
A magyar plein air kezdetei

Kiállítás a Szolnoki Galériában

Évjárat és időrend szerint a szolnoki művésztelep egyik alapítója, Med-
nyánszky László nyilvánítható az első „modern" magyar festőnek, úgy, amiként
ezt a szót ma is értelmezni kellene. Ezallatt a külsőséges akadémizmussal való
szembefordulást kell érteni, a festészet kispolgári vagy nagypolgári giccs-készle-
tének az elvetését, a klasszikus és avant-garde hagyományok iskolás aprópénzre-
váltásának megbélyegzését, a korforduló válságos életérzésének megfelelő zakla-
tottabb formaképzést, a hét főszín megszámlálhatatlan átmeneteinek szabad al-
kalmazását, a töretlen napfény káprázatainak alkotó felhasználását, a szokatla-
nabb látomások polgárjogának megszerzését, az ösztönös megérzés és az intel-
lektuális rendteremtés összeegyeztetésének a vágyát, az öncélú elvonulás és a
közösségi felelősségérzet harcát, az elefántcsonttorony és a progresszív eszmeiség
küzdelmét.

Mednyánszky életművében - annak legkorábbi szakaszában, már a XIX.
század harmadik harmadában - mindebbőll van valami, bár maradéktalan vá-
laszt talán egyetlen kérdésre se ad, de indítékot az újszerű megoldáshoz úgy-
szólván mindegyikre. A vagabund báró festészete nem illeszthető az únos-úntalan
ismételgetett fejlődéstörténeti libasorba. Van a mod-ítnségnek egy hallgatólagosan
törvénybeiktatott genealógiája, s ha valakinek elismerést, rangot akarnak bizto-
sítani a kritikusok, a műtörténészek a legújabbkori halhatatlanok között, vakmi-
ként ki kell jelölniök helyét ebben a származási táblázatban. A századforduló
legtöbb magyar festőjére nem érvényesek a fetisizált kategóriák, mert receptbe-
foglalhatatlanul merészeltek korszerűek, újítók lenni. Mintahogyan Mészöly Géza
nem barbizonias és Szinyei nem impresszionista, ugyanúgy Mednyánszkyra se
ragasztható egyik cimke sem. Eddig még mindenki hoppon maradt, aki a mű-
kereskedelmi rekllámirodalom meséjével próbálta megmagyarázni piktúránkat. . .
Kezdetben valának az angol vízfestők, majd Fontainebleau-ban megalapították
a paysage intime-t. Utóbb eljőve Edouard Manet-val a természetesség, Qaude
Monet-val az atmoszférafestés, hogy azután az időjárásváltozás követését a kép-
szerkezet helyettesítse. S óh! Cézanne, a mindenható, újjáteremtette a villágot...
Ezt a mesevázat variálgatta a legtöbb honi szerző is, versenyórával a kezében
méricskélte festőink viszonyát Európához. Valamely műíró annál intelligensebb
ember hírében állt, minél többet nyafogott a magyar festészet lemaradottsága
miatt. A két világháború között voltak asztaltársaságok, heti halvacsorára össze-

* Elhangzott a Plein air festészet a magyar művészetben című tárlat megnyitásán
a Szolnoki Galériában 1973. október 4-én. (Szerk .)
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összegyülekező kompániák, melyeknek tagjai képzőművészetünk XIX. századi
történetéből csak három eseményt tartottak fontosnak, azt, hogy Barabás Miklós
Itáliában együtt akvarellezett egy angol festővel, hogy a francia impresszionisták
csupán a Majális elkészülte után egy évvel mutatkoznak be együttesen, s hogv
Rippll-Rónai nélkül a „Nabis" csoportot meg se lehetett volna szervezni. A szak-
avatottak társas sörözésein határozattá lőn, hogy ilyen előzmények után a magyar
festészet tulkjdonképpeni története 1896-tól, a nagybányai művésztelep létrejötté-
vel kezdődik.

Ezt a stuoid állásoontot kitűnő alkotások százai, tehetségek tucatiai cáfoliák.
Igaz, a szabadban való festés a múlt század utolsó, századunk első éveiben 1e*t
általános, a plein air sztmlélet ez időtől derítette fel szinte egyöntetűen festőink
koloritját. A természet közvetlen tanulmányozásának viszont már akkoriban is
értékes hagyományai voltak. Egységes életműben, összefüggő feilődési folyamat-
ban talán csak Mészöly Géza hagyta örökül a közvetlen táii megfigyelések tanul-
ságait, de egyébként alig működött olyan mesterünk a XTX. században, aki esrv-
két feljegyzéssel, néhány önfeledt vázlattal, szabadtéri ielcnettel ne gyaraoított-a
volna ,,légfestészetünk"-et, a szóródó és tört fények alkalmazásának mód " T é t .
Id. Markó Károlvtól és Barabás Miklóstól kezdve az egym^*- követő nemzedékek
piktorai majd valamennyien bele-bclekóstolltak az atmoszfé'-'Vus v'Ióságáb'-ízolás,
a közvetlen termcszetfestés gyönyörébe. Than Mórnak a „Halászat" és a ..Szüret"
című kompozíciókhoz rögtönzött elképzelései nemcsak vázlatosságuk m.ntt nlv
frissek, de az ábrázolt helyzetek szabad megvilágítása, helyszíni hangulata miatt
is. Lotz Károlfv sokat akvarellezett az ország különböző pontiain, k^rai életkén-
kísérleteiben, tájfestményeiben a Mtottak légkörét is jól érzékeltette. Pnál T.ászló-
val egyidőben még Benczúr Gyula is a pavsage intimé művelőjévé feüődWett
volna, ha több ilven jellegű feladattal bízta légven meg II. Lajos, a bolond baior
fejedelem. Székely Bertalan szadai impressziói külön fejezetet érdemelnének a
modern piktúra előzményeinek történetében.

De még Ligeti Antalt, Tellepy Károlyt, Keleti Gusztávot, Bródszky Sándort,
Molnár Józsefet, az idilli és romantikus táj hivatásosait is el-elkáoráztatta olvkor
a napsugarak színjátéka: a fényben remegő levegő, a reggeli órákban oszladozó
köd nem hiányzik művészetükből. Mednyánszky Lászlóról meg túlzás ^~"-"'
elmondható, hogy kéoes volt hazánk minden vidékének leglellkét kifeiezni, s ezt
az árnyalatok tünékeny finomságával, vagy az izzó foltok váltogatásával tette,
mindig a látvány jellege szerint.

A magyar plen air festészet úttörőinek első jelentősebb csooortia Szolnokon
folytatta alkotómunkáiát. Pettenkofen osztrák festő tevékenysége nyomán a múlt
század ötvenes éveitől bizonyos népszerűségre tett szert a Tisza-parti város a
hazai és külföldi művészek körében. Szolnok azután akkor vonult be igazán
művészetünk történetébe, amikor Munkácsy Mihály tanítványai kezdtek itt fes-
teni. Munkácsy ugyanis nem nevelt epigonokat, nem adott át kész sémákat a
fiataloknak, nem szoktatta ösztöndíjasait a maga kontrasztos drámai stílusára.
Hatásának ereje valóságszemléletéből, természetszeretetéből fakadt, legjobb köve-
tői megértették életművének emberi indítékait, nemzeti vonásait. Befolyása végső
soron az élet és a táj, a nép és a haza tanulmányozására ösztönözte az utána
jövő nemzedéket, s ennél egészségesebb ösztönzés a múlt század utolsó negye-
dében nem is érhette volna festészetünket. így történt, hogy a finom naturaliz-
mus opálos fényei előbb tűntek fel a szolnokiak képein, mint a nagybányai előz-
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menyekben. Deák Ébner Lajos „Hazatérő aratók" című festménye négy évvel
élőbbről kelt (1881), mint Hollósy Simon „Tengerihántás"-a, de két esztendővel
megelőzte Bastien-Lepage müncheni bemutatkozását is. Dagnan-Bouveret - a
nagybányaiak másik francia előfutára - egyidős volt a mi Mednyánszkynkkal-
ki állíthatja ma már, hogy Dagnan-Bouveret breton bárkásai feltűnőbben kavar-
ták volna fel a magyar műtermek levegőjét, mint a „szórmók Medi" tiszai ha-
lászai? Bihari Sándor a „Román temetés"-t 1887-ben festette, Ferenczy Károly
a „Kavics hajigálló fiúk"-at mindössze 1890-ben.

A példákat ennek a kiállításnak az anyaga folytatta. Jó lenne, ha a mű-
történelem szaktudománya a tévedések, hamisítások korából a tények megisme-
résének és tiszteletének a szakaszába lépne át.

Pogány Ö. Gábor
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