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Mednyánszkynak gyermekkora óta fő tevékenységei közé tartozott a természet megfigyelése. 

Ezen a képén is egy természeti környezet ábrázolását láthatjuk.  

Tájképeinek stílusa mindvégig némiképp a barbizoni iskolára emlékeztet. A Kárpátok 

hegycsúcsait, vízeséseit, az Alföld mocsaras tájait, nagyvárosi kültelkeket festett legtöbbször 

párás ködös hangulatban.  

A tájrészletek természethű ábrázolásáról egyre inkább áttért a táj keltette hangulatok 

ábrázolására. Tájképfestészetében fokozatosan felhagyott az akadémiai festészetben elvárt 

realizmussal. A részletekre és az ábrázolt valóság hangulatának kifejezésére helyezte át a 

hangsúlyt. Merész, oldottabb ecsetkezelése, színhasználata expresszív hatást kelt.  

Kedélyvilága borongós volt, meditációra és álmodozásra hajlamos, mi több, néhány kutató 

vízióra is hajlott. Életművén is látszik, hogy vonzották a sötét és drámai jelenetek, durva 

karakterek; feszültségekkel teli világot ábrázolt.  

Tájképein sok esetben találkozunk egyfajta transzcendens emelkedettséggel. Naplóiból tudjuk, 

hogy már korán elkezdett érdeklõdni a buddhizmus és a teozófia tanításai iránt, hogy egy sajátos 

filozófiai hangvételt dolgozzon ki művészetében.  

A két világ, a természet, és a mögötte rejlõ misztikus csend együtt jelennek meg Mednyánszky 

mûvészetében. A festõ többször is közel került a haldoklás, a halottas ágy, vagy a sír 

motívumaihoz, hiszen a háború nagyon mély nyomot hagyott az életművében is.  

A képén is megfigyelhető, hogy sehol egy teremtett lélek. A táj egymagában jelenik meg, és a 

kereszt motívummal misztikus emelkedettséget ad a festménynek.  

A tájkép: 

Már az antik 

művészetben is 

megjelent, de csak 

mint háttérrészlet. 

Önálló életet majd a 

modern kori plein-air 

festészet által kezd el 

élni. Mednyánszky a 

tájat, mint motívumot 

csak kiindulópontnak 

tekinti a saját 

lelkivilágának 

ábrázolásához. 

Életmű: 

Mednyánszky 

rendkívül termékeny 

alkotó volt. Művei 

három csoportra 

oszthatók: tájképek, 

csavargóképek és 

katonaábrázolások. 

Képein rendkívüli 

lelki mélységben 

ábrázolja a magányt, 

az emberi 

esendőséget, a 

kiszolgáltatottságot. 

Mednyánszky, a 

kritikai realizmus 

egyik legjobb 

magyar képviselője 

számos díjat és 

kitüntetést kapott. 



A kezdő játék: 

 

Minden gyerek megkapja a kép kicsinyített 

mását, amelyről hiányzik egy részlet. Azt a 

részletet kell pótolniuk saját képzeletük 

alapján zsírkréta segítségével. A képről a 

legfontosabb szimbólum, a kereszt van levéve. 

Körülbelül 4-5 percet adunk nekik. Ha 

elkészültek, megnézzük együtt az eredeti 

festményt, és összehasonlítjuk az általuk 

készített változatokkal. Fontos, hogy ezt a 

játékot úgy kell lefolytatni, hogy előtte ne 

lássák az eredeti képet. 

Beszélgessünk a gyerekekkel a festményről. Milyen tájat látnak? Milyen természeti 

formákat? Milyen színek jelennek meg a festményen? A színek mit sugallnak? Milyen a táj 

hangulata? Pozitív vagy negatív érzéseket kelt? Változna-e a hangulat, ha nem lenne ott a 

kereszt? Mikkel helyettesítették a kereszt motívumát az első játék alkalmával? 

 

Mednyánszkyt a táj keltette hangulatok ábrázolása foglalkoztatta. Leginkább a köd, a vihar, 

a virradat és az alkony hangulatai érdekelték. A táj részletei elnagyoltak. Felismerjük az út, 

a fák alakzatait, illetve hátul megjelenik egy hegyvonulat, azonban nem törekszik a 

valósághű, realista ábrázolásmódra, hiszen nem ez a célja. Érezhetjük, hogy nem 

egyszerűen egy téli tájat festett le, hanem a borongós, belső nyugtalansággal teli lelki világa 

fogalmazódik meg benne. Alapvetően kevés színnel és annak kevés árnyalatával dolgozik, 

főleg barnával. A transzcendens motívummal, a kereszttel még inkább kiemeli a kép 

misztikus hatását, hiszen ezzel már nem egyszerűen tájképpé, hanem egyfajta allegóriává 

válik. 

Történetkitalálós játék a képhez kapcsolódóan. 

 

Miután beszélgettünk a kép technikai megoldásáról, valamint a témájáról, már eléggé 

megismerkedtünk a festménnyel ahhoz, hogy segítségül hívjuk a játékhoz a gyerekek 

fantáziáját. Elsőként három kisebb csoportokra osztjuk az osztályt. (Egyszerű számolásos 

módszerrel is lehet.) A tanár elkezd mesélni egy történetet a képpel kapcsolatban, és azt a 

csoportoknak papíron kell folytatnia. Öt percig írhatják, aminek a célja nem feltétlenül a 

teljes befejezés, hanem inkább a történet részletezése. Utána minden csoport felolvassa a 

sajátját. A történet kezdete: 

 

„Két férfi sétál az úton. Elmélyülten beszélgetnek, amikor feltűnik mellettük az egy 

kereszt. Elcsendesedve egymásra néznek, majd az egyik megszólítja a másikat. Én nem 

vagyok idevalósi, de te már itt élsz pár éve. Ismered a történetét ennek a helynek? „ 

Adjanak új címet a képnek! Utána nézzék meg együtt, hogy mi az eredeti címe, és hasonlítsák össze őket. 

Korosztály: 5-8. osztályos taulók 

 



  

Alkotómunka: 
 

A gyerekekkel készítsünk tájképet. Válasszanak ki egy nekik tetsző évszakot, és azt a 

hangulatuknak megfelelően fessék meg. A táj szabadon alakítható, nem kell feltétlenül 

kötődni Mednyánszky képéhez. Az alkotómunkához a múzeum egy külön szobájában sor 

kerülhet, ahol van megfelelő mennyiségű asztal és szék. A Móra Ferenc Múzeumban, ahol 

a kép található, van ehhez megfelelő terem. Az eszközöket előre készítsük ki a munka 

megkezdésének megkönnyítéséhez. Az olajfesték alkalmazása során kitérhetünk arra, hogy 

miben különbözik a víz alapú festékektől, miben más, mint például a tempera. Az 

összehasonlítást a temperával végezhetjük, a gyerekek kipróbálhatják mind a kettőt, hogy 

megtapasztalják a különbségeket. A foglalkozás során a különböző méretű ecsetek arra is 

lehetőséget adnak, hogy a gyerekek érzékelhessék az ecsetkezelés különlegességeit. Milyen 

nyomot hagy a vastagabb és milyet a vékonyabb ecset. Emellett kipróbálhatják, hogy 

milyen nem csak ecsettel festeni, hiszen Mednyánszky a barbizoniak hatása alatt sok 

festményénél használt rongyot, fadarabot, egyebeket. 

 

Játék a színekkel 

 

A festményről színes, nyomtatott képeket készítünk, de olyan módon, hogy megváltoztatjuk 

a színeket. Több félét is készítsünk. Az osztályt osszuk annyi csoportba, ahány képet 

készítettünk Például hideg színek, élénk színek, stb. Mindegyik csoport kapjon egy-egy ilyen 

képet. A csoporttagok együtt hasonlítsák össze az eredetivel. Kapnak pár percet arra, hogy 

beszélgessenek arról, miben más az övék. (Színek, hangulatok, benyomások, tetszik-nem 

tetszik.) Ezután közös beszélgetés arról, hogy melyik csoport milyen színösszeállítást kapott.  

Miért használhatott ilyen kevés színt a festő? Összefügg-e ez a kép hangulatával, 

borongósságával? Milyen színei lehetnének, ha ez egy vidám képnek készült volna?  

Eszközök: 

A kép mása, a kivágott részlettel-

az első játékhoz 

megfelelő terem asztalokkal, 

székekkel 

olajfesték, tempera, tollak 

különböző méretű ecsetek  

A4-es méretű papírlapok  

rongyok, fadarabok 

Tipp:  

Az alkotómunka befejeztével, a foglalkozás zárásaként 

érdemes Mednyánszky festményéhez vinni az 

elkészült munkákat, lefektetni a földre egymás mellé 

őket, és egyben megszemlélni a munkákat.  

Érdemes a foglalkozást fényképekkel megörökíteni. 


