
Dezső László

A KÖDEMBER
Emlékezés Mednyánszky Laszlóra

"Itt-ott, valami szerenesés véletlen folytán sz iiletnek emberek,
kik vagy érzékeiknél. vagyeszméletüknél fogva kevésbbé vannak
.az élethez láncolva. A természet elfeledte észrevevőképességüket

cselekvő-képességükhöz kötni. Mikor néznek valamit, önmagáért
.s nem magukért nézik. Nem pusztán a cselekvés kedvéért vesznek
észrej észrevesznek, hogy észrevegyenek -- semmiért, kedvtelés
ből. Egy bizonyos oldalukról, eszméletük vag}" valamelyik érzé
kük felől elszakadtan születnek... "

Henri Bergson a művészekről írta ezeket a sorokat, s amikor
Mednyánszky Lászlóra gondolunk, mintha különösen éreznők e
mondatok igazságát. Ez a különös, magányos festő is ilyen "el
szakadtan' született - száz esztendővel ezelőtt -- I85~ április 23
.án Beckón, bárói esaládból. Ugy tűnik, rnintha nemcsak az élet
gyakorlatához, de kora festészetéhez is gyér szálak Iűzték volna.

A festészet a XIX. század derekán európaszerte nem egyéb,
mint romantikus jelmezekbe öltözött ünnepi menet fárasztó fel
vonulása. A forma játszani kezd a tartalommal: tágítani igyekszik
rajta, hogy megnövelje aránvait, és segítségül hívja az irodal
mat. A tartalom arányai végül is úgy növekednek, hogy súlyos
teherként hárulnak a formára. Az akadémizmus nagy elődök for
máit szárazari folytató unalma, a historizmus csillogó drapériákat
vonszoló pátosza, a zsánerfestészet kispolgári közönségessége egy
aránt veszélyeztették a festészet komolyságát. E festők vala
mennyien szerepet játszottak, amikor festettek -- hiányzott belő

lük az alkotó alapvető értéke: őszinte komolysága.
A művészet komolysága - valami egészen mást jelent. Ko

moly alkotónak csak az nevezhető a szó valóságos értelmében, aki
nek számára a művészet életének megnyilvánulása, s ezen keresz
tül léte végső kérdéseinek kifejeződése. A festészet a látás művé

szete, s komollyá csak úgy válhatik, ha e látás megtisztul.
A tiszta látás csodája francia földről indul el, és kapcsolódik a

táj festészet megújulásával. Barbizon festői a szabad természetben
veszik észre a gyakorlati vonatkozásoktól független, szabad formák
létezését. E látásmód' a romantikából táplálkozik, me ly a rokokó
után a legnagyobb jelentőséget tulajdonítja a tájnak. Mindaddig
azonban csak keret volt, kulissza, egy hangulat vagy történés hát
tere. Az I830-as évektől kezdődően, a Barbizonba vonult festők

felfedezik az önmagáért való tájat, me ly rnentes minden emberi
vonatkozástól. A tiszta látás a szabad természetben csakhamar
csodálkozássá mélyül: a légkör változásainak alávetett tűnő, mu
landó formák mélabús csodálatává. A természetben szabadon szét-
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áramló fény, mint a fizikai valóság létének alapja, a természettu
dományban tartott diadalútjával egyidejűleg; a látás művészetét ü;
megigézi. A festészetnek a szárazságból való megú iulása optikai,
atmoszférikus problémák felvetésének köszönhető.

Magyarországon ezeknek a problómáknuk még a felserdült
Mednvánszky idejében sincs nyoma. A gyermekségéből kibonta
kozni kezdő magyar festészet német hatások alatt áll. J<~ körül
mény egyet jelent a holt formákat ismételgető akadémizmus, a
belőle fejlődött történelmi festészet és a hamis-népies életkép
hangulatokkal telített zsánerfestészet uralmával. Eg-yediil a kép
elbeszélő, vagy anekdotázó tartalma a lényeges. A tisztult Iorrna
látás igénye még nem jelentkezik.

E tisztult formalátás, melyet Bergson "elszakadt szemlélet"
nek nevez, gyermeki vonás. A g';yermek éppen gyerrnak-voltúnál
fogva tud érdekteleuül Iútni, hiszen nincs még összeforrva az det
tel. Mednyánszky is ezzel az érdek nélküli, csodálkozó látással
szemléli gyermekségében maga körül az életet. Felvidéki kastély
ban, a dús, szabad természet közvetlen közelében született, s növe
kedése idején a környező táj jelenti számára az életet. El"ő rajzai.
kísérletei, mind ebben az irányhan indulnak, s késűbb is megma
radnak a tájfestészet irányában. Amikor felnő és mérnöki kísér
letek után nyilvánvalóvá lesz, hogy festőnek sziiletett, útja Muu
chenbe viszi.

Itt csalódá" várja. Nem csoda: hiszen az akadémizmus fel
legvárába jutott el, a száraz, lendiiletnélküli szerepjátszás, a kö
zépszerű tehetségek birodalmába. Pedig München egy időben 
nem is olyan régen - rnesszevilúg itó központja volt a művészi

nevelésnek. Medllyánszky 1872-ben Iratkozik be, s az akadémia
ekkor már lassú hanyatlás útjára lep. Virágkora a klassziciz
musnak, a zárt formáknuk és a heroikus romantikának diadalát
jelentette. Az a friss lendület, melyekkor már Franciaországot
jellemzi, egyre időszerűtlenebbé teszi a derék német szorgalom
nak és a kínos pedantériának ezt a hazúját Magyarország szá
mára azonban még rnindig egyedül érvényes mérték, a legjobb
jaink mind ide járnak tanulni, ezek utóbb eszmélnek rá: nem itt
talá lják meg azt," amit keresnek.

Meduvánszkv sem találja meg, s már a következő évben to
vább utazik Párisba. Döntő fordulata ez életének, mert itt válik
el, hogy nem követi a magyar égboltot elhomályosító, német szá
razságot. Egyre azért mégis jó volt München: megerősítette a rajz
pontos, megingathatatlan biztosság ábau. S ennek élete végéig
nagy hasznát vette.

F'ranciaorsságban frias levegő várja: az európai festészet meg
ú.ihódásának forrásaihoz érkezett. Barbizonban ekkor már évti
zedek óta élnek a természetet "elszakadtan" szemlélő festők, s
Mednyánszky az ő körükben ébred igazán önmagára. Ráessmél,
hogy ezt kereste. Barbizon csendes melankóháia közel áll a mély
ségek felé vonzódó, szomorú lélek kedves homályához.



Mert Mednyánszky mélvsésrekbe hulló, szomorú lélek. Már első

képein borongós, sötét tájakat ábrázol, tompa ködben, melyek t!;

pelődő, örömtelen lényének spontán kifejezői. A francia meg újh o
dáshoz hasonlóan ő sem keres .ielmezt, irodalmi tartalmat, ha
festeni akar. Minden szerenjátszás nélkül egyszerűen önmagát
adja. Nyugtalan, kereső lelke kivágvik az élet korlátaiból, min
denekelőtt a társadalmi rendből, rnely pedig arisztokrata szárrna
zásánál fogva az ő számára igen kedvezően alakult. De semmire
sem becsüli a konvenciók hazug világát, még "az unalmas városi
népség"-et sem. A társadalmon kívül állókhoz, akitaszítottakhoz,
a magányosokhoz és a szenvedökhöz vonzódik. Már ifjúkorában,
a vad felvidéki erdőségekben. hegységekben csatangolva, a fa
vágókat, a szénégetőket, a halászokat keresi fel, őket festi, közöt
tük él. Itt kapja meg mindörökre rnűveszetónek két hatalmas
témáját: a tájat és a tájhoz hasonlatosan szabadon, vag-y kitaszi
tottságában élő, minden társadalmon és köteléken kivüli embert.
1875-1876 telét Párisban a rongyszedökkel nvomorogja át és <I

szegények konyháján eszik, mialatt az apja által kibérelt ké
nyelmes műteremben barátja lakik. Mélységesen érdekli a nyomor.
Egyidőben szociális tervekkel. problémákkal is foglalkozik. (le
nem a tettek embere. Valójában nem is a társadalmi szemléleté.

. Mindent művészetében él meg.
A fiatal művész úgy érzi, melankólikus lelke a ködös, fátyolos

tájhangulatokban fejezödhetik ki legjobban. ami egyúttal életét
végigkísérő, romantikus vágvával is találkozik: a határtalansáa
szerétetével. A barbizoniak közül különösen Corot ezüstös fényei - .
nek rokonsága érezhető korai képein. A világot alakító, éltető fény
mindig felhőkön, párákon át szűrődik, a végtelenbe nyujtvu a
látóhatárt. Naplójegyzeteiben is örökösen visszatér a "határta
lan horizontok" emlegetése. A illocsaras táj ci III ií képóu látható
egylovas szekér, a környező titokzato", kendős asszonyokkal is
ilyen végtelen horizont felé halad, az ég' és víz ezüstös csi llogű
sától kisérve. N agy fák elomló, panaszos-szelíd árnyai rajzolódnak
az égboltra könyörgő íveléssel, és örök rejtély marad, hogy a
csendes szekeret kisérő alakok honnan jönnek és hová mennek a
szemközt rájukhulló fényben. Csak annyi bizonyos, hogy a sii
tétből a világosság felé haladnak, a nehéz árnyékból a rejtett
forrású, ezüstös fény felé, mely a "határtalan horizont" feliíl
int feléjük.

A müvész fejlődése a sejtelmességnek. a titok:.;zerúnek igézeté
ben halad tovább, miközben fáradságos vándorlásokon ken ]{p
resztülmennie. Nemcsak lelki, de testi értelemben is. Mi n í ő IlIU:lil

írja naplójában: "a vándorok örök ídegensége, a démonium" hajt
ja, űzi egyik helyről a másikra: "mindenütt és sehol idegen
ként, mindenütt hontulanul." Lénvének ez a démonikus vouú-.»
nem puszta játék a szóval, hanem egyre megdöbbentőbb valósáa,
mely fokról-fokra bontakozik ki művészetében.
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A hetvenes-nyolcvanas években festett képeinek hangulata még
osak egyszerű, szelíd melankóliát, sőt, igen sokszor kissé képes
lap-ízű érzelmességet sugároz. A ködös tájak anuy ira jel.lemzőek

rá, hogy amikor sűrűbben kezd szeropelni a budapesti tárlatokou,
a fővárosi közönség tréfásan .Jcödemberv-nek nevezi el. lH89-ben
utazik másodszor Franciaországba, s ekkor találkozik először az
C\tt már másfél évtizede virúgzó plr-in-u i r t'cstészettel. Már n8111
Barbizon jelenti a legf'rissebbet r az impresezionizmus diadalúnak
kellős kőzepébe érkezik. Az új irány őt is el bűvöli. ,« ráeszmél a
tiszta, nappali fény titkára és erejére. Képeinek hangulata meg
vúl toz ik, ragyogó sz i nekkel gazdagodva tér haza. "A sz ín a han
gulat" írja, másutt pedig kijelenti: "A hangulat a fődolog." .Hlgy
harmadik jeg'Y~,cte még vi lágosnbban bcszél : "A haruru latokban
van az örök igazság."

A démonikus szimpá tia az izzó színekkel való tobzódásban me
rül fel benne. Kedves színe a rozsdavörüsuek egy bizonyos kiáltó.
vad, sz inte hűtborzonautó árnyalata, n1('1I,;e1 kapcsolatban ezt
írja: ,.Vall egy rozsduvörös, barnás. p iszkosvőrős, amely az ide
geket a legnagyohb mértékbcn izgatja. Van ebben a színben va
lami fenyegető... Önkéntelenül a Iegi smer te lrb állati anyagokra
cinlékeztetnek .. melvok az erjedé~ első stádiumában vannak. A
rozsdavörös éH a mejrszárudt vagy alvadt vér szine lángra gyujtja
a már erjedő érzelmeket. A legtöbb ragadozó úllatnnk ez a sr-Í
ue.,. Va n ennek a rozsdás, burnásvörös szf unek még egy k ülön
leges, rettenetes gouosxillatú hatása is. Kl'g'yetleuül brutális té
mához illő szín ... Rozsdaszinű ar. erdő, rozsdaszrnűek 'a hajszol
tak árnyai, és rozsdaszíuűck a rOlJaI1Ú f'clhők."

Ezt a bizonyoH rozsduvöröset azu t án g)' a kruu alkahunzzu, és
szerct i éles ellentétként a kéknek valn m i lynn világos, hivalkodó
.irnvalntával páresitani. Van egy képe, niel y I'ozsda vörös nap
fényben fürdő falusi házat ábrázol, felette II mélységesen kéklő

(;gg-el. Hiúha az ártatlun, kiiziimbiis t6ma, a sz ineknek ez a páro
..írása valóban "g'onoHzillatú" {'H ,Jl'IlYr'gl'tő".

Ezt a szf ntobzódást hu rnurosuu vuj letorés, uj mélvségbehullás
követi, lIlely uzonhan .sokku l. sötétebb és borzougutóbb, mi nt lJ

kezdeti melankólba. 1895-ben elveszti apját, iS 11 borús sejtelmek
egészen elborítják. Megfesti allegót-ikus módon a megszemályesí
Id t, áldozatúval sa kkozó ha lú lt, 18!Hi-han ujból Páris, és ujból a
kitaszított uvomoru ltak kör-nvozet«. l{ongyoldH1 ö ltőzik és az éj
.ieli csavargók tauyúiu hányódik Llüniiúíkkel, lnziiEiitt pártákkal.
Ez már nem szociális együttérzés, nem a társuda lmi rend megújí
tására törő vágy, de nem is egyszerű sajnálat vagy természettu
dománvos lI1egfig)'clés. Mi ndezckc II tú I titokzatos, irracionális
vonzódás a mélybe. Ncm a proletárok társadalmi osztálya ér
dekli, hanem a bűnözők, a csavurgók tá rsndalmon kivüli társadal
Illja. Képein rablók jelennek meg'. eltorzult, ü völ tó fejek, véres

ú rnvak, éjszakában lopakodó, vésztjósló lények. A végső korlá-

409'



tokat azonban sohasem rombolja le: a »aláseerűséu teljessége
Mednyánszky művészetében mindig, míndenütt megmarad. Láto
másain. bármennyire megdöbbentőek is, rnindig elömlik egy mély
örök igazság, mely lenyűgöző monumentálitásban 'varázsolja elő

képeit. 1897-ben párisi gyűjternénves kiállítása a csavargók vilá
gából nagy sikert arat.

Festésmódja a századforduló idejére nagy változáson megy
keresztül. .Míg fiatal korában a túlzott vonal és formatisztelet
béklyóba szorftja, az ötvenéves művész II formák lazításához ve- .
zető plein-air- tanulságait vonja le. Plein-air szimpátiájával, tisz
tult f orrnalátásával ebben az időben már magyar fiildön sem áH
egyedül. Vele egyidejűleg; sőt Szinyei Merse személyében őt meg
előzve, mások is lerázták az akadémizmus béklyóit, és rátaláltak
a szabad természetben szetáradó fényre. Míg' azonban a szolnoki
művésztelep és a nagybányai iskola a szilúrd valóságot ünnepelte.
addig Mednyánszky egészen különálló, magányos úton haladt.
Felhasznált ugyan elemeket a szerves fejlődésből, de ő maga nem
volt része semmi szerves fejlődésnek. Az auvagtalan álomszerű

ségbe öltöző formák világát kutatta, Még az impresszionizmussal
való első találkozása idején írta: "A napvilág :az anvagot szi
várványszínekre bontja és ezáltal mintegy anyagtalanná varázsol
ja".

Ezzel a felismeréssel ahhoz az Igazsághoz jutott közel, mellyel
a művészet örök rendeltetését észrevette: "A művészet hid a vé
gesből a végtelenbe." S ahogy az évek múlnak, az öregedő mű

vész előtt ujból megjelenik 'a gyermekkorti;;zta, csodálkozó szem
lélete. A párisi fekete éjszakák után szinei bűvösen nyúlnak ki
ismét, de elmélyült, anyagtalan izzással, az ecsetkezelés lehellet
finom, nag-yvonalú lendületével. Mintha csak azért kellett volna
megöregednie, hogy gyermekkorát találja meg ujra, gazdagabban,
megvalósításra alkalmasabban. Pedig csak az történt, hogy gyer
mek és művész egymáaratalált az "el szakadt, szemlélődés"-ben.

Az álomszerűség - melyre, jegyzeteinek tanúság-a szer-int tu
datosan törekedett - valósul meg Hóolvadás című képén is. Már
.a világháború előestéjén. 1913-blln festette. Életünk titokzatos fény
forrása, a nap lejtős dombhátak mögött nyugodni készül, s kialvo
tüzét vég-igcöillantja a dombok lábánál elnyúló víz tükrén. A
szépség két, alkotóelemének: a ritmusnak és harmóniának csodá
latos találkozása ez a festmény. A ritmus, mely Iénvege cszerint
mozgás, a dombhát peremének ünnepélyesen szelid lejtésében vo
nul végig, szorosan összefonódva azzal a nyugalommal, ruelvet
a szfnúrnvulatok összecsengése ad. Szemlólődő lélek tiszta békéjét
sugározzák a fehér hócsíkokkal váltakozó sötét árnyalatok, me
lyek az ébredező természetet jelzik. Nemcsak a hó olvad: az al
konyi fény olvadékonnvá, esendővé, már-már anvagtalanná vará
zsolja az -eg-ész tájat, és tisztává szűri a víztükör mindent magába
fogadó, mély csilIogásában. A nagy 'egységbe foglaló, lendületes
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és mégis áhítatosan finom ecsetvonásokkal Mednvánszkv léte vég
ső kérdéseit kifejező, komoly művészetének ormára érkezett. A
fellazult formák egy földöntúli, mélyebb valóság révületének tűn

nek, szimbólumnak, "hídnak", mely a végtelenbe vezet. Mintha
azt a vágyát szeretné elérni, amelyről oly lemondóan írt pár év
vel előbb: ."A korlátolt földi öntudat elhomályosítja az általáno
sabb öntudatot, melyet azontúl csak elalvásunk közben, vagy álom
ból felocsudva, tehát félálomban sejtünk. de amelyre földi lé
tünk idején teljesen már soha többé rá nem ébredünk."

Ez az álomszerűség része annak a furcsa "démoniumllak",
mely Mednyánszky számára a kortársak örök idegenségét hozta. A
A "ködember" képei tetszettek addig, amíg 'a szentimentális-melnn
kólikus ködök mellett a formák szigorú, t~jes kírajzolásához is
hű maradt. Mihelyt az anyagszerűtlenség formákat lazító varázs
ködei szállnak fel körülötte, idegenné, egyedülállóvá lesz.

Pedig Mednvánszkv nem követte 'az impresszionizmus anar
chikus formarombolását. A valószerűséget mindig megőrizte. a
földi formákat mindig megtartotta. csak éppen eaetlegességűket,

esendőségüket és szimbólum-jellegüket mutatta meg. A natura
lista, különösen a magyar szemlélettel azonban így 'sem volt ro
kon. Gyökerében más, mint a sokkal józanabb, kezdetben félreis
mert, de idős korában annál inkább ünnepelt Szinyei Merse Pál.
Az ő H6olvadás-a szélesebbkörű tetszésre számíthatott. Lendülete
ugyancsak nagyvonalú, de jobban megfogózik a realitásokban. Az
úrokpart hosszan húzódó, barna sáviainak szinte íze is van, szinte
érezzük a televényszerű sarjadás esíráít egyetlen, nagyszerű lá"
tomásban, anappali fény természetes, megszekott világánál. Szí
nyei Merse számára éltető elem volt a közőriség elismerése, enél
kül művészete sorvadásnak indult. l\Ied'nyán8zky önmagának fes
tett, s ködbevesző tekintetével elnézett a közőriség feje felett.
Képeinek sorsa nem érdekelte; kiállításokon is alig szerepelt. Ép
pen élete utolsó idejének legérettebb alkotásai maradtak a leg
ismeretienebbek.

A .világháború kitörésekor frontszolgálatra jelentkezik a 62
éves festő, s mikor kora miatt visszautasítják, összeköttetéseivel
eléri, hogy kimehet rajzolónak. Ugy készülődik erre, mint valami
ünnepre. Lázas érdeklődéssel mindenütt az első vonal körül for
golódik. Meg is sebesül. Hazajön, s itthon rajzos élinényeit fCot
ményekbe teszj át. E képek mégegyszer drámai szintézisbe fogják
két nagy témáját: a tájat és a kitaszított embert. Borusanitor
nyosuló felhők, vagy fenvegetően magasodé hegyóriások alatt
küzdenek, vonaglanak a kitaszítottak: ti háborúba hajszolt sze
rencsétlenek kárhozatos árnyai. A dérnonizmus megint fellobban,
Azt írja ugyan, hogy "bárcsak minél előbb vége lenne' ennek a
véres álomnak". mégis új színekben látjuk a festöt, 'aki kereste a
tisstaságot, de talált valami keserű kéjt a pusztulásban ill. Enyé
szet című képe ossladozó holttesteket ábrázol.
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A háborús képekben gyakran jelenít meg történéseket, a iu i
sokáig idegen volt művészetétől. Elveit azonban most sem adju
fel. "A cselekményfestészetben is megmarad a hangulatszerűséz"

- írja. S valóban, képein a történés harmadrangú ;jelelltőség-íí.

Alomlátó médjára haladt 'át az életen, komor, g~-akraIl déuio
nikus, de végtelenbe nyúló, tiszta álmokkal is. Ez az úlornlátás
volt lelkének hangulata, a fődolog, melyben fellelhető az örök
igazság. Ecsetjének minden vonása ezt szolgálta, komoly alkotó
módjára életét fejezve ki, s hidakat ép ítve a végesből a végtelenbe,
mely már itt a földön felködlött előtte a "határtalan horizontokou".

A "ködember" mindig egyedül volt, niíg élt. Társtalan, öröm-
telen lénye nem ismert nőt, nem ismerte az emberi szélJség 'ilF"
zetét. Megközelíthetetlen volt. 1919 április 17-én halt meg B{'l'S

ben. S halála után sem lett megközelíthetöbb.
Köd előtte, köd utána.

AZON TüNŐDTEM TEGNAP
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Azon tűnődtem tegnap, hogy 11úvad
iJyermekei az Istennek miért neli'1
nyugszunk me.q végre s élünk boldogan
magunk helyett egymás «zeretetébent
A halált esszük s nem az életet.
Az emberiség nem esemét rnaaára.
Ezt a vi.lá.qot -is ú.gy látja csak,
aho{/y szü.lője tudta, mondta, látta.
J.lfinden marad tehát a régiIJen:
haráesolunk és mészároljuk egymást,
Ieromboiiuk, amit más épiiet:
és mindeeekrc eloáriuk: az áldás!.
I {lY lenne lsten, aki, mégsem az,
érdeke-ink védője, mint a zsoldos,
így lenne ő a bosszú isiene
s lenne hűséges a hatalmusoklcoz.

Milyen hazugsá.ll és miiuen hamis
reménykedés! Dc luinuan h.itiele ebben
s hisznek ma -is még! A 1,ilá{jof és
az I stent én is mruuimnak szcrcit em.
Ma.már tudom, hogy le kell mondani
mindenrtil, hO.IJH megm/erjiink ú.ira niindenl,
hogy az emberhez másként kiizclcbl:
nem lehet ő a föld porában itt, lenl.

és h.iszeni azt, hogy az élet csupán
m-indannHi.unk próbája, hoyy az ember
zaklatott sei-oe annyiszor telik
meg boldogtalansággal, félelemmel.
Ltuenkor mélyen elseomorod.ik,
azon. tűnődik, mint én, hOl/H miért nem
nyugszunk meg végre s éliink holdeqam
magunk helyett e.IJymás szereieiéhen,

'r o l II a l ag' i P á 1:


