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Király Jenő és Király Róbert
családi emlékkiállítása

„ Király Jenő iskolateremtő 
művész-pedagógus 

volt. Fiatalok sokaságát 
tanította a képzőművészeti 

ismeretekre, nevelte a 
festészet megkedveltetésére. 

Gimnáziumi növendékei 
egy része, a tehetségesebbje 
festőművész lett. Hatására 

valóságos festőkolónia 
jött létre a városban majd 

az 1920-as években a 
Hortobágyon. Király 

Róbert tovább folytatta 
édesapja kultúraépítő 

munkáját. Lényegében 
ők alapozták meg a 

böszörményi festőiskolát, 
amelyből aztán a 60-as 

években kinőtt a Hajdúsági 
Nemzetközi Művésztelep. 
Nem véletlen, hogy ilyen 
hagyomány alapján ma 

Hajdúböszörményt a festők 
városának is nevezik.”

Lovas Tibor
Király Jenő – Akt
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Közös stílusjegyeiket, a természetelvű látás-
mód, a natúra tisztelete, a  plein air festészet, az 
alla prima akvarell technika határozták meg. 
Vízfestményeik tájképek, életképek.

Az alla prima festésmód vagy közvetlen szín-
keverés módszerének használatakor általában 

„egy ülésre” festünk meg egy képet.  Így tovább 
marad képlékeny, „nedves”, alakítható az festék, 
és  hosszabb időn át tudjuk formálni a faktúrá-
kat, az átmeneteket – és tudunk nedvesbe ned-
vesen festeni –, módosítani a színeket.

A festék úsztatása, nedves a nedvesen , vagy 
alla prima (olasz, azaz az első kísérlet ), egy fes-
tés technika, amelyben nedves festék réteget egy 
korábban festett még nedves rétegre festik. Ez a 
technika megköveteli a gyors munkamódszert, 
mert a festést be kell fejezni, mielőtt az első réteg 
megszárad. Ezt nevezik “direkt festésnek” vagy a 
francia kifejezés au premier coup (egy ütemnek).

Király Jenővel  nem egyszer előfordult, hogy 
a szabadban festett téli, havas tájképe otthon 
kezdett kiolvadni, összemosódni. Ilyenkor 
örömmel állapította meg, hogy most lett jó a 
vízfestménye, miután a színek egy része össze-
folyt. Semmilyen fedőszínt (tempera) nem hasz-
nált a havas tájakat ábrázoló képein, a fehér szín 
maga a fehér rajzlap volt. 

 Király Jenő és Király Róbert mindig a sza-
badban festett. Otthon legfeljebb csak a nevü-
ket írták rá a képekre. A plein air francia kife-
jezés, jelentése ’nyílt levegő’.

A plein-air festészet a szabad levegőn meg-
figyelt fény- és színjelenségek visszaadásával 
kiszabadította a művészetet a műtermi festészet 
mesterkélt, zárt világából. A szabadtéri megvi-
lágítás fény-árnyék játékai, a reflexek villódzásai gyors munkára késztették a tájfestőt, aki folytonosan változó egyszeri látvány színértékeit - valőrjeit (valeur) 

- rögzítette az addig megszokott, sablonos helyi színek helyett. 
1973-ban rajzból, művészettörténetből és ábrázoló geometriából érettségiztünk. Király Róbert tanár úr reálisan mérte fel az első rajz tagozatos osztály 

tanulóinak lehetőségeit, esélyeit. Tanítványai közül sokan lettek tanítók, építészek, gépészmérnökök, rajztanárok, művésztanárok, vagy bármely más szak-
mában a világról teljesebb képet alkotni tudó emberek.

Lovas Tibor
megnyitó beszdjéből

Király Róbert – Tanya

Király Jenő – Kolozsvári utca
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A folyóirat kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Király Jenő – Virágcsendélet


