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BEVEZETÉS 

Mokry Mészáros Dezső művészetével való találkozásom emléke, az első 
kiállítási élményeim közül tolakszik elő. Mint képzőművészetért rajongó, 
megszállott fiatal, szinte hetente menetrend szerint látogattam a Miskolci 
Képtár „A 20. század magyar festészete" című kiállítást a Kossuth utca 13. 
szám alatti kiállítóteremben. A kissé hézagos, de mégis villanásnyi szépségek
kel is megajándékozni képes anyag, amely egy újszülött intézménynek volt 
első próbálkozása, minden hétvégén vonzott. 

A századelő művésztelepi mozgalmaival induló képsor a helyi vonat
kozású művészeket is besorakoztatta a történeti kor analóg körülményei és 
pályatársai közé és több, számomra addig ismeretlen alkotót és művet is 
felsorakoztatott. Külön izgalom fogott el mindig, amikor az egyik paravánon 
egymás fölé akasztott két kisméretű képhez értem. A plein air festészet külön
féle próbálkozásait reprezentáló művek között, szinte kis furcsa szigetként 
függtek ezek a Mokry képek, különleges hangulatot teremtve maguk köré. 

A sors folytán később, már mint muzeológus kerültem e munkák köze
lébe, megismerve a miskolci múzeumban levő társaikat is. Amikor tervkészítés 
közben, fontos feladatként vetődött fel a helyi vonatkozású képzőművészet 
feltérképezése, rögtön Mokry Mészáros Dezső jutott az eszembe. így fogtam 
hozzá feltárni ennek a rendkívül érdekes egyéniségnek életútját, munkásságát. 

„Festészete különálló jelenség századunk első évtizedeinek művésze
tében." — írja Beké László a Magyar művészet (1890—1919) c. kézikönyv vele 
foglalkozó részében.1 Valóban Mokry Mészáros Dezső művészete nehezen 
tipizálható alkotó mozzanatok eredménye. Életútja a tizenkilenc éves fejjel 
megélt századfordulótól a két világháborún keresztül 1970-ig tart. Ez a bi
zonytalanságokkal, kalandokkal, nélkülözésekkel és megpróbáltatásokkal teli 

1 A magyarországi művészet története 6. 1981. 417. 
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élet ugyan olyan egyenetlen, mint művészi vállalkozásainak korszakon-
kénti váltakozása. Mégis, ebben az egyenetlenségében egyben különlegessége 
is rejlik. Különleges az ahogyan kapcsolatba kerül a művészettel. Ahogyan, és 
amilyen sajátosan reagál alkotásaival a kora által felvetett problémákra. 
Amilyen kitartó makacssággal hisz öntörvényekre épülő fantáziavilágában. 
Amilyen őszinte hittel ábrázolja később naiv szemléletű munkáin az egyszerű 
parasztember világát, és amilyen belső lelkesedéssel formálja, díszíti a kezébe 
kerülő anyagot, szinte mágikus hittel bízva az önkifejezés fontosságában. Sok
oldalúsága, művészi vállalásainak minőségi különbözősége — melyeket végül is 
egyénisége egyenlít ki, fűz egy szálra és tesz érthetővé — nem is engedi könnyen 
létrehozott munkáinak, életművének kategóriákba sorolását. 

Mokry Mészáros Dezső autodidakta volt. Vállalása, és ennek tükrében 
egyéni sorsa, egészen jól elkülöníthető a kor többi művésztípusától. A társa
dalmi hátteret tekintve azonban művészetét ugyanazon erők befolyásolták. 
Elsősorban a századforduló, majd századelő szellemi akusztikája és ennek 
„praktikus" hazai vetületei. Majd a két világháborút előkészítő történelmi 
mozgás, ideológiai harc és egyáltalán a pusztulás víziója. Műveinek szélesebb 
körben való elismertetését csak a naiv művészet „felfedezésének" lelkesedése 
hozta meg. Ez egyben azt is jelentette, hogy Mokryt a magyar naiv festőkkel 
sorolták egy csoportba. Ezt munkáinak nagy része éppen indokolja is. 
A művészettel való kapcsolatát, a szokványostól eltérő ábrázolási rendszerét, 
autodidakta voltát, hasonló társadalmi-szociológiai körülmények determinál
ták mint társaiét. Alkotásainak egy része azonban nehezen sorolható egyértel
műen csak a naiv művészet körébe. Határozottan elkülöníthetők alkotó perió
dusai. Széleskörű élmény anyagára épülő egyéni világlátása, szürrealista színe
zetű erőteljes szimbolizmusa, munkásságának egy részét közelíti a grand art 
felé is. így vall magáról egyik visszaemlékezésében: „. . .Lehet, hogy primitív 
vagyok, ahogy ti mondjátok, de én nemcsak, hogy érettségit tettem, de diplo
más ember vagyok. És ha a művészetem csakugyan primitív, ez csak annyit 
jelent, hogy mindig megkerestem azokat a helyeket, amelyeken a természettel 
és a környező élettel harmóniában éreztem magamat s ahol én közelebb jutot
tam az én saját kettős világomhoz, az ismeretlen — mert rég letűnt — ősmúlt-
hoz, és a még ismeretlenebb — mert csak fantáziával megközelíthető — csillag
világhoz."2 

2 Gépelt szöveg dr. Rózsa Miklóstól a Modern Kiállításszervező Bizottság mű
vészeti előadójától. MDK- C - 39/1 - 59. 1 
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1. kép. Mokry Mészáros Dezső 

A műveivel, munkásságával foglalkozó korabeli írások kevés kivétellel 
jutottak túl a szenzációt keresés szintjén. A róla megjelent kritikák zöme, az 
1930-ban megrendezett Tamás Galéria-beli egyéni bemutatkozásához kötőd
nek, ahol viszont csak a prehisztorikus múltat idéző, naiv szemléletű munkáit 
láthatta a közönség. Szinte minden napilap lelkesedéssel ír kiállított kollek
ciójáról, annak különlegességéről és Mokry Mészáros egyéniségéről: „A Tamás 
Galériának ez a legújabb kiállító művésze úgy csöppen művészi életünkbe, 
mint a csoda. Senki se hallotta eddig hírét, s első megjelenése olyan, hogy 
megállítja és gondolkodóba ejti az embert. Őstalentum, kiben hatalmas erővel 
működik a képzelet tehetsége. Fantaszta lélek, ki a mai életben nem leli 
helyét - rég elmúlt, történet előtt való idők életébe vágyakozik.. . A gyer
mek játszi ösztönösségével, ornamentumosan stilizáló módján cselekszi ezt. 
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2. kép. Lakásbelső Mokry Mészáros Dezső műveivel 

De igazi istenadta tehetséggel. Régen volt találkozásunk ilyen érdekes és ere
deti képzeletjárású művésszel" — uja Elek Arthur.3 

A magyar sajtó mellett ekkor külföldi lapok is hírt adnak e „szen
zációs" kiállításról. A bécsi Neue Freie Presse és az Il'Giornale D'Italia közöl 
részletes tudósítást az eseményről. E híradások között mégis csupán két kriti
ka volt az, amely gondosabb, mélyebb elemzést is tartalmazott. Ybl Ervinnek 
a Budapesti Hírlapban és Farkas Zoltánnak a Nyugatban megjelent írása. 
Mindketten érzékelik Mokry Mészáros külön vállalását és műveinek sajátos 
világát, de munkásságának a második periódusában készült művein keresztül 
művészetét csak egy részletében tudták megítélni. „Művészete... a begubó-
zottság nem is egy furcsaságát viseli magán, szinte ideges tartózkodást minden 
közkeletűnek látszó módtól és dologtól és azt a gondos óvatoskodást is, 
nehogy valahonnét bármit tanuljon, ami különválásában veszélyeztetné — 
írja. Úgy fest, mintha egy régen eltűnt nép gyermeke volna, nem törődik az 
arányokkal, a perspektívával, nincsenek árnyékai, nincsen tere és nincs leve-

3 Elek Arthur 1930.1. 15. 
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gője, sőt a színek önmagukban világító, vagy egymáshoz vonatkozó szépségeit 
is kerüli." A találó megállapításaik ellenére, azonban nem tudnak közelébe 
férkőzni alkotó indítékainak. „ . . . inkább csak szándékaiban, mint azok sike
rülésében meglepő... kompozíciói gyakran csak olyan, néha csak az öntudat 
alatt játszódó vajúdások, amelyek nem vezetnek szabadító szüléshez. De 
mindenesetre olyan művész, akire az érdekes jelző bízvást alkalmazható, 
amiben nem csekély kiemelés, viszont elég korlátozás is rejlik."4 

A későbbiekben 1945-ig jelentősebb kritika nem foglalkozik művé
szetével. Levelezéséből tudjuk, hogy Felvintzi Takáts Zoltán írt róla egy ta
nulmányt, ez azonban nem jelenik meg és sajnos nem is került elő.5 1968 
novemberében dr. Vargha László közbenjárásával Beké László fog hozzá 
Mokry Mészáros Dezső életművének feltárásához. Meglátogatja Miskolcon a 
88 éves művészt és megvásárolja a Művészettörténeti Dokumentációs Központ 
számára feljegyzéseit, önéletrajzát.6 1969-ben jelenik meg a „Valóság"-ban 
tanulmánya, ami ezideig a legteljesebb elemzése munkásságának. A rövid élet
rajzi áttekintés mellett elvégzi az életmű korszakolását, elemzi e periódusokat, 
a jellemző művek sajátos jegyeinek összegzésével próbálja elhelyezni Mokry 
Mészáros életművét a naiv művészet és a grand art viszonylatában.7 

1972-ben — a magyar naiv művészeket bemutató sorozatában — Moldo-
ván Domokos készít filmet róla. Első gyűjteményes emlékkiállítását a miskolci 
Herman Ottó Múzeum rendezi meg, melynek kapcsán életére vonatkozó to
vábbi dokumentumok kerülnek a Herman Ottó Múzeum művészettörténeti 
adattárába. Bánszky Pál a „Magyar naiv művészek a XX. sz. első felében" c. 
doktori értekezésében (1980) több helyen is foglalkozik művészetével. A ma
gyarországi naiv művészet jelentkezését Mokry Mészáros Dezső munkásságá
ban látja annak ellenére, hogy Ő maga is tisztában van életművének kettőssé
gével és nehezen kategorizálhatóságával.8 Munkájában megerősíti a Beké 
László által leírt korszakváltásokat és ő is megállapítja, hogy Mokry Mészáros 
,,. . . nem sorolható egyértelműen sem a naiv, sem a nagy művészek körébe, 
valójában egyiknek sem tiszta típusa" Mokry Mészáros Dezső művészetének 

4 Farkas Zoltán 1930. 167-168. 
5 . . . Kezembe került az a tanulmány is, amit rólad írtam. Szerencsére átélte a 

háborút. Boldog volnék, ha egyszer megjelentetésére sor kerülhetne. Ki tudnám jól egé
szíteni. Felvintzi Takács Zoltán levele Mészáros Dezsó'höz Bp. 1951. 12. 30. L.: HOM. 
Műv.-Tört. Adattár 

6 Művészettörténeti Dokumentációs Központ Ltsz.: MDK - C I 39. (1/1-50) 
7 Beké László 1969. 6. Kézirat: (HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 207. 2.) 
8 Bánszky Pál Naiv művészet a 20. század első felében Magyarországon (doktori 

értekezés - kézirat) Bánszky Pál tulajdona. 
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jellemzésekor a következőket is megjegyzi: ,,. . . gyakran okoz nehézséget 
néhány alkotó művészettörténeti helyének, stílusának és esztétikai értékeinek 
pontos megítélése. Ez a mérlegelés, újraértékelés különösen indokoltnak lát
szik Káplár Miklós, Benedek Péter és Mokry Mészáros Dezső munkásságának a 
megítélése esetében.. . munkásságuk monografikus áttekintésére is szükség 
lenne."9 

A monográfia elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönetemet fejezem 
ki Kékessy Antal és Kékessy Antalné, Kerekes Erzsébet zalaegerszegi lakosok
nak, akik Mokry Mészáros Dezső náluk levő alkotásainak gyűjteményét és az 
életútjára vonatkozó dokumentációt a miskolci Herman Ottó Múzeumnak 
adományozták. Köszönet illeti meg a művész ismerőseit, barátait, és a gyűjtő
ket, akik segítettek az életmű feltérképezésében, nem utolsósorban pedig 
Beké Lászlónak, aki 1969-ben készült tanulmányához gyűjtött anyagát önzet
lenül felajánlotta e munkához. 

9 Bánszky Pál Naiv művészet a 20. század első felében Magyarországon (doktori 
értekezés - kézirat) Bánszky Pál tulajdona. 
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I. A MIKRO- ÉS MAKROKOZMOSZ VARÁZSÁBAN (1881-1910) 

„A művész lelkében mindig van valami a gyermekből, 
a magába zárkózottól a vásott kölyökig." 

Mokry Mészáros Dezső 

Mokry Mészáros Dezső10 1881. április 5-én született a Borsod megyei 
Sajó-Ecsegen.1 J A konszolidáció időszaka volt ez, amikor Magyarország szá
mára annyi balszerencse közt a súlyos elnyomatás ellenére is kedvező moz
zanat volt, hogy a tőkés rendszer gazdasági, társadalmi és jogi feltételei kelet
európai időmértékkel mérve kellő időben létrejöttek. A polgári forradalom, a 
mezőgazdaság modernizálása, a közlekedés és a hitelszervezet kiépülése, az 
alkotmányos konszolidáció csaknem egyidejűleg és egymást erősítve követ
kezett be. Édesapja Mészáros Bálint református iskolai tanító, aki hivatalán 
kívül gazdálkodást is folytatott. Fontos szerepet töltött be a falusi gazdák 
körében. A mezőgazdaság fejlesztésében irányítást adott, a jó példával maga 
járt elöl. Széles látókörű, jó szervezőképességű ember volt, aki hamar észrevet
te, hogy a tradicionális gazdálkodás és gondolkodás megrekedést vagy lesüllye
déstjelent a polgárosodás sodró áramában. Foglalkozott a szövetkezeti eszmé
vel, arab s félvér lótenyésztéssel, méhészettel és nagy segítségére volt környe
zetének szaktudásával a filoxéra által kipusztult szőlők és gyümölcsösök új 
fajtákkal való helyettesítésében. Kitűnő rajzoló volt.12 

10 A mokry előnevet művésznévként veszi fel, édesanyja nevét felhasználva 
(mokri: szlovákul nedveset jelent). Ezt váltva, hol mint Mokri hol Mokry végződéssel 
írja. Mivel ez utóbbi több helyen szerepel és utolsó periódusaiban is így írta szignóit ezért 
a Mokry Mészáros Dezső művészetét ismerőkkel egyetértésben az előnév y-nal történő 
írásában egyeztünk meg. ö maga erről így ír: „A Mokry nevet örökségül vettem fel; az 
anyai nagyapám Mokri András sajóecsegi református pap volt. Utólag rájöttem: idegen 
származású név, nem használom." Mokry Mészáros Dezső levele Beké Lászlónak. 1968. 
X. 12-én. Beké László tulajdona: Valóban voltak periódusok, mikor ezt az előnevet vagy 
„i" végződéssel írta, vagy nem „magyar" volta miatt. Későbbi levelében azonban ezt írja: 
„Értesítem, hogy a Mokry Mészáros Dezső művésznév, mint eddig úgy ezután is fenn
marad. Szivélyes üdvözlettel: Mokry Mészáros Dezső'. Mokry Mészáros Dezső levele 
Beké Lászlónak 1969.(? ) X. 17. Beké László tulajdona. 

11 MaSajóecseg. Dobrik István 1980.73.; 
12 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 

74.207.1.40. 
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Édesanyja Mokri Piroska a sajóecsegi református papnak a lánya 
„mintafeleség és áldott jó anya" aki gitározni tudott és nagyon szép hangja volt. 
Leánykorában színésznő akart lenni.13 Fiuk, Dezső egyedüli gyermek, test
vére még csecsemő korában elhunyt, örökölte apja fogékonyságát, édesanyja 
érzékenységét és a művészet iránti hajlamukat. 

A természeti szépségek bőségével megáldott kis sajómenti falu, szinte 
egymásra halmozva adta a lehetőségeket a világgal való ismerkedésre. Édes
anyja bálványozásig szerette fiát. A gyermekkor szabadsága, a fűzfasípolás, a 
falu hangulata és a büntetlenül ritkán maradt csínytevések, mind-mind meg
határozó erejű emlékekké nemesedve formálták egyéniségét. 

Már gyermekkorában jelentkezik önkifejezési hajlama és korán bizony
ságot tesz rajzolási készségéről: „. . . egy nagyobb fiúval a templomkertben 
játszottunk, majd elunván a szokott ugra-bugrálást, a pajtásom azt mondta, 
hogy hozzak vasalószenet, új játék következik, pingálni fogunk. Ez az isme
retlen szó rendkívül hatott rám - írja. . . . A templom mellett laktunk, mert 
apám tanító volt. Hazaszaladtam nagy boldogan, s hoztam egy darab szenet. A 
fiú egy vesszővel a porba rajzolgatott, s azokat a templom falára másolgattam, 
majd magamtól is firkáltam nagy gyönyörűséggel. . . Még ugyanazon a nyáron 
a vályogból épült méhesünket kellett megreparálni a közelünkben levő vályog
gödörből hozott sárral. Abból én is elcsentem egy darabot, s kezdtem formálni 
valamit.. . nagy boldogan szobrászkodtam s annak eredményeként tehenek, 
disznók, kakasok keletkeztek. A sikerültebbek a szárítás után a méhesben 
egy padkára lettek elhelyezve" — emlékezik önéletrajzi írásában.14 

A gyermekkor látszólagos kötetlensége ellenére, a szülői fegyelmezések 
a tekintélyes családi körülményekből adódó regulák elől menekülve, boldogan 
vesz titokban részt ha teheti a falu szélen, a szabadság más lehetőségeit ma
gukban rejtő találkozásokon a vándor cigányokkal. „. . . Irigyeltem az enyéim-
hez képest határtalan szabadságukat, vándorlásukat, fegyelmezet
lenségüket. . ." írja.15 

Az elemi iskolát édesapja keze alatt végzi 1887-től. Az akkori szokások
nak megfelelően egy idő után a tehetősebb gyerekeket cseregyerekként más 
városokba küldték egy vagy két évre. 

„ . . . Az öt osztály elvégzése után, — a hatodik helyett — a Szepességre 
kerültem mint cseregyerek, s helyemre egy kis cipszer leányt küldtek szüleim-

13 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74. 207. 1. 40. 

14 Mokry Mészáros Dezső: Életem HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 207.1. L 
15 Mokry Mészáros Dezső: Életem HOM Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 207. 1. 
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3. kép. Fiatalkori kép (kb. 1905-ből) 

hez egy évre.. . a szepességi Merény városkába úgynevezett német szóra, 
egyébként is változatossá téve gyermeki életemet."16 Az új helyen szerzett 
ismeretek erősen beivódtak emlékezetébe. A fenyveserdők, a vashámorok, a 
Gölnic-patakon tett kirándulások mind-mind más élményt jelentettek mint az 
otthoniak. Itt ismerkedik meg a vadászó „házi bácsin" keresztül az eddig 
számára ismeretlen állatokkal, ezek elejtésével, preparálásával. 1893-ban Mis
kolcon kezdi el az Ev. Református Gimnáziumot. A tanulás elég nehe
zen megy. Rossz tanuló, bukdácsol és egy évet ismétel is. A nyári szünetek 
annál izgalmasabban telnek. A természet iránti rajongása csak még foko
zódott. A Szinvára jár horgászni, csodálatos bogár- és lepkegyűjteményt készít, 
aminek egy jó részét az iskola meg is vásárolja a tanári szoba számára.1 7 

Az egyik nyáron Herman Ottó látogatja meg apját, segítséget kérve tőle ha-

16 Mokry Mészáros Dezső: Életem HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 207. 1. 2. 
17 Mokry Mészáros Dezső: Életem HOM Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 207. 1. 5. 
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lászati kutatásaihoz. Mokrynak ez is fontos emlékként sorakozik a többi kö
zött.18 1901-ben tesz Nagyrőczén felső kereskedelmi iskolai érettségit, majd 
egy évet a Debreceni Gazdasági Tanintézetben tölt.19 1903-ban szülei unszo
lására a Magyar-Óvári Királyi Gazdasági Akadémia hallgatója lett. Apja, aki 
ekkor már elég nagy területen gazdálkodott, elvárta fiától a munkája segítését, 
folytatását. Mokry nem mert ellenszegülni szülei akaratával, elvégzi az Aka
démiát. 

Első műveinek képi előzményeivel már e tanulóévek alatt találkozunk: 
„. . . A vegytan mellett itt a növény- és állattan tartozékaként a górcsövi tanul
mányok nagymértékben felkeltették érdeklődésemet. Nem a tudományos 
szempont, hanem a látott dolgok sokszor igen szép formái érdekeltek, szinte 
lenyűgöző hatást gyakoroltak rám. A tanulmányok szempontjából fontos látot
takat persze nagyítva, le is kellett rajzolni. Még abban az évben, fél év után 
hazajövet vettem egy górcsövet Pesten, csupán a művészi szépség szempontjá
ból szórakoztam, rajzoltam, ki is színeztem a látottakat, sőt azoktól eltérő 
rajzok is keletkeztek — egész füzetnyi." — írja emlékezéseiben.20 

A szépre való izgalmas rácsodálkozás hatalmába keríti, és a megfigyeltek 
majd a képzelet szülte látomások lerajzolására késztetik. 

Az észlelt dolgok talánya, az alkotásban rejlő visszaigazoló megismerés, 
az újat teremtő alkotó folyamatoknak az élménye már fiatalon megsejteti vele 
a művészet erejét. 

1905-ben kap oklevelet, majd Muhi pusztára kerül gazdatisztnek. „Csak 
egy évig voltam itt — írja, — mert elbocsátott az uraság, mivel a többi cseléd 
jogait követelni mertem." Itt folytatja a rajzolást és itt kezd el festeni. Ekkor 
érzi először igazán „eljegyezve" magát a művészettel a függetlenséget választ
va életideaként. 

18 „Ifjúságom emlékei között Herman Ottó is szerepel. Egy nyáron levelezőlapot 
írt apámnak - egyszerűen csak tanító úrnak címezve, mivel a nevét nem tudta - , hogy 
eljön a falunkba, s várja apám az állomáson, öt a halászat és a halak elnevezése érdekű 
tudományos szempontból, s kéri, hogy egy halászattal foglalkozó emberrel ismertesse 
meg. Kívánságának apám eleget is tett, - egy Lévai Péter nevű ecsegi halásszal ismer
tette meg. A Bódva folyó Ecsegnél ömlik a Sajóba, - ez is érdekelte Herman Ottói a 
halfajták szempontjából." 
Mokry Mészáros Dezső: Életem HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 207. 1. 5. 

19 A Magyar-óváron 1903. október 3-án kelt Leczkekönyvben a felső kereske
delmi iskolai érettségi (Nagyrőcze) és egy év a debreceni gazdasági tanintézetben (1902) 
végzések alapján veszik föl. Lsd.: Leczkekönyv és Felvételi Igazolvány HOM. Műv. Tört. 
Adattár. 

20 Mokry Mészáros Dezső: Életem HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 74. 
207. 1.5. 
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Személyiségének alakulásában meghatározóak azok a tulajdonságok, 
amelyek szinte egész életén keresztül motiválják cselekedeteit. Elsősorban jó 
megfigyelőképessége, élénk fantáziája, amely sohasem hagyja nyugton képze
letét. Filozofikus hajlandósága, amellyel a gazdagodó képzetkincs egyéni 
rendezésére törekszik, állandóan keresve helyét a világban. A természet tiszte
letével párosuló őszinte kíváncsisága, a megismerésben újabb és újabb terüle
tekre vonzza. Mindezek azonban soha nem egy egzaktabb feladatmegoldás 
felé viszik, hanem az élményanyagoknak csapongó fantáziája által megálmo
dott világába menekítik. így születnek meg a sejtek mikroszkopikus vizsgálatá
ból kapott ösztönzésből az „Élet idegen planétán", továbbá a „Misztérium" 
és „Óceánia" sorozatai. Az első kép, amely e górcsövi vizsgálat során kelet
kezett 1905-re datálható és egy feltehetően állati kötőszövet látványának 
szabad értelmezéséből született. Ez a sejthalmaz, amely még utal formáiban a 
mikroszkopikus kép összefüggéseire, már színezésében, a sejtzárványok, a 
sejtmag, a kötőszöveti struktúra dekoratív megjelenítésével nem értelmezésre, 
hanem a látványból a fantáziája által átírt és megálmodott kép esztétikai 
értékeinek fokozására épül. „A sejtek egyszerű vizsgálatából a képzelet korlát
lan és határtalan szabadságával jött létre az »Élet idegen planétán« képsoro
zata. A földi szépségideálok helyett inkább az alkotás örömének hódolva" — 
írja.2 * Erős fantáziáját, képzelőerejét olvasmányai még csak fokozták. Igen 
szeretettel olvasott tudományos-fantasztikus regényeket, köztük H. G. Wells 
műveit:2 2 „A csillagászati tudomány véleménye, hogy a világegyetem szám
talan bolygóján létezhet az élet valamilyen formája. Szerintem valóban így is 
van. A világegyetem nem lehet napok és bolygók csupán gépies forgataga." — 
olvashatjuk feljegyzéseiben.2 3 

A mikroszkóp feltalálása új lehetőségeket és szinteket nyitott a modern 
festészet előtt. Addig azonban, amíg másokat ez a felfedezés a nonfigura-
tivitás felé terelt, Mokry Mészárost egy soha nem látott távoli világ fantasz
tikus tájainak megfestésére inspirálja. A mikrokozmosz varázsa nála egy 
transzcendentális^világot szül, ahol a finom rajzú sejtszövetek elképzelt bolygók 
tájainak talajfelületévé, furcsa kis alakok takaróivá változnak. „Képeim lényei 

21 Mokry Mészáros Dezső naplója MTA. MDK. - o - I. 39. 1-6. 
22 Wells, H. G. (1866-1946) A Fabiánus Társaság tagja, a technokrácia elvét 

hirdette. Tudományos fantasztikus regényei Magyarországon is megjelentek. (Ember a 
Holdon, Az időgép, Emberistenek stb.) 

23 Mokry Mészáros Dezső naplója MTA. MDK. - C-I. 39. (1/1-51). Ebben a 
naplóban van beragasztva az általa 1905-re datált kisméretű kartonra rajzolt sejthal
mazt ábrázoló színes tusrajza. 

15 



4. kép. Élet idegen planétán, 1910. 
karton, vegyes technika, 24x31 cm, HOM. Ltsz.: 78.180. 

a talajból táplálkoznak, mint a növények" — írja jegyzetében. A művek 
megoldásukban többfélék de mindegyiknek organikus jellege konkrétan utal a 
górcsövi látványra. Ezek az utalások a korai képeknél még egészen pontosak, 
majd később lazábbak, átírtabbak. „A mikroszkópot eladtam, nem volt rá 
szükség, górcsövi vizsgálatok nélkül is ment a dolog, megtaláltam az utat, 
amelyben a górcsövi vizsgálat volt a mesterem" — írja.24 

1907-1908-ban Budapesten a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél jégkár
becslő. Ezt az állását is azonban otthagyja. Minden iránt nyitott személyisége, 

24 Mokry Mészáros Dezső naplója MTA. MDK. - C-I. 39. (1/1-5/1) 
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5. kép. Idegen planéta (Élet idegen planétán), 1930. 
karton, vegyes technika, 22x28 cm, HOM. Ltsz.: 78.102. 

fiatalos hévvel párosuló nyughatatlansága nem tartja meg ezen a pályán.25 

A szülőföld vonzása, a gyermekkor emlékei, ragaszkodása a falusi élet szépsé
geihez mind kevésnek bizonyulnak kíváncsi énjének legyőzéséhez. 

Pesti tartózkodása alatt megismerkedik a hivatalos művészettel, ki
állításokat látogat. Az itt szerzett élmények nagy hatással vannak rá és csak 

25 „Annak idején az édesapja roppant nagy kortese volt Kossuth Ferenc párt
jának. A választást a pártja mindig megnyerte ott, ahol Dezső apja korteskedett. Feltűnt 
ez Kossuth Ferencnek is, aki érdeklődött iránta, és akkor megtudta, hogy van egy fia, aki 
most végezte el Magyaróváron az Akadémiát. Mindjárt írt neki, hogy tud egy állást 
részére, a Gazdák Biztosító Szövetkezetében. Menjen oda és azonnal jelentkezzen. így 
odament Pestre kárbecslőnek. Jellemző rá, hogy elsősorban elkésett. Meglehetősen német 
fajta emberek voltak ott, - így mondta Dezső - vezető szerepben. Egyszer kárt kellett 
becsülni. Azt mondták neki, hogy ahol a nagy földbirtokosokkal van, azt tetemes módon 
meg kell segíteni. A kisparasztságot nem, ugye azok nem veszítenek olyan sokat. Erre 
Dezső azt mondta: Ja, kérem akkor én itt roppant rossz helyen járok, mert tudniillik, 
nekem eszményem a magyar paraszt". Dobrik István 1980. 73. 
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6. kép. Élet idegen planétán (kerettel), 1910. 
karton, vegyes technika, 21x30 cm, HOM. Ltsz.: 53.248. 

megerősítik vonzódását a művészet iránt. A művészetről való elképzelésével a 
látottak és tapasztaltak azonban nem egyeztek. A sokat emlegetett művészeti 
központok, Itália, Párizs azonban őt is vonzzák. 

1908-ban egy hirtelen elhatározással Olaszországba utazik. „. . . Haza 
menni már nem mertem, a szabadságra vágytam. Eszembe jutottak a sátoros 
vándorok, akiket gyermekkoromban annyira irigyeltem szabad életükért.. . 
Minden megpróbáltatást és nyomorúságot vállalva világgá mentem, s ez a 
vándorlásom kisebb-nagyobb megszakításokkal 1908-tól 1914-ig, a világ
háború kitöréséig tartott, minden művészi, vagy egyéb cél nélkül, jórészt a 
véletlenre bízva magam. . . Olaszországot választottam és meg sem álltam 
Nápolyig." — írja.26 Magával visz néhány „fantasztikus" képet az addig 

26 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74.207.1.6. 
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7. kép. A 6. sz. kép részlete 

készültek közül, melyeket nagyon nehezen értékesít a megélhetést biztosító 
pénzért. Nápolyból — rövid ott tartózkodás után — Capri szigetére utazik, 
ahol sikerül szállást találnia. Tanyát ver a Caffe Morganóban, ahol angolul, 
franciául és németül is beszélnek. Festő felszerelést vásárol és elkezd dolgozni. 
Ekkor születnek az „Élet idegen planétán", (Idegen világ) az „Óceánia" és a 
„Misztérium" sorozatának további darabjai, melyek a sziget fantasztikus szép
ségeit, bizarr szikláit, a kék és egyéb barlangok csodáit csak igen nagy áttétellel 
ötvözik magukban. Az „Idegen világ" és a „Misztérium" sorozat darabjai 
meleg sárga-kék-arany, vagy éppen zöld-vörös színben ragyognak. Van ahol 
egész közeli, szinte sejtelmesen zárt világú „biostrukturat" idéz, másutt 
későbbi művein viszont már távolabbi nézőpontból az ismeretlen bolygó hori
zontja mögött megjelenik a mindenség, a planétákkal teli kozmosz végtelenje. 
Egyes képein a vörös, zöld, sárga, fekete koncentrikus lepénynyalábokból 
zsurlótestű, emberfejű lények nőnek ki; koponyák, torz fejek, lepkék kava
rognak szürreális zsúfoltságban. Máshol buja vegetációt idéz és a mikrostruk-
túrára emlékeztető pont- és vonalsorok variánsai, a képzelet szülte organikus 

2* 19 



8. kép. A 6. sz. kép részlete 

formákon belül megjelenő' dekoratív formaváltások kaligráfíájukkal a sze
cesszió nagy áramához csatolják e műveket (4., 5. kép). Fokozza a művek 
dekorativitását és különleges hatását készítési módjuk egyedisége is. Mokry 
ezeket a műveit színes rajzként emlegeti. A munkák szinte jórészt kartonra 
készültek tussal és temperával. A különböző vastagságú vonalak, vonalhálók 
mellett a ponthalmazok egy része szinte gyöngyházberakásra emlékeztető 
testességgel emelkedik ki a síkból (6. kép). A rajz elkészülte után felvitt 
lakkréteg azután még jobban fokozza ezt a hatást. Finom tónussal és fénnyel 
összefogta a képet, tüzes levegőtlen ragyogást kölcsönözve e képzelt földöntúli 
világnak. 

A makrokozmosszá tágult mikrokozmosz mellett a másik tematika 
ekkor az „Óceánia" sorozata, ahol a tenger élőlényei jelennek meg hasonló
képpen e kétdimenziós világban. A misztikus hajlandóság Mokrynál 
kezdettől fogva jelentkezik. Erre utal az 1905-ben rajzolt „Halál", az 
1907-ben készített „Misztérium" is, — amely e sorozat egyik névadó korai 
darabja — és itt a Capri szigetén 1908-ban festett „őrdögfej" c. műve. 
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9. kép. A 6. sz. kép részlete 

Az utóbbi sötét-olajzöld és vöröses-barna színvilágú kép, melyen egy stilizált 
fa ovális sejtekre emlékeztető levelei töltik be a felületet. E sejtelmes burján
zásból bukkan elő színben teljesen azonosultan egy meredt tekintetű ördög
fej. A fantasztikus élővilágon egyre inkább úrrá lesznek ezek a titokzatos — 
szimbolikus utalások, melyek majd az első világháború éveiben teljesednek ki, 
de jellemzőek műveire még az 30-as években is. 

A szigeten megismerkedik az itt élő orosz menekültekkel — köztük 
Maxim Gorkijjal — kik az olasz kormány engedélyével itt telepedtek le. 
Képeit nem nagyon tudja értékesíteni, hiszen az idelátogató turisták is első
sorban a sziget nevezetességeit kérték számon az itt dolgozó festőktől. 

Alkalmi halászsegédnek egy halászcsaládhoz költözik, hogy megélhe
tését biztosítsa. Képeiből barátai vásárolnak, így Gorkij is megszerez tőle egy 
„Óceániai Csigaembert" és egy „Planétát". Itt ismerkedik meg egy svájci ke
reskedővel, név szerint Julius Eckkel, aki a szigeten vadon növő rozmaringot, 
kagylókat, bogarakat, lepkéket gyűjtött. Eck a világot járta és a felsoroltakon 
kívül mű- és néprajzi tárgyak gyűjtésével is foglalkozott, amit azután a föld 

21 



10. kép. Idegen világ (Mysterium), 1910 k., 
karton, olaj, 15x16,5 cm, HOM. Ltsz.: 76.26. 

más részein jó pénzért értékesített. Mokrynak szimpatikus volt ez a vándor
élet. Eckkel szoros barátságot köt, aki közben Mokryt a gyűjtés mikéntjére is 
tanítgatja a szigeten. A svájci kereskedő megérzi Mokry Mészárosban a gyűjtő
szenvedélyen kívül a művészi szellemet, a kalandvágyat és az egzotikus külön
legességek iránti érzéket. Ajánlatot is tesz neki, hogy ne csak festőművész 
hanem gyűjtő is legyen és vegyen részt vállalkozásaiban. Megadja svájci címét 
is. Mokry Mészáros nem tagadja kedvét az ajánlat iránt, de nemet mond annak 
ellenére, hogy a szigeten nagyon mostoha körülmények között él, és csak 
halászatból tudja fenntartani magát. 

A honvágy egyre erősebben jelentkezett, de a hazautazáshoz nem 
tudott elég pénzt összegyűjteni. Bár hiúsága nehezen engedte, mégis rászánta 
magát és pénzt kért szüleitől. Közel egy évi olaszországi tartózkodása után 
1909-ben hazatér. Pesten -útját megszakítva - találkozik dr. Rózsa Miklóssal 
a Művészház igazgatójával, aki kiállítási lehetőséget ígér neki. 

Egy év sem telik el és a lehetőség valósággá válik. 1910. januárjában 
képeivel először vehet részt kiállításon. A Művészházban megrendezett csopor-
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tos bemutatkozáson Mokry Mészáros harmincegy művével szerepel 
„Stúdiumok", „Óceánia", „Kietlen világ", „Élet idegen planétán", „Chaos" 
címek alatt. E bemutatkozás visszhangtalan marad, ami teljesen érthető volt a 
századforduló sajátos magyar helyzetében, amikor majdnem egyidejűleg 
hatott a naturalizmus, az impresszionizmus, szimbolizmus és a szecesszió, 
melyektől szó szerint megriadt a konzervatív Magyarország. így nem is tudták 
értékelni műveiben egy új festészet jelentkezését, mely irányultságról Apolli
naire így ír: „. . . az a tény különbözteti meg a régitől, hogy már nem az 
utánzás művészete, hanem a képzeleté, amely új teremtés felé igyekszik emel
kedni."27 Ennek ellenére néhány képet elad, és ami fontosabb támogatókra, 
barátokra talál. Ekkor hozza össze a sors Gulácsy Lajossal is, akivel — mint 
írja „sokat évődtünk egymás bolondságain". Kapcsolatukról így vall egy 
helyütt: „Igen szerettem Lajost. Mikor képeimet először látta, azt mondta: — 
Ha te ilyeneket festesz, nemsokára a Lipótmezőre kerülsz. — Amikor mégis ő 
került oda, meglátogattam. A kertben találkoztunk. — Na cimbora, ki került 
először ide — mondom én. — Lajosnak voltak világos pillanatai, mint akkor is. 
— Hát én — felelte — de azért irigyelhetsz. Mert ma ez az egyetlen hely, ahol a 
magyar művésznek nincsenek megélhetési gondjai, van szállása, ellátása, gond
talanul festhet. . ,2 8 

A Gulácsyval való találkozás fontos mozzanat Mokry életében. 
Gulácsynak éppen ezidőtájt mutatkozott meg legnyíltabban ellenzékisége és 
lázongása, s éppen ebben az időben mutatta meg, hogy kapcsolatot akar 
teremteni az élő művészeti és irodalmi élettel. Az „életet áthatni művészettel" 
kijelentése, amely célkitűzése egyben saját alkotói magatartását igazolta, 
Mokry Mészárosnak is fontos önigazolást jelentett. Megerősítette saját hitében, 
különcnek tűnő, művészi vállalásában. Művei, festői magatartása, melyet a 
tudományos fantasztikum, a dekoratív és mozgalmas vonalvezetés, a színek
nek és formáknak szürrealista ereje jellemez, ezidőtájt akaratlanul is a megúju
lásra törekvő erőkhöz kapcsolták. 

Ilid. Pók Lajos 1977.97. 
28 „Néhány óra a 80 éves Mokry Mészáros Dezsőnével" - újságcikk 1961. HOM. 

Műv.-tört. Adattár. 
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II. VÁNDORÉVEK (1910-1914) 

„Már nem is a művészet, hanem az élet érdekelt. 
Nem óhajtottam festőállvánnyal s palettával 
szaladgálni mint a festők, - nem választottam 
magamnak ilyen vagy olyan izmust, sem művész iskolában, 
sem magánúton senkitől sem tanultam." 

Mokry Mészáros Dezső 

Ha a századvég művészeti forradalmának alapélményét egyetlen aforisz-
tikus formulára akarjuk redukálni, azt mondhatjuk róla, hogy vezérelve a világ 
megmagyarázhatatlanságának, kifejezhetetlenségének élménye volt. A polgári 
világ kultúraegységének századvégi teljes széthullása, az értékek relativálódása 
és kollíziója — például a morális és művészmagatartás vélt összeegyeztethetet-
lensége —, a természettudományos világ titokzatossá válása. A művészi forma 
e szemlélet számára a megformálhatatlan formába öntése, a kifejezhetetlen ki
fejezése volt, lényege szerint paradox és abszurd tevékenység. A műalkotás 
nem képe volt a világnak, hanem szimbóluma. Szimbólum, mely éppen nem 
azáltal jelképezte a megfoghatatlan valóságot, hogy egylényegű volt vele, an
nak tükrözése vagy leképezése volt, hanem paradox módon éppen ellentétes
sége által. A paradox szimbólummá emelésének ez a gyakorlata a stilizáció. 
A világ és ábrázolásának paradox volta mint alapélmény, táplálja a századelő 
művészetét. Belőle irónia fakad és szorongás. Közép-Európa viszonyai között 
inkább a szorongás vált alapélménnyé és főmotívummá.2 9 

Mokry Mészáros sem tud hatása alól menekülni e szorító érzésnek. 
A fantasztikumot kereső műveiben, a mindenséggel foglalkozó „Miszté
rium" sorozatában a tudomány igézete mellett a jelenből való elvágyódás is 
tükröződik. Műveinek egyre erősödő stilizáltsága, jelképeket kereső szoron
gása már nem a kezdeti játékos fantáziájának szülöttei. Harmincéves fejjel egy
részről még szinte utópisztikusán hisz a tudomány gyors fejlődésében, más
részről a századforduló válságérzete nyomán kétkedő misztikussággal keresi az 
utat a világ és önmaga mélyebb önismerete felé. 

A barátok és Gulácsy Lajos ösztönzésére 191 l-ben Párizsba utazik. Egy 
Párizsban élő újságíró, Aranyosi Pál támogatásával, - kivel utazása előtt már 
levelezést folytat — sikerült két helyen bemutatnia a magával vitt műveket. 

29 Magyarország története 1890-1918. 1978. II. 977-978. 
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/ / . kép. Kép a „Mysterium" sorozatából (öceán - Hullám), 1931. 
(archív fotó üvegnegatívról), HOM. Művészettörténeti Adattára 

Talvival. Szülei tékozló fiukat itt is támogatják, pénzt küldenek neki és 
Párizsból barátaival még spanyolországi körutazást is tesz, majd Brüsszelbe, 
Ostendebe és Londonba is ellátogat. Ekkor hozza össze a sors Olga Guglewicz 
lengyel származású orosz énekesnővel is, akivel szorosabb kapcsolatba kerül. 
1912-ben hazatér Párizsból. Olgával érkezik Budapestre, akitől azonban hama
rosan végleg elválik. Az énekesnő Moszkvába utazik, Mokry néhány képét 
emlékül magával viszi.33 

Még hazautazása közben Zürichben felkeresi a Capriban megismert ba
rátját, a kereskedő Julius Ecket.34 Ezen a találkozáson Eck újra ajánlatot 
tesz Mokrynak, és meg is egyeznek abban, hogy 1913 tavaszán elviszi magával 
az első gyűjtő próbaútra és anyagilag is gondoskodik róla. 

33 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74. 207. 1. 15. és Olga Guglewicz névjegye. HOM. Műv.-tört. Adattár 

34 Julius Eckkel a Capri szigetén történt megismerkedésük óta levelezett. Üzleti 
útjáról az Egyesült Államokból 1912-ben tér vissza Svájcba, ahol találkoznak Mokryval. 
Mokry Mészáros Dezső: Életem. HOM. Helytört. Adattár. Ltsz.: 74. 207. 1. 17. 
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Mokry ezután hazatér szülőfalujába. 1912 őszén újra fest otthon a 
„maga módja" szerint.3 s Ekkor készülnek az „Idegen világ" c. sorozatának 
további darabjai és ekkor készíti el a „Július hava" c. képét, amely egyik 
előzménye a későbbi, magyar tájat idéző képeinek. A kartonra festett 
olajképen nyári verőfényben szikrázó dombos tájat jelenít meg. A nap fény
sugarai a kép felső szélének közepétől centrálisán szóródnak szét beragyogva 
az egymásba fonódó földsávokkal osztott dombokat. A távolban hegycsúcs, 
az előtérben felszántott föld foltja. A kép középső sávjában az asztagok apró 
aranyló pontjai kalárisként díszítik az egymásba futó zöld és barna parcel
lákat. Mokry Mészáros nem egy konkrét tájat tár elénk. Nem a valóság leképe
zésére, analízisére törekszik. Ez a kép inkább a valós táj élményeiből építkező 
költői látomás, képszerű eszme érzékeltetése. Mindezt olyan stiláris eszkö
zökkel teszi, amelyeket már kialakított előző sorozatainak készítésekor. Leve
gőtlen ragyogás, a pont- és vonaljátékok dekoratív hullámzásaival idézi a 
júliusi határt (30. kép). 

A tél folyamán levelet kap dr. Rózsafy Dezsőtől, melyben felkéri küld
jön néhány képet az Üj-Zélandi Theozófusok Egyesületének bemutató
jára, örömmel tesz eleget a kérésnek és néhány festményt elküld a meg
adott címre.3 6 

Szülei igen nehezen bár, de beleegyeznek újabb utazásába és anyagilag is 
ellátják. 1913 tavaszán a jelzett időre Genuába érkezik, ahol már várja Eck, 
kereskedő barátja és néhány nap várakozás után egy francia hajóval Nápoly 
érintésével Tuniszba, majd vonattal délebbre a sivatag széléhez utaznak. Társa 
unszolására itt jó néhány képet fest. Ekkor készültek többek között az „Arab 
erődítmény tuareggel", a „Pusztába vesző táj", az „Elhagyott oázis" c. képei. 
Az új élmények és tapasztalatok más festői feladat elé állítják Mokryt. Ennek 

35 A festés mellett újra „utazik". Kirándul a Tátrába, majd Zakopanén keresztül 
Krakkóba, ahol megismerkedik egy varsói újságíróval. Mokry Mészáros Dezső: Életem. 
HOM. Helytört. Adattár. Ltsz.: 74. 207. 1. 17. Krakkóból képeslapot is küld: „Én most 
bejutottam a varsói művész kolóniába s meg van ígérve, hogy szeptemberben vagy októ
berben kiállíthatok. Szóban a többit. Kezeit csókolom: „Dezső'" L. HOM. Műv.-tört. 
Adattár. 

36 Ezt a kollekciót visszaküldik, nem vásárolnak és nem is állítják ki. Mokry 
Mészáros az alábbi leveleket kapja: „nem azon múlik, hogy nem értékelik, hanem nem 
vesznek meg olyan képet, amelyek mint az ön képei kísértetiesek és félelmesek.. ." 
„Hajlandó vagyok azt hinni, hogy hamarosan megjön a munkáinak az elismerése - műve, 
olyan egyedülálló és gazdag képzeló'erejű, de éppen ez olyan idegenül hatott és olyan 
titokzatos..." Auchland, New Zeland 1914. IV. 2. 1914. III. 22. A két levél fordítását 
L. HOM. Műv.-tört. Adattár. 
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12. kép. A sivatag 1913-14. Tunis, 
vászon, olaj, 84,5x64 cm, HOM. Ltsz.: 78.107 

hatására ezeken a képeken már eltérő kompozíciós séma érvényesül, mint az 
előző művein. A két sivatagi kép, a „Pusztába vesző táj" és az „Elhagyott 
oázis" couleur localja még epizódnak számít, de az „Arab erődítmény tuareg-
gel (Sivatag)" c. képe már a későbbi, jellegzetesen naiv kompozíciós rend 
szerint épül fel. A kép előterében vörös burnuszban és sapkában fotografikus, 
premier plan beállítással egy bennszülöttet ábrázol profilban. Mögötte — ezzel 
párhuzamosan — jelenik meg kulisszaszerűen a sivatagi táj. Középtérben a 
mélyzöld füvű oázis sárgás-fehér építményeivel, és a pálmafákkal egyen
súlyozza a bennszülött vöröses-meleg foltját. Mindezek mögött, — mintha a hűs 
árnyékot tűző napsütés váltaná fel — izzó-sárgán a sivatag nagy foltja távol
ban egy szigetnyi oázissal. A kép felső negyedében az ég melegsárgával tört 
kékje, a jobb sarokban pedig egy szempár, mely elliptikus színes nyalábokkal 
körbefogottan valami természetfeletti erők démoni erejét szimbolizálja. Ez a 
fajta képszerkesztés és a módozatai jellemzik majd a későbbi „ősvilág" kom
pozícióit is. A kép villanásnyi titokzatossága pedig továbbra is Mokry misz
tikus hajlandóságáról árulkodik. A megszáradt festményeket faládában postán 
küldi haza. 
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13. kép. Trópusi táj (Ázsiában), 1928 k., 
karton, olaj, 30x30,5 cm, HOM. Ltsz.: 78.109. 

Alexandria a következő úticél, ahonnan Ceylon szigetére hajóznak. 
A Vörös-tengeren keresztül Aden érintésével érkeznek a fővárosba Colombóba. 
A festői szépségű sziget fővárosa lakosaival, vallásával, szokásaival különleges 
élményt jelentett az ekkor 32 éves fiatalembernek. Végigjárja a város neveze
tességeit, múzeumait, részletesen megismerkedik a sziget történetével, nép
rajzával, növény- és állatvilágával. A svájci gyűjtő egyik itt élő barátjánál kap 
szállást és ellátást, aki mint raktárnok tevékenykedett a vállalkozásban. 
A szakmai lapok „átböngészése" után pontos feladatokat kap a rovargyűjtésre 
és más tárgyak felkutatására, megvásárlására vonatkozóan. A sokszor több 
napos gyűjtőútjain rengeteg élményben van része. Ezekhez kapcsolódik több 
későbbi egzotikus tájat idéző műve is. Egyik legszebb ezek közül a „Trópusi 
táj" c. kisméretű olajképe. Ez a kis kompozíció kiegyensúlyozott színeivel, 
naivan kedves formavilágával szinte kis bekeretezett ékszerként hat. (13. 
kép) A kétoldalról középre boruló pálmafák melegzöld lombja között az 
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aranysárgán izzó rovátkolt ég foltján madárraj. Alattuk a barna, zöld és vörös 
sávokkal tagolt horizonton suta, mammutszerű lények. Elöl egymásnak háttal 
két pár pettyezett mintájú zöld és vörös gázlómadár áll a mélybarna homály
ból elővillanó virágok között. Mindez mintha valami valószerűtlen mesevilág 
lenne, melyet fokoz a színek visszafogott ragyogása, amit a testesen festett 
formák fölött levő lakkréteg okoz. A festésmód itt is hasonló mint az előző 
képeinél. Az olajfestékkel is úgy bánik mint a temperával, csak itt az anyagból 
adódóan nincs lehetőség finomabb kalligrafikus megoldásokra, mint arra a 
lakkozott, tus és tempera képeinél mód nyílt. A vonal szerepe csökken, bele
olvad a tónusok és színek egymást váltó harmóniájába. A kép színeiben a 
vörös és zöld komplementer kontrasztjára épül. Fülledt levegőtlenségét, meleg 
trópusi hangulatát a sárga ég, a színek csekély térbeli mozgása és a zöldet 
valamint a vöröset egymáshoz közelítő barna szín még csak fokozza. Az adott 
jelenből a messze tűnt múltba való elvágyódás hozza létre Mokrynál ezt az 
álomszerű képi valóságot. Itt is minden látott dolgot átír erős fantáziájával, a 
napi élményeket a képzelt múltba vetíti. „Nem bírtam a természetet hűséges 
valóságában lefesteni, mindig az ősemberek, a mammutok kora jutott az 
eszembe. Tehát festettem elefántok helyett mammutokat, bennszülöttek 
helyett kőkorszaki ősembereket. . .„ — írja.3 7 A múlt felé fordulását és érdek
lődését miszticizmusa és a szigeten a buddhizmussal való találkozása csak 
fokozza. Nyolc hónap elteltével Alexandriába utaznak,38 majd innen egy 
osztrák gőzössel Mokry Mészáros újra hazatér.39 

37 Beké László: Mokry Mészáros Dezső (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár 74. 
207. 2. 4. o. 

38 Barátjától elválva, további terveket szőnek. Ezek azonban már nem valósulhat
nak meg. Julius Eck 1914-ben szívszélhűdésben meghal. Sírja a Zürichi Kálvinista temető-* 
ben található. 

39 Dr. Mészáros Lászlóné, Felvintzi Takáts Mariannái levő önéletrajz szerint 
1914-ben még Oroszországba utazik(!) Krakkó, Lemberg-Kiev érintésével a Krím fél
szigetre. L.: önéletrajz (másolat) HOM. Műv.-tört. Adattár. 
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III. A PREHISZTORIKUS-ARCHAIKUS MÚLT IDÉZÉSE. 
REALISTA IRÁNYULTSÁG (1914-1945) 

„A művészetet nem mint szórakozást, 
vagy tanult mesterséget gyakoroltam. 
Muszáj volt nekem azzal foglalkozni." 

Mokry Mészáros Dezső 

A századelő magyar képzőművészetében a szecesszió és a szimbolizmus 
térnyerése mellett a művészet forradalmát a MIENK, a Nyolcak tevékenysége 
és a Csontváry és Gulácsy nevével fémjelzett új festővilág teremtése jelentette. 
Az 1912—1913-as újabb politikai élénkülés keltette reményeket azonban a 
háború semmivé tette. A jövő kilátástalanságával perspektívájában a múlt 
visszahozhatatlanul elveszett paradicsommá szépült. Mokry Mészáros életében 
is fordulópontot jelentett a háború. A katonaság alól jobb szeme hibája miatt 
felmentették. Ezeket az éveket szülőfalujában, Sajóecsegen tölti. 

A „Misztérium" sorozata újabb darabokkal bővül. Az idegen világ és a 
földi titokzatos erők képi „megidézése" mellett a háború válik központi témá
jává műveinek. Egyik ilyen jellemző munkája az 1915-ben készült „Háború 
(Háborús szimbólum)" c. kisméretű színes rajza (15. kép), amelyre még 
mindig a szecesszióval ölelkező szimbolizmus a jellemző. A kép technikáját 
tekintve itt is azonos a „Planéták" c. sorozat készítési módjával. Színes tus és 
tempera, majd egy összefogó, erős lakkréteg. A kép bal oldalán egy szakadék 
tetején a mikroszkopikus látványt idéző stilizált növényi formák között egy 
befelé forduló koponya. Az előtérben vörös virágok, egy kemény rajzú repü
lőt szimbolizáló lepke, alul a képtérbe óvatosan bekúszó gyík, vagy szala
mandra. A háttérben sötét aranyfüstöt okádó vulkán előtt sírkeresztekkel teli 
parcellázott föld. A téri tagozódás ellenére a kép összefüggő erőteljes rajzos-
sága, dekorativitása, a színeknek a fekete és melegsárga kontrasztjára épített 
összefogottsága, fülledt levegőtlensége nem kelt térérzetet a nézőben. A ter
mészeti látványból kiemelt és képpé szervezett stilizált motívumoknak szinte 
mindegyike jelkép erejű, egymással összefüggésben is szimbolikus rendszert 
alkot. Hasonló az utalások rendszere a sorozat más lapjain is, csupán a hábo
rút, a tragédiát, a sorsszerűséget szimbolizáló formáknak a hangsúlya és a 
fantáziált tájakba való beillesztése különböző. Egy másik karakteres lapján 
(46. Misztérium, Háborús Szimbólum 1915.) például sakktáblaszerű monoton 
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14. kép. A szent kígyók, 1929. 
karton, vegyes technika, 26x35,5 cm, 

HOM. Ltsz.: 78. 108. 

15. kép. 
A háború (Háborús symbólum), 1915. 
papír, színes tus lakkozva, 15x19,5 cm, 

HOM. Ltsz.: 78.104. 
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16. kép. A 15. sz. kép részlete 

17. kép. A 15. sz. kép részlete 

rendben váltogatják egymást szívek, országalmák, halálfejek. A kép alsó ne
gyede viszont kozmikus tájjá nyílik fel, melyet felnagyított mikroszkopikus 
sejtek kráterként szaggatnak fel. A művész képzeletének szülöttei másutt már 
sejtelmes árnyakként lopakodó szellemalakok. A színvilág még egyszerűbbé 
válik és hihetetlenül kifinomul, a fekete lidércvonulás késleltetett ritmusát 
pusztán a kék különböző árnyalatainak hullámvonala kíséri. 
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Életkörülményei 1916-ban a festés abbahagyására késztetik. Kertész
kedik, segít szüleinek akik eladják a földeket, jószágaikat és Miskolcon vesz
nek lakást.40 Röviddel költözésük után 1917 decemberében anyja, majd 
1918 februárjában apja is meghal. Családtalanul, egyedül marad. Csupán a 
miskolci ház és a sajókeresztúri szőlő maradt meg. Válságos időszaka követ
kezik életének. A szülei elhunyta, a háború tragédiája, a hadikölcsönbe fekte
tett pénzvagyon elvesztése után tanácstalanul egyedül marad. Ebben az idő
szakban kétkezi munkával megkeresve kenyerét, igen vegyes anyagi körül
mények között él. Ez az időszak 1924-ben zárul le, mikor megismerkedik 
Bódogh Erzsébettel, akivel házasságot köt.4 x Maga is így emlékezik vissza erre 
a jelentős eseményre: „1924-ben életem válságos szakasza lezárult, mert meg
érkezett Bódogh Erzsébet élettársul, vigasztalást, életet, munkakedvet hozva 
magával. Általános fellendülés következett be. . . 1924-től a kiállítások is meg
indultak, a Nemzeti Szalonban és egyebütt " 4 2 

Feleségével a nyarat Miskolcon, a telet Budapesten töltik. Erzsébet 
asszony jó társnak bizonyul. Mokry ez idő tájt kezd el újra festeni. Misztikus 
hajlandóságán és nem utolsósorban ezt tükröző művein keresztül kapcsolatba 
kerül a Remsey Jenő és Remsey Zoltán által alapított, és a gödöllői iskola 
elveit valló művészcsoporttal, a Spirituális Művészek Szövetségével. Régebben 
készült műveivel már első kiállításukon szerepel 1924-ben. Művészetének 
újabb fellendülését, majd tematikus váltását, az őskorral való foglalkozás erősö
dése, magánéletének stabilizálódása és utazásainak élményei hozzák meg. Fe
leségével 1926-ban Velencébe látogat, majd 1928-ban már hosszabb itáliai 
úton vesz részt. Hogy az út és megélhetésük anyagi fedezetét biztosítani 
tudják, eladják 1927-ben miskolci házukat.43 Olaszországban Firenze, Róma, 
Nápoly látogatása után — felidézve az ifjúkori emlékeket — Capri szigetére is 
ellátogatnak. Utazása során pasztelleket fest (Meráni táj, Bárka napsugárban, 
Oroszlán napsugárban), majd hazatérése után 1928-ban elkészíti első prehisz
torikus múltat idéző képeit, (őskori emlék, ősállat éjszaka, ősvilág, ősi táj 
edénnyel) A képek tematikájához kapcsolódva szobrokat és kerámiákat is 
készít (ősállatok, bálványok, mongolok). 

40 A Miskolc, Fábián u. 13. sz. alatti házat vásárolják meg. 
41 Mokry Miskolcon Halmos Nándoréknál ismerkedik meg Bódogh Erzsébettél, az 

emó'di református pap lányával, akivel 1924-ben házasságot köt. Mokry és felesége má
sodunokatestvérek voltak. L.: Dobrik István 1980. 72. 

42 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74.207. 1.31. 

43 1927. május 7-én eladják 16 800 pengőért a miskolci Fábián u. 13. sz. alatti 
házukat. Lsd.: Adás-vételi szerződés HOM. Művészettörténeti Adattár. 
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Az életművét tekintve, időben éles cezúrát nem lehet vonni korszakvál
tásainak tartalmi és stiláris változásait illetően. Az első alkotói periódusának 
tematikája módosult változataiban megismétlődik és visszatér. Mindhárom 
témakörhöz - „Idegen világ", „Óceánia", „Misztérium" — visszanyúl ezekben 
az években is. A korai, 1905 és 1916 között készített művei azonban jóval 
erőteljesebbek, mint ekkor készült későbbi társaik. A képeken megjelenő 
figurák sem azonosak a korábbi művein szereplő lényekkel, akik még meta
morfózist szenvedett emberi fejformájukkal és zárt testükkel szerves részesei 
formailag is a kép egész dekoratív vegetációjának. Ezek a későbbi művek, 
melyeket harminc év választ el az elsőktől már észrevehetően szimbolista 
utalásaikkal a spirituális művészekkel való kapcsolatát, misztikus hajlandó
ságát és keleti orientációját is éreztetik Mokrynak. A központi figura, vagy 
figurák keleti bölcseket idéző stilizált fejeikkel, időtlenséget sugárzó testszer
kezetükkel az élet és halál, az örökkévalóság vagy a bőség szimbólumaként 
jelennek meg. A keletkezést és elmúlást idéző bizarr mongolszemű lényei hol 
kráterszerű plazmákból kiemelkedve, hol gyökér alsótesttel sorakozva jelen
nek meg a képeken, együtt a földbe ágyazott lárvaszerű képzelt előállapo-
tukkal és az örökkévalóságra áhítozó mumifikált társaikkal. E festői korszak 
stiláris jellemzői azután az őskort idéző képein — ha átmenetekkel is — de 
teljesen eltűnnek, csupán egy-két későbbi képen fedezhetők fel újra. Ilyen át
menetnek — vagy talán epizódnak — tekinthető pl. az „Oroszlán napsugárban" 
és a már röviden elemzett „Trópusi táj" című képei. 

Az ősvilággal, a prehisztorikus, archaikus múlttal foglalkozó képek ké
szítésének indítéka több szálon kereshető vissza. Furcsa módon, tulajdon
képpen Párizsban a múzeumokban fordult figyelme tudatosan az ősmúlt felé, 
amit megerősítettek későbbi utazásai, gyűjtései (Észak-Afrika, Ceylon). 
A gyűjtés szenvedélye már az első világháború éveiben is arra készteti, hogy 
önmaga Sajóecseg szomszédos falvainak határában ásatásokat kezdjen és kiala
kuljon egy kis „prehisztorikus gyűjteménye", amely néhány edényből, cserép
darabokból, kőbaltából, bronzfigurából, karkötőből állt.44 Ezt a konkrét cél-

44 Később ezekből a leletekből rendez be egy szuterén helyiséget budapesti 
házában. {Tauszig Mária szíves közlése). Gyűjteményét 1948-ban a Nemzeti Múzeum 
veszi meg; Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti adattár Ltsz.: 
74. 207. 1. 28. o. Ezirányú érdeklődését igazolja a feljegyzései mellett található kataló
gus is, melyet a Magyar Keleti Társaság adott ki. (Madeinne Dszugara. - Az elfeledettek 
árnyékai. Leo Frobenius egyetemi tanár afrikai őskori sziklarajzaiból - készült kiállítás 
katalógusa. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Bp. 1934./MTA. MDK. - C -
1-39/3.-3. 
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18 kép. ösvüág (Prehisztorikus állatok) 1929 k 
karton, olaj, 24x30 cm, HOM. Ltsz.: 74.98. ' 

19. kep. ösvüág (Őskori emlék, őskiállítás) 1928 
vászon, olaj, 65,5x52 cm, 
Kerekes Miklós tulajdona 
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20. kép. öshegyek, Ősemberek, 1935. 
papír, fehér kréta, 61x49 cm, 
Moldovan Domokos tulajdona 

21. kép. Oroszlán, 1936. 
papír, szén, 45x44 cm, Kecskemét, Naiv Művészek Múzeuma 
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22. kép. ösbarlang, ősállat, ó'svíz, 1935. 
papír, szén, pasztell, 45x58 cm, Moldován Domokos tulajdona 

zatú elhatározását diákkori emlékei is ösztönözik, ugyanis — feljegyzései sze
rint - már ekkor rettentő nagy izgalommal figyelte a Miskolci Pályaudvar 
rendezésekor történt ásatásokat, a világhírű mammutagyar megtalálását. Ez a 
gyűjtés és a gyűjtemény darabjai, valamint utazásainak élményanyaga motivál
ják az ősi világot fantáziáló képeinek formavilágát. Képeiben az ökonomikus 
társadalmak iránti vonzalma és tisztelete nyilvánul meg, amelyekben az ember 
és a természet egységét még egyensúlyi állapotok jellemzik. Az „ősök" kere
sése viszont — amely egyrészt a magyarok múltja iránti érdeklődéséből fakad 
— egyértelműen Keleten történik, és így az elkészült művek nagy részén erősen 
érezhető az ázsiai népek iránti vonzalma. Ezeken a „mammut korszak"-ot 
megjelenítő képein — ahogyan maga nevezte ősvilágot idéző sorozatát — az a 
leegyszerűsített kompozíciós rend érvényesül, amely már a Tuniszban festett 
műveinél jelentkezett. Jól jellemzi e művek szerkezetét és tipikus jegyeit Beké 
László tanulmányában: „Mokry Mészáros képeinek tere festett papírkulisszák 
rendszeréhez hasonlítható. A rövidülést nem ismeri, játékszerekre emlékez
tető ősállatai mindig a kép síkjával párhuzamosan mozognak. A képek előteré-
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ben gyakori a csendéleti részlet: urna, nyílhegyek, kőbalta, nyaklánc, másutt 
őshüllőkből összefonódó drapéria, vagy keretező falombok. A hátteret csak
nem mindig kis halmocskákká redukált hegycsoport zárja le, mögötte az ég
bolt minden részletét gondosan kitöltő napsugárral. A színek komor, keveret-
len méregzöldek, kékek, sötétbarnák, feketék, csak az ég fehér vagy világos
kék, és a kőedényeken világít egy-egy vörös vagy sárga folt"(18., 19. kép).45 

Ezen képek zöme már olajfestékkel készül kartonra vagy vászonra. Egy részü
kön még felrémlik a régi képeinek karcolt kalligrafikussága, többségükre azon
ban az olajfestéknek sajátos kezelése a jellemző. Mintha direkt primitív szer
számokat használna a képkészítéshez is, sugallva az őskorszaki állapotokat. 
A tubusból kinyomott festéket ha pl. földet ábrázol, egy szilárd tárggyal 
szinte felszántja. A testesebb olajfesték réteget több esetben még karcolja is, 
elsősorban edények díszítő motívumainál. Ellentétben színes rajzaival itt már 
a rusztikusabb felületek uralkodnak. 

A sorozatba tartozó képek közül egyeseknél egészen szenzációs festői-
ség nyilvánul meg, míg másoknál ez a háttérbe szorul és szinte csak 
a múlt mágikus megidézése élvezi a prioritást. Ezt jellemzik azok a gesztusai is 
alkotás közben, melyekkel az előadott történés, vagy szituáció hitelességét 
például egy, az azt jellemző tárgy melléklésével próbálja erősíteni. Az Óceánia 
c. sorozatának egyik festményébe apró halak vannak beragasztva, vagy ha pl.: 
ki akarja fejezni valahogyan, hogy egy fantasztikus ősállat szerinte halakkal 
táplálkozott, akkor a nyers anyagba egyszerűen beleragasztja egy halnak a 
csontszilánkjait.4 6 

Ez az alkotói magatartás jellemzi a plasztikák készítését is. A szobrok és 
kerámiák nyers anyagból készültek égetés nélkül. Szárítás után olajjal 
festette őket. Színvilágukat a barna, vörös, fekete és okker színek keveretlen 
együttese jellemzi. A legkorábbi kisplasztikák 1929—30-ra datálhatok és 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar szobrászat legfurcsább alkotásai. 
Az első csoportba sorolhatók egy része kapcsolódik az „ősvilág" — gondolat
körhöz és vízilovak, elefántok, medvebocsok vagyis valós állatok plasztikai 
ábrázolása, míg más részük fantáziaszülemények (23. kép). Ezek a gyerme
kien egyszerű, primitív felületkezelésű vaskos kis tárgyak ügyes karakterérzék-

45 Beké László: Mokry Mészáros Dezső (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár 74. 
207.2.5. 

46 Ugyanezt a gesztust más képeinél is megteszi. „A Pusztaság c. festménybe 
homokot is szórtam, hogy eredetibb legyen" - írja. Mokry Mészáros Dezső: Életem 
(kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár Ltsz.: 74. 207. 1. 18. 
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23. kép. Állatfigurák, archív fotó, üveg negatívról, HOM. Művészettörténeti Adattár 

24. kép. Állatfigurák, khán szobrok és tányérok, archív fotó üveg negatívról, 
HOM. Művészettörténeti Adattár 



25. kép. A három grácia, 1930 k. 
színezett agyag, m.: 13,5, 13, 12 cm, dr. Toldy Lajos tulajdona 

26. kép. Keleti figura 1930 k., 
festett, agyag, m.: 15 cm, Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Múzeuma 



27. kép. Rovátkolt edények, archív fotó üveg negatívról, 
HOM. Művészettörténeti Adattár 

kel, plasztikai sűrítéssel idézik a természeti prototípust. A másik csoportot 
alkotó, tátongó szemű, vigyorgó koponyákat, sátáni maszkokat (24. kép), a 
vonalas színes ornamentikával borított testű femin bálványokat (25. kép) a 
primitív népek ideoplasztikussága és a képeinél is erőteljesen jelentkező szür-
realisztikus vonások jellemzik. Ezek a rituális testtartás sziluettjébe merevített, 
súlyos sötét „Dzsingisz Khánok", „Imádkozó törökök" szinte meghazud
tolják méretüket monumentalitásukkal. Lekerekített tömegük tiszta egyen
súlyával leghangsúlyosabb darabjai a szobrok együttesének. A magyar szob
rászok közül kevesen jutottak ilyen közel a primitív népek plasztikájának 
lényegéhez, mint Mokry Mészáros Dezső ezzel az ősi bizarr együttesével. Ugyan
erről az eszmevilágról tanúskodnak ez idő tájt készült kerámiái is; az ember
arcú, oroszlánlábú, fedeles „szkitha" köcsögök, a reliefszerűen megmintázott 
kerámiatálak (27., 28., 29. kép). A spirituális művészekkel való szereplés után 
(1925, 1928) lehetőséget kap egyéni kiállításra a Tamás Galériában. A kiállí
tás jelentőségét fokozta, hogy annak rendezését két olyan szaktekintély mint 
Felvintzi Takáts Zoltán és Rózsa Miklós a KUT vezetője és a Modern Kiállítás-

. v 
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28. kép. Fedeles bokály, 
agyag, tempera, m.: 16 cm, 

HOM. Képzőművészeti Gyűjtemény 

29. kép. Lábas bokály, 
agyag, tempera, m.: 21 cm, 

HOM. Képzőművészeti Gyűjtemény 
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szervező Bizottság elnöke vették kezükbe. Az 1930. január 5-én megnyílt 
kiállításnak nagy sikere és még nagyobb sajtóvisszhangja volt. „. . . A régi 
képeim után, . . . egy új művészi területtel mutatkoztam be. Földünk őskora, 
?z ősállatok, s az ősember és művészete szerepeltek, festmények, rajzok, szob
rok és égetett agyagedényekben." — írja emlékezéseiben.4 7 

1931-ben újra szerepel a Tamás Galériában. Itt Czóbel Béla festmé
nyeivel kerámiáit és szobrait mutatja be. Rózsa Miklós így ír a bemutatott 
munkáiról: „Érdekes szobrai éppúgy mint tavaly bemutatott festmény ei, 
valami ősi, primitív álomvilág formanyelvét szólaltatják meg. Dekoratív szír ies-
ségük mellett is erős plasztikai hatásúak s zárt tömegükkel, stilizált for
máikkal, ázsiai nyugalmukkal szinte monumentális hatást keltenek. A maga 
nemében egyedülálló művészet ez, amelyben a modem fantázia rafinált egy
szerűsége, kelet ornamentális gazdagságával párosul."48 „Saját találrmányú 
technikai eljárásokkal, a magam modorában és szellemében dolgozom . Mű
vészetem jórészt az őskorral és idegen planéták életével, a mindenség 
mystériumaival foglalkozik, mint sejtelmes visszaemlékezésekkel e roppant 
távoli idők és korokból." — írja az első gyűjteményes kiállításának katalógu
sában. „A mai élet kevésbé érdekel. A jelen világnézetekkel nem értek, egyet, 
Ázsiában, Afrikában többet találtam abból, amit az intuícióm előre megsej
tett, mint Európában."49 „Az ősi lét forrásaihoz való visszafordulás Európa 
és a világ művészete számára mély cezúrát jelentett — írja Oto Bihaljji Merin, 
naivok világáról írt könyvében. Ezzel kezdődött meg a korai és primitiv kul
túrák rehabilitációja, a klasszikus antikvitás uralma alól a felszabadulás. 
A primitívek művészete azt a régi és megújított üzenetet hozta, hogy a világ 
nem az, amit a szem felfog, hanem amit a művész belőle tudva megérez. 
Az utánzás feladása, az illuzionista eszközök elhagyása új korszak, kezdetét 
jelentette. A primitív népek kifejező képessége, a nap, az extázis és intenzitás 
erőtartalékai voltak hivatva a művészet kimerült forrásait felfrissíteni."50 

47 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74.207. 1.35. 

48 Dr. Rózsa Miklós írása Mokry Mészáros Dezső és Czóbel Béla kiállításáról. 
Tamás Galéria. Bp. 1931. lsd.: Mokry Mészáros Dezső cikkgyűjteménye. MDK- C — I — 
39/1-51. 

49 Mokry Mészáros Dezső gyűjteményes kiállításának katalógusa. Tamás Galéria 
Bp. 1930. MDK. - C - I. 39/1-51; L.: még idevonatkozóan Lambrecht Kálmán: 1930. 
I. 12. 

50 Bihalfi Merin, Oto 1973. 6. 
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Mokry Mészárosnak ezek a művei is hasonló erőt sugároznak, és teszik 
egészen egyénivé üzenetét. Sorozatában a kitartó konoksággal és nem csök
kenő hévvel ismételt egyéni jelképvilága az emberben zavart kelt. Ha nem is 
értjük de érezzük a képek jelentését. A kezdetleges kifejezési eszközök 
mintha felélesztenék bennünk régebbi lényünk, személyiségünk elnyomott 
részeit. A látványhűség helyett, a lélek legmélyéből a rögeszme segítségével 
felhozott jelképek pedig és a különös hangsúly teremtés csak a kialakult ízlé-
sűeknek szokatlan. „Bizonyos, hogy az ily módon naivnak nevezett 
művészek munkáikat éppoly kevésbé érzik »naivnak« mint a sokkarú Siva-
figurák alkotói, magukét fantasztikusnak. Hiszen nem maguk a dolgok fan
tasztikusak, hanem lényegük — idegen álláspontról szemlélve — írja Oto Bihalji 
Merin. Azoknak, akik a naivok tudatvilágában élnek, az amit ők ábrázolnak, 
az egyedül igaz és lehetséges valóság."5 * Szinte ide kívánkozik E. H. Gomb-
rich megállapítása is, miszerint, „ . . . a festői ábrázolás nem a vizuális impresszió
nál kezdődik. A festő kiindulópontja sokkal inkább egy ábrázolási séma, 
amelybe úgyszólván »belelátja« a tárgyat, tehát a festő tulajdonképpen nem azt 
festi, amit lát, hanem azt látja amit fest."52 

A magyarság, magyarosság, népiség kérdése, ennek értelmezése és a 
konkrét művekben való megmutatkozása szinte vízválasztó jellegű volt a két 
világháború közötti időben. Mint sokan mások a 30-as években Mokry Mészá
ros is a magyarság keleti kapcsolatait keresi művészetében, mint ahogyan 
Kállai Ernő is az 1926-os „Magyarság és európaiság" című írásában: „a magyar 
lélekben európai és ázsiai vonások találkoznak."5 3 

A nacionalizmus, irredentizmus, turanizmus gondolatköre bőven ter
metté vadhajtásait. Mokryt is megérinti ennek a szele, de mégsem sorakoztat
hatjuk e hatás alatt készült munkáit az irredenta szobrok, a dicső nemzeti 
múltat feldolgozó áltörténelmi freskók, a díszmagyar és a Bocskay-ruha 
mellé. Igaz, hogy a „magyarság" még az őskort újraálmodó festészetét is 
motiválta: „A magyar népművészet Európában a legszebb, gyökerei az ős
ember díszítményeiben találhatók, származása Ázsia felé mutat" — írja. így 
válik érthetővé a kőkorszaki kerámiák bekarcolt motívumainak magyaros 
ornamentikája, máshol viszont az ornamentális díszítésekben az egzotikus 
ősállatok sajátosan átstilizált formáinak a megjelenése. Vagyis egyéni 

51 Bihalji Merin, Oto 1973. 6. 
52 E. H. Gombrich 1970. 40. 
53 Kontha Sándor 1980. 4. 
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30. kép. Tájkép. Július hava, 1912. 
karton, olaj, 48x54 cm, Kecskemét, 

Magyar Naiv Művészek Múzeuma 

31. kép. Reggel, 1942-43. 
vászon, olaj, 72x100 cm, HOM. Ltsz.: 70.148. 



32. kép. Tanyavilág, 1943. 
vászon, olaj, 63,5x75 cm, HOM. Ltsz.: 78.111. 

33. kép. A temető, 1939. 
vászon, olaj, 83,3x100 cm, Kecskemét, 

Magyar Naiv Művészek Múzeuma 

47 



34. kép. Varjak, 1934-35. 
papír, szén, 15x57,5 cm, Kecskemét, 

Magyar Naiv Művészek Múzeuma 

35. kép. Favágók, 1934-35. 
papír, szén, 50,3x75,6 cm, Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Múzeuma 
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36. kép. Aratók a búzatengerben, 1942. 
papír, akvarell, 47x60 cm, HOM. Ltsz.: 78.112. 

fantáziavilágába olvasztja az őt ért hatásokat, melyek tartalmi és formai átha
tásokat eredményeznek művein. kFelvintzi Takáts Zoltánnú való barátsága 
csak erősíti a keleti kultúrák felé való vonzódását. Náluk találkozik Abdul 
Latiffal a Magyarországon élő mohamedánok főpapjával. Az ő „kapacitá-
lására" 1930. májusában feleségével törökországi utazáson vesznek részt.54 

„ . . . szegényen, turistaként utaztunk, pénzünk nem nagyon volt" — emlékezett 
felesége. Bulgárián keresztül érkeznek Istambulba, ahol két hónapot töltenek. 
Tapasztalatairól be is számol Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában az „Elő
őrsben".55 

1931 nyarán festi első „paraszti magyar és tájképeit" (Fecskefészek, 
Csordás, Muhi puszta, Magyar tájkép, A kanász). Az ötvenéves Mokryban a 
hazai tájhoz, a magyar paraszti világhoz fűződő emlékei nosztalgikus erővel 

54 Török-magyar, kézzel írt szótára (szavak és mondatok) bizonyítja felkészü
lését az utazásra. A szótár hátán cím. Abdul Latif, efendi, egyetemi tanár, Krisztina krt. 
159. szám I. em. 1. sz. HOM. Műv.-tört. Adattár. 

55 Beszélgetés Mokry Mészáros Dezsó'né\él. Hangfelvétel. HOM. Műv.-tört. 
Adattár. 
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törnek fel. Festészetében ez ugyan már a 10-es évektől kezdve elszórtan fel-fel 
idéződik (Színek aratáskor, Július hava), de most szinte párhuzamosan az 
„Ősvilág" sorozatával, képek sorát teremti.5 6 A gyermekkor emlékeit fel
idézve, realista irányultsággal, szántóvető, halászó, kapáló, szénagyűjtő, fa
vágó parasztokat ábrázol. E művek egy része olajfestmény, másrészt 
akvarellek és szénrajzok. Ez a terület valójában az, ahol jogos a magyar pa
rasztfestőkkel való rokonságról beszélni. Képein a táji formák és a figurák a 
frontalitás törvényének alárendelten jelennek meg, mindig erősen kontú-
rozottan. A képek kompozíciós megoldására gyakran jellemző a közeli, fel
nagyított előtérben megjelenő figura, vagy csendéleti elemek (díszes tarisznya, 
korsó, ostor, kenyér) hangsúlyozása és így az előtér, háttér hirtelen kulissza
szerű váltása. A háttérben a szülőföld környékét idéző dombokat, szántóföl
dek parcelláit festi meg leggyakrabban. A képek egy részén a színek egymás
hoz közelítő tónusának alkalmazása jellemző, de legtöbbjüknél szívesen 
modellálja a gomolygó felhők mögül előtörő napsugár teret osztó, fénylő 
pasztáját. így ezen részek lokális színeinek intenzitása, valamint az ellen
fényes, árnyékos részek sötétebb tónusa dekoratív kontrasztot hoz létre 
a képein. Ezt alkalmazza mesterien például a „Reggel" és a „Temető" című 
képeinél (31., 33. kép). Ez utóbbinál a fény-árnyék e lehetőségét még 
jelképteremtő erőként is kezeli. A temetődomb átlós vonulata a képmezőt 
két részre osztja: a napfényes határra és az árnyékos temetőre, melyek egyben 
az élet és halál kontrasztját szimbolizálják. 

1934—35 telén készíti el a paraszti életet ábrázoló festményeihez csatla
kozó egyik legszebb mintegy negyven darabból álló szénrajz sorozatát. Ezt 
1935. áprilisában be is mutatja a Műterem Szalonban.57 Ezeken a szénrajzo
kon — ellentétben a naiv festőkkel, akik ösztönösen engedelmeskednek a 
horror vacui törvényének — az üres felületek mesterének bizonyul. A nagy 
üres mezők hihetetlen dekoratív feszültséggel telnek meg, ha egy ritmusos 
fasort, vagy madárlábnyomokat vezet rajtuk keresztül (Varjak télen, Fa
vágók). A minimális eszközökkel kifejezni tudás ereje sorolja ezeket a 
nagyméretű grafikákat Mokry Mészáros legeredetibb művei közé.58 

56 „Legősibb foglalkozások egyike a földművelés a mindnyájunk éltető eleme. 
A földhözragadt, gyökeret vert ember otthonát díszít. . . így indult el a képzőművészet 
felé" - írja egyik feljegyzésében MDK. - C-I. 39. 

57 Budapest, Kossuth L. u. 12. A Magyar Képírók Kiállításán. 
58 Beké László: Mokry Mészáros Dezső (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. 

Ltsz.: 74. 207. 2. 8. 
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37. kép. Sajómenti táj halásszal, 1944. 
papír, tempera, 60x47 cm, Kerekes Edit tulajdona 

Ugyanez jellemző az „Aratók" c. akvarelljére is (36. kép). Az előtérben átló
san vonuló kaszás-gereblyés parasztasszonyok rajzos dekoratív figurái mögött 
meghagyja a napsárga búzatenger nagy foltját, a kép közepén a középtérben 
megismételve az úton haladó emberek menetének ritmusát a tanyaház és 
fasorának párhuzamával. A magas horizonton balra gémeskút jegenyékkel 
köti össze a végtelennek tűnő határt a nyári fakóságú ég üres síkjával. Ezeken 
a festményein a tömegérzékeltetés helyett a tárgy felénk forduló felületének 
körvonallal, erős jellemző színfolttal való ábrázolása, s tárgy jellé változtatása a 
magyar népművészet erősen ornamentális jellegére vezethető vissza. E realista 
irányultságú műveinek naivitása nem esztétikai feltételek függvénye. Sokkal 
inkább az alkotó és a világ viszonyát tükrözi. Ezen a síkon találkozik a népi 
szemlélet, a gyermeki, a primitív és a naiv. Mágikus realizmus, mert a valóság 
ábrázolásából indul ki, de hiszi azt is, hogy a festett kép azonos a valósággal, 
csak éppen egy másik valóság, nem a látott s ebbe szinte mágikus képességgel 
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38. kép. Mokry Mészáros Dezső miskolci lakásában 

lát bele és írja körül festői eszközökkel. így jöhettek létre ezek a bensőséges 
átlelkesítést sugárzó, önálló törvényekkel rendelkező művei. 

Kétlaki életük továbbra is erősen meghatározza életvitelüket. „ . . . a 
nyarat Miskolcon és a keresztúri szőlőben, a telet a fővárosban töltöttük. 
A bútort és képeket Felvintzi Takáts Zoltán a Keletázsiai Múzeum igazgató
jának baráti szívességéből a múzeum padlásán helyeztük el a nyári időszakra, 
így vándoroltunk évekig."59 

59 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74. 207. 1. 35. Budapesten nincs egyelőre állandó lakásuk. Egyik bérletből a másikba 
költöznek. 1935. Május 3-án pl. bejelentkezik a VI. ker. Szív utca 54. sz. 1. 2. lakásba. 
Előzőleg a VI. ker. Szinyei Merse u. 26. I. 4. sz. alatt laknak. Bejelentést igazoló szel
vény: HOM. műv.-tört. Adattár. 
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1932-től nem nagyon fest. Rovásírással, ősldnai írásjegyekkel foglal
kozik.60 1932 nyarán kerámiákat készít „szkitha" elnevezés alatt. 1933-ban 
tagja, majd alelnöke lesz a Magyar Képírók Társaságának. A Magyar Képírók 
Szövetségének tagjaként61 ő is vállalja azt a választott mottót, amit 
Boromissza Tibor ír az 1933-as kiállítások katalógusának előszava elé, Fel-
vintzi Takáts Zoltánt idézve: „ . . . Megbocsáthatatlan mulasztást követünk el, 
ha nem hagyjuk szóhoz jutni Kelet-Ázsia művészi géniuszát, mely művé
szeinkben és közönségünkben a termékeny intuíciók egész sorát keltheti ön
tudatra."6 2 Az a vállalásuk is találkozik Mokryéval, hogy: „ . . . a nyugati 
népek becsülésére akkor szolgálunk rá igazán, ha nem igyekezünk az árnyé
kuk lenni."63 Ennek ellenére köztük is egyedül marad. „Képeimet a képírók 
sem szerették, lévén ők tanárok és tanult festők, műveimet primitívnek, gye
rekesnek tartották, mégis meghívtak maguk közé, hol velük szemben is egyedül 
maradtam."64 

A művészekkel való kapcsolata jórészt csupán a kiállításokra szorít
kozott. „. . . Úgy éreztem, hogy kevés kivétellel nem hozzám való emberek, 
nem értettem őket, céljaikat. így velük szerepelve, mégis egyedül éreztem 
magam."6 5 Nagyon pregnánsan indokolja különállását, a vele szembeni tar
tózkodást a Képírók egyik katalógusa előszavának mondata. „ . . . Nem tűrünk 
egyéni ambíciót csak közös hitet."66 

60 Több feljegyzés tartalmazza a rovásírással való foglalkozását. Ezeken elemzi az 
ős altáji, a túrán ujgur (török jellegű) betűformákat, valamint az általa legősibbnek 
tartott mongol-kínai írásjegyek körét. A sumér írásjegyekből még Isztambulban készít 
másolatot egy ősi leletről. Lsd.: feljegyzése. HOM. Művészettörténeti Adattár. 

61 „1933-ban még egy új együttes lépett a nyilvánosság elé a Nemzeti Szalonban: 
a Magyar Képírók Egyesülete... tagjai, a magyar népélet művészi megnyilvánulásaiból 
törekedtek megújhodni." . . . a célba vett „megújhodásnak" sem láttunk nyomait, a prog
ramban hangsúlyozott cél csak elv maradt." Lyka Károly: 1956. 95. 

62 A Magyar Képírók kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon Bp. 1933. 
63 A Magyar Képírók kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon Bp. 1934. III. 
64Mokry Mészáros Dezső cikkgyűjteménye és feljegyzései. MDK- C - I. 39/1. 

1-51. 
65 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 

74.207. 1.35. 
66 Magyar Képírók kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon Bp. 1934. III. 
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1937-ben eladják az évről évre kevesebbet jövedelmező keresztúri szőlőt 
is.67 Házat vásárol és 1938-ban végleg Budapestre költöznek.68 

Mokryt a keleti kultúra továbbra is élénken érdekli. 1939-től japánul 
tanul.6 9 Az őskínai jegyek a rovásírás múltja, valamint felelevenítésének lehe
tőségei foglalkoztatják. 1937-ben a Magyar Képírók Nemzeti Szalonban meg
rendezett kiállításán ilyen kartonokkal szerepel. (Rovás abc és változatai, 
Rovásdíszítő tervek, Fejfagyűjtemény és tervek, Síremléktervek.) Szintén itt 
mutatja be pasztellel készült rovásjegyekkel kombinált hímzés- és szőttes
terveit.70 

A díszítő igény szinte minden munkáján a kezdetektől fogva meg
mutatkozik. Képei keretét is díszíti különböző sávos mintákkal, de a környe
zetében levő tárgyakat is (szekrény, asztalkendő, stb.) saját maga látja el 
egyénien kombinált omamentális elemeivel. Ezek az ornamentumok a rovás
írás különböző módjainak kalligrafikusságát, a maga alkotta jeleket és a hím
zések, varrottasok vagy a festett agyagedények dekoratív díszítéseit keverve 
jönnek létre. 

67 L.: Adás-vételi szerződés, melyben eladják a sajókeresztúri „Dóczi" dűlőben 
levő szőlőt a rajta levő borházzal és összes felszerelésével együtt. (1937. október. 2.) 
HOM: Művészettörténeti Adattár. 

68 Megvásárolják 1936. augusztusában Budapesten a 8295 tkvi betétben levő 
31686/1 hrsz. alatti lakást. (Bp. XIV. ker. Nagybecskerek tér 10.) Itt bérlőket fogadnak 
és ebből tartják fenn háztartásukat. L. jegyzetfüzete. HOM. Művészettörténeti Adattár. 

69 1939-ben a Budapest Székesfővárosi Népművelési Bizottság japán nyelvű tan
folyamán vesz részt (Nagymező u. 1.). Az 1940-ből származó „japán jegyzetek" bizo
nyítják az ezzel való komoly foglalkozást. L. jegyzetfüzete. HOM. Művészettörténeti 
Adattár. 

70 Kész szőnyegeket is kiállít. Ezek közül 5 db-ot Medgyessy Ferencné készített. 
L.: Magyar Képírók Kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon 1937. IV. 16. MDK. - C. 
- I . 39/1. 
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IV. A MAGYAR PARASZTI KULTÚRA 
ÉS A NÉPMŰVÉSZET VONZÁSÁBAN 

„Nem szívesen váltam meg képeimtől, 
mint festőművész, egyben műgyűjtő is lettem, 
nyűtt képeim műgyűjtője." 

Mokry Mészáros Dezső 

A háborút a fővárosban vészelik át. „A háború alatt mi is szenvedtünk, 
mint sok embertársunk. A nehéz idők elmúltával nem volt már sem kedvem, 
sem kilátásom a művészi szereplésre."71 1947-ben Miskolcra költöznek.72 

Erről így ír egy Felvintzi Takáts Zoltánnak írt levelében. „. . . a pesti házat 
június elején adtam át. Adóimát rendeztem... A maradék pénzből — mire 
Miskolcra telepedtem, több mint 6000 forintot elköltöttem. A többi összeg 
mind a mai napig a megélhetést szolgálja. Hatvankét éves kereset nélküli 
vagyok, a művészetet sem mondhatom foglalkozásomnak. A ház árából 
bizony már csekély összeg áll rendelkezésemre, s ez napról napra fogyóban 
van."73 Még ez évben Mokry a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozza egy 
festményét, egy akvarelljei és egy szénrajzot.74 

Miskolcon egy fazekasmesterrel szövetkezve fali korongokat készít.75 

Télen a tervek, rajzok készítésével foglalkozott, melyek nyáron kerültek kivi
telezésre. Ezek a lapos, korong alakú, falra akasztható dísztárgyak díszítmé-
nyeiket tekintve egyrészt a magyar népművészetből vett motívumok egyéni 
variálásából álltak, másrészt népi jeleneteket ábrázolnak. Készült jó néhány 
rovásírásos, keleties motívumokkal díszített is. A lapos agyagkorongokra elő-

71 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74. 207. 1. 35. 

72 Az 1947. június 23-án kelt Adás-vételi szerződés szerint veszi meg Mokry 
Mészáros Dezső a Miskolc, Reményi u. 9. sz. alatti házat. L.: HOM. Művészettörténeti 
Adattár. 

73 A levél kelte: 1948. január 18. L.: HOM. Művészettörténeti Adattár. 
74 Az elküldött művek közül csak egy festmény jut el Genthon Istvánhoz — 

Fevintzi Takáts Zoltán közbenjárásával. Genthon köszönetet mond Mokrynak az aján
dékozásért. (A levél a Szépművészeti Múzeumból 1948. január 20-án kelt, iktatószáma: 
22/1948. - Beké L. feljegyzése.) HOM. Művészettörténeti Adattár. 

75 „A fazekas Afra Károly kint lakott a pokolban, kint a papírgyár környékén. 
Ehhez jártunk agyagért és hoztuk egy kis kocsin, toltuk együtt Dezsővel. Akkor aztán 
vittük a kész tálakat, kiégették és akkor megint hoztuk haza."; Dobrik István 1980. 74. 
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39. kép. 
Színes falikorong, 

agyag, tempera, 029 cm, 
HOM. Képzőművészeti 

Gyűjtemény 

40. kép. 
Színes falikorong, 

agyag, tempera, 030 cm, 
HOM. Képzőművészeti 

Gyűjtemény 



41. kép. 
Színes falikorong, 

agyag, tempera, 029 cm, 
HOM. Képzőművészeti 

Gyűjtemény 

42. kép. 
Színes falikorong, 

agyag, tempera, 030 cm, 
HOM. Képzőművészeti 

Gyűjtemény 



43. kép. 
Rovátkolt, festett tányér, 
agyag, tempera, 028,5 cm, 

HOM. Képzőművészeti 
Gyűjtemény 

44. kép. 
Fedeles bokály, 

agyag, tempera, m.: 18 cm, 
HOM. Képzőművészeti 

Gyűjtemény 
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szőr karcolja, majd temperával vagy olajjal festi a paraszti életből vett jelenete
ket (39—42. kép). A jeleneteket ábrázoló korongok mellett omamentális 
díszítésekkel rajzoltakat is készít, melyeknél keveredik a magyar népművészet 
tájegységenként jellemző formakincse a Mokry teremtette ornamentumokkal. 
Mivel megélhetését biztosította szinte ez idő tájt ezekből, sajnos nagyon sok 
gyenge tárgyat is készít, annak ellenére, hogy Medgyessy Ferenc megértő 
jóindulattal így ír ezekről: „Általában az a szerény véleményem, hogy szinte 
meglelted magad ebben a kifejezési formában is. Friss, üde dolgok vala
mennyi. Nem tudom, hogy a pesti zűrzavaros loholó világ alkalmas lenne-é az 
ilyesmik termelésére. Hogy a miskolci sokkal csendesebb, kisebb forgalom 
nem hagyja-e jobban békében, csendben készülni ezeket a népies hangula
tokat."76 

Ez utolsó periódusban készült munkákra már erősen rányomta bélyegét 
az öregkor, az életkörülményeinek eléggé zilált és kilátástalan volta. Festő 
barátai Miskolcon nem nagyon voltak. Irigykedve, rosszindulatúan kezelték. 
A miskolci múzeum igazgatója dr. Vargha László — akit a Néprajzi Múzeum
ból helyeztek át — segíti Mokryt.7 7 Próbálja kiemelni magányosságából és 
lendíteni anyagi helyzetén, öregségi nyugdíj és segély iránti kérését azonban a 
minisztérium elutasítja.78 1950-ben a Magyar Képzőművészek Szabadszak
szervezete tagdíjhátralék miatt törli Mokry tagságát.79 „Egyébként meg-

76 Medgyessy Ferenc levele 1950. decemberében Mokry Mészáros Dezsőhöz. 
HOM. Művészettörténeti Adattár; Egy évvel korábban Felvintzi Takáts Zoltán is ösztönzi 
és tanácsokkal látja el: „De kérlek fogadj meg egy baráti jótanácsot. Fesd őket mázzal és 
égesd ki. A művészi iparnál nagyon fontos a technika. A készítményeknek lehetőleg 
tartósnak kell lenni és amellett az égetett már mégiscsak sokkal nemesebb színt ad, mint 
az olaj, vagy a vízfesték a nyers anyagon. A tűz igen nagy művész; sokat lendít a kera
mikus egyéni munkáján." Szeged, Egyetem. 1949. I. 18. HOM. Művészettörténeti 
Adattár. 

77 „ . . . Meilingerék voltak itt, meg Nyitrai Dani... Nem érintkeztünk velők.. . Jó 
barátsággal volt Leszih Andorral is, aki távoli rokonságban volt Dezsővel. Szerette is 
Dezsőt és így a képeit is nagyon szerette. Szintén jó barátság fűzte Vargha Lászlóhoz, aki 
idekerült a múzeumba Leszih Andor halála után. Ö nagyon sok mindent vett a múzeum 
részére." Dobrik István 198f). 74. 

78 A nyugdíjért dr. Oltványi Imrén keresztül próbál folyamodni. Oltványi, Redő 
Ferenc osztályvezetőhöz irányítja Mokrynak kérelmét, ezt azonban elutasítják. Oltványi 
a neki küldött kerámiát nem fogadja el, hanem az Iparművészeti Múzeumnak ajándé
kozza Mokry Mészáros nevében. L.: Mészáros Dezsőhöz írt levele. HOM. Művészettör
téneti Adattár. 

79 1950. január 25-én Toroczkai Oszvald, Felvintzi Takáts Zoltán közbenjárá
sával segélyt szavaz Mokry Mészárosnak, amiből a tagdíjhátralékot kifizetik. így egy 
időre meghosszabbítják tagságát. L. Toroczkai Oszvald levele Mokry Mészároshoz. HOM. 
Művészettörténeti Adattár. 
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vagyunk, szerény keretek között éldegélünk. Erzsébet az őszön súlyos tüdő-
és mellhártyagyulladáson esett át, nálam agyi érelmeszesedés jelentkezik, 
. . . elvégre 70 éves vagyok s annyi, viszontagság után az az isteni csuda, hogy 
még élek."80 1954-ben eladják a házuk egy részét, hogy valamiből élni tud
janak. A meggyengült fizikai állapotának ellenére is még 1960-ban dolgozik. 
Méltán írja Felvintzi Takáts Zoltán egyik levelében „ . . . hiszen Te a stilizált 
tájkép mestere vagy. Mindezeket természetesen a korongokra értem. A Te időd 
még elérkezik. Adjon az Isten az embereknek egyáltalában több eszet és érzéket 
arra, hogy a Te művészetedet is jobban méltányolják."81 1960-ban végleg 
felhagy minden művészi tevékenységgel. „Megértő pesti barátaim meghaltak, 
utódaik nincsenek, nyugdíj helyett havi 500—500 Ft öregségi segfélyt ka
punk. Sorsunk bizonytalanná vált. Mindkettőnket súlyos szembajjal, a vakság 
fenyeget. Tanácstalanok, magunkra maradottak lettünk — írja feljegyzéseiben. 
. . . Sok szépet láttunk és tapasztaltunk, sok rossz indulatban volt részünk. 
Megismertük a szenvedést, az élet mélységeit."82 

A nélkülözések mellett élete utolsó szakaszában még megélhette kez
detét a művészetét elismerő útnak. 1964-ben a Suomen Nainen c. finn folyó
iratban szerepel öt képével és „igen kedves magyarázó szöveggel". 1966-ban a 
Magyar Nemzeti Galéria megvásárolja öt képét, melyeket bemutatnak 
1966-ban a Pozsonyi, majd 1967-ben a Székesfehérvári Naiv Művészek kiállí
tásán.83 A Herman Ottó Múzeum szintén vásárol tőle képeket. Vargha László 
közvetítésével, illetve felkérésére Beké László értékelő tanulmányt ír 1969-
ben pályafutásáról, művészetéről a „Valóság" című folyóiratban.84 Sajnos 
életkörülményein ez már nem sokat változtat.85 „Különben erősen készülünk 

80 Mokry Mészáros Dezső levele Felvintzi Takáts Zoltánnak (dr. Mészáros László-
né, Takáts Mariann-tól) (másolat) HOM. Művészettörténeti Adattár. 

81 Felvintzi Takáts Zoltán levele Mokry Mészáros Dezsőhöz 1953. 09. 21. kelte
zéssel. HOM. Művészettörténeti Adattár. 

82 Mokry Mészáros Dezső: Életem (kézirat) HOM. Helytörténeti Adattár. Ltsz.: 
74.207. 1.36. 

83 L.: dr. Bodnár Éva levele Mokry Mészáros Dezsőhöz 1966. január 12-én. HOM. 
Művészettörténeti Adattár. 

84 Beké László 1969. 6. 
85 1967. szeptemberében szociális segélyt kap (300,-Ft) kérésre. Ezt dr. 

Rákaczai László városi főorvos utalja ki. Részlet a határozatból: Indoklás: A felvett kör
nyezettanulmány adataiból megállapítom, hogy a kérelmező 86 éves, keresete, jöve
delme, nyugdíja nincsen. Felesége 77 éves, kora miatt ugyancsak munkaképtelen. Mind
ketten 200-200 Ft, összesen 400 Ft rendszeres szociális segélyben részesülnek... Tar
tásra kötelezett hozzátartozójuk nincsen, igen nehéz körülmények között élnek. Elhasz
nálódott ruházatuk pótlására van szükség... L.: Határozat. HOM. Művészettörténeti 
Adattár. 
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a szociális otthonba, ami állítólag május—júniusra lesz készen. A szép és ne
künk nagyon kedves, és mindenki által nagyon elismert tanulmányodért fo
gadd még egyszer hálás köszönetünket'1' — írja Beké Lászlónak.86 

Egy év sem telik el 1970. január 9-én Mokry Mészáros Dezső kórházba 
szállítás közben meghal. 

„1970. január 9-én, 89 éves korában meghalt a miskolci festőművész, 
Mokry Mészáros Dezső. Hosszú hányatott élete során bejárta a fél világot, 
egyedülálftó festményei, szobrai, kerámiái azonban csak részben dolgoznak fel 
úti élményeket. Ihlető forrásai közé éppúgy beleszól a magyar népművészet, 
mint a távoli bolygók általa megálmodott világa. Halálát tekintsük szomorú 
figyelme ztetésnek — talán nem tettünk még meg mindent olyannyira eredeti 
művészeti értékeink védelmére."8 7 

86 Mészár-ős Dezső levele Beké Lászlóhoz 1969. október 19-én. Beké László 
tulajdona. 

87 Beké László rövid nekrológja, (kézirat) HOM. Művészettörténeti Adattár. 
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UTÓSZÓ 

„.. . nem is volt célom eredetileg, hogy 
kiállítóművész legyek, még kevésbé, hogy eladjak, 
csak a magam gyönyörűségére festegettem, vándoroltam, 
és művészvágyam mindössze az volt, hogy álmodozásaimnak, 
szinte öntudatomon kívüli sejtelmeimnek 
valami formát adjak..." 

Mokry Mészáros Dezső 

A magyar művészettörténetben a korszakos jelentőségű mesterek mel
lett sok olyan művészt is találunk, akik nem hoztak létre meghatározó erejű, 
vagy éppen iskolát teremtő életműveket, de munkásságuk mégis értékesen 
csillogó mozaikszeme a magyar képzőművészet egészének. Ilyen Mokry Mé
száros Dezső életműve is. Ezé a nyugtalan, gazdag fantáziájú emberé, aki 
képzeletének szabad szárnyalásaival más világokat álmodott és az álmodá
sokat a valós élet élményvilágával keverve festette vagy mintázta meg művei
ben. A lelki kényszer élete végéig alkotásra késztette. Az alkotás örömének 
hódolva, nem törődött a megélhetéssel. Mélyen az ösztöneiből és a gyermek
kor világából táplálkozó művészetét a „naiv" jelző sem illeti meg egyértelmű
en, bár ez az elnevezés is csak relatív értékű, mint annyi más a a művészet do-
míniumában. Igazi ihletője nem a látható, hanem a képzelt valóság volt, 
amelyhez hasonló mélységekbe az autodidakták közül talán csak a finánc 
Rousseau jutott. Az életben tapasztalt konfliktusok értelmezésére és megol
dására egyéni világmagyarázatot „naiv filozófiát" talál és szinte kozmikus 
méretekben gondolkodik, fantáziál. Számára a megtalált világmagyarázat sze
rint, deduktív és nem induktív módon érthető a világ. Az ösztönösség mellett 
jelentékeny szerep jut a tudatosságnak is, de ezzel a tudatossággal nem a 
valóság analízisére szorítkozik. A kor hivatásos művészetének stílushatásai 
nem érintik. Semmilyen más törvényeknek nem engedelmeskedik, csupán 
képzeletének. 

Műveit változatos jelzők illetik meg. Alkotásainak dekorativitását hol a 
naiv egyszerűség, hol az egészen bonyolult képszerkesztés adja. Van ahol az 
elbeszélő hajlam jellemző munkáira, máshol az egészen magas fokú szimbo
likus képletesség. Legtöbb művére a részletek egyenértékű kidolgozása, a poli
fonikus komponálás a jellemző és az a szeretetteljes, bensőséges gondosság, 
amitől alkotásai szuggesztív sugárzást, elevenséget kapnak. 
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Mokry nem absztrahál, hanem „előállítja" a képekhez szükséges tár
gyakat, s ezáltal jön létre az az archaikus realitás, amelyet Kandinsky „a 
legkeményebb anyagba öntött fantasztikum"-nak hívott, „nagy realitásnak" 
nevezett. 

A grand art-hoz Mokry Mészáros Dezső a korai képeivel kapcsolható de 
a későbbiekben is számottevő művészetében a tudatos, programszerű 
mozzanat. 

Élete során sokat sodródott, művészetét elég sokféleképpen értékelték. 
Személyes céljait, szándékát kevesen értették meg, helyzete sokszor volt el
viselhetetlen. Szerencsére voltak barátai, akik hittek vállalásaiban és erősí
tették a művészetbe vetett hitét: „ . . . őszinte baráti érzésben sohasem volt 
részemről hiány és egyéniségedet meg művészetedet mindig sokra becsültem 
— írja egyik levelében Felvintzi Takáts Zoltán. Mindig úgy láttam, hogy a Te 
példádból lehet megtanulni azt, hogy mi a tiszta művészi érzés, ami semmi 
mással se vegyül."8 8 

Végigtekintve gazdag életútját, a munkássága valóban igazolja e fenti 
gondolatokat. Mokry Mészáros Dezső is azok közé a művészek közé sorol
ható, „akik elhatározták, hogy résztvesznek az Ígéret földjének megkere
sésében, mikor majd a művészet megszűnik egyesek privilégiuma lenni, s 
midőn majd a látás — épp úgy, mint a szó — mindenkinek megadatott."8 9 

88 Felvintzi Takáts Zoltán levele Mokry Mészáros Dezsőhöz 1951. 12. 30. HOM. 
Művészettörténeti Adattár. 

89 Bihalji Merin, Ofo 1963. 38. 
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OEUVRE KATALÓGUS 

Műveinek katalógusa az alkotók szétszórtsága, ismeretlen helye miatt nagyrészt a 
dokumentumokra támaszkodva készült el. Fontos segítség volt a munkában az 1937. 
augusztus 1-én saját maga által készített leltár, amely segítségével sikerült azonosítani 
több hasonló cím alatt szereplő művét. 

A műveket sorozatonként jellel és sorszámmal látta el. Külön jele volt az „Idegen 
Planéták", külön a „Misztérium" és az „őskor" sorozatának. A katalógusban a kép címe 
után zárójelben szereplő' szám (ha sikerült azonosítani) ezt a sorszámot jelöli. 

Művei hátára a róluk megjelent kritikák újságcikkeit ragasztotta. 
Az 1937-es számvetésében feljegyzést készít az 1910 és 1916 közötti vándorlásain 

szétszóródott képei számáról. Ezt - a teljes kép kedvéért - a mellékelt listán közlöm. 

1910—1916. magántulajdonba került képek: 

Boris Timofeeff Moszkva 8 db 
Julius Eck Capri 3 db 
Diomis zongoraművész Nápoly l d b 
Hermes hegedűművész Nápoly 3 db 
dr. Wigdorcsik orosz orvos Capri l d b 
Amerikaiak Capri 2 db 
Perwuchin Ogyessza l d b 
Orosz főúr Novgorod l d b 
Petrus Chambaroff Tiflis 

(Kaukázus) 
2 db 

Julia Fovst Warsó 1 db 
Basa Vaszilij Moszkva 3 db 
Sargum major-Umbala India l d b 
Bidbuschinoky Moszkva l d b 
Alexi Lovotajeff Pétervár l d b 
ennek bátyja l d b 
olasz katona Puzzoli l d b 
ismeretlen 1 db 
Lublinsky Moszkva l d b 
Wermativewna Krím l d b 
Enrico Gizzi Nápoly l d b 
Hamburg l d b 
Sydney Ausztrália 4 db 
kínai csere l d b 
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Maxim Gorkij 6 db 
Wonacsarszkij (orosz) 6 db 
olasz festő Sorrentó 3 db 
Antonio Rubino (író-festő) Torino ldb 
Hollandus festő Capri l db 
Sardinia - vevők 2 db 
Egy pék Napoli (kenyérért) l db 
orosz ember Tunisz l d b 
egy lengyel ldb 
Párizsba küldtem 2 db 
Párisi Galéria Ságot 16 db 
Olga Guglevicz Oroszország 8 db 
Theresant Guglevicz 2 db 
Werner Dombois Berlin 2 db 
Toivo Talvi Finnország 4 db 
Finnország kiállításon, Strindber szalon 6 db 
Giuseppe Morgano Capri 2 db 
Magyar Pista Párizs l d b 
amerikai Párizs 6 db 
Anna Pawlowa orosz táncosnő l db 
A Krímben eladott tatár uraknak 4 db 
Ceylonban eladott 16 db 
New-Zeland Theozófiai kiállításon 11 db 
Amerikai Párizs ldb 
Japán egyetemi hallgató Párizs 2 db 
Pierpont Morgan amerikai 5 db 
Camille Flammarionhoz került 2 db 
Művészház tagilletménye 2 db 
Tolnai Simon (Tolnai Vil. Lapja szerk.) 2 db 
szanaszét a világban ismeretlenek 
mintegy jórészt apró festmény 30 db 

összesen 188 db 

Feljegyzést lsd.: Jegyzetfüzete 1936-38. 
HOM. Művészettörténeti Adattár. 
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RÖVIDÍTÉSEK 

p.: papír K.: kiállítva 
k.: karton Isd. m. f.: lásd mint fent 
vT; vászon s.sz.: sorszám 
sz.: színes MNMM.: Magyar Naiv Művészek 
o.: olaj Múzeuma, Kecskemét 
v. technika : vegyes technika HOM.: Herman Ottó Múzeum 
ltsz.: leltári szám MH.: Művészház 
j.n.: jelezve nincs NSz.: Nemzeti Szalon 
«,'b.f: jelezve jobbra, baka fent TG.: Tamás Galéria 
j.j,b.l: jelezve jobbra, balra lent Mű. Sz.: Műterem Szalon 
j.h.: jelezve hátul Mgt.: Magántulajdon 
j.t.: jelezve talpán 

1905 - 1910 

SEJTHALMAZ Muhi 1905 
p., sz. tusrajz 
j.n. 
MTA. Művészettörténeti Kutató 
Csoport 

K: MNMM.: 1978 

3. ÖSKHAOSZ (ŐSKÉPEM) 
Muhi 1905-06 
k., v. technika 
j.n. 
Megsemmisült. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

1910 
1925 
1930 

IDEGEN VILÁG (16) 1910. e. K: MH.: 
K., sz. rajz NSz.: 
Lappang. Isd.: 1937. VIII. 1-én TG.: 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 76. HOM. 4. A HALÁL 1905 
Művészettörténeti Adattár p., sz. rajz 

K: MH.: 1910 j.b.f.: Mészáros Dezső' 1905 
: Párizs: 1912 Lappang. 

NSz.: 1925 Fotó: HOM. Művészettörténeti 
Moszkva: 1914 Adattár 
TG.: 1930 
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5. MISZTÉRIUM (30) 1907 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937 VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 68. HOM. 
Művészettörténeti Adattár 

K: MH.: 1910 
NSz.: 1924 
TG.: 1930 

6. IDEGEN VILÁG 
(ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN) 
1907-08 
k., v. technika, 20,5x24 
j .h.: Mészáros Dezső 
Mgt. Tauszig Mária, Miskolc 

K: MH: 1910 
Párizs: 1912 
Finno.: 1914 
NSz.: 1924 
TG.: 1930 

7. IDEGEN VILÁG (5) 1907-08 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 71. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: MH.: 1910 
Párizs: 1912 
Finno.: 1914 
NSz.: 1924 

8. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 
1907-08 
k., v. technika 
Lappang. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: MH: 1910 
Colombo: 1914 
NSz.: 1924 
TG.: 1930 

9. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 
(ÖRDÖGFEJ) (22) Capri 1908 
v., o., 33,5x48,5 
j .n. 
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HOM., Miskolc, ltsz.: 74.97 
K: MH.: 1910 

Párizs: 1912 
New Zeland: 1913 
NSz.: 1915 
TG.: 1930 

10. IDEGEN VILÁG 
(UTOLSÓ EMBEREK) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltár füzetében, 
s.sz.: 77. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: MH.: 1910 
Finno: 1914 

11. IDEGEN VILÁG (16) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 76 

K: MH.: 1910 
NSz.: 1924 

12. MISZTÉRIUM (31) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 74 

K: MH.: 1910 
New Zeland: 1914 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

13. IDEGEN VILÁG (8) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 70 

K: New Zeland: 1914 
NSz.: 1924 
TG.: 1930 

14. IDEGEN VILÁG (6) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 69 

K: MH.: 1910 
Párizs: 1912 
New Zeland: 1914 
NSz.: 1924 

15. MISZTÉRIUM (7) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 67 

K: MH.: 1910 
TG.: 1930 



16. IDEGEN VILÁG (15) 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 65 

K: MH.: 1910 
Párizs: 1912 
New Zeland: 1914 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

17. ÓCEÁNIA 1910. e. 
k., v. technika, 18x29,5 
j .h.: Rovásírással: Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.105 
Kerekes Erzsébet adománya 

K: MH.: 1910 
Párizs: 1912 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

18. ÓCEÁNIA 1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 64. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: MH.: 1910 
Párizs: 1912 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

19. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN (12) 
1910. e. 
k., sz. rajz, 21x30 
j .n. 
HOM. Miskolc, ltsz.: 78.180 

K: MH: 1912 
Párizs: 1912 
Helsinki: 1914 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

20. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN (21) 
1910. e. 
k., sz. rajz. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 62. HOM. Művészettörténeti 

Adattár 
K: MH.: 1912 

NSz.: 1925 
TG.: 1930 
NSz.: 1932 

21. EMLÉK ATLANTISZBÓL (33) 
1910. e. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 60 

K: MH.: 1910 
NSz.: 1928 
TG.: 1930 

22. IDEGEN VILÁG (CSILLAG) (1) 
1910. e. 
k., v. technika, 26x40 
j.j.l.: Harlequin 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: MH.: 1910 
Párizs: 1912 
TG.: 1930 
NSz.: 1934 

23. IDEGEN VILÁG (CSILLAG) (22) 
1910. e. 
k., o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltár füzetében. 
s.sz.: 32. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: MH: 1910 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

24. MISZTÉRIUM 1910. e. 
p., v. technika, 11,5x16 
j.j.l.: Olvashatatlan, 
j .h.: Mészáros Dezső 
Mgt. Tauszig Mária, Miskolc 

K: MH.: 1910 
TG.: 1930 
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1910- 1916 

25. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN (12) 
1910 
k., v. technika, 21x30 
j.h.: Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 53.248 

K: Párizs: 1912 
Helsinki: 1914 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 
NSz.: 1944 

26. IDEGEN VILÁG (14) 1910. jav.: 1928 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 96. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

27. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN (12) 
1910 
k., v. technika, 24x31 
j.n. 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.180 

K: MH: 1910 
Párizs: 1912 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 
Memmingen: 1938 

28. IDEGEN VILÁG (MISZTÉRIUM) 
1910. k. 
k., o., 15x16,5 
j.h.: Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 76.26 

K: NSz.: 1928 
TG.: 1930 

29. ÓCEÁNIA (28) 1911. k. 
k., v. technika 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, 
s.sz.: 90. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 
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30. ÓCEÁNIA (29) 1911-12 
k.. v. technika 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 72 

K: MH.: 1912 
NSz.: 1924 
TG.: 1930 

31. ÓCEÁNIA 1912. k. 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 110 

32. IDEGEN VILÁG (23) 1912 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 66. 

K: Párizs: 1912 
Helsinki: 1914 
NSz.: 1925 
TG.: 1930 

33. IDEGEN VILÁG (54) 1912 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 89. 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

34. IDEGEN VILÁG (25) 1912. k. 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 78. 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

35. IDEGEN VILÁG (19) 1912. 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 100 

K: NSz.: 1925 

36. TÁJKÉP. JÚLIUS HAVA 1912 
k., o., 48x54 
j.n. 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: MH.: 1912 
NSz.: 1928 
TG.: 1930 
NSz.: 1932 
NSz.: 1937 



37. MISZTÉRIUM (9) 1912 
k., sz. rajz (v, technika?) 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 81. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K:NewZeland: 1914 

38. IDEGEN VILÁG (21) 1912 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 80. 

K: Helsinki: 1914 
NSz.: 1925 

39. KAMEA(35)1913 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 103 

40. SIVATAGI TÁJ SZAHARA 1913-14 
v., p. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz. 34. 
Felvintzi Takáts Zoltán tulajdona volt 

41. A SIVATAG Tunisz 1913-
v., o., 84,5x64 
j . h . í M ^ i g n 

14 

HOM. Miskolc, ltsz.: 78.107 
Kerekes Erzsébet adománya 

K: NSz.: 1928 
NSz.: 1932 
NSz.: 1939 

42. EGYIPTOM. NŐI FEJ 1913-14 
v. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 14. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

43. ATLANTISZ (34) 1915 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 82. 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 

44. MISZTÉRIUM (40) 1915 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 92. 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

45. MISZTÉRIUM (44) 1915 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 94 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

46. MISZTÉRIUM. 
HÁBORÚS SZIMBÓLUM 1915 
k., v. technika, 16,5x11,5 
j.j.f.:M915 
Mgt. Tauszig Mária, Miskolc 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

47. HÁBORÚS SZIMBÓLUM (57) 1915 
k., sz. rajz. (v. technika?) 
Lappang, lsd: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 95. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 

48. MISZTÉRIUM (43) 1915 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 99. 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 

49. A HÁBORÚ 
(HÁBORÚS SZIMBÓLUM) 1915 
p., sz. tus, 15x19,5 
j.b.f.: ^ 915 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.104. 
Kerekes Erzsébet adománya 

50. MISZTÉRIUM (53) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 93. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

51. MISZTÉRIUM 1916 
k., sz. rajz. (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 102. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti Adattár 
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52. HÁBORÚS SZIMBÓLUM 1916 
k., v. technika 
• . f . MD 
j j f - - 0X5-
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 101. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

53. MISZTÉRIUM 1916 
k., v. technika, 13,5x19,5 
j .h. : Mészáros Dezső 
Mgt. Tauszig Mária, Miskolc 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

54. MISZTÉRIUM (41) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, 
s.sz.: 98. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 

55. HÁBORÚS SZIMBÓLUM (60) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 97. 

K: NSz.: 1924 

56. HÁBORÚS SZIMBÓLUM (47) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 91. 

K: NSz.: 1924 
Memmingen: 1929 
TG.: 1930 

57. MISZTÉRIUM (45) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 8Í 

K: NSz.: 
TG.: 

1924 
1930 

58. MISZTÉRIUM 
HÁBORÚS SZIMBÓLUM (41) 1916 
k., sz. rajz. (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 87. 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 

59. MISZTÉRIUM (50) 1916 
k. sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 86. 

K: TG.: 1930 

60. MISZTÉRIUM (55) 1916 
k., sz. rajz. (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 85. 

61. HÁBORÚS SZIMBÓLUM (59) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 84. 

K: NSz.: 1924 
TG.: 1930 

62. MISZTÉRIUM 
HÁBORÚS SZIMBÓLUM 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 83. 

63. MISZTÉRIUM (46) 1916 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 79. 

K: NSz.: 1925 
TG.: 1930 

1 9 2 4 - 1930 

64. MISZTÉRIUM (146) 1924 
k., sz. rajz. (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 104. 

65. KOMPOZÍCIÓ 1928. k. 
k., o., 17x29 
j .h.: Mokry Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 76.25 

66. EDÉNY A TENGERPARTON 1928 
v. (?), o. 
Lappang. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti Adattár 

67. KIHALT VILÁG 1928. k. 
v. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 5. 
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68. A HOLTAK SZIGETE Capri 1928 
v. (?), o. 
J.n. 
Mgt. Kompordai Pálné, Miskolc 

69. ÁZSIA, SZENT KÍGYÓKKAL 
1928. k. 
k. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, s.sz.: 12. 
HOM Műv. tört. Adattár 

70. ALVÓ ÁZSIA (63) 1928 
k. (?), sz. rajz 
Lappang, lsd.: m.f. s.sz.: 116. 

71. TRÓPUSI TÁJ. ÁZSIÁBAN (136) 
1928. k. 
k., o., 30x30,5 
J.h.: Mokry Mészáros Dezső 
HOM, Miskolc, 1. sz.: 78.109 
Kerekes Erzsébet adománya 

72. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 1928. k. 
k., v. technika 
j .n . 
Mgt. özv. Kompordai Pálné, Miskolc 

73. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 
(152) 1928 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 106. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1932 

74. TÁJ. MERÁN 1928 
p., pasztell 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 58. 

75. MAGYAR TÁJ 1928 
p., pasztell 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 57. 

76. BÁRKA NAPSUGÁRBAN 1928 
p., pasztell 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 56. 

77. A VÖRÖS BÁRKA (65) 1928 
p., pasztell 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 55. 

78. SIVATAGI EMLÉK 1928 
p., pasztell 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 54. 

79. SZEM. ÖRVÉNYBEN 1928 
p., pasztell 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 53. 

80. MISZTÉRIUM. 
HÁBORÚS SZIMBÓLUM (68) 1928 
k., pasztell, ceruza, 35,5x25,3 
j .h. : Mészáros Dezső 
Mgt. Dobos Zoltán, Békásmegyer 

K: TG.: 1930 

81. OROSZLÁN NAPSUGÁRBAN 
(A JÓLLAKOTT OROSZLÁN) 1928 
k., pasztell, ceruza, 31x23 
j .n. 
Mgt. Dobos Zoltán, Békásmegyer 

K: NSz.: 1928 
TG.: 1930 

82. MAMMUT 1928. k. 
v. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 6. Horn. Művészettörténeti 
Adattár 

K. TG.: 1930 
NSz.: 1932 

83. ÖSÁLLAT ÉJSZAKA 1928. k. 
v. (?),o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 13. 

K: TG.: 1930 

84. ÖSBARMOK (69) 1928 
v. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 33. 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1930 

75 



85. ŐSKORI EMLÉK (80) 1928 
v., o., 65,5x52 
j.n. 
Mgt. Kerekes Miklós, Zalaegerszeg 

K: TG.: 1930 

86. ŐSKORI EMLÉK. 
SZUNNYADÓ VILÁG (78) 1928 
v. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937..VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 24. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: TG.: 1930 

87. OLASZ TEMETŐ 1928 
v. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 19. 

K: NSz.: 1937 

88. ŐSVILÁG (ŐSKORI EMLÉK. 
ÖSKIÁLLÍTÁS) 1928 
v., o., 65,5x52 
j.n. 
Mgt. Kerekes Miklós, Zalaegerszeg 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1932 

89. MAMMUT KORSZAK 1928-29 
k., o. 
Lappang. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti Adattár 

90. EGZOTIKUS TÁJ (139) 1928-29 
k., o., 36x39 
j.n. 
Mgt. Dobos Zoltán, Békásmegyer 

K: NSz.: 1934 

91. ŐSVILÁG (PREHISZTORIKUS 
ÁLLATOK) 1929. k. 
k., o., 24x30 
j.n.: Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 74.98 

K: NSz.: 1932 

92. EMLÉK 1929. k. 
v., o. 
j-n. 
Mgt. Nemes András, Szolnok 

K: TG.: 1930 

93. ŐSI TÁJ EDÉNNYEL (88) 1929 
k., o., 32,5x36 
j.h. Rovásírással: Mészáros Dezsó' 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.106 
Kerekes Erzsébet adománya 

K: TG.: 1930 
Árverési 
Csarnok: 1931 

94. ŐSELEFÁNTVADÁSZ (99) 1929. k. 
v., o. 
j.n. 
Mgt. özv. Kompordai Pálné, Miskolc 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1932 
NSz.: 1939 

95. ŐSVILÁG (86) 1929 
v. (?),o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, 
s.sz.: 45. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

96. ÁZSIA 
SZENT BORZALMAK (74) 1929 
v. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 44. 

K: Sztambul: 1930 

97. A SZENT KÍGYÓK (77) 1929 
k., v. technika, 26x35,5 
j.h.: Mészáros Dezsó' 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.108. 
Kerekes Erzsébet adománya 

K: TG.: 1930 
Sztambul: 1930 

98. EDÉNY ISTENNEK TETSZIK 
(100) 1929 
v. (?), o. 
Mgt. özv. Kompordai Pálné, Miskolc 

K: TG.: 1930 

99. SZENT KÍGYÓK (1) 1929 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 108. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: TG.: 1930 
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100. ÖSBAROM (ŐSVILÁG) (84) 1929 
v., o., 34,5x49 
j.n. 
Mgt. Kerekes Miklós, Zalaegerszeg 

K: NSz.: 1932 

101. KÉK BARLANG 1929. k. 
k., o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 31. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

102. ISTEN SZEME 1929. k. 
k. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 46. 

103. BÁLVÁNYKÉP (37) 1929. k. 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 105. 

104. KOPONYA 1929 
szárított agyag, festett, m.: 12 

j . t : ^ 1 9 2 9 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.221 

105. ARATÁSI TÁJKÉP 1930. k. 
v. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, 
s.sz.: 15. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1933 

106. A KANÁSZ 1930. k. 
v. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 18. 
Bridge Szalon tulajdona 1937-ben 

K: NSz.: 1933 
NSz.: 1939 

107. TARLÓ 1930. k. 
v. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 16 

K: NSz.: 1932 
NSz.: 1937 

108. MAGYAR TÁJKÉP 1930. k. 
v., o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 27 

109. HALÁSZAT 1930. k. 
v., (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 47 

K: TG.: 1930 

108. MUHI PUSZTA 1930. k. 
v. (?),o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 18. 

K: NSz.: 1933 

1932 
1937 

112. IDEGEN PLANÉTA (124) 1930 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 114 

113. IDEGEN PLANÉTA (122) 1930 
k., sz. rajz (v. technika?) 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 113. 

114. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 
(131)1930 
p., sz. tus, 22x28 
j.h.: Rovásírással. Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.102 
Kerekes Erzsébet adománya 

K: Sztambul: 1930 
TG.: 1930 
NSz.: 1932 

115. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 
(ÉLET EGY MÁS PLANÉTÁN) 
(117)1930 
k., sz. rajz, 23,5x29 
j.n. 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: NSz.: 1932 
Sztambul: 1930 
TG.: 1930 

111. CSORDÁS 1930. k. 
v., o. 
Mgt. Révész László, Miskolc 

K: NSz.: 
NSz.: 
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116. ÉLET IDEGEN PLANÉTÁN 1930. k. 
k., o., 26x32 
j .n. 
MNMM, Kecskemét, ltsz.: 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1934 

117. ÖSBARMOK (83) Sztambul 1930. k. 
k. (?), o. 
Lappang, lsd: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 42. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1932 

118. ÖSI EMLÉK. KŐKORSZAK 
(118)1930 
k., o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 22. 

K: NSz.: 1937 

119. ŐSVILÁG NAGY PÁLMÁKKAL 
1931 
v., o. Lappang. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: TG.: 1930 
NSz.: 1932 

120. ÖSÁLLAT ISZIK 1930. k. 
k., o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 30. 

121. ŐSVILÁG (71) 1930 
k . ,o . 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 28. 

K: NSz.: 1932 

122. TAVASZI TÁJ 1930. k. 
k. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 49 
Sebő M. tulajdona volt 

K: NSz.: 1932 

123. ÜLŐ MONGOL FIGURA (KÁN) 
1930 
festett, terrakotta, m.: 24 cm 
j . t . : sorszám: 16, MMD 1930 
Mgt. Tauszig Mária, Miskolc 

124. KELETI FIGURA 1930. k. 
festett, agyag, m.: 15 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

125. MACKÓ (SZOBOR) 1930 
színezett, terrakotta, m.: 14,5 

M j.t . MD 1930 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.178. 

126. MONGOL: ÜLŐ FÉRFI 1930 
festett, agyag, m.: 20 
j . t . MMD 1930 
HOM., Miskolc, ltsz.: 53.254.1 

127. ÜLŐ FÉRFI. AGYAGSZOBOR 1930 
festett, agyag, m.; 19 
i t "*&r 1930 J l " M D i y J U 

HOM., Miskolc, ltsz.: 53.252.1 

128. ÜLŐ FÉRFI. BATU KÁN 1930 
festett, agyag, m.: 19 
j . t . : MMD 1930 
HOM., Miskolc, ltsz.: 53.253.1 

129. A HÁROM GRÁCIA 1930. k. 
festett, agyag, I. m.: 13,5 

II. m.: 13 
III. m.: 12 

MNMM., Kecskemét, ltsz.: 
(dr. Toldy Lajos tulajdona) 

130. ÖSÁLLAT 1930. k. 
festett, agyag, m.: 13 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 
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1931- 1935 

131. MISZTÉRIUM 1931 
k. (?), sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 117 HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

132. MONGOL ŐSEMBER 1931. 
k., sz. rajz. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz. 115. 

133. MONGOL MISZTÉRIUM. ÁZSIA 
IDEGEN PLANÉTA (148) 1931 
k., sz. rajz 
Lappang. 
özv. Kompordai Pálné, Miskolc, 
tulajdona volt. 

K: NSz.: 1932 

134. ÓCEÁNIA (138) 1931 
k., sz. rajz 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, 
s.sz.: 11. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: Sztambul: 1930 
NSz.: 1932 

135. FECSKEFÉSZEK 1931 
v., o. 
j.n. 
Mgt., Nemes András, Szolnok 

K: NSz.: 1932 

136. EGY TÖRZS TANYÁJA (126) 
(TUNISZ) 1931. k. 
k., o., 36,8x40 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: NSz.: 1937 

137. KOMPOZÍCIÓ. SZENT FA (154) 
1931 
k. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 43. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

138. ŐSVILÁG (151) 1931 
k. (?), o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 38. 

139. AZ ÓCEÁN (HULLÁM) (136) 1931 
k., o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 39. 

140. ÖSI TÁJ. MAMMUT, KIS SZOBROK 
1930-31. 
k., o. 
Lappang. 
Fotó: HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1937 

141.TÁJKÉP (DÉLSZAKI) (143) 1931 
(KOMPOZÍCIÓ - DÉLSZAKI KÉP) 
k., o., 33x39,5 
j.h.: Mokry Mészáros Dezső" 1931 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: NSz.: 1932 

142. TÁJ. 
TENGERPARTON BÁLVÁNYFIGURA 
1931. k. 
k. (?), o. 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 9. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1937 

143. ŐSVILÁG (142) 1931 
k., o., 49x34,5 
j.h.: 1931 
Mgt. Kerekes Miklós Zalaegerszeg 

K: NSz.: 1937 

144. KÍGYÓ (134) 1931 
k. (?), o. 
Lappang, lsd. 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 29. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 
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145. DÉLSZAKI TÁJ (157) 1931 
k., o. 
Lappang, lsd.: m. f. s.sz.: 26. 

K: NSz.: 

146. TÁJKÉP. KŐKORSZAK 1931 
k., o. 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 23. 

K: NSz.: 1932 

147. TÁJKÉP. ÖSKORSZAK (145) 1931 
k. o., 36x33 
j.n. 
HOM:, Miskolc, ltsz.: 53.251 

148. MADARAS TÁJ 1931 
k.>0. 
Lappang. Lsd. 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében 
s.sz.: 21 HOM. Művészettörténeti Adattár 

K: NSz.: 1932 

149. TÁJKÉP. 
(KÉT ASSZONY GEREBLYÉVEL) 
1934-35 

154. MADÁRFÉSZEK (8) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 

1932 készített leltárfüzetében 
s.sz.: 121. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

155. VARJAK (20) 1934-35 
p., szén, 45x57,5 
j.n. 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: Mű.Sz.: 1935 

p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 133. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

150. TÁJKÉP (18) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 132. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

151. SZALONNASÜTÉS (15) 1934 -35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 131. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

152. ZIVATAR (6) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 119. 

K: Mű.Sz.: 

153. FAVÁGÓK (21) 1934-35 
p., szén f. kréta, 50,3x75,6 
j.n. 
MNMM, Kecskemét, ltsz.: 

1935 

156. HALÁSZOK (16) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz. 123. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: Mű.Sz.: 1935 

157. BÖLÉNYCSORDA (32) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 124. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

158. KANÁSZOK (14) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 125. 

K: Mű.Sz.: 1935 

159. TÁJKÉP. 
HALÁSZ, KASZÁS, TEHENEK 
1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 126. 

K: Mű.Sz.: 1935 

160. OROSZLÁN 1934-35 
p., szén 45x44 
U L : j & 1936 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 
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161 . ELEFÁNT 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 128. HOM. Művészettörténeti 
Adattár. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

162 BORSODI TÁJ 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 129. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

163. FALUSI UDVAR (40) 1934-35 
p., szén 
Lappang, lsd. m. f. s.sz.: 130. 

K: Mű.Sz.: 1935 
NSz.: 1937 

164. KAPÁS ASSZONYOK (37) 1935 
p., szén 

j . b . l , j ^ 1935 

Mgt. Beké László tulajdona 
K: Mű.Sz.: 1935 

165. NYÁRI TÁJ 1935. k. 
k. (?), o. 
Lappang, lsd. 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében, 
s.sz.: 50. HOM. Művészettörténeti 
Adattár 

K: NSz.: 1937 

166. ÖSHEGYEK, ŐSEMBEREK 
(ŐSBARLANG ALATT 
ŐSEMBEREK) 
1935 
p., szén, f. kréta, 61x49 
j.b.l.: 26 MD 1935 
MNMM., Kecskemét 
Moldován Domokos tulajdona 

167. ŐSBARLANG, ŐSÁLLAT, 
ÖSVÍZ 1935 
p., szén pasztell, 45x58 
j n . J J L M . 1935 J J 1 • MD y ^ 
MNMM., Kecskemét 
Moldován Domokos tulajdona 

1935 - 1945 

168. SZÓL A KAKAS MÁR 1937 
p., szén 
Lappang, lsd.: 1937. VIII. 1-én 
készített leltárfüzetében. 
s.sz.: 145. HOM. Művészettörténeti 
Adattár. 

169. ROVÁS (SÍREMLÉKTERVEZETEK) 
1938 
p., tus, 51x66 
j.j.l.: Mészáros Dezső Bp. 
1938 július hava 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

170. ROVÁSÍRÁS III. rész 1938 
p., sz. tus, 50x65,6 
j.j.f.: Mészáros Dezső 
HOM., Miskolc, ltsz.: 77.53 

171. A TEMETŐ 1939 
v., o., 83,3x100 
j .n. 
MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

172. AKÁRMERRE JÁRUNK, 
AKÁRMERRE NÉZÜNK, LEGSZEBB 
NEKÜNK A MAGYAR TÁJ 
ÉS NÉPÜNK 1942 
p., akvarell 

j .b . l . : -^1942 

Lappang. 
dr. Felvintzi Takáts Zoltán 
tulajdona volt. 
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173. ARATÓK A BÚZATENGERBEN 
1942 
p., akvarell, 47x60 
j . b . l . : ^ 1942 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.112 
Kerekes Erzsébet adománya 

K: NSz.: 1942 

174. MEZEI CSENDÉLET 
(TÁJ SZŐNYEGGEL KORSÓVAL) 
1942 
p., szén, vízfestmény, 47x59 
j.h.: Mészáros Dezső 1942 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.103 
Kerekes Erzsébet adománya 

175. SZÁNTÁS 1942 
p., tempera, szén, 48x61 

M j . j . l . : g 1942 

MNMM., Kecskemét, ltsz.: 

176. BORSODI TÁJ 1943 
p., akvarell, 41x26 
j.n. 
Mgt. Komporday Pál, Miskolc 

177. MEZEI CSENDÉLET 1942 
p., tempera, 47x59 
j .n. 
HOM., Miskolc, ltsz.: 

178. TANYAVILÁG 1943 
v., o., 63,5x75 
j . h . : g 1943 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.111 

179. SAJÓMENTI TÁJ HALÁSSZAL 
1944 
p., tempera, 60x47 
j.j . l . :MD1944 
Mgt. Kerekes Edit, Miskolc 

180. SAJÓMENTÉN 
(SAJÓMENTI TÁJ HALÁSSZAL) 
1944 
p., tempera, 60x47 
JJ.l.:fl944 
HOM., Miskolc, ltsz.: 78.110 
Kerekes Erzsébet adománya 
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RESUME 

MOKRY MÉSZÁROS DEZSŐ 
(1881-1970) 

In the Hungarian history of art in addition to masters of epochal importance, 
several masters can be found, who did not create oeuvres producing schools, however 
their activity can be observed as a sparkling mosaic part in the whole of Hungarian fine 
art. Amongst them can be ranked the life-work of Mokry Mészáros Dezső, who was a 
man with turbulent and rich phantasy, who dreamt about other worlds by soaring of his 
imagination. His art fed deeply on insticts and world of childhood cannot even be con
ceived as naive definitly, though relationship can be traced between a part of his activity 
and that of the Hungarian peasant-artists. 

He was born in 1881 at Sajóecseg. His course of life endured through the two 
world-wars till 1970. This life full of doubtfulness, adventures, hardship and tribulation 
is the same uneven like the periodical changing of his artistic ventures. 

Mokry Mészáros Dezső was self-educated. His undertaking and accordingly his in
dividual destiny can be well separated from other types of masters of his days. Enthusi
asm for "discovery" of naive art entailed the recognation of his works within wider 
bounds. However a part of his works can be hardly classified definitly merely among the 
domain of naive art. His creative periods can be precisely segregated. Based on compre
hensive experiences his individual artistical approach, symbolism of lively surrealist 
appearance comes near even to Grand Art. His activity has not been discussed yet with 
monographical claim. This small monograph is undertaking the brief review of his way of 
life, division his oeuvre into periods, weighted disclosure of his values. Attempt is made 
at giving a survey about the life and activity of this globe-trotting, exciting, constructive 
personality. Not the visible, but the imaginary reality gave the real inspiration to Mokry 
Mészáros Dezső, from autodidacts perhaps only Rousseau got as far as similar profound
ness. For interpreting and solving everyday-conflicts he found an individual explanation, 
"naive philosophy" and thought and raved nearly on cosmic scale. According to his 
explanation the world should be* understood in deductive way and not inductive one. 
Above intuition in his art significant role was given also to consciousness, however 
instead of analysis of reality it was used merely for bringing out figurative idea, a vision 
produced by his phantasy. He was not affected by strokes of professional art of his age. 
He did not obey any other law but his own imagination. 

Fordeterminig his art various attributes can be used. Sometimes naive plainness, 
sometimes a quite complicated composition indicates the decorative appearance of his 
works. Sometimes narrative vocation, sometimes rather high symbolic imaginary style is 
characteristic of his art. Most of his works are marked by equal finish of details, poly
phonic composition and the affectionate, heartfelt accuracy giving suggestive radiance, 
liveliness to them. 
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Mokry did not abstract but produced the objects required by his pictures and 
hereby was created the archaic reality that Kandinsky designated as "fantasticality 
poured into hardest material", the "great reality".  

Taking his early pictures into consideration Mokry Mészáros Dezső can be coup
led to Grand Art, however conscious, scheduled motifs can be observed in plenty of his 
later works. He drifted a lot during his life so his art was affected on different ways. 
There were only few people who could understand his personal goals, intentions, his 
situation was often beyond all bearing. Fortunately he had some friends who believed in 
his undertaking and strengthend his faith in art. 

The Herman Ottó Museum at Miskolc guards significant part of his works. In 1978 
there was organized a commemorational exhibition presenting his life-work, which event 
was important antecendents leading up to publication of this book. 
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RESÜMEE 

MOKRY MÉSZÁROS DEZSŐ 
(1881-1970) 

In der ungarischen Kunstgeschichte neben den Meistern von epochemachender 
Bedeutung ist es viele solche Meister zu finden, die keine Schule schaffenden Lebenswerke 
hervorgebracht haben, trotzdem ist ihre Tätigkeit ein wertvoll glänzendes Mosaikstück in 
der Gesamtheit der ungarischen bildenden Kunst. Dazu lässt sich das Lebenswerk von 
Mokry Mészáros Dezső zählen, der ein unruhiger Mann von reicher Phantasie war, der 
durch Schwung seiner Imagination von anderen Welten träumte. Seine tief aus Instink
ten und der Welt der Kinderzeit gehegte Kunst kann man nicht einmal eindeutig mit 
Attribut „naiv" bezeichnen, obzwar ein Teil seiner Tätigkeit mit der von ungarischen 
Bauernmahlern in Verwandschaft gebracht werden kann. 

Er wurde 1881 in Sajóecseg geboren. Sein Lebenspfad dauerte durch die zwei 
Weltkriege bis 1970. Dieses Leben voller Ungewissheit, Entbehrung und Heimsuchung 
war ebenso ungleich wie die periodische Wechslung seiner künstlichen Unternehmungen. 

Mokry Mészáros Dezső war ein Autodidakt. Seine Verpflichtung und in deren 
Spiegel sein Schicksal lässt sich ganz gut von anderen Künstlertypen der Zeit trennen. 
Anerkennung seiner Werke in weiten Kreisen ist durch die Begeisterung für „Entdeckung" 
der naiven Kunst vor sich gegangen. Einen Teil seiner Werke kann man doch schwer zum 
Kreis der naiven Kunst rechnen. Seine schöpferischen Perioden lassen sich eindeutig 
absondern. Durch seine auf weitreichendes Erlebnismaterial bauende individuelle Weltan
schauung, seinen Symbolismus von surrealistischer Abtönung ist ein Teil seiner Tätigkeit 
auch an Grand Art herangekommen. Seiner Kunst wurde mit monographischem Anspruch 
noch nicht abgelegen. Diese kleie Monographie engagiert sich seinen Lebensweg kurz zu 
durchblicken, sein Lebenswerk zu periodisieren und dessen Werte zu erschliessen. Es 
wird versucht über das Gesamtwerk dieser weltgereisten, aufregenden Schöpfer-Persön
lichkeit einen Überblick zu bieten. 

Mokry Mészáros Dezső schöpfte die Inspiration nicht aus der sehbaren, sondern 
der imaginären Wirklichkeit wozu gleichende Tiefe unter den Autodidakten vielleicht nur 
Rousseau gelangt ist. Um die im Leben erfahrenen Konflikten interpretieren und lösen 
zu können hatte er eine individuelle Erklärung „naive Philosophie" gefunden und dachte 
quasi in kosmischen Dimensionen. Nach dieser Erklärung ist die Welt auf deduktive und 
nicht induktive Art zu begreifen. Neben Instinktive spielt auch die Absichtlichkeit eine 
bedeutenden Rolle in seiner Kunst, jedoch beschränkte er sich mit dieser Absichtlichkeit 
nicht auf die Analyse der Wirklichkeit, sondern auf die Veranschaulichung der von ihm 
geschaffenen Erscheinung. 

Stileinwirkungen von professioneller Kunst der Zeit habe ihn nicht betroffen. 
Seine Imagination ausgenommen hat er keinem Gesetz Folge geleistet. Seinen Werken 
gebühren abwechslungsreiche Attribute. Dekorativität seiner Werke wird mal durch naive 
Einfachheit, mal eine ganz verwickelte Bildkomposition gegeben. Mal die erzählerische 
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Neigung, mal eine ganz hohe symbolische Imagination ist für seine Werke bezeichnend. 
Für die meisten seiner Werke ist die gleichwertige Ausführung der Einzelheite, die poly-
phonische Komposition charakteristisch, sowie die liebvolle, innige Sorgfalt, wovon seine 
Bilder suggestive Strahlung, Lebendigkeit erhalten. 

Mokry abstrahierte nicht, sondern stellte die für Bilder notwendigen Gegenstände 
dar und dadurch ist die archaische Realität zustandegekommen, die Kandinsky „das in 
härteste Materie gegossene Phantastikum", „die grosse Realität" nannte. 

An Grand Art lässt Mokry Mészáros Dezső sich mit seinem früheren BUdern 
anknüpfen, allerdings auch späterhin findet man beträchtlich bewusstes, programmati
sches Moment in seiner Kunst. Während seines Lebens war er viel abgetrieben, seine 
Kunst wurde dadurch auf vielerlei Art berührt. Nur wenige konnten seine persönlichen 
Ziele, Absichte verstehen, seine Umstände waren oft unerträglich. Zum Glück hatte er 
Freunde, die an seine Verpflichtung fest glaubten, seine Glaube an die Kunst ermutigten. 

Bedeutender Teil seiner Werke wird im Miskolcer „Herman Ottó" Museum 
bewahrt, wo in 1978 eine, sein Lebenswerk vorgeführte Gedenkausstellung veranstaltet 
wurde, welches Ereignis für Erscheinen dieses Buches eine wichtige Voraussetzung war. 
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