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Mai festészetünk egyáltalán nem mutat egységes képet s mint minden kornak,
úgy a jelennek is jellemző sajátsága, hogy többvetületű szellemiségnek,
művészi törekvésnek a jövőért folytatott küzdelme. De amíg a régi korszakok
ban a különneműség többnyire abban nyilvánult, hogy az előző korszak idő

sebb képviselői a kialakuló következőben is ragaszkodnak fiatalkoruk elvei
hez, a művészek nagy része azonban az «új: lelkes harcosa, addig a jelen év
tizedekben nemcsak a három időrendi egymásutánban kialakult stílus, a his
torízáló-naturalista-akadérnikus festészet, az impresszionizmus és a modern
törekvések korosztályai állanak egymással szemben, hanem a fiatalok is a
legkülönbözőbb csoportoknál helyezkednek el; az Ú. n. modern «stílustörekvé
sek» is éles ellentétben, olykor kérlelhetetlen harcban állanak egymással.
A kiállításokon még mindig nagy számban vesznek részt azok a festők, akik
még az impresszionizmus előtti korszak stílusába nyúlnak vissza s bár tagad
ják, lényegileg a müncheni akadémizmusból merítenek s úgy vélik, hogy ők

képviselik a «magyan) festészetet. Vezető patriarcha-mesterük, Karlovszky
Bertalan régmult mesterektől eltanult technikai bravurokban s a mai
művészeti felfogástól teljesen idegen materialista felületi határokban fenek
lett meg. Mások az impresszionizmushoz ragaszkodnak s nagyjából Csók István
stílusvilágát próbálják folytatni, bár inkább utánozzák a nagy mestert. Ez a
stílus már a páratlan tehetségű, ősz művész ecsetjével sem tud újat mondani.
Folytatása szinte lehetetlen. Csók István a nagybányaiak közül való. Stílusá
nak jellemző sajátsága, hogy ebben az iskolában, amely sem nem naturalista,
sem nem impresszionista, hanem ezeknek sajátos magyar változata, egyedül ő
maradt hű a francia impresszionista festészethez. Az iskola alapítója Hollásy
Simon még naturalista volt s az impresszionzmushoz annyi köze, hogy némely
alkotásán fontos szerepet játszik a napfény. A nagybányai iskola tulajdonképi
nagy, vezető mestere Ferenczy Károly, viszont sok tekintetben már az
ipresszionizmuson is túlhaladt. Különösen utolsó korszakában távolodott el
az impresszionizmus formafelbontó lázától s közeledett, a nagy francia post
impresszionistákkal, Cézanne-nal, Gauguin-nel, Puvis de Chavannes-nal egyidő
ben a formákat összefogó, szintetikus komponáláshoz. Ez a korszaka lett a mai
stílustörekvések egyik igen jelentős ágának kiinduló pontja.

Az izmusoknak alig akadt számbavehető magyar képviselője, aminek
többek között az is oka, hogy az első hullámokat a háború okozta frontok verték
vissza, bár az expresszionizmus és az École de Paris elveiből nem egy, jóllehet
elkésett s már sokkal mérsékletesebb magyar festő táplálkozik.
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Legmodernebb festőink ismét több csoportra tagolódnak. Külön cso
portba sorolhatók az előbb említetteken kívül azok, akik jobbára a nagy
bányaiak, főként Ferenczy Károly hagyományain építették fel stílusukat.
Igen jelentős szerepet játszik mai rnűvészetünkben a már a köztudatban is
«római magyar rnűvészek»néven szereplő pompás együttes, jóllehet ők is több
évjáratra tagolódnak. Ezek főelőnye - tehetségükön kívül - az, hogy ők a
legfiatalabbak s máris sokan csatlakoztak hozzájuk olyanok, akik tulajdon
képen nem is jártak Rómában. A nagybányai hagyomány folytatóival együtt
ők is elsősorban magyar hagyományokban, nem egyszer szintén a nagy
bányaiak stílusában, máskor Munkácsy magyar stílustelevényében gyökerez
nek. Éppen ezért jelentős különbségeik ellenére is a lényegben, a célban sok
rokonságot árulnak el. A Ferenczy-hagyomány folytatója s legjelentősebb kép
viselője, akinek művészete kétségtelenül eléri a nagy mester színvonaIát,
Szőnyi István. Tulajdonképen ő is a római iskolához tartozik s annak másik
két vezető rnesterével, Aba-Novákkal és Molnár C. Pállal egyebek között az
is összekapcsolja, hogy körülbelül egy időben voltak Rómában, mint az ottani
Magyar Akadémia ösztöndíjasai. Szőnyi István és Aba-Novák Vilmos egymás
tól lényegesen elütő egyéniségek. Mindkettőnek egészen más felfogása van a
kolorizmusról, de rokonok abban az alaptulajdonságban. hogy egyik is, másik
is kitartóan ragaszkodik a természeti igazsághoz s mindketten a valóság
megfigyeléséből indulnak ki, s hogy a1kotásukban nagy gondot fordítanak a
képszerkesztésre. A maga nemében mindkét rnűvész klasszikus nyomokon
jár. Molnár C. Pál viszont némileg az olasz Novecento, sőt az olasz Trecento
festőinek ihlete alatt áll, ami művészetének kétségtelenül klasszicizáló jelle
get kölcsönöz. De az ő művészetében is nagy szerepet tölt be, minden stilizált
sága ellenére is a valóság őszinte szemlélete s ami az előbb mondottakból követ
kezik, még Szőnyinél és Aba-Nováknál is nagyobb jelentőséget tulajdonít a
kompozíciós követelményeknek.

Rajtuk s az általuk képviselt irányokon kívül számos idősebb és fiata
labb magyar festő stílusa gazdagítja modern művészetünk pompás színezésű

mozaikját. Még bátortalanul, de mintha egy új csoport is kezdene kialakulni,
amely Rudnayn és A ba-Novákon keresztül M unkácsyig nyúl vissza, míg másik
lábával a népi kultúra televényében gyökérzik. Erről a csoportról, amely alig
néhány fiatal művész, még korai volna beszélni. A modern magyar művészet

gazdag koncertjének fő hangadói, természetesen a festészetet illetőleg Aba
N ovák, Molnár C. Pál és Szőnyi István.

Szőnyi István elsőgyüjteményes kiállítását rozo-ban rendezte s már akkor
is kész művészként mutatkozott be és nagy hatást gyakorolt nemcsak akorbeli
s a nálánál fiatalabb társaira, hanem több idősebbfestőművészünkreis. Ezalatt
a másfél évtized alatt azonban sokat változott, de ha előbbi kísérleteit és a
közbeeső állomásokat is figyelembe vesszük, láthatjuk, hogy Szőnyi művészete

egységes, mondhatni síma, a korszerűség felé való fejlődés, ami már magában
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véve érthetővé teszi Ferenczyhez való kapcsolatát. Mint a nagybányai mester,
úgy ő is tudatosan, fokozatosan fejlődő művész, aki pillanatnyi sikerekért
sohasem áldozta fel a talán lassúbb, de sok kísérletből kibontakozó alkotás
nemes gyönyörűségét.

A háborút közvetlenül megelőző években Ferenczy Károly, majd a
háború után Réti István tanítványa. Mint nagybányai ösztöndíjasnak alkalma
nyilt közvetlenül megismerni azt a tájat, amely mesterének ihletője volt.
Szőnyi tehát Nagybánya egészséges és magyar tradíciójából, a természet, a
színek, a napfény szépségeinek a megbecsüléséből és szerétetéből indult ki,
ami elhatározólag hatott fejlődésének irányára. Képeinek alapja mindig a
valóság. A századeleji spekulatív törekvések már csak azért sem érinthették,
mert a világháború alatt, amikor ezek legjobban virágzottak, katona volt.
De lelki összetételétől amúgy is távol állottak. A háború után jelentkezik
ugyan művészetében egy-két jel, ami arra mutat, hogy az expresszionizmus
szele őt is megcsapta. Ennek analizáló, a szellemi tartalmat túlhangsúlyozó
törekvése azonban idegen volt Szőnyi művészi problémáitól, akinek elsődle

ges célja a vizuális látás síkbavetítése. Közvetlenül a háború után jelentkezett,
kü1önösen rézkarcaiban, Rembrandtnak a hatása is. Rövid ideig s inkább tech
nikai értelemben, mint festői stílusát illetőleg.

A valóságból való kiindulás mellett az előbb említett hatásoknál sokkal
fontosabb szerepe van stílusalakulásában saját romantikus, lírai egyéniségének.

1920 körül alakult ki első stílusa. A valóságot nem pillanat- és véletlen
szerűségében adja vissza képein. A megfigyelt természetet, legyen az táj,
állat, vagy ember (más nem igen érdekli), átformálja a maga romantikus
lelkületén, szigorú, zárt kompozicionális törvények szerint. Igy jelentkezik
Szőnyi művészetébenaz, ami Genthon István szerenesés megállapítása szerint
a magyar léleknek legmegfelelőbbművészi kifejezése, a «romantikus realizmus».

Első képei között gyakoriak a robusztus, meztelen, többnyire férfi
testekből alakított kompozíciók. Tévedés volna ezt az expresszionizmussal a
legtávolabbi kapcsolatba is hozni. Ezek a férfiaktok nem analizáló lelki ki
fejezések és nem is anatómiai tanulmányok, hanem a maga hatalmas emberi
ségének egészséges megjelenései és romantikus ember-látásának kifejezései.
Ezekben a korai képekben is már csak a kiindulás közös anagybányaiakkal.
A modellt, a festői motívumot már a maga felfogása szerint alakítja, de füg
getlenül minden elvonatkoztatott szerkezeti szabálytól. Még leginkább Rem
brandt fénykezlésének a hatását érezhetjük pl. a «Hegytetőn», vagy «Betsabei
c. képein. A fény-árnyék küzdelme azonban nem bontja fel az alakokat és a
formákat. A rajznak kezdettől fogva nagy szerepe van festményein. Az egy
mástól elhatárolt felületek megőrzik a maguk lokális színkarakterét s nem
olvadnak az egész felületen szétfolyó egységes tónussá.

Első stílusra tehát, amely óriási feltűnést keltett s újabb festészetünkre
már akkor nagy hatást gyakorolt, Nagybánya és az ő romantikus lírai lelki-
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világa volt döntő hatással, aminek formai megjelenéséhez némi segítséget
egyéb kívülről jövő reminiscentiák is nyujtottak. Fejlődésénekmásodik kor
szaka akkor kezdődik, amikor a huszas évek közepétől kezdve állandó tartóz
kodási helye Zebegény, a Duna-melletti festői fekvésű falu lesz. Ettől az idő

től kezdve mind kisebb szerepe lesz képei létrejöttében a festői motívum
passzív látásának. Fokozatosan aktívabb lesz képszerkesztési törekvése, ami
a részletek összefogásában, a nagyban való látásban, az egyszerűség ked
velésében jelentkezik. A festő szintetizáló törekvése azonban máskép jelent
kezik, mint a szobrászé. Formái nem lehetnek annyira zártak, éles kontúrok
által meghatározottak, hanem inkább összeolvadnak. A szobrász rendszerint
egy-egy összetartozó alakot, vagy néhány, anyagban is összetartozó tárgyat
mintáz, míg a tájfestőnek az egész tájat, a benne lévő emberekkel és tárgyak
kal kell egységbe foglalnia. Például «TáikéP líbákkal» c. képén (1932) a rész
letek csak az egészben élnek. A fáknak, karóknak és libáknak csak a tájba
olvadásukban van értelmük, bár az egységes, meleg színtónusból ki-kiugra
nak, mint egyéni foltok. Asszonyakat a vízparton ábrázoló vászna (1929)
hasonló komponálási és festői törvényeket mutat. A kezükben korsót tartó,
egymással elbeszélgető nők arcvonásait, ruháik részleteit nem vehetjük ki.
Szinte egyek a természettel, a földdel és a vízzel. Mégis plasztikusan vannak
megformálva, csakhogy ez a tömegszerűség nem elválasztja, hanem szinté
zisbe fogja össze őket. És utolsó képeiben mind tisztábban jelentkezik ez a
felfogás. Eladó a boriú c. képe még jellemzőbb példa erre.

Utolsó képei ennek a zárt, klasszikus komponálásnak a nagyszerű

alkotásai. Felületes szemlélő azt láthatná, hogy Szőnyi mostani művészete

nem mutat olyan zárt formákat, mint első képei. Figyelmesebb vizsgálat
után azonban azt látjuk, hogy első stílusának plaszticitása, a vonalak
kihangsúlyozása, ami egyes részleteket határozottan zárttá tesz, de nem fogja
össze az egész képet, veszít jelentőségéből. Itt nem az egyes részletek mutat
nak «zárt» formákat, hanem a szinte feloldott formák lesznek «zárt egésszé»,
Szőnyi művészete mind közelebb és közelebb jut kora szelleméhez, mind
inkább annak síkbavetített festői kifejezése. A «kollektív» kornak «szinteti
záló» festészete ez. Eszközei a szinte architektonikus képszerkesztés, a tárgy
kiválasztás, de nem utolsó sorban a fény és a színek. Szőnyi egyik legfonto
sabb festői problémája a fény. Azonban ezt nem az impresszionizmus szemével
nézi. A fény nem bontja fel apró részleteire, atómaira a tárgyakat, nem
hoz létre mozaikszerű, egymásba olvadó színfoltocskákat. Fénykezelése nem
felbont, hanem összefoglal. Első stílusában még nagyobb szerepe volt az
ellentett fényeknek. Az árnyék és fény vívódása azonban a formafelbontás
helyett inkább az alakok és tárgyak plasztikus mintázását segítették. A való
ság színeinek meghagyja a maga helyi életét, de nem szakítja egymástól el
azokat. Mintahogy a természetben is összetartoznak. Ezért tájai nem úgy hat
nak, mint a tájból kivágott darabok. Az egész tájnak az érzetét keltik bennünk.
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Az egész tájnak az érzetét, az ő kissé romantikus, de mindig hű interpretá
lásában, a létező természet finoman hangolt, meleg tónusú színeivel. Szőnyi

azonban lírikus is. Nem szereti a komor, hegyes vídékeket, a vad felhőket.

Csöndes, hangulatos, lágy, kellemes fény és színritmusokban élő tájak, az
irodalmiság minden árnyalata nélkül. Első képeitől a színkezelés gazdag
fejlődését észlelhetjük. A huszas évek elején még jobban ragaszkodott a ter
mészet színeihez. S miként formafelfogásában és fénykezelésében is több
szerepe van ma már az aktív látásnak, a tudatos komponálásnak, úgy a színei
is átalakultak. Nem annyira kötöttek. Fantáziája gazdagodott, színei költőib

bek lettek.
Szőnyi utolsó képein még egy érdekes sajátságot figyelhetünk meg.

Kritikusai, ismertetői, életrajzírói többnyire kiemelik, hogy Szőnyit a belső

tartalom nem érdekli, legalább is nem annyira, mint a kűlső, festői meg
jelenítés. Meg kell itt jegyeznünk, hogy nincs is többre szükség. Képeiben
benne van az ő saját lelke, észrevétlenül. Benne van a tárgy belső tartalma.
Azonban igen helyesen kerül minden belemagyarázást, minden téma-, tarta
lom-hangsúlyozást. Csak akkor nem találunk belső tartalmat Szőnyi képeiben,
ha azokat az individualizmus, vagy akár a német expresszionizmus szemüvegén
keresztül nézzük. Valóban Szőnyi nem fest egyéniségeket. Szőnyi lelkisége
alakjainak, kompozícióinak, tájainak egészében jelentkezik. «Anyám és én»
c. képe (1923) ábrázolhatna más anyát és más fiút. A helyzet adottsága hozta
magával, hogy éppen a saját anyját és önmagát festi. Kétségtelen, hogy ezen
a képen felismerhetők az egyéni vonások, érezhető, hogy itt szükségszerűen

éppen őróluk van szó, Mégis ez a kép az anya és fia bensőséges, szeretetteljes
viszonyát tárja elénk - egyetemes értelmezésben. És Szőnyinek ez a belső

keresése, ez a kollektív-karakter kifejezése kü1önösen utolsó képein formáló
dik gazdag megjelenéssé, pompás íestőiséggé. Ebben a képben még kicsit
sok a romantikus jelleg, ami azonban itt és különösen Szőnyi esetében érthető.

De ettől mindjobban eltávolodik s a «Zebegényi temetés» már a «temetés»-nek,
az örök emberi sorsnak általános érvényűmegfogalmazása, «barbárul egyszerű
értelmezése» (Genthon). De van benne valami, amit különösen a magyar falu
temetés-merietében érzünk: az a végtelen megnyugvás, az a sóhajt vissza
fojtó beletörődés, ami a magyar parasztot jellemzi. Ez az érzés azonban nem
az arcokon, nem is a gesztusokban, hanem az alakok egész tartásában, szinte
színtömegekké formálódásuk módjában, a falusi nép és a végtelen táj
hatalmas ritmus-ömlésében jelentkezik. Tájképein csaknem kivétel nélkül van
nak alakok, de nincsenek staffage- vagy genre-alakok. A kép minden eleme
a festő szinte panthe'sztikus költőiségében lesz művészi egységgé. Az utolsó
évek termékei jobbára a falusi embereket s a szorosan hozzájuk tartozó tájat,
állatokat, tanyákat stb. mutatják be. Nem véletlen, hogy Szőnyi, a természet
nagy rajongója ennyire összenőtt ezzel a környezettel. A parasztnak éppen
úgy mindene a természet, a föld, mint Szőnyinek. És nem véletlen az sem,
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so

hogy Szőnyi képein az örök magyar paraszt jelenik meg, nem színpadiasan,
nem irodalmi tartalommal, sőt nem is mint téma vagy tartalom, hanem a
maga egyszerűségében és népi karakterében, mindennapi egyszerű létében.

Az «Iiladá a borjú» c. már idézett vásznon Szőnyit éppen úgy a festői

problémák érdeklik elsősorban, mint egyéb korábbi és későbbi képein, a
«Vasárnap délután»-on, a «Kertben« círnűn, a «Mosónő-n» szintén festői

problémák izgatják. De ezeknek a festői problémáknak a megoldásában
benne van a lélek, akár a saját, akár a táj, vagy a paraszt lelke.
De csak annyira, amennyire arra szükség van. Azt mondhatnám, hogy a
festői megoldás ezzel egyenlő. Nem l'art pour l'art értelemben vett festőiség.

Ez csak technikai kérdés volna. A festőiség maga a kifejezés Szőnyi művé

szetében.
Összefogó képszerkesztéséből következik, hogy utolsó képei - sokszor

egészen kis méretük ellenére is - mind monumentálisabb és egyszersmind
klasszikusabb hatást keltenek. Fokozatosan, a magyar művészi hagyomány
ból kiindulva a saját kísérletei útján jutott el idáig, külső hatások nélkül. Mai
művészete megfelel a legkorszerűbb követelményeknek. Valósági formákon
alapuló, szintetikus, klasszikusan monumentális stílust alakított ki, amihez
mások, külföldön is, nálunk is, vagy az antik klaszikus művészethez, vagy a
középkor (trecento) hasonló törekvéseihez, vagy pedig a mult század klasszi
cizmusához való visszafordulás, belőlük való merítés útján jutottak el. Szőnyi
mint római ösztöndíjas nem került az új törekvések hatása alá, bár kétség
telen, hogy Róma klasszikus levegője és az olasz napfény nagy segíbégére
volt. Stílusjegyeiben semmiképen sem téveszthető össze az új klasszi
cizmussal, még közel sincs hozzá. Törekvéseik mégis azonosak. Céljaikban
találkoznak. Szőnyi tisztán önerejéből, a festői problémák helyes, korszerű és
mégis állandó érvényű megoldása útján jutott el idáig. És bizonyára még
hosszú az útja.

Nekünk annál többet jelent Szőnyi művészete, mert a magyar művészi

hagyomány mellett benne lüktet a magyarság lelke, aminek része az övé.
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