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Idősebb Markó Károly mexikói megrendelései

A művészettörténeti  szakirodalom idősebb Markó Károly tizenöt, 

mexikói  megrendelésekkel  kapcsolatba  hozható  festményéről  tud.  A 

művész  nevével  először  az  1854-ben  megrendezett  hatodik  akadémiai 

kiállítás  katalógusának  lapjain  találkozunk.  Ekkor  Mexikóvárosban  két 

festményét  állították  ki:  a  Menekülés  Egyiptomba és  A Megváltó  és  a  

szamáriai  asszony címűt.  Ezt  a  két  művet  és  egy  Pasztorált,  amelyet  a 

katalán  Pelegrín  Clavé  feltehetőleg  ajándékba  kapott  közbenjárásáért,  a 

barcelonai Museu D'Art Modern őrzi. A mexikóvárosi Museo Nacional de 

San  Carlos  gyűjteménye  négy  Markó-festménnyel  rendelkezik:  Jézus  

megkeresztelését és  A törvényszegést az 1855-ös nyolcadik, a  Szent Péter  

elhívását, illetve  A megszállott fiú meggyógyítását  az 1856-os kilencedik 

kiállítására rendelte meg a San Carlos Nemzeti Akadémia. Markó utolsó 

négy  festményét,  köztük  a  pueblai  Museo  José  Luis  Bello  y  Zetinában 

őrzött a  Megváltó lecsendesíti a vihart, Octaviano Muñoz Ledo politikus 

megrendelésének  köszönhetően  tudták  kiállítani  a  Tizenegyedik  Éves 

Kiállításon  1858-ban.  Az  evangéliumok  eseményeit  napszakok  szerint 

bemutató  festménysorozat  részét  képező  többi  három  mű  valószínűleg 

megsemmisült,  hiszen  (ellentétben  a  többivel)  ezekről  másolatokat 

sohasem készítettek,  és róluk egyedül csak a kiállítási  katalógus ad hírt. 

Négy  évvel  idősebb  Markó  Károly  halála  után,  1864-ben  a  genovai 

mexikói konzul tudósította az amerikai államot egy barátjának ajánlatáról, 

aki  a  távoli  országnak négy festményt  kínált  fel  megvételre.  A mexikói 

festmények  jól  beilleszthetők  Markó  életművébe,  vázlataikat, 

tanulmányaikat az esztergomi Keresztény Múzeum, illetve a budapesti Ma-

gyar  Nemzeti  Galéria  őrzi,  adatokat  róluk  a  mexikói  és  budapesti 

levéltárak,  adattárak  szolgáltatnak,  ikonográfiai  és  kompozíciós 

párdarabjaik pedig az egész életműben fellelhetők.

A mexikói tájképfestészet és idősebb Markó Károly művei

A megrendelések  tárgyalása  után  a  disszertációíró  a  következő 

kérdésekre kereste a választ. Lehet-e és ha igen, akkor miként lehet néhány 

mexikói Markó-megrendelést követően mexikói Markó-iskoláról beszélni? 

Azaz hatott-e  idősebb Markó Károly a távoli  ország tájképfestészetének 

alakulására?  Amennyiben  igen,  akkor  milyen  mértékben  beszélhetünk 

közvetlen (másolás, majd parafrázisok, illetve az így átszármazó panelek 

által megjelenő) vagy közvetett (tanítványán, Eugenio Landesión keresztül 

érkező)  hatásról?  Azaz  a  mexikói  Markó-recepcióról  csak  a  másolatok 

szintjén beszélhetünk,  vagy felfedezhetők-e a festményeiről  átszármazott 

panelek is? A disszertáció elkészítése során alkalmazott kutatási módszer a 

közgyűjteményekben és a különböző publikációkban fellelhető műtárgyak 

összevető  vizsgálatán  alapult.  Az  összehasonlító  elemzések  során 

figyelembe  kellett  venni,  hogy  Mexikó  nem  a  teljes  Markó-életművet, 

hanem  abból  csak  nyolc  festményt  ismerhetett,  azaz  a  figurális  és  a 

kompozíciós egyezések csak ezek alapján képzelhetők el.

A tizenkilencedik századi mexikói tájfestészetet három, történetileg 

is  különálló  csoportra  lehet  felosztani.  Elsőként  az  utazó  művészekére, 

másodszor az akadémiai festészetre Landesio távozásáig, harmadszor pedig 

a  Velasco  vezette  tájképfestészeti  stúdiumokra  –  ez  utóbbi  már  átvezet 

minket a huszadik századba. Az első csoport külföldi művészei külföldi 

megrendeléseknek tettek eleget, alkotásaik a külföldiek ismereteinek gya-



rapítását  szolgálták.  Ezért  műveik  a  mexikói  művészettől  határozottan 

elkülönülnek.  A harmadik csoport a nemzettudat megerősödésének kora: 

ekkor  már  Markó és  Landesio  festményei  veszítettek  népszerűségükből, 

műveikről  egyre  kevesebb  másolatot  készítettek.  A  klasszikus 

tájképfestészeti  hagyomány  Velasco  művészetében  élt  tovább,  de 

tanítványai  már  a  mexikói  „modernek”  közül  kerültek  ki.  A  doktori 

disszertáció  legteljesebben  a  másodikkal  foglalkozik,  hiszen  Markót  is 

ebben  a  korszakban  keresték  fel  a  megrendelésekkel.  Ugyanakkor  ez  a 

második  csoport  sem  egységes,  hiszen  annak  ellenére,  hogy  Landesio 

honosította  meg  Mexikóban  a  tájfestészetet,  a  tájképfestészeti  osztályt 

tulajdonképpen Clavé hozta létre, és vezette Landesio szerződtetéséig. A 

nők  pedig  Mexikóban  sem  vehettek  részt  az  akadémiai  képzésben,  de 

magántanáraik  sokszor  az  Akadémián  tanítottak.  Ám nemcsak  tanáraik, 

hanem  a  tanítási  módszer  is  az  Akadémiáról  származott.  Ezért  a 

nőművészek is többször másoltak Markó-festményeket.

Idősebb Markó Károly hatása a mexikói tájképfestészetre

Markó mexikói recepciójának vizsgálatakor számolni kellett Claude 

Lorrain  és  Nicolas  Poussin  sokszorosított  grafikákon,  fényképeken 

fellelhető  alkotásaival,  illetve  Markó  itáliai  tanítványának,  Eugenio 

Landesiónak  mexikói  jelenlétével.  A disszertációíró  először  a  mexikói 

Markó-festmények megrendelési körülményeit tisztázta, majd felkutatta a 

(Markó-recepció  első  állomásául  szolgáló)  másolatokat.  A kutatás  során 

világossá vált, hogy a magyar művész festészeti eredményeinek ismerete 

leginkább egy tanítvány, Luis Coto y Maldonado életművében követhető 

végig. Ott is leginkább a falevelek aprólékos megfestésében, a láthatatlan

forrásból  érkező  fény  használatában,  a  kompozíció  klasszikus  hármas 

tagolásában.  A  Markó-hatás  nemcsak  a  tájképek  kompozíciós 

megoldásainak szintjén, hanem bizonyos figurális panelekben is fellelhető. 

Így Ramón Sagredo Jézus az emmauszi úton című festménye, pontosabban 

annak  Megváltó-alakja  és  két  tanítványa  tekinthető  a  Markó-életmű 

mexikói örökösének. Ennek ellenére szigorú értelemben egyik festő  sem 

nevezhető  Markó-követőnek,  inkább  egy  Landesio  által  közvetített 

korstílus késői letéteményesének. Olyan stílusé, amely Mexikóban is csak 

addig  volt  követendő,  amíg  Landesio  a  San  Carlos  Képzőművészeti 

Akadémián tanított. Markó érdemét nem egy népes mexikói tanítványi kör 

megszervezésében  kell  keresnünk,  hanem  abban,  hogy  egy  itáliai 

tanítványának  megválasztásával  jelentősen  hozzájárult  a  mexikói 

tájképfestészet megszületéséhez. Hiszen mindaz, amit Landesio festett és 

tanított, legfőképpen Markótól eredt.
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