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Szakmsl beszdmol6 a Budapesti Tiirt6neti Miaeum, Kiscelli Mrizeum - F6vdrosi K6pt6r

103109/00157 p{lyfzati azonosit6j6, 6s A2025/N373t adatlap sz{mrl p6tydzatdr6l

Az NKA Fot6miiv6szet Koll6giumri,troz benyujtott p6lyrizaton elnyert 1.500.000 Ft tisszegb6l
a Budapesti Tdrt6neti Mrizeum Kiscelli Mrizeum - F6v6.rosi Keptiir Veszely Ferenc al6bbi
h6rom mtiv6t vris6rolta meg:

l.
Veszely Ferenc: Tdrtdnelem 6ra, 1986 okt6ber
fot6karton, fekete-feher fot6nagltdsok (23db\, ceruza
480 x 970 mm
Kieg6szitesk6nt a mU tartoz6ka egy tdrkep
papir (nyomtaw6ny), vdrtis tint4
300 x 400 mm

A mii KM.2021 .23. I . leltdri szfunon keriilt beleltaroz6sra a BTM Kiscelli Mtzeum - F6v6rosi
Kdp6r I eltdrkdnyv6be.

2.

Veszely Ferenc: Fdl-le, 1977
zselatinos eztist naryit6s ftontakt fot6 csikok), l/1
600 x 300 mm

A mii KM.2021.24.1. leltdri sz6mon kenilt beleltrirozdsra a BTM, Kiscelli Muzeum -
F6v6rosi KeptriLr lelt6rk6nyvdbe.
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3.

Veszely Ferenc: Ne kirdezd kidrt sz6l a harang (Hemingwayt idtzem, ahogt John Donne+
idar, 1980
paplr, szlnes fot6, ofszet, c€ruza
5fi) x 600 mm

A mrl KM.2021.25.1 . leltriri szifunon keriilt beleltdroziisra a BTM, Kiscelli Mrizeum -
F6vdrosi KCptdr leltrirk6nyv6be.
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Veszely Ferenc fest6miivesz, fot6s, grafikus 1968-ban v€gzett a Magyar K6pz6mfiveszeti
F<iiskol6n, ahol Barcsay Jen6, Kid6r Gyiirgy 6s Konecsni Gy6rgy voltak a mesterei. A mak6i
Grafikai Mffhely alapit6 tagia. Folyton kis6rletezd, megujul6 m[v6sz, montiizsokat,
koll6zsokat, mozi- 6s szinh6zi plakdtterveket, installici6kat, alkalmazott grafikai mriveket 6s

olajfestm6nyeket is k6szit. Munkrisigara jellemz6 a szoci6lis 6rzekenysdg foglalkoztatj4.k a
trirsadalmi, gazdas6gi, politikai folyarnatok, vriltozAsok.

A h6rom megvr{sdrolt munka a F6varosi K6ptar gytijtemdny6nek a fot6alapri k6pz.6miiv6szeti
alkotisokat kepvisel6 egys6g6be illeszkedik. A gyijtemdnyben tal6lhat6 fot6alaprl miivek nagy
r6sze a performativitris k6rd6skdreit 6rinti, gyakoriak a fot6sorozatok, meglelanik a
konceptuiiLlis 6s kis€rleti fot6haszn6lat is. Veszely mindhrirom megvrls6rolt alkotAsa tartalmaz
perfbrmativ elemet, egyrittal mindh6rom mii szorosan kapcsol6dik a ftv6ros t6rt6net6hez,
ttirt6nelm6hez. Tdrtinelcm 6ra cimt fot6kollAzsa 1986-ban kesztilt a 301-es parcell6ban az
1956-os forradalom harmincadik 6vfordul6j6nak alkalm6b6l. A forradalmat k6vet6 6s

nagyszlmt 6ldozatot kdvetel6 kommunista megtorlis sonin kiil6nb6z6 id6pontokban temettek
ide kiv€gzetteket, jel6letlen sirokba. Veszely fotoi egymris mell6 rendezve a 301-es parcella
panor6mak6p6t nyujtjrik, a k6zeps6 felveteleken a miivdsz linya ttnik fel, a ,,t6rt6nelem 6ra"
az 6 beavat6s6t szolg6lta. Fbl-le cimti munk6jrim veszely kontakt fot6csikokat ragasztott
egymas mell6, amelyeken a mozg6l6pcsSn fel- 6s lefel6 halad6 emberek k6pei l6that6k . Az apr6
felv6telek absztrakt, geometrikus mustr6ba rendez6dnek. A dinamikus kompozici6 k6sziiltenek
ideje besz6des. 1917-ben adtrik 6t az 6szak-d6li metr6vonal (M3) els6 szakaszit a Derik Ferenc
t6r 6s a Nagyv6rad t6r k6ziitt. Budapesten az 1970-es 6vekben indult el a metr6k6zleked€s, ami
tj korszakot nyitott a I6v:iros ilet6ben, rirn eleinte sokkal ink6bb litvriuryoss6gnak tekintett6k,
mint k6zleked6si eszk6znek, az aluljrir6k, a mozg6l6pcs6k, a bel6ptet<i kapuk mind-mind
tjdonsdgnak szrimitottak. Veszely miive mag6ban hordoz m6g valamit a metr6 nyijtotta eros
vizu6lis 6lm6ny erej6btil, [jszenisdg6b6l.
A Ne kdrdezd kidrt sail a harang.., cim[ munka l98l december6ben sziiletett, az 1980-ban
kezd<iddtt lengyel v6ls6got lezdmi igyekvd hadi6llapot kihhdetesdt kdvet6en. A t6bb fot6b6l
tisszerakott ofszetnyomaton a h6tt6rben a Szdpmiiv6szeti Muzeum dpiilete lethat6, az el6tdrben
az Ismeretlen Katona sirja a H6s6k ter6n, mindk6t oldalAn Veszely Ferenc 6ll. A mrizeum
6ptilete el6tt az Orbis lengyel utazrisi iroda busza halad 6t. A kep kbzeptengelydbe ragasztott
szines fot6n Veszely guggol, arcrit a tenyerdbe temewe az Ismeretlen Katona sirja el6tt, mdgdtte
a lengyel busz l6that6. Az elhuz6d6 lengyelorszdgi valsighelyzet 6s a Wojciech Jaruzelski
t6bornok nev6vel fdrnjelzett ,Jnegold6s" miatti ki6brAndultsrig valamint a forradalmak
sikertelens6ge miatt drzett csal6d6s mutatkoznak meg a mtvesz kdzponti gesztus6ban.

Veszely fot6munk6i mriv6szett6rt6neti szempontok mellett lovarosi es eml6kezetpolitikai
vonatkoziisuk miatt is beleillenek a F6v6rosi K6ptir kollektiv €s egy6ni emldkezeti narrativ6kat
is szem el6tt tart6 gyijtemenygyarapit6si programjrib4 emellett kapcsol6dnak a gyiijtemenyben
tal6lhat6, az 1 970-es wekb6l szdrmaz6, a performativitAs k6rd6seit 6rint6 fot6alapu munkri{<hoz

is. A hrl.romb6l k6t alkot6s egyuttal a k6pz6mtv6szeti fot6hasznilat egy mrisik r6teg6t is er6siti
a gyijtem6nyben, l6v6n sz6p p6ld6i a hetvenes 6veke jellemzo konceptuAlis fot6hasznrlatnalq
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ahol a fenyk6pek dokumentativ 6rt6ke hangstlyos, a fot6k egy meghatrirozott gondolati
konstrukci6 dokumentumaik6nt jelennek meg.

A megv6sdrolt h{rom mii a F6v6rosi Keptar Grafikai Gytijtemdny6nek raktriraba kerult. A
nagyobb kdzdns6g sz6m6ra a F6v6rosi K6pt6r Facebook illewe weboldal6n elinditott, az [j
szerzan€nyeket bemutat6 ,,Gyarapodunk" sorozatban tudjuk elerhet6v6 tenni.

Budapest, 2021 .l I .19 .
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R6ka Enik6
f6osztrllyvezetd

Budapesti T6rt€neti Mrizeum
Kiscelli Muzeum - FSv6rosi K6ptdr

a pilyAzat szaknai felel<jse
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Diszpozici6/4tv6teli elismervdny

Hely: F6vdrosi Kdptdr - Grafikai raktdr

Felel6s: Arvai Miria, F6viirosi KdptCr (06 3O-9704002)

ld6pont: 2021. jUnius 29.

A mai napon Gdl csaba a grafikai gydjtemdnybe besz6llltja az aldbbi mgtcrgyta, amelyet a
m0zeum megvdsdrolt:

-_l

A m0v6sz neve: Veszely Ferenc
A m0 clme: Ne kdrdezd kiCrt szdl a horong (Hemingwayt iddzem, ohogy lohn Donne-t iddzi)
(eletkez6s ideje: 1980
Technika: paprr, szines fot6, ofszet, ceruza
M€ret: 500 x 600 mm
Jelzet: jj.l.: Veszely 1980

Kapj5k: Ugyeletes, 6rs6g, Porta, Gondnok

Atad6 : Gdl Csaba

Budapest, 2021. j0nius 29.
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R6ka Enik6
F6osztilyvezet6

%'-Enged6lyez6:
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ADASVTTELI szERzoDfs
(felhaszn{l{si enged6llyel)

mely ldrejdtt egyrdszr6l
niv: Veszely Ferenc
Sztil. hely, id6: Wels (Ausztria), 1945. riprilis 15,
Anyja neve: Havas Gizella
lakc{m: l1l8 Budapest, Kelenhegyi rit l2-14.
ad6azonosltd jel : 828593 427 6
szemdlyig. szdm: 5683625A
bankszlmlaszdm: OTP I I773I I9-I 1719836 (p6lfalvi-Veszely)
mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6)'

Budapesti T0rt6neti Mrlzeum
szdkhely: l0l4 Budapest, Szent Gy0rgy tdr 2.
banksz6mla szdma: 1 1784009-15490634
ad6sz6ma: 1 5490 634-241
kdpviseli: Ndpessy No6mi foigazgat|
mint vev6 (tovribbiakban: Vev<i)
kdztitt az alulirott napon Cs helyen, az al6bbi felt6telektel j6fi lete:

9Bq -- l/:o1,1

1.) Az Elad6 eladj4 a vev6 pedig megv6sdrolja a k6lcs0n6sen megdllapodott 1.s00.000,- Ft
(azaz erymilli6- tszazez* forint) v6teldr6rt, jelen szerz6d6s l, ;z6m{r melckelte szerinti
miltargyat.

2.) A Vev6 ajelen szerz6ddsnek mindkdt fdl r6szdr6l tdrtdn6 al6ir6sdt ktivetden 30 napon beltil
kifinti az Elad6rcszdre az l.) pont szerinti v€tel6rat. A kifizet6sr6l 6s a miitri,rgy 6tad6s-
6wCteldr6l bizonylatot rillltanak ki.

3.) Az Elad6 az l. szamt melldkletben szerepl6 miltdrgyat a Vevdnek jelen szerz6dcs
aldlrasaval egyidejriLleg a rulajdon6ba ds birtokaba adja. A Vev6t a birtokba airis idopontjat6l
illetik meg a mtit6rgy hasznai, Cs terhelik annak terhei.

4.) Az Elad6 az l. szami melldkletben szerepl6 mtitrirgy per-, teher- cs ig6nymentess6g66rt
szavatossrigi felel6ss6ggel tartozik.

5.) Az E_lad6 szavatol azdrt, hogy mfltdrgy tekintetcben, a 6.) pontban meghatdrozott kivctellel,
harmadik szemdly semmifcle jogosults6ggal nem rendelkezik. E tekintetbin harmadik szemdlyt
a Vev6vel szemben semmif6le jog nem illeti meg, 6s ebb6l ered6en a vev6vel szemben
semmifdle jogcfmen tdbbletdd-igdny nem drvenyesithet6.

6.) Az Elad6 kijelenti, hogy a szerz6i jogr6l sz6l6 1999. dvi Lxxvl. tdrv6ny rendelkezdsei
drtelrndben az l. szarnt melldkletben szerepl<i mttrirgy fetett szerzdi j ogokl..ai rendelkezik. A

I Az Elad6 jelen szerzddCs al6ir6s6val hoz"4j6rul, hogy jelen szerzOd6sben megadott szcmdlyes adatait a vcv6 a
muzeAlis intdzndnyek nyilvantartdsi szab6lyzat6r6l szbl6 20t2002. (X.4.) NKbM rendeletben meghat6rozottak
szerinti cdlb6l ds id6tartamban nyilydntartsa ds kezelje.
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szerz6i jogok jogosultja a jelen szerz6d6s 2. sz4mt melldklete szerinti felhaszndldsi
engeddlyben nyil atkozik az l. sz6mri mell6kletben szerepl6 mfi&irgyat drint6 szerz6i jogok6l

7.) A vev6 kijelenti, hogy ajelen szerz6dds trirgydr kdpez6 m0targyar megtekintette, 6s ebben,y ad,. megismert 6llapotban vette 6t az Elad6t6i, 6s vds6roija rn"[. E* t"i.int"tt"L u
jogszabalyokban biaositott szavatossiigi igdnyeken tulmen6en az Eladdfele tov6bbi igcnyt
nem t&maszthat.

8.) A jelen szerz6d6s megkdtdsdvel az illetckekrdl sz6l6 1990. dvi XCIII. t6rv6ny s.g (l)
bekezdcse szerint a vevdt illetdkmentessdg illeti meg. Az esetlegesen felmeruid e;y;b
k0ltsCgek a Vev6t terhelik.

9.) A jelen szerz6ddsben nem szabdlyozott kcrdcsekre a polg6ri rdrvdnykdnyv, valamint az
Szjt. vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6k.

10.) Szez6d6 Felek, illewe a kipviseletiikben elj6r6 szem6ly kijelentik, hogy jog- is
cselekv6k6pes magyar rillampolgArok, szerz6dcskdtcsi k6pessdgukben korletozva n'incsen'ek.

A felek ajelen ad6sv6teli szerz6ddst elolvasds 6s meg6rt6s utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, 4 eredeti pdld.inyban lrj6k al6.

Budapest, 2021. m6jus ...?1.

: Ndpessy oeml
frigazgat|

Vev6

Az allamh6ztart lsr6l sz6l6 t<irv6ny
v6grehajtris4r6l sz6l6 368/201 l. (XII.
31.) Korm. rendelet 55. g (1)
bekezdds6re
ellenjegyzds .}4.
napjan igazolom:

6Q =-
B Ttirt6neti Mrizeum

Szab6n6 Forg6cs Erika
Gazdas6gi lgazgatb
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l. szdm melldklet az ajdndCkozdsi szerzdddshez

A m$vdsz neve: Veszcly Ferenc
A mt clme: -Fdl-/e
Kdsdt6s ideje: 1977
Technika: zselatinos eztst nagylr6s (kontakt fot6 cslkok), 1/l
Mdret: 600 x 300 mm
Jelzet: j.k.l.: F61-le Veszely 1977
Vetel6r: 500.000,- Ft

A m{v6sz neve: Veszely Ferenc
A mt clme: TdrtCnelem 6ra
KCszltds ideje: 1986 okt6ber
Technika: fot6karton, fekete-fehdr fot6nagy{t6sok (23db), ceruza
M6ret: 480 x 970 mm
Jelzct:jj.l.: Veszely
Kiegdszlt6skdnt a m{l tartoz6ka egy tdrkdp
J6shnik papfu (nyomtatv6ny), v0r6s tinta,
M&ete: 300 x 400 mm
Jelzet: a hatoldalon j elezve kdzdpen: Veszely Tdrt6nelem 6ra 1986 (tCrkep, tafloz6k)
VCteldr: 500.000,- Ft

J



A mtvdsz neve: Veszely F€reoc
A mt clme: ,lve Mrdezd bidrt szdl a hmang (Hemingn ayt idhzem, ahogt John Donile-t idizi)
Kele&ezds ideje: 1980
Technika: paplr, sdnes fot6, ofszet, cersza
Mdret: 500 x 600 rnm
Jelza: j j.l.: Veszely 1980
V&el6r: 500.000,- Ft

4

Minddsszesen a m{itfogyak 6rt6ke: 1.500.000,- Ft, azaz egymilli6Otszdzezer foriat.



Alulirott, mint a szenoi jogrol sz6l6 1999. Cvi LXXVI. tdrviny (a tov6bbiakban: Szjt.) alapj{n
az l. szamri melldkletben meghaterozon mritrirgy szerzdje, jeien felhasznilasi engeaetyuen a
Budapesti T0rteneti Mrizeum (1014 Budapesr, Szent Gydrgy t6r 2.; ad6sz6m: 15490634-2-41,
t6usk0nyvi azonosit6: 490638, sz6mlasziLrn: 11784009- 15490634-00000000 k6pviseli:
NCpessy Nodmi fbigazgat6) mint Felhaszndl6 szAmtra az al6bbi felhasan6l6 jogokat
engedilyezem :

2. szdmi melldklet az ajdnddkozdsi szerzddishez

FelhasznriLl6si engedCly

a t0bbszorozes (Szjt. 18. g 6s 19. g),

a terjesads (Szjt. 23. g),

az Atdolgoz5s (Szjt. 29. g),

a kielut6s (Szjt. 69. g).

A fentiekben felsorolt felhaszndl6i jogokat ingyenesen biztositom a Felhaszn6l6 szrim6ra.

A fentiekben felsorolt felhasar6l6i jogokat a Felhaszn6l6 jelen felhaszndl6si engeddllyel tdrben
Cs id6ben korl6tlanul szerzi meg.

Jelen felhaszr6l6i enged6ly szemdlyre szol, a felhaszn6l6s joga m6sra 6t nem ruh6zhat6.

A Felhaszn6l6 minden felhaszn6lds sorAn a szerzb nevdt az al6bbiak szerint kdteles feltiintetni:
Veszely Ferenc

Budapesq 202 t . . .e !i. .: . .(Il.

Veszely
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Kapuc6dula/Atv6teli elismerv6ny

Hely: F6virosi K6ptdr - Grafikai rahiir

Felel6s: Arvai Mdria, F6v6rosi K6ptiir (06,/30-9704002)

ld6pont: 2021. jrinius 30.

A mai napon Gdl Csaba a grafikai gy(ijtem6nybe besziillitja az aldbbi mfitdrgyat, amelyet a
mtzeum megv6s6rol:

A mfiv6sz neve: Veszely Ferenc
Aml clme: Ftil-le, !977
zselatinos eziist nagyit6s (kontakt fot6 csikok), 1/1
600 x 30O mm
j.k,l.: F6l-le Veszely 1977

A mfivdsz neve: Veszely Ferenc
A m0 cime: T6rt6nelem 6ra, 1986 okt6ber
fot6karton, fekete-feh6r fot6nagyitdsok (23db), ceruza
480 x 970 mm
Jelzet: j.j.l.: Veszely
Kiegdszitdsk6nt a m0 tartozdka egy t6rk6p
papir (nyomtawdny), v6r6s tinta,
300 x 400 mm
a hdtoldalon jelezve k<iz6pen: Veszely Tdrt6nelem 6ra 1986 (t6rkdp, tartoz6k)

Kapjdk: Ugyeletes, 6rs6g porta

Jr^"-"[il;
Atad6: Gdl Csaba

Budapest, 2021. j0nius 30.

Atvev6: Arvai Mdria
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