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Szőnyi István egykori pesti mütermén ma 
három lakás osztozik. De 1930-ban, amikor 
a zebegényi otthon mellett Budapesten is 
lakást bérelt, s ide költözött, még egyben 
lehetett. Mint a festő lányának, Szőnyi 
Zsuzsának emlékezéseiből tudhatjuk, a 
beköltözésre azért volt szükség, mert ő 
hat éves lett, iskolába ment, s szülei nem 
akarták, hogy a zebegényi szabad viszo-
nyok közt éljen, elvaduljon. Ekkortól amíg 
az iskolaév tartott, bent laktak Pesten, a 
Baross utcában.

Festőiskola az ötödiken
A lakásban Szőnyi 1937-ig magán festőis-
kolát is működtetett Vaszary Jánossal kö-
zösen. Náluk tanult többek közt Szántó 
Piroska, Gábor Marianne vagy az alföldi 
tájak festőjévé lett Kurucz D. István, de a 
mester Zsuzsa lányának későbbi férje, Triz-
nya Mátyás is. Az iskola külön bejárattal 
is rendelkezett. „Akkoriban nagyon sok 
művész járt hozzánk – mesélte egy inter-

júban a lakásról és apjáról Szőnyi Zsuzsa 
– nemcsak az iskolába, hanem egyáltalán, 
ebbe a műterembe: szobrászok, festők és 
mások. Ő mindenkit befogadott. S isme-
retségi körében nemcsak képzőművészek, 
de irodalmárok, írók és költők is voltak. Így 
ismerhette meg József Attilát is. Azután 
meg minden héten a Gresham kávéházban 
volt egy asztaluk, ahová akkoriban ezek az 
értelmiségiek, művészek eljártak. (...) Én 
nem tudom pontosan, hogy ők hol talál-
kozhattak életükben először, ám azt tudom, 
hogy ott, a Baross utcában többször is járt 
minálunk a költő.” 

És még sokan mások, tehetnénk hoz-
zá. Nyilván járt odafönn a többi barát is, 
Berény Róbert, Bernáth Aurél vagy épp 
Szabó Lőrinc.

A Baross utcai műteremben Szőnyi szá-
mos remeklése készült, köztük például a 
negyvenes évek elején a győr-nádorvárosi 
Szent Imre plébániatemplom hatalmas fres-
kójának vázlatai. Ekkoriban, 1938-tól, már 

a Képzőművészeti Főiskola kinevezett ren-
des tanáraként is dolgozott, számos szak-
mai bizottságban kapott helyet, Corvin ko-
szorúval is kitüntették. A Horthy-rendszer 
elismerte művészi teljesítményét.

Az is elismerésre méltó, hogy fontos 
szerepet vállalt a háború utolsó szakaszá-
ban az üldözöttek mentésében. Műhelyét, 
rézkarcprését, grafikai tudását ő maga és 
egész családja a hamisított dokumentu-
mok előállításának szolgálatába állította. 
A hatalmas műteremben és lenn a pin-
cében bújtatták az üldözötteket. Köztük 
a mester nagyobbik lányának, Jolánnak 
mostohaapját, Korvin Lászlót vagy egyik 
magán iskolai tanítványát, Róbert Miklóst, 
aki később Ausztriában lett festőművész, 
és végigvitte, hogy Szőnyiéknek adják meg 
embermentő munkájukért a Világ Igaza 
elismerést. Egyes források szerint nyolc, 
más adatok szerint tizenegy, de azt is lehet 
olvasni, hogy tizenöt ember életét men-
tették meg azzal, hogy itt bújtatták őket. 

Zebegény a Baross utcában
Csordás Lajos

Szőnyi István neve, munkássága egybeforrt Zebegénnyel. Pedig Budapesten, a Baross utcában is volt műterme: 
1930 és 1947 között élt és dolgozott a Baross utca 21.-ben, az ötödik emeleten. A Szentkirályi utca sarkán 
álló ház 1910 körül épült, Pogány Móric tervei szerint, s legfelső emeletén az építész rendezett be magának 
hatalmas műteremlakást, amely Baross utcai fronton teljesen végighúzódott és U alakban kissé kiterjedt a 
merőleges szárnyakra is. 

KÉPES HÁZ

A házat csak néhány éve jelöli emléktábla
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1944 karácsonyán szó szerint nagy csapás 
érte őket: egy bomba. Az ötödik emeleti la-
kásban megbújó egyik üldözött, Diener-Dé-
nes Rudolf festőművész fia, Diener Péter, 
aki a nyilas razziától félve még a bombá-
zás elől sem mert lemenni a többiekkel az 
óvóhelyre, s inkább fönnmaradt az üres 
lakásban, így emlékezett később: „Elég az 
hozzá, hogy ők lementek egy bizonyos este, 
én meg maradtam a legfelső emeleti lakásban, 
egy darabig néztem az ablakon át a világító 
rakéták gyönyörű tűzijátékát, azután lefeküd-

tem, és elhatároztam, hogy engem a bomba 
nem izgat, nekem most aludnom kell. Tény-
leg sikerült elaludnom, félálomban közelről 
irtó nagy becsapódást is hallottam, de hogy 
mekkora bomba lehetett, az reggel derült ki, 
amikor ki akartam menni fogat mosni a für-
dőszobába, és nem volt fürdőszoba! (…) Az 
az ajtó, amely a fürdőszobába vezetett, meg-
volt, a helyén volt, csukva volt. Amikor ki-
nyitottam, űr tátongott előttem. Mert az a 
bomba az első emeletig lehatolt, egy hateme-
letes háznak a fele le volt borotválva.” Más-

nap a következő bombázás elvitte a lakás 
másik felét, a műterem nagy részét is, de 
Szőnyiék a pincében átvészelték a harcokat. 

Romokból mentett remekmű
Az ostrom utáni viszonyokat egy 1945 jú-
niusában készült riport érzékelteti. A De-
mokrácia című lap munkatársa a Baross 
utcai romépületben kereste fel Szőnyiéket. 
„A jellegzetes, csontosarcú, átható tekinte-
tű művész rezignáltan mutat ki az udva-
ri szoba ablakából fel a tető irányába, ahol 
csak egy-két falomladék őrzi a megsemmi-
sült hajlékok emlékét:

– Ott volt valamikor a műtermem... mi-
előtt a repülőbombák lecsaptak a házra. Ti-
zenhat nagyobb képem pusztult el, a vázlatok 
egész során kívül. A képek mind szerepeltek 
a tárlatokon, az egyikük, a Zebegényi teme-
tő megfordult a külföldi kiállításokon is és 
Génuában díjat nyert. A művészeti könyv-
táram több mint háromezer kötetéből pedig 
csak az a néhány darab maradt meg, ami ott 
van a másik szobám sarkában...” – pana-
szolja Szőnyi.

Az említett festményt, a Zebegényi te-
metést végül sikerült a romok alól kimen-
teni és később restaurálni, ma a Nemzeti 
Galériában látható. Az újjáépítést a család 
már nem várta meg, 1947-ben elköltöztek. 
A festő tizennyolc éves Péter fia az ostrom 
alatti nélkülözések idején annyira legyen-
gült, hogy a háború elültét követően nem 
sokkal egy fertőzés elvitte. Zsuzsa pedig 
férjhez ment, s férjével hamarosan, 1949-
ben Olaszországba emigrált. A mester a 

Szőnyi a pesti műteremben 

A város a régi műhely ablakából
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A művész kislányával, Zsuzsával, 1937-ben 
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feleségével előbb a Bartók Béla útra köl-
tözött, majd végleg visszatért Zebegény-
be, ahonnan festészete nagy motívumait 
merítette. Érdekes, hogy a pesti műterem 
nem igen hagyott nyomot művészetében. 
Néhány kis gouache, pasztell örökít csak 
meg itteni részleteket. Például egy enteriőrt 
leterített bútorokkal. Egy másik a szomszéd 
ház tűzfalát. A jelentősebb alkotások közül 
csak az Esernyők címűről tudjuk, hogy a 
Baross utcai műteremablakból látott jele-
netet ragad meg (itt köszönöm meg a köz-
lést Klemmné Németh Zsuzsának, a Szőnyi 
István Alapítvány elnökének). 

Háromra osztva
A romokból újjáépített házban az ötödik 
emeleti műterem állami tulajdonba került, a 
művészvagyon része lett. Nem tudjuk biz-
tosan, hogy már ekkor, az ötvenes években 
három részre osztották-e, vagy csak később, 
de ma három lakást találunk az egykori 
Szőnyi-műhely szobái helyén. A lifttől bal-
ra eső része már régóta nem művészlakás, 
ellenben a középső rész és a Szentkirályi 
utcai sarok felé eső rész ma is az. 

A Szőnyi után itt dolgozó művészek so-
rát egyelőre nem sikerült hiánytalanul fel-
deríteni, de a középső részben jelenleg lakó 
Gál Krisztián grafikusművésztől annyit 
megtudtam, hogy azt a részt őelőtte Per-
hács László festőművész lakta, a másik, a 
sarokra eső rész pedig egészen a közelmúl-
tig Kőnig Róbert műhelye volt annak halá-
láig, s a MANK (Magyar Alkotóművészeti 
Nonprofit Kft.) nemrég jelölt ki új bérlőt, 
Géczi Kristóf fiatal grafikus személyében. 

A régi Szőnyi-lakás többé-kevésbé szim-
metrikus elhelyezkedésű  lehetett, középen 
a nagyablakos műteremmel, melyből jobb-
ra és balra egyformán egy-egy szoba nyílt, 
és további helyiségek mindkét irányban. 

A nagyablakos műteremszobát jelenleg 
a Kőnig-féle, 118 négyzetméteres lakás rej-
ti – szó szerint, mert ezt a részt sajnos nem 
tudtuk megnézni. A másikban, a volt Per-
hács-lakásban jártunk csak, Gál Krisztián-
nál. Lassan hét éve él itt feleségével, Tizedes 
Erikával és az ideköltözés után született kis-
lányukkal, Izabellel. Krisztián mutat néhány 
régi részletet, a hálószoba félköríves ablakát, 
és ugyanott egy beépített szekrényt kazettás 
ajtókkal, egy téglával kirakott kályhanyílást, 
majd megvizsgáljuk a réginek tűnő szobaaj-
tót, amelynek a tokja, lapja első pillantásra 
olyannak tűnik, mint a „Zsuzsa az ajtóban” 
című 1931-es festményen is látható, ám vé-
gül is úgy döntünk, nem az.

Gál Krisztián műterme a másik szoba. 
Ebben talán semmi régi nincs. Tele van vi-

szont készülő és már elkészült művekkel, 
Krisztián színházi plakátjaival, lemezbo-
rító terveivel, amelyeknek legtöbbje gesz-
tusokon alapuló, egyszerű motívumokat 
használó munka, melyek leginkább a len-
gyel plakátművészettel rokoníthatók. Ami 
nem is véletlen, hiszen Krisztián mestere 
és mai napig jó barátja, munkatársa Duc-
ki Krzysztof. A tervezőgrafikától azonban 
mostanában szabadabb, önálló utakat ke-
res, ennek termékei a közelmúltban kiállí-
tott színes és nyers, „Brut”című anyaga, és 
a „Robotvér” című fekete-fehér sorozata. 
Most pedig épp színes, tépett montázsok 

készülnek, többnyire a műhely padlóján. 
Szőnyi is ott készítette egyébként nagy 
méretű freskóvázlatait. 

„De számít egyáltalán valamit, hogy va-
laha Szőnyi is itt dolgozott?” – kérdezem. 
„Persze – mondja Krisztián –, bár más dolgok 
inspirálnak, a hely szelleme motivál.”  Ami-
kor ideköltözött, nem ez vonzotta. Csak 
olvasott egy hirdetést, amelyben azt írták, 
kiadó egy kilencven négyzetméteres műte-
remlakás, és hogy fényes. Ez megragadta. 
És nem csalódott. ●

Az archív képek forrása  
Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény

A pesti lakás – papír, gouache

Az egykori Perhács-lakás ma
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