut in Misefa im Komitat Zala. Als ich Zoltán den Besuch in helle zurückgegeben 
habe, er hatte hier eine Villa, stellte er mich seiner Familie vor. Auch seine Mutter hatte hier eine Villa. Sie war 
eine viel gelesene, frei denkende Frau vom alten Schlag. Die Frau von Géza war die schöne lebendige Jolán Somssich. 
Als sie uns in Somogytúr besucht haben, gelang mir schon im Sommer über sie ein schönes Pastellporträt zu machen. 
Unter den zwei Familien entwickelte sich ein tiefes 
Freundschaftserlebnis. Jolán hat uns auch noch in Paris besucht. " 
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1910 entsanden bedeutende Entwicklungen im Gut. 
„Ich erinnere mich so, dass ich mich in diesem Jahr wegen der Wirtschaßsgelegen-heiten heimbeeilen musste: in 

diesem Jahr habe ich im Gut 20 Katastraljoch Weintrauben angepflanzt, mit den Arbeiten habe ich Nitz 
Weinbauinspektor aus Szekszárd beauftragt, noch im Herbst, vor meiner Abreise. Mit ihm haben wir das 
entsprechende Gebiet ausgewählt, das zu diesen Zwecken am besten geeignet war. Wir mussten darauf achten, dass 
es Sandboden sein muss, möglichst muss es gegen Filoxerie Immunität zeigen. Der Schlag war so ausgewählt, dass 
er in den Nachmittagsstunden Sonnenschein bekommt, der die Qualität desWeines erhöht. Es ist dann dermaßen 
gelungen, dass ich allbekannt den besten Wein in der Umgebung bekommen habe. 

In diesem Jahr waren auch die Fischteiche angelegt, zu deren Bodenarbeiten habe ich Erdarbeiter aus der 
Tiefebene angestellt. In dieser Zeit wurden im Land zahlreiche künstlich gemachte Fischteiche angelegt, die sich 
damals sehr einträglich zeigten. Mein Bruder Karl hat eben in dieser Zeit in seinem römischen Landgut 
Odeschalchi iloki bei Susek großen Fischteiche angelegt, und er hat mir damit zu dem 20 Katastraljoch großen 
Fischteich Lust gemacht, der auch das Landschaftsbild des Tarer Tal verschönert hat. Die Fische waren gewöhnlich 
mit Gerste und Fischmehl gefüttert, die unsere Karpfen sehr schmackhaft gemacht hat, sie hatten fast eine Marke 
in Budapest in der Markthalle. Die künstliche Fischzucht nahm so große Ausdehnungen an, dass die Budapester 
Fischhändler in speziellen Behälterwagen die Fische lebend nach Berlin geliefert haben. 

Der Gedanke der Weinanbau stammt von Propst Ágoston Fekete als er erste mal bei mir war. Ich habe ihn in 
Fácánkert kennengelernt. " 

Das Schlafzimmer des Künstlers 

Die hier zu sehende Einrichtung trägt persönliche und familiäre Erinnerungen. Ein Selbstbild, die 
Ehefrau, das einzige Kind, die Eltern, das heimliche Milieu und die Reisen erscheinen auf den 
Gemälden. Hier gedenken war des Vaters des Künstlers Adolf Kunffy, „des letzten Garibaldisten". Er 
spielte im finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg der Familie eine entscheidende Rolle. Mit seiner 
modernen und intensiven Bewirtung erwarb er stattlichen Grundbesitz. 1912 bekam er Adelstitel. Er 
erzog seine Kinder zu wertvollen, geschulten Menschen mit europäischer Mentalität. Sein 
erstgeborener Sohn Lajos Kunffy war bei Jurastudien unterstützt, aber auch bei den künstlerischen 
Ambizionen stand ihm sein Vater mit großer Hingebung bei. 

„Mein Vater hat nur eine Handelsmittelschule in Nagykanizsa absolviert, die damals landesweit die beste Schule 
war. Daneben hat er viel gelesen, er war in allen Richtungen gut informiert und hatte ausgezeichnete 
Urteilsfähigkeit. In seiner Jugendzeit war er mehrmals in Italien. Es hat seinen Gesichtskreis erweitert und erweckte 
seine Interesse für die Kunst. Er abonierte italienische, illustrierte Blätter. In dieser Zeit wurden die indischen 
Kunstdenkmäler freigelegt, die in diesen Blättern reproduziert waren. Diese hat er auch uns Kindern immer gezeigt. 
Er hat die Malerei besonders geliebt. Ich erinnere mich daran, als ich mit 19-20 in Gálosfa die dünnen Pferde 
eines Kaposfüreder Kutscher gemalt habe, wie sie zum Wagen angefesselt fraßen, war von diesem Bield ganz 
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begeistert, wie gut ich den Charakter zurückgebe. Er war ein Erwerbertyp, aber er überschätzte das materielle 
Vermögen nicht. Er kümmerte sich darum, seinen drei Söhnen Unterhalt geben zu können. Wenn es aber nicht 
seinen Wünschen entsprechend gelang, war er auch so zufrieden. Er begründete es mit den allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen und sagte, dass wir auch zurückblicken müssen, es gibt Leute, die noch einen 
schlechteren Zustand haben, trotzdem beschweren sie sich nicht. Er gab seinen Kindern alles, was ihre bürgerliche 
Erziehung erwünschte. " 

Das Zimmer der Ehefrau des Künstlers 

Das frauenhafte Enterieur wiederspiegelt den Geschmack von Frau Kunffy. Mit der Einrichtung der 
Wohnung und dem Zusammenwählen der Möbelstücke war die geschulte, in Budapest erzogene 
Ehefrau beauftragt. Sie konnte um ihren Künstlermann eine angenehme familiäre und 
freundschaftliche Atmosphäre schaffen. Die Gemälden zeigen die dekorative Schönheit, das 
Klaviertalent und die mütterliche Rolle von Frau Kunffy. Bei Geburt wurde das Hören der Frau 
beschädigt. Freund der Familie war Emil Sauer deutscher Pianist, Schüler von Liszt, virtuoser Künstler 
der Werke des großen Meisters. Er hat sowohl in der Pariser als auch in der Budapester Wohnung von 
Kunffys Klavierabende gegeben. 

Der Maler schrieb über seine Frau: 
„Zu unseren Abenden luden wir die französischen Künstler ein, so erweiterte sich unser Bekanntenkreis 

gesellschaftlich. Meine Frau sprach ausgezeichnet französisch, was bei Ausländern ganz ungewöhnlich war und die 
Franzosen haben es besonders anerkannt. Sie war auch in der franzosischen Literatur und Geschichte ausgezeichnet 
orientiert, was den Franzosen aufgefallen hat. Mit ihrer Schönheit und auffallender Erscheinung war sie Zier sogar 
der Pariser Gesellschaft. Sie imponierte mit ihrer musikalischen Kentnissen und mit ihrem künstlerischen 
Klavierspiel. Sie war einer der besten Schülerinnen von Árpád Szendi, der sie zu professioneller Künstlerin machen 
wollte. Damals spielte sie noch gern in der Gesellschaft. Eines Tages wurde sie um Spiel auf dem Abend von Gaston 
La Touché in Saint Cloud gebeten, und die große französische Gesellschaft war vor ihrem Spiel total entzückt. 
Bartholomé, der bekannte Bildhauer, der am Eingang des Friedhofes Perle la Cheise das bekannte „Aux morts" 
Schöpfung machte, hat sie danach bei jeder Begegnung so begrüßt: je n'oublierai jamais cette rapsodi de Liszt. (Ich 
werde nie diese Liszt Rapsodie vergessen.) An einem Abend der österreichisch-ungarischen Botschaft war sie von 
bekannten ums Spiel gebeten, hier waren aber Berufsmusikanten zur Unterhaltung der großen Gesellschaft angestellt, 
sie zögerte sich zu spielen. So um Mitternacht wurde ihr weisgemacht, dass die Berufsmusiker schon weg sind . Da 
setzte sie sich zum Klavier und gleich nach den ersten Takten strömelte die ganze Gesellschaft zum Klavier, obwohl 
sich niemand bei dem Spiel der Berufsmusikanten in der Unterhaltung stören ließ. In ihrem Spiel ertönte die Seele 
und alle ihre Zuhörer waren davon tief betroffen. Alle haben in tiefer Stille zugehört. Leider ist ihr Hören immer 
schwächer geworden, obwohl man alles in ihrem Interesse unternommen hat, erstmal ein Professor aus Paris, später 
der berühmteste Spezialist Professor Urbanischitsch, ihr aufrischtiger alter Freund, niemand konnte aber ihr helfen. 
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Speisezimmer 

Das Speisezimmer ist der Salon der adeligen Kurie. Seine volkskunstähnliche Einrichtung hat selbst 
Lajos Kunffy als Andenken seines Elternhauses ausgewählt.Die Traditionen der volkseigenen Kultur 
haben ihn 1870 in Orci und Gálosfa tiefer getroffen. In Paris lebte er jahrelang zwischen französischen 
Stilmöbeln. Als er in der Sommerzeit heimkehrte, hatte er große Anziehungskraft zur Welt der 
Volkskunst gefühlt. Statt einer großbürgerlichen, bzw. landadeligen Einrichtung des Salons hat er um 
1920 eine komplette im Grund rot bemalte mit Blumen gemusterte Speisezimmereinrichtung machen 
lassen. Die an der Wand hängenden Gemälden waren mit der Einrichtung harmonisiert. Auf diesen 
farbenfrohen Bildern, die Kunffy nach präzisen Beobachtungen gemalt hat, sind in Tracht gekleidete 
Mädchen und Jungen bei Hochzeitsereignissen und Erntefesten zu sehen. Ein grosser Anteil der Kunst 
von Kunffy besteht aus Genrebilder und aus Bilder, die das Leben und Einwohner des Dorfes 
darstellen. Auf seinem Selbstbild von älteren Jahren verkörpert er die Figur eines traditionen
pflegenden Patritoten, der sich in die Einsamkeit des Landes zurückgezogen hat. 

Gästezimmer 

Kunffy hat sommers seine geliebtesten Malerkollegen zur Schöpfungsarbeit eingeladen. Der 
Hauptvertreter der modernen ungarischen Malerei József Rippl-Rónai war hier zwischen 1905-1908 
mehrmals zurückkehrender Gast. Berühmte Porträts hat er über nach französischer Mode gekleidete 
Frau Kunffy gemalt. (Bekannt ist das Bild mit dem Titel „Kunffy Kind", das er noch 1904 in dem 
Vargaligeter Kunffy Gut gemalt hat. Irgendwo ist auch noch ein über Kunffy gemalte Bild versteckt.) 

Der Hausherr hat eine liebevolle Episode über den zu Gast eingeladenen Rippl-Rónai geschrieben: 
Auch Józsi hat sehr viel in Somogytúr gearbeitet. Über meine Frau, die ihm gern posierte, hat er eine ganze Reihe 
von Bildern gemalt. Diese Bilder hat nach meinem besten Wissen Marcell Nemes, der bekannte Kunstsammler 
gekauft. Meine Frau hat dafür auch Honorar bekommen; eines der hübschen Porträts hat er ihr geschenkt. Meine 
Frau hat Józsi wegen seiner guten Laune und kerniges Ungarisch. Er hat von ihr den Kosenamen Ocskay 
bekommen. In dieser Zeit wurde im Lustspieltheater „Der Ocskay Brigadier" von Ferenc Herczeg gespielt. Der 
Darsteller dieser Rolle erinnerte sie an Rónai. Während ihrer Posierung gab es eine lustige Episode. Meine Frau 
hat ihn so gegen Mittag gefragt: „Sagen Sie Ocskay, soll ich noch weiter posieren oder darf ich jetzt in die Küche 
gehen, um zu sehen, ob das Essen schon gut ist. Da hatten wir eine neue Köchin, meine Frau war noch nicht ganz 
sicher, ob alles gut läuft, ob ihre Wissenschaft entsprechend ist. Józsi befand sich in einem großen Dilemma, da er 
tief in seiner Arbeit saß, überlegte eine Weile, endlich spuckte aus: „Nun gehen Sie bitte in die Küche!" Er mag 
nähmlich nicht nur das Schöne, sondern auch das Gute, besonders bei den Speisen. " 
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Béla Iványi Grünwald kam in den 1920-er Jahren mehrmals aus seinem Sommerhaus in Balatonlelle 
nach Somogytúr wegen des Malens der Zigeuner modeile. Das Malen der Landschaftsmotiven zog 
István Bosznay, Caesar Kunwald, Aladár Edvi Illés, Lajos Szlányi und István Z. Soós hierher. Die über 
sie gemalten Bilder von Kunffy sind in dem Gästezimmer zu sehen. 

Das Atelier 

Das geräumige Atelier mit hohem Luftraum wurde nach Planung von Kunffy 1909 gebaut. Es stellt 
den Besuchern das Gesamtbild der Kunst von Kunffy zur Schau. Hier zeichnet sich ein riesengroßer 
geistlicher Bogen ab, der künstlerische und zeitliche Sehweisen in Reihe und Glied aufstellt, fast 
hundert Jahren in dem ungarischen Kunstleben durch das Millenium mit seiner akademischen 
Mentalität, den plein air Naturalismus, die Sezession, den Impressionismus, die realistischen 
Traditionen ganz bis zum Sozreal der 1960-er Jahren. Hierzu sind die Beispiele der konkreten Werke 
von Akademismus „ Jermias Prophet" (1895) und „Job" (1896. Der plein air Naturalismus ist bei dem 
Bild „Kinderbeerdigung in Somogytúr" (1907), die Sezession auf den über der jungen Frau Kunffy 
gemalten Bildern, der Impressionismus auf den während Reisen gemachte Zeichnungen, Skizzen , der 
Realismus ist im Triptichon „Die landwirtschaftliche Arbeiterfamilie" und auf Erntebilder zu sehen. 

Aus der Pariser Mondänwelt ausgeblickt folgt der Künstlerder Gewohnheiten der Zeitgenossen, 
studiert mit malerischem Zielbewustsein die Volkstracht der Bauer, ihre Lebensweise und mit 
besonderer Hingabe die uralte Fantasie treibende Vitalität der Zigeuner. Hier sind die zahlreichen 
Kunffy Bilder mit Zigeunerthemen, die nicht die außenstehenden Verhältnisse, sondern die des 
toleranten Menschen verkörpern. 

„Eine ganze Zigeunersiedlung war bei mir, gewöhnlich 4-5 Familien, da sie ja viele Kinder hatten, so habe ich 
immer 30-40 Modelle gehabt. Wenn die Arbeiten der Wirtschaft erlaubt hatten, verbrachte ich meine ganze 
Freizeit unter ihnen und konnte so alle ihre Lebenserscheinungen beobachten. Diese Arbeit kostete mir auch Opfer, 
da sie alle meine Pappenbäume haben wollten, um davon Trog zu machen. Diese Bäume tun mir sehr leid, das 
schwere Problem löste ich so, dass ich ihnen nur jeden zweiten Baum gegeben habe, so konnte ich noch lange die 
Schönheit dieser ungarischen Zypresse genießen. " - schreibt Kunffy in seinen Erinnerungen. 

Das Hauptwerk des Ateliers ist das Bild „Kinderbeerdigung in Somogytúr". Was sagt darüber der 
Künstler? 

„Als ich das erste Jahr in Somogytúr verbrachte, habe ich dieses traurige Ereignis gesehen, als sich die verzweifelte 
Mutter auf den Sarg ihres Kleinkindes beugt und der Pfarrer und der Kantor machen ihre kirchliche Aufgaben.Da 
war eine echte Sommerhitze, so dass der Kantor einen Sonnenschirm über den Pfarrer gehalten hat. Vier Mädchen, 
die ihre Sontagskleider anhatten, standen um den Sarg, den sie dann selbst in den Friedhof getragen haben. Außer 
sie waren kaum Leute da, da es die höchste Arbeitszeit, die Ernte war, man hatte keine Zeit herzukommen. Die 
Szene war einfach malerisch, aber ich hatte für diese Zeit andere Arbeiten wie das Portret des geistlichen Hernn 
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Szászy und die Zigeunerbilder, so verschieb ich das Bemalen des Bildes auf den Sommer 1906. Erst hatte ich nur 
eine Skizze, damit die Szene gut in meinen Gedanken bleibt und das TJiema immer reifer wurde. 

Da hatte ich in Somogytúr kein Atelier, ich malte damals unter einem großen Sonnendach. Auch unser damaliger 
Pfairer, der nette József Koller, kam bereitwillig, und wollte Modell sitzen. Während der Schöpfung des Bildes kam 
zu mir auch mein Freund Rippl-Rónai und ermunterte mich , dass ich das Bild á la prima malen soll, also was 
ich da angefangen habe, soll ich vollfertig machen, nie nochmal dazu zu greifen. Obwohld die Figuren lebensgroß 
sind, ging das Malen ganz gut, das Bild ist 4 Meter breit und 250 cm hoch. Das Bild wirkte ganz farbenfroh, die 
Farben behielten ihre ganze Frische. 

Das „prima" Malen ermöglichte auch die Situation, dass ich über alle Teile des Bildes Skizzen gemacht habe. 
Eine ganze Menge von Skissen war in Zeichnung-, in Öl- und Pastellform. Im Herbst brachte ich das große Bild 
aufgerollt nach Paris. Hier habe ich es in erster Reihe Meistern gezeigt, die davon ganz überrascht waren.Das Bild 
hatte einen starken lokalen Charakter, der mit der Zeit, wie die Volkstracht nicht verschwunden war, obwohl der 
Balaton in der Nähe war, hierher kamen Frauen aus der Hauptstadt, hierher brachten die Dorffrauen ihre 
Produkte aus der Hauswirtschaft, um sie zu verkaufen. Lucien Simont interessierte sich sehr für mein Bild, da er 
viel das Volk auf Breton in seiner eigenartigen Volstracht gemalt hat. Er machte auch die Bemerkung dazu, „Lassen 
Sie mein Freund in ihr Dorf keinen fremden Maler hinein. " Seines Wortes habe ich aber nicht beherzigt, da ich 
meine Kollegen immer nach Somogytúr einlud. Aman Jean, der eben da in mein Atelier kam, als ich gerade nach 
Hause ging, zu Mittag essen, ging auf die Ermunterung der Frau des Hausmeisters doch in mein Atelier hinein, 
und schrieb mir einen schönen Gratulationsbrief unter der Wirkung des Bildes. Er war übrigens ein sehr geschickter 
Schriftsteller. Mit Vergnügung las ich sein gründliches, lustiges von Velasquez geschriebenes Werk, das typisch ein 
Schreiben eines Malers war. Dieses Buch verschenkte ich meinem Kollegen Aurél Bernáth, der heute der bester 
Maler-Schriftsteller unter uns ist. Zu der Besichtigung meines großen Bildes, bevor ich es in den Salon geschickt 
habe, lud ich unseren breiten Freunde- und Bekanntenkreis ein, aber auch unser Botschafter Khvenhüller-Metsch 
und die leitenden Räter der Botschaft Graf Nemes und Graf Hadik waren angewesen. Bei der Empfang waren 
auch meine Frau und unser Sohn da. Meine Frau hat ihm schon früher beigebracht, wie er sich vor den Gästen 
verbeugen muss. Das hat er bei dem Abgang des Botschafters fast vergessen, er lief nach ihm, faste sein Redingot 
von hinten an, damit er nicht ohne sein Beugen abgeht. 

Auchfrau Munkácsy war da, die schon von ihrem Besitz in Kolpach zurückgekehrt war und mietete in der rue 
Jeoffroy eine Wohnung. Unter Wirkung meines Bildes machte mir das Angebot, dass ich das Atelier von Munkácsy 
mieten sollte. Wenn ich vom Ehrgeiz besessen gewesen wäre, hätte ich das vielleicht gemacht, aber ich hasste allerlei 
Überheblichkeiten, interessierte mich das Angebot nicht. Im Salon bekam das Bild seinen Platz. Sie hing in der 
Galerie des ersten Stockes, in der Mitte des Hauptwandes. Man konnte es in guter Beleuchtung von Weitem sehen. 
Da die Figuren lebensgroß waren, konnte der Betrachter zwischen den französischen Gemälden das Gefühl haben, 
als ob er in einer anderen Welt wäre, auf dem Hof eines ungarischen Bauernhauses. Die Reproduktion des Bildes 
stand im Katalog. Viele hochgeschätzte Artikel erschienen über das Bild, die leider verloren gegangen sind, ich habe 
nur einen in meiner Schublade gefunden, der aus dem Londoner Illustrierten The Graphic stammt und den der 
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Pariser Korrespondent geschrieben hat. Hiermit zitiere ich es: „Mein Herr, wir würden uns sehr freuen, wenn wir 
Ihr im Salon 1907 ausgestellte großartige Gemälde" Kinderbeerdigung in Ungarn „reproduzieren dürften. Wir 
hoffen, dass sie der Sache zustimmen, damit wir ihr Gemälde in Graphic reproduzieren können. " 

Das ldeine Atelier 

Diese Ausstelleinheit zeigt die Themen des ausländischen Leben, die nach der unter Künstlerkollegen 
erlernten Denkweise entstanden. Diese Bilder vermitteln die Atmosphäre des ersten Jahrzehntes des 
20. Jh-s. Unter diesen sind bürgerliche Porträts, Akte, Straßenbilder, Intimität verliehende Land
schaftsbilder zu sehen. 

DIE FAMILIE KUNFFY 

Der Großvater des Künstlers: SIMON KUNFFY ist in Komlósd am 27. Juni 1816 geboren. Seine Frau: 
JULIANNA SPITZER (1820-1901) westlich von Kaposvár hatten sie ein ldeines Gut „Ebédvesztő". 

Um 1885 hat er von Gusztáv Bosnyák sein 1000 Joch Gut gekauft und danach verpachtet, das 
nachher Kunffy Lajos geerbt hat. Sie wohnten in Kaposvár, in der Berzsenyi Straße. Sie hatten einen 
Sohn und eine Tochter. Die Tochter lebte hier 104 Jahre lang. Der Großvater ist in Kaposvár am 9. 
Juni 1895 in seinem 79. Lebensjahr gestorben. 

Der Sohn von Kunffy Simon ist ADOLF KUNFFY, der Vater des Künstlers. Er ist am 19. Dezember 
1838 in Kajár (Balatonfőkajár) geboren. Er hatte in Nagykanizsa die Handelsmittelschule besucht. 
Von 1860 bis 1864 diente im Heer von Garibaldi in Italien und kam nachher zurück nach Somogy 
und war als Grundpächter tätig. Seine Bewirtung war erfolgreich, konnte bedeutende Gutvermögen 
erwerben. Seine Grundpachtungen waren in Orci und Gálosfa (er pachtete das Gut von den Déger 
Festetich von 1881) und in Varga (hier in Vargaliget pachtete er von Ervin Cseh Fiumaner Statthalter). 
Er hat in Kaposvár 1877 in der Berzsenyi Straße ein Familienhaus gebaut. Später hat er in der 
damaligen István Tisza Straße 9 (heute Dózsa György Straße) ein großes Haus mit Stockwerken bauen 
lassen, wo er bis zu seinem Tod lebte. 1912 hat er den ungarischen Adelstitel mit Vorname 
Somyogytúri bekommen. In Form „KUNFFY" geschriebenen Namensbenutzung erfolgte zehn Jahre 
früher. 
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Die Frau von Adolf Kunnfy, Mutter des Künstlers ist HERMINA HOCHSINGER (1846-1918) 
stammt aus einer Vesprimer Familie. Ihr Vater, Hochsinger war Verpächter des Bischofsgutes in Nyírád. 
Ihre Kinder waren Lajos, Károly, József, Emma. Die Mutter hat sich als Vorsitzende der Kaposvárer 
Judengemeinde mit ihrer Wohltätigkeit allgemeine Achtung erworben. Adolf Kunffy ist am 4. März 
1934 in seinem 96 Lebensjahr in Kaposvár gestorben. Als „der letzte Garibaldist" hat der italienischer 
König und die Regierung Kranz auf sein Grab gelegt. 

LAJOS KUNFFY, Maler und Juristendoktor. Er ist am 2. Oktober 1869 in Orci geboren. 
Mit seinen juristischen Studien begann er 1887 in Budapest. Paralel damit ebsucht er die 

„Mintarajziskola" Musterzeichenschule. 1887 verlässt er diese Schule und bildet er sich im Atelier von 
Pál Vágó weiter. Das dritte Universitätsjahr macht er als Armeedienst. Nach der Offizierprüfung 
bekommt er den Rang als Leutnant. 1890 fährt er nach München und besucht dort ein halbes Jahr 
die Schule von Simon Hollós. Im Frühjahr 1891 wird er an die Münchner Akademie aufgenommen, 
nach einem halben Jahr Studium fährt er im Herst 1891 nach Paris. Die Malerakademie in Paris macht 
er von 1891-1894 an der Julian Akademie. 

Seine Frau ist ELLA TILLER (1881-1963) Tochter von Sámuel Tiller, Schneider von militärischen 
Uniforme. Ihre Eheschließung war am 17.März 1901 in Budapest. Sie siedelten sich in Paris an.Ihr 
Sohn Zoltán ist am 20. Juli 1902 in Paris geboren und er war auch dort getauft. Kunffy ist auf den 
Ausstellungen der Salonen in Parisoft zu sehen, er wird ein bekannter Künstler. 1905 bekommt er für 
seine organisatorische Tätigkeit und für die Erfolge in der Kulturdiplomatie die Ehrenlegion, das 
Ritterkreuz. 1913 nimmt er mit einer selbständigen Ausstellung von Frankreich Abschied. Jeden 
Sommer verbrint er ab 1905 in Somogytúr. 1913 ziehen sie nach Budapest. 1924 veranstaltet er eine 
Ausstellung in dem Nationalsalon . 1925 bekommt er den Staatlichen Pastellpreis, 1926 den Genre-
Preis. 

Von 1934 leben sie endgültig in Somogytúr. 1944 werden Kunffy und seine Frau bei der 
Judenverfolgung ausquartiert und sie werden nach Tab ins Getto geliefert. Bittweise bekommt er 
Immunitätsrecht vor den Judengesetzen, sie fahren nach Budapest zu ihrem Sohn. In Bunker steckend 
erlebte er den Sturm von Budapest. Fast 1000 St. von seinen Gemälden wurden in seinem Haus in 
Somogytúr in Verlust geraten und beschädigt. 

Weitere Inzidenzfälle treffen ihn als Gutherr. Sein Gut wird von ihm genommen, aber seine 
persönliche Freiheit wird nicht begrenzt. Laut seines Ansehens als Malerkünstler konnte er sein Haus 
und Atelier behalten. Die neue Kulturpolitik akzeptiert seine Kunst. Sein Atelier wird 1958 eine für 
die Öffentlichkeit eröffnete Galerie. In seinem 90. Lebensjahr bekommt er staatliche Auszeichnungen, 
1959 Verdienstorden der Arbeit, 1960 Verdienter Künstler. 

Der Künstler starb am 12 März 1962 in dem Kaposvárer Krankenhaus. Sein Grab befindet sich in 
Somogytúr, vor seinem Atelier. Das Gedenkmuseum in Somogytúr wurde 1979 in seiner heutigen 
Form in Zusammenstellung von János Horváth gemacht. 
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Der Sohn des Künstlers DR. ZOLTÁN KUNFFY (1902-1986) hatte die Hochschule für 

Bodenkultur in Wien als Agraringenieur absolviert. Von 1918 bis 1945 hat er die Wirtschaft in 
Somogytúr geleitet, später beschäftigte er sich mit landwirtschaftlichen Forschungen. Er hatte keine 
Kinder. 

Die Geschwister des Künstlers (Károly, József, Emma): 
KAROLY KUNFFY (geb. 1867) Landwirt, seine Ausbildung bekam er in Halle, an der land

wirtschaftlichen Fakultät der Universität. Er war ein ausgezeichneter Landwirt. Er leitete das Gut 
seines Bruders von 1905-09 in Somogytúr. Sein Gut lag bis 1945 im Komitat Tolna in Fácánkert. 
Seine Kinder leben in den USA. 

DR.JÓZSEF KUNFFY (1877-1927) Rechtsanwalt. Mit seiner im ersten Weltbieg erhaltener 
Krankheit lebte er 50 Jahre lang. 

EMMA KUNFFY heiratete um 1894 in Kaposvár. Sie bekam einen Sohn 1895, Antal. Sie lebte im 
Haus ihrer Eltern in der heutigen Dózsa György Straße 9. 

Das Grabgewölbe der Familie Kunffy mit dem Adelsvorname „somogytúri" liegt in Kaposvár in dem 
israeliten Friedhof. Das Wappen: auf dem Schild links oben liegt die Krone mit drei Davidsternen und 
oben rechts eine Bourbonlilie, darunter ein Löwe mit Weizenähre. 
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ROBOZ ISTVÁN IRO 1894. (olaj) 
ISTVÁN ROBOZ, WRITER (oil) 

ISTVÁN ROBOZ SCHRIFTSTELLER (Öl) 
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JÓB 1896. (olaj) 
JOB (oil) 
JOB (01) 



CSÁSZÁR JÓZSEF VARGA! BIRO 1900. (olaj) 
JÓZSEF CSÉSZÁR, THE JUDGE FROM VARGA (oil) 

JÓZSEF CSÁSZÁR SCHULZE IN VARGA (Öl) 

KOSSUTH SZAKÁLLAS PARASZT 1901. (olaj) 
A PEASANT WITH KOSSUTH BEARD (oil) 

BAUER MIT KOSSUTH-BART (Öl) 
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A BRETAGNE-I TENGERPARTON 1898. (olaj) 
ON THE BRETAGNE COAST (oil) 

AN DER KÜSTE IN BRETAGNE (Öl) 



FELESEGEM 1901. (pasztell) 
MY WIFE (pastel) 

MEINE FRAU (Pastell) 
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FELESEGEM PÁLMAHÁZBAN 1902. (olaj) 
MY WIFE IN THE PALM HOUSE (oil) 
MEINE FRAU IM PALMENHAUS (Öl) 
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FIAMALMÁVAL 1904. (olaj) 
MY SON WITH AN APPLE (oil) 
MEIN SOHN MIT APFEL (Öl) 
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FIAM PIROS KÖTÉNYBEN 1904. (olaj) 
MY SON IN AN RED APRON (oil) 

MEIN SOHN IN ROTER SCHÜRZE (Öl) 



FELESEGEM FIAMMAL 1906. (pasztell) 
MY WIFE WITH MY SON (pastel) • MEINE FRAU MIT MEINEM SOHN (Pastell) 

FELESEGEM FIAMMAL 1909. (pasztell) 
MY WIFE WITH MY SON (pastel)' MEINE FRAU MIT MEINEM SOHN (Pastell) 
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RIPPL-RÓNAI FEST SOMOGYTÚRI KERTEMBEN 1905. (pasztell) 
RIPPL-RÓNAI IS PAINTING IN MY SOMOGYTÚR GARDEN (pastel) 

RIPPL-RÓNAI MALT IN MEINEM GARTEN IN SOMOGYTÚR (Pastell) 



RIPPL-RÓNAI FELESEGEMMEL A SOMOGYTURI KERTEMBEN 1905. (pasztell) 
RIPPL-RÓNAI WITH MY WIFEIN MY SOMOGYTÚR GARDEN (pastel) 

RIPPL-RÓNAI MIT MEINER FRAU IN MEINEM SOMOGYTURER GARTEN (Pastell) 
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RIPPL-RONAI JÓZSEF ARCKÉPE 1907. (pasztell) 
THE PORTRAIT OF JÓZSEF RIPPL-RÓNAI (pastel) 

DAS PORTRÄT VON JÓZSEF RIPPL-RÓNAI (Pastell) 
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ZONGORÁZÓ NO 1906. (olaj) 
MY WIFE PLAYING THE PIANO (oil) 

MEINE KLAVIER SPIELENDE FRAU (Öl) 
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MIHÁLY CIGÁNY 1905. (olaj) 
MIHÁLY A GYPSY (oil) 

MIHÁLY ZIGEUNER (Öl) 
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SOMOGYTÚRI GYERMEKTEMETÉS 1906. (pasztell vázlat) 
THE CHILDBURIAL IN SOMOGYTÚR (pastel draft) • KINDERBEERDIGUNG IN SOMOGYTÚR (Pastell Skizze) 

SOMOGYTÚRI GYERMEKTEMETÉS 1906. (pasztell vázlat - részlet) 
THE CHILDBURIAL IN SOMOGYTÚR (pastel draft) • KINDERBEERDIGUNG IN SOMOGYTÚR (Pastell Skizze) 
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SOMOGYTURJ GYERMEKTEMETÉS 1907. (olaj) 
THE CHILD BURIAL IN SOMOGYTÚR (oil) 

KINDERBEERDIGUNG IN SOMOGYTÚR (Öl) 
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SOMOGYTURI LÁNYOK VASÁRNAPI BESZÉLGETÉSBEN 1909. (olaj) 
SOMOGYTÚR GIRLS IN A SUNDAY TALK (oil) 

MÄDCHEN AUS SOMOGYTÚR IM SONTAGSGESCHPRACH (Öl) 
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SOMOGYTURI LAKODALOM 1910. (olaj) 
A WEDDING IN SOMOGYTÚR (oil) 
HOCHZEIT IN SOMOGYTÚR (Öl) 



ARATOÜNNEP 1910. (olaj) 
HARVEST FEAST (oil) 

ERNTEFEST (Öl) 
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FELESEGEM 1909. (olaj) 
MY WIFE (oil) 

MEINE FRAU (Öl) 



CLEMECEAU-NE 1910. (pasztell) 
MRS MICHEL CLEMECEAU (pastel) 

FRAU MICHEL CLEMECEAU (Pastell) 
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KÁRTYÁZÓ SZÜLEIM 1910 к. (olaj) 
MY PARENTS PLAYING CARDS (oil) 

MEINE ELTERN BEIM KARTENSPIEL (Öl) 



SAKKOZOK A KERTEMBEN 1911. (olaj) 
CHESS PLAYERS IN MY GARDEN (oil) 

SCHACHSPIELER IN MEINEM GARTEN (01) 
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BOGNARMESTER 1910. (olaj) 
A CARTWRIGHT (oil) 

WAGNERMEISTER (Öl) 
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PÁRIZSI UTCA 1906 (olaj) 
A STREET IN PARIS (oil) 

STRAßE IN PARIS (Öl) 
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SAUER EMIL KONCERTEZIK 1906 (olaj) 
EMIL SAUER IN CONCERT (oil) 
EMIL SAUER IM KONZERT (Öl) 



KÉT CIGÁNY 1910. (olaj) 
TWO GYPSIES (oil) 

ZWEI ZIGEUNER (Öl) 
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CIGÁNYGYEREKEK 1909. (olaj) • GYPSY CHILDREN (oil) • ZIGEUNERICINDER (Öl) 

CIGÁNYOK A TŰZ MELLETT 1911. (olaj) • GYPSIES AT THE FIRE (oil) • ZIGEUNER AM FEUER (Öl) 
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TEKNŐVÁJÓ CIGÁNYOK (vázlat) 1909. (olaj) 
HUTCH MAKING GYPSIES (oil) 

TROGHÖHLENDE ZIGEUNER (Öl) 

123 



CIGÁNYASSZONY A PUTRI ELŐTT 1910. (olaj) 
A GYPSY WOMAN AT THE HOVEL (oil) 
ZIGEUNERFRAU VOR DER HÜTTE (Öl) 
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CIGÁNYASSZONYOK A HÍDON (Hazafelé) 1911. (olaj) 
GYPSY WOMEN ON THEIR WAY HOME (oil) 

ZIGEUNERFRAUEN AUF DEM WEG NACH HAUSE (Öl) 
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TEKNOFARAGÓ CIGÁNYOK 1911. (olaj) 
HUTCHCARVING GYPSIES (oil) 

TROGSCHNITZENDE ZIGEUNER (Öl) 
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CIGANYVAJDA CSALADJA 1911. (olaj) 
A GYPSY CHIEF'S FAMILY (oil) 

DIE FAMILIE VOM ZIGEUNERHAUPTMANN (Öl) 
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ALVÓ NŐ LÁMPÁVAL 1903. (olaj) 
A SLEEPING WOMAN WITH A LAMP (oil) 

SCHLAFENDE FRAU MIT LAMPE (Öl) 



NOI AKT HATTAL ÁLLVA 1911 .(olaj) 
A FEMALE ACT WITH HER BACK (oil) • FRAUENAKT MIT DEM RÜCKENSTEHEND (Öl) 

ALVÓ NŐ (Alvó feleségem) 1910. (olaj) • MY SLEEPING WIFE (oil) • MEINE SCHLAFENDE FRAU (Öl) 
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LHERMITTE-NE ARCKEPE 1912. (olaj) 
THE WIFE OF PAINTER LHERMITTE (oil) 
DIE FRAU DES MALERS LHERMITTE (Öl) 
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KERTVÉGE, DISZNÓÓLAK 1912 к. (olaj) 
AT THE END OF THE GARDEN, PIGSTY (oil) 

AM RANDE DES HOFS, SCHWEINESÄLLE (Öl) 
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JANKOVICH BÉRESE 1910. (olaj) 
THE LABOURER OF JANKOVICH (oil) 
DER KNECHT VON JANKOVICH (Öl) 



A KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA 1918. (olaj) 
THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC (oil) • DIE PROKLAMATION DER REPUBLIK (Öl) 

NÉPGYŰLÉS 1918. (olaj) • A PEOPLE'S MEETING (oil) • VOLKSVERSAMMLUNG (Öl) 



ATURI MŰTEREM OSZLOPOS BEJÁRATA 1912. (olaj) 
THE COLOUMNED ENTRANCE OF THE GALLERY IN TÚR (oil) 

DER SÄULENEINGANG DES ATELIERS IN TÚR (Öl) 
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TICHARICH ZDENKA ZONGORAMŰVÉSZNŐ 1922. (olaj) 
ZDENKA TICHARICH, PIANIST (oil) 

TICHARICH ZDENKA KLAVIERVIRTUOSIN (Öl) 
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TICHARICH ZDENKA 1922. (pasztell) 
ZDENKA TICHARICH (pastel) 
TICHARICH ZDENKA (Pastell) 
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MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS CSALÁD - SZÜLETÉS 1926. (olaj) 
LABOURER FAMILY (triptichon) - BIRTH (oil) 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITERFAMILIE (Triptichon) - GEBURT (Öl) 
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MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS CSALÁD - KENYERSZEGES 1926. (olaj) 
LABOURER FAMILY (triptichon) - BREAD CUTTING (oil) 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITERFAMILIE (Triptichon) - BROTANSCHNEIDEN (Öl 
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MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS CSALÁD - AZ ANYA HALÁLA 1926. (olaj) 
LABOURER FAMILY (triptichon) - The DEATH OF THE MOTHER (oil) 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITERFAMILIE (Triptichon) - TOD DER MUTTER (Öl) 



ARATOK (Kévehordó lánvok) 1921. (olaj) 
HARVESTERS (oil) 

ERNTEARBEITER (Öl) 
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A LÁTRÁNYI KERTÉSZKEDŐ TISZTELETES 1925. (olaj) 
THE PARSON GARDENING IN LATRANY (oil) 

GÄRTNENDER GEISTLICHER HERR VON LÁTRÁNY (Öl) 
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A GENERALIFE PORTÁSA GRANADÁBAN 1926. (olaj) 
THE PORTER OF HOTEL GENERALIFE IN GRANADA (oil) 

DER PORTIER DES HOTELS GENERALIFE IN GRANADA (Öl) 



TÁNCOLÓK SEVILLÁBAN 1926. (olaj) • DANCERS IN SEVILLA (oil) • TANZENDE IN SEVILLA (Öl) 

TUNISZI KAVEHAZ ELŐTT 1913. (olaj) 
OUTSIDE A COFFEEHOUSE IN TUNIS (oil) • VOR EINEM KAFFEEHAUS IN TUNIS (Öl) 
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CIGÁNYASSZONY LÁNYÁVAL 1928. (olaj) 
GYPSY WOMAN WITH HER DAUGHTER (oil) 
ZIGEUNERFRAU MIT IHRER TOCHTER (Öl) 



CIGÁNYLÁNY 1930. (olaj) 
GYPSY GIRL (oil) 

ZIGEUNERMÄDCHEN (Öl) 
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ZSUZSA SZOMSZÉDASSZONY 1922. (olaj) 
THE NEIGHBOUR, ZSUZSA (oil) 

NACHBARIN ZSUZSA (Öl) 
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DINNYÉS CSENDÉLET 1930. (olaj) 
STILLLIFE WITH MELON (oil) 
STILLEBEN MIT MELONE (Öl) 
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KERTI UT VIRÁGZÓ BOKROKKAL 1935. (olaj) 
PATH WITH BLOSSOMING BUSHES (oil) 

GARTENWEG MIT BLÜHENDEN BUSCHEN (Öl) 
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ŐSZI PARKRÉSZLET 1939. (olaj) 
PART OF THE PARIC IN AUTUMN (oil) 

TEIL DES PARKS IM HERBST (Öl) 
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ÖNARCKÉP 70 ÉVES KOROMBÓL 1939. (olaj) 
SELF PORTRAIT AT 70 (oil) 

SELBSTBILD AUS MEINEM 70. LEBENSJAHR (Öl) 



PIPACS - MARGARÉTA CSENDELET 1930. (olaj) 
POPPY - DAISY STILLLIFE (oil) 

FELDMOHN - MARGARETTENBLUME STILLBILD (Öl) 
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HALAK VEIDLINGBEN 1930 k. (olaj) 
FISH IN A BOWL (oil) 

FISCHE IN SCHÜSSEL (Öl) 



CSENDELET UBORKAS ÜVEGGEL 1957. (olaj) 
STILLLIFE WITH A PICKLE JAR (oil) 
STILLBILD MI GURKENGLAS (Öl) 
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AZ EMLÉKMÚZEUM - KIÁLLÍTÁSI KALAUZ 

A Balaton vonzásterületében van Somogytúr, a Kaposvárt Balatonlellével összekötő műút szeli át. 
Közlekedési és idegenforgalmi szempontból jó forgalmú, könnyen elérhető. Az emlékmúzeum egyik 
épülete út mentén van. XVIII. századi kúria, a település legrégebbi háza. Tipikus példája a „táblabíró 
világ" Idsnemesi építkezéseinek. A múzeumegyüttes a nemesi kúria és a műterem épületből áll. A 
klasszicizáló, oszlopos bejáratú műterem, mint a művészeteknek szentelt ógörög ihletésű templom 
1909-ben épült. A kettőt a hétszáz négyszögöl kiterjedésű, kellemes árnyékot kínáló, festői park fogja 
össze. Az utcai kocsibejárat kőoszlopain szép faragott kővázapár jelzi, hogy régi nemesi kastély kertbe 
juthatunk.A parkban található barokk stílusú védőszent szobrokat, virágtartó kővázákat a művész 
mentette ide. A kúria mellett áll Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje. A park közepén: Mária a gyer
mekével, fején a magyar koronával, mint Magyarország védőszentje. A műteremnél két Nepomuki 
Szent János szobor látható, Somogytúr védőszentje. A műterem falán egy itáliai reneszánsz dombor
művet találunk színes terrakottából: Luca della Robbia Madonnája (XX századi másolat. Kunffyék vá
sárolták 1913-ban az olaszországi utazásukkor.) 
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Az intimitásával megragadó emlékmúzeum 
szobái, belső terei Kunffy Lajos festőművész 
életművét és vidéki ot thonának 
életkörülményeit mutatják be. A sok szép 
Kunffy festmény a művész otthoni miliőjében 
van kiállítva. A múzeum berendezést az egykori 
használat rekonstrukciójára való következetes 
törekvés hatja át, amely fokozza az alkotómű
vész személyes varázsát. 

A Somogy Megyei Múzeumi szervezet ritka 
szerencsés helyzetéből adódik, hogy a három 
nemzetközi érdeklődésre számot tartó művész 
szülöttének, Zichy Mihálynak, Rippl-Rónai Jó
zsefnek és Kunffy Lajosnak az egykori otthonát, 
mint emlékmúzeumot az eredeti állapotok visz-
szaállításával rendezhettte meg. Sok évtizedre 
terjedő, céltudatos munka erdménye, hogy 
mindhárom esetben, a művészre jellemző társa
dalmi jielyzet tükrében, az abból eredő ízlés és 
szellemi felfogás szerinti hiteles enteriőrben sze
repeltessük a festményeiket. Ezáltal mélyebb, 
differenciáltabb kultúrtörténeti összefüggésben 
értelmezhetők a művészeti alkotások. 

Luca della Robbia: Madonna 
(festett teirakotta - XX sz-i másolat) 

A művészeti tanulmányait Párizsban végzett 
Kunffy 17 évig élt a művészetek fővárosában. If
jú házasként Párizsban élt, amikor 1905-ben ap

jától megkapta a somogytúri ezerholdas birtokot. A föld vagyon az alkotói függetlenség anyagi fedeze
tét biztosította, de döntő fontosságú volt számára, hogy a festői témák kimeríthetetlen forrása lett a 
kis falu. Népviseletet hordó parasztok és tarkaruhás cigányok éltek ott. A róluk festett képek karakte
rizálják Kunffy Lajos festészetét, amely stilus rokonságban áll a nagybányai festészetünkkel. A Kunffy 
életmű specifikuma a cigánytémájú képek ciklusa. Idősödő korában felhagyott a nagyvárosi életmód
dal és 1934-ben végleg Somogytúrra költöztette az egykori párizsi, illetve budapesti lakásának beren
dezését. A legnagyobb sikereit hozó fő műveit nem adta el. A főművek nem szóródtak szerteszét, ha
nem múzeumi célra az államnak ajándékozta. Jelentős művei léteznek a Magyar Nemzeti Galériában, 
a hazai és a külföldi magántulajdonokban. Művészetéről összefoglaló képet nyújt a múzeum. 
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A kúria kiállító szobái a látogatói útvonal szerint a következők: 

KUNFFY LAJOS BIRTOK GAZDÁLKODÁSI IRODÁJA. 

A földbirtokos művésznek nem volt gazdász 
képzettsége, de nagy felelősséggel kezelte a csa
lád tradicionális megélhetését biztosító birtok 
gazdálkodást. Távol állt tőle a dzsentri, bohém 
szellem. Szakirodalmat tanulmányozott és 
gazdatisztet alkalmazott. Voltak olyan évek, 
amikor nagy mértékben fellendült a gazdálko
dás. A szőlő-, hal-, szarvasmarha- és alma te
nyészete híresen jó minőséget ért el, s mező
gazdasági díjakat nyert. A falon látható okleve
lek is ezt tanúsítják. Kunffyt idézzük: 

„ 1905 nyarán a gazdálkodáson kívül még az épít
kezések is igénybevettek. Felépítettem egy szép lóistál
lót, kocsifészert, kovács- és bognárműhelyt, lakházunk 
elé egy fedett verandát, ami nagyon kívánatosnak 
mutatkozott. Sokat nézegettem, hogy a ház arányai
nak megfeleljen. Azután vízvezetéket csináltattam 
fürdőszobával, hogy falusi kényelmünk teljes legyen. 
A lengyeltóti uradalom főkertészét meghívtam a kert 
rekonstruálására és sok fát ültettem. 

Balatonlelle a legközelebbi balatoni fürdőtelep, ak
kor már szép fejlődésnek indult és így kellemes érint
kezésre találtunk, ha oda magyaros fogatunkon beko
csiztunk. Bosnyák Zoltán min. tan., akit már Buda

pestről ismertünk kijött hozzánk, nagyon érdekelte Somogytúr, mert itt született. Családjától vette meg ezt a birto
kot nagyapám. El kellett adniuk, mert apja Bosnyák Gusztáv halálakor sok volt az örökös. Géza fivére Misefán, 
Zala megyében gazdálkodott. Mikor hellén, ahol Zoltánnak villája volt visszaadtam látogatását, bemutatott csa
ládjának. Édesanyjának is volt ott villája egy régi szabású, szabad elvű gondolkodású, nagy olvasottsággal bíró 
nagyasszony volt. Géza felesége Somssich Jolán, eleven szép asszony, akiről még azon nyáron egy sikerült pasztell 
arcképet is készítettem, amikor Somogytúron bennünket meglátogattak. Benső baráti viszony fejlődött ki a családok 
között. Jolán még Parisban is meglátogatott bennünket. " 
1910-ben történtek jelentős fejlesztések a gazdaságban. 
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„ Úgy emlékszem, hogy ezen évben sietnem kellett haza a gazdasági ügyek miatt: ugyanis ekkor létesítettem a gaz
daságban 20 kat. hold szőlőt, amelynek telepítésével Nits szekszárdi szőlészeti felügyelőt bíztam meg, már ősszel tá
vozásom előtt. Vele néztük ki a területet, amely erre a célra a legmegfelelőbb volt. Figyelnünk kellett arra, hogy a ta
laj homokos legyen, lehetőleg immúnis afiloxerával szemben. A táblát úgy választottuk, hogy belesüssön a délutáni 
nap, ami emeli majd a bor minőségét és ez oly mértékben sikerült is, hogy közismerten a legjobb minőségű borom ter
mett a vidéken. 

Ebben az évben készültek a halastavak is, melyeknek földmunkájához alföldi kubikusokat alkalmaztam. Abban 
az időben sok mesterséges halastavat létesítettek az országban, melyek igen jövedelmezőnek bizonyultak. Károly fi
vérem akkoriban létesítette a római Odeschalchi Hoki uradalmában Susek melletti nagy halastavakat és kedvet csi
nált nekem is az itt kb. 20 kat. holdat kitevő halastóhoz, amely tájképileg is szépítette a túri völgyet. A halakat 
rendszerint árpával és halliszttel etettük, ami igen ízletessé tette pontyainkat és szinte márkájuk volt a budapesti 
vásárcsarnokban. A mesterséges haltenyésztés olyan arányokat öltött az országban, hogy a budapesti halkereskedők 
speciális halszállító tartályvagonokban szállították ki Berlinbe élve a halakat. 

A szőlőtelepítés gondolatát Fekete Ágoston tolnai prépost vetette fel első itteni látogatása alkalmával. Vele Fácán
kerten ismerkedtem meg." 

A MŰVÉSZ HÁLÓSZOBÁJA 

Az itt látható berendezés a személyes és családi 
emlékek hordozója. Egy önarckép, a feleség, az egyet
len gyermek, a szülők, az otthoni környezet és az 
utazások jelennek meg a festményeken. Itt emléke
zünk meg a művész édesapjáról, Kunffy Adolfról, az 
„utolsó garibaldistáról". A család vagyoni és társadal
mi felemelkedésében az ő szerepe sorsdöntő jelentő
ségű. Korszerű és intenzív földbérlő gazdálkodással 
tekintélyes földbirtokot szerzett. 1912-ben elnyerte a 
nemességet. A gyermekeiből magas iskolázottságú, 
értékes, európai szellemiségű embereket nevelt. Első 
szülött fiát, Kunffy Lajost elsőként jogásznak tanít
tatta, majd a legnagyobb gondossággal támogatta a 
művészi ambícióját. 

„Atyám ugyan csak kereskedelmi középiskolát végzett 
Nagykanizsán, amely abban az időben a legjobb volt az or
szágban, de sokat olvasott, tájékozottsága volt minden 
irányban és kitűnő ítélete volt. Azáltal, hogy Olaszország-
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ban járt ifjúkorában, ez látkörét nagyon tágította és érdeklődése a művészet iránt is felébredt. Járatott illusztrált 
olasz lapokat. Abban az időben kezdték feltárni az indiai műemlékeket, melyeket ezen illusztrált lapok reprodukál
tak. Ezeket nekünk gyerekeinek is mindig megmutatta. A piktúrát nagyon élvezte. Emlékszem, hogy amikor 19-20 
éves koromban Gálosfán egy kaposfüredi fuvaros poszka lovait festettem, amint a kocsihoz kötve eszik a takarmányt, 
nagyon gyönyörködött ebben a képemben, milyen jól visszaadtam azok karakterét. Dacára annak, hogy szerző em
ber volt, nem becsülte túl az anyagi javakat. Törekedett ugyan hogy három fiának juttasson megélhetési alapot, de 
amikor ez nem egészen kívánsága szerint sikerült, abba is belenyugodott. Ennek okát az általános gazdasági viszo
nyokkal indokolta és ilyenkor azt szokta mondani, nézzünk hátrafelé is, hogy sokan még rosszabbul állnak és még
sem panaszkodnak. Gyerekeinek mindent megadott, amit a gondos polgári nevelésük igényelt. " 

A MUVESZ FELESÉGÉNEK SZOBÁJA 

A nőies enteriőr Kunffyné ízlését tükrözi. A 
Budapesten felnőtt és iskolázott feleségre volt 
bízva a lakás berendezése, a bútorok összeválo
gatása. IGválóan mozgott a társasági életben. 
Kellemes családi, baráti légkört tudott teremte
ni a festőművész férj körül. A festmények utal
nak a dekoratív szépségű Kunfíyné zongorista 
tehetségére és anyai szerepére. Szüléskor az 
aszzony hallása károsodott. A család barátja 
volt Sauer Emil német zongoraművész, Liszt 
tanítvány, a nagy Mester műveinek virtuóz elő
adója, alá Kunffyék párizsi és a budapesti laká
sában is zongoraesteket adott. 

A festőművész így írt feleségéről: 
„Estélyeinkre meghívtuk a francia művészeket, így 

ismeretkörünk társadalmilag nagyon bővült. Felesé
gem kitűnően beszélt franciául, ami külföldieknél elég 
szokatlan volt és ezt a franciák különösen méltányol
ták. De tájékozottsága a francia történelem és iroda
lomban is feltűnt nekik. Szépségével és ragyogó megje
lenésével dísze volt még a párisi társaságnak is és im
ponált nagy zenei tudásával, komoly művészi zongo
rajátékával. Legjobb tanítványa volt lánykorában 
Szendi Árpádnak, aki hivatásos zenésszé óhajtotta 
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volna kiképezni. Abban az időben még szívesen játszott társaságban. Egy alkalommal Gaston La Touché-ék estélye
in Saint Cloud-ban kérték játékát, és a nagy francia társaság el volt ragadtatva. Bartholomé, a híres szobrász, a 
Perle la Cheise-i temető bejáratát díszítő "Aux morts" híres szobrászati mű alkotója, valahányszor azután találkoz
tunk vele, így köszöntötte: je n'oublierai jamais cette rapsodie de Liszt. (Sohasem fogom elfelejteni ezt a Liszt-rap-
szódiát.) Az osztrák-magyar nagykövetség egyik estélyen is kérték az ismerősök, hogy játsszék, de mivel itt a nagy 
társaság szórakoztatására hivatásos zenészek voltak, vonakodott játszani. Éjfél felé azonban elhitették vele, hogy a 
hivatásos zenészek már eltávoztak, erre zongorához ült és már az első taktusoknál az egész társaság a zongorához 
tódult, holott előzőleg a hivatásos zenészek játéka alatt senki sem hagyta magát beszélgetésében zavartatni. Játéká
ban a lélek szólalt meg és minden hallgatójának a lelkébe hatolt. Néma csendben hallgatta mindenki. Fájdalom, 
hallása mindjobban romlott, bár mindent elkövettek előbb párisi, majd utóbb a leghíresebb bécsi specialista prof. 
Urbanischitsch, őszinte öreg barátja, de nem tudott egyik sem rajta segíteni. " 

EBÉDLŐ 

Az ebédlő a nemesi kúria egykori szalonja. 
Népművészeti berendezését maga Kunfíy La
jos választotta a gyermekkori szülői ház em
lékére. A népi lakáskultúra hagyományai az 
1870-es években gyakoroltak Orciban és 
Gálosfán mélyebb hatást rá. A sok évig tartó 
párizsi életében francia stílbútorok között 
élt. Nyaranta hazajőve, nosztalgikus kötő
dést érzett a népművészet világához. A nagy
polgári, illetve a földbirtokosi szalon beren
dezése helyébe egy piros alapon virágos motí
vumokicai festett koplett ebédlő bútorzatot 
csináltatott 1920-körül. A falon látható fest
mények a bútorokkal harmonizálnak. A pon
tos megfigyelésekben és színhatásokban erős 
képeken a somogytúri népviseletes lányok és 
legények szerepelnek lakodalmi és aratóün
nepi alkalmakkor. Kunfíy művészetének je
lentős hányadát képezik zsánerképek, a falu 
népéről és életéről festett képek. Időskori ön
arcképén, mint a vidéki magányába visszavo
nult, hagyományőrző patrióta néz felénk. 
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VENDÉGSZOBA 

Kunffy nyaranta magához invitálta a legkedvel
tebb festőművész kollégáit alkotótelepi munkára. 
Rippl-Rónai József 1905-től 1908-ig többször 
visszatérő vendég volt. Híressé vált portrékat fes
tet t a francia divat szerint öltözködő 
Kunffynéról. (Közismert a „Kunffy gyerek" című 
képe, amelyet azonban még 1904-ben a vargali
geti Kunffy birtokon készített. Valahol lappang 
egy Kunffyról festett arcképe. 

A házigazda leírt egy kedves epizódot a vendég
ségbe hívott Rippl-Rónairól: 

„Józsi is sokat dolgozott Somogytúron. Feleségemről, 
aki szívesen pózolt neki, egész képsorozatot festett. Eze
ket talán mind, Nemes Marcell, az ismert műgyűjtő vá
sárolta meg. Honoráriumot is kapott ezért feleségem; 
egyik bájos portréját neki ajándékozta. Feleségem na
gyon megszerette Józsit jó kedélyéért, zamatos magyar 
beszédéért. Ocskay becenevet is kapott tőle. Abban az 
időben játszották a Vígszínházban az „Ocskay brigadé
ros"-t Herczegh Ferenctől, ennek megszemélyesítőjére 
emlékeztette Rónai. Pózolása közben mulatságos jelenet 
játszódott le. Feleségem úgy dél felé megkérdezte: 
„Mondja Ocskay, pózoljak tovább, vagy kimehetnék 
most a konyhára megnézni, hogy jó lesz-e az ebéd?" Egy 
új szakácsnénk volt és feleségem még nem volt meggyő
ződve tudományáról. Józsi nagy dilemmában volt, mert 
nagyon bele volt mélyedve munkájába, gondolkodott 
és végül kibökte: „Hát menjen kérem a konyhába!" 
Nemcsak a szépet szerette Józsi, de a jót is, különösen az 
ételekben. " 

Iványi Grünwald Béla a cigány modellek festése miatt jött át a balatonlellei nyaralójából 
Somogytúrra az 1920-as években gyakran. A tájmotívumok festése érdekében Bosznay István, 
Kunwald Caesar, Edvi Illés Aladár, Szlányi Lajos és Z. Soós István festőművészek jártak még ide. 
Kunffy róluk festett képei lathatók a vendégszobában. 

Rippl-Rónai József: Kunffyné virágos kalapban. 
1907 k. (pasztell) 

Rippl-Rónai Múzeum tul. 
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A MŰTEREM 

A tágas és magas légterű műterem 1909-ben épült Kunffy tervei alapján. Kunffy művészetének össz
képét tárja a néző elé. Időbeli és művészeti látásmódokat felsorakoztató szempontból óriási szellemi 
ív rajzolódik ki. Egyrészt az akadémista szellemű Millenniumtól a plein air naturalizmuson, a szecesz-
szión, az impresszionizmuson, a realista hagyományok újraéledésén keresztül az 1960-as évek szocre-
áljáig, majdnem száz esztendő a magyar művészetben. Konkrét művekkel példázva, az akadémizmust 
a „Jeremiás próféta" (1895) és a „Jób" (1896), a plein air naturalizmust a „Somogytúri 
gyermektemetés" (1907), a szecessziót a fiatal Kunffynéról festett képek, az impresszionizmust az uta
zási vázlatok, a realizmust a „Mezőgazdasági munkáscsalád" triptichon és az arató képek szemléltetik 
az idő vonalát. 

A művész a párizsi mondén világból kitekintve, a francia kortársak szokását követve, festői célzat
tal fürkészi a paraszti viseletet, életmódot és népszokást, és kiváltképp a cigányság ősi képzeteket meg
mozgató vitalitását. Itt sorakoznak a cigánytémájú Kunffy képek, amelyek nem a kivülálló, hanem az 
elfogadó, toleráns emberi viszonyokat erősítik. 
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„Egész cigánytelep volt nálam, rendesen 4-5 család és minthogy sok gyerekük volt, 30-40 modellem volt állan
dóan. Amennyire a gazdálkodás engedte, minden szabad időmet köztük töltöttem, megfigyelvén minden életmegnyil
vánulásukat. Ez áldozatot is követelt, mert szerették volna összes nyárfáimat, hogy abból teknőket csináljanak. Saj
náltam nagyon ezeket a fasorokat és úgy oldottam meg a nehéz problémát, hogy csak minden második fát adtam ne
kik és így még sokáig élveztem ezeket a magyar ciprusokat. " - írja Kunffy a visszaemlékezésében. 

A műterem fő darabja a „Somogytúri gyermektemetés". Mit mond a művész róla? 
„Első évemben Somogytúron láttam ezt a szomorú jelenetet amint a kétségbeesett anya odaborul elhunyt kisgyer

meke koporsójára és a plébános, meg a kántor egyházi funkciójukat végzik. Kánikulai meleg volt, úgyhogy a kántor 
a napernyőt tartotta a plébános fölé, négy, vasárnapi ruhába öltözött leány vette körül a koporsót, amit aztán ők 
vittek ki a temetőbe, de ezen kívül alig volt néhány ember a temetésen, mert a legnagyobb munkaidőben, aratáskor 
nem értek rá eljönni. Nagyon festői volt a jelenet, de a Szászy tiszteletes arcképe és a cigányképek miatt ennek a je
lenetnek a megfestését 1906 nyarára hagytam. Csak vázlatot csináltam, hogy jól emlékezetemben maradjon és ér
lelődött bennem a téma. 

Akkor még nem volt műtermem Somogytúron, hát egy nagy ponyvasátor alatt festettem. Készségesen jött modell
nek akkori plébánosunk is, a kedves Koller József. Ami alatt készült a kép, kijött hozzám Rippl-Rónai barátom és 
biztatott, hogy fessem á la prima, azaz amit elkezdek, azt fessem teljesen készre, ne nyúljak többé hozzá. Dacára 
annak, hogy az alakok életnagyságúak és a kép 4 m széles és 250 cm magas, ment így a festés és talán ennek kö
szönhető, hogy nagyon frissen hatott a kép, a festékek megtartották teljes üdeségüket. 

A „príma"festést az is elősegítette, hogy a kép minden részletéről tanulmányokat csináltam. Egész tömeg tanul
mány készült rajzban, olajban, pasztellben. Felgöngyölítve vittem a nagy képet Párizsba ősszel. Elsősorban meste
reknek mutattam be, akiket meglepett. A képnek erős lokális karaktere volt, mert abban az időben, dacára a Bala
ton közelségének, ahol annyi fővárosi nő is megfordult, és ahová a falusi asszonyok vitték házi termékeiket eladásra, 
nem tűnt el, mint ma már, a népviselet. Lucien Simont, aki annyit festette a breton népet sajátos népviseletében 
nagyon érdekelte ez, és azt a megjegyzést is tette, hogy a falujába ne engedjen be idegen festőt, kedves barátom. Hát 
ezt ugyan nem szívleltem meg, mert meghívtam mindig a kollégákat Somogytúrra. Aman Jean, aki éppen akkor jött 
műtermembe, amikor ebédelni mentem lakásomra, a házmesterné bíztatására mégis bement műtermembe és a kép 
hatása alatt, íróasztalomon írt szép gratuláló levelet. Különben is ügyes író volt. Nagyon élveztem Velasquezről írt 
szellemes, alapos művét, amely tipikus festő írás. Ezt a könyvet Bernáth Aurél kollégámnak ajándékoztam, aki ma 
a legjobb festőíró köztünk. Nagy képem megtekintésére, a Szalonba történt beküldés előtt, meghívtam széles baráti 
és ismerős körünket is, de megjelent nagykövetünk: Khevenhüller-Metsch is, a nagykövetség vezető tanácsosaival, Ne
mes és Hadik grófokkal. Jelen lévén a fogadásnál feleségem kisfiával, előre betanította, hogyan kell magát meghaj
tani a vendégek előtt. A nagykövet távozásakor azonban a kisfiú majdnem elfelejtette, majd észrevéve a távozót utá
nafutott, megfogta a redingot-ját hátulról, nehogy az ő meghajlása nélkül távozzon. 

Eljött Munkácsyné is, aki már visszatért kolpachi birtokáról Párizsba és a rue Jeojfroy-ban bérelt lakást. A ké
pem hatása alatt tette az ajánlatot, hogy béreljem ki Munkácsy nagy műtermét. Ha nagyravágyó lettem volna, ta
lán megteszem, de gyűlöltem mindig a nagyképűsködést, nem tettem az ajánlatot magamévá. 
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A Szalonban az első emeleti galéria főfala közepére került a kép és már nagy távolságról lehetett látni, kitűnő vi

lágításban. Az alakok életnagyságúak lévén, a szemlélő ott a francia képek között azt érezte, hogy egy más világba 
lépett, egy magyar parasztház udvarára. A katalógusban reprodukálták. Sok méltató cikk jelent meg róla, melyek 
elvesztek, csak а Иге Graphie ismert londoni illusztrált lap párisi levelezőjének a sorait találtam meg fiókomban: 
amelyet szó szerint közlök: 

„Uram, nagyon boldogok lennénk, ha egy legközelebbi számunkban reprodukálhatnánk az 1907. évi Szalonban 
kiállított nagyszerű képét, amelynek címe Gyermektemetés Magyarországon. Reméljük hozzájárul, hogy a Graphic-
ban reprodukálhassuk képét. " 

A KIS MŰTEREM 

Ez a kiállítási egység a külföldi életből vett témákat sorakoztatja fel. A párizsi művészkollégákkal va
ló társasági életben elsajátított festői gondolkodásmód eredményeként született, polgári arcképek, ak
tok, utcaképek, intimitást nyújtó tájképek, a huszadik század első évtizedének atmoszféráját közvetí
tik. 

A mai kor emberének szól az idős korában vallása 
és földbirtokosi mivoltában meghurcolt művész üze
nete: 

„Nem tartozom a szerencsétlenek közé. Senki iránt nem 
érzek gyűlöletet, sem irigységet, ezeket a tulajdonságokat 
mindig távoltartottam magamtól. Sajnálom az emberiséget, 
amelynek a mai szenvedéseken kell átmennie. Voltak ezek 
más korban is, különösen háborúk alatt és után, de kirob
bantották vallási, faji gyűlöletek és anyagi versengések is. A 
kultúra mai fokán azonban már nem volt elképzelhető jobb 
érzelmű emberek részéről. Hisz repülünk, mint a madár s 
nincsenek távolságok, nincsenek határok... Az emberiség há
lás lehet a tudósoknak, akik tanulmányaikkal, felfedezéseik
kel a természet nagy titkainak kifürkészésével annyira hoz
zájárulnak az emberi élet megjavításához, életének megköny-
nyítéséhez. A művészek pedig szépítik az életet, fejlesztik az 
emberek ízlését és nemesítik lelkületüket. Képzeljük csak el 
milyen sivár lenne az élet, irodalom, zene és a képzőművé
szetek nélkül! Megérdemlik tehát mind a tudósok, mind a 
művészek a társadalom megbecsülését. " 

164 



A KUNFFY CSALÁD 

A művész nagyapja: KUNFI SIMON Komlódon született 1816. június 27-én. A családnevet Kunfi-
ként írták. Felesége: SPITZER JULIANNA (1820-1901) Kaposvártól nyugatra volt egy kis birtokuk, 
az „Ebédvesztő." 

1885 körül megvásárolta és bérbe adta Bosnyák Gusztáv somogytúri 1000 holdas birtokát, amelyet 
Kunffy Lajos festőművész örökölt meg. Kaposváron a Berzsenyi utcában laktak. Meghalt: Kaposváron, 
1895. június 9-én 79 éves korában. 

Egy lányuk és egy fiúk volt. A lány abban a házban élt 104 évig. 

Kunfi Simon fia KUNFI ADOLF a festőművész apja. Született: Kajár (Balatonfőkajár), 1838. de
cember 19. Kereskedelmi középiskolát végzett Nagykanizsán. 1860-64-ig Itáliában Garibaldi seregé
ben szolgált, majd visszajött Somogyba és földbérlő gazdálkodásba kezdett. A sikeres gazdálkodással 
jelentős földbirtok vagyont szerzett. A földbérlései Orciban, Gálosfán (a dégi Festetichek birtokát 
1881-től bérelte) és Vargán (Vargaligeten Cseh Ervin fiumei kormányzótól bérelt földbirtok) voltak. 
Kaposváron a Berzsenyi utcában épített családi házat 1877-ben. Később a Gróf Tisza István (ma Dó
zsa György) utca 9. alatt épített nagy emeletes házat magának, ahol haláláig lakott. 1912-ben megkap
ta a magyar nemesi címet Somogytúri előnévvel. A „KUNFFY" formában írott névhasználatra tíz év
vel korábban került sor. 

Kunffy Adolf felesége, a művész édesanyja HOCHSINGER HERMINA (1848-1918) veszprémi 
családból való. Apja, Hochsinger Salamon a Nyírádon lévő püspöki birtok bérlője. K. Adolf és H. Her
mina esküvője 1869. Január 5-én volt. Kezdetben Orciban éltek, bérelték az Orczi család birtokát. 
Gyermekeik: Lajos, Károly, József, Emma. Az anya a kaposvári zsidó egyház elnökeként szerez nagy 
közmegbecsülést az eredményes jótékonysági akciókkal. 
Kunffy Adolf 1934. március 4-én 96 éves korában halt meg Kaposváron. Mint az „utolsó garibaldistá-
nak" az olasz király és kormány is koszorút helyezett a sírjára. 

Dr. KUNFFY LAJOS festőművész, jogi doktor. Született: Orci, 1869. október 2. 
A jogi tanulmányait 1887-ben kezdi Budapesten. Ezzel egyidőben jár szintén Budapesten a Minta

rajziskolába. 1888-ban az utóbbit elhagyva, Vágó Pál műtermében képezi tovább magát. A harmadik 
egyetemi évet katonai szolgálatként tölti le. A tiszti vizsga letételével hadnagyi rangot kap. 1890-ben 
Münchenbe megy, és fél évig Hollósy Simon iskolájába jár. 1891 tavaszán felvételt nyer a Müncheni 
Akadémiára, ahonnan féléves tanulmány után 1891 őszén Párizsba utazik. A festészeti akadémiát Pá
rizsban a Julian Akadémián végzi 1 8 9 l - l 894-ig. 
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•• ' î Felesége TILLER ELLA (1880-1963), Tiller Sámuel 
János budapesti katonai egyenruha szabó lánya. Eskü
vőjük 1901. március 17-én volt Budapesten. Párizsban 
telepednek le. Zoltán fiúk 1902. július 20-án született 
Párizsban, akit ott megkereszteltek. Párizsban gyakran 
szerepel a szalonok kiállításain, ismert művész lesz. 
1905-ben a szervezői, kultúrdiplomáciai sikereiért a 
francia becsületrend lovagkersztjével tüntetik ki. 1913-
ban önálló kiállítással búcsúzik Franciaországtól. A 
nyarakat 1905-től Somogytúron töltötik. 1913-ban 
Budapestre költöznek. 1924-ben a Nemzeti Szalonban 
rendez kiállítást. 1925-ben Állami Pasztelldíjat kap. 
1926-ban Genre-díjban részesítik. 

1934-tól végleg Somogytúron él. 1944-ben a zsidó
üldözések során elkobozzák vagyonát, kilakoltatják. A 
művészt és feleségét a tabi gettóba szállítják. Kérvé-
nyezésére mentelmet kap a zsidó törvények alól. A II. 
világháborús dúlás alatt Somogytúri házából 1000 ké
pét elrabolják. 

A további incidensek a földbirtokos mivoltában érik. 
Elveszik a birtokát, de a személyi szabadságát nem kor
látozzák. A festőművészi tekintélye folytán megtart
hatja házát és műtermét. Az új kultúrpolitika elfogad
ja a művészetét. A műtermét 1958-ban nyilvánosan lá
togatható képtárrá avatják. 90 éves korában állami ki
tüntetésekben részesül. 1959-ben a Munka Érdemren
det, 1960-ban az Érdemes Művész kitüntettést kapja. 

A művész 1962. március 12-én halt meg a kaposvári kórházban 93 éves korában. Sírja Somogytúron 
a műterme előtt található. A somogytúri emlékmúzeum a mai formájában 1979-ben létesült Horváth 
János művészettörténész rendezésében. 

Kunffy Lajos és felesége sírja Somogytúron 
a műterem előtt. 

Az arckéj) dombormű Bors István alkotása. 

A művész fia, DR. KUNFFY ZOLTÁN (1902-1989) agrármérnökként végezte a Bécsi Hochschule 
für Bodenkulturt. 1918-tól 1945-ig a somogytúri gazdasági munkát irányította, később Budapesten 
mezőgazdasági kutatásokkal foglalkozott. Felesége László Lili, gyermekük nem született. 
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A művész testvérei (Károly, József, Emma): 
KUNFFY KAROLY (1871-1916) gazdász mérnök, képzettségét Halléban, az egyetem mezőgazda

sági fakultásán szerezte. Kitűnő gazda hírnévnek örvendett. Bátyjának, Lajosnak a somogytúri birto
kát 1905-09-ig vezette. Saját földbirtoka a Tolna magyei Fácánkertben volt 1945-ig. Halála után fele
sége, Wolf Sarolta (1880-1944) és fia, Kunffy Lajos (II.) (1905-1978) vezették a gazdaságot. A csa
ládja 1945-ben San Franciscoba emigrált. Gyermekei , Ilona, Károly (IL), Antal az USA-ban élnek. 
Károly (IL), azaz Charles de Kunffy (sz. 1936.) lelkesen ápolja a családi hagyományt. 
DR. KUNFFY JÓZSEF (1877-1927) ügyvéd. Az első világháborúban szerzett betegségével kínlódva 
50 évet élt. 

KUNFFY EMMA, férje Zalán Ödön. Gyermekei: Edit, Kálmán, Miklós, Antal. Szülei házában élt 
1953-ban bekövetkezett haláláig Kaposváron a mai Dózsa György u. 9. szám alatt. 

A „somogytúri" előnevű nemesi címerrel jelzett Kunffy családi sírbolt Kaposváron az izraelita teme
tőben van. A címer ábrázolása: koronás pajzson balra fent három Dávid csillag, jobbra fent bourbon 
liliom, alatta oroszlán búzakalászokkal. 

A Kunffy család sírboltja a kaposvári izraelita temetőben A Kunffy család sírfelirata a sírboltban. 
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KUNFFY MŰVEI A SOMOGY MEGYEI MÚZEUM (RIPPL-RÓNAI MÚZEUM) TULAJDONÁBAN: 

1. Tanulmányfej, 1891. papír, szénrajz, 50x42 cm, j.j.l. Kunffy 1891. (L: 55.580.) 
2. Roboz István arcképe 1894. olaj, vászon 58x46 cm j.j.l. Kunfy L. 1894. (L: 97.3.) 
3. Apostol (Jeremiás próféta), 1895. vászon, olaj, 135x88 cm, j.j.l. Kunffy, 1895. (L: 55.503.) 
4. Jób 1896. vászon, olaj 190x246 cm, j.j.l. Kunffy, (L: 55.507.) 
5. A bretagne-i tengerparton (Mendlik Oszkár és neje) 1898. olaj, vászon, 126,5x 173 cm, j.j.l. Kunffy L. 

(L: 55.507.) 
6. Bretagne-i tenger, 1898. falemez, olaj 21x27 cm, j.n. (L 64.242.) 
7. Császár József vargái ember, 1898. vászon, olaj, 55x46 cm, j.j.l. Kunffy j.b.f. Kunffy (L: 64.76.) 
8. Vitatkozó francia papok, 1899. vászon, olaj, 130x85 cm, j.j.l. Kunffy, (L: 55.504.) 
9. Garnier (Henry Garnier festmény fényképész), 1899. papír, szénrajz, 54x44 cm, j.j.l. Kunffy, (L: 64.57.) 
10. Alvó nő, 1901. papír, ceruza, 20x30 cm, j.j.l. Nápoly, 1901. ápr. 11. (L: 64.247.) 
11. Feleségem, tanulmány, 1901 k. papír, pasztell, 39x49 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.255.) 
12. Kossuth-szakállas paraszt, 1901 k. vászon, olaj, 55x45 cm, j.j.l. Kunffy (L: 55.498.) 
13. Kétségbeesés (Fekvő akt), 1901. vászon, olaj, 70x163 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.26) 
14. Zongoránál, 1903 k. vászon, olaj, 54x46 cm, j.n. (L: 64.254.) 
15. Olasz gitáros (Brunner József) 1911 k. vászon, olaj, 116x89 cm, j.n. (L: 64.115.) 
16. Anya gyermekével, 1903. papír, szén, 23x26 cm, j.j.l. Kunffy, 1903. nov. 10. (L 64.248.) 
17. Tenger Normandiában, 1903. falemez, olaj, 10x15 cm, j.n CL: 64.190.) 
18. Párizsi utca, 1903. falemez, olaj, 16x22 cm, j.n. (L: 64.21 
19. Feleségem pálmaházban, 1902. vászon, olaj, 74x61 cm, j.j.i ffy, (L: 64.218.) 
20. Alvó nő (Alvó feleségem), 1903 k. vászon, olaj, 33x41 cm, j.j.l. nffy L. (L: 64.54.) 
21. Tálcát hozó nő, 1903. karton, olaj, 73x60 cm, j.j.l. Kunffy 1903. (L: 4.52.) 
22. Fiam almával, 1904. Varga, karton, olaj, 46x55 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.15.) 
23. Normandiai táj birkákkal, 1903. vászon, olaj, 60x73 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.72.) 
24. Normandiai látkép, 1903. falemez, olaj, 10x15 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.189.) 
25. Fiam piros kötényben, 1904. falemez, olaj, 41x32 cm, j.j.l. Kunffy, (L: 64.227.) 
26. Vívómester (Paul de Fallois ügyvéd), 1905 k. vászon, olaj, 92x73 cm, j.j.l.Kunffy L. (L: 64.20.) 
27. Rippl-Rónai fest, 1905. papír, pasztell, 31x45 cm, j.l. Rippl-Rónai József Somogytúron, 1905. Kunffy 

(L: 75.3.1.2.) 
28. Fiam hintalovon, 1905. vászon, olaj, 131 x 130 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.230.) 
29. Legelő bárányok (Normandia) 1903. falemez, olaj, 18,5x27 cm, j.b.l. Kunffy 1903. (L: 64.212.) 
30. Mihály cigány, 1905. vászon, olaj, 100x73 cm, j.j.l. Kunffy 1905. (L: 64.44.) 
31. Cigánylány, 1905 k. papír, pasztell, 48,5x30 cm, j.j.l. Kunffy (L: 55.338.) 
32. Mosó nők, 1905 k. vászon, olaj, 35x45 cm, j.n. (L: 55.342.) 
33. Feleségem zongorázik (Zongorázó nő), 1906. vászon, olaj, 92x73 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.82.) 
34. Feleségem fiammal, 1906. papír, pasztell, 49x64 cm, j.j.k. Kunffy (L: 64.232.) 
35. Szászi bácsi, 1906. pasztell, papír, 65x50 cm, j.j.l. Kunffy 1906. (L: 64.139.) 
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36. Kisfiúról tanulmány 1906. pasztell, papír, 46x38 cm, j.j.l. Kunffy 1906. (L: 64.124.) 
37. Feleségem kalapban, 1906. papír, színes ceruza, 21x6,5 cm, j.n. (L: 64.263.) 
38. Fehér blúzos nő, 1907 k. papír, pasztell, 65x54 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.261.) 
39. Somogytúri gyermektemetés, 1907. vászon, olaj, 205x328 cm, j.j.l. Kunffy 1907. (L: 55.508.) 
40. Tanulmány a „Temetéshez" (Kisfiú kereszttel), 1907. pasztell, papír, 49x31 cm, j.j.l. Kunffy 1907. 

(L: 64.73.) 
41. Tanulmány a „Temetéshez" (Anya gyermekkel), 1907. pasztell, papír, 50x35 cm, j.j.l. Kunffy 1907. 

(L: 64.74.) 
42. Temetéshez vázlat, 1907. pasztell, papír, 50x65 cm, j.j.l. Kunffy 1906. (L: 64.61.) 
43. Tanulmány a „Temetéshez", (A pap és a kántor napernyő alatt) 1907. pasztell, papír, 64x49 cm, 

j.j.l. Kunffy 1907. (L 64.125.) 
44. Rippl-Rónai József arcképe, 1907. pasztell, papír, 64x50 cm, j.j.f. Kunffy 1907. (L:55.654.) 
45. Templomban, 1908. falemez, olaj, 18x13 cm, j.b.l. Kunffy 1908. (L: 64.165.) 
46. Mezőn, 1908 k. falemez, olaj, 12x18 cm, j.n. (L: 64.251.) 
47. Búzaföld, 1908 k. falemez, olaj, 18,5x27 cm, j.n. (L: 79.65.) 
48. Halászat, 1908 k. karton, olaj, 14x18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.209.) 
49. Bivalyok, 1908 к papír, szénrajz, 47,5x61,5 cm, j.j.l. Kunffy (L: 55.154.) 
50. Feleségem fiammal, 1909. papír, pasztell, 50x37 cm, j.j.l. Kunffy, (L: 64.246.) 
51. Feleségem, 1909 k. vászon, olaj, 74x65 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.224.) 
52. Cigánygyerekek, 1909 k. falemez, olaj, 19x24 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.221.) 
53. Teknővájó cigányok (Vázlat) 1909. falemez, olaj, 31x40 cm, j.j.l. Kunffy 1909. (L: 64.50.) 
54. Kapunál, 1909 k. falemez, olaj, 14x 18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.196.) 
55. Somogytúri lányok vasárnapi beszélgetésben, 1909. vászon, olaj, 130x165 cm, j.j.l. Kunffy (L: 55.502. 
56. Tanulmánya „Lakodalomhoz" (Táncolók), 1909. papír, pasztell, 65x50 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.134.) 
57. Tanulmány a „Falusi lakodalomhoz" (Zenészek), 1909 papír, pasztell, 60x45 cm, j.j.l. Kunffy 

(L: 64.138.) 
58. Cimbalmos, 1909 k. papír, pasztell, 49x44 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.226.) 
59. Zöld turbános nő, 1909. Papír,vászon, pasztell, 73x60 cm, j.j.l. Kunffy 1909. (L: 6/1.56.) 
60. Cigányok, (Vázlat), 1910 k. papír, pasztell, 46,5x33 cm j.j.l. Kunffy (L: 55.337.) 
61. Somogytúri lakodalom, 1910. vászon, olaj, 125x176 cm, j.j.l. Kunffy Lajos (L: 55.501.) 
62. Szerelmesek, 1910. vászon, olaj, 116x89 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.101.) 
63. Egyetemi templom télen, falemez, olaj, 18x23 cm, j.n. (L: 64.147.) 
64. Anyám, 1910 k. vászon, papír, pasztell, 46x38 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.257.) 
65. Kártyázó szüleim, 1910 k. falemez, olaj, 32x41 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.256.) 
66. Fiam hétéves, 1910. karton, olaj, 73x60 cm, j.j.l. Kunffy 1910. (L: 64.45.) 
67. Aratóünnep, 1910. vászon, olaj, 142x 170 cm, j.j.l. Kunffy 1910. (L: 55.505.) 
68. Kazlak, 1910 k. falemez, olaj, Юх 15 cm j.n. (L: 64.191.) 
69. Szakállas cigány 1910. papír, pasztell, 32x32 cm, j.j.l. Kunffy Lajos (L: 64.236.) 
70. Szakállas cigány 1910. papír, pasztell, 62x49 cm, j.n. (L: 64.108.) 
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Két cigány 1910 k. vászon, olaj, 92x73 cm, j.j.f. Kunffy (L: 55.492.) 
Clemenceauné, 1910. papír, pasztell, 6 4 x 5 3 cm, j.j.f. Kunffy L. 1910. (L: 64.133.) 
Női akt (Göngyeit nézegető nő), 1910. vászon, olaj, 163x 130 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.83.) 
Lányok a kerítésnél, 1910. falemez, olaj, 3 2 x 4 1 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.176.) 
Két cigánylány, 1910. vászon, olaj, 86x85 cm, j.b.f. Kunffy (L: 64.17.) 
Főző cigánylány, 1910 k. karton, olaj, 70x88,7 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.237.) 
Cigányasszony a putri előtt, 1910 k. karton, olaj, 61 ,5x46 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.235.) 
Nyíres ősszel, 1910. vászon, olaj, 3 3 x 4 6 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.77.) 
Templombamenők, 1910. falemez, olaj, 3 2 x 4 1 cm, j.j.l. Kunffy 1910. (L: 64.65.) 
Marcell Fleury arcképe, 1910. papír, pasztell, 4 6 x 3 8 cm, j.j.f. Kunffy 1910. (L: 64.123.) 
Fekete sapkás modell, 1910 k. karton, olaj, 5 5 x 4 6 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.104.) 
Alvó nő lámpával, 1910 k. karton, olaj, 5 0 x 6 1 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.98.) 
Nő bundában, (Feleségemről tanulmány) 1910. falemez, olaj, 15x10 cm, j.n. (L: 64.156.) 
Párizsi árvíz, 1910 k. falemez, olaj, 2 5 x 2 0 cm, j.n. (L: 64.187.) 
Piros tetős házak, (Francia városka) falemez, olaj, 16x22 cm, j.n. (L: 64.172.) 
Párizsi utca, 1911 k. falemez, olaj, 12x18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.241.) 
Párizsi palota (Petit Palais) 1911 к. falemez, olaj, 15,5x22 cm, j.n. (L: 64.213.) 
Párizsi utca ekhós kocsival, 1911 k. falemez, olaj, 16x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.167.) 
Párizsi utcarészlet, 1911 k. falemez, olaj 16x22 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.181.) 
Templom Párizsban (A Ferdinand tér Párizsban), 1911. falemez, olaj 23x 16 cm j.j.l. Kunffy (L: 64.180.) 
Cigányok a tűznél, 1911. falemez, olaj, 16x23 cm, j.n. (L:64.186.) 
Teknőfaragó cigányok (Cigány család), 1911. karton, olaj, 7 8 x 7 0 cm, j.b.l. Kunffy L. (L: 64.22.) 
Sakkozók a kertemben, 1911. vászon, olaj, 97x 125 cm j.b.l.Kunffy (L: 55.506.) 
Női akt háttal állva, 1911. karton, olaj, 65x54 cm, j.n. (L: 64.68.) 
Cigányvajda családja, 1911. vászon, olaj, 105x90 cm, j.b.f. Kunffy (L: 55.494.) 
Cigányasszonyok a hídon, (Hazafelé) 1911. vászon, olaj 9 0 x 1 1 6 cm, j.j.l. Kunffy és b.l. Kunffy 
(L: 64.141.) 
Párizsi építkezés, 1911. vászon, olaj, 126x96 cm, j.j.l. Kunffy 1911. (L: 64.128.) 
Sauer Emil Párizsban koncertezik, 1910 k. falemez, olaj, 18x14 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.216.) 

99. Városi látkép, (Francia város) falemez, olaj, 2 7 x 3 5 cm, j.n. (L: 64.170.) 
100. Felvonulás éjjel Párizsban, 1912. falemez, olaj, 12x18 cm j.n. (L: 64.194.) 
101. Lhermitte-né arcképe, 1912. vászon, olaj, 9 2 x 7 3 cm, j.j.l. Kunffy 1912-13. (L: 64.67.) 
102. Kertvége, disznóólak, 1912 k. vászon, olaj, 5 4 x 6 5 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.37.) 
103. N.T.-né arcképe,1913.karton,olaj,73x60 cm, j.j.l. Kunffyl913. j.j.f. Kunffy 1913 (L: 64.91.) 
104. Tengerrészlet, falemez, olaj, 12x18 cm, j.n. (L: 64.239.) 
105. Vízpart, falemez, olaj, 15,5x22 cm, j.n. (L: 79.6.3.) 
106. Szicíliai táj romokkal (Taorminai görög színház) 1913 k. falemez, olaj, 15x22 cm, j.n. (L: 64.240.) 
107. Taormina, 1913. falemez, olaj, 19x14 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.175.) 
108. Tuniszi részlet, 1913. karton, olaj, 2 2 x 1 6 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.145.) 
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109. Tuniszi részlet, 1913. falemez, olaj, 18,5x14 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.146.) 
110. Tuniszi részlet, 1913. karton, olaj, 14x19 cm, j.n. (L: 64.182.) 
111. Tuniszi kávéház előtt, 1913. karton, olaj, 14x18 cm, j.b.l. Kunffy és j.l. Kunffy (L: 79.6.1.) 
112. Arabok az oázisban, 1913. falemez, olaj, 13x19 cm, j.n. (L: 64.168.) 
113. Tuniszi részlet, 1913. falemez, olaj, 14x18 cm j.b.l. Kunffy (L: 79.6.6.) 
114. Tuniszi utca, 1913. falemez, olaj, 14x17 cm, j.b.l. Kunffy-Kunffy (L: 64.197.) 
115. Tuniszi részlet, 1913. karton, olaj, 14x18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.244.) 
116. Tuniszi táj, 1913. falemez, olaj 12x18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.206.) 
117. Tuniszi részlet, 1913. falemez, olaj, 22x16 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.150.) 
118. Tuniszi utca, 1913. falemez, olaj, 14x19 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.163.) 
119. Néger Tuniszban, 1914. vászon, olaj, 46x36,5 cm, j.b.f. Kunffy 1914. Tunisz (L: 64.243.) 
120. Velence 1914. falemez, olaj, 15x22 cm, j.n. (L: 64.198.) 
121. Santa Maria del Salute Velencében, 1914. falemez, olaj, 16x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.160.) 
122. Velencében, 1914. falemez, olaj, 16x22 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.157.) 
123. Velencei részlet, 1914. falemez, olaj, 24x19 cm, j.n. (L: 79.6.8.) 
124. Velencében, 1914. falemez, olaj, 15,5x22 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.215.) 
125. Bognármester (Porga József ácsmester) 1914.k. fa, olaj, 41 x32 cm, j.b.l. Kunffy L.és j.l. Kunffy 

(L: 64.75.) 
126. Zajló Duna a Ferenc József híddal, 1914. falemez, olaj, 14x18 cm, j.n. (L: 64.161.) 
127. Gellért tér, 1914. falemez, olaj, 24x 19 cm, j.n. (L: 64.152.) 
128. Gellért-szobor, 1914. falemez, olaj, 26x35 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.185.) 
129. Jankovich bérese, 1914 k. karton, olaj, 50x65 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.84.) 
130. Fiam matrózruhában, 1914 . vászon, olaj, 54x45 cm, j.j.f. Kunffy 1914. (L: 64.252.) 
131. Búzakeresztek, 1914. k. vászon, olaj, 45x62 cm, j.n. (L: 55.369.) 
132. Halászok, 1914 k. falemez, olaj, 13x17 cm, j.j.f. Kunffy (L: 64.144.) 
133. Somogytúri lakóházam télen, 1914 k. karton, olaj, 51x61 cm, j.j.l. Kunffy (L: 55.490.) 
134. Feleségem (vázlat), 1915. vászon, olaj, 72x56 cm, j.j.l. Kunffy 1915. (L: 64.24.) 
135. Szlányi Lajos festőművész, 1917. karton, olaj, 57,5x64 cm, j.j.f. Kunffy 1916-17. (L: 55.641.) 
136. Lányok csoportban, (Körtánc szabadban) 1916. fa, olaj, 32x42 cm, j.n. (L: 64.34.) 
137. Giesswein Sándor prelátus, 1917. vászon, olaj, 96x110 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.29.) 
138. Otthon, 1917. fa, olaj, 21x16 cm, j.j.l. Kunffy 1917. (L: 55.339.) 
139. Verandán (Feleségem), 1917 olaj, fa 22x16 cm, j.j.l. Kunffy 1917. (L: 55.341.) 
140. Köztársaság kikiáltása, 1918. falemez, olaj, 19x24 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.148.) 
141. Népgyűlés, 1918. karton, olaj, 16x22 cm, j.n. (L: 64.217.) 
142. Köztársaság kikiáltása, 1918. falemez, olaj, 16x22 cm, j.n. (L: 64.207.) 
143. Majorrészlet ősszel 1918, falemez, olaj, 32x41 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.114.) 
144. Feleségem, 1918 k. vászon, olaj, 45x35 cm, j.l. Kunffy (L: 55.340.) 
145. Női akt, falemez, olaj, 27x20 cm, j.b.f. Kunffy (L: 64.173.) 
146. Dombos táj, falemez, olaj, 16x24 cm (L: 79.6.4.) 
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147. Városrészlet, falemez, olaj, 16x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.214.) 
148. Ülő nő, falemez, olaj, 18x14 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.220.) 
149. Bosznay István arcképe, 1919. vászon, olaj, 90x70 cm, j.j.f. Kunffy 1919.(L: 55.495.) 
150. Huszár Vilmos arcképe, 1920 k. vászon, olaj, 92x72 cm, j.n. (L: 64.48.) 
151. Búzaföldön, falemez, olaj, 13,5x23,5 cm, j.n. (L: 64.211.) 
152. Utcarészlet hóban (Napszálltakor télen), falemez, olaj, 16x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.225.) 
153. Dűlőút, falemez, olaj, 16x23 cm, j.n. (L: 64.188.) 
154. Homokos út, falemez, olaj, 10x15 m, j.j.l. Kunffy (L: 64.184.) 
155. Nő pelerinnel, falemez, olaj, 22x16 cm, j.n. (L: 79.6.9.) 
156. Havas utca, falemez, olaj, 24x16 cm, j.n. (L: 79.6.7.) 
157. Falurészlet, falemez, olaj, 16x22 cm, j.n. (L: 79.6.12.) 
158. Húzzák a hálót, falemez, olaj, 11 x 18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.149.) 
159. Cséplés, falemez, olaj, 10x15 cm, j.b.k. Kunffy (L: 64.245.) 
160. Boglyák, falemez, olaj, 13x18 cm, j.n. (L: 64.166.) 
161. Őszi lomb, falemez, oalj, 14x19 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.159.) 
162. Nyíres, falemez, olaj, 14x19 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.158.) 
163. Két nő asztalnál, 1920 k. falemez, olaj, 15x10 cm, j.n. (L: 64.155.) 
164. Őszi domboldal, falemez, olaj, 10x15 cm, j.n. (L: 64.15.) 
165. Feleségem, 1920. falemez, olaj, 22x16 cm, j.j.f. Kunffy 1920.(L: 64.264.) 
166. Piros és kék ruhás lányok az ajtónál, falemez, olaj, 22x23 cm, j.n. (L: 64.171.) 
167. Duna-part, falemez, olaj, 13x19 cm, j.n. (L: 64.169.) 
168. Anya gyermekied, falemez, olaj, 18x15 cm, j.n. (L: 64.199.) 
169. Táj tóval, falemez, olaj, 12x18 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.195.) 
170. Táj Túron, falemez, olaj, 12x18 cm, j.b.l. Kunffy, j.j.l.Kunffy (L: 64.210.) 
171. Balaton, karton, olaj, 15x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.200.) 
172. Fák ősszel, karton, olaj, 49,5x60 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.231.) 
173. Nő barna blúzban, karton, olaj, 61x49 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.137.) 
174. Csili bácsi, karton, olaj, 92x70 cm, j.n. (L: 64.21.) 
175. Női arcképtanulmány (Ticharich Zdenka zongoraművésznő), 1920. vászon, olaj, j.b.l. Kunffy (L: 64.60.) 
176. Sánta koldus, 1920 k. karton, olaj, 69x35 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.250.) 
177. A túri műterem oszlopos bejárata, 1912 k. karton, olaj, 56x46 cm, (L: 64.201.) 
178. Fekvő női akt háttal, 1920. vászon, olaj, 65x81 cm, j.j.l. Kunffy 1920. (L: 64.89.) 
179. Veranda, 1920 k. vászon, olaj, 90x73 cm j.n. (L: 55.527.) 
180. Szűcs János méhész, 1920. vászon, olaj 90x70 cm, j.b.f. Kunffy 1920. (L: 55.491.) 
181. Tanulmány férfi, 1920. papír, szénrajz 27x20 cm, j.b.l. Kunffy 1920. (L: 64.249.) 
182. Kunwald Caesar arcképe, 1920. olaj, vászon, 47x38 cm, j.b.l. Kunffy L. 1920. (L: 64.63.) 
183. Kévehordók (Aratók), 1921. vászon, olaj, 80x100 cm, j.b.l. Kunffy 1921. (L: 64.92.) 
184. Ticharich Zdenka, 1922. pasztell, papír, 66x50 cm, j.j.k. Kunffy 1922. (L: 64.136.) 
185. Disznóölés, 1922 k. karton, olaj, 26,5x35,5 cm, j.b.l. Kunffy; j.j.l. Kunffy (L: 64.95.) 
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186. Zsuzsa szomszédasszony, 1925. vászon, olaj, 100x80 cm, j.j.l.Kunffy L.1925. (L:55.500.) 
187. Önarckép vadászkalapban, 1923. vászon, olaj, 65x52 cm, j.f. Kunffy 1923. (L: 55.634.) 
188. Temető télen, 1933. vászon, olaj, 60x73 cm, j.j.l. Kunffy Lajos, 1933. (64.143.) 
189. Duna-part télen híddal, 1923. falemez, olaj, 81x65 cm, j.b.l. Kunffy 1923. (L: 64.79.) 
190. Cigányasszony lányával (Kolompár cigánynők), 1923. vászon, olaj, 73x60 cm, j.b. Kunffy L. 1923. 

(L: 64.121.) 
191. Önarckép, 1924. vászon, olaj, 92x73 cm, j.b.f. Pinxit L. de Kunffy 1924. anno suae LIY (L: 55.525.) 
192. Bognármester fűrésszel, 1925 k. vászon, olaj, 116x89 cm, j.j.l. Kunffy Lajos (L: 64.88.) 
193. A látrányi kertészkedő tiszteletes, 1925. vászon, olaj 116x90 cm, j.b.l. Kunffy 1925. (L: 55.499.) -
194. Lánchíd, 1925. falemez, olaj, 10x15 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.183.) 
195. Budapest a Dunával, 1925. falemez, olaj, 20x24 cm, j.n. (L: 65.151.) 
196. Folyó parti részlet L, 1925. k. falemez, olaj, 15,5x22 cm, j.n. (L: 79.6.2.) 
197. Folyó parti részlet П., 1925. к. falemez, olaj, 12x18 cm, j.n. (L: 79.6.10.) 
198. Folyó parti részlet III., 1925 k. falemez, olaj, 19x23,5 cm, j.n. (L: 79.6.11.) 
199. Hajók a Dunán, 1925 k. falemez, olaj, 27x35 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.192.) 
200. Holdas Duna-részlet bárkával, 1925 k. karton, olaj, 77x57 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.69.) 
201. Svájci táj (Semmering 11.) 1926. falemez, olaj 19x24 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.202.) 
202. Svájci táj (Semmering 1.) 1926. falemez, olaj, 19x23,5 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.204.) 
203. Svájci táj, 1926. vászon, olaj, 45x63 cm, j.b.l. Kunffy; j.j.l. Kunffy (L: 71.33.) 
204. Hóolvadás, 1926. vászon, olaj, 38x46 cm, j.b.l. Kunffy L. (L: 64.53.) 
205. Hegyi táj télen, 1926. falemez, olaj, 20x24 cm, j.n. (L: 64.179.) 
206. Mallorcai tengerpart, 1926. falemez, olaj, 31x41 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.222.) 
207. Cordovai részlet, 1926. falemez, olaj, 16x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.162.) 
208. Mallorcai étterem, 1926. falemez, olaj, 16x23 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.174.) 
209. Cordovai részlet, 1926. falemez, olaj, 16x22 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.162.) 
210. A Generalife portása Granadában, 1926. vászon, olaj, 80x65 cm, j.b.f. Kunffy (L: 64.49.) 
211. Táncolók Sevillában, 1926. falemez, olaj, 14x19 cm, j.n. (L: 64.177.) 
212. Toledo, 1926. falemez, olaj, 22x15 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.229.) 
213. Mezőgazdasági munkáscsalád triptichon I. A kenyérszegés, 1926. olaj, vászon 170x200 cm, j.j. Kunffy 

(L: 55.509-1.) 
214. Mezőgazdasági munkáscsalád IL, Születés, 1926. olaj, vászon, (L: 55.509-2.) 
215. Mezőgazdasági munkáscsalád III. Az anya halála, 1926. olaj, vászon, j.b.l. Kunffy Lajos Somogytúr 1926. 

(L: 55.509-3.) 
216. Delelő konda kazlakkal, 1926 k. vászon, olaj, 74x93 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.86.) 
217. Túri partrészlet nyájjal, toronnyal, 1925. vászon, olaj, 73x93 cm, j.j.l. Kunffy 1925. (L: 64.80.) 
218. Leilei út nyárfával, 1926. falemez, olaj, 70x96 cm, j.j.l. Kunffy 1926. (L: 64.81.) 
219. Két túri lány 1929 k. vászon, olaj, 92x73 cm, j.j.l. Kunffy Lajos (L: 64.100.) 
220. Iványi cigányokat fest, 1926 k. vászon, olaj, 60x73 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.99.) 
221. Disznópörkölés, 1928. vászon, olaj, 81x57 cm, j.j.l. Kunffy L. 1928. (L: 64.120.) 
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222. Tanulmány nőről, 1927. papír-vászon, pasztell, 65x54 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.135.) 
223. Vörös hajú nő, 1927. papír, pasztell, 65x54 cm, j.j.l. Kunffy 1927. (L: 64.260.) 
224. Ülő női akt, 1927. falemez, olaj, 57,5x48 cm, j.b.l. Kunffy .Hátoldalon: Önarckép, szénrajz (L: 64.59.) 
225. Tanulmány, nő vörös hajjal, 1927. papír, pasztell, 64,5x49 cm j.j.k.Kunffy 1927. (L:64.66.) 
226. Fekvő női akt, 1917. karton, pasztell, 60x80 cm, j.j.f. Kunffy 1917. (L: 64.87.) 
227. Karádi vásár, 1927 k. falemez, olaj, 19x24 cm, j.n. (L: 64.153.) 
228. Asztal mellett, (Kirándulók) 1927. falemez, olaj, 14x19 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.178.) 
229. Hazamenő aratók, 1921. fa, olaj, 81 x 100 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.23.) 
230. Iványi Grünwald Béla, 1928. falemez, olaj, 46x38,5 cm, j.j.f. Kunffy 1928. (L: 64.51.) 
231. Somogytúri utca nyári alkonyatban, 1928. vászon, olaj, 81x100 cm, j.b.l. Kunffy 1928. (L: 55.496.) 
232. Cigányok, vászon, olaj, 92x73 cm, j.n. (L: 64.127.) 
233. Homokos út ősszel, 1930 k. vászon, olaj, 54x65 cm, j.j.l. Kunffy (L: 55.489.) 
234. Cigánylány, 1930 k. vászon, olaj, 100x69 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.47.) 
235. Cigányasszony korsóval, 1929. vászon olaj, 102x81 cm, j.j.f. Kunffy L. 1929. (L: 64.85.) 
236. Kolompár cigányok, 1929. vászon, olaj, 100x82 cm, j.b.f. Kunffy (L: 64.33.) 
237. Gazda tehénnel, 1929 k. falemez, olaj, 19x24 cm, j.n. (L: 64.164.) 
238. Anya leányával, 1930. papír, szénrajz, 62x48 cm, j.b.l. Kunffy L. 1930. (L: 55.601.) 
239. Dinnyés csendélet, 1930. vászon, olaj, 80x100 cm, j.j.l. Kunffy Lajos 1930. (L: 64.142.) 
240. Pipacs-margaréta csendélet, 1930. vászon, olaj, 82x65 cm, j.b.l. Kunffy L. 1930. (L: 64.103.) 
241. Ebédelő cséplők, 1930. falemez, olaj, 16x22 cm, j.n. (L: 64.193.) 
242. Káposztakapálók, 1931. vászon, olaj, 81x101 cm, j.b.l. Kunffy 1931. (L: 64.28.) 
243. Kertem tavasszal, 1932 k. vászon, olaj, 54x65 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.38.) 
244. Parkrészlet napsütésben (Sárga bokor fenyőkkel), 1933. vászon, olaj, 80x65 cm, 

j.b.l. Kunffy Lajos, 1933. (L: 64.234.) 
245. Túri gazda tarisznyával (Látogatóban), 1938. vászon, olaj, 81,5x60 cm, j.j.l. Kunffy Lajos, 1938. 

(L: 64.78.) 
246. Túri részlet, 1934. vászon, olaj, 59x73 cm, j.b.l. Kunffy 1934. (L: 64.32.) 
247. Ebédlői csendélet, 1934. vászon, olaj, 61x81 cm, j.b.l. Kunffy Lajos, 1934. (L: 64.131.) 
248. Reggeli csendélet, 1934. vászon, olaj, 60x73 cm, j.j.l. Kunffy (E55.497.) 
249. Kerti út virágzó bokrokkal, 1935. vászon, olaj, 55x65 cm, j.j.l. Kunffy L. 1935.(L: 64.40.) 
250. Virágzó kerti fák, 1934 k. vászon, olaj, 65x81 cm, j.j.l. Kunffy Lajos, (L: 64.42.) 
251. Tavaszi kertrészlet, 1936. vászon, olaj, 59x73 cm, j.j.l. Kunffy L. 1936. (L: 64.132.) 
252. Látrányi gyógykovács, 1938. olaj, vászon 113x80 cm, j.j.l. Kunffy 1938. (L: 64.16.) 
253. Tavaszi parkrészlet, 1938. vászon, olaj, 65x85 cm, j.j.l. Kunffy 1938. (L: 64.130.) 
254. Tavaszi mező, 1938. vászon, olaj, 54x65 cm, j.b.l. Kunffy Lajos 1938. (L: 64.109.) 
255. Önarckép, 1938. vászon, olaj, 73x59 cm, j.b.f. Kunffy Lajos, 1938. (L: 64.266.) 
256. Hazafelé, 1938. karton, olaj, 18x28 cm, j.j.l. Kunffy 1938. (L: 64.228.) 
257. Sétáló fiatal pár, 1938 k.vászon, olaj, 92x73 cm, j.n. (L: 64.90.) 
258. Virágzó fák, 1938 k. vászon, olaj, 55x46 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.70.) 
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259. Virágzó fák, 1938. vászon, olaj, 80x100 cm, j.j.l. Kunffy Lajos (L: 64.116.) 
260. Tavaszi út bárányfelhőkkel, 1938 k. vászon, olaj, 80x60 cm j.j.l. Kunffy (L: 64.102.) 
261. Tavaszi hangulat, 1938. vászon, olaj, 45x59,5 cm, j.n. (L: 64.43.) 
262. Az eucharisztikus kongresszus felvonulása, 1938. karton, laj, 16x22 cm, j.n. (L: 64.203.) 
263. Almaszedő, 1938 kvaszon, olaj, 82x65 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.113.) 
264. Őszi parkrészlet, 1938. vászon, olaj, 80x90 cm, j.j.l. Kunffy Lajos, 1938. (L: 64.140.) 
265. Két kislány kosárral, 1938. vászon, olaj, 81x65 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.129.) 
266. Nyíres ősszel, 1938. vászon, olaj, 80x65 cm, j.j.l. Kunffy Lajos, 1938. (L: 64.55.) 
267. Leilei út ősszel, 1938. k. vászon, olaj, 65x81 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.18.) 
268. Somogytúr hó alatt, 1938 k. vászon, olaj, 54x65,5 cm, j.j.l. Kunffy Lajos (L: 64.62.) 
269. Vándor a leilei úton, 1939 k. vászon, olaj, 93x73,5 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.71.) 
270. Önarckép 70 éves koromból, 1939. vászon, olaj, 100x81 cm, j.b.l. Kunffy (L: 55.493.) 
271. Fiam lóháton, 1939 k. vászon, olaj, 38x46 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.118.) 
272. Fogat szürkékkel, 1939. vászon, olaj, 65x81 cm, j.j.l. Kunffy Lajos 1939. (L: 64.107.) 
273. Megy a kocsi Lellére, 1939. vászon, olaj, 65x81 cm, j.b.l. Kunffy L. 1939. (L: 64.122.) 
274. Virágzó kaktuszok, 1939. vászon, olaj, 65x80 cm, j.b.l. Kunffy L. 1939. (L: 64.19.) 
275. Halak veidlingben (Pontyok a tálban) vászon, olaj, 45x55 cm, j.b.l. Kunffy (L: 64.126.) 
276. Öntöző lány, 1940 k. vászon, olaj, 92x73 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.105.) 
277. Öntöző lány, 1940. vászon, olaj, 65x54 cm, j.b.l. Kunffy L. 1940. (L: 64.111.) 
278. Önarckép, 1941. papír, színes ceruza, 28x20 cm, j.j.k. Kunffy 1941. II. 19. Budapest (L: 64.258.) 
279. Balatoni naplemente, 1941. vászon, olaj, 59x73 cm, j.b.l. Kunffy Lajos 1941. (L: 64.31.) 
280. Nagy Ferenc, 1941. vászon, olaj, 60x46 cm, j.j.k. Kunffy Lajos 1941.; 

j.b.f. Nagy Ferenc S.túri községi bíró 1941. (L: 64.30.) 
281. Pesti részlet hó alatt, 1943. vászon, olaj, 60x51 cm, j.b.l. Kunffy 1943. (L: 64.35.) 
282. Őszi táj, 1945. karton, olaj, 25x34,5 cm, j.b.l. Kunffy 1945 (L: 64.219.) 
283. Ballonkabátos önarckép, 1947. karton, olaj 68x49 cm, j.j.f. Kunffy Lajosl947.(L: 64.265.) 
284. Nő gyermekkel, 1949 k. karton, olaj, 65x58 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.46.) 
285. Fekete tyúk kosárban, 1949. papír, pasztell 50x60 cm, j.j.l. Kunffy 1949. (L: 64.64.) 
286. Somogytúri táj télen, vászon, olaj, 47x50 cm, j.j.l. Kunffy L. (L: 64.39.) 
287. Vörössárga cíniák zöld cserépben, 1949. vászon, olaj, 46x55 cm, j.j.l. Kunffy 949. (L: 64.41.) 
288. Alma csendélet, 1949. falemez, olaj, 31,5x41 cm, j.b.l. Kunffy 1949. (L: 64.205.) 
289. Virágcsendélet, 1950 k. vászon, olaj, 64x44 cm, j.n. (L: 64.112.) 
290. Őszirózsák kék vázában 1950 k. vászon, olaj, 72,5x54 cm, j.j.l. Kunffy (L: 64.233.) 
291. Virágok, 1950. vászon, olaj, 66x50 cm, j.j.l. Kunffy 1950. (L: 64.27.) 
292. Férfi arcképtanulmány, 1953. karton, olaj, 65x50 cm, j.b.k. Kunffy L. 1953. (L: 64.58.) 
293. Kéményseprő, 1954. vászon, olaj, 93x73 cm, j.j.l. Kunffy L. 1954. (64.25.) 
294. Gyümölcs tányéron, 1955. falemez, olaj, 21,5x27 cm, j.b.l. Kunffy 1955. (L: 64.97.) 
295. Kötögető asszony, 1957. vászon, olaj, 55x46 cm, j.j.l. Kunffy L. 1957. (L: 64.106.) 



296. Fekvő cica, 1956. papír, ceruza, 15,5x21,5 cm, j.j.l. Kunfíy 1956. dec. 25. és b.f.: Ellusnak 75-ik születési 
napján felajánlja leghűségesebb barátja, Cilucinak képmását. Somogytúr 1956. nov. 15-én Lajosa. 
(L: 64.262.) 

297. Csendélet uborkás üveggel, 1957. vászon, olaj, 60x75 cm, j.b.f. Kunfíy 1957. (L: 64.119.) 
298. Feleségem varrogat, karton, 1958 k. olaj, 16,5x22 cm, j.n. (L: 64.94.) 
299. Kertem ősszel, 1959 k. vászon, olaj, 46x63 cm, j.j.l. Kunfíy (L: 64.110.) 
300. Barackok, 1960. vászon, olaj, 32x40 cm, j.b.l. Kunfíy 60. (L: 64.117.) 
301. Kertrészlet tavasszal, 1960 k. vászon, olaj, 44x47 cm, j.n. (L: 64.208.) 
302. Virágcsendélet, 1960. vászon, olaj, 38x37 cm, j.j.l. Kunfíy (L: 64.253.) 
303. Piros virágcsendélet, 1960 k. vászon, olaj, 49x36 cm, j.n.(L: 64.36.) 
304. Balaton, 1961. k. farost lemez, olaj, 23,5x35 cm, j.n. (L: 64.96.) 
305. Utolsó vázlat, (Póhner tanár feleségének arcképe), 1962. vászon, szénrajz 80x60 cm, j.n. (L: 64.259.) 
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