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Kiállítási cédula Paris Bordone A Szent Család Alexandriai Szent Katalinnal című festményének hátán
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vásárolt hazai 
művészek 

munkáiból,  
de elsősorban  

az itáliai 
reneszánsz és 

a németalföldi 
festmények voltak 

a kedvencei

1947-ben 
bejelentést tett  

a Köz- és Magán- 
gyűjteményekből 

Elhurcolt  
Művészeti 
Alkotások 
Miniszteri 

Biztosságánál  
a háború alatt 

eltűnt műtárgyai 
ügyében

Amint anyagi 
lehetőségei 

megengedték, 
ismét gyűjtői 

szenvedélyének 
hódolt

J U H Á S Z  SÁ N D O R 
A  VA L A H A  VO LT  S Z E B E N- GY Ű J T E M É N Y
VÁ LO GATÁ S  I TÁ L I A I  F E S TŐ K  K É P E I B Ő L

¶ Szeben Dezső többgyermekes zsidó család fiaként 1895. október 4-én, Budapes-
ten látta meg a napvilágot. Szülei, Steirer Vilmos pékmester és Schlesinger Lina, 
egy évvel korábban kötöttek házasságot.1 A fiatalember 1913-ban érettségizett a 
Budapesti Evangélikus Gimnáziumban,2 majd a Magyar Királyi Tudományegye-
tem Jog- és Államtudományi Karára iratkozott be.3 1917 decemberében már jog-
szigorlóként kapott hivatalos engedélyt családneve Szebenre való változtatásá-
ra.4 1920-ban a Központi Hitelbank igazgatója volt, amikor házasságot kötött 
Glücksthal Erzsivel.5 Később mezőgazdasági terményekkel kereskedett, volt a 
Gabonakereskedők Országos Szövetségének elnöke, a Gabonaexportőrök Orszá-
gos Egyesületének választmányi tagja, a budapesti Áru- és Értéktőzsde tanács-
noka, a Dunai Gabonakereskedelmi Rt. igazgatója, és részt vett néhány más cég 
igazgatótanácsának munkájában is. Műgyűjtés iránti érdeklődését talán felesé-
ge apja, Glücksthal Samu ügyvéd keltette fel, akinek kollekciójában főleg ma-
gyar festők képei voltak. Szeben szintén vásárolt hazai művészek munkáiból, de 
elsősorban az itáliai reneszánsz és a németalföldi festmények voltak a kedven-
cei. Korabeli újságok és hivatalos közlönyök tanúsága szerint, 1938–39-ben szá-
mos tisztségéről lemondott, amelyben nyilván szerepet játszottak a zsidók jogait 
korlátozó rendelkezések. Valószínűleg 1940-ben hagyta el az országot, Angliá-
ba ment, ahol a következő év második felében – Magyarország hadba lépésekor 
– internálták6 mint ellenséges ország állampolgárát. A háború után Londonban 
telepedett le, ahol 1947-ben ismét megnősült.7 Még abban az évben Gábori Ber-
talan budapesti ügyvéd útján bejelentést tett a Köz- és Magángyűjteményekből 
Elhurcolt Művészeti Alkotások Miniszteri Biztosságánál a háború alatt eltűnt 
műtárgyai ügyében.8 Az ötvenes évek elején autóalkatrészekkel, később pedig 
ingatlanokkal foglalkozó cégek vezetője volt, 1952-ben angol állampolgárságot 
kapott.9 Amint anyagi lehetőségei megengedték, ismét gyűjtői szenvedélyének 
hódolt, főként régi itáliai festményeket vásárolt. Hetvenkilenc éves korában, 
1974. december 29-én hunyt el Monte Carlóban. Kollekcióját az általa létreho-
zott orvosi kutatásokat támogató alapítványra hagyta.

¶ Szeben Dezső budapesti gyűjteményére vonatkozó személyes iratanyaga még 
nem bukkant fel, ezért csak az említett bejelentés és néhány kiállítási kataló-
gus alapján ismerhetjük meg azokat a műveket, amelyek egykor a Lendvay utca 
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a Budapesten 
hagyott 

műtárgyainak 
részint  

a Pesti Magyar 
Kereskedelmi 

Bankban 
elhelyezett letétből, 
részint a lakásából 

kelt lábuk

1945 elején  
a szovjet hadsereg 

Gazdasági Tiszti 
Bizottságának 

tagjai kirámolták 
a fővárosi bankok 

széfjeit

3. szám alatti ház egy teljes emeletét elfoglaló lakása falait borították. Gyűjte-
ményéről elsősorban azon festmények alapján alkothatunk képet, amelyek rep-
rodukciói a rendelkezésünkre állnak. Az épület legfelső szintjén lévő műterem-
ben dolgozott életének utolsó hét esztendejében a drámai körülmények között, 
1937 decemberében öngyilkosságot elkövető Czigány Dezső. Nyilván ismerték 
egymást, de nem tudunk róla, hogy a gyűjtőnek lett volna képe a művésztől. 
Magyar festőktől néhány Rippl-Rónai-10, egy Borsos József-11, valamint Feren-
czy Károly-12 munka szerepelt tárlatokon Szeben tulajdonából. Az említett be-
jelentés szerint a Budapesten hagyott műtárgyainak részint a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bankban elhelyezett letétből, részint a lakásából kelt lábuk. A bank 
zárt letétekről fennmaradt listájában azonban nem található a gyűjtő neve, ami 
nem meglepő, mivel számos zsidó származású tulajdonos keresztény ismerő-
sök neve alatt helyezte értékeit banki trezorok védelmébe, ezért sokszor kide-
ríthetetlen, hogy ki volt valójában egy-egy letét mögött. Szeben esetében azon-
ban szerencsénk van, mert a banki listában felbukkan dr. Rónai Sándor neve, 
aki Szeben feleségének lánytestvérét vette nőül, és jogász lévén társnak is beke-
rült Glücksthal Samu ügyvédi irodájába. 1943 márciusában és áprilisában ös-
szesen nyolc darab faládát helyezett el a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban,  
a 20674, a 20719 és a 20881 sorszámú letéti számokon, s ezek festményeket tar-
talmaztak.13 Egyértelműen a gyűjtő tulajdonát képező művekről van szó, mivel 
Rónai meghatalmazást adott Szeben Pál nevű testvérének és Glücksthal Andor-
nak a letét kezelésére, amit a bank jegyzőkönyve is rögzített. Minden óvintéz-
kedés hiábavalónak bizonyult azonban, mivel 1945 elején a szovjet hadsereg 
Gazdasági Tiszti Bizottságának tagjai kirámolták a fővárosi bankok széfjeit, és 
a zsákmány jelentős részét a Szovjetunióba szállították. Ez történt Szeben szá-
mos festményével is, amit két tény támasz alá. A szovjet kormány 1972-ben ti-
zenöt képet adott vissza Magyarországnak, ezek közül három tartozott Szeben 
gyűjteményébe: Carl Rahl Női portréja, Paris Bordone Szent családja és Marco 
d’Oggiono Angyala.14 Az oroszok a náluk lévő magyar magángyűjteményekből 
származó műtárgyak töredékéről katalógust adtak ki Moszkvában 2003-ban, 
ebben nyolc festmény egykori tulajdonosaként említik a gyűjtőt.15 A képek 
mindegyike megtalálható a Szeben 1947-es bejelentéséhez mellékelt veszteség-
listában, amely csaknem száz tételt sorol fel, ebből huszonhárom kép itáliai mű-
vész munkájaként van megjelölve. Ezekből számos alkotás került bemutatásra 
1937-ben, a Nemzeti Szalonban megrendezett Régi Olasz Mesterek kiállításon.16

¶ A katalógus négy festménynél tünteti fel a gyűjtőt tulajdonosként, a képek kö-
zül d’Oggiono párdarabként szereplő angyalai vannak reprodukálva (Kat. 120). 
Nincs adat arra, hogy Szeben mikor vásárolta a londoni Davenport Bromley- 
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sajnos 1972-ben 
csak a füstölővel 

ábrázolt angyal tért 
vissza, párdarabja 

a moszkvai Grabar 
Restaurátor 

Intézetben várja 
sorsa jobbra 

fordulását

gyűjteményből 1897-ben árverésre17 került festményeket. A két fatáblára ké-
szült mű valószínűleg egy oltárkép szárnydarabja lehetett. Wilhelm Suida sze-
rint18 a két alak hasonlóságot mutat Leonardo da Vinci Londonban őrzött,  
Madonna a Sziklabarlangban című festményéhez19 egykor tartozó, oldalszárnya-
kon lévő zenélő angyalokkal.20 Ezeket korábban többen d’Oggiono művének 
gondolták, de a kutatás mai állása szerint Francesco Napoletano és Giovanni 
Ambrogio de Predis munkái.21 Párhuzam szempontjából érdekesebb a művész 
Milánóban látható festménye, amelyen három angyal győzi le a Sátánt.22 Saj-
nos 1972-ben csak a füstölővel ábrázolt angyal tért vissza, párdarabja a moszkvai 
Grabar Restaurátor Intézetben várja sorsa jobbra fordulását. A katalógus And-
rea del Sarto alkotásaként definiálja a Madonna a gyermek Jézussal és Szent János-
sal című képet (Kat. 117), amelyet a moszkvai kiadvány reprodukciójából ismer-
hetünk. A sötét, semleges hátterű festményt Shearman másolatnak tartja Sarto 
munkásságáról írt könyvében.23 Szerinte az eredeti, baldachin alatti jelenetet 
ábrázoló mű elveszett, és a festménynek már csak másolatai léteznek. A Sze-
ben-féle képhez kompozíciójában kísértetiesen hasonlít az Esterházy-gyűjte-
ményben lévő Sarto-kópia,24 még a méretük is nagyjából azonos. Giovanni Bat-
tista Moroni Angyali üdvözletét (Kat. 119) azonban még ma is eredeti munkának 
tarthatjuk. A kép a mester késői, apró eltéréseket mutató saját kezű másolata az 
1548-ban készült nagyméretű festményének, amelyet az olaszországi Trento vá-
rosának képtára őriz.25 Az egykor Szeben tulajdonában volt kép reprodukcióját 
Suida közli az Emporiumban megjelent írásában,26 amelyet a Moroni munkáit  
ismertető bergamói katalógus is megemlít.27 A Jacopo Tintoretto festménye-
ként jelzett Velencei prokurátor arcképéről (Kat. 6) nem sokat tudunk, fényképe 
Gombosi egyik tanulmányában jelent meg.28 A mű szerzőségét azonban kétsé-
gessé teheti, hogy nyomát sem találjuk a mester alkotásait gazdagon illusztráló 
1970-es Rizzoli-kiadványban.29

¶ A fentieknél azonban sokkal több kiállított kép származott a Szeben-gyűjte-
ményből. A katalógus ezeket magántulajdonként jelzi, valószínűleg ez inkább 
szerkesztési pontatlanságnak, mint egyéb okoknak tudható be. Az 1972-ben 
visszakapott Szent Család Alexandriai Szent Katalinnal címet viselő Paris Bor-
done-festmény (Kat. 8) nemcsak Szeben veszteséglistájában van feltüntetve, de 
a kép hátoldalán lévő Nemzeti Szalon raglapján a gyűjtő neve is megtalálha-
tó.30 Az ausztriai Stift Schlägl képtárából származó alkotás szerepel a művész-
ről 2014-ben megjelent monográfiában.31 A Grabar Restaurátor Intézetben lévő 
Szeben-anyagból a moszkvai katalógus szintén Nemzeti Szalon-címkével rep-
rodukálta az ismeretlen firenzei mester Szent Jeromosát (Kat. 50) és Sebastiano 
del Piombo (inkább követőjének tartható) eredetileg oltár vagy orgonaszekrény 
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nem tudjuk, hogyan 
és mikor került  

a kép külföldre. 
Talán útközben 

„esett le” egy 
Moszkvába tartó 

vonatról, vagy egy 
szovjet katonatiszt 
adta el a budapesti 

feketepiacon,  
és később Nyugatra 

csempészték – ma 
már kideríthetetlen

falapjáról vászonra áttett Szent Ágotáját32 (Kat. 114), valamint a Szent Istvánt áb-
rázoló festményét. A nyilvánvaló párdarab ellenére az utóbbit mégsem állítot-
ták ki az 1937-es budapesti tárlaton. 

¶ A veszteséglistából egyértelműen azonosítható Girolamo da Santacroce Madonna 
zenélő angyalkórussal (Kat. 60) című képe, az eredeti fakeretben kiállított Gior - 
gio Schiavone-mű, a Madonna a gyermek Jézussal (Kat. 69), valamint a Georges 
L. Holford gyűjteményéből Londonban árverezett33 Alessandro Allori Női arc-
képe (Kat. 118). A Bonifazio Veronese műveként említett Két jelenet a Római–Pun 
háborúból (Kat. 108) a híres velencei Manfrin-kollekcióból származik, de nem 
tudjuk, hogy mikor került Szeben anyagába. A két kisméretű Cassone-kép ere-
detileg láda- vagy szekrénypanel lehetett, másik két társával egyetemben. Ró-
mai történet néven ugyanis négy hasonló méretű, hasonló témát feldolgozó mű 
található a Manfrin-gyűjteményről 1856-ban kiadott katalógusban.34 A képek 
alkotójának meghatározása elég bizonytalan, jelenleg Giulio Licinio munkájá-
nak tartják. A szakirodalom a művekből egyet a londoni National Gallery,35 ket-
tőt a Szeben-gyűjteményben lévőként tart számon. A londoni képhez tartozó le-
írás szerint a negyedik panel a 20. század elején, majd 1949-ben bukkant fel az 
angol műkereskedelemben. Valószínűleg magángyűjteményben van, de sem-
mi konkrétat nem tudunk róla, ahogy Szeben-kollekció két művének hollété-
ről sem. Jacopo da Valenza Mária a gyermekkel (Kat. 75) című festményét Giorgio 
Fossaluzza a Szeben-gyűjteményben lévő felirattal reprodukálta tanulmányá-
ban mint Giovanni Battista da Udine munkáját.36 A Nemzeti Szalon kataló-
gusának megjegyzése szerint a mesternek hasonló képe van a Szépművészeti 
Múzeumban, tájképi háttérrel. A fénykép hitelességét támasztja alá a Giovan-
ni Bellini-másolatként ma is a múzeum gyűjteményében található festmény,37 
mivel a két mű kompozíciója teljesen azonos. A Szeben-féle képnek kalandos 
története lehetett, mivel a londoni Christie’s árverésén bukkant fel 1981-ben.38 
A Valenza-műként reprodukált festmény teljes azonosságot mutat Szeben egy-
kori tulajdonával, mérete centire megegyezik az 1937-es budapesti kiállítás ka-
talógusában leírtakkal. Nem tudjuk, hogyan és mikor került a kép külföldre. 
Talán útközben „esett le” egy Moszkvába tartó vonatról, vagy egy szovjet kato-
natiszt adta el a budapesti feketepiacon, és később Nyugatra csempészték – ma 
már kideríthetetlen. De érdemes megvizsgálni egy másik lehetőséget. A már 
említett banki iratcsomóból az is kiderül, hogy a 20674 letéti szám alatti há-
rom faládából egyet – felnyitott állapotban és részleges tartalommal ugyan –, 
de ottfelejtettek a bankot kirámoló orosz katonák. A Pesti Magyar Kereskedel-
mi Bank értesítette a letevőt, hogy négy darab festmény átvehető. Ez meg is tör-
tént 1947. augusztus 18-án, amikor a Glücksthal Andor által meghatalmazott 
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Pető Istvánnak kiadták a képeket, amelyekről nincs részletes információ. Pető 
nyilván rokona volt annak a Pető Aliznak, akit Szeben Dezső 1947 tavaszán vett 
feleségül Londonban. Könnyen elképzelhető, hogy később a gyűjtő Angliában 
ismét tulajdonába vehette a négy festményt, és az is, hogy közöttük volt a Va-
lenza-alkotás. Ha így történt, akkor a mű azért szerepelt a Szeben által össze- 
állított és budapesti ügyvédje által 1947. augusztus 25-én benyújtott veszteség-
listában, mert akkor még nem tudott a festmény előkerüléséről. Szeben Dezső 
1981-ben már nem volt az élők sorában, de az ügy szempontjából döntő lehetne 
a képet árverésre beadó nevének ismerete. Sajnos a Christie’s szabályzata csak 
az aukciót követő ötven év elteltével teszi ezt lehetővé. A kérdésre hivatalos vá-
laszt csak 2031-ben kaphatunk.

¶ A Nemzeti Szalonban nem volt ugyan kiállítva Francesco Rizzo da Santacroce  
Madonna a gyermekkel és Szent Lúciával című festménye, de a tartózkodási he-
lyét pontosan ismerjük, a moszkvai katalógus szerint a Grabar Restaurátor In-
tézet raktárában pihen – a fénykép alapján nem túl jó állapotban. A művet a 
Szeben-gyűjtemény részeként reprodukálta Gombosi egy 1937-ben megjelent 
tanulmányában.39

¶ Zárszóként meg kell jegyezni, hogy a fenti festmények alkotóinak meghatározása 
sok esetben kétséges. Amíg az eredeti művek vizsgálatára nincs lehetőség, ad-
dig be kell érnünk a korabeli definíciókkal és egyes szakemberek reprodukciók 
alapján kialakított véleményével.

Az említett képek jegyzéke

1.  Marco d’Oggiono (1475 körül–1530 körül): Angyal füstölővel

 olaj, fa, 114 × 47 cm 

 Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár, ltsz: 72.8.

 

 Marco d’Oggiono: Angyal szenteltvíztartóval

 olaj, fa, 115 × 48 cm

 Grabar Restaurátor Intézet, Moszkva

2.  Andrea del Sarto (1486–1530): Madonna a gyermek Jézussal és Szent Jánossal

 olaj, fa, 87 × 66 vagy 88,5 × 71 cm

 Grabar Restaurátor Intézet, Moszkva
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3.  Giovanni Battista Moroni (1520–1578): Angyali üdvözlet

 olaj, vászon, 43,5 × 38,5 cm

 Ismeretlen helyen

4.  Jacopo Tintoretto (1519–1594): Velencei prokurátor arcképe

 olaj, vászon, 62 × 48 cm

 Ismeretlen helyen

5.  Paris Bordone (1500–1571): Szent Család Alexandriai Szent Katalinnal

 olaj, vászon, 80 × 122,5 cm 

 Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár, ltsz: 72.9.

6.  Firenzei mester: Szent Jeromos

 Tempera, vagy olaj, fa, kerettel együtt 64,5 × 22 vagy 60, 5 × 19 cm

 Grabar Restaurátor Intézet, Moszkva

 

7.  Sebastiano del Piombo (1485–1547): Szent Ágota

 olaj, vászon, 99 × 61 cm

 Grabar Restaurátor Intézet, Moszkva

8.  Sebastiano del Piombo (1485–1547): Szent István

 olaj, vászon, 99 × 63 cm

 Grabar Restaurátor Intézet, Moszkva

9.  Girolamo da Santacroce (1480–1556): Madonna zenélő angyalkórussal

 olaj, vászon, 51 × 31 cm

 Ismeretlen helyen

10.  Giorgio Schiavone (1436–1504): Madonna a gyermek Jézussal

 Tempera, fa, 45 × 31 cm, eredeti keretében

 Ismeretlen helyen

11.  Alessandro Allori (1535–1607): Női arckép

 olaj, fa, 60 × 45 cm 

 Ismeretlen helyen
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12.  Bonifazio Veronese (1487–1553): Két jelenet a Római–Pun háborúból

 olaj, fa, 16,5 × 44,5, illetve 16,5 × 38 cm 

 Ismeretlen helyen

13.  Jacopo da Valenza (1478 és 1509 között működött): Mária a gyermekkel

 olaj, fa, 84 × 59 cm

 Ismeretlen helyen

14.  Francesco Rizzo da Santacroce (1500–1541): Madonna a gyermekkel és Szent Lúciával

 olaj, fa, 26 × 30,5 cm

 Grabar Restaurátor Intézet, Moszkva

[1]  Pesti Hírlap. 1894. április 25. „Schlesinger Lina kisasszonyt Schlesinger Ármin kereskedő 

leányát eljegyezte Steirer Vilmos ur Budapesten.” 

[2]  Emléklapok: A Budapesti Evangélikus Gimnázium 1913. évében érettségit tett 

növendékek 25 éves jubiláris találkozójára. 1938. június 10.

[3]  A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Almanachja az 1913–1914 tanévre.

[4]  Budapesti Közlöny, 1917. december 29. „Kiskorú Steirer Dezső budapesti születésű 

ugyanottani lakos, jogszigorló családi nevének »Szeben« névre kért átváltoztatása az 1917. 

évi 151.235. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett.”

[5]  Az Ujság, 1920. december 25. „Szeben Dezső dr, a Központi Hitelbank igazgatója 
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Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, 1937.




