
Márffy Ödön gyűjteményes tárlata a Kogartban
A szelíd lázadó
Siker Debrecenben és siker Budapesten. A Modemben A másik Csinszka, a Kogartban 
- augusztus 1-jéig - a Szín, fény, ragyogás. Márffy Ödön ötvenegy évvel a halála után 
ismét meghódítja a közönséget.
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Márffy Ödön  (1878-1959) a  XX.  századi magyar piktúra egyik legrokonszenvesebb 
alakja, aki bár számos művészeti mozgalom megbecsült tagja, sőt vezetője volt, soha 
nem akart más lenni, mint festő, aki képes arra, hogy jelenségeket, arcokat, tájakat és 
tárgyakat  új  összefüggésekben  mutasson  meg.  Az  ő  igazi  manifesztumai  bravúros 
kompozíciók,  világító,  harsány,  szelíd  színek  és  fények.  Mindent  tud,  amit  egy 
élvonalbeli  XX.  századi művésznek tudnia kell, és azt is felméri, hol van az a pont, 
amikor a művészet már felszámolja önmagát. Ha közel kerül hozzá, lassít, megfordul. 
Némelyek  ezt  vetik  a  szemére,  mások  ezért  magasztalják.  Rockenbauer  Zoltán,  a 
debreceni  és  a  budapesti  kiállítás  rendezője,  az  életmű  legjobb  ismerője  mindent 
megtesz,  hogy  ez  a  számára  oly  vonzó  festői  világ  a  széles  közönséghez  is  utat 
találjon,  s  ebben kiváló partner a Kogart,  amely több előadást,  tárlatvezetést  kínál, 
debreceni utazást szervez, és még vacsorát is rendez Márffy Ödön tiszteletére.
A Kogart gyűjteményes kiállítása a gazdag életművet kronologikus rendben követi, de 
a kiállítás kurátora nem is titkolja, hogy a korai Márffyt értékeli a legmagasabbra. Azt 
a festőt, akit Párizsban megigézett Matisse és Cézanne művészete, aki itthon 1907-ben 
Gulácsy  Lajos  társaságában  mutatkozott  be,  nagy  sikerrel.  (A  Gulácsyról  készült 
portréa mostani kiállításnak is egyik felejthetetlen darabja, amely megmutatja, hogy 
Márffy már egész fiatalon teljes fegyverzetben áll előttünk, ráadásul hihetetlenül mély 
beleérző  képességgel  rendelkezik.  Gulácsyt  gulácsysan  képes  megfesteni.)  Nem 
véletlen,  hogy a  remek fiatal  festőt  barátságával  tünteti  ki  az  ugyancsak Párizsban 
eszmélkedett mester -  Fülep Lajos  szerint a magyar festészet legkiválóbbja -,  Rippl-
Rónai  József  s  befogadja  az  első  modern  festészeti  körbe,  a  MIÉNK-be.  A  fiatal 
Márffyra persze erősen hat a mester, nem egy „ripllis" képe születik, de tovább akar 
lépni. És a lehetőséget saját korosztálya kínálja. Nyergesújfaluban együtt kísérletezik 
Kemstok Károllyal.  Remek portrékat, tájképeket fest a gyönyörű fekvésű Duna-parti 
településen.
A franciás „magyar vadak" után egyenes út vezet 1909-ben a Nyolcakhoz
(Berény Róbert,  Czigány Dezső,  Czóbel  Béla,  Kemstok Károly,  Orbán Dezső,  Pór  
Bertalan,  TihanyiLajos).  Márffyban társaihoz hasonlóan óriási  volt  a  vágy,  hogy a 
magyar festészet, szakítva a merev akadémizmussal, felzárkózzon a világ élvonalához, 
amit  számukra Párizs képvisel.  Harsogjon a szín és a fény. A kép ne szavakkal is  
könnyen elbeszélhető történetet mondjon el, hanem kizárólag festői eszközökkel vonja 
magához  a  nézőt.  Ha  ez  polgárpukkasztás,  hát  legyen.  Ennek  az  időszaknak  a 
leglátványosabb eredménye  a  kiállításon egy bravúrosan összehozott  aktsorozatban 
mutatkozik meg. (Nem véletlenül szerepelnek ezek a művek a kiállítás első szintjének 
fő helyén.  íme,  a  magyar Matisse!  -  sugallja  a rendező művészettörténész,  hogy a 
Fürdő nők ürügyén elmondhassa: Márffy nem láthatta Párizsban Matisse nagyméretű 
képeit, a látványos kompozíció a francia mestertől függetlenül született meg.)
Nem ez az egyetlen pompás ötlet a kiállításon. Legalább ilyen hatásos a különböző 
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témák  szemléletes,  ciklikus  visszaidézése.  Márffy  szívesen  festett  önarcképet.  És 
mennyire más a konstruktivista korszak énképe, mint a harmincas, majd az ötvenes 
évek portréja. Az első erőtől duzzad, a második színpompás és kétkedő, a harmadik 
rezignált,  és  mindhárom  csakis  befelé  figyel,  a  szem  bezárva,  csak  a  lélek  lát. 
Ugyanilyen  tetszetős  kiállításrendezői  ötlet  az  enteriőrök,  tájak  és  csendéletek 
végigkövetése. Hogyan látja az ifjú, az érett és az idős Márffy a világot? Mindemellett 
ez  a  tárlat  azt  is  bizonyítja,  hogy  Márffy  mindent  meg  tudott  festeni,  amit  jeles 
kortársai.  Aba-Novák Vilmos vagy Vaszary János kedvelt témái tőle sem idegenek, s 
ha  megragad  náluk,  ő  is  lehetett  volna  ezek  elsőrangú  megjelenítője.  De  nem 
horgonyzott le, mert az ő világa hihetetlenül tágas. Nem specializálódott. Többen épp 
ezt  vetik  a  szemére:  miért  nem teremtett  csak  rá  jellemző  formanyelvet?  Minden 
műnemben és stílusban a csúcsra jutott volna. Ám így, hogy nem mondott le semmiről, 
csak egy a mesterek közül.
Rockenbauer Zoltán, aki Márffy első modern monográfusának,  Passuth Krisztinának  
útmutatása  alapján  látott  hozzá  a  festő  életmű-katalógusának összeállításához,  nem 
osztja a kétkedők aggodalmát. Ö épp ebben a, sokoldalúságban és sokszínűségében 
látja  a  művész  kivételes  nagyságát.  A  számos  köz-  és  magángyűjteményből 
egybeválogatott anyag pedig nem cáfol rá.
Hogy Debrecen miatt a budapesti tárlatról hiányozna  Csinszka, Ady Endre  özvegye, 
Márffy Ödön hitvese? Szó sincs róla! Két festmény és több rajz is megidézi alakját. És 
még valami:  a  Kogart  vetítőtermében általában portréfilmek peregnek.  Ezúttal  egy 
rádióinterjú szól, amely a festőművész halála előtt egy évvel készült, s amelyben a 
riporter  a  századelő  művészeti  pezsgéséről,  nagy  alakjairól  kérdezősködik. 
Rockenbauer  remek  dokumentumokat  és  festményeket  válogatott  ösz-sze  a 
beszélgetéshez, így a tárlat látogatói azzal az illúzióval távoznak, mintha Márffyt is 
látták  volna.  Pedig  csak  egy  bölcs  férfiút  hallgattak,  aki  őszintén  bevallja,  hogy 
Párizsban  kétkedéssel  figyelte  Adyt,  hisz  annyi  magyar  kalandor  élt  akkoriban  a 
francia  fővárosban.  És  szeretettel  emlékezik  meg  Rippl-Rónai  Józsefről, 
Kernstokékról,  a Nyolcakról.  Az interjú felvételének időpontjában sajnos még nem 
lehetett beszélni az Európai Iskoláról, ahová Márffy 1945 után csatlakozott, nem esett 
szó  a  szocialista  realizmus  rákosista  korszakáról,  ami  mélyen  megvetette  a  hozzá 
hasonló polgári csökevényeket. De így is izgalmas hallani a nagy idők nagy tanúját. A 
szelíd lázadó hangját, aki úgy újított, hogy mindig figyelemmel volt a hagyományra is. 
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