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A Magyar Nemzeti Galéria 2011 májusában
megnyílt Markó-kiállításán a bibliai témájú táj-
képek közé sorolva láthattuk az Árkádiában című
Markó-művet.1 A kurátornak nem volt nehéz
dolga akkor, amikor a kép helyét kereste — a
jobb oldalon látható kiépített kikötő miatt a Szent
Péter elhívása-téma festményei közé könnyedén
illeszthette. A műalkotás a művészi alkotófolya-
mat végén kapott helyet, mégpedig a festmé-
nyek között. Technikája, kompozíciója pedig a
hagyatékból elszármazott, befejezetlen festmé-
nyek közé sorolja. A műtárgy mégis jó pár kér-
déssel nyugtalanítja a látogatót és a szakértőt
egyaránt. Miért Árkádiában címet visel, ha bibliai
képről van szó? Ha nem tekinthetjük árkádiai
tájképnek, akkor milyen címre cserélhetjük le az
eredetit? S egyáltalán: mit ábrázol a festményünk?
Esetleg egy eddig meg nem festett témáról van
szó, vagy pedig Markó szeszélye (vagy papír
nélkülözése) folytán került egymás mellé a há -
rom jelenet? Ebben az esetben valóban egy befe -
jezetlen műalkotásról van-e szó, vagy inkább ké-
sőbbi festmény/festmények vázlatait láthatjuk
a papíron?

A korábbi műtárgyleírásokat olvasva kiderül,
hogy már régen is problémát jelentett a kép jelen-
tésének megfejtése. Pogány Ö. Gáborné például a
követezőképpen írt: „Az úton piros köntösben,
kék palástban Múzsa halad. (…) Jobbról a kőpart-
nál halász hallgatja a szavaló költőt.”2 A fenti idé-
zet természetesen nemcsak az oeuvre-jegyzékben
olvasható, hanem a mű leírókartonján is. Ám Po-
gány Ö. Gáborné leírását és így bizonyos fokig
meghatározását Peregriny János katalógusából
kölcsönözte: „Az úton, piros köntösben és kék pa-
lástban, Muzsa halad a tó partja felé és figyel a
hozzá siető férfiakra, asszonyokra és gyerme-
kekre. (…) Jobbra, a kőpartnál, a kikötött csónak
közelében, a falnak támaszkodva halász hallgatja
a lombos fák árnyékában szavaló költőt, kit három
férfi s két asszony vett körül.”3

A fenti leírások alapján semmi okunk kétel-
kedni abban, hogy egy antik, mégpedig árkádiai
témájú festményről van szó. Ezt az elméletet
erősíti meg a mű és címének története is, ugyan -
is a dokumentumokban szinte mindig Árkádiá -
ban címmel említik. Az 1899-es „Tárgymutató”
alkotásunkat az ismert cím, azaz Árkádiában alatt
szerepelteti. Képünket a 18-as katalógusszám-
mal jelölve találjuk meg, A patak és a Jézus Pétert
az anyaszentegyház fejévé teszi című festmények
között. A katalógus precízen megadja a lap tech-

nikáját („gouach”) és árát (400 frt) is.4 Szeren-
csére fennmaradtak más források is a műtár-
gyunk szerzeményezéséről. Ezek közül csak egy
adattári dokumentum, mégpedig egy hagyatéki
leltár „feledkezik el” a címről. Az irat ráadásul a
többi műtárgyat is pontatlanul említi: emiatt
nem teljesen egyértelmű, melyik is vonatkozik a
tárgyalandó képünkre. Festményünk mégis a be-
 fejezetlen művek között szereplő, egyes számot
viselővel azonosítható.5 A Szépművészeti Mú-
zeum dokumentumaiból pedig kiderül, hogy a
lapot hat másik (idősebb Markó Károly és Mar -
kó András) festmény társaságában vásárolta
meg a vallás és közoktatásügyi miniszter a léte-
sítendő Szépművészeti Múzeum számára — itt
már Árkádiában címmel.6 Egyébként a festmé-
nyek megőrzéséről a Szépművészeti Múzeum
létrehozásáig átmenetileg a Nemzeti Múzeum
gondoskodott. Későbbi sorsuk már összekap-
csolódott a többi galériás műtárggyal: a Magyar
Nemzeti Galéria megalapítása után annak gyűj-
teményét gazdagították.

Ha áttekintjük Markó műveinek adatbázisát,7
akkor cím alapján kilenc művet tudunk „árká-
diai” tájként azonosítani — ebből egy a tárgyalt
festményünk. Markó leveleinek áttekintésekor
helyzetünk nem válik könnyebbé, hiszen piszko-
zataiban nyoma sincs árkádiai táj említésének.8
Festményünk leírásait átolvasva megállapíthat-
tuk, hogy a kutatók már korábban is megkülön-
böztettek három, egymástól elkülönülő, zárt fi-
gurális csoportot, amelyek jelentését viszont nem
sikerült felfedniük. A három csoport a következő:
a bal oldalon, a kompozíciót záró épület előtt te-
vékenykedő figurák, a kép jobb szélén és a kép
közepén elhelyezkedő alakok.

A festmény bal oldalán lévő jeleneten pilléres-
oszlopos alátámasztású portikusz alatt/előtt
négy munkás ládákat visz be az épületbe, amely-
 nek bejáratánál egy másik alak az irányító szere-
pét tölti be. Az alakokat idősebb Markó Ká roly
csak körvonalaikkal jelezte, kifestésükre ugyan-
 úgy nem került sor, mint a jobb oldali csoportéra
sem. A két csoport közt másik összefüggést is
könnyedén találunk: a teve mögött álló, ládára
támaszkodó férfi hasonló testtartásban, ám ten-
gelyesen tükrözött elhelyezésben jelenik meg a
jobb oldalon. A teve pedig egy másik vásznon,
mégpedig az 1860-as Jákob találkozása Ézsau című
alkotáson látható hasonló pozícióban.9 Tevével,
illetve tevékkel többször is találkozhatunk: Ko-
vács Gábor gyűjteményében lévő A halász című
festményen Pisa környéki tájban.10 És nem vé-
letlenül Pisa mellett. Jacopo De Grossi Mazzorin
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remek összefoglalása szerint a Pisa melletti San
Rossoréba 1622-ben érkeztek az első tevék, me-
lyeket II. Medici Ferdinánd kapott ajándékba a
tuniszi bégtől. 1683-ban, a törökök elleni hadjá-
rat zsákmányaként újabb tevék érkeztek a park -
ba.11 Kovács Mihály a következőképpen írt öné-
letrajzában egy 1843-as kirándulásról, amelynek
során idősebb Markó Károly vezetésével bejárták
„Pistóját, Prátót, Sz. Marcellót, Vico pisánót, St.
Giuliánót, le Moline hegyi helységet, Luccát és
fürdőjét (Bagni di Lucca) és Burgót”, „Pisában
és erdőjében Markó András és én foglalkoztunk
»teve festéssel«”.12 A fenti sorok alapján elmond -
ható, hogy Markó Károly pisai korszakától szá-
mítva személyesen is tanulmányozhatott tevéket,
azokról rajzokat készíthetett, melyeket későbbi
festményeiben felhasználhatott. Sőt, miként A ha-
lászok esetében látható, a Pisa környéki táj egyik
szimbólumává váltak a tevék.

A festmény bal oldalán látható portikuszos
épület az egész kompozíció szempontjából meg-
határozó elem. Hasonló lezárást Claude Lorrain
alkalmazott jó néhány festményén: a képünkhöz
egyik legközelebb álló példa a Vénusz temploma.
Az alkotást a római Pallavicini Galéria őrzi, aho -
vá még a Colonna gyűjteményből került, felté-
te lezhetőleg az 1840-es évek elején.13 A fest-
ményről sok metszetet készítettek, például a 19.
század elején Pietro Parboni.14

A jobb oldali csoport főalakjának azonosítása
attribútumának (a kereszt alakú botnak) kö-
szönhetően igen egyszerű: nem költő szaval,
hanem Keresztelő Szent János prédikál. Markó
festményein Szent János csak egy esetben szere-
pel: Jézus megkeresztelkedésénél. Egyébként a
szent nevével nem találkozunk a piszkozatban
fennmaradt levelezés lapjain sem. A prédikáló
szent környezete a „Tanítványok elhívása” tipo-
lógiai csoportot idézi fel. A kiépített kikötő a már
említett Claude Lorrain-képeket (illetve az azok-
ról készített készült metszeteket) vagy Alessand -
ro Salucci festményét idézi fel.15

Befejezésül pedig lássuk a „piros köntösben
és kék palástban” közeledő „Múzsa” csoportját.
Jól láthatjuk az eddigiek alapján: bibliai kompo-
zícióról van szó. Így itt sem „Múzsát”, hanem
Krisztust láthatjuk nyolc ember között, a két fia-
tal pedig tanítványaként határozható meg. Az
apostolok közül az első ruházata alapján köny-
nyedén meghatározható: Szent Jánost láthatjuk.
Szent János piros-zöld színekbe való öltöztetése
Markónál az ötvenes évekre szabályszerűen iko-
nográfiai sajátossággá válik, ugyanis a legtöbb
festményén már ekként láthatjuk, egyet kivéve:
a Krisztus lecsendesíti a vihart címűnél.16 Ennél
csak a borotvált arc segíthet minket. Ám „ter-
mészetesen” festményünk eltér a megszokottól,

hiszen János attribútuma, az irattekercs elmarad,
és Jézus kezébe vándorol át.

A félig fekvő helyzetben lévő férfi viszont más
érdekességre hívja fel figyelmünket. Ahogyan a
kiállítási katalógus tanulmányában már kifejtet-
tem,17 Markó talán ismerhette Nicolas Poussin
Mannahullás című festményét.18 Poussin képének
középpontjában látható idős ember hasonló, bár
tükrözött testtartásban helyezkedik el. A festmény
Guillaume Chasteau-féle metszetén (a technika
sajátosságának köszönhetően, mivel a kép a dúc-
ról tengelyesen tükrözve kerül a papírra) az öreg-
ember és a beteg testhelyzete már teljesen azonos.
Jézus leggyakoribb csodatételei közé tartozott a
betegek, bénák gyógyítása.19 Ha az evangéliumok
szerint a leggyakoribbak is, Markónál már ritkáb-
ban szerepel a téma, hiszen összesen csak két el-
készült és fennmaradt kompozícióról tudunk: az
esztergomiról és a mexikóvárosiról.20

A három jelenet összeolvasása és ezáltal a fest-
ményünk témameghatározása nem egyszerű fel-
adat. A kutatás során szerzett tapasztalatok sze-
rint Markó gyakran festett képsorozatokat, sőt,
egy festményen belül is élt a jelenetsűrítés lehe-
tőségével.21 Ugyanis már egy rokon téma, az esz-
tergomi gouache-nál is láthatjuk, hogy az ördön-
gösök meggyógyítását követi a disznókonda
vízbefúlása — amint ezt hátul észlelhetjük is.
Ezen a lapon rejtőzik még egy finom utalás: a kö-
zépen álló fát vihar tépázta meg. A szinoptikus
evangéliumok szerint a gadarai vagy gerazai ör-
döngösök meggyógyítása közvetlenül a vihar le-
csendesítése után következett.22 A Magyar Nem-
zeti Galéria Grafikai Osztályán őrzött feljegyzés
szintén megemlíti (egymást követően) a két témát
a megfestendők között.23 Ugyancsak a Markó-féle
jelenetsűrítés egyik fajtája, amikor egy megfestett
evangéliumi jelenettel másikra is utal.

A fentiekben leírt tények felbátorítanak minket
arra, hogy az Árkádiában három jelenetét is egy ke-
retbe illesszük. A festmény témájának „datálását”
megkönnyíti, hogy jobbra a prédikáló Keresztelő
Szent Jánost láthatjuk. Eszerint a lap mindenkép-
pen Krisztus nyilvános működésének elejéhez
köthető. Ám a szinoptikusok alap ján János be-
börtönzése előtt csak két jelenetet ábrázolhatna
Markó (amiket viszont Markó feljegyzése meg is
említ): Jézus megkeresztelkedését és megkísérté-
sét. János evangéliuma alapján jobban meghatá-
rozható a jelenet: Krisztus első két tanítványának
elhívását láthatjuk, akik a Keresztelő mellől sze-
gődtek hozzá — a tanítványok elhívását pedig a
kánai menyegző követi.24 Máté evangéliumában
János bebörtönzését Jézus galileai működésének
leírása követi, amikor először kezd gyógyítani.25

A fentiek alapján Árkádia a Galileai tó vidékévé
alakul. Tehát festményünk az egyetlen olyan Mar -
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kó-kép, amely nem Szent Péter, hanem Szent Já -
nos elhívását mutatja be. Ugyanakkor több is
annál: a különféle szerzőktől származó evangé-
liumi részletek miatt egyfajta vizuá lis „evangé-
liumharmónia” is. Egy ilyen „Markó-dia tessza -
ron” nem nélkülözi az előzményeket sem, amiket
a már említett feljegyzésében, pontosabban az
evangéliumok közötti kereszthivatkozásokban
találunk meg.
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