
ISMERETLEN MEDNYÁNSZKY DOKUMENTUMOK

Mednyánszky Lás/ló a XIX. századi magyar művészettörténet egyik legjelentősebb
és egyben legkülönösebb művészegyénisége. Családjának eredete - amelyben nagymű-
veltségű tudósok, gondolkodók, politikusok, katonák és papok hasytnk nevet utódaik-
ra - a középkorig vezethető vissza. Az apai ág ősi birtokán, a felvidéki Beczkón szüle-
tett 1852-ben Mednyánszky László. Gyermekéveit a vadregényes beczkói várban és az
anyai ág birtokán, Nagyőrön tölti. Ttt kerül először aktív kapcsolatba a művészettel,
Thomas Endre bécsi festőtől akvarellezni, rajzolni tanul. Romantikus, képzelgésre haj-
lamos, -venge testalkatú, beteges fiú. Magántanulóként végzi középiskoláit. Művészeti
tanulmányait Münchenben, m.jd Párizsban folytatja, ahol az Écolc dcs Beaux-Arts
növendéke. A szigorú művészeti kánonok, a merev iskolai kötöttségek azonban nem
felelnek meg természetének. Nyugtalan, állandó változást, új környezetet igénylő vére
hajtja egyik vidékről a másikra. Bejárja Olaszországot, Franciaországot, a hazai vidé-
keket. Két ízben is jár Szolnokon, ahová feltehetően barátja, Deák Ébner Lajos
hatására jön új motívumokért. Ö is aláírja az itt dolgozó művészek teleppé szervező'
désének krrelmét, de a műteremlakások felépülésekor már más tájak vonzzák. Több
tiszai, alf<_„.i tematikájú festménye ismert, de a Szolnokon készültek, valamint pontos
Szolnokhoz kötődésének feltárása még a további kutatás feladata.

Vándorlásai közben eljut a Hernád, a Tarpatak völgyébe, motívumot keres az
Adria partvidékén, Galíciában, Székelyföldön. „.. .Nem utazás kell nekem, de gyakori
hely- és életmódváltoztatás... Nem a test, sem az ész (gondolkodás), de a kedély be-
teg nálam..."

Budapest, 1907. május 24. (M. L. naplója. Bp. 1960.)

Utazásai közben állandóan rajzol, studírozik, tulajdonképpen közvetlenül a ter-
mészettől tanul. Lényegében művészete két területen otthonos, a tájfesté-zet és a fi-
gurális emberábrázolás területén. Maradéktalan belső átélés jellemzi, teljes intenzitás,
akár tájhoz, akár valamely külvárosi mezítlábas űzöttszemű, rongyos alakjának meg-
festéséhez fog. Gazlag érzelmi skálán rezgő színvilága, végtelenbe ködlő tájai, rep-
rodukálhatatlan csavargói, ágrólszakadtjai teszik egyedülállóvá művészetét.

Végletes, összetett egyéniség. Állandó harcban áll önmagával, megtisztult, földi
gyarlóságtól mentes leiekre vágyik. Máskor tomboló örömmel vegyül a külvárosi csa-
vargók, csőcselék közzé, szadikus erővel vonzódik a természeti csapások, háború szín-
helyére. Jelentős birtokok örököse, mégis a legpuritánabb életmódra, teljes igénytelen-
ségre törekszik. Arisztokrata származású, biztosan mozog a legfelsőbb körökben. Ba-
rátai azonban többnyire parasztoki, kocsisok, egyszerű emberek, ö maga többször nél-
külöz, de patronáltjait anyagilag, erkölcsileg támogatja. Teljesen soha meg nem fejt-
hető művész és ember.
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1919-ben hal meg Bécsben 67 éves korában. Hagyatékát bécsi műtermében Pálmai
József barátja leltározza. A kész és munkában lévő vásznak mellett jelentős számú
vázlatot, stúdiumot talál, valamint néhány noteszt, Mednyánszky rajzaival és napló-
szerű feljegyzéseivel. Ez utóbbiak azok közül az értékes jegyzetkönyvek közül valók,
amelyekbe Mednyánszky nemcsak kompozíciós ötleteit, egy-egy festményének első
vázlatát, de gondolatait is rögzítette. Utazásai, kóborlásai sőt még napi sétái alatt is
volt nála ezekből a noteszokból, egyet-egyet többször is elővett, kihasználva az. eset-
leges üres helyeket, volt amelyeket, megőrzött, de többet beteltükkcl eldobott, itt-ott
elhagyott. Rendkívül jelentősek ezek a jegyzettömbök a Mednyánszky kutatás számára.
Magányos, zárkózott, egyedül élő ember lévén, életútját, utazásainak időpontjait, állo-
máshelyeit, az őt érintő eseményeket, benyomásokat hitelcsen jobbára csak ezekből a
feljegyzésekből ismerhetjük meg. Az eddig előkerült noteszok száma hozzávetőlegesen
száz körül tehető, egyrészük a Nemzeti Galéria grafikai gyűjteményében szerepel.
Értéküket emeli, hogy Mednyánszky bennük legrejtettebb gondolatait rögzítette, filo-
zófiai, művészeti kérdésekről vallott nézeteitől az apró napi problémákig, anyagi, ér-
zelmi természetű megjegyzésekig. Mednyánszky naplószerű feljegyzc eit éppen magán-
természetű jellegük miatt sajátos titkosírással rögzítette. Anyai nagyapja, a nagymű-
veltségű, keleti kultúrákkal foglalkozó Szirmay Boldizsár kutatásairól, olvasmányairól,
úftélményeiről görög betűkkel készített feljegyzéseket. Feltehetően ez adta az ötletet
a romantikus hajlamú festőnek, hogy naplóit ő is görög betűkkel írja, hol magyar, hol
német nyelven.

A Damjanich János Múzeum 1969-es Mednyánszky emlékkiállításának anyaggyűj-
tése közben előkerült több, eddig közönség előtt ismeretlen, publikálatlan notesz,
vázlatkönyv. Ezek közül három a fentebb említett görög bet-űs magyar és német nyelvű
naplójegyzetekkel, valamint vázlatokkal, rajzokkal sűrűn teleírt lapokat tartalmaz, ket-
tő pedig szöveg nélkül, csak kompozíciós vázlatokat, színes kréta rajzokat.

Pás/tor Lajos, aki gazdag műgyííjteményéből a múzeum rendelkezésére bocsájtotta
jelentős Mednyánszky anyagát, adta át feldolgozásra a naplók egyikét. A bejegyzések
legtöbbje 1914 nyarán Beczkón készült, de találunk benne ugyanebben az időszakban
Bécsben, Vácott és Budapesten datált sorokat is. Ezt Mednyánszky gyakori helyválto-
tatásával magyarázhatjuk. Esetenként nemcsak az időpontot, de a helyet is pontosan
megjelöli, ahol a gondolatokat rögzítette. (Pl. 1914. Bécs, Sobieski Gas^e 4/A, május 17.
vasárnap.) A notesz jelentőségét növeli, hogy az 1960-ban kiadott Mednyánszky László
naplója forráskiadvány, amelyet Brestyánszky Ilona művészettörténész a Magyar Nem-
zeti Galéria, valamint- özv. Sirsich Béláné tulajdonában lévő naplójegyzetekből dolgo-
zott fel, ezt az itt érintett, 1914 nyári időszakot csak szórványosan tartalmar/a. (Egy
júliusi, két augusztusi bécsi bejegyzés.) A Beczkón töltött hónapokkal, a.-, itt készített
vázlatrajzokkal, és több bécsi és budapesti jegyzettel egészíti ki a kutatást Pásztor
Lajos most feldolgozott naplója. A notesz mérete 16x10 cm, 94 nappal, 1914-ből datált,
kockás papíron tintával és ceruzával készített táj és figurális vázlatokat, magyar és
német nyelvű görög betűs írásos feljegyzéseket tartalmaz. A rögzített gondolatok kö-
zött Mednyánszky betervezett napi teendőitől, mélyértelmű művészeti eszmefuttatásai!?,
művészeti tennivalóiig találunk utalásokat. Május 16-án például a következőket írja fel:

1. Reggel kávé vagy tej 8-9-ig.
2. Dolgozás 12-ig.
3. Ebéd.
4. Pihenés 3 '/2-ig-
5. Dolgozás 6-ig.

Feltehetően szükségét érezte, hogy a magára szabott napi programot, művészi mun-
kát pontosan beos/a és lerögzítse. Többször előfordul az elkövetkezendő időszak szá-
mára előírt feiadatainak pontokba tömörítése, szinte önmagának is összefoglalva, tísz-
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tá2va a kötelességeket, teendőket. Szintén Beczkón, április 19-én vasárnap délután 5
lórakor készített "jegyzete:

„Sok mindent álmodtam az elmúlt napokban alva és ébren. Utolsó ered-
ményként 2 megállapításra jutottam:
1. Hogy mindent önmagámban találhatok,
z. Hogy egyelőre kifelé csakis a művészeten keresztül és a művészet által

hathatok. Mindazon romantika, amelyei a modern életben hiába keresek.
a művészfantáziában találhatom és nemileg megtestesíthetem."

Lírai gondolatokkal találkozunk Mednyánszky sétái közben, vagy után írt napló-
részleteiben. Különösen megkapok a Beczkón született, virág™ természetet, lenyűgöző
esti és éjjeli hangulatokat, romantikus álmait, képzelgéseit lefestő sorok. Sokat foglal-
kozik az egyéniséggel, a belső akarat, az önkifejezés, az individuum legteljesebb érvé-
nyesülésének lehetőségével.

„A legmodernebb, meg fejlődésben lépő ideál a többé kevésbé tudatossá erő-
södő egyéniség. (Individualizmus). Minden öntudatos lény dicséri alkotó-
ját, akit csak annyiban ismerhet, amennyiben önmagát ismeri. - A modern
embernek, csak egy igazi vallása lehet: a saját érzelmi és gondolatvilága, any-
nyiban, amennyiben ez a világ egyéniségének szükséges kifo-
lyás a.

Erén legbelsőbb egyénisége, minden öntudatos lény legdrágább kincse. Ezek
megvédése céljából még az öngyilkosság is megengedhető. Az
anarchizmus is csak a jogosan egyéni önvédelme a gyilkos sablonok elten.
Az egyéniség feladása nagyobb baj, mint az öngyilkosság.
Azelőtt a vallás felekezet volt a tágabb értelemben vett egyéniség, ezért
meghalni sőt ölni szabad volt, sőt ősi erényszámba ment. Miért ne legyen
jogos az önkényt választott halál az igazi egyéniség érdekében?

Beczkó, április (Eredeti kiemelés szerint)

1914. június i-én meghal Mednyánszky egyik közeli festőbarátja Feszty Árpád.
aKinek híres, a magyarok bejövetelét megelevenítő körképén többek között Mednyánsz-
ky is dolgozott.

„Ma jutott ide egy mélyen elszomorító hír. Feszty Árpád magjait hovraná-
ban, szombatról vasárnapra virradó éjszaka.. . Estefelé kimentem a Trencsén
felé vezető úton. A késő napsugarak sárga veresek. A felhők hideg kékszür-
kék, komorak, mint az őket délnek hajtó zord éjsz.aki szél. Hideg, por, szá-
razság. - A vetések magasak. A facsoportok, sötéten komorak, tömörek.
Szomorú június...

1914. Beczkó, június 3., szerda

Az első mondatoknál többet képtelen írni barátja haláláról. A természethez mene-
kül, annak leírásával, komor, szomorú hangulatával fejezi ki saját bánatát. Egy hét
elteltével enyhül a fájdalom-:

.,.. .Megint elvesztettem egy igazi jó barátot és jó embert, szegény, szegény
Feszty Árpádot. De azért e veszteség csak látszólagos. Nem
veszhet el, ami örök életű. Csakhogy nem tartozik már a föltétlenül földhöz
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kötöttek közé. Ezen eset erősen megingatott engemet, de hitem szerencsérc
csak megerősödött ezáltal is. Együtt marad mindaz, ami egy-
másnak lett teremtve..!'

1914. Beczkó, június 7., vasárnap 2 óra 30, délután
(Eredeti kiemelés szerint)

Több feljegyzését, mélyebb hatású benyomásait, Krúdy Bálinthoz írja, akihez éle-
te legszorosabb baráti érzése fűzte. 1906-ban elveszíti barátját, de iránta érzett sze-
retete, halálának fájdalma soha nem veszít intenzitásából. Mednyánszky még 1914-16-os
jegyzeteiben is úgy ír a „Nyulinak" becézett fiúhozl, mintha a? még élne. Hosszú éve-
ken keresztül jár annak családjához, látogatja Krúdy Bálint sírját a váci temetőben.

1914 szeptemberében Mednyánszky az orosz frontra megy az Oj Idők és a Buda-
pesti Hírlap haditudósítójaként. Az elkövetkezendő éveket kisebb nagyobb megszakí-
tásokkal különböző frontokon tölti, rengeteget rajzol, vázlatokat készít, sebesülteket,
vonuló csapatokat, lövészárkot, halottakat ábrázoló festményeihez. Ebből az időszak-
ból származik szintén Pásztor Lajos tulajdonában lévő vázlatkönyve. Vászonfedclíí,
40 sima lapot tartalmazó, 16x2; cm méretű rajzfüzet, ceruzával, színes krétával és
akvarellel rajzolt grafikai lapokat tartalmaz. Dátum, helymegjelölés nem szerepel a
rajzokon, a fedél belső lapján Pálmai József leltározási pecsétje (Mcdnyáns'kv hnsva-
tékából1, 1919.) mellett 1914-1916 év-meghatározás szerepel. A rajzok némelyike folyó-
partot, falurészletet ábrázol, legtöbbjük azonban egy erdei katonai tábor külső és bel*)
részleteit!, lövészárkokat örökíí meg. A vázlatok különböző foglalato-ság k'V.bTi mu-
tatják a katonákat. Az album érdekessége, hofry több lnnon keresztül építi fel e°~"
lövészárkot ábrázoló jelenet kompozícióját, amelyet 69x09,3 cm méretű, kartonra
festett végső formáiában Aradi Nóra kandidátus tulajdonában fedeztünk fel. ÍA Dam-
janich Múzeum emlékkiállításán bemutattuk a szín és kompozíció fejlődést a különbö-
ző vázlatokon keresztül az elkészült táblaképig.)

Szintén írásos szöveg nélküli vázlatkönyv az. az Aradi Nóra kandidátus tulajdo-
nában lévő kis notesz, amelyet a kiállítás dokumentumaként a múzeum eredeti méret-
ben és formátumban katalógus helyett kiadott. A notesz dedikált, 1898-ból datált,
10x6,5 c fn méretű, sima, 16 lapos, 22 figurális vázlatrajzot tartalmaz. A vázlatok né-
melyike egy-egy ismert Mednyánszky festmény első kompozíciójának rögzítése.

A Damjanich János Múzeum művészettörténeti adattárába a közelmúltban beke-
rült két Mednyánszky notesz jelenleg feldolgozás alatt áll. Egyik sem datált, úgyhogy
a kutatás feladata annak kiderítése, hogy hol és milyen időszakban kerültek haszná-
latba. Az első notesz (DM. Lelt. sz.: 69. 3. 1.) mérete 16x10 cm, 65 kockás lappal, ce-
ruzával készült vázlatokat tartalmaz. Jelezve, datálva nincs, erősen rongált állapotú,
hiányos, szakadt, a lapok a perforációnál elválnak. Kevés szövegű, görög betűkkel,
szórványos német és magyar nyelvű utalásokkal. Figurális kompozíciókat é- tájvázla-
tokat tartalmaz, többek között némelyikük feltehetően a beczkói várat, annak környé-
két ábrázolja. Máshol a tengert, hegyeket, egy kárpáti tavat, alpesi csúcsokat vázol fel
Mednyánszky néhány jellegzetes vonallal. A tájvázlatokból arra következtethetünk,
hogy a notesz 1895-96 időszakban készült. Emellett szól az egyik jegyzet is:

„A milléniumi kiállítás nem h a l a s zt a tik el. Ennek rcám
nézve van jó oldala is, annyiban, hogy nem lévén kilátás ilyen sok képre,
esetleg jó helyet kaphatok. Ez határozottan serkent több dolog megfestésére.
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Ezen célból kell rögtön nagyobb pénzösszeget keríteni és a kitűnő anyagot,
a kitűnő jó helyen mihamarabb megfesteni...

hétfő, febr. iS. (Eredeti kiemelés szerint)

Mivel életrajzi adatai szerint 1895-96 telén Budapesten készítette elő a milléniumi
tárlatra szánt képeit, ez a bejegyzés is fenti dátum mellett szól.

A másik notesz (DM. Lelt. sz.: 69. 3. 2.) szintén dátum és jelzés nélküli, 15x8,2 cm
méretű, 87 lappal. Kockás lapon', ceruzával készült, némely rajzon tus javítással. A
vázlatok két tájvázlat kivételével mozgáskompozíciókat, tömegjeleneteket, zsákhordó-
kat, vitatkozókat ábrázolnak. Néhány ragyogó portrévázlattal, és hosszabb görög be-
tűs, német nyelvű teozófiai fejtegetéssel egészül ki a napló. Utóbbiból következtet-
hető, hogy a notesz csak 1890-91 után készülhetett, mivel Mednyánszky ekkor ismer-
kedik meg a teozófia és a buddhizmus tanaival. A szöveges részt a Föld és a Hold
egymáshoz viszonyított pályájának, a Hold növekedésének és fogyásának alakulását
ábrázoló rajzokkal illusztrálja. Elképzelhető, hogy a vázlatok jelentős része Párizsban
vagy Marseille-ben készült, erre utal a feltehetően francia területen forgalomba levő
notesz, valamint a rajzok csavargókat, mezítlábas utcai tömeget ábrázoló tematikája.

Az itt említett, csak néhány vonatkozásban kiemelt Mednyánszky dokumentumok-
ról a Damjanich János Múzeum adattári sorozatában, 1970-ben egy részletes, a három
naplót és két vázlatkönyvet alaposan ismertető tanulmány jelenik meg.

Egri Mária
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