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HorvátH Hilda

Egy ElfElEdEtt gyűjtő: 
Káldi (Kohn) jEnő 

Káldi Jenő emléklapja, a Holokauszt áldozatainak sorában, a 7. sor 48. oszlopának alján 
található, s csupán ennyit közöl: 
Név: Káldi Jenő 
Születési hely: Jánosháza 
Születési idő: 1872-08-18 
Anyja neve: Deutsch Zili 
Apja neve: Kohn Móritz 
Lakcím: Budapest, 11. ker. Rezeda utca 6.

Neve ismeretlenül cseng, s tevékenységének, életének fő iránya is csak életrajzi 
töredékekből, apróbb momentumokból állítható össze. 1872. augusztus 18-án született, 
a Vas megyei Jánosházán. Édesapja Kohn Móric, édesanyja Deutsch Zili (Julianna). 
A család vélhetően tisztes jómódban, kispolgári jólétben élt, mint akkortájt a Kohn 
família több tagja Jánosházán.1 Hét gyermekük született, a sorban harmadik Jenő volt.2

Nem tudjuk pontosítani, hogy Káldi Jenő névváltoztatására mikor került sor.3 Azon 
túl, hogy a zsidó asszimiláció egyik 
jele volt a magyarosítás, név-választása 
erős Vas megyei kötődést árul el: 
nevezetesen, a szülőfaluja közelében 
lévő Káld egykori birtokosairól, a 
Vas vármegyei eredetű, ősrégi nemes 
családról, az alsó- és felsőkáldi Káldy-
akról vette nevét. Olykor ugyan ,,y”-
nal írva, de általában megtartva a 
megkülönböztető ,,i” végződést.

1903-ban kötött házasságot Polit-
zer Leonie (Lilly)-vel, aki 1876-ban 
született, és szintén sokgyermekes 
zsidó famíliából származott. Lilly 
édesapja Politzer Lajos (1841–1907) 
Szegeden született, majd a 19. század 

Káldi jenő és felesége, lilly, Unterach am 
Atterssee, 1930 körül

Adam Brown közléséből
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végén Bécsben elismert ezüstműves, ékszerész lett, kiállított 1878-ban és 1900-ban is a 
párizsi világkiállításon. A historizmus ízlésében alkotott ékszereket, apró dísztárgyakat, 
amelyek közül egy-egy még ma is felbukkan árveréseken.

1929-ben Káldit és feleségét együtt Unterach díszpolgárává választották. Káldi 
Jenőéknek nem született gyermekük, majd felesége tragikus öngyilkossága vetett 
véget több évtizedes házasságuknak. Együttélésükről sem tudunk részleteket, az 
viszont bizonyos, hogy neje nagyon kötődött családjához, testvéreihez, hiszen miután 
megtudta, hogy egyik testvére, Oskar a deportálás során életét veszítette, az Atterssee-
be (Unterach am Attersee, Ausztria) ölte magát 1939 novemberében. Mai ismereteink 
szerint – Ausztria német megszállását követően – a családból elsőként ő esett áldozatul 
a zsidók elhurcolásának.

Káldi Jenő életének korai szakaszáról, tanulmányairól, pályakezdéséről nem 
tudunk. Beosztásáról, egyáltalán munkájáról is szórványos ismeretek, adatok állnak 
rendelkezésre.4 Az 1910-es évektől (vélhetően már 1910-től) a Benz Magyar Automobil 

 Káldi jenő villájának építési engedélyezési tervei: földszinti alaprajz, 1922–1923.
Budapest, Xi. Rezeda utca 6.

hU Bfl – XV.17.d.329 – 5399, 1–19., 22–25. f.
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és Motorgyár Rt. magyarországi képviselője volt, majd 1913. november 1-től mint 
igazgatót a cég igazgatósági tagul nevezte ki, és megbízta budapesti telepeinek legfőbb 
vezetésével.5

Káldi azonban nemcsak a Benz képviselője, igazgatója volt, hanem idővel az 
első magyar autógyár vezetője lett, amit 1908-ban Aradon alapítottak. Pár év múlva 
a cég neve: ,,MARTA” azaz Magyar Automobil Rt. Arad lett. 1915-ben rendkívüli 
közgyűlésen jelentették be, hogy az Rt-ből kivált partnerek helyére a Benz és a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank lépett. A gyár műszaki vezetését, ellenőrzését a Benz 
cég vette át, miután a részvények több mint 50%-át megvette. A MARTA élére a 
Kereskedelmi Bank elnöke, Lánczy Leó mint elnökigazgató került, majd pedig  a 
MARTA új vezérigazgatója Káldi Jenő, igazgatósági tag lett.

A MARTA az I. világháború idején a hadi rendeléseknek köszönhetően bőséges 
profitra tett szert, azonban a háborút követő történelmi események és megváltozott 
gazdasági körülmények áldozata lett, finanszírozási és a jogi problémák okán. 1920 

 Káldi jenő villájának építési engedélyezési tervei: emeleti alaprajz, 1922–1923.
Budapest, Xi. Rezeda utca 6.

hU Bfl – XV.17.d.329 – 5399, 1–19., 22–25. f.
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tavaszán ezek rendezéséről tárgyalt Káldi (úgy is, mint a cég vezérigazgatója, valamint 
egyúttal a Benz képviselője) a román bankok vezetőivel, majd az eredménytelen 
megbeszéléseket követően végül Bécsben Camillo Castiglioni bécsi bankárral kötött 
megállapodást a MARTA értékesítéséről. 1922. január 12-én volt a MARTA utolsó 
közgyűlése: a társaság feloszlatta önmagát, egyik felszámolója maga Káldi volt, az 
értékesítésből befolyt jövedelemből ő maga is részesedett.6 

Káldi azonban nemcsak a magyar autógyártásban vállalt szerepet, hanem a gép-
járműközlekedés fejlesztésében is: neve egyaránt összekapcsolódott a hazai autóipar 
és az Autótaxi Vállalat megalapításával, történetével. 1913. végén a MARTA Magyar 
Automobil Rt. és konkurrense, a Benz Magyar Automobil és Motorgyár Rt. fúziójából 
megalakult a Budapesti Automobil Közlekedési Részvénytársaság. Az egyesülés során, 
november 1-től az új cég vállalta az összes morális és anyagi felelősséget, lényegében átvette 
a Benzet, vállalva költségeinek megtérítését. Sőt a felelősségvállalásnak része volt az is, 
hogy a Benz vezérigazgatóját, Káldi Jenőt az új cég igazgatóságának tagjává választották. 
November 25-én tartották az első igazgatósági ülést, ahol – többek között – az igazgatóság 
tagjai közé Káldit is beválasztották.7 Az V. kerületi Dorottya utca 9. szám alatti Fischer 

Káldi jenő villájának építési engedélyezési tervei: C–d metszet, valamint oldalnézetek, 1922–1923. 
Budapest, Xi. Rezeda utca 6.

hU Bfl – XV.17.d.329 – 5399, 1–19., 22–25. f.
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Bérház aljában székelt mind a Benz Magyar Automobil és Motorgyár Rt., mind a MARTA 
Magyar Automobil Rt.8

1913. június 1-jén jelentek meg az első taxik Budapest utcáin. A budapesti 
taxivállalat a két világháború között az egyik legmodernebbnek számított Európa-
szerte, köszönhetően a sokoldalú, tehetséges vezérigazgatónak, Haltenberger Samunak. 
A magyar fővárosban az automobil közlekedés az 1920-as évektől már a mindennapok 
részévé vált, sőt Budapesten lehetett a világon elsőként telefonon taxit rendelni. Szintén 
világhírre tett szert a cég futószalag elven működő kocsimosó pályája. A cég a szállítmányozáson 
túl a gépjárművek karbantartását is végezte, továbbá autószerelő tanonciskolát is nyitott.9  A 
fővárossal kötött előnyös megállapodása révén nagy bevételre tett szert. 

Az Autótaxi Rt. – jóllehet vezérigazgatója Haltenberger Samu – egyik főrészvényese, 
elnökigazgatója Káldi Jenő volt, az igazgatóság egyik tagja, aki a vállalat nagy 
része fölött rendelkezett, legalábbis 1920-tól. Az I. világháborút követően ismét 
megindították a forgalmat, s alaptőke-emelést hajtottak végre. A részvénytulajdonosok 
között változások következtek be, s a vezérigazgató mellett csupán ketten – egyikőjük 
Káldi Jenő – rendelkeztek fejenként 5000 részvénnyel, amely 200–200 szavazatot 

Káldi jenő villájának építési engedélyezési tervei: oldalnézetek, 1922–1923. 
Budapest, Xi. Rezeda utca 6.hU Bfl – XV.17.d.329 – 5399, 1–19., 22–25. f.
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jelentett a részvénytársaságban. 1921-ben négy alapító – Haltenberger mellett Káldi 
volt az egyik – a Budapesti Automobil Közlekedési Rt-vel sínautó-osztályt hozott létre, 
amelynek keretén belül az alapítók illetve a részvénytársaság 50–50%-os részesedéssel 
osztozkodtak a hasznon.10 A cég gyarapodását, megerősödését jelezte, hogy új vál-
lalatokat létesítettek illetve részesedést szereztek más cégekben is. 

A II. zsidótörvény (1939: IV. tc., amelyet 1939. május 5-én hirdettek ki) a zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozására törekedett. Ennek következtében 
több cég, így az Autótaxi jövője szempontjából is célravezetőnek tűnt, hogy a vállalat 
részvénytöbbsége „ősárja” kezekbe kerüljön. Ez azt jelentette, hogy Káldi Jenő 
részvényeinek túlnyomó részét átadta a Haltenberger csoportnak. Káldi ragaszkodott 

Munkácsy Mihály: fasor, 1873. olaj, vászon, 55,5x38 cm j.l.j.: ,,Munkácsy” 
Virág judit galéria és Aukciósház, Archívum, 10. aukció, 112 tétel
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hozzá, hogy a részvények ellenértékének legnagyobb részét azonnal megkaphassa. 
Mindehhez azonban nem állt rendelkezésre elég tőke a Haltenberger csoport részéről, 
így csak hitelügyletbe bocsátkozva tudtak ennek eleget tenni, a Községi Takarékpénztár 
révén.11

 A két világháború közötti korszakra jellemző a gazdasági elit tagjainak po-
zícióhalmozása, s bár Káldi azok meghatározó erejével nem vetekedhetett, a multi-
pozicionalizmus valamilyen szinten őt is érintette, elérte. Multipozicionista helyzetbe 
igazából ő is az 1920–30-as években került: a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
felügyelőbizottságának, majd igazgatóságának tagja, Egyesített Gyógyfürdők, Ingat-
lan és Szálló Rt. (EGISZ) igazgatóságának tagja, a Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. 
igazgatóságának tagja, Dr. Dorogi és Társa Gummigyár Rt. (Albertfalva), továbbá a 
Nautica Motorhajógyár Rt. igazgatósági tagja. Később a Magyar Általános Gépgyár 
Rt. (MÁG) igazgatóságában is helyet kapott, az egyik fő részvényes volt. Az I. 
világháború után a személygépkocsigyártásra berendezkedő MÁG uralta a piacot, 
s további megmaradása és jövője szempontjából Káldi érdemleges javaslatokat 
tett, amiket azonban a Hitelbank nem fogadott el, megpecsételve ezzel a magyar 
személygépkocsigyártás sorsát. 

Noha Káldi személyi jelentőségét, gazdasági hatalmát illetően nem bírt olyan súllyal, 

Munkácsy Mihály: Pihenés az erdőben, 1886. olaj, vászon, 90x117 cm
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
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mint a kor gazdasági elitjének neves tagjai (például a Hatvanyak, Weiss Manfréd, a 
Goldberger, a Chorin, vagy a Kornfeld családok), a maga helyén meghatározó figura 
volt, miként a két világháború közötti korszak MTI híranyagában követhetjük. 
Talán ez is hozzátartozott az ő profiljához, hogy a híranyagokban rendszeresen 
szerepeljen, egyfajta imázst kialakítva önmagáról. Ennek alapja jótékonykodása volt, 
ugyanis nemcsak az evilági javak megszerzésére törekedett, hanem azok észszerű 
felhasználásával, megfelelő célbajuttatásával is törődött, mint ahogy egyébként több 
módos zsidó kortársa tette. 

Elsősorban szociális érzékenysége, adakozásai derülnek ki a hírekből, miszerint 
rendszeresen nyújtott segítséget rászorulóknak, vagy a népjóléti tárca révén, hiva-
talos úton vagy közvetlenül az érintettek részére. Szülőföldje, Jánosháza szegény 
hitsorsosainak évről-évre rendszeres segélyeket juttatott.12 1922-ben nyomorenyhítő 
akció során nemcsak a Benz gyár, hanem a vezérigazgató is adakozott: 250–250 000 
koronát.13 1926-ban pedig – már mint kormányfőtanácsos – 10 000 000 koronát juttatott 
a népjóléti tárcának.14 Vitéz nagybányai Horthy Miklósné nyomorenyhítő akcióinak 
rendszeres támogatója volt.15 Aszály- és jégkársújtotta vidékek ínséget szenvedő 
lakosainak támogatására 1936-ban a Belügyminisztériumon keresztül 1000 Pengőt 
juttatott.16 1940-ben az árvízkárosultak megsegítésére az egyik legnagyobb pénz-
felajánlást (1000 Pengő) tette.17 

Munkácsy Mihály: A zongoralecke, 1890-es évek. olaj, fa, 95,5 x 128 cm
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum

11_horvath_jo.indd   324 2017.11.09.   21:34



325

Káldi belépett a Magyar Vöröskereszt Egylet örökös tagjainak sorába.18 Gr. Apponyi 
Albert halálát követően, a gróf által oly fontosnak tartott Poliklinika fenntartása és 
további működése érdekében – koszorúmegváltásként – elsőként adományozott 
100 pengőt.19 1937-ben a Hubay Jenő Gyermekotthon (Hubay Jenő által alapított 
Lublói utcai gyermekotthon) javára szintén a nagyobb összeget áldozók között volt – 
koszorúmegváltás címén.20 1938-ban a Mentők (Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület) 
számára – midőn megnyílt a mentők múzeuma – vadonatúj autót adományozott (a 
legújabb hidraulikus rugózással ellátva), – mint az Autótaxi elnökigazgatója.21 

Az Újságírók Nyugdíjintézetének Közgyűlésén 1930-ban Káldi Jenő kormány-
főtanácsos, a vezérlő tanács új tagja, 20 000 Pengőt adományozott az intézetnek.22 1936-
ban az elnök (Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete) Lenkey Gusztáv halála 
apropóján 100 Pengős támogatást fizetett az Újságírók Szanatórium Egyesülete javára – 
koszorúmegváltás címén.23 1943-ban szintén koszorúmegváltás címén nyújtott segítséget 
a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének, Harsányi Zsolt halála alkalmából.24 

Káldi választmányi tagja volt a Királyi Magyar Automobil Clubnak.25 Külön, róla 
elnevezett díjat ajánlott fel a Magyar Túraút (1926) autóversenyen.26

Ugyancsak díjakat (külön festők és szobrászok részére) alapított a Nemzeti Szalon 
kiállításain szereplő művészek részére,27 hasonlóan az elsősorban magyar festményei 
révén közismertté vált kitűnő műgyűjtőhöz, Wolfner Gyulához. Káldi társasági élete 
részben a művészeti szférához kötődött. A Szinyei Társaság rendezvényein minden 
bizonnyal több ízben jelen volt, így annak emlékestélyein, előadásain – több illusztris 
személyiséggel, korabeli gyűjtővel együtt. 1927-ben részt vett a társaság Hungária 
Szálló-beli szokásos lakomáján.28 A Filharmoniai Társaság Barátainak Egyesülete 
választmányi sorában tag volt az 1937–1940 ciklusban.29 

Emberi alakjához, személyiségéhez hozzátartozik egy kis történet is, ami Káldi 
Jenőről, a nagy befolyású üzletemberről és a szőke csodaként emlegetett híres 
színésznőről, P. Márkus Emíliáról keringett. Egy szerepben a színpadon Márkusnak 
szivarra kellett gyújtania, s ha már ezt meg kellett tennie, hogy jófajtára gyújtson, Káldi 
Jenő hatalmas, finom Havanna-szivarral lepte meg.30

Káldi kulturális mecenatúrája szorosan kapcsolódott ahhoz, hogy műgyűjtő, 
továbbá a Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete rendes tagja volt.31 Élete során 
magyar műveket adományozott a Szépművészeti Múzeumnak; 1925-ben Ferenczy 
Károly: háromkirályok című festményének egyik alakjához készített tanulmányát.32 A 
gyűjtőtárs, Géber Antal felsorolása szerint 1933-ban a következő képeket adományozta: 
id. Markó Károly: Alföldi táj gémeskúttal; Paál László: napos ház az erdőszélen; Szinyei 
Merse Pál: Kentaur és faunok; Bihari Sándor: A tornácon; Fényes Adolf: Mákoskalács; 
majd 1939-ben Hollósy Simon: A kis almatolvajok, Rippl-Rónai József: Bretagne-i 
ivóban, Rudnay Gyula: Erdőrészlet című műveit. A régi magyar művészet kitűnősége, 
Bogdány Jakab egyik csendéletét 1938-ban Káldi szintén közgyűjteménynek szánta,33 

azzal a feltétellel, hogy haláláig a tulajdonában, őrizetében marad.34

Az első igazi européer, modern szellemű zsidó műgyűjtő, báró Kohner Adolf 
műveinek árveréséről több művet önzetlen műbarátok vásároltak meg a Szépművészeti 
Múzeum számára; Káldi révén Hollósy Simon: Kaszáló című alkotása került be az 
intézménybe.35 
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1926-ban 3 000 000 koronát (240 Pengőt) adott az Iparművészeti Múzeumnak 
egy régi magyar hímzés megvásárlására. A lepedőszél hímzése vászon alapon színes 
selyemmel és aranyszállal készült. A 17. század végi úri hímzés a múzeumi leltárkönyv 
tanúsága szerint Platthy Gyuláné Kubinyi Irén tulajdona volt, s a hagyomány szerint 
egy Dessewffy vagy Szontágh leány hímezte menyasszony korában.36 Mintegy 
tíz év múlva Káldi a múzeum igazgató őre, Layer Károly halála alkalmából (1937) 
koszorúmegváltásként 500 Pengős adományt ajánlott fel, az elhunyt emlékét méltó 
módon megörökítő műtárgy megvételére. Valószínűleg szoros kapcsolatban lehetett 

faliszőnyeg, németalföld, 17. sz.
Az Ernst-Múzeum Aukciói: gróf teleki Sámuel hagyatéka, valamint dr. Bakonyi Károly gyűjteményéből 

és más magánbirtokból származó festmények és műtárgyak. Budapest, Ernst Múzeum h. – 31. (1926) 
XXii. tábla, 248. kép.; Budapest, Magyar iparművészet, 1907, 114. 
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Layerrel, aki a szőnyegek szakértője is volt, s feltételezhetjük – miként a korban szokásos 
– hogy a múzeumi szakember tanácsadóként működött közre Káldi kollekciójának 
kialakításában, amelyben domináns szerepet kaptak a régi szőnyegek. Layer két, az 
Iparművészeti Múzeumban rendezett, szakmai szempontból mérvadó, sikeres kiállítás 
katalógusát (Régi kisázsiai szőnyegek kiállítása, 1935. Régi perzsa szőnyegek kiállítása, 
1936.) szerkesztette (munkatársai Mihalik Sándor és Csernyányszky Mária voltak), 
amelyen Káldi szőnyegei is szerepeltek. 

A Layer emlékére tett adományból a múzeum rendkívül körültekintően, igazán 
méltó alkotást igyekezett beszerezni, amit végül két év múlva sikerült teljesíteni, 
Kőszeghy Elemérnek, a Magyar Történeti Múzeum Iparművészeti Tára vezetőjének 
fáradozásai nyomán. A megvásárolt tárgy egy aranyozott réz dombormű, amely 1632-
ben készült, s a krakkói nemesek Mária kongregációjának emlékkönyvét díszítette.37  

Káldi Jenő örömmel és megnyugvással vette tudomásul, hogy nagyra becsült barátja 
emlékét méltó alkotás őrzi meg.38

Érdekes adalék, hogy Káldi Jenő 1941-ben a budapesti református egyházmegye 
részére kortárs művész, Szúdy Nándor alkotását vásárolta meg. Ismeretségük talán 
onnan eredeztethető, hogy a művész ipolysági születésű volt, s annak közelében volt 
vadászlaka Káldinak. A Tamás Galéria 125. kiállításán (X. 25.–XI. 4.) mutatták be 
felsőszúdi Szúdy Nándor (1913–1975) lelkész, expresszionista festőművész különös, 
izzó, lángoló színvilágú műveit. Károli Gáspárt ábrázoló képét Káldi megvette, és az 
egyházmegyének ajándékozta.39

VillA ÉS gyűjtEMÉny

Káldi Jenő gazdasági pozíciójához illően családi házat építtetett a Gellérthegyen, a 
Rezeda utca 6. szám alatt. 1922 februárjában készültek el a tervek,40 s a következő 
esztendőben épült fel a villalakás. Ebben az időszakban népesült be a Gellérthegy, 
elsősorban illusztris, feltörekvő személyiségek, a gazdasági elit tagjainak villaszerű 
épületeivel, olyanokéval, akik műtárgyakkal, műértékekkel is rendelkeztek. (Itt volt 
többek között a Kelenhegyi úton br. Weiss Alfonz meg dr. Halmi Miklós villája, a Bérc 
utcában 1937-ben építkezett Vida Jenő etc.) A villa építésével kapcsolatban Káldi Jenő 
néhány személyiségjegyére következtethetünk. Egyrészt feltűnik alapvetően praktikus 
egyénisége, másrészt a célszerűségre, észszerűségre irányuló törekvése. Az épületet 
nem neves építész tervezte, hanem Steiner József, okleveles építész és építőmester, 
közgazdasági mérnök. Lakása, irodája a Gellért téren volt – így tehát Káldi célszerűnek 
vélte őt alkalmazni, aki a közelben dolgozott, és feltehetően jól ismerte a Gellérthegyet 
és környékét. Steiner egyébként főként kivitelezőként, statikusként dolgozott, tehát 
kifejezetten gyakorlatias szemléletű építőmester volt: egy személyben ellátta a tervezési 
és művezetési feladatokat. A Rezeda utcai épület lényegében csak a legszükségesebb 
helyiségeket foglalta magába, nem jellemezte nagyravágyás, túldimenzionáltság; a 
reprezentációs igény nem a túlzott méretekben, hanem elsősorban a neobarokk hatást 
idéző kialakításban nyilvánult meg, amelynek fontos eleme volt a manzárdtető, a 
bábos korlátok, vázák. Az épület Káldi Jenő és felesége részére épült, és három szinten 
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(pince, földszint, első emelet) alakították ki a különféle helyiségeket. A két lakószint: 
217x2=434m2, a hall a lépcsőházzal együtt: 8x4,5=36 m2 alapterületű volt. 

A pincében volt a kamra, a garázs és a kazánház. A földszinten, a bejárati ajtón 
át először egy kis előtérbe, majd a vesztibülbe vezetett az út, ahonnan több irányba 
lehetett eljutni: jobbra a garderobe-ba és a mellékhelyiségbe, egyenesen indulva 
pedig az inasszobán keresztül a tálalón át az ebédlőbe, ugyanakkor a vesztibültől 
balra a lépcsőházat is magába foglaló tágas hallba, amely meghatározó, központi 
eleme volt a földszintnek. A hallból nyílt a női szalon, míg az ebédlőből a dohányzó, 
amely télikertben folytatódott. Kihasználva a kitűnő táji adottságokat, a Gellérthegy 
panorámáját, közvetlen kertkapcsolatokat alakítottak ki a környezettel (a női szalonból 
fedett, az ebédlőből nyitott terasszal), valamint az ebédlőszoba kiöblösödő homlokzati 
oldala lehetővé tette a gyönyörködést a környék panorámájában. 

Az emeleten – a kastélyokhoz hasonlóan, ám leegyszerűsített változatban – 
megtalálható volt az egymástól elkülönülő férfi és női lakrész, de csak a legszükségesebb 
helyiségekre korlátozva. A ház ura részére egy nagyobb szoba állt rendelkezésre – 
egyszerre háló és dolgozó –, amelyből kis közlekedőn át az úri fürdőszobába lehetett 
jutni, míg a feleségnek kisebb hálója volt, amelyhez nemcsak fürdő, hanem boudoir is 
kapcsolódott. A női hálóból lehetett kimenni a nyitott teraszra (ez a földszinti télikert 
fölé esett). Vendégszoba csupán egy volt a villában, méghozzá ezen a szinten. 

A társasági élet céljaira nem igazán állt rendelkezésre megfelelően nagy tér, a 
vendéglátás elsősorban tehát az ebédlőre koncentrálódott. Az épületben méreténél, 
arányainál fogva és kiemelt alaprajzi elhelyezését illetően kifejezetten hangsúlyos 
elem volt a hall, és az itt elhelyezett lépcsőház. A hall és a lépcsőház reprezentatív 
és egyszersmind gyűjteményi célokat is szolgált, sőt Káldi kollekciójának legkiválóbb 
szőnyegei elsősorban itt kaptak helyet.  

A villa berendezéséről 1933. október 7-én Káldi Jenő megbízásából Faragó Ödön, 
ny. felsőipariskolai igazgatótanár, törv. hites szakértő, – maga is neves műgyűjtő41 –, 
készített leltárt.42 A lajstrom elkészítésének célja nem ismert, ám feltételezhetjük, hogy 
összefüggésben volt Káldinak azzal a szándékával, hogy immár intézkedjék gyűjteménye 
sorsa felől. A lista két fő részre oszlik: a helyiségek szerint külön szerepelnek benne 
az ún. modern tárgyak valamint az antik bútorok, műtárgyak, régiségek, képek, 
ezüstneműek, szőnyegek és drágaságok – s ezek mindegyike értékbecsléssel együtt 
feltüntetve. Faragó megjegyzi, hogy a fából készült burkolatok és kandallók magához 
az épülethez tartoznak. Az egyes helyiségek beazonosítása az 1922-es tervben levő 
terem-megnevezésekkel többnyire sikerül, azonban feltűnő, hogy sehol sem szerepel a 
„női” jelző, mintha egyedül a férj élne vagy élt volna ekkor már a villában. Erre utalhat 
az is, hogy a textilek között kifejezetten férfiruhákat említ a lista, amely pedig még a 
személyzeti szoba berendezésére és a házvezetőnő ruháira, fehérneműire is kitér.

Sajnos, az épület szintjeit nem tüntette fel Faragó Ödön az egyes helyiségek mellett. A 
lajstromban az alábbi helyiségek szerepelnek: előszoba (vesztibül), hall, ebédlőszoba, úriszoba 
(ez a tervben feltehetően a dohányzó volt), szalon (vélhetően a női szalonról van szó); a nagy 
hálószoba valószínűleg az emeleti úri háló- és dolgozószobára utal, míg az idegenszoba a 
vendégszobát jelentheti. Szerepel még egy kisszoba is – ez talán az emeleti női háló lehet.

A lista és az alaprajzok egybevetéséből ugyan képzeletben kialakul egy összkép 
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Perzsa szőnyeg, 17. század, Budapest, iparművészeti Múzeum, ltsz: 73.186
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Káldi Jenő otthonáról, gyűjteményéről, de fotó híján a tárgyak egyedi azonosítása, 
konkretizálása már bajos. Az alkotások töredékéről rendelkezünk fénykép-felvétellel. 
Az egykori otthon főbb súlypontjait a szőnyegek valamint a 19–20. századi magyar 
festmények jelentették. A bútorok stílusa – a leírás alapján – nem volt egységes, 
a reneszánsztól, a barokkon át a neobarokk darabokig sok minden megtalálható. 
Igen gazdag a hall berendezése, ahol itáliai reneszánsz bútorok (bolognai kis 
asztal, kelengyeláda, faragott támlájú székek) mellett bőrrel kárpitozott, különböző 
korszakokból származó karosszékek voltak (itáliai reneszánsz illetve chippendale 
stílusú). 17. századi nagy hollandi csillárok és falikarok biztosították a világítást, 
melyek fénye megsokszorozódott a gazdagon faragott keretű, 17. századi nagy kan-
dallótükörben. Mindezekhez az európai darabokhoz társultak az orientalizmus 
jegyében a keleti műtárgyak, amelyek együtt érdekes összhatást nyújtottak: nemcsak 
a keleti szőnyegek, hanem különféle műalkotások együtt: indiai kőfaragás, spanyol-
mór tál, perzsa vázák, kínai nagy bronzváza, perzsa pávaalakú sárgaréz füstölő. Így 
tehát a viszonylag nagyméretű hall és a vele egybeépült, szintén jelentős teret elfoglaló 
lépcsőház és annak feljárata, falfelülete biztosított igazi lehetőséget a műtárgyak, 
különösen a keleti szőnyegek bemutatására. A lépcső feljáratánál, a falon illetve a 
lépcsőházról lelógatva szintén szőnyegek lógtak, néhány olajkép társaságában. A főfalra 
függesztve a legrégibb egy 1600 körül készült perzsa szőnyeg volt, míg a lépcsőkorlátról 
lelógatott darabok között egy nagy Usak-szőnyeg is akadt. 

Nem egyedi jelenség ebben a korban a lakberendezéseket illetően, hogy egy-egy kortárs 
vagy közelmúltbéli szobrász alkotása – itt Pásztor János márvány illetve Horvay János bronz 
szobra – is belekerült a térbe, amely egyébként a tárgyakat illetően igazán sokféle és gazdag 
volt. Pásztor Elűzött című finom, naturalista alkotása vörösmárvány talapzaton kapott 
helyet. A mű szerepelt annak idején a Műcsarnok téli kiállításán, s a Ráth-díj nyertese volt.43 

Az ebédlőszoba empire stílusú mahagóni bútorzata több darabból állt: tálaló, ovális 
ebédlőasztal, kisebb kerek asztal, pár karos- és tucatnyi támlásszék. A kredencen néhány 
míves 17. századi ezüstmű díszlett (érdekesség a bagoly alakú díszedény, kókusztesttel), 
nagy empire bronz gyertyatartók társaságában, hattyúformájú aranyozott empire bronz 
órával. A 24 személyes komplett ezüstkészlet a tálalószekrényben volt. Hangulatában, 
témájában az ebédlőszobához illeszkedett Bogdány Jakab négy festménye: pávával, 
más madarakkal, kakasokkal, macskával etc. Az elmaradhatatlan szőnyegek tették 
lakájossá az ebédlőt is, közte egy 1800 körüli Bokhara szőnyeg. 

Az úriszoba kárpitozott ülőbútorai, 18. századi gazdagon berakott nagy hollandi 
szekrénye, 19–20. századi magyar festményei, keleti szőnyegei mellett – amelyek közül 
némelyeket a földön, egyet a falon helyeztek el –, feltűnő volt egy flamand kárpit, 
vadászat-jelenettel és állatok ábrázolásával, gazdag bordűrrel. A falikárpitot 1926-ban 
az Iparművészeti Múzeum gobelin-kiállításán már Káldi állította ki,44 vélhetően akkori 
friss szerzeménye volt, Bakonyi Károly kollekciójának árverésén vette.45 E faliszőnyeg 
még elébb Giergl Kálmán kollekciójának kitűnő darabja volt, a Magyar Iparművészet 
című folyóirat is közölte.46 Ilyen módon e kárpit mintegy öröklődött a jeles magyar 
magángyűjtők körében. Bakonyi aukcióján számos remek albarello is kalapács alá 
került; Káldi albarelloja származhatott akár innen is. Az úriszoba magyar festményei 
hangulatos élet- és tájképek voltak. 
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nagy Usak-szőnyeg, Kisázsia, 17. sz. Budapest, iparművészeti Múzeum, ltsz: 18227
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A szalonban levő, barokk stílusban készült, dúsan faragott és aranyozott, kárpitozott 
garnitúra állítólag közvetlenül I. Ferenc József tulajdonából vétetett. A padlót aubussoni 
szőnyeg borította. A 18. századi velencei írószekrényen, a kandallón és konzolokon 
kaptak helyet a dísztárgyak: porcelánok illetve oszlopos órák, gyertyatartókkal. Itt is 
volt szobor: vörösmárvány oszlopon Szentgyörgyi István jelzett, női alakot formázó 
bronz alkotása. 19. századi magyar festők művei voltak a falakon: közte Szinyei két 
képe (Pipacsmező, Kentaur és faunok) továbbá Munkácsy Erdőrészlet című festménye, 
valamint a kandalló felett Paál szintén erdőt ábrázoló nagyméretű olajképe. Úgy tűnik, 
a kisebb műtárgyaknak külön fali vitrint készítettek, melyben az apró értéktárgyakat 
szinte kiállításszerűen helyezték el: legyezőket, szelencéket, zsebórákat, miniatűröket, 
továbbá néhány régi ékszert, több násfát és egy kalpagdíszt, etc. 

Az emeleten levő nagy hálószobában, továbbá a vendégszobában megint csak a keleti 
szőnyegek és az olajfestmények voltak a meghatározók: a nagy hálóban kivételesen 
17–18. századi képek is voltak.  A vendégszobában mintegy kétszáz díszkötésű kötet 
is akadt, valamint egy négyszögletű asztalon különféle arany és ezüst cigarettatárcák. 

Összességében – miként Káldit túlélő testvérei is vallották – a Rezeda utcai villában 
félszáznál több keleti szőnyeg volt, melyek közül néhány szerepelt kiállításon is. Úgy 
30 darabra rúgott a magyar festmények száma. Az enteriőröket szobrok, porcelánok, 
kerámiák gazdagították. Rendelkezésre állt 24 személyes ezüst, és 24 személyes kobalt 
étkészlet, 24 fős csiszolt üveg szerviz. Szembeszökő a különböző méretű ezüst tálcák 
sokasága, ám a gyűjtemény fő attrakcióját a zsebórák jelentették, néhány értékes más 
ötvösművel együtt, amely három ládát töltött meg.

Káldi a műgyűjtést viszonylag későn kezdte, az I. világháború után. A köztulajdonba 
vett műkincsek kiállításán, 1919-ben még nem voltak műtárgyai kiállítva, ezért 
gyanítható, hogy nem tartozott a tekintélyes, ismert műgyűjtők körébe, vagy legalábbis 
még nem birtokolt jelentékenyebb alkotásokat. Sajnos, az adatok, a szórványos 
utalások, a személyiségére vonatkozó jelek olyannyira hiányosak, foghíjasok, hogy 
a legfontosabb kérdésre sem tudjuk megadni a választ: azaz miért, milyen céllal, 
milyen meggondolásból gyűjtött. Valószínű villája felépítése adott teret és lökést 
gyűjtőszenvedélyének. A régmúlt s közelmúlt kiemelkedő műalkotásai hozzájárultak 
otthona reprezentatív kialakításához, és mindenképpen emelték annak eleganciáját, 
pompáját.  

Vélhetően a korszak neves műgyűjtői és azok híre példát jelentettek számára, 
továbbá a gazdasági életben betöltött kulcspozíciója arra sarkallhatta, hogy más 
területeken is eleget tegyen az elvárásoknak, a művészeti életbe, műgyűjtésbe 
is bekapcsolódjék. Ha úgy tetszik, ez is az imázs része volt, céltudatosságának, 
határozottságának újabb megnyilvánulása. Számos hazai zsidó nagypolgári és polgári 
gyűjtő kifejezetten 19–20. századi magyar alkotók festményeit vásárolta – s ezért nem 
meglepő, hogy ez volt az egyik kiindulópontja Káldi gyűjtésének is. A másik domináns 
terület a szőnyegművészeté. 1914-ben Budapesten az Iparművészeti Múzeumban 
volt Európában az első oszmán-török szőnyegkiállítás, amely kifejezetten az erdélyi 
szőnyegekre fókuszált. Ezen a tárlaton azonban még nem volt jelen Káldi – ellenben 
a harmincas évek közepén, a kisázsiai és perzsa szőnyegek kiállításán már markáns, 
meghatározó darabokkal vett részt. Szinte minden olyan helyszínről, vidékről volt 
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szőnyege, amely a szőnyegek történetében fontos szerepet játszott: kisázsiai nagy Usak-
szőnyegtől elkezdve a kisebb, átlagos méretű erdélyiekig, továbbá perzsa szőnyegekig. 
Archív fotóról, negatívról ismerünk egy-egy, publikált szőnyeget a régi kisázsiai47 
illetve perzsa szőnyegek kiállításáról. 48

Gyűjtése azonban vélhetően kisebb tárgyakkal, jelesül órákkal kezdődhetett, hiszen 
legkorábban 1925-ben szerepelt kiállításon kölcsönzőként: az Iparművészeti Múzeum 
által rendezett órakiállításra meglepően sok órát adott. Ezt követően egyébként 
műtárgyai több kiállításon szerepeltek.49

A műtárgyak korábbi provenienciájára vonatkozóan alig-alig van adatunk. Dr. 
Tihamér Lajos miniszteri tanácsos leveléből kiderül, hogy Bogdány festményét 
(nem tudni, hogy egyet vagy többet is) Kállay Tamástól vásárolta Káldi. Az értékes, 
sőt muzeális értékű szőnyegek talán részben Giergl Kálmán híres kollekciójából50 

származtak, illetőleg Bakonyi Károlyon keresztül jutott hozzájuk; tehát éppen úgy, 
mint az értékes flamand gobelinhez. Káldi Jenő könyvtári anyagát Farkas Imre 
minisztériumi tanácsostól szerzeményezte.51

Festményeit illetően is megkockáztatjuk, hogy részben korábbi magyar magán-
gyűjtemények alkotásai kerülhettek hozzá. Kiemeljük közülük Nemes Marcell világ-
raszóló gyűjteményét: ennek magyar képanyagát 1933–1934-ben az Ernst Múzeum 
aukcióin árverezték el, s innen vette meg Káldi Fényes Adolf: Mákoskalács című 
alkotását,52 és adományozta a Szépművészeti Múzeumnak. Korábban Nemes Marcell 
tulajdonában volt Munkácsy Mihály: Pihenés az erdőben című képe is.53

Gyűjteménye, gyűjtése tehát több esetben eredője volt a korszak gyűjtési ten-
denciáinak, és összesítője magyar műgyűjteményeknek. Ennek alapján feltételezhető, 
hogy főként magyar piacról vásárolt, hazai kiállításokról és itteni műgyűjtők egykori 
anyagából kerültek hozzá műalkotások.

A gyűjtEMÉny SoRSA

Káldi Jenő 1930-ban, 58 esztendősen már gyűjteménye főbb tárgyainak sorsáról 
igyekezett rendelkezni. Egyenesági leszármazottja, azaz gyermeke nem lévén, 
kollekciója nívós darabjait közgyűjteményeknek – képeinek javát a Szépművészeti 
Múzeumnak, szőnyegeinek, ékszereinek legszebb darabjait az Iparművészeti 
Múzeumnak – szánta, azzal a kitétellel, hogy haláláig lakását díszítsék. 1930-ból 
származik a levélváltás Káldi és az Iparművészeti Múzeum akkori főigazgatója, Végh 
Gyula között, amelyből kiderül, hogy a főigazgató három műtárgyat választhatott ki az 
intézmény részére a kollekcióból.54 Szőnyegekre esett a választás: egy spanyol, egy nagy 
Usak és egy Ispahan szőnyegre. Két darab Bakonyi Károly hagyatékából származott: 
a spanyol szőnyeg55 és a nagy Usak.56 A kék-sárga, antik spanyol szőnyeg a villában az 
úriszobában, a földön leterítve volt, míg a javított nagy Usak a lépcsőkorlátról lógott 
le – amiként Faragó Ödön feljegyezte. Az egyszemélyben műgyűjtő és értékbecslő 
Faragó a spanyol szőnyeget meglehetően sokra, 6500 Pengőre értékelte, míg a másik két 
szőnyeget 3000 illetve 3500 Pengőre becsülte. A perzsa, Ispahan szőnyeget57 a lépcső 
feljáratánál, a főfalon helyezte el Káldi.
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Perzsa szőnyeg, 
(indiaiként is meghatározva, 

mint 17. századi), 16. sz.
Budapest, iparművészeti 

Múzeum Adattár, flt 11609
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1933-ban jött létre az ajándékozási szerződés a három szőnyeget illetően. Bár ezeket 
a kormányfőtanácsos a múzeumnak adományozta, ám nem vált meg tőlük, a Rezeda 
utca 6. sz. alatti villájában tartotta őket. Ugyanakkor a múzeumi nyilvántartásbavétel 
megtörtént, mindhárom tárgyra rátették a leltári számokat.58 

Káldi e három szőnyeget azonnal ajándékba adta az Iparművészeti Múzeumnak, 
ugyanakkor végrendeletileg (amely egyébként nem került elő) még további tárgyakról 
volt szó, melyek a következők: érmes kupa: aranyozott ezüst, (német, 17. sz., 1719-
ből származó felirattal); kandalló óra, aranyozott bronz, Phaeton bukása ábrázolásával, 
(Párizs, 18. sz. 2. fele); szalagcsokor alakú násfa: fekete zománcos, középen smaragd, 
(magyar, 17. sz. 2. fele); zománcos kalpagforgó, középen trófeacsoport, (magyar, 17. 
sz.); indiai fejedelmi szőnyeg, (sárga alapon palmetta, 16. sz.).59 Az összes tárgy Káldi 
otthonában volt, ugyanakkor az 1933-as listában szereplő tárgyakkal a kandalló óra 
nem azonosítható – feltehetően ezt később vásárolta.60 A megemlített indiai szőnyeg 
pedig a jellegzetes leírás (sárga alapon, palmettás) kapcsán egyezik azzal a szőnyeggel, 
amely a perzsa szőnyegkiállításon ki volt állítva.61

Bizonyára nem véletlen, hanem kényszerű egybeesés, hogy 1933-ban kötött 
ajándékozási egyezményt három szőnyegéről Káldi, s éppen ezidőtájt készíttette el 
tárgyainak lajstromát Faragó Ödönnel. A történelmi körülmények indokolhatták ezt a 
felettébb korai döntést és elővigyázatosságot, körültekintést: Hitler 1933. január 30-án 
lett német kancellár. Káldi a Benz képviselőjeként jól ismerhette a német viszonyokat. 
A fasizmus előretörése szűkítette a gazdasági lehetőségeket, majd a zsidótörvények 
Magyarországon a mindennapi életet is  szoros és szigorú keretek közé szorították. Az 
ország német megszállását követően (1944. március 19.) nemcsak a zsidó állampolgárok 
jóléte, megszerzett gazdasági pozíciója, hanem magánvagyonuk, értékes műkincseik, sőt 
puszta életük is közvetlen veszélybe került. A megszállók számos értékes magánvagyon 
tulajdonosának otthonát elfoglalták, és német katonai, vagy SS hadiszállást alakítottak 
ki benne. A műértékeket sajátjukként kezelve, nemcsak használták, hanem több ízben 
ismeretlen helyre vagy főként nyugatra szállították azokat. A zsidók vagyonának 
bejelentése és zár alá vétele tárgyában miniszterelnöki rendelet lépett életbe,62 majd 
elrendelték a zsidók zár alá vett műtárgyainak számbavételét és megőrzését.63 Mintegy 
versenyfutás volt az idővel, hogy vajon az antiszemita Szálasi kormány hivatali közegei 
ütnek-e rajta egy-egy magángyűjtőn vagy kollekcióján, avagy rögtön a német SS. Ebbe 
a helyzetbe ékelődött be Csánky Dénes tevékenysége, aki kormánybiztosi minőségében 
a még elérhető zsidó nagypolgári gyűjteményeket, illetőleg azok egy-egy részét 
beszállította a Szépművészeti Múzeumba. 

1944. március 20-án, tehát a megszállás második napján a németek elfoglalták a 
Rezeda utca 6. szám alatti villát és azt teljesen kirabolták.64 Olyannyira beszállásolták 
magukat – mint több nagypolgári villa, műgyűjtemény esetében is hasonlóképpen 
történt – hogy Csánky Dénes kormánybiztos a múzeumot (ezúttal Szépművészeti) jog 
szerint megillető tárgyakat sem tudta birtokba venni.65

Bizonytalan, egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot Káldi életének 
utolsó időszakával kapcsolatban is. Testvérei nyilatkozata, bejelentése szerint a német 
megszálláskor a Börzsönyben, Kemencén lévő vadászházában tartózkodott, ahonnan 
április 13-án hurcolták el. (Káldinak a Börzsönyben, a Perőcsény határához tartozó 

11_horvath_jo.indd   335 2017.11.09.   21:34



336

Csarnavölgyben vadászkastélya volt, amit a visszaemlékezések szerint ő is építtetett. 
A vadászati jogot Huszár Károlytól bérelte.)66 Végül nagy meghurcoltatások után 1944. 
július 13-án Mauthausenbe vitték, ahol november 1-én éhen halt. Ugyanakkor egy 
másik történet szerint „…a vészterhes nyilas uralom idején (ez 1944. október 16.-a utáni 
időszak) lakásának titkos helyiségében befalazva rejtőzött. Hűséges házvezetőnője 
egy apró nyíláson keresztül rendszeresen élelemmel, vízzel látta el őt. A nyilasok, 
miután hasztalan keresték a közismert, gazdag taxivállalat-tulajdonost, letartóztatták 
a házvezetőnőt. Nem bántották ugyan, de hetekig nem engedték ki. Mire kiengedték, 
a gazdája már nem volt az élők sorában...”67 Mindenesetre, amennyiben Rezeda utcai 
villájában rejtőzködött volna, elég nehéz elképzelni, hogy házvezetőnője elláthatta, 
miközben a német megszállók az egész épületet birtokba vették. Két sajnálatos elem 
azonos a történetekben: az éhhalál és hogy a halál időpontja a kései őszi időszakra tehető.

Káldi az iparművészeti tárgyak közül többet (órákat, ékszereket, dísztűket) vidéken, 
kemencei vadászházában rejtett el, köztük az Iparművészeti Múzeumra hagyományozott 
darabokat is. A rokonok, örökösök úgy tudták, hogy testvérük kemencei vadászházát 
Pályi Pál főszolgabíró vezetésével kirabolták. Igazából a tárgyakat csendőrök szállították 
be 1944 áprilisában az ipolysági főszolgabíróhoz, aki értesítette – az 1600/1944. M. E. 
sz. rendeletnek megfelelően –, a párkányi pénzügyigazgatóságot. Utóbbiak intézkedése 
következtében Csánky Dénes kormánybiztos az ipolysági főszolgabírói hivatalban 
személyesen vette át a muzeálisnak ítélt tárgyakat, ékszereket, órákat, dísztárgyakat 
a főszolgabírótól, jegyzék ellenében (kelt 1944. június 14-én).68 A tárgyakat rögvest 
a Szépművészeti Múzeumba szállította, míg  – miként emlékirataiban megírta – „A 
párjukat ritkító, nagyértékű régi keleti szőnyegeket, szám szerint hat darabot, szakmai 
megőrzés végett átadtuk a hagyományos Iparművészeti Múzeumnak.” 

Csánky nem minden műtárgyat vett át: mégpedig azokat nem, melyeket nem ítélt 
műbecsű, muzeális értékeknek. Ruhaneműk, ezüst asztali kellékek, evőeszközök, tálak, 
több ezer megrendelésre készült cigaretta(!) és egyéb apróság maradt a főszolgabírói 
hivatalban. Igazából ezek sorsa hamarosan megpecsételődött: az ipolysági pénzügyőri 
biztosi kerület őrizetébe kerültek. Egy részükre tulajdonosi igénybejelentés érkezett, s 
ezeket különválasztva őrizték, az ügy lezárásáig (ennek kimeneteléről nem tudunk), a 
másik részét a javaknak leltárba vették (a 147.349/1944 sz. P.M. rendelet szerint), s mint 
zár alá vett zsidó ingókat Budapestre, a Postatakarék épületébe vitték. A ruhaneműket 
a 3900/1944 kormányrendelet értelmében a pénzügyőrség ún. gyűjtőállomásra volt 
köteles szállítani, ahol bizonyos igények kielégítésére használták fel őket (hatósági 
szervek, vármegyei jóléti alap, menekült tisztviselők javára).69

Az ipolysági szolgabírói hivatalban átvett ékszereket, órákat, dísztárgyakat – midőn 
a Szépművészeti Múzeum anyagát nyugatra szállították –, szintén magukkal vitték. 
Rajniss Ferenc, a Szálasi-kormány kultuszminisztere parancsára 1944. november 8-án 
kezdődött a legkvalitásosabb tárgyak elszállítása a Vöröskereszt védelme alatt álló 
pannonhalmi apátságba, majd a harcok hevessége, a front közeledése okán továbbvitték 
a szentgotthárdi ciszterci apátság pinceóvóhelyére. A Káldi ékszereit tartalmazó kis 

Kétoszlopos Kula imaszőnyeg, Kisázsia, 18. sz. első fele
Budapest, iparművészeti Múzeum Adattár, nlt 4921
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ládát lepecsételve, érintetlenül szintén Szentgotthárdra szállították. Itt becsomagolták a 
műkincseket, és újabb, bővebb leltárt készítettek. Csánky munkáját állandó felügyelet 
mellett végezte, Rajniss folyvást ellenőrizte tevékenységét. Csánky nem tudta 
megakadályozni, hogy a miniszter a Káldi-féle órák és ékszerek közül többet kiemeljen, 
aki aztán ezeket elismervény ellenében magához vette (18 vagy más források szerint 20 
tétel). Ezt, mint „letéti csomagot” Rajniss a nemzetvezető, Szálasi részére továbbította: 
a nyilasok a német vezetők megvesztegetésére szánták e mutatós darabokat, melyek 
közül nem mindegyik volt muzeális értékű tárgy. Maga a probléma azonban nemcsak 
abból adódott, hogy magántulajdonú tárgyakat kezeltek önkényesen, hanem néhány 
műalkotás akkor már a Magyar Történeti Múzeumot illette, Káldi elhatározása szerint. 
Ezzel akkor senki sem törődött.

Miután Rajniss megdézsmálta Káldi műkincseit, a kis láda megmaradt tartalmát 
Csánky egy másik ládába (CXXIV. sz.) pakolta bele, amit a többi ládával együtt az 
amerikai hatóságoknak adott át. A láda le volt szegelve, végig bontatlan maradt, úgy 
adták át, érintetlenül. A jegyzékről Csánky másolatot nyújtott át George W. Granville 
amerikai tisztnek, aki a műkincsek védelmét átvette. Csánky felkérte az amerikait 
arra is, hogy helyezze biztonságba a Rajnissnál, Szálasinál előforduló tárgyakat, de az 
eredményről semmiféle visszajelzést nem kapott.70 

A II. világháború után az elhurcolt, megsemmisült műkincsek felkutatására külön 
miniszteri biztost – Köz- és Magángyűjteményekből Elhurcolt Művészeti Alkotások 
Miniszteri Biztosa – neveztek ki, nyugállományából visszahívva Jeszenszky Sándort 
(1886–1957). 

A II. világháború lezárását követően több, nemzeti szempontból jelentős ma-
gángyűjtemény – köztük Káldi Jenő műtárgyainak sorsát  is  – bizonytalannak 
minősítették,71 és valószínűnek tartották, hogy nyugatra szállították őket.72 A túlélők, 
örökösök formanyomtatványt kitöltve vagy egyszerű levélben jelezték a károkat, 
összeállítva az eltűnt javak listáját. Káldi Jenő testvérei és örökösei, Tivadar és Irén 
(Jassovitzné, Budapest, Pozsonyi u. 15.) töltötték ki azt a kérdőívet, amely a háborús 
események következtében a magánvagyonokban bekövetkezett károk felmérésére, 
regisztrálására szolgált, és megtették bejelentésüket Káldi gyűjteménye veszteségeivel 
kapcsolatban.73  

Jeszenszky Sándor miniszteri biztos az elveszett, elhurcolt tárgyak mindegyikéről 
külön kartont készíttetett, külön a tárgy típusa és tulajdonosa szerint, s kéziratot is 
összeállított a felkutatandó műértékekről. Ennek kiadására, publikálására csak 
részlegesen, és csupán évekkel később került sor, de csak a közgyűjtemények kárait 
közzé téve, a magángyűjteményi értékekről készült feljegyzéseket nem, ámbátor ebben 
a listában bőven szerepelnek Káldi tárgyai is. Iparművészeti kollekciójának kárait 
illetően az összeállítás alapját a Faragó Ödön által 1933-ban felfektetett műtárgylista 
jelentette.74 A bejelentett tárgyak utáni kutatás a miniszteri biztosság fő feladata volt. 

Káldi esetében az egyik kiindulópont a Káldi Irén által bemutatott jegyzőkönyv75 
volt, Csánky aláírásával, az Ipolyság melletti házból elvitt javak (arany tárgyak, 
ékszerek) listájával. Ezek hollétéről több ízben érdeklődött Jeszenszky Csánkynál.76 
A kapott válaszok alapján felsejlett – amint a fenti történetből már láttuk –, hogy 
nyugatra kerültek az ipolysági műkincsek is.  Németország és Ausztria megszállt 
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övezeteiből lassanként, hosszú procedúrát, bizonyítási eljárást követően kerültek vissza 
műkincsek Magyarországra. A Szépművészeti Múzeumba érkeztek meg a külföldre 
kivitt magyar magángyűjteményi és közgyűjteményi műtárgyak, amelyeket egyébként 
a Szépművészeti Múzeum anyagával együtt vittek nyugatra. Németország amerikaiak 
által ellenőrzött területeiről 1946 decemberében jött meg az ún. Műkincsvonat, majd 
1947 áprilisában az ún. Ezüstvonat. Németország amerikai megszállási övezetéből 
érkezett vissza a kemencei vadászlakból elhurcolt tárgyak kisebb része is. 

A nyugatról visszatért ládák kicsomagolása, a listák ellenőrzése a Szépművészeti 
Múzeumban történt meg. A magántulajdonú javakat a miniszteri biztosság vissza-
tartotta a saját helyiségeiben, de kezdettől fogva eltökélt volt azon irányban, hogy 
ezeket – a jogtulajdonos vagy örököseinek bizonyítékai alapján – visszaadja a jogos 
tulajdonosoknak. A visszaadás hosszú és bizonyításokkal terhes folyamat volt. A 
miniszteri biztos kiértesítette az érintetteket. Nekik a magántulajdonú tárgyakat 
illetően igazolniuk kellett a tulajdonlást (írásbeli dokumentumokkal vagy szemtanúk 
állításai alapján), és bejelenteni igényüket a visszaszármaztatás iránt. A tulajdonjog 
igazolását követően a Pénzügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a 
Gazdasági Főtanács képviselőiből álló bizottság – a miniszteri biztos előterjesztésére 
– adta birtokba a tárgyakat, azaz írásbeli birtokbaadó határozat született. Ezután – 
amennyiben a hazaszállítási illetéket valamint a becslési díjat az igénylők befizették 
–, adhatta ki Jeszenszky miniszteri biztos a tulajdonosnak, az igazolt örökösnek a 
tárgyakat. (A felbecsült műtárgyak értékének 10 %-át ki kellett fizetni a tulajdonosnak 
vagy örökösének az állam részére, továbbá a műbecslésért a szakmúzeumoknak /főként 
a Szépművészeti, esetenként az Iparművészeti Múzeumnak/ 1 %-ot.) A miniszteri 
biztos szorosan együtt dolgozott a Pénzügyminisztérium alatt működő, a kihurcolt 
értékek visszaszerzése céljából megalakult önálló szervezeti egységgel, a Külföldre 
Vitt Magyar Javak Ügyosztályával.

A fent vázolt folyamatot végig kellett követnie a Káldi család életben maradt 
tagjainak is. 1948. január 17-én a Pénzügyminisztérium Külföldre Vitt Magyar Javak 
Ügyosztálya átvevő bizottsága ülésén határozat született néhai Káldi Jenő tárgyainak 
birtokba adásáról, minthogy a Jassovitzné Káldi Irén által feltárt bizonyítékok (Csánky-
féle jegyzék bemutatása) alapján a szóban forgó visszaérkezett ékszerek, órák, egyebek 
minden kétséget kizáróan néhai Káldi Jenő tulajdonát képezték, és az örökösöket 
illették. Viszont az örökös személyének bizonyossága érdekében póthagyatéki eljárás 
lefolytatása volt szükséges. E határozatról 1948. május 3-án a Pénzügyminisztérium 
leiratban tájékoztatta a miniszteri biztost, Jeszenszkyt. Az ügymenet lebonyolításáig 
Káldi elhurcolt, ám visszakerült javai továbbra is a VKM kezelésében maradtak. A 
tárgyak értékbecslését az Iparművészeti Múzeum készítette (összesen 5210 Ft).77 Május 
25-én Jeszenszky megküldte a forgalmi értékbecslést a tárgyakról Káldi Irénnek. 

Káldi Jenő hagyatéki ügyének tárgyalását már 1946-ban szorgalmazta dr. Lénárt 
Dezső budapesti közjegyző, s 1947. január 27-re ki is tűzték a tárgyalást. Az ismeretlen 
helyen tartózkodó örököst, Káldi Györgyöt (Káldi Jenő unokaöccsét, Tivadar testvére 
fiát) igyekeztek hirdetményileg is beidézni.78 Többet – dokumentumok híján – a 
hagyatéki tárgyalásról, annak végkimeneteléről nem tudunk. Így bizonyára ezért is 
szükséges volt póthagyatéki tárgyalás lefolytatása, amely hónapokig elhúzódott. Az 
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1948. november 25-i határozat már nemcsak a birtokbaadás tényét rögzítette, hanem azt 
is, hogy a tárgyakat Jassovitz Lajosnénak kell kiadni, akit a jog szerinti örökösök átvétel 
tekintetében kellő meghatalmazással láttak el. A tárgyak vámkezelését követően (1949. 
január 7-ei igazolás róla) végre a Magyar Pénzügyminisztérium 92.171/1948 K.V.M.J. 
(Külföldre Vitt Magyar Javak Ügyosztálya) és 296.768/948. sz. határozata alapján, 19 
különféle műtárgyat adtak ki özv. Jassovitz Lajosné sz. Káldi Irén részére. 1949. január 
8-án kelt az átvételi jegyzőkönyv, majd január 11.-i datálású az Iparművészeti Múzeum 
nyugtája, miszerint Káldi Irén a tárgyak becsléséért az 1%-ot (52,10 Ft) megfizette. 
A legértékesebb egy 2500 forintra értékelt arany szelence volt. A több évig elhúzódó 
átadási eljárás lezárását jelentette, amikor január 12-én Jeszenszky miniszteri biztos az 
átvételi jegyzőkönyvet megküldte a Pénzügyminiszternek, a megfelelő ügyosztálynak.79

Mindenesetre az ipolysági listába foglalt 30 tételes vegyes ékszer, óra, műértéknek – 
amely összesen 82 darabszámot jelentett – mindösszesen a tételek kétharmadát sikerült 
meglelni és visszaszolgáltatni, a darabszámokat illetően viszont sokkal rosszabb volt az 
arány. Az a kéziratos töredék, amely Jeszenszky Sándor munkájának eredményeként 
készült el, és listába foglalta az eltűnt, elhurcolt tárgyakat, jócskán tartalmazott Káldi-
örökösöket illető darabokat is.80

A fentieken túl voltak a szőnyegek, összesen hat darab, amit Csánky – unikumnak 
tartván őket – 1944-ben azonnal az Iparművészeti Múzeum őrzésére bízott. Az 
Iparművészeti Múzeumba alig került be kényszerből zár alá vett zsidó műérték, a 
jellemző az volt, hogy a múzeumi vezetéssel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően 
a vészterhes időkben – vagy már korábban is – a műgyűjtők önszántukból bízták az 
intézmény megőrzésére értékesnek vélt javaikat. Az átvett hat darab Káldi-féle szőnyeg 
között volt az a három darab, ami már évekkel korábban a múzeum állagába átment, 
ám haláláig fenntartotta az adományozó az élvezeti és használati jogát. (Lásd fentebbi 
sorainkat). A másik három szőnyeget a múzeum az igazolt, törvényes örökösnek 
szándékozott visszajuttatni.81 Ez 1945. július 23-án megtörtént, amikor három darab 
szőnyeget (kettő selyem szőnyeg és egy spanyol szőnyeg¸ utóbbi mérete: 518/9x127 
cm)82 adtak át Káldi Tivadarnak és özv. Jassovitz Lajosné sz. Káldi Irénnek.83 Talán 
az egyik visszaadott keleti selyemszőnyeg ugyanaz volt, amit másik két darabbal 
együtt (perzsiai szőnyegtöredék, Samarkand szőnyeg, 18. sz.) 1946-ban Káldi Irén 
az Iparművészeti Múzeumban letétbe helyezett – aztán utóbb visszakapott.84 Ennek 
a letétbe helyezésnek tudományos kutatás lehetett a célja; bizonyítéka, hogy a selyem 
szőnyeget és a perzsa töredéket Csányi Károly, az Iparművészeti Múzeum volt igazgató 
őre tanulmányozás és megőrzés céljából átvette, egy átvételi jegyzék tanúsága szerint, 
1946. március 30-án.85

A pár darab ékszeren, apró tárgyon és az előkerült néhány szőnyegen kívül még 
festményeket kaptak vissza a II. világháborút követően a család tagjai. Egyrészt az 
Angliában kiállított alkotások érkeztek meg,86 másrészt pedig Káldi-képeket hoztak 
vissza Ausztria amerikai megszállási övezetéből, Linzből. Az 1948. május közepén 
hazaérkezett (május 21–22-én felbontott) szállítmányból hat darab Káldi-festmény 
visszaadásáról a pénzügyminiszter által a nyugatról visszaszállított magánjavak 
birtokbaadására kiküldött bizottság hozott határozatot (296.276/1948. K.V.M.J. számú 
határozat, 1948. nov. 30-án), megfelelő tulajdonosi bizonyítékok alapján. 

11_horvath_jo.indd   340 2017.11.09.   21:34



341

Néhai Káldi Jenő örökösei képviseletében Káldi Tivadar nehezményezte a két 
Bogdány festmény becslési díját, amely után az illetéket le kellett róni. Jeszenszky 
Sándor miniszteri biztos Altstädter József műkereskedőt kérte fel a képek reális 
értékbecslésére, ami valóban a piaci értéket jelentette: az eszmei érték hatodát tette 
ki, azonban87 ezt a becsértéket a Pénzügyminisztérium elutasította, miszerint nem a 
forgalmi, hanem a belső érték számít.88 

A hazahozatali illeték fejében az örökösök a Londonból kiállításról hazahozott 
egyik képet, Szőnyi István: hazafelé című festményét ajánlották fel a Szépművészeti 
Múzeumnak, majd a kiadási zárlat alól feloldották a Linzből hazajött képeket. 1949. június 

12. Könyvtábla, aranyozott réz relief, 1632
Budapest, iparművészeti Múzeum, ltsz: 19588

Vásárlás az iparművészeti Múzeum részére, Káldi jenő adományából, layer Károly emlékére
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20-án átvételi jegyzőkönyvben rögzítették az átadás tényét, amely a Veszélyeztetett 
Magángyűjtemények Miniszteri Biztossága hivatali helyiségében, dr. Fügedi Erik 
miniszteri biztos jelenlétében megtörtént. (Ekkorra már megszüntették az elhurcolt 
javak miniszteri biztosságát.) Káldi Irén büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, 
hogy a nevezett tárgyak a Káldi örökösök tulajdonai, és fentiekkel kapcsolatban a 
továbbiakat illetően semminemű követelése nincs, a jelenlegi állapotukban veszi át a 
képeket, magyar festők alkotásait.89

1949. június 23-án kelt egy másik átvételi elismervény, Káldi Irén ismét hat 
festményt vett át.90 Azonban ez is csak töredéke volt az egykori vagyonnak, hiszen 
Káldinak – a jólértesült és már idézett  dr. Tihamér Lajos szerint – Rippl-Rónai Jó-
zsef, Fényes Adolf, Szőnyi István, Markó Károly, Ferenczy István, Szinyei Merse 
Pál, Bihari János, Munkácsy Mihály, Paál László, Glatz Oszkár, Rudnay Gyula etc. 
képei voltak. Megemlítendő még Deák Ébner Lajos is, aki holdas est a tiszán című 
képével képviseltette magát. Ezekhez még azt is hozzátehetjük, hogy Bogdány Jakabtól 
összesen négy festménnyel rendelkezett, de abból két darab végül nem került elő.91

A Szépművészeti Múzeumnak Káldi által már korábban odaajándékozott Fényes 
Adolf (Mákoskalács) és Rippl-Rónai alkotás (Bretagne-i ivóban) szintén Ausztria 
amerikai megszállási övezetéből (Linz) érkezett haza. E művek természetesen a 
Szépművészeti Múzeumot illették, a bemutatott szerződés alapján, miszerint a képeket 
Káldi Jenő a Szépművészeti Múzeumnak adományozta, s ennek megfelelően hoztak 
határozatot 1948. október 7-én a visszajuttatásukról, majd a múzeum át is vette őket.92 

Megjegyzendő, hogy amikor a Szépművészeti Múzeum a nyugatról visszatért művekből 
1948-ban válogatást mutatott be, a kiállításon szerepelt Fényes Adolf: Mákoskalács 
című alkotása is.93 

1949-ben Bogyay Tamás, aki a Pénzügyminisztérium Külföldre Vitt Magyar Javak 
Osztályának megbízottjaként Németországban igyekezett a magyar műkincseket 
felderíteni, minisztériumi engedély birtokában felhatalmazást kapott magánkutatásokra 
is. Ennek érdekében azoktól a tulajdonosoktól, örökösöktől, akik érintettek voltak 
a nyugatra került műkincs-történetben, angol nyelvű és közjegyző által hitelesített 
megbízást kért, hogy ügyeikben teljes hatáskörrel járhasson el. Köztük volt Káldi Jenő 
ügye is. Fügedi Erik, a Veszélyeztetett Javak Miniszteri biztosa a fentiek értelmében 
levelet küldött Káldi Irénnek, 1949. augusztus 1-jén.94 Arról, hogy végül is megkapta-e 
Bogyay Káldiéktól a felhatalmazást, nincs adatunk.95

EPilÓgUS

Továbbra is számos nyitott, megválaszolatlan kérdés maradt Káldi Jenő életével, 
gyűjteményével, valamint műtárgyainak korai és további sorsával kapcsolatban. A 
testvérek által öröklött műtárgyak még 1957–58-ban is úgy szerepeltek, mint Káldi Jenő 
egykori műkincsei. 1957-ben az iparművészeti tárgyakat az Iparművészeti Múzeum 
megfelelő szakértői felbecsülték. Káldi Tivadar az alábbi értékelendő tárgy-csoportokat 
sorolta fel: keleti szőnyegek, antik hímzések, külföldi csipkék, festmények (Barabás-
portré, Lotz, Iványi-Grünwald, Fényes Adolf, Mendlik, Csók, Pólya, Vaszary), valamint 
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vitrintárgyak, aranyszelence, sőt 2 db. brilliáns.96 Részletesen nem tért ki minden 
tárgyféleségre, ám a becslésből kiderül, hogy órák is voltak, amiket a szelencékkel együtt 
egységes aranyáron értékeltek. Összességében egy jelzett japán elefántcsontfaragványt 
(kagylóárus) és négy szőnyeget tartottak kiemelkedő műértékűnek. Utóbbiakat, 1957-
ben egy 19. századi Samarkand szőnyeget, majd 1958-ban a többi három szőnyeget – 
két 16. századi Ispahan-szőnyeget, valamint a családnak 1945-ben visszajuttatott keleti 
selyem szőnyeget (Keshan, 19. sz., mérete: 415x300 cm) – védetté nyilvánították.97 

Vélhetően ekkortájt már elhunyt Káldi Irén,98 ugyanis az említett javakat mind Káldi 
Tivadar birtokolta. Az ő örököse, Káldi Éva (1918–1994) férjezett Lázárovits Lászlóné 
volt, 1966-ban eladta a védett Keshan szőnyeget.99 Két 16–17. századi perzsa szőnyeget 
1973-ban Lázárovitsné eladott az Iparművészeti Múzeumnak (ltsz: 73.185 /lásd FLT 
11609/ illetve 73.186).

Különösen érdekes Káldi egyik legjelentősebb festményének, Munkácsy Mihály 
fasor című képének (1873, vászon olaj, 55,5x38 cm) a sorsa. 1936-ban szerepelt 
a Nemzeti Szalon ,,Júniusi hetek” Magyar mesterművek című kiállításán. A II. 
világháborúban, a vészkorszak előtti utolsó Szépművészeti Múzeum-béli kiállítást 
(miként emlékirataiban Csánky Dénes részletezi is) Munkácsy Mihály emlékének 
szentelték, majd ezt követően, 1944. március 18.-án zárt be a múzeum. Ezen a bemutatón 
kiállították a fasor című képet is, ám a műalkotás vélhetően nem került vissza 
rögtön a tulajdonosához, hanem 1944. novemberében, Csánky Dénes irányításával a 
Szépművészeti Múzeum féltett műalkotásaival együtt menekíthették.100 (Például Vida 
Jenő tulajdonából négy Munkácsy-képet szállítottak nyugatra,101 amelyek aztán Linzből, 
az amerikai megszállási övezetből érkeztek vissza Magyarországra.) A fasor című 
Munkácsy-kép Káldi-örökösöknek való visszajuttatásáról nem ismert átvételi jegyzék. 
A festményt 2002 áprilisában a Mű-Terem Galéria 10. aukcióján 112. szám alatt 12 
millió forintos kikiáltási árral indították, és az árverés egyik fő műveként, az 1873-
ban Barbizonban készült mű 44 millióért ment el. A kép Munkácsy kitűnő alkotása, 
amely legtermékenyebb időszakában, 1873-ban született. A hátteret beragyogó fény és 
a színfoltok a festő sziporkázó tehetségéről és természetbéli élményeiről tanúskodnak. 

Két további, egykor a Káldi-gyűjteményhez köthető Munkácsy-alkotás – Pihenés 
az erdőben illetve A zongoralecke – 1962-ben vétel útján került a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum birtokába. A minisztérium vásárolta meg, és helyezte el az 
intézményben.102 Egyelőre nem tudjuk, ki volt az eladó. 

ÖSSZEgZÉS

Káldi nem tartozott a pénzarisztokrácia legfelsőbb köreihez, ám a maga korában 
befolyásos üzletember volt. Sajátos életutat járt be. Apró, Vas megyei településről, 
kispolgári zsidó családból indulva, önmaga erejéből jutott vezető pozícióba, és bizonyos 
területen (autógyártás) meghatározó szerepet játszott. Személyiségét ugyan nem 
ismerjük, de ez az út vasakaratról, céltudatosságról, és határozottságról árulkodik. Az 
is figyelemreméltó, hogy a 20. század elején újdonságot jelentő autóiparba kapcsolódott 
be, a modern kort meghatározó autógyártásba, majd a szintén újdonságot jelentő – 
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részint általa és vele induló – budapesti taxizásba. Mindegyik terület újdonság volt a 
maga idejében. A pénzügyi életben mindig megmaradt a befektetések területén, ám 
mint multipozicionista természetesen ő is több igazgatóság tagja volt. Ugyanakkor 
földbe, birtokba nem fektetett tőkét, s nem terjeszkedett más ipari, kereskedelmi 
területek felé sem, megmaradt mindvégig az autógyártás világában. Elért pozíciójához, 
életmódjához illő villát építtetett a Gellérthegyen, s elsősorban ennek berendezéséhez 
vásárolta műtárgyait. A korabeli zsidó gyűjtőkhöz hasonlóan előszeretettel gyűjtötte 
a 19–20. századi magyar alkotók festményeit. Önálló, sajátos gyűjtési koncepciót – 
részint a dokumentumok hiánya miatt  – nem fedezhetünk fel nála. Csupán azt, hogy 
a kollekciónak voltak meghatározó, hangsúlyos részei, így a képek mellett az óra- és 
a keleti szőnyeggyűjtemény. Káldi életéhez szervesen hozzátartozott a művészeti 
mecenatúra és a szegények, elesettek támogatása. Nemcsak a pénz megszerzéséhez 
értett, hanem foglalkoztatta annak megfelelő befektetése, és a szociális támogatások 
ügye is, talán éppen egykori szülőfalujára, az ottani életre emlékezve vissza.

Egy mára szinte elfeledett, egykor befolyásos, nagy jövedelemmel, villával és 
vadászlakkal rendelkező üzletember életének fő vonalait követtük, ám ez is csak apró 
mozaikokból állt össze. Káldi Jenő élete tragikus véget ért, villája és vadászlaka sincs 
már meg, műtárgyai szétszóródtak, sorsuk zömmel követhetetlenné vált; Sic transit 
gloria mundi. Emlékét múzeumi adományai, múzeumba került műtárgyai őrzik tovább.
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35. Petrovics 1935, 183.; Lásd: Báró Kohner Adolf gyűjteménye. Az Ernst-Múzeum aukciói XLVIII. 
Budapest, 1934. 146. sz. – Hollósy Simon: Kaszáló c. műve.
36. Iparművészeti Múzeum ltsz: 16150 (törölve 1962-ben)
37. Iparművészeti Múzeum ltsz: 19588. A tárgyról lásd Szilágyi 1984, A 15–27., 8. kép. 
38. Iparművészeti Múzeum Adattár 1937/81, 1939/123, 182
39. Kránitz 2013, 95.
40.  A Rezeda utca 6. sz. alatti villa tervei megtalálhatók Budapest Főváros Levéltárában, BFL XV. 17.d. 329.
41.  horváth 2013, 227–242. 
42.  MNL OL XIX-I-12-846-1947
43. Reprodukció: Művészet 1914. 1. szám; jelenleg a Magyar Nemzeti Galéria őriz egy 160 cm magas 
példányt.
44. Csányi 1926, 410. 
45. Az Ernst-Múzeum aukciói. XXXI. Gróf Teleki Sámuel hagyatéka, valamint Dr. Bakonyi Károly 
gyűjteményéből és más magánbirtokból származó festmények és műtárgyak. Budapest, 1926. 248. sz.
46. Magyar iparművészet 1907. 114. p.
47. Kétoszlopos Kula imaszőnyeg, Kisázsia, XVIII. sz. első fele. layer – Mihalik –  Csernyánszky 1935. 
112. sz. Illusztrálva: XV. tábla; Negatív: Iparművészeti Múzeum Adattár NLT 4921
48. Szőnyeg, Perzsia, XVI. sz. 2. fele: layer – Mihalik – Csernyánszky 1936. 24. sz.; Fotó: Iparművészeti 
Múzeum Adattár FLT 11609; Közölve: jajczayné Kanyó 1938, IX. tábla. Iparművészeti Múzeum, ltsz: 
73.185
49. takács 2012, 240., továbbá Ernst Múzeum kiállításai, 1921-től – lásd: Hungaricana Adatbázis
50. Részletesebben lásd: Éber 1907, 57–95. 
51. MNL OL XIX-I-12-197-1947
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52. Az Ernst-Múzeum aukciói XLVII. 1. rész. Jánoshalmi Nemes Marcell magyar képgyűjteménye. 
Budapest, 1933. 16. sz. képe közölve: V. képtáblán.
53. németh  – Radványi 2011, 14. kép.
54. Iparművészeti Múzeum Adattár 1930/141, 153
55. Iparművészeti Múzeum ltsz: 18226
56. Az Ernst-Múzeum aukciói. XXXI. Gróf Teleki Sámuel hagyatéka, valamint Dr. Bakonyi Károly 
gyűjteményéből és más magánbirtokból származó festmények és műtárgyak. Budapest, 1926. 244. sz:. 
Nagy Usak szőnyeg, sötétkék tükrét sárgás indákkal kapcsolt palmetták töltik ki. Közepén nagy, piros 
alapú, levelekkel szegett kék-sárga, arabeszkes díszű medaillon. Sarkaiban hasonló díszű kék alapú 
negyed medaillonok. Piros keretében íves levelek közt palmetták sorakoznak. Anatolia, XVI. sz. Méret 
325x250. Illuszt. XXIII. t. – Iparművészeti Múzeum ltsz: 18227.  Káldi ajándékaként kiállítva: layer – 
Mihalik – Csernyánszky 1935, 12. sz.
57. Iparművészeti Múzeum ltsz: 18228 – ezt a szőnyeget törölték a múzeum nyilvántartásából.
58. Iparművészeti Múzeum Adattár 1933/122; Az Iparművészeti Múzeumban nem található meg az 1933-
ban iktatott 246. számú, szintén tárgykörbe vágó irat. Debreczeni-Droppán Béla információja szerint ez a 
Magyar Nemzeti Múzeumban sincs, ahol egyébkánt Káldival kapcsolatos okirat nem lelhető fel.
59. Gr. Zichy István főigazgató levele az MNM Tanácsának (1944. május 5.), az 1600/1944 M. E. sz. 
rendelet értelmében – MNL OL XIX-I-12-779-1947
60. Három említett műtárgy az 1933-ból származó leírásban szerepel: az ebédlőszobában: nagy ezüst 
kancsó, trébelve és ezüst pénzekkel beeresztve, német, 17. sz.; szalon fali vitrinben: násfa csokorformában 
fekete zománclap csipkeornamenttel, közepén szép smaragd, a négy oldalon aranyba foglalt lapos csiszolt 
gyémánt, négy irányban és a csüngő orientális gyöngyökkel, 18. sz.; szalon fali vitrinben: kalpagdísz 
(forgó) aranyból készítve, áttört ornamentikával, színes kövek és zománccal, magyar, 17. sz. eleje. – A 
Phaeton bukását ábrázoló francia kandallóóra rendkívüli darab lehetett, ilyen volt gr. Pálffy János tulajdonában: 
elárverezve: Nachlass János Graf Pálffy I. Teil. Auktionskatalog. Wien, 1921. 75–76. 434. sz. és kép.
61. Lásd: 48. jegyzet. Az Iparművészeti Múzeum Adattárában lévő fénykép (FLT 11609) hátoldalán 
Csányi Károly, a múzeum egykori igazgató őre kézírásával olvasható: „India, XVII. sz. Káldi”
62. M. Kir. Minisztérium 1600/1944. M. E. sz. rendelet, lásd: Budapesti Közlöny 1944. április 16. 85. sz.
63. M. Kir. Minisztérium 1830/1944. M. E. sz. rendelet, lásd: Budapesti Közlöny 1944. május 25. 117. sz.
64. MNL OL XIX-I-12-197-1947: Káldi Jenő testvérei és örökösei, Tivadar és Irén (Jassovitzné, 
Budapest, Pozsonyi u. 15. IV. 3.) töltötték ki azt a kérdőívet, amely a háborús események következtében a 
magánvagyonokban bekövetkezett károk felmérésére, regisztrálására szolgált, és megtették bejelentésüket 
Jeszenszky Sándornak, az elhurcolt javak miniszteri biztosának. 
65. MNL OL XIX-I-12.: Csánky dénes: Emlékirat a magyar művészeti kincsek megóvása tárgyában
66. Perőcsény–Csarnavölgyben valóban volt vadászkastély (lebontva), azonban ez Huszár családhoz 
köthető. „Amikor 1875-ben a galánthai Esterházy család hercegi ágának itt elterülő hitbizományát 
felosztották, baráthi Huszár István Vámosmikolát és Perőcsényt vásárolta meg. Fia, Béla ezeken 
a birtokokon alapította meg a Huszár család saját hitbizományát, melynek területe 4401 hold volt. 
Csarnavölgy-puszta Vámosmikola és Perőcsény között terül el, itt épült fel a Huszár család vadászkastélya.” 
(Virág Zsolt) A kastélyról fennmaradt kép: ladányi 1934, a 272. oldal utáni számozatlan képoldalak 
egyikén. Az 1935-ös gazdacímtár még Huszár Tibort említette tulajdonosként, Káldi Jenőt nem tüntette 
fel. Virág Zsolt szíves közléséért ezúton mondok köszönetet.
67. dr. Koczó józsef: 70 éve történt – Reitinger László története. http://perocsenybaratai.hu (letöltve: 
2015. március 31.)
68. MNL OL XIX-I-12-110-1948: 1944. június 14-én Ipolyságon a főszolgabírói hivatalban jegyzék 
készült Káldi Jenő műtárgyainak átadásáról, helyi hatóságok részvételével. Aláírták: dr. Lékay Géza 
pénzügyigazgató (minisztérium alkalmazásában), dr. Pályi Pál főszolgabíró, dr. Patakfalvy Miklós 
szolgabíró, Bagonya Mária vármegyei díjnok és Csánky Dénes. 
jegyzőkönyv – Káldi jenő műtárgyainak átadása
1. 5 darab ismeretlen gyártmányú /régiség/ arany zsebóra
2. 5 darab ismeretlen gyártmányú /régiség/ aranyóra
3. 3 darab duplafedelű /régiség/ aranyóra, 1 darab lánccal
4. 28 darab ismeretlen gyártmányú aranyóra különböző nagyságban
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5. 1 darab duplafedeles szív alakú arany zsebóra
6. 1 darab tokba épített arany sétáló óra
7. 1 darab vallásos ereklye /arany/
8. 1 darab arany szelence fedeles
9. 7 darab arany köves és igazgyöngyös bross
10. 1 darab nyakék selyemszalaggal
11. 1 darab aranytű
12. 1 darab dísztőr tokkal
13. 1 darab arany szivardoboz bársonytokkal
14. 1 darab asztalikép (Szt. Mihály)
15. 1 darab kép, aranyozott farámával
16. 1 darab elefántcsontból faragott kép
17. 1 darab elefántcsontból készült szobor
18. 3 darab díszes szalag
19. 1 darab piros színű aranyozott díszítésű pohár
20. 1 darab sárga színű régiség pohár
21. 3 darab majolikából készült szelence
22. 1 darab elefántcsont faragott szelence
23. 3 darab elefántcsont legyező
24. 1 darab üveg szelence (kicsi)
25. 1 darab majolika betétes arany cigarettatárca
26. 1 darab aranyból készült szelence ötvözött
27. 1 darab sárga arany födeles szelence
28. 1 darab arany födél nélküli kis szelence (óratok)
29. 1 darab elefántcsont szobor
30. 1 darab barokk kehely, régiség
31. 1 darab 380x285 cm színes mintás faliszőnyeg
32. 1 darab 415x320 cm mintás selyem perzsaszőnyeg
33. 1 darab 335x223 mintás szőnyeg (bélelt)
34. 1 darab 347x145 cm mintás szőnyeg (bélelt)
35. 1 darab 554x176 cm mintás szőnyeg
36. 1 darab 248x145 cm mintás bélelt szőnyeg
A tárgyak esetében feltüntették a 2726/1944 kig.sz. alatt iktatott csendőri jelentés mellékletét képező 
bűnjel jegyzékek számát is. Jeszenszky Sándor külön információkat kért és kapott Pályi Páltól, dr. Lékay 
Gézától, 1948. áprilisában és májusában – levelezésüket lásd: Veszélyeztetett Magángyűjtemények 
Miniszteri Biztossága, MNL OL XIX-I-13-738-1949
69. Veszélyeztetett Magángyűjtemények Miniszteri Biztossága, MNL OL XIX-I-13-738-1949
70. MNL OL XIX-I-12- 91-1948, továbbá Csánky emlékirataiból idevágó részlet: „Hiába figyelmeztettem 
Rajnisst, hogy a tárgyak között néhány dísztű már a Történeti Múzeum céduláját viseli a hagyományozó 
Káldi elhatározásából. A kiemelt tárgyakról azonban általa sajátkezűleg írt elismervényt illetve jegyzéket 
sikerült szereznem.” 
71. MNL OL XIX-I-12-107-1946; Jeszenszky Sándor kormánybiztos a miniszternek, Ortutay Gyulának 
több rendben összeállította a valószínűleg németek, nácik által nyugatra hurcolt kincsek listáját – 
megemlítve Káldi Irén bejelentése alapján: 1944 márciusában a budapesti XI. Rezeda u. 6. szám alatti 
házból a német megszállás alatt magyar festmények tűntek el. – lásd: MNL OL XIX-I-12-585-1947, 
továbbá: MNL OL XIX-I-13-1. tétel (5. doboz): 
1. Bihari Sándor: genrekép (Guttmann Henriktől véve)         500 Pengő
2. Bogdány Jakab 4 darab madár és baromfi csendélet 32000 P
3. Canon, Hans: Magyar juhász      2000 P
4. Csók István: Figurális kép      1000 P
5. Fényes: Csendélet       1000 P
6. Ferenczy Károly: Figurális kép     2000 P
7. Ferenczy Károly: Figurális kép     2000 P

11_horvath_jo.indd   347 2017.11.09.   21:34



348

8. Glatz Oszkár: Figurális kép       800 P
9. Munkácsy Mihály: tájkép     3000 P
10. Paál László: tájkép      3000 P
11. Pásztor János: Elűzött, márvány szobor    3000 P
12. Rippl-Rónai József: Figurális kép    1000 P
13. Rippl-Rónai József: Holland témájú figurális kompozíció  2000 P
14. Rudnay Gyula: Tájkép       800 P
15. Szentgyörgyi István: Bronzszobor    2000 P
16. Szinyei Merse Pál: Erdő széle, 80x100 cm szign.: l. b.  6000 P
17. Szőnyi István: falusi házak     1000 P
18. Vaszary János: Figurális mű       800 P
72. MNL OL XIX-I-12-585-1947, 846-1947
73. MNL OL XIX-I-12-197-1947
74.  Szépművészeti Múzeum Irattárában található meg a kéziratos töredék.
75. Jeszenszky 1947. november 28-án kelt levelében kérte Káldi Irént, hogy a jegyzőkönyvet Káldi 
Jenő ékszereinek átvételéről, amit 1944-ben Csánky vett fel, másolatban juttassa el hozzá – (MNL OL 
XIX-I-12-814-1947.) Másik levelében Jeszenszky arra kérte Káldi Irént (kelt 1948. január 2.), hogy n. 
Káldi Jenő kikért műtárgyai ügyében keresse fel hivatalában. Az iraton: tollal, felkiáltójellel: Hagyatéki 
végzés! – MNL OL XIX-I-12-5-1948
76. MNL OL XIX-I-12-364-1947: Csánkynak felvetett kérdések Domán Andreán keresztül. Ugyanezen 
kérdéssor, Bogyay Tamáson keresztül Csánkyhoz intézve – MNL OL XIX-I-12-618-1947; MNL OL 
XIX-I-12-789-1947
77. Iparművészeti Múzeum 1947/87 – lásd: MNL OL XIX-I-12-14. dosszié 
78. BFL VII.6.a. 1946/10477
79. MNL OL XIX-I-12-169-1948; ehhez kapcsolódik még: MNL OL XIX-I-12-188-1948, MNL OL 
XIX-I-12-190-1948; MNL OL XIX-I-12-12-1949 – A visszaadott iparművészeti tárgyak listáját lásd az I. 
mellékletben. További vonatkozó irat: MNL OL XIX-I-13-988-1949.
80. A kézirat a Szépművészeti Múzeum Adattárában található. A II. mellékletben lásd a Káldi Jenő-
gyűjteményből származó tételeket. 
81. Iparművészeti Múzeum Adattár 1945/19
82. Az Iparművészeti Múzeumnak ajándékba adott spanyol szőnyeg mérete: 560x173 cm; ltsz: 18226; 
Hasonló XVI. századi kék-sárga spanyol szőnyege volt egy másik jeles gyűjtőnek, Perlmutter Alfrédnak 
is, lásd: FLT 19070
83. Iparművészeti Múzeum Adattár 1945/50
84. Iparművészeti Múzeum letéti leltárkönyv, 1. kötet, 1409-1410-1411. számok alatt; ceruzával 
bejegyezve: „kiadva”
85. Iparművészeti Múzeum letéti iratok dokumentációja
86. Káldi Jenő tulajdonából: Szőnyi István: hazafelé, o. v. 86x140 cm; Fényes Adolf: golgota o. v. 50x70 
cm; Koszta József: Virágcsendélet o. v. 50x40 cm; Iványi-Grünwald Béla: Virágcsendélet o. v. 80x60 cm 
– MNL OL XIX-I-12-369-1948
87. Veszélyeztetett Magángyűjtemények Miniszteri Biztossága, MNL OL XIX-I-13-738-1949
88. MNL OL XIX-I-12-12. dosszié: Felvetette a Pénzügyminisztérium, hogy a tartozást készpénz helyett 
a hazaszállított javakkal is ki lehet egyenlíteni.
89. MNL OL XIX-I-12-432-1948: Iványi Grünwald Béla: Kecskeméti országút, 74,5x100,5 cm; Bogdány 
Jakab: Baromficsendélet, 102,5x126,5 cm; Barabás Miklós: női portré, 96x76,5 cm; Bogdány Jakab: 
Macska a baromfiudvarban, 104x126 cm; Csók István: Sokác menyecske, 46,5x32 cm; Lotz Károly: 
Apolló, 47x94 cm. Lásd még: MNL OL XIX-I-13-12. dosszié (7. doboz). Megjegyzendő, hogy a festmények 
a miniszteri biztosságnál maradtak, s majd az Elhagyott Javak Miniszteri Biztosa, Jeszenszky Sándor 
átadta Fügedi Eriknek, azzal a magyarázattal, hogy a tulajdonosok nem tudták elhelyezni őket – lásd: 
MNL OL XIX-I-13-770-1949 – végül Fügedi adta át.
90. MNL OL XIX-I-13-5. tétel (6. doboz): 
1. Ismeretlen festő: női akt Bacchusszal, o. v. 120x72 cm, sárga 63 ltsz.
2. Koszta József: Virágcsendélet, o. v. 50x40 cm, sárga 101. ltsz.
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3. Fényes Adolf: golgota, o. v. 52x75 cm, sárga 128. ltsz.
4. Ismeretlen festő: férfi arckép, o. v. 72x58 cm, kék 25. ltsz.
5. Ismeretlen festő: női arckép, o. v. 62x50 cm, kék 26. ltsz.
6. Ismeretlen festő: Szt. jeromos, 17. sz. o. v. 92x62 cm, kék 107. ltsz.
91. Elhurcolt, megsemmisült műtárgyak kartonjai, MNG 24090/1998. 470-471. sz. Bogdány Jakab: Két 
páva és más madarak, o. v. 106x208 cm; Vízimadarak és papagájok, o. v. 106x208 cm. – lásd: Pigler 
Andor: Bogdány Jakab. Magyar Művészeti Írások 1941. LII. és LIII. tábla.
92. MNL OL XIX-I-12-363-1948, 370-1948
93. MNL OL XIX-I-12-263-1948
94. MNL OL XIX-I-13-7. dosszié: 788/1949, 810/1949 (7. doboz)
95. MNL OL XIX-I-13-17. dosszié: Megbízóleveleket kapott Bogyay Tamás, de Káldi Irén nem volt 
köztük (7. doboz)
96. Iparművészeti Múzeum Adattár 1958-2-11
97. Iparművészeti Múzeum Adattár 1958-7-11
98. Káldi Iréntől volt egy leltárba vett szőnyeg az Iparművészeti Múzeumban, ám ezt törölték: iráni, 1900 
körüli darab. 
99. Iparművészeti Múzeum 1966/687 – Káldi Tivadar nevén védett szőnyeg eladása
100. Részletes visszaemlékezése Csánky Dénesnek erről az időszakról a MNL OL-ban található. 
101. fejérdy 2014, 46.
102. Gyarmati Gabriella (Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba) közléséért ezúton mondok köszönetet.

iPARMűVÉSZEt táRgyliStáK

i. MEllÉKlEt

Káldi örökösöknek 1948. január 17. 22171/1948. KVMJ sz. alatt birtokba adatott. Az örökösök képviselője, 
Jassovitzné Káldi Irén 1949. január 8-án elvitte. – Iparművészeti Múzeum 1947/87 iratban foglalt lista. 
– Lásd még: MNL OL XIX-I-13-988-1949 irat, ennek leírásaival kiegészítve, zárójelbe tett szavakkal  
jelölve.

Ezüstvonat 1947. IV. 25-i bontás: 

1. Csontlegyező faragott küllőkkel (Elefántcsont legyező vésett alakokkal)

2. Csontlegyező vitorláján vízfestésű városképpel (Elefántcsont legyező vésett tájképpel)

3. Legyező gyöngyház küllőkkel, pompás vitorláján allegorikus jelenet (mitológiai jelenettel)

4. Csontfaragvány vadászjelenettel (Elefántcsont relief vadászjelenet 14 alakkal)

5. Kínai csontfigura gyermekkel (Kínai elefántcsont szobor, férfi hátán gyerek, kezében kosár)

6. Kínai csontfigura, halász (Kínai elefántcsont szobor, 2 halász, egyik ül, másik áll)

7. Biedermeier, sárga üvegpohár (Sárga-fekete pohár mitológiai jelenettel)

8. Arany szelence XIV. Lajos stílusú

9. Necessaire arany foglalatban (Festett, arany empire szivardoboz bársony tokban)
10. Nyakkendőtű opállal (madárlábas melltő /sic!/)
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11. Óra, arany, sima számlappal, arany foglalatú hátlapján csíkos mezőkben vésések

12. Óra, arany, fonadékos füllel, hátlapján A. D. monogrammal
 
13. Órafoglalat, arany, 18. század, domború díszítménnyel

14. Óra, arany, leányka zománc képével, 19. sz. k.

15. Óra, arany, virágcsokros zománcképpel, 19. sz. k.

16. Óra, arany, virágmintás zománcos hátlappal, 19. sz. k.

17. Óra, arany, árvácska idomú, zománccal díszítve

18. Óra, arany, domború vésett és trébelt hátlappal, 19. sz. m. f.
 
19. Óra, arany, pásztorleányka képével

ii. MEllÉKlEt

Elhurcolt és elveszett javak listája, kéziratos töredék magángyűjteményekről, Jeszenszky Sándor 
összeállítása, Szépművészeti Múzeum

V. textilek

26. tétel: Flamand műhely, 16. sz. vége, Vadászjelenet állatalakokkal, szövött kárpit, Verdure, gyapjú, 
415x325 cm
27. tétel: Flamand műhely, 18. sz. Fragment alakokkal, szövött kárpit, gyapjú,
50. tétel: ANATÓLIAI, Usak szőnyeg, javított, 240x330 cm
51. tétel: ANATÓLIAI, Vázás Usak szőnyeg, 90x140 cm
52. tétel: ANATÓLIAI, Usak szőnyeg, 240x370 cm
57. tétel: ANATÓLIAI, Kula imaszőnyeg, 18. sz., 125x205 cm
58. tétel: ANATÓLIAI, Kula imaszőnyeg, sárga alapon, 19. sz.
59. tétel: ANATÓLIAI, Kula szőnyeg, vörös alapon, 120x180 cm
60. tétel: ANATÓLIAI, Kula szőnyeg, sárga alapon, 18. sz.
66. tétel: ANATÓLIAI, Jordesz imaszőnyeg, 18. sz. vörös tükörben kék mihrabbal
83. tétel: ANATÓLIAI, Erdélyi imaszőnyeg, 18. sz. vörös tükör, 120x160 cm
84. tétel: ANATÓLIAI, Erdélyi imaszőnyeg, 17. sz. vörös alapú mihrabbal, 120x155 cm
85. tétel: ANATÓLIAI, Erdélyi imaszőnyeg,18. sz. eleje
86. tétel: ANATÓLIAI, Erdélyi imaszőnyeg,18. sz. eleje, vörös alap, sárga szegély
90. tétel: KAUKÁZUSI, Karabagh szőnyeg, 19. sz. 120x190 cm
96. tétel: PERZSA, Ispahan szőnyeg, 16. sz. vége
97. tétel: PERZSA, Ispahan szőnyeg, 17. sz. sárga alap, kék szegély, 160x240 cm
98. tétel: PERZSA, Ispahan szőnyeg, 17. sz. kopott, 180x250 cm
99. tétel: PERZSA, Ispahan szőnyeg, 17. sz. közepe, 140x350 cm
104. tétel: PERZSA,Keshan szőnyeg, 19. sz. világos alapon kék dísz, 135x195 cm
106. tétel: PERZSA, Tebrisz szőnyeg, 19. sz. 120x170 cm
107. tétel: PERZSA, Tebrisz szőnyeg, 19. sz. 135x185 cm
108. tétel: PERZSA, Korasszan szőnyeg, 17. sz. vége, vörös – fekete alap, 130x195 cm
119. tétel: KÖZÉP-ÁZSIAI, Bokhara szőnyeg, 18. sz. bordó alapon medaillonsoros, 200x300 cm
125. tétel: KÖZÉP-ÁZSIAI, Dagestan szőnyeg, 19. sz. 190x450 cm
126. tétel: KÖZÉP-ÁZSIAI, Jomund szőnyeg, 18. sz. vége, sötét bordó alapon kisebb medaillonok, 
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130x145 cm
127. tétel: KÖZÉP-ÁZSIAI, Kasgar szőnyeg, 18. sz. 200x380 cm
128. tétel: KÖZÉP-ÁZSIAI, Kasgar szőnyeg, 19. sz. 380x400 cm
129. tétel: KÖZÉP-ÁZSIAI, Kasgar szőnyeg, 19. sz. 170x370 cm
141. tétel: FRANCIA, Aubusson szőnyeg, 19. sz. közepe, 320x360 cm
142. tétel: Spanyol szőnyeg, 17. sz. eleje, kék – sárga alapszín, 175x560 cm
196. tétel: Keleti műhely, vászon alapú, selyem hímzésű terítő, 18. sz.

Vi. Ötvösművek, ezüst és egyéb fémművek

13. tétel: SPANYOL MŰHELY, Arany násfa, szabálytalan ötszögletű kristálylap fedővel, alatta Mária 
szobrocska, lapos gyémántokkal. 17. sz. közepe
15. tétel: NÉMET MŰHELY, Zománcos ezüst csüngő, ovális keretben, kék zománc alapon a győzelmes 
arkangyal plasztikus alakja. 17. sz.
17. tétel: MAGYAR MŰHELY, Arany forgó /kalpagdísz/ áttört ornamentikával, színes ékkövekkel és 
zománccal. 17. sz. eleje
18. tétel: MAGYAR MŰHELY, Arany nyakdísz, áttört díszítéssel, színes ékkövekkel, középen csüngővel, 
rózsaszínű szalagon. 17. sz. vége
21. tétel: MAGYAR MŰHELY, Arany násfa, kerek, áttört szegéllyel, keleties ízlésben, középen rubin és 
gyöngy. 18. sz. eleje.
23. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Arany ékszerfragment, sas alak virágos dísszel. 16. sz. közepe
24. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Arany násfa zománcozva, 3 plasztikus amorettel. 16. sz.
25. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Arany mentecsat zománcdísszel és színes ékkövekkel. 18. sz. vége.
26. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Arany násfacsokoralakú, fekete zománclap, csipkés ornamentumokkal, 
középen smaragd, oldalt aranyfoglalatú laposan csiszolt gyémántok, csüngő gyöngyökkel. 18. sz.
33. tétel: FRANCIA MŰHELY, Arany emléklaptartó szelence, arany foglalatban miniatűr: amorett két 
szívvel. 18. sz.
34. tétel: FRANCIA MŰHELY, Arany szelence vésett dísszel, fedelén a trois couleurs zománckép 
történelmi jelenettel. 18. sz.
53. tétel: FRANCIA MŰHELY, Arany levágott sarkú empire szelence vésett és zománcos dísszel. Fedelén 
zománckép. 1800 körül.
63. tétel: FRANCIA MŰHELY, Empire arany szelence, vésett dísszel a quatre couleurs. Fedelén bibliai 
jelenet zománcképe. 19. sz. eleje.
71. tétel: FRANCIA MŰHELY, Arany szelence, levágott sarkokkal, fedelén Boucher pásztorjelenet 
zománcképe. 18. sz. közepe.
150. tétel: NÉMET MŰHELY, Talpas pohár trébelt dísszel. 17. sz.
151. tétel: NÉMET MŰHELY, Bagolyalakú díszedény kókuszdió testtel. 17. sz.
152. tétel: NÉMET MŰHELY, Trébelt díszű kancsó, pénzekkel kirakva ú. n. pénzes kupa.17. sz.
184. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Fedeles kupa trébelt alakokkal, aranyozva.17. sz. vége.

Vii. Órák

15. tétel: Hattyúformájú, aranyozott bronz díszóra. XIX. sz. eleje.

Viii. Bútorok

4. tétel: OLASZ MŰHELY, Aranyozott bőrrel bevont karosszék, diófa, 16. sz.
4. tétel: OLASZ MŰHELY, 2 darab szék faragott támlával, 16. sz. vége
5. tétel: OLASZ MŰHELY, Részben aranyozott, bőrrel bevont nagy karosszék, 17. sz. közepe
38. tétel: OLASZ MŰHELY, Bolognai asztalka, 17. sz.
56. tétel: OLASZ MŰHELY, Velencei írószekrény, lecsapható lappal, diógyökér, 18. sz.
63. tétel: OLASZ MŰHELY, Faragott, aranyozott keretű velencei tükör, 18. sz. 
106. tétel: HOLLAND MŰHELY, Gazdag berakású nagy szekrény, 18. sz. első fele
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114. tétel: NÉMET MŰHELY, Faragott aranyozott keretű kis tükör, 17. sz. eleje
116. tétel: NÉMET MŰHELY,  Diófa kelengyeláda 1700-ból 
163. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Gazdagon faragott keretű kandallótükör, 17. sz.
164. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Ovális, faragott aranyozott keretű tükör, 17. sz.

X. Kerámia

Porcelán

11. tétel: BÉCS, Két személyes Altwien kávéskészlet ovális tálcán, 1800 körül
468. tétel: MEISSEN, Két darab rokokó alak, javított, 18. sz. közepe

fajansz

773. tétel: OLASZ, Albarello edény, 17. sz. eleje
783. tétel: SPANYOL, Tál fémfényű, hispano-moreszk, 17. sz.
826. tétel: Ismeretlen eredetű, réteges és csiszolt biedermeier pohár, 9 darab

X. Dísztárgyak

6. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Monstrancia, faragott fa, aranyozva, 18. sz.
13. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, Kandallógarnitúra: óra két gyertyatartóval, fehér márvány, 
aranyozott bronz dísszel, 1800 körül
26. tétel: Bécsi műhely, Lapis lazuli váza plasztikus zománcdísszel, 19. sz.
28. tétel: ISMERETLEN MŰHELY, 2 darab páva alakú, domborított és vésett díszű fém díszedény
XI. KELETI TÁRGYAK
22. tétel: Perzsa, Fayence váza, 16. sz.
23. tétel: Perzsa, Fayence váza, kék – fehér díszes, 17. sz.
28. tétel: India, 3 darab plasztikusan faragott, színezett kő
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Hilda HorvátH 

A foRgottEn CollECtoR: jEnő Káldi (Kohn) 

ABStRACt

Jenő Káldi was born in a Jewish family in Vas county (Jánosháza). At first a representative of Benz in 
Hungary, he played a major role in the promotion of the Hungarian automobile industry and in introducing 
the taxi service to Budapest. In the Horthy era he rose to the position of chief government adviser.
The main purpose of his art collection was to decorate his villa on Gellért Hill. He collected old carpets 
and 19-20th century Hungarian paintings (Paál, Munkácsy, Fényes etc.) in the first place. He had furniture 
pieces from different ages, jewels, a prominent clock collection and some interesting oriental objects.
He donated some of his carpets to the Museum of Applied Arts in his lifetime. He meant his most 
beautiful pieces to be included in public collections, but his collection had a tragic end. On the second 
day of the German invasion of Hungary, on 20 March 1944 the Germans occupied and fleeced his villa. 
Káldi had hidden his valuable artefacts in his hunting lodge in Kemence. Dénes Csánky, the government 
commissioner for the sequestered goods of Jews had the pieces he judged valuable taken to the Museum 
of Fine Arts, and during Szálasi’s regime he had them transported to the West, together with the most 
valuable items of the museum and other works from private collections.
After a journey of several months the extremely valuable cargo was handed over by Csánky to the 
American authorities.
After World War II, as a result of long-dragging negotiations some of the art works abroad could return 
to Hungary. Upon evidence the private owners were reinstated in their proprietary rights. That applies to 
Káldi’s siblings as his heirs, but the identified and restored works of decorative arts and paintings only 
constituted a fragment of the one-time Káldi fortune.  
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