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Az Ender-ikrek magyar ké pei

Az Ender-ikrek egy szllé ziai szegé ny ócskás fiaiké nt látták
meg a napvilágot l793-ban. Talán ezé rt is törekedtek
olyan fáradhatatlanul a hí rné vre é s az anyagi jólé tre, te-
hetsé ggel társult szorgalommal, együtt é s külön-külön
egyaí ánt, A bé csi ké pz m vé szeti akadé mián korán dí -
jakat nyertek, s aztán osztrák é s magyar f urak pártfogá-
sát é lvezté k Metternichtól Szfuhengií g. Be|árták a világot é s
oktatói állást iS betöltöttek korábbi tanulmányaik szí n-
helyé n, az osztrák császárvárosban. Már ifian keresett
portré fest k lettek aZ arisztokrácia köreiben, é s renge-
teg ú tiraizot, akvarellt vetettek papí rra utazásaik során,
Szí nvonalbe]i különbsé g nem volt közöttük, m fali é s
technikai Viszont igen, ]ohann Nepomuk inkább olajké -
peket festett, mí g Thomas inkább akvarelleket, Noha
hatalmas é letm vükben a portré tól az allegóriáig, a tör-
té nelmi té mától a Zsáneí jelenetig, a városi vedutátó] a
termé szeti tájig sokminden el fordult. Hí rnevüket csak
tovább fokozták a kortárs acé lmetsz k. ré zkarcolók é s ]i-
tográfusok m veikr ] ké szí tett számos másolata is,
amelyek az Ender-ikreknek né pszer sé get é s anyagi
hasznot hoztak, Kettelük közül Thomas lett a szerencsé -
sebb, Egyré szt eleve azzal, hogy hú sz é wel tú ié lte iker-
testvé ré t (l875-ben halt meg), másré szt azé rt, mert aZ

utókor is többre é rté kelte  t, Bé csi el zmé nyek után,
most Budapesten szolgáltat mindkette jüknek egyenl -
ké ppen elé gté telt az az em]é kkiállí tás, amely az idé n
februárban nyí lt é s Vé gé ig között látható a Magyar Tu-
dományos Akadé mia M Vé szeti Gy itemé nyé ben.

Ebb l az alkaiomból egy szí nes é s fekete-fehé r ké ,
pekkel gazdagon illusztrált magyar é s né met nyelv 
tanulmányokkal kí sé rt -, ké tszáz oldalas katalógust is
kiadtak, A szí nhely kiválasztását többek köZött aZ indo,
kolta, hogy aZ MTA köZismert emblé máját ]ohann
Nepomuk Ender teí Vezte a ,,Borura der " körirattal, Szá-

mos hazai akadé mikus portré ia is t le származik, Szé -
chenyi István apiától, a Magyar Nemzeti Mú zeumot a]a-
pí tó Szé ché nui Ferenct l kezdve Kazintry Ferencig, Az
MTA könlvtárának ké zirattárában  rzött ké tszázhú sz í el-
vidé ki akvarellb l most csak mintegy fé lszázat tudnak
bemutatni helyhiány miatt, il]etve a fele{ele arány be-
tartása vé gett, A sa|át,,ké szlet" kiegé szí té sé re a Szé p-
m Vé szeti Mú ZeUm, aZ MNM Törté nelmi Ké pcsarnoka,
a Budapesti Törté neti Mú zeum, a Soproni Városi Mú ze-
um, illetve a nagycenki Szé chenyi Emlé kmú zeum köl-
csönzött eredeti Ender-ké peket. Mivel az osztrák é s a
magyar m kereskedelemben is gyakorta e] fordulnak
Ender-akvarellek, é s azok nyomán sokszorosí tott grafi-
kák az árveré seken, í gy magántulaidonból is kölcsönöz-
tek a kiállí tásra, a Szlovák Nemzeti Galé ria pedig repro-
dukciókat küldött Pozsonybói.

Brazí liai, görög é s török, avagy itáliai ú tirajzaikat csu-
pán é rint Iegesen emlí tve, minket most f leg a törté -
nelmi Magyarországon tett tanulmányú t jaik é rdekelnek
a felvjdé ki tájak, várak é s városré szletek sokasága, me-
lyek ma Szlovákiában, Ukrajnában, vagy Romániában
találhatók, É s nem utoIsósorban a Havasok, a vad he-
gyi szurdokok, a söté t erd -rengetegek, a sebes sodrású
patakok é s ví zesé sek, a zöld gleccsertavak, vagy az olyan
urbánus veduták, mint,,Buda é s Pest látké pe a Gellé rt-
hegyr l", Ez a ké p a Kiscelli Mú zeum tulaidona, ame-
lyet valamikor 1832-39 közöí t Vetett akvarellel papí rra
Thomas Endet a reformkor lázában é l , formálódó ma-
gyar f városról,

]ohann Ender feltehet en bé CSi, Landstrassé n á]ló
házában került kapcsolatba Szé ché nyi Ferenccel, A gról
családi portré k me]lett oltárké pet is rende]t Nagycenk
számára, amely a korabeli leí rások alapján a feltáma-
dott Kí isztus sí rjánál alvó katonákat ábrázolta (a ké p je-

]enleg lappang). Fia, Szé chenyi lst-
Ván ViSZont l8l8 nyarán VilIe r]dgá-
val ]ohann Endert mediterrán táiak-
ra, olasz é s görög, illetve török föld-
re, albán vidé kre, ahol a kö,nyé k kü-
Iönfé Ie nemzetisé g  lakóit is meg-
örökí tette fest i né pviseletükben,
realisztikus ré szletezé ssel,

AZ ikrek l8l9-es í ómai ösztöndí -
iát Metternich kancellár biztosí tot-
ta. Ennek segí tsé gé vel bejárták
egé sl ltáliát, de lohannl Szé cheryi
iS támogatta anyagilag é s megren-
de]é sekkel, í gy aztán a hú szas é vek-
ben - Münchent é s Párizst é rint  -
európai körutat is tett, Magyaror-
szági kapcsolataik a továbbiakban
is er sek, Thomas l832-ben a budai
vár inspektorának lányát, Árlag Te-Thomas Ender: A zöld-tó a Magas-Tátrában (I8óO-ó2)
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Ié ziát vette feiesé gül, Iános f herceg megbí zásából pe-
dig a harmincas é vek vé gé n Duna-menti városokat é s
tájakat örökí tett meg a Haí t]eben Kiadó sokszorosí tott
grafikai sorozataihoz, Ebb l az jd b I való a budapesti
Szé pm vé szeti Mú zeum gödöll i kasié lyt ábrázoló ak-
varellje is |ohann ViSZont l829-1831 között - az Akadé -
mia-alapí táson jelen lé v  Kdrolui, vaa, Eszterhóza,
Dessewffq é s más f urak portré i mellett -, Kisí aludu Károly
Auróra-folyóirata számára is lajzo]t ké peket, Pyrker ]á-
nos egri é rsek ké t arcké pé t, ScitovszktJ lános pé csi püs-
pök számára pedig Szent Borbála oltárké pé t ké szí tette
el az ottani szé kesegyházba, a püspöki kápolnába Sz z
Máriát ör kí tette meg.

johann halá]a után, az I8óO-as é vek elejé n Thomas
többször is felkereste Magyaroí szágot, valószí n leg

vasú té pí t  fia kí sé reté ben, A hagyaté kában talált nagy
mennyisé g  erdé lyi akvarellb ] eIé g kevé s iutott - bé csi
m keresked k ré Vé n - Budapestle, A Nemzeti Mú zeum
tulajdonában van három Törcsvár-ábrázolása a várról
é s a hegyszorosról, mí g a Szé pm vé szeti Mú zeumban
 rzöí t í ajzai a brassói városházát é S a Katalin-kaput, a
tordai piacteret, Marosvásárhely panorámáját, a
kolozsmonostori apátságot, továbbá Csí kszentdomo-
kos é s Balánbánya, Va]amint Nagyszeben iátké pé t í ög-
Zí tetté k_ EZek azé rt is emlí té sre mé ltók, mert a magyar-
országi Ender-redivivus kereté ben a H sök teré n is ké t-
tucatnyi ThomaS Ender akvare]lt mutatnak be ké s i pe-
tiódusából - 2001, máICiUs 9, é s május 27. köZött * az
osztrák m vé szek magyar tá|akon l820-1880 k zött ké -
szí tett ú tiraizainak seregszemlé jé n.

Mattis Teutsch é s a Blaue Reiter
Y dndortdrlat Budapest után Münchenben

Az egy é vtizedes mú ltra visszatekint  MjSSion Art Ga-
Ié ria - |uretskó László é s Kishonthq Zso]t m vé szettörté -
né szek vezeté sé vel - ezidáig f ké nt a nagybányai fes-
té szet né pszer sí té sé t tekintette f  feladatának itthon
é s külföldön (a né metországi Kempent l az oszlrák
fóvárosig), MoSt ismé t aZ egé sz né met nyelvterületet
é rint  válialkozásba fogtak, de ebbe belevonták az er-
dé lyi szászok lakta vidé ket is, A Magyal Nemzeti Calé -
ria munkatársáva), d,r. Bajkay É vával, é s müncheni
Haus der kunst m vé szettörté né szé ve], Huberius
Gassnerrel szövetkezve, Az európai hí r  é s rangú  mes,
ter - Mrttis Teutsch lános {l884-19ó0) - ú jra-felfedezé -
sé t kí vánják el segí teni egy Európát iáró kiállí tással.
Szeretné k  t Vé gé rvé nyesen integrálni az európai kul-
tú ra é s m kereskedelem vé rkeringé sé be, ahogyan az
a hú szas é vekben egyszer már megtörté nt, Ebben né -
met, Svájci, osztrák é s magyar m gy jt k mel]ett köZ-
gy jtemé nyek is segí tsé gükre vo]tak Mú nchenb l é s
Hamburgbó1 é ppú gy, mint Mönchengladbachból,
Murnauból, Mülheim an der Ruhrból, Düsseldorfból,
Geisenkirchenb l, de Bukarestb ], Sepsiszentgyörgy,
b ], Brassóból é s Nagyszebenb l is. Idehaza a t váro-
siak mellett szé kesfehé rvári, miskolci, salgótarjáni é s
gy ri testvé r-inté zmé nyek ismerté k fe] a nemzetköZi
rendezvé ny fontosságát, ké szsé ges kö]csönzé seikkel
segí tve a reprezentatí V anyag kiegé szí té sé t.

Budapesten március l4 é s jú nius 30, köZött iátható
a Magyar Nemzeti calé riában ,,Mdrris Teuts[h é s a Blaue
Reitef' C(m  tárlata, AZt köVet en pedig jú lius ó, é s ok-
tóber 8, köZött a müncheni HauS der Kunst vendé ge
lesz, de a tervekben szerepel több más európai, illetve
amerikai ál]omás is, A nemzetközi szakmát é s a kö-
zönsé get itthon magyat Münchenben né met é s ké -
s bb angol nyelv  katalógus informálla majd hazai é s
külföldi szerz k tanulmányaivaL

MattiS Teutsch ]ános a több nemzetisé g  Brassó szü-
lötte, magyar apát óI é s szász anyátó1, de ké s bbi neve-
l atyja iS erdé lyi szász volt, M vé szeti tanulmányai Bu-
dapesten, Münchenben é s Párizsban egé sz Európára
nyitottak abiakot számára. Az l9lo-es é vek vé gé n Kassdí
Lajos volt a mestere, A magyar f városban a MA köré ,
hez tartozott, a hú szas é vekben viszont a hí res berlini
Der Stuí m galé riában olyan világnagyságokka I , mint
Klee, Chagall, Kandinszkij é s Archipenko állí tott ki rendsze-
resen, M vei a Der Blaue Reiter m Vé szcsoport o]yan tag-
jainak munkáival rokoní thatóak leglnkább, mint a már
emlí tett Kandinszkii, Valamint ]avlenszkí i, Franz Marí <,
Gabriele Müntpr é s Bechtejev. Ezé rí  szerepe] ezekt l az a1-
kotóktól is mintegy fé iszáz olyan alkotás, amelyek
hosszú  é vtizedek óta el szöí  láthatók Budapesten,
Mattis Teutsch lól festmé nye köZött aZ elvontságba
hajló tájak é S alakos kompozí ciók sorában az olaj-tech-
nikáé  az els sé g, a korai, tavaszias hangulatú , 19l7-es,
szé lben hajladozó fáktól az l9l8_as söté t, avagy a vörös
alaptónusú  tájakon át aZ l92o-as esztend k egyre
absztraktabbá váió, figurális kompozí cióiig,

Plasztikából 38 került most egymás mellé  a konti-
nens táVoli táiairól. Közülük aZ l9l9-1920-as é Vek ter-
mé sé b l, a rusztikus formájú  é s felszí n , szí nezett sa-
mott-kompozí ciók é ppolvan é rdekesek, mint a Ietisz-
tu]tabbnak t n  ké s bbi figurák, a fé mb l vagy fából
való, sti]izált n i aktok, fé nyesre polí rozott felületeik-
kel, monokróm akkordokban, |929 tálál 1. Szí nes ké -
peiveI rokon nyelven szólnak fekete-fehé r kontrasztok-
ban tartott linóleummetszetei is, A Der Blaue Reiter
köté b l Gabriele Münter l9lO-es tája templommal,
Kandinszkij absztrakt kompozí ciója, Javlenszkii l9l2-
es infánsn je, va]amint Mark mesebeli állatai jelentik
- többek között , az európai kitekinté st.

Wagner lstván


