
KÖPÖCZI RÓZSA

„A VISSZAVONULTSÁG VILÁGAI”

CSA IÁD ÉS GYERMEK SZÖNYI ISTVÁN MŰVÉSZEIÉBEN

A születés, az anyaság misztériumát a keresztény vallás Jézus születésének ünnepével 
és a Mária kultusszal tette az európai művészet leggyakoribb és talán legmagasztosabb 
témájává. A számos középkori, reneszánsz előkép újra és újra visszaköszön a 20. századi 
festészetben, így Szönyi István vásznain is.

Szönyi életének talán legfontosabb fordulata volt, amikor 1924-ben megnősült. 
Bartóky József földművelésügyi államtitkár és író kisebbik lányát, Bartóky Melindát 
vette feleségül. A fiatal pár Zebegényben, a Bartóky család nyaralójában kezdhette 
meg közös életét „paradicsomi” körülmények között. A kis házban a kiköltözéskor 
még nem volt villany- és vízvezeték, de a festő itt egyszerre találta meg az új otthont 
és a rövid nagybányai tartózkodás alatt megismert, de nagyon hamar elveszített, hőn 
keresett Árkádiát. A frissen szerzett tapasztalatok elementáris változásokat hoztak 
festészetében. Elsősorban témáinak köre alakult át. „Ama másik árkádiai eletet itt a 
való élet váltja fel”- írta Lvka Károly egy kritikájában az 1924-cs Ernst Múzeumbeli 
kiállítása kapcsán.' Az új motívumok kö
zött a dunakanyari táj kimeríthetetlen 
látványosságai mellett kiemelt szerepet 
kaptak családtagjai, hozzátartozói. „Életem 
alakulására és munkásságom kifejlődésére 
elhatározó és döntő jelentőségű esemény 
volt, hogy 1924-ben megnősülve kikerültem 
Zcbegénybc, ahol azután megtaláltam a 
művészetem kibontakozásához szükséges 
minden élményt. A táj és az emberek össze
függő. elválaszthatatlan egységét láttam itt 
meg, olyan miliőben, mely nagyon megfelelt 
elgondolásaimnak”2

Szönyi művészetében a házassága 
előtti időkből is felfedezhetünk gyermek 
motívumokat. Legidősebb gyermeke, Jo
lán az első világháború alatt, 1916-ban 
született, még Bartóky Melindával kötött

Szönyi István, felesége, Bartóky Melinda, 
Zsuzsa lánya, és az újszülött Péter. 1926, 

Zebegényben, a Bartóky nyaraló verandája előtt
Archív fotó, SZIE
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Mitológiai jelenet, 1918
karton, olaj, 38*22,5 cm, j.l.j.: „Sz.I. 918" ,SZIE, ltsz. 81.784.1.
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Család. 1930 k.
fa, olaj. 54*68,5 cm.j.j.l.: „Szőnyi I. "

SZIE, ltsz. 73.17.1.

Vázlat a Feleségem és Zsuzsa 
című festményhez 

papír, szén, 598*398 mm, 
j.j.l.: „Szőnyi"

SZIE ltsz. 73.119.1.
Verandán, 1930,fa, olaj, 125*101 cm.j.j.l.: „Szőnyi I.

1930"MNG, ltsz. 67.66 T.

házassága előtt, talán ennek az élménynek a hatására jelenik meg először a gyermek 
figurája néhány rajzán, festményén. Egy 1918-as különös táblaképét, Mitológiai jelenet 
címmel, és a hozzá készült vázlatot említhetjük, ahol a három figura, a térdeplő női 
akt, az anya térdéhez támaszkodó ruhátlan gyermek, és az őket óvó mozdulattal ölelő 
szakállas férfi egységes, zárt tömböt alkotnak. A rajzon olvasható szöveg: „Mária 
elvérzete... ", nehezen megfejthető jelentésre utal, de a festőt láthatóan a reneszánsz,
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Zsuzsa falovával, 1927
vászon, olaj, 92*65,5 cm.j.b.l.: „Szőnyi 1927"

MNG. ltsz. 57.88 T

barokk előképeken megfigyelt kom- 
pozíciós rend, a figurák egymáshoz 
kapcsolása, a ruhás és ruhátlan alakok 
feszültségének megteremtése érdekelte. 
A női figura bal kezét feje fölé hajlító 
mozdulata visszaköszön egy valamivel 
későbbi finom ceruzarajzon is, az Anya 
gyermekével című lapon, ahol az álló 
gyermek már szorosan átöleli anyja 
lábát, a nő másik kezét óvóan a kicsi 
fején nyugtatja. A kompozíció itt is 
ugyanolyan tömbszerű, mint az előbb 
említett festményen, de a figurák még 
mindig önmagukba zártak, egymástól 
elkülönülten léteznek.

Zsuzsa lánya Zebegénybe költözésük 
évében, 1924 őszén született, Péter fia két 
évvel később. Kezdetben portré-szerűek, 
beazonosíthatók voltak a képeken meg
jelenő gyermek- és asszonyfigurák. 
A Szőnyi múzeum állandó kiállításán 
látható Család című kompozíción táj
ba helyezi a három, számára kedves 
alakot. Az előtérben ülő anya ölében 
tartja kisebbik gyermekét, a kislány kissé 

távolabb, édesanyja és testvére csoportjától elkülönülve ül. A szereplők megfogalmazása, 
a táj nagyvonalú formái Gauguin Tahitin készült képeire emlékeztetnek. Az anya és a 
gyermekek mozdulatai nyugalmat sugároznak, mintegy az időből kiemelve, magukba 
mélvedve ülnek a színpadszerű előtérben. A mögöttük húzódó dombok formái 
elnagyoltak, jelzésszernek, a nagybányai tájképek motívumaira ismerhetünk a fák, a 
bokrok megfogalmazásánál. Feltűnik egy jellegzetes tárgy, a vizes korsó, mely ebben az 
időszakban Szőnyi különböző témájú vásznainak elmaradhatatlan kelléke volt.

Átmeneti, „száraz” korszakának jellegzetes darabja a fent említett Család, amely 
valószínűleg egyidőben készülhetett azzal a táblaképpel, ahol csak az anya és kislánya 
van jelen. A magángyűjteményben található képhez több vázlat, és egy monumentális 
széntanulmány készült, amelyet a Szőnyi múzeum őriz. Itt nagyon jól megfigyelhető az a 
sommázó előadásmód, ahol nem a részletek finomsága, hanem a lendületes vonalvezetés, 
a formák összefogott, erőteljes megfogalmazása dominál, a két szereplő szorosan zárt 
tömbjét a kezek, lábak dinamikus ritmusa oldja föl. Az előbb elemzett művek 1929— 
30 körül születtek, ennek a korszaknak jelentős darabja még a Verandán (1930) című 
nagyméretű, fatáblára festett kompozíció, amelyet a Magyar Nemzeti Galéria őriz. A 
téma, a gyermekét ölében tartó anya megfogalmazása, a kép színvilága új hangot üt 
meg, bár még olajjal készült, de a későbbi temperaképek derűsebb harmóniáit vetíti 
előre az anya élénksárga ruhája, a vele kontrasztban álló háttér türkiz zöldje. A kép 
fő értéke a zárt kompozíció, a diagonális szerkesztés, ahol a kutya figurája éppolyan
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Este Zebegényben, 1928, vászon, olaj, 120'^150 cm.j.j.l.:,.Szönyi I. ", MNG, ltsz. 6316

A Kisded imádása, 1925, papír, rézkarc. 207*287 mm.j.n., SZIE, ltsz. 76.1.72.
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Este, 1934.
Vászon, tempera, 130*90 cm, j.b.l.: „Szőnyi I. 1934 

MNG, ltsz. 66.96
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IGyerekek, 1930 k.
Fa, tempera, 59,8*49,3 cm, 

j.j.l.:„Szönyi”
SZIE, ltsz. 73.24.1

Zsuzsa és Péter.
Papír, ceruza, 340*210 mm. j.j.l.: „Szönyi I.

SZIE. ltsz. 92.2.1

Zsuzsa és Péter.
Papír, rézkarc, 178*151 mm, j.j.l.: „Szönyi

SZIE, ltsz. 74.101.85
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Anyaság, 1935.
Iászon, tempera, 100* 70 cm, j.j.l.:,,Szőnyi I. 1935",

BTM, ltsz. KM.65.212

fontos eleme az egymást kiegyensúlyozó erők játékának, mint a kisfiú fehér ruhás 
alakja, vagy a karosszék íve.

1924-től, Zsuzsa születésétől kezdve gyermekei egyre gyakoribb szereplők a rajzain, 
rézkarcain, táblaképein. Fejlődésük nemcsak a róluk készült sok fényképen, hanem 
apjuk művein is nyomon követhető. Kis figuráik éppúgy beletartoztak a zebegénvi 
élet látvány világába, mint a Duna víztükre, a hegyek, vagy a kert panorámája. Zsuzsa 
visszaemlékezése szerint, amikor apja szigorúan összehunyorított szemének látókörébe 
került, könyörtelenül modellt kellett állnia, bármennyire nem volt ínyére a hosszú 
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mozdulatlanság. így születhetett meg 1927-ben a Zsuzsa falovával, majd egy évvel 
később a Zsuzsa korsóval. Az előbbi az a sugárzó üde vászon, amely olyan nagy sikert 
aratott 1929-ben, az Ernst Múzeumban rendezett harmadik gyűjteményes kiállításán. 
Ennek a képnek az elemzésével indította Rabinovszky Máriusz a Nyugatban megjelent 
kritikáját a tárlatról.3,, egy gyermekképe: Zsuzsa a falovával, színes kis kép. viruló, 
harmatos, édes-fanyar, minden ecsetvonásáhan tűz és méz. Velasquez-íze van... ", S 
valóban valami emlékeztet a színpadiasán beállított, komolyan szembenéző kis figurán a 
nagy spanyol festő infánsnőire és Szőnyi korábbi, jelmezszerűén beöltöztetett portréira. 
Az igazi újdonságot üde színvilága jelentette. A húszas évek végétől lassan világosodott 
palettája, amit majd a római ösztöndíj idején felfedezett tcmpcratcchnika segítségével 
teljesített ki. „Oly szabadon, finoman, üdén bontakozik szín-szín mellé, mint ahogy csak 
boldog, harmonikus, szerető szemek láthatják a világ meg nem fogható szépségét. ”4 - 
írta a képről Rabinovszky Máriusz.

Számos rajzon, rézkarcon, vásznon ismerhető fel Zsuzsa és Péter alakja. Gyakran 
ábrázolja őket a korábban annyira kedvelt kettős portrék mintájára. Szívesen 
hangsúlyozza a fiú-lány, kicsi-nagy, ruhás-ruhátlan figurák ellentétét. A rézkarcokon 
a személyestől, a portrészerűtől eljut atávolságtartó. általánosító megfogalmazásig.

A családalapítás élménye, a személyesen megélt apaság óhatatlanul felidézte 
a festőben a művészettörténetből ismert bibliai kompozíciók szinte toposszá vált 
madonna figuráit. Ö is megalkotta a maga képtípusát. Az Este Zebegényben (1928), 
című nagyméretű vásznán a gyermekét ölében tartó anya köré gyűlő, a kisdedet

Uzsonna (Reggeli) 1937, vászon, tempera, 70* 100 cm, j.j.l.: „Szőnvi 1. 1937" 
MNG, ltsz. 94.14. T.
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Anya kislányával. Papír, szén, 609*425 nim,j.b.l.: „Sz.I. ”, SZIE, ltsz. 81.815.1.

csodáló falusiak cs állataik természetesen a zebegényi utcán jelennek meg. Az első 
látásra zsánerszerünek tűnő jelenetet az alkonyat mindent egybefogó varázslatos, 
zöldes fénye költői magasságokba emeli. Az 1928-as vászon előképének tekinthetjük 
a szinte látomásszerűen megfogalmazott Kisded imádása (1925) című rézkarcot. A falu 
melletti domboldalon összegyűlő sokaságot különös vonalháló fogja egységbe, a réz
karctechnika adta lehetőségeket bravúrosan kihasználó művész igazi rembrandti világot 
teremtett a fénybe vont és árnyékban tartott figurák kontrasztjával. Természetesen itt is 
a gyermekét tartó anya a főszereplő, megjelennek körülötte a többi rajzról, rézkarcról olyan 
ismerős, jellegzetesen álldogáló falusiak, akiket Szőnyi alaposan megfigyelt a falu utcáit 
járva vagy ablakából kitekintve. A mozdulatok, a testtartás árulja el az érzelmeket, fejezi 
ki a csodálkozást, a hitetlenkedést, az áhítatot, a tiszteletet. A kép méltó utóda a korábbi 
századokban született adoráció-ábrázolásoknak. A gyermekét tartó anya figuráját még az 
ötvenes években megrendelésre festett programképeken is megtalálhatjuk, mint Szőnyi 
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világának egyik állandó szereplőjét. A dunakanyari táj. a falu lett Szőnyi univerzuma. 
Képeinek világa befelé építkezik, egyre közelebbről mutatja a felfedezett jelenségeket. 
A Duna-partról, a hegyoldalról, az utcáról eljuthatunk az egészen bensőséges szféráig, 
az udvarra, az istállóba, a ház belsejébe. A pajta, az udvar csendes tevékenységek 
színterei, az itatás, fejés. nagymosás mind méltónak találtattak a festő figyelmére. Egy
némelyük bibliai jelenetté lényegült át. Néha szerepel rajtuk a szemlélődő festő maga 
is. így válhatott az időtlen pillanatok részesévé, hiszen a bibliai szent család akár saját 
családja is lehetne.

Időközben változott stílusa, eszköztára. Átmeneti korszakának kettős tájékozódása, 
a kemény, száraz fcstcsmód és az egyre világosodó, oldottabb színvilág egyesítése 
az Eladó a borjú (1933) című nagyméretű kompozícióján valósult meg. A következő 
évben született Este (1934), új korszakának nyitó képe, mindjárt teljes szépségében 
mutatta meg Szőnyi művészetének lassan kiteljesedő igazi hangját. „E mii. a kora este 
megvilágításában. az udvaron a kút mellett lepihent családdal, a szoptató anyával és 
a fáradtan a fához támaszkodó férfival. Szőnyi s egyben az új magyar festészet egyik 
legtisztább, legszebb alkotása.” — írta Pataky Dénes Szőnyi monográfiájában.5 Itt 
a szereplők megfogalmazása már nem portrészerű, az emberi alakok, a pihenő tehén, a 
ház, a kút. a sötétedő ég, a világító hold mind az okkerekből, lilákból, finom szürkékből, 
barnákból szőtt tiszta harmónia egyenrangú elemei. Sikerült egy pillanatra felmutatnia 
a teljességet, a Szent Család egy zebegényi udvaron pihent meg.

A következő évben megfestett Anyaság (1935) Dürer, Bellini függönyös Madonnáit 
idézi. Az anya alakját félig eltakarja a kép alsó síkjával párhuzamos asztal, ezen áll a 
ruhátlan gyermek, aki mindkét kezével átöleli édesanyját. Mozdulatuk szeretetteljes, 
alakjuk szorosan összefonódik. A háttér dekoratív, vörös drapériája kiemeli őket 
a hétköznapi térből, fel magasztalj a, ünnepélyessé teszi a jelenetet. A bensőséges 
kompozíciótól távol áll minden zsánerszerűség. Ezen a képen jutott el Szőnyi, konkrét 
élményeitől, az anya-gyermek kapcsolat legegyetemesebb megfogalmazásáig.

A néhány évvel későbbi Uzsonna (1937), már igazán a „visszavonultság világait" 
idézi. A vadszőlő-lugas levelei között átszürődő fényben színfoltokká olvadtak a for
mák körvonalai. A filmszerű képkivágás, a szereplők fesztelen mozdulatai, a vibráló 
felületek Monet, Bonnard vásznait juttatják eszünkbe, amelyek a magánélet bensőséges 
tereibe, a hétköznapok egyszerű történéseibe engedik bepillantani a nézőt. Ez az újfajta 
fcstőiség új technikát kívánt. Az ecset mellett a fcstőkés is jelentős szerephez jutott. A 
több rétegben felrakott temperát, ha már megszikkadt, vízzel felpuhította és spaklival 
visszakaparta, így jöttek létre az összeolvadó tónusok, a finom átmenetek, a színekben 
tobzódó felületek, az a faktúra, ami csak Szőnyire jellemző és utánozhatatlan.

A két világháború közötti nyarakon valóságos festökolónia alakult ki Zebegényben, 
a fcstőtársak. barátok éveken át hosszabb-rövidebb időt töltöttek el a faluban, és 
a legtöbben családjukkal érkeztek. Közülük az egyik leghűségesebb barát Elekfy 
Jenő, az akvarell nagymestere volt. Talán az ő biztatására fedezte fel Szőnyi a 
gouache technikát, mely hatásában közel áll a temperához, így kitűnően megfelelt 
vázlatok, gyors kompozíciók készítéséhez. A több száz ilyen kis színes lap született a 
következő évtizedekben. A technika alkalmas volt a bensőséges, fesztelen, könnyed 
megfogalmazásra, sok lapon megjelenik a gyermekét etető anya figurája, az asztal 
körül ülő társaság, a családtagokkal. Legtöbbször intim megvilágítású belső térben 
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láthatjuk a szereplőket, a meleg, barátságos színharmóniák adják meg a képek 
alaphangulatát.

Az évek múlásával felnőttek Szőnyi István gyermekei, új témák kerültek előtérbe, 
de az első jelentős murális megbízása 1941-ben. a győri Szent Imre templom freskóinak 
elkészítése lehetőséget adott rá, hogy már távol a személyes élményektől, általánossá 
emelve a témát, a nagy képciklusba belekomponálja az anya és gyermek figuráját. 
Több vázlat, és egy táblakép is kísérte a falra kerülést. A magántulajdonban levő, Zlwyn 
kislányával (1944) című vászon felcsillantja a freskó monumentalitását, a kompozíción 
új megfogalmazást nyer az anya-gyermek kapcsolat. A háttérben térdeplő asszony maga 
elé helyezi nagyobbacska lányát, a mozdulatban benne van az elbocsátás gesztusa is.

Szőnyi számára az apaság élménye éppolyan fontos volt, mint a zebegenyi táj 
felfedezése. Gyermekeinek ábrázolásában a személyes élmények megfogalmazásától a 
humánus világszemlélet általánosabb kifejezéséig jutott el. ennek emblematikus példája az 
Anyaság (1935) című vászna, amelyet Révész Emese a Gyerek/kor/kép - Gyermek a magyar 
képzőművészetben című kiállítás katalógusában az „anyaság profán ikonjának" nevez.

A család és gyermek témájának jelenlétét művészetében eredendően humanista 
lénye, egész élete teszi hitelessé.
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THE WORLDS OFRECWSE
THE FAMILY AND THE CHILD IN THE ART OF ISTVÁN SZÖNYI

ABSTRACT

Getting married and moving to Zebegény in 1924 was probably the most important event in István 
Szőnyi’s life. There he found his new home as well as Arcadia which he came to know during his short 
stay in Nagybánya but lost very soon.

The birth of his children, Zsuzsa and Péter led to an alteration of his artistic themes: “that Arcadian 
life here is replaced by real life," wrote Károly Lyka about Szőnyi who rendered the events of their family 
life in many different versions and forms. His child representations belong among his most important 
pieces in his oeuvre.
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