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MS Mester:
Visitatio

16. sz. Selmecbánya, kb. 1510.

Magyar Nemzeti Galéria

M S mester (M. S. mester) a 

későközépkorimagyarországi festészet  legkiválóbb, 
anonim (azonosítatlan) mestere. Stílusa alapján 

valószínűsíthető, hogy tanult Itáliában, mert 

legismertebb művén, a Vizitáción (Mária látogatása 
Erzsébetnél) az egykorú olasz reneszánsz hatása 

tükröződik (Selmecbánya tájképe, a táj gazdagsága, 
természethűség, anatómiai pontosságra való törekvés). 

Az ismeretlen művész a névjegyét (M S), az 1506-os 
évszámmal a Feltámadás című tábláján, a koporsó 

párkányán helyezte el.



MS Mester: Kálvária

Keresztény Múzeum

Esztergom



MS Mester: Feltámadás

Keresztény Múzeum

Esztergom



Zichy Mihály:
Krisztus a 
kereszten

Zichy Mihály: (1827-1906)

Festő, grafikus. Művészeti tanulmányait Pesten, Marastoni Jakabnál kezdte, 
majd a bécsi Képzőművészeti Akadémia növendéke lett. Mestere 

Waldmüller volt. Magániskolát nyitott 1846-ban. Húszéves korától - rövid 

megszakítással - haláláig Oroszországban élt. Négy cár udvari festője volt. Az 

udvari élet fontosabb mozzanatait örökítette meg. 1875-79-ig Párizsban élt, 
jelentős feladatot látott el a Párizsi Magyar Egyletben. 1880-ban rövid időre 

Bécsbe, Velencébe és Magyarországra látogatott. Virtuóz rajztudással 

alkotott. Irodalmi illusztráció a legjelentősebbek: Lermontov, Puskin, Gogol, 
Madách, Arany, Petőfi műveihez készített illusztrációkat.

Lándor T.: Zichy Mihály élete, művészete és alkotásai. Bp. 1903.

Berkovits I.: Zichy Mihály élete és munkássága. Bp. 1964.





Minkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

■ KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT

■
1882. február 17-én, az Európa-szerte ünnepelt Mester, nyolc év múltán először, feleségével együtt hazalátogatott 
Budapestre, s magával hozta a frissen festett, mintegy huszonöt négyzetméteres "biblikus vásznat", amelyet leveleiben 
korábban Az én elítéltemként emlegetett, s amelynek később a Krisztus Pilátus előtt címet adta. Festmény 
Magyarországon még nem aratott ekkora sikert: a képet néhány hónap alatt több mint százezren nézték meg, a 
Műcsarnok előtt akkora volt a tolongás, hogy időnként lovasrendőröket kellett kivezényelni, de még így is előfordult, hogy 
a tömeg széttörte a korlátokat. Országos gyűjtés kezdődött, hogy előteremtsék a festmény megvásárlásához szükséges 
pénzt. A nemzeti összefogás jele, hogy elsőként Kovács Zsigmond veszprémi püspök, másodiknak pedig Wahrmann Mór, 
a budapesti Lipótváros országgyűlési képviselője ajánlott fel ezer-ezer forintot.

A honi kritikák szinte versengve dicsőítették a Mestert, "megjelenítő erejét" a legnagyobbakhoz: Rembrandthoz, 
Leonardóhoz, Tizianóhoz hasonlították; a "magyar géniusz" magasztalásába azonban gyakran disszonáns hangok is 
vegyültek. A Petőfi Társaság rangos folyóiratában, a Koszorúban például - György Aladár tollából - ezt olvashatjuk: "A 
képen Rembrandt alakjai elevenednek meg. Valamennyi arc közös családi vonásokkal bír. Nagy részét mintha jelenleg is 
ismernők a börze, a pénzarisztokrácia, s a demagógok(!) körében. Csak egy arc van közöttük, hol a művész némileg 
engedményt tett: a fiatal nőé. Ez is zsidó arc, de rajta van a rafaeli szendeség." Úgy látszik, hogy a "nemzeti művészet" 
megteremtésének hevülete előhívta az érzelmi antiszemitizmus vízjeleit.









Reisinger János Csontváry: Fohászkodó Üdvözítőjéről:

1903-ban festette, élete legeseménydúsabb esztendejében, amikor a világ számtalan 

pontjára sikerült eljutnia.

Karácsonykor Betlehemben járva festette az alkotást, amelybe egész élettapasztalatát 

sikerült belesűrítenie. A festmény kis méretű, mindössze 100x82 cm, s méreténél 

fogva könnyen be tudta csomagolni, majd hazatérve azt elhelyezte a gyógyszertár 

padlásán. Hogy milyen céllal, azt nem tudjuk. Lehet, hogy elégedetlen volt vele? Lehet, 

hogy javítani akart még rajta? A lényeg az, hogy így sikerült megmenekülnie a 

festménynek az enyészettől!

Akik alaposan megfigyelik a festmény minden részletét, azokban számtalan kérdés 

felmerül. Miért van a festmény bal oldalán Mózes? Miért áll a kép közepén Jézus 

hosszúra nyújtott ujjaival? Miért fehér és vörös a ruhája, illetve mire utal egy kék 

zsinór a végén fonatot képezve? Miért fohászkodik az Üdvözítő? Miért menekül előle 

a tömeg? Miért szerepel a kép jobb sarkában egy templom, és miért nincsenek benne 

a hívő emberek? Miért hagyja el azt egy fehér galamb? Miért gomolyog sötét felhő 

a templom hátterében? Ki áll legközelebb az Üdvözítőhöz, és mit jelképez a sírkőlap? 

Vajon miért nyúlik az egekig egy hatalmas mandulafenyő? Miért üres a kép bal széle?



Vaszary 
János:
Golgota 1920
Vaszary személyisége és művészete közötti ambivalencia e 

korszakában különösen szembetűnő. Sziporkázó képciklusai 
alapján nagyvilági bohém festőnek képzelhetnénk, azonban a 
baráti visszaemlékezések visszahúzódó, zárkózott művészt 
rajzolnak elénk. “Visszavonult ember volt, a társas élet örömeit 

mintha megvetette volna. Azok közé tartozott, akik gondolataik, 
terveik fellegvárában élnek és csak kevesek számára eresztik le a 
felvonóhidat” – eleveníti fel alakját 1939-ben Petrovics Elek. 1920-

tól a Lyka Károly által újjászervezett Képzőművészeti Főiskola 
tanára volt 1932-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig, ezután 
magániskolában tanított. Támogatta az új képzőművészeti 
irányzatokat, az avantgárd mozgalmat. 1923-ban főiskolai 

tanárként alapította meg az Új Művészek Egyesületét (Bene Géza, 
Ecsődi Ákos, Gadányi Jenő, Hincz Gyula, Kádár Béla, Miháltz Pál, 
Vilt Tibor). A Képzőművészek Új Társaságának (KÚT) tagjaként 

éppen modernizmusa volt az, ami ellentétben állt a főiskola 
hagyományos szellemiségével. Az 1924-től 1949-ig működött KÚT 
művészei a Nyolcak örökösének vallották magukat, és a francia 
posztimpresszionizmushoz, a kubizmushoz, a német 

expresszionizmushoz álltak közel.

A Cultura Magazin cikke csak engedéllyel másolható.



Kondor Béla:
Krisztus a 
kereszten 


