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Camille Pissarro (1830-1903) és Gustave Caillebotte (1848-1894), de esetenként Pierre-Auguste Renoir 

(1841-1919) is festett képeket a modern nagyvárosi életről, Párizs új boulevard-jairól, pályaudvarairól, 

sőt éjszakai szórakozóhelyeiről is.1 

(2) 

Pest-Budáról, majd az 1873-ban egyesült, európai fővárossá fejlődni vágyó Budapestről2 a reformkor 

óta születtek veduták. 

A reformkori Pest-Buda jellegzetes kereskedőváros. Nem véletlen, hogy megörökítői, Rudolf Alt és az 

ebben a témában csak ritkán alkotó, inkább csak kiránduló Barabás Miklós városképei központjában a 

Duna, a rakpart mellett sorakozó tekintélyes kereskedőházak és a kikötött hajók állnak. Ezek az ábrá-

zolások a magyar nemzet megújulását, felemelkedését ünneplik. 

Mindezek ellenére: „…a városi élet ábrázolása csak elkésve jelenik meg: a magyar vidék még sokáig kedves 

témája marad a művészeteknek” – írja Marianna D. Birnbaum a századforduló irodalmáról született 

fontos tanulmányában, és megállapítását a festészet terén is igaznak tekintjük.3 

Az egyesült főváros már pályázatot is hirdet festőművészek számára, hogy örökítsék meg Budapest 

fejlődését, jellegzetes épületeit, helyszíneit. „A Budapest Főváros Tanácsa mellett 1880-ban létrehozott Fő-

                                                                    
1 Vö.: Sármány 1996. 
2 Létay Miklós rövid várostörténeti vázlatot ad az 1848-1914 közötti időszakról. Létay 1993:8-12. John Lukacs nagyszerű monográ-

fiája a századfordulós Budapestet mutatja be. Lukacs 1991:37-76. Témánkkal kapcsolatban lásd különösen 52-55. 
3 Birnbaum 1993. 
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városi Képzőművészeti Bizottság kezdeményezte 1883-ban, hogy »a főváros szebb pontjait« olajfestményben 

örökítsék meg.”4 A pályázatot, nem kis meglepetésre, a fiatal Nádler Róbert (1858-1938) nyerte meg a 

Kálvin teret ábrázoló művével olyan kiváló festők előtt, mint például Molnár József (1821-1899), aki 

harmadik lett ugyancsak a Kálvin térről született alkotásával, vagy Ligeti Antal (1823-1890). 

A századforduló előtti évekből még olyan kitűnő alkotókat és Budapestet ábrázoló festményeiket 

tudjuk idézni, mint Bruck Alajos (1846-1910): Piac a pesti Duna-parton és Skuteczky Döme (1850-1921): A 

Fővám téri piac (1892).5 

(3) 

Ilyen festészeti előzmények után jelentkezett Berkes Antal (Budapest, 1874. március 28.-1938. november 

?), aki a századfordulót követő években impresszionisztikus városképeivel hívta fel magára a figyel-

met, majd a két világháború között a főváros legnépszerűbb festő krónikásává vált. 

Berkes 1889 és 1894 között a budapesti iparművészeti iskolában tanult, majd több hónapot töltött 

tanulmányúton Münchenben és Párizsban. Eleinte hangulatos tájakat, később főleg városrészeket 

festett. 1903-tól vett részt a Műcsarnok kiállításain. Az 1910-es évektől kiforrott stílusban, invenciózus 

budapesti városképeket alkotott sorozatban. Művein egyértelmű a párizsi tartózkodása alatt megis-

mert impresszionizmus hatása. A művészetből azonban nehezen tudott megélni, így a későbbiekben 

egyre inkább elment képeivel a vásárlóképes polgárság lakásdísz igényeinek kielégítése irányába, mű-

                                                                    
4 Sármány 1996. Részletesen lásd: Gábor Eszter: Az 1884-85. évi budapesti látképpályázat. In.: Ars Hungarica. Bp., 1991/2. 193-206.  
5 A főváros festői ábrázolásáról, különösen a piac ábrázolásokról lásd még: Gyáni 2005. 
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