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A pszichoanalízis hatása Berény Róbert  
gyermekábrázolásain

(Bevezetés) Berény Róbert a XX. századi magyar festészet egyik legsokoldalúbb egyé-
nisége, hiszen amellett, hogy festett, még a zeneszerzésben, de az elméletírásban is mű-
ködött, sőt, még a pszichoanalízisben is kipróbálta magát. Berényt igen erős szálak fűz-
ték a pszichoanalízishez, mely – a párizsi „Vadak” és Cézanne festői szemléletmódjára 
gyakorolt hatással együtt – igen erőteljes befolyást gyakorolt képkoncepciójára. Berény 
„a szín szerelmese” (Barki, 2015, 69.) volt, alakos képein a színé a főszerep, s a képein 
sűrűsödő olykor nyersebb, vaskosabb, olykor könnyedebb színfoltokból mindig olyan 
kompozíció állt össze, amelyek szuggesztív módon közvetítették a modell tudatában, 
tudattalanjában izzó ösztönvilágot, rendszerint visszaigazolva a pszichoanalízis azon 
alapvető szemléletét, mi szerint a társadalmi kontroll ereje, illetve a superego tartomá-
nya elenyésző az ösztönén, az id „tengeréhez” képest.

Ez a szemléletmód érhető tetten Berény gyermekábrázolásainak egy jelentékeny hal-
mazán belül is, az egyalakos gyermekábrázolásokon, amelyek a gyermekkori szorongás-
élmény vizuális megfogalmazását nyújtják, eszünkbe juttatva Czóbel és Munch hasonló 
irányultságú festményeit. Ugyanakkor Berény festészetének egy bizonyos tartományát 
békés, lágy színharmóniák, a nyugtalan ösztönvaló vibrálásától mentes képek jellemzik: 
ezek a család-témájú ábrázolások. Tanulmányomban ezt a két témakört kívánom átte-
kinteni azzal a céllal, hogy feltárjam a képeken tetten érhető gyermekszemléleti mintá-
zatokat, különös figyelemmel a pszichoanalízis hatására, illetve ezzel összefüggésben a 
korabeli polgári társadalomban jelenlévő gyermekképre és gyermekfelfogásra (a foga-
lomhasználatról ld. Pukánszky, 2005, 9–10.).

Miután vizsgálataimban a gyermekkorra úgy tekintek, mint ami számottevően a kü-
lönböző nevelési ideológiák, narratívák által meghatározott történeti képződmény, úgy 
az ezen vonatkozásban informatívnak ígérkező művészeti alkotások – s így Berény 
gyermekábrázolásainak – elemzése célom szempontjából ígéretes vállalkozásnak tűnik. 
Írásomban a gyermekkortörténeti ikonográfia módszertani eszközeivel (módszertani át-
tekintésekért és vizsgálati metodikákról ld. Endrődy-Nagy, 2015, 35–83.; Támba, 2017; 
Géczi, 2010; Kéri, 2009; Portik, 2013, 109–120.) kívánom feltárni a képek szövetében 
elrejtett eszmei jelentéstartalmakat, a hermeneutikától, a vizuális antropológiától és 
szociológiától, valamint a társadalomtörténeti megközelítéstől a szemiotika, a vizuális 
kommunikáció és az ikonológiáig számos tudományterület szempontjait figyelembe vé-
ve (ld. Támba, 2017a, 79–122.).

(A polgári pedagógiától a racionális én válságáig) Az Osztrák–Magyar Monarchia 
társadalmának polgári közegében a nevelés és oktatás gyakorlatát uraló tekintélyelvű-
ségből fakadóan általános érvényű törekvés volt a nevelt spontán kívánságainak, ösz-
tönkésztetéseinek, vágyainak visszaszorítása, elnyomása, feltételezve, hogy minden testi 
késztetés ártalmas az örökérvényűnek tekintett erkölcsi értékek által vezérelt szellemi 
nevelés folyamatában. Ennek megfelelően az iskola közegében is a fennálló rend ma-
radéktalan elfogadására, a tekintélyszemélyek elfogadására intették a nevelteket, így a 
„kedvtelések” kielégítésének letiltását is a polgári pedagógia eszközének tekintették, mi-
képp arról Stefan Zweig visszaemlékezéséből is értesülhetünk (ld. Zweiget idézi Bókay, 
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2017, 114–115.). Ez a nevelés, miképp a pszichoanalízis budapesti iskolájának vezető 
egyénisége, Ferenczi Sándor írta, gyakran vezetett lelki megbetegedésekhez, annál is 
inkább, hogy a pedagógiai szigor alapkövei voltaképpen a nevelő saját elfojtásait tápláló 
látens bűntudatból táplálkoznak (Bókay, 2017, 115.).

A felnőtti társadalom a gyermeket még a századfordulón sem önértékénél fogva, ha-
nem a rá váró társadalmi szerepkörök tükrében értelmezte, a jövő polgáraként, a nem-
zeti kontinuitás letéteményeseként tekintett rá (Pukánszky, 2004, 292.), akit a hasznos 
állampolgárrá nevelés érdekében nevelni kell és fegyelemre szoktatni, gondoskodni 
kell a társadalomba való beletagolódásáról; voltaképpen e cél volt a család anyagi-ér-
zelmi invesztíciója mögött húzódó fő motivációs forrás (Pukánszky, 2004, 293.). Noha 
a századfordulóra már kifejlett hagyománnyal rendelkezett a magyarországi pedagógia 
Rousseau-recepciója is (pl. Felméri Lajos, Kiss Áron, Öreg János, Emericzy Géza és 
Peres Sándor – ld. Pukánszky, 2005, 190–198., 202–206.), a polgári nevelés szemlé-
letmódját még mindig a gyermeket passzív-receptív tényezőnek tekintő, tekintélyelvű, 
normatív nevelési koncepciók határozták meg. Erdődi János például közkeletű tanköny-
vében („Neveléstan”, 1881, 1889 – ld. Pukánszky, 2005, 198–202.) az „állati természet” 
(későbbi, freudi terminussal élve az „ösztönén”) elnyomásának szükséges voltáról ír, 
s már-már Szent Ágostont idéző részletességgel taglalja a testi fenyíték módozatait 
(Pukánszky, 2005, 200–201.). 

A gyermek ösztöneinek megzabolázását már csak azért is szükségesnek vélte a 
korabeli pedagógiai gondolkodás és közvélemény, mert e korban a gyermeket szüle-
tésekor még nem tekintették embernek, s úgy vélték, hogy csakis a nevelés útján fej-
lődhet azzá (Pukánszky, 2004, 302.). A gyermek hiánylénynek számított értelmileg és 
erkölcsileg egyaránt, a nevelés feladata pedig e hiány megszüntetése, az akarat pótlása 
volt (Szabolcs, 2011, 133.) a társadalmi elvárásoknak megfelelni képes, „fegyelmezett, 
rendezett” állampolgárok nevelése céljából (Pukánszky, 2004, 303.). A gyermek düh-
kitörései, makacsságai, önzősége és türelmetlensége mögött álló pszichés motívumok 
felismerésének hiányában mindezeket ekkor még az önfejűség és az engedetlenség ter-
mékeinek tekintették (ld. Robertson, 1998, 275.; Szabolcs, 2011, 137.), ezért a pedagó-
gia fő eszköze a gyermek élete fölötti abszolút kontrollgyakorlás volt (Robertson, 1998, 
273.) a fegyelmezés számtalan fizikai és pszichikai módozatával együtt (Robertson, 
1998, 273–279.). 

Miután a gyermeket a haza számára nevelték annak értékeinek jegyében, cselekvései-
ben és választásaiban a nemzet érdekeinek megfelelő énideálnak kellett testet öltenie; az 
„ideális én” (ld. Goffman, 1956, 10–14., 22–32.) kifejlesztésének törekvése indokolta 
a neveltek életét övező szigorú felügyeletet is. A nemzet öntudata, identitása, büszkesé-
ge többek között a felvilágosodásból örökölt racionalizmusból táplálkozott a világ (és 
így az ember) megismerhetőségébe és ellenőrizhetőségébe, valamint a fejlődésbe vetett 
hittel együtt (vö. Somlai, 1997, 23–24.), ahogyan a kor grandiózus neveléskoncepcióit 
(Kant, Herbart, Pestalozzi) is e motívumok alapozták meg. Ebből a racionalizmusból 
fakadt a racionális én illúziója is a homogén és koherens énstruktúra evidenciájával 
együtt, s miután ezen elképzelés az átláthatóság és irányíthatóság látszatával ruházta fel 
az individuumról való közvélekedést, szilárd alapot szolgáltatott az egyén cselekvései, 
társas megnyilvánulásai, értékválasztásai és társadalmi életgyakorlatainak formálódása 
fölötti felügyeletgyakorlás társadalmi méretű tendenciája számára. 

A társadalmi felügyelet és fegyelmezés törekvése az állandó nyomásgyakorlást meg-
célzó társadalmi gyakorlatokon és szabályokon keresztül érvényesült, azzal a céllal, 
hogy engedelmességre, alárendeltségre, alkalmazkodásra, szorgalomra és precizitásra 
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hangolja az egyént (Foucault, 1990, 249.), hogy végül a társadalmi ideálok által meg-
határozott hatalom erőinek hordozójává váljék (Foucault, 1990, 210.). Azonban miután 
a fegyelmezés paradigmája együtt járt az eltérések visszaszorításának törekvésével 
(Foucault, 1990, 245.), voltaképpen az emberi lélek mélyén húzódó bestiális ösztön-
késztetések letiltásának rendszerét hozta magával. Az egyén értékválasztásait és dönté-
seit előkészítő társadalmi gyakorlatok és normák interiorizálása céljából az embernek 
tehát minden törekvését a társadalmi eszmék felől érkező erkölcsök alá kellett rendelnie 
a nemzeti identitás konzerválása érdekében, azonban a század második felében végbe-
menő eszmetörténeti fordulatok kezdték megingatni az ember addigi önértelmezését, s 
miután válságba került a racionális én mítosza, idővel az arra építő társadalomszemléle-
tek is fellazultak vagy háttérbe szorultak. 

Már Charles Darwin „A fajok eredete” (1859) c. munkája kezdte elbizonytalanítani 
az európai polgárság öntudatát, azzal, hogy rámutatott, hogy az embert az állatvilágtól 
nem minőségi, pusztán fokozati eltérés választja el (Bókay, 2017, 110.). Ezáltal erje-
désnek indult a keresztény antropocentrizmus azon felfogása, mi szerint a szellemi lét 
törekvései által definiált ember úr az állatvilág, s egyáltalán, a természet fölött, ideértve 
saját természeti mivoltát is (Németh, 2004, 22.; ld. Mózes 1,26). Nem más kérdőjelező-
dött meg így, mint az ösztönkiélésre irányuló szükségletek visszafojtásának a kora ke-
reszténység emberképéből fakadó, de történeti korokon átívelő gyakorlatát megalapozó 
narratíva. Hiszen miután Darwin a törzsfejlődés láncolatára helyezte az embert, idővel 
el kellett ismerni, hogy a természet és az embert meghatározó természeti (az ösztönös) 
számunkra nem idegen léttartomány, s így nem is akadály, amivel meg kell küzdeni, így 
aztán az emberi természet vizsgálatának szempontjai mindinkább beépültek a különböző 
ember- és társadalomszemléletekbe.

Darwin tehát lerombolta az illúziót, mi szerint az ember a teremtés koronájaként úr 
lehet a természet fölött, Freud azonban egy újabb csapást mért az ember büszkeségére 
és önszeretetére, amikor rámutatott arra, hogy mindaz, amit magunkról gondolunk és 
tudni vélünk, nem azonos lelkünk egészével, pusztán egy vékony rétege annak, mely 
pusztán befedi a lelkünk mélyén munkáló irracionális erőket. Az ember tehát nem lehet 
úr saját személye fölött, az egységes énszerkezet által jellemzett racionális énről szóló 
elképzelés tévesnek bizonyult (Bókay, 2017, 110.),* hiszen Freud rámutatott arra, hogy 
a társadalmi szerepkészletünk kiformálásának irányába ható énképünk felszíni motívu-
mai mögött számtalan mögöttes motívum húzódik meg, melyek a tudattalanban való 
működésük folyamán fejtik ki hatásukat. Az emberi lélekben tehát a tudatos konstruk-
ciója mellett számottevő munkát fejt ki a tudattalan, mely nem más, mint különböző 
ösztönkésztetések, indulatok és vágyak energia-lényegű komplexuma, s miután megfo-
galmazásra került, hogy a személy lényege éppen e kettő ellentmondásaiból, a köztük 
fennálló törésekből fakad, kudarcot vallott a koherens lelki struktúra által definiált sze-
mély illúziója (Bókay, 2006, 177.). A „józan ész” megfontolásai mögött mélyen mindig 
ott feszülnek az ösztönök, amelyek nélkülöznek mindennemű megszervezettséget. Az 
ösztönök birodalma „szavak nélküli ország” (Bókay, 2017, 125.), amelyet a nyelv esz-
közei révén nem térképezhetük fel; az ösztönén nem ismeri sem a logika törvényeit, sem 
az erkölcsöt, sem a társadalmi „összakaratot” (Vajda, 1995, 22.), ugyanakkor mindig 
annak rejtett motívumai állnak cselekvéseink mögött (Vajda, 1995, 23.) mint a psziché 
működésének motivációs forrásai (Vajda, 1995, 19.).

Korábban – a felvilágosodás hozadékaként – a racionális én kizárólagosságába vetett 
meggyőződésből fakadt törekvéseinknek az erkölcs kívánalmai alá történő rendelésének 
tendenciája (Vajda, 1995, 17.), azonban miután a pszichoanalízis megvilágította, hogy a 
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kultúra által elfojtott, az ember lelkének mélyén lappangó állati ösztönök (Vajda, 1995, 
41.) bármikor átvehetik az irányítást a morál és a ráció birodalma fölött, idővel el kellett 
ismerni az ösztönkiélés és a vágyak jelentőségét, ahogyan azt is, hogy helyes erkölcsnek 
immár nem azt kell tekinteni, amit a társadalmi elvárások kikényszerítenek az emberből, 
hanem azt, ami megfelel az ember pszichés struktúrájának (Szalai Sándort kommentálja: 
Vajda, 1995, 17.). A felvilágosodás eszméi nyomán kiformálódott racionális ember he-
lyét tehát mindinkább a pszichológiai ember veszi át, aki már nem valamiféle „idegen 
etika kiteljesítésében” és „a dolgok objektív rendjéhez való illeszkedésben” látja élete 
értelmét, hiszen létének célja immár „az önmaga [lényege szerint ellentmondásos] bel-
ső világának megfelelő sors, felnövés megformálása” (Bókay, 2017, 110.). Így aztán a 
nemzeti kontinuitásért felelős, a „racionális én” narratívája által megtámogatott eszmék 
helyét mindinkább átvették az individuum megértésének szempontjai, hiszen fény derült 
arra, hogy „belső külvilágunk” vágyai, indulatai és energiái jelentős mértékben megha-
tározzák az emberi psziché formálódását és így társadalmi cselekvéseinket is (Bókay, 
2006, 177.). Ily módon a szubjektum alakulása szempontjából Freud nagy jelentőséget 
tulajdonított a szexualitásból kiinduló fantáziáknak a világhoz való viszonyulásunk 
módozataira gyakorolt hatásának is (Bókay, 2017, 121.), s a pszichoanalízis nyíltsága a 
szexuális viselkedés leírása terén – a pszichoanalízis antikeresztény, baloldali irányult-
sága és darwini eredete mellett – hozzájárult ahhoz, hogy ellenszenvet váltson ki a kon-
szolidált Osztrák–Magyar Monarchia társadalmából (Vajda, 2005, 31.). 

A lényegében erotikus eredetű pszichikus feszültségek vizsgálata révén fokozatosan 
elsorvadt tehát a „józan ész” emberébe és annak erkölcseibe vetett hit, de korábban 
már Nietzsche is a nyárspolgári társadalom morálját vette célkeresztbe, amikor az adott 
kor erkölcsi ideáljai mögött húzódó történeti rétegeket igyekezett feltárni. Sőt, már 
Schopenhauer is rávilágított arra, hogy társadalmi cselekvéseink mögött egészen ösz-
tönös akarati késztetések húzódnak meg, amelyeknek a rabigáját viseli az emberiség 
nagyrésze, s már ő is beszélt a „kellemetlen valóság elfogadása elleni védekezésről” 
(Vajda, 2005, 14.). Voltaképpen ezt nevezte később Freud elfojtásnak, de igazán mar-
káns formában a személyesség freudi relativitáselméletében (Bókay, 2017, 109.) jelent 
meg a törekvés az ember lelkének mélyén munkáló indulatok és vágyak jelentőségének 
elismertetésére. A racionális én hajótörésével párhuzamosan azonban – az evolúciós 
gondolatok további hatásgyakorlása mellett – megjelent Einstein relativitáselmélete 
is, mely ugyancsak hozzájárult az ember és a világ viszonyának átértelmezéséhez. A 
századfordulón tehát számos új világmagyarázat formálódott ki és került a régi eszmé-
nyek helyébe, ám ezek mindegyike pusztán fragmentum önmagunk és a világ megér-
téséhez, az egészlegességre és kizárólagosságra törekvő világnézetek kora pedig lejárt. 
Az „egész” darabokra törését „énekelte” meg Ady Endre is „Kocsi-út az éjszakában” 
c. költeményében, amikor így ír: „Minden egész eltörött / Minden láng csak részekben 
lobban / Minden szerelem darabokban” (Bókay, 2017. 109.). 

Az univerzális érvényű világnézetek ideje lejárt, a helyükbe kerülő fragmentum-érté-
kű világmagyarázó elvekkel kezdetét vette az erkölcsi relativizmus, a döntés szabadsága 
azonban szorongás- és elidegenedésélménnyel itatja át az új kort, melyben az ember 
immár nem Isten teremtményeként, hanem saját személyének formálójaként határozza 
meg saját magát (Kemény, 2010, 123.). Ugyanakkor az új öndefiníció nem lehet men-
tes az ösztönén és a felettes én konfliktusától, hiszen a társadalmi kontroll tendenciái a 
superego közvetítésén keresztül uralkodni igyekeznek az emberben lakozó természeti 
fölött, miközben a tudomány és a művészet egyre inkább hangot ad azon felismerésnek, 
mi szerint az ösztönvilág energiakészlete elsöprő erejű a „józan ész” vékonyka felszíni 
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rétegéhez képest. Ez a felfogás jelenik meg olyan művészeknél is, mint például Schiele, 
Klimt vagy Nolde, a magyar festészet történetében pedig Berény Róbert ülteti át erő-
teljesen szemléletébe a pszichoanalízis felfogását, egyszer rámutatva a gyermekkort 
meghatározó pszichikus feszültségek működésére, máskor pedig betekintést engedve a 
szülői érzelmek szabadságának új korszakába.

(Eszme- és stílustörténeti mozzanatok Berény Róbert művészetében) Berény Róbert 
Kernstok Károly mellett a Nyolcak másik vezéregyénisége volt, s társadalmi kapcsola-
tai is a korban egyedülálló önmenedzselési tendenciákkal bíró művészcsoporthoz való 
tartozását fémjelezték. Baráti kapcsolatot alakított ki Weiner Leó és Bartók Béla zene-
szerzőkkel, Balázs Béla író-rendezővel, valamint Karinthy Frigyes és Ignotus írókkal. 
Ezek a kapcsolatok hatást gyakoroltak munkásságára is, de közvetlenül megragadható 
szemléleti alapokon nem hozzájuk, hanem Ferenczi Sándor pszichoanalitikushoz, a bu-
dapesti iskola vezetőjéhez kötődött (Passuth, 1972, 29.), akivel – Ignotusszal, olykor 
Radó Alexszel és Dr. Halléval egyetemben (Barki, 2015, 30.) – rendszeres beszélgeté-
seket is folytatott (Szíj, 1964, 13.) a festő városmajori műtermében (Vajda, 2005, 38.). 
Ugyanakkor Berény – jó barátjával, Ferenczivel és feleségével együtt – különféle asz-
szociációs és telepatikus kísérleteket is folytatott, sőt, később, a művész maga is vállalt 
analízist (Barki, 2015, 30.). Berény publicistaként is komoly érdeklődést tanúsított a 
freudizmus iránt (gondoljunk csak Freudról írt cikkére a Népművelésben – ld. Barki, 
2010, 148.), de a pszichoanalízis tanításainak hatása festményein is korán felismerhető-
vé vált, nem hiába dicsérte Ferenczi Berény festészetét annak pszichoanalitikus irányult-
sága és elmélyültsége okán (Bálint Lajos visszaemlékezését idézi: Barki, 2017, 180.). 
Berény képein a modellben munkáló pszichikus energiák és indulatok (vagy a művész 
kifejezése nyomán: erotikus eredetű „belső feszültségek” – idézi: Markója, 2010, 61.) 
kerülnek közlésre, igyekezvén egymással egyensúlyba hozni „vadul széttartó, disszo-
náns elemeket” (Markója, 2010, 61.). Ezek a belső energiák – a színek ritmikája és a 
fény-árnyék jelenségek által – kiterjednek a modellt övező téri és tárgyi környezetre is, 
ily módon mintegy egymásba mosva a kettőt, hogy a környezet végül átíródjon az ábrá-
zolt emlékképévé (ld. Forgács, 2011, 34.).

Berény képei abban a korban keletkeztek, amikor Nietzsche, avagy Zarathustra híres 
kijelentése („Isten halott”) már megtalálta a maga konzekvenciáját a modern magyar 
költészetben is, amikor Ady Endre a totalitásélmény hiánya és a transzcendentális vál-
ság által meghatározott kor jelmondataként megírta: „Minden egész eltörött” („Kocsiút 
az éjszakában”, 1909). Megkérdőjeleződtek a régi eszmények, s az új, a szabadság vá-
kuuma, a szubjektivitás diadala és az elidegenedés élménye által meghatározott korban 
(Németh, 1999, 64., 73., 76.; Kemény 2010, 123.) már az Istentől eredeztethető emberi 
szépség apoteózisa is atavisztikussá vált, amit Berény is felismert. Képein az ember im-
már nem Isten teremtményeként, hanem önteremtésének, önformálásának függvényében 
jelenik meg, reflektálva a szabadságra ítéltetett modern ember problémájára egy Istentől 
megfosztott világban (Kemény, 2010, 123.).

Berény festészetében tehát lényegi tendenciaként jelent meg az emberi psziché szemléje, ám 
ezzel együtt a kompozícióin tetten érhető, alapelveit tekintve Cézanne nyomában járó konst-
rukciós törekvésben kitapintható egyfajta mélyen lappangó, de nehezen definiálható igény 
az objektív szellemi törvényszerűségek megragadására (ld. Passuth, 1972, 135.). Ekképpen 
festményein gyakran kevés színt használ és kevés motívumot helyez el, azokat pedig szük-
ségszerű kapcsolatba hozza egymással, ezáltal juttatva kifejezésre a jelenségek „egymásra 
vonatkoztatottságának” (ld. 1911-es kiállításkatalógus, itt: Fákó szerk., 2010, 9.) kutatására 
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irányuló intellektuális irányultságú festői törekvést. Továbbá megfigyelhető művészetében a 
struktúrateremtés cézanne-i irányú eszköze, a színfokozás, amelynek értelmében a művész 
egy adott szín számos jól tagolt tónusával teszi érzékelhetővé a tömeget, amely a forma monu-
mentalitását eredményezi, akárcsak „Fekvő akt” c. képén (Kemény, 2010, 117.). Ez az eljárás 
azonban már nagymértékben hozzájárul a lélektani kifejezőképesség szolgálatához is, akárcsak 
a fény-árnyék sajátos képépítő szerepe, mely jócskán túllépett a természetes megvilágítás adta 
lehetőségeken (Szíj, 1964, 23.). A lelki tartalmak, a belső indulatok (expressziók) kifejezésének 
szolgálatában állt továbbá a fénybontás és a kontúrok feloldásának eljárása is (Markója, 2010, 
61.), mely Cézanne által az impresszionistáktól átvett kompozíciós megoldásként (Németh, 
1999, 166.) került át Berény festészetébe, az anyag szüntelen változásának tényén, s a pantha 
rei toposzán keresztül kifejezésre juttatva a kor Isten nélkül hagyott, önnön identitásának meg-
teremtésére ítéltetett modern ember szorongásélményét.

Berény ahelyett, hogy határozott kontúrokkal és nagyfokú szimmetriával megszerkesz-
tett (Passuth, 1981, 564.), bukolikus hangú csoportképeket festett volna, mint Kernstok 
Károly (pl. „Ifjak”, 1909) egyfajta merőben idealista-racionalista szemlélet jegyében 
(Markója, 2010, 64.), festményein végsősoron az emberi lélek legmélyebb tartományait 
érintő egzisztenciális processzusok folyton vibráló, nyugtalan élményvilágát kívánta vi-
zuálisan érzékelhető formába önteni az impresszionisták által kikísérletezett festői eljárá-
sokkal, jócskán túlmutatva azonban az impresszionizmus induktív logikán alapuló, pozi-
tivista gyökerű képkoncepcióján. Berény Róbert ugyanis lényegében – szembefordulva a 
nagybányaiak által hivatkozott crocei intuicionizmussal (Passuth, 1981, 549.) – az alkotást 
a belső élmények kiszelektálására és átformálására irányuló értelmi munkának tekintette 
(vö. Fülep Lajos szemléletével – ld. Márfai Molnár, 2001, 68.), akárcsak a Nyolcak szá-
mos más képviselője, csakhogy az ő festészetében a metafizikai útkeresés és az idealista 
irányú eszmei tartalmak helyett az individuum és az identitás problémája került közép-
pontba. Ezért sem volt helye az ő festészetében a példakép, Cézanne által is elutasított 
„fekete kontúroknak” (Forgács, 2011, 34.).

Berény, mint vallotta, a vonalakat a természetben nem létező, mesterséges kreációknak 
tartotta (Berény, 1913), s éppen ebből a megfontolásból kezdte el tanulmányozni Leonardo 
Trattatóját (Barki, 2018, 105.), vélhetően többek között a sfumato iránti érdeklődéstől ve-
zérelve. A művész a legfőbb kifejezőeszköznek – a Nyolcak számos reprezentánsával szem-
ben – nem a vonalat, hanem a színt tekintette (Barki, 2011, 46.), s ennek megfelelően, a 
fauvistákhoz (főleg Derain és Matisse képeihez) hasonlóan, akik az 1905-ös Őszi Szalonon 
gyakoroltak rá döntő hatást (Barki, 2015, 7.), színhasználatában gyakran elszakadt a leíró 
funkciótól (Forgács, 2011, 34.) a lélektani tartalmak kifejezése érdekében, az indulatokra 
való ráhatás céljából (Berény, 1913). Ugyancsak ebből a megfontolásból, a pszichoanalitikus 
tanok hatására vitte bele saját nyersebb, vaskosabb formaérzékét Cézanne finoman árnyalt 
plaszticitásába (Szíj, 1964, 6.). Bár korábban is jellemző tendenciák voltak festészetében, 
később, a húszas évek második felétől fogva képeit mindinkább meghatározták a stilizált 
formák, a zárt, egymástól elütő színfelületek, a keveretlen színek használata, a dekoratívan 
színes, mozgatott részletek és a nyugodt, egységes felületek egymással való szembeállítá-
sa, valamint a perspektíva alárendelése a struktúrateremtő törekvésnek (Szíj 1964, 19–20.). 
Mindazonáltal képein mindvégig tetten érhető a síkszerűség, a térbeliség és a plaszticitás 
konfliktusa, de gyakran ezek egy képen belül való egyesítésével találkozunk Berény fes-
tészetében (Passuth, 1972, 29.), tanúságot téve a sík és a tér egységbe foglalására irányuló 
törekvéséről (Kemény, 2010, 107.). Később azonban jelentős hatást gyakorolt rá az expresz-
szionizmus is, különösen Oskar Kokoschka, akitől a belső lelki vívódások vizuális leképzé-
sének módszerét ültette át festészetébe (Passuth, 1981, 562.).
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Összességében elmondható, hogy Berény festészete annak a pszichoanalízis hatásától 
való befolyásoltsága révén válik ki a századeleji modern piktúra panorámájából, mely 
hatás a fauvizmus és Cézanne festészetéből kölcsönzött kompozíciós eszközök révén tel-
jesedhetett ki és válhatott karakteres képkoncepcióvá, mely elsősorban – értelemszerűen – 
portrékon, aktokon és más alakos kompozíciókon mutatkozhatott meg. Ezen lélektani ori-
entáltságú, jelentős szorongás- és ösztöntartalmat közvetítő képek sorába tartoznak gyer-
mekportréi és családot ábrázoló művei is, melyek vizsgálata jelen írásunk tárgyát képezi. 

(Gyermekkor és szorongás Berény Róbert egyalakos gyermekábrázolásain) Berény Róbert 
gyermekábrázolásainak egyik csoportját képezik az egyalakos gyermekábrázolások, me-
lyek közül a legtöbb darab a gyermekkort kitöltő ösztön- és szorongástartalmak megfo-
galmazását nyújtja, a gyermek alakján keresztül érzékelhetővé téve az id és a superego 
konfliktusát, s rámutatva egyúttal a polgári ideálok működtetésére irányuló mindennapi 
dramaturgiai gyakorlatok (ld. Goffman, 1956) mögött húzódó nyers ösztönvaló mivoltára. 
A művész a fauvistáktól és Cézanne-tól tanult vizuális kifejezőeszközök révén roppant 
szuggesztív pszichologizáló erővel képes megragadni az ábrázolt lélektani processzusait, 
tudat- és lélekállapotát többnyire kivetítve környezetére is, ezáltal mintegy összemosva 
a szubjektum és a környezet határait. Berény pszichologizáló potenciálja tehát nem az 
ábrázolt (statikusan értelmezett) személyiségvonásainak feltérképezésében rejlik, sokkal 
inkább a modell lelkének mélyén munkáló pszichés feszültségek, energiák, pszichikus 
folyamatok állnak a művész érdeklődésének homlokterében. Berény többek között e ké-
pekben juttatta kifejezésre azon felismerését, mi szerint az új, a totalitásélmény hiánya 
(ld. Németh, 1999. 64., 73., 76.) által jellemzett korban az ember önértelmezésében meg-
szűnnek a statikus viszonyítási pontok, hiszen már nem Isten teremtményeként, hanem 
szüntelen önteremtésének termékeként jelenik meg (Kemény, 2010, 123.). Ily módon a 
festő e művei az elidegenedés és a szorongás élményének kifejezőjévé válnak.

1. Berény Róbert: Utcán, 1906. Olaj, vászon, 80×139 cm. Jelezve balra lent: Berény 
906 VII. Magyar Nemzeti Galéria.

Forrás: Barki, é. n. http://www.kieselbach.hu/alkotas/utcan_-1906_16094. 
[2019.03.08.]
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E művek sorába tartozik Berény Róbert „Utcán” c. festménye is, mely 1906 nyarán 
keletkezett, amikor a művész budapesti vakációját követően Tahitótfalun tartózkodott. 
Itt festette meg „Kertes ház” és „Gyermekek a kertben” c. képét is, mely utóbbi – más 
művekkel együtt – bemutatásra került az 1906 októberében megrendezett párizsi Őszi 
Szalonon, ahová a tárgyalt képet méretei miatt nem vitte magával. Az előző évben még 
Párizsban csodálta Cézanne, Van Gogh, Gaugain és a fauvisták műveit (Barki, é. n.), 
e kompozícióba pedig már integrálta is mindazt, amit tőlük eltanulhatott. Matisse-hoz 
és Derainhez hasonlóan – a Nyolcak legtöbb alkotójával szemben – a szín e képen is 
elszakad a leíró funkciótól (Forgács, 2011, 34.), hogy a modellben munkáló pszichés 
feszültségek, belső indulatok (expressziók) kifejezését szolgálja (e szándékról ld. a 
művész vallomását: Berény, 1913), már korán tanúságot téve a művész pszichoanalízis 
iránti érdeklődéséről.

A kompozíció aszimmetrikus szerkesztése ellenére is kiegyensúlyozottnak és letisz-
tultnak mondható, ahogyan a képet eluraló expressziók is kifinomultan jutnak kifejezés-
re ezen a nyári hangulatú, fény-árnyék hatástól átjárt képen (Barki, é. n.). A kompozíci-
ón különös kivágattal jelenik meg egy utcarészlet, mégpedig a gyermek szemszögéből 
ábrázolva, annak léptékének megfelelően. A kép jobb szélén pedig egy rózsaszín ruhás 
kislányt látunk, mélyen gondolataiba merülten, aszimmetrikusan elhelyezve a tájban 
(Forgács, 2011, 33.), roppant sokatmondóan megjelenített gesztussal, összekulcsolt ke-
zekkel ábrázolva, szuggesztív tekintete pedig jelentős pszichés feszültségre utal (Barki, 
é. n.). Így lesz ebből az árnyas plein air látványból nagy rejtélyeket őrző remekmű, 
mely Edvard Munch képi univerzumát idézi (Barki, é. n.), áttételesen pedig magában 
hordozza a kierkegaard-i és nietzschei egzisztencializmus élményvilágát (De Micheli, 
1977, 34–35.).

Berény festményén kétségkívül a szín a meghatározó kompozíciós eszköz, ám ko-
lorizmusa visszafogottan érvényesül, melyből fakadóan sejtelmes expresszivitás járja 
át a képet (Barki, é. n.). A tömegek néhány szín jól tagolt árnyalataiból válnak érzékel-
hetővé, mesterien alkalmazva a színfokozás Cézanne-től tanult eljárását (ld. Kemény, 
2010, 117.). A színfokozásból következően a kontúrok feloldásának és a fénybontásnak 
a technikája magától értetődő módon érvényesül a képen, mely az impresszionizmusból 
fakad ugyan, de Cézanne közvetítésén keresztül integrálódott festészetébe (ld. Markója, 
2010, 61.). Képépítő funkcióján túl a lelki tartalmak közvetítését szolgálja a fény-ár-
nyék játék is, vagyis azon mód, ahogyan a művész az árnyékok játékára redukálja le a 
táji környezetet, messzemenően túllépve a természetes megvilágítás adta lehetőségeken 
(Szíj, 1964, 23.). Ily módon a festményen megjelenített utcarészletben a táj minden 
eleme és mindennek az árnyéka a kislány ruhájának színeit visszhangozza, sejtelmesen 
összejátszva egymással a környezet és a szubjektum határait, ebből fakadóan a tájat 
értelmezhetjük a lány belső vívódásainak, lelki processzusainak kivetüléseként. A kör-
nyezet színei tehát éppúgy lehetnek a valóság jelölői, mint a gyermek képzetének, em-
lékképének „villódzásai”, s ekképpen a művész mintegy pszichologikus belső tájképpé 
írta át a kislány emlékképét (Forgács, 2011, 33.).

A gyermek lelkében munkáló pszichés feszültségeket, a prepubertás szorongásélmé-
nyét juttatja kifejezésre a művész az úttestből kinőtt fa és a gyermek alakjának párhu-
zamba állításával is, hiszen a fa földbe gyökerezettségén keresztül utalás történik itt a 
leány sorsához kötöttségére, valamint a társadalmi mikroközösség kontrollja és az indi-
viduum szabadságigénye közötti ellentmondásra. A fa lényegi valóját és fiziológiai létét 
feltétel-szerűen meghatározó természeti törvényekben mintegy testet ölteni látszanak a 
leány életkereteit meghatározó erkölcsök és szabályok, melyek rendszerét a művész által 
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jól ismert pszichoanalitikus szemléletmód szerint a szankcióktól, kínoktól és belső konf-
liktusoktól kísért nevelési folyamat során kell elsajátítania a gyermeknek (Nyíri, 1993, 
157.). Ennek során minduntalan egymásnak feszül az individuális (animális) tényező és 
a társadalmi elvárások cselekvő ereje, e képen pedig egyenesen az ösztönén és a felettes 
én konfliktusát nyugtázhatjuk (ld. Nyíri, 1993, 54., 56.), mégpedig a gyermek lelkének 
mélyén munkáló, gesztusaiból és mimikájából (összekulcsolt kéz, görnyedt testtartás, 
szinte görcsbe rándult arcizmok) szemrevételezhetően robbanni kész, elfojtott tudattar-
talmak megjelenítése révén. 

A gyermek tudattalanjában megbúvó elfojtott ösztönök és indulatok, a fizikai megjele-
nésével és viseletével jelzett társadalmi létmód mögött munkáló rejtett, ám annál koncent-
ráltabb energiák sűrűsödnek tehát e vásznon, s ezen energiák nyugtalan működését juttatja 
kifejezésre a festmény minden részlete, a leány szorongástól izzó belső élményvilágának 
részévé avatva a táji-fizikai környezetet is. Az ábrázolás ilyen, merőben pszichoanalitikus 
szemléletmódja távol kell, hogy álljon a naturális-empirikus ábrázolási módoktól, hogy 
ezek helyét Berénynél a színfokozás, a gazdag kolorit és a sajátos sík-tér kapcsolat vegye 
át. Itt ugyanis a leány síkszerű alakkal, mintegy a térbeliség érzetével ábrázolt táji környe-
zet elé helyezve, jobb szélen kerül megjelenítésre, ezzel az esetleges és periférikus elhelye-
zéssel is érzékeltetve a modellben munkáló pszichés folyamatot. A festmény ugyanis azt 
az érzékeny pillanatot ábrázolja, amikor a morált és a societas érdekeit nem ismerő ösztö-
nén – az elfojtások következtében, az ösztönök megnemesítésének törekvése híján – mint-
ha csak kitörni kívánna medréből, ám az intenzív ösztönfolyamatok a társadalmi integritás 
érzetének háttérbe szorulása által megbontják az egyén egyensúly- és stabilitásérzetét is, s 
ezt hivatott kifejezni a figurának a kép jobb sarkában való elhelyezése. 

1/b. Czóbel Béla: „Kislány ágy előtt”. 1905, olaj, vászon, magántulajdon, jelzés jobbra 
fent: Czóbel 1905.

Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház. http://www.kieselbach.hu/alkotas/kislany-
agy-elott_-1905_3710. [2019.03.08.]
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Hasonlóan mély pszichikus feszültségeket hordozó ábrázolás Czóbel Béla „Kislány 
ágy előtt” c. képe (1905), amelyen egy kislányt látunk kopott falaktól körbevéve, az ágy 
szélénél állva, a fauvizmus ábrázolási sajátosságaiból fakadóan kissé bizonytalan téri 
pozícióban. A festmény feltehetően közvetlenül hatott Berény művére, hiszen Berény és 
Czóbel szoros kapcsolatban álltak egymással; együtt jártak az Humbert Műterembe ak-
tot rajzolni, később pedig közösen állítottak ki a párizsi „vadakkal” egyetemben (Barki, 
é. n.). A két képet – a prepubertás szorongásélményének megjelenítésén túl – rokonítja 
egymással aszimmetrikus, mégis kiegyensúlyozott szerkesztésük, azzal együtt a gyer-
mekalakoknak a kép szélén való elhelyezése, valamint az összekulcsolt kéz motívuma 
is. Ugyanakkor Czóbel harsogó, vad, keveretlen színekkel megfestett dekoratív hatású 
felülete egy szemlátomást szemérmes, szégyellős leánygyermek megjelenítését nyújtja 
(szemben a Berény modelljén érződő fojtott dühvel), a festmény vörösei azonban a pa-
raszti életgyakorlatot és gyermekkort átjáró szenvedélyességet juttatják kifejezésre. A 
kép jobb alsó sarkában elhelyezett kancsó a nőiséget, a női sors passzivitását, a termé-
kenységet és a nők befogadóképességét szimbolizálja, ily módon utalva a paraszti nő-
ideál olyan elemeire, mint amilyen a beletörődés, a szótlanság és a saját sors elfogadása 
(Támba, 2017a, 284–285.). Ekképpen tehát itt közvetlenül megjelenik a szereppredesz-
tináció mozzanata, amely Berény képén csak áttételesen van jelen.

1/c. Edvard Munch: Pubertás. 1895, olaj, vászon, Nasjonalmuseet, Oslo.
Forrás: Nasjonal Museet. http://www.nasjonalmuseet.no/en/collections_

and_research/our_collections/edvard_munch_in_the_national_museum/
Puberty%2C+1894%E2%80%9395.b7C_wljWWK.ips. [2019.03.08]
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Berény festménye – talán a mű előképeként jegyezhető Czóbel-festmény közvetítésén 
keresztül – a gyermekkor átmeneti bizonytalanság- és szorongásélménytől átjárt szaka-
sza iránti érzékenységét, lélektani kifejezőképességét, a színek pszichologizáló erejét 
tekintve – rokon vonásokat mutat Munch „Pubertás” c. festményével (1895), amely a 
pszichoanalízis létrejöttét megelőzően volt képes rámutatni a prepubertás lélek mélyén 
izzó megannyi nyugtalanító ösztönérzés és egzisztenciális kérdés már-már neuroti-
kusnak tetsző atmoszférájára. Meztelensége által jelölt módon védtelenül, két vékony, 
gyönge karját pajzsként szeméremtestéhez tartva ül az ágy szélén egy sovány leány, aki-
re váratlanul tör az ébredő nemiség a szereppredesztináció tudatosulásának mozzanatá-
val együtt, ezt a szorongásos ráébredést pedig a leány didergő teste fölé fenyegetően me-
redő, sötét, falloszszerű árnyék juttatja kifejezésre (Kristó Nagy, 1983, 41–44.). Berény 
festményére – Czóbel közvetítésén keresztül – hatást gyakorolt tehát Munch festészete, 
s így legalább áttételesen az „Utcán” c. képen is tetten érhetők azok a kierkegaard-i és 
ibseni hatások, amelyek Munchnál a hamis polgári előítéletek és ideálok mögött húzódó 
ösztön- és szorongástartalmak feltárásának formájában voltak jelen (De Micheli, 1977, 
34–37.), a tárgyalt Berény-kompozíción pedig a kislány belső konfliktusában, vagyis a 
societas kontrollja és az individuális cselekvőerő közötti feszültségben ragadhatók meg.

2. Berény Róbert: Kislány babával. É. n., olaj, vászon, 50×60 cm. Jelezve balra lent: 
Berény. 

Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/kislany-
babaval. [2019.02.10.]

Az „Utcán” c. képhez hasonlóan szintén visszafojtott pszichikus energiák sűrűsödnek 
szuggesztív módon a „Kislány babával” c. olajképen (é. n.), melynek jobb szélén egy nyolc 
évesforma kislányt látunk játékbabával a jobb kezében, nyitott képeskönyvvel a bal 
oldalán, szuggesztív tekintettel, nyugodt mozdulatokkal ábrázolva, miközben a mű 
kompozíciós eszközei feszültséget közvetítenek. A gyermek önmagáért történő, játékával 
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való megjelenítése a gyermektanulmányi mozgalom áttételes hatásáról tanúskodik, vagyis a 
gyermeki lélek fejlődése iránti tudományos érdeklődés művészi szublimációjának lehetünk itt 
szemtanúi. Ugyanakkor a kislány ölében tartott játékbaba utal a szereppredesztináció mozzana-
tára is, hiszen a modell hétköznapi játéktevékenységei során e játékbabán keresztül gyakorolja, 
illetve készíti elő a rá váró későbbi társadalmi funkciókat, s magát az anyaszerepet (ld. Mönks 
és Knoers, 2004, 106.).

A festményen határozottan érződik a művész párizsi „Vadakhoz” való kötődése, hiszen a 
színé itt a főszerep, mely megfosztva leíró funkciójától a modell lelkiállapotát hivatott kifejezni. 
Hirtelenül, nyersen felvitt színfoltokból épül fel a kép: már a kislány alakja is a narancssárga, a 
sárgásbarna bőven adagolt és jól tagolt árnyalataiból épül fel, a színfokozás cézanne-i elvének 
megfelelően (Kemény, 2010, 117.), vaskos, vibráló színfoltokba sűrűsödve, de a gyermeket 
övező környezetnek az ő színeihez igazodó tónusai is roppant reszketeg és vibráló módon ke-
rültek fel a vászonra, kifejezésre juttatva egyfajta, a kép szöveteiben elrejtett belső feszültséget. 

A plaszticitás és a térbeliség kontúrok helyett tehát a valőrbőség révén jut kifejeződésre: a 
kép ugyanis tobzódik a vörösek, narancssárgák, sárgásbarnák, s a háttérben a kékek megany-
nyi árnyalatában (Kemény, 2010, 117.), mely utóbbiak némi oldottságot és szabadságérzetet 
hoznak a képbe. Mindenesetre a modellben munkáló belső indulatok (expressziók) kifejezé-
sét hivatottak szolgálni a kép különböző pontjain elhelyezett sűrű, makacs árnyékfoltok is, 
melyek szinte fenyegető voltukban már-már Munch „Pubertásának” falloszszerű árnyékára 
emlékeztetnek. Az „Utcán” c. képhez hasonlóan itt is szinte egymásba mosódnak a környe-
zet és a modell színei, ily módon formálva a látottakat a modell képzetének kivetülésévé (ld. 
Forgács, 2011, 33.), kifejezésre juttatva tudatállapotát. Végül rejtett pszichés feszültségre 
utal az alaknak a képszélen való elhelyezése, mely azontúl, hogy az aszimmetrikus szer-
kesztés (ld. Barki, é. n.) révén még szorosabban összekapcsolja a kompozíciót a fauvisták 
képkoncepciójával, eszünkbe juttatja Munch „Pubertását” és Czóbel „Kislány ágy előtt” c. 
képét, melyek – Berény „Utcán” c. festményéhez hasonlóan – pedig egyértelműen a modell 
lelkében munkáló pszichikus energiákról informálnak minket. 

3. Berény Róbert: Kertben ülő lány. É. n., pasztell, papír, 43×60 cm. Jelezve jobbra 
lent: Berény. 

Forrás: Pintér Aukciós Ház. https://pinteraukcioshaz.hu/kertben-ulo-lany. 
[2019.02.11.]
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Berény Róbert „Kertben ülő lány” c. képe (é. n.) az előbbinél jóval síkszerűbb felü-
letet mutat, amelyen a valőrbőség helyett – a fauvisták hatására – a keveretlen színek 
használata a jellemző. A meghatározó azonban – a lélektani tartalmak kifejezése érdeké-
ben – itt is a szín, s színhasználatában e mű merőben elszakad a színek leíró funkciójától 
(Forgács, 2011, 34.). 

A képen a festő szembeállította egymással a nyugodt, egységes színfelületeket és a 
dekoratívan színes, mozgatott részleteket (ld. Szíj, 1964, 19–20.). A festmény meleg 
színek: sárgák, vörösek, vörösesbarnák kavalkádjában úszik, melyek tengerében el-el-
vegyül a mező egy-egy (hideg) zöld színfoltja is, de még a karosszék is napsárgában és 
narancsszínben fürdik; őszi tájat látunk, melyben a meleg színek fojtó, kínzó örvénylése 
mintha csak búcsút mondana valami elmúlásban lévőnek. Fehérek és sötétkékek szín-
foltjával, az ártatlanság és a szomorúság jelölőjével jelenik meg a kislány, de az ő bőrén 
is a környezetben uralkodó, égető vörösek és rózsaszínek jelennek meg. Mindenesetre 
a kislány ruhája, amely egyúttal kulturális kódot is hordoz magában (hiszen szülei a 
gyermeki ártatlanságot jelképező fehér színbe öltöztették gyermeküket), kiemeli őt az 
elmúlás elégiájában mártózó természet kérlelhetetlen, vad zenéjéből.

Az elmúlás kompozíciós jelölői tehát a színek, tárgyi jelölői pedig a kopasz fák és a 
vörös talajból az ég felé növő vékony ágfélék, melyek már-már fenyegetően növik kör-
be a gyermek alakját, aki mintha iszonyú kínok között szorongatna valamit, talán egy 
fiókát. Akárhogy is van, mindazon pszichés feszültség, mely a kolorit és a nyugtalanul 
hullámzó színek ritmikája révén érvényesül, temérdek visszafojtott pszichés energiát 
sejtet az ábrázolt lelkében, egyértelműen törekedve a modellben munkáló pszichés in-
dulatok kifejezésére (ld. Markója, 2010, 61.), hiszen a környezet koloritja is a kislány 
élményvilágának kivetüléseként értékelhető.

Mindazonáltal a képen a gyermeki ösztönvilág (id) és az annak kontrolljára irányuló 
társadalmi elvárás-rendszert közvetítő superego konfliktusának lehetünk szemtanúi. A tár-
sadalmi józanság-érzet „kis szigete” itt a modell fizikai alakjában manifesztálódik, a fehér 
szín által jelölten, mely – az ártatlanság-toposzon keresztül – a gyermekkor konzerválásá-
nak a polgári nevelésideológiákban gyakran előforduló elemére utal, különösen a leány-
gyermekek nevelésének tekintetében (e vonatkozásban vö. Vastagh György „Leány fehér 
ruhában kék selyemövvel és rózsákkal” c. képével [1883] – ld. Támba, 2017b, 88.). Ezzel 
szemben azonban a gyermekkor ösztönvilágának kivetüléseként értelmezhető természet 
meleg színei mintegy magába nyelik a superego „kis szigetét” – az aránybéli eltérés kife-
jezi tehát, hogy a superego ereje alulmarad az ösztönénével szemben. 

A racionális én kontrollja és a societas morálja kerül itt tehát szembe az individuális 
ösztönvilág bestiális energiáival, az ember természeti valójával, melyet a festő itt volta-
képpen a természettel von párhuzamba. A gyermek lelkének mélyvilága a természet ké-
pében kerül érzékeltetésre, annak kavargó színörvényei az elfojtott érzelmek, pszichikus 
energiák már-már eruptív állapotát fejezik ki. A szorongatás mozzanata utal közvetlenül 
az elfojtásra (ha valóban madárfiókát szorongat, akkor ezen agresszív gesztus egyértel-
műen saját szabadságvágya ellen irányul, igyekezvén interiorizálni a gyermekkor kon-
zerválására irányuló polgári konvenciókat), ugyanakkor a természet fenyegető meleg 
színörvénye felhívja a figyelmet arra, hogy az elfojtott érzések előbb-utóbb eruptív mó-
don felszínre törnek. E kép tehát a gyermekkori elfojtásokból fakadó szorongás-élményt 
kívánja közvetíteni, kifejezésre juttatva egyúttal, hogy az ember „belső külvilágának” 
indulatai és energiái (ld. Bókay, 2006, 177.) jóval alapvetőbb módon és jelentősebb 
mértékben határozzák meg az emberi psziché formálódását, mint bármiféle társadalmi 
összakaratot képviselő eszme.
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4. Berény Róbert: Fiúportré, 1911, lappangó mű.
Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház. http://www.kieselbach.hu/kiallitas-

alkotas/wanted/fiu-portre_-1911-korul_23782

Ugyancsak roppant pszichikus energiák koncentrálódnak Berény Róbert „Fiúportréjában”, 
mely lappangó mű lévén pusztán egy keveset sejtető fekete-fehér reprodukcióban maradt 
ránk. A képet nagyrészt lapos, dekoratív felületek, a cézanne-i struktúrateremtés törekvésére 
visszavezethető ívelt, már-már geometrikus formák jellemzik, mind ebbe azonban beleve-
gyül saját, a fauvistáktól tanult nyers, vaskos formaérzéke, kissé durva ecsetkezelése is. Az 
alakok plaszticitását a fény-árnyék játék adja, hozzájárulva a kép lélektani feszültségének 
megteremtéséhez. Ahogyan a háttér világos színfoltjába belemélyednek a sötét színfoltok, 
kifejeződésre jut egyfajta rejtett pszichés feszültség, mely talán a modell lélekrajzáról in-
formál minket. Testbeszédje kapcsán mindenesetre elmondhatjuk, hogy az összezárt térdek 
és az ölbe rejtett, összekulcsolt kezek nagyfokú önuralomra és az érzelmek visszafojtására 
engednek következtetni, de talán messzibe révedő tekintete is effélét sejtet a háttérben.

(A család ábrázolása Berény Róbert festészetében) Berény Róbert családi életet és anya-
gyermek kapcsolatot megjelenítő kompozícióin – az imént áttekintett egyalakos gyermek-
ábrázolásokkal szemben – a gyermekkori ösztön- és szorongástartalmak helyett a családi 
harmónia élményvilága kerül előtérbe. Hiszen a nyugtalan pszichikus energiákat sejtető 
színkontrasztok és nyers ecsetkezelés helyett e képeket a színek lágy összeolvadása, a nyu-
godt színharmóniák uralják, ezáltal is informálva minket a családban uralkodó békességről 
és a szülői érzelmek megélésének szabadságáról. Utóbbit a kor polgári nevelésideológiájá-
nak (specifikusabban: lévén, hogy feltehetően kivétel nélkül a művész családjáról készített 
képekről beszélhetünk, az abban uralkodó gyermekszemléleti mintázatok) jellemző vonásá-
nak tekinthetjük, az apa fokozott családi jelenlétével együtt. A képeken empatikus, elfogadó 
nevelői attitűd tükröződik, a gyermeki természet felé való közeledés és a fokozott gondozói-
nevelői aktivitás megjelenítésével együtt, ily módon itt már a DeMause-féle segítő fokozattal 
jellemezhető gyermekszemléletről beszélhetünk (DeMause, 1998, 34.).
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5. Berény Róbert: Anna. 1930, olaj, karton, 64×46 cm. Jelezve balra lent: Róbert 
1930 Karácsony

Forrás: Budapest Aukció. http://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/anna. 
[2019.03.11.]

Ugyan még az egyalakos gyermekábrázolások közé sorolható, ám tematikailag már a 
család-témához kívánkozik Berény Róbert „Anna” c. festménye, amely nem mást ábrá-
zol, mint a művész lányát. A kép már 1930-ban keletkezett, a művész lánya születésének 
évében, mint a jelzés mutatja, karácsonykor; a keletkezés időpontja azonban már csak 
aláhúzza a képet átjáró élményt, a családhoz tartozás élményét. A gyermek ruhájának 
rózsaszínjei és kékjei gyöngéd, de expresszív színharmóniában olvadnak egymásba. A 
bölcsőkosárban fekvő kisgyermek ágaskodva került ábrázolásra, kék szemeivel a befo-
gadóra tekint, ezzel jelezve a gyermekkor önmagáért értékes voltát. Ezt csak fokozza a 
kivágásos technika (töredékszerűség), melynek révén e gyermek környezetéből kiragad-
va jelenik meg, még érzékelhetőbbé téve a ráirányuló figyelmet.

A művész ezen a képen is a „színek szerelmeseként” (Barki, 2015, 69.) nyilvánul 
meg, de itt a színek pszichológiai szerepe leginkább arra korlátozódik, hogy kifejezze 
a gyermekre irányuló szülői érzelmek árnyalatait: amilyen békésen összeolvad egy-
mással a szeretet rózsaszíne a békesség lágy kékjével, olyan halk, üde érzelmekkel 
viszonyulnak a szülők e kisdedhez. Ez a színharmónia tehát egyúttal az ekkoriban 
uralkodó nevelői attitűdöt fejezi ki, hiszen ekkortájt polgári környezetben (különö-
sen a művészcsaládok körében) már szabadabb útja volt a szülői érzelmek megélé-
sének és kifejezésének, s persze Berény, akit Ferenczi maga méltatott festészetének 
lélektani irányultsága okán (Barki, 2017, 180.), kiválóan ki tudta fejezni a szülői 
érzelmek szabadságát. A gyermekközpontú szemléletmód és az empatikus nevelői at-
titűd (ld. deMause, 1998, 17.) átérződésén túl azonban szembetűnő a gyermek védtelen, 
önállótlan voltának megjelenítése is, megjelenik itt tehát a gyermek alapvető fiziológiai 
szükségleteire és a gyermeknek a szülői gondoskodásra való rászorulására vonatkozó 
szülői reflexió (ld. Pollock, 1998, 176–210.).
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Művészettörténeti szempontból érdekes továbbá azon mód, ahogyan a művész e ké-
pén az extrém nézőpontból való megfestésből fakadóan a síkfelületre kiterített alakot 
igyekezett összeegyeztetni a kép egész felületével, megteremtve végül a plaszticitást oly 
módon, hogy ezáltal megvalósuljon a sík és a tér egységbe foglalásának Berényre oly 
jellemző törekvése, izgalmas térillúziót teremtve ekképpen (Barki, 2015, 69.).

6. Berény Róbert: Fürdés előtt. É. n., akvarell, papír, 39×33 cm. Jelezve balra lent: 
Berény.

Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/furdes-elott. 
[2019.02.12.]

Üde hangulatú, gyöngéd érzelmektől átjárt gondozási jelenetnek lehetünk szemtanúi 
Berény „Fürdés előtt” c. vízfestményén (közelebbről: valószínűleg egy mozzanatnak a 
művész családjának életéből), mely a zöldek, kékek és sárgák árnyalataiban lubickol, e 
színekkel fejezve ki a jóllét és békesség uralta család békés atmoszféráját. A színfoko-
zásnak köszönhetően mutatkozik meg az alakok plaszticitása és térbelisége itt, s szinte 
észrevétlenül, lágyan mosódnak egybe a környezet hideg (a fal zöldjei) és meleg színei 
(a padló sárgái), ritmikus összekapcsolódásukban könnyedén felelgetve egymásnak, 
gyöngéd hangulatot kölcsönözve ezáltal a képnek.

Ezen a könnyed hangú festményen a gyermek kitárt karjai, az anya békésen üldögélő 
alakja és az édesapa elégedetten karba tett kezei a családi harmónia teljességének élmé-
nyét fejezik ki, a gyermekközpontúság szemléletmódját és a családi élet jelentőségébe 
vetett hitet közvetítve ezáltal. Mindezen túl kiemelendő az édesapa jelenléte, hiszen a 
festészet történetében mindezidáig ritka jelenségnek számított az édesapa szerepeltetése 
nevelési jeleneteken vagy gyermekábrázolásokon (bár ellenpéldák találhatók pl. Henry 
Tonks életművében), itt is leginkább annak köszönhetjük jelenlétét, hogy a művész saját 
családjának megjelenítését nyújtotta e művével. Mindazonáltal szembetűnő, hogy akti-
vitásba itt az édesanya kerül (tanúságot téve emocionális vezető voltáról), az apa pedig 
passzív szereplőként van jelen a képen, amint gyönyörködik szeretteiben és a köztük 
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lévő szeretetteljes kapcsolatban. Nem avatkozik tehát be a történésekbe, mintegy szem-
lélődő szerepben marad, mindenesetre az empatikus nevelői attitűd érvényesülésével e 
család már egyértelműen belépett a deMause-i segítő fokozott történeti korszakába (ld. 
deMause, 1998, 34.).

7. Berény Róbert: Család. É. n., olaj, vászon, 106×122 cm. Jelezve középen lent: 
Berény. 

Forrás: BÁV. http://bav.hu/aukcio-tetel/999000053_416. [2019.03.02.]

Az előző két képhez hasonlóan ugyancsak a művész családját ábrázolhatja a „Család” 
c. kompozíció (é. n.), erre utal már csak a művész egyik falra függesztett vázlata is. A kép 
bal szélén belibbenő függöny vöröse utal a családban uralkodó szeretetre, de e képen a 
hideg színek (a kékek és a zöldek) uralkodnak. Ugyanakkor e festményen érzünk egyfajta 
szertartásosságot is, részben a jelenet mivoltából fakadóan (hiszen itt spontán fürdetési 
jelenet, mondhatni cselekményes életkép helyett egy beállított családi csoportképnek lehe-
tünk szemtanúi, mely már eleve magában foglalja a szertartásosság mozzanatát), részben 
pedig éppen a színeknek köszönhetően. Hiszen a színek, színfoltok elrendezésében itt már 
kevesebb ritmikusság lelhető fel, mint a „Fürdés előtt” c. képen, itt az egyes színek, szín-
tartományok szinte strukturálisan elkülönböződnek egymástól, mégpedig balról jobbra 
haladva: vörös – világoskék – világoszöldek és narancs – piros – sötétkék.

Mindazonáltal a viseletek színei szimbolikus jelentéstartalommal is bírnak: A gyer-
mek piros fejkötője mintha csak a művész szemléletében jelenlévő forradalmi szemlé-
letmódot képviselné, ekképpen a gyermek itt mintha a megújuló jövő zálogaként tűnne 
fel, meztelenségében pedig – ezzel összefüggésben – a gyermeki természet megfigyelé-
sének jelentőségére irányuló reflexió ismerhető fel, összefüggésben a művész pszicho-
analitikus irányultságával és a kor természettudományos felismeréseivel (pl. Haeckel, 
Spencer). Ebből kiolvasható a művész üzenete, mi szerint a gyermektanulmányozásra 
és a gyermeki természet (és ösztönerők) tiszteletére alapozott nevelés hozzájárul egy új, 
forradalmi társadalom kibontakozásához, feltételezve, hogy a társadalom és az emberi 
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élet reformja a gyermeki természet alapmotívumainak feltérképezésétől az ember termé-
szeti lényegének felszabadulásáig vezető úton valósítható meg. A gyermekkor tehát itt – 
Nietzschét idéző módon – az emberiség megújulásának és a megváltásnak a lehetőségét 
hordozza magában, mégpedig ösztönös képzelőerejének teremtő potenciájából fakadóan 
(Németh, 2013, 20.; Németh, 1996, 10.).

Ehhez járul hozzá, hogy az édesanya alakja ruhájának sötétkékjével (vö. Raffaello 
Santi: „Esterházy Madonna”, 1508) a Madonna-ikonográfia olyan antropológiai érté-
keit hordozza magában tovább, mint amilyen a hűség, a szeretet, az odaadás, az áldo-
zatkészség, az oltalom, a biztonság és a béke (Pál és Újvári szerk., 2001). Igaz ugyan, 
hogy a transzcendens szférával való kapcsolattartás mint a hagyományosan a képtípus-
hoz tartozó jelentés nem érhető tetten a festményen, ám a „proletár madonna” típusára 
oly jellemző, már Luca Cambiaso (1527–1585) vagy Amédée Guerard (1824–1898) 
festészete (Támba, 2017a, 192–194.) alapján is elővételezhető, az anyaságra vonatkozó 
ideáltartalmak e képen határozottan jelen vannak. Ám itt az anyai oltalmazás mozzanata 
– a gyermek piros fejkendője és meztelen megjelenítése okán – hangsúlyosan összekap-
csolódik a társadalom forradalmi megújulásába vetett hittel, összefüggésben a gyermeki 
szabadság és természetelvűség motívumának kiemelésével (Németh, 2002, 26., 32.).

A képen az anya és a gyermek közel frontális megjelenítése, tekintetük befogadóra 
irányulása mélyen szertartásos hangulatot kölcsönöz a képnek, még inkább elmélyítve 
az imént vázolt mögöttes jelentéstartalmat, ugyanakkor a beállítottság mozzanata utal a 
család megállapodottságának élményére is. Szembetűnő, hogy az édesapa, bár jelenléte 
hangsúlyos, ezúttal is az elégedett szemlélődő pozíciójába kerül, ami az édesanya neve-
lői aktivitásának meghatározó voltára utal.

8. Berény Róbert: Otthon (Anya gyermekkel, Altatás). 1930. Olaj, karton. 
Forrás: Artvalue.com. http://www.artvalue.com/auctionresult--bereny-robert-1887-

1953-hungar-otthon-anya-gyermekkel-altatas-1694773.htm. [2019.03.08.]
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Berény Róbert „Otthon” c. képén polgári szobabelsőben látjuk a kisdedet és az annak 
vesszőből font bölcsője fölött oltalmazón és éberen őrködő édesanyát. A festménynek 
már címe („Otthon”) is utal az individuális érzelmeknek a fogalomszerűség tartomá-
nyába emelésének törekvésére, összekötve egymással az anyai szeretet és az otthon 
jelentéskörét. A képen részben a környezet (az otthon) színei informálnak minket a 
megélt érzelmekről, hiszen a piros függöny az anyai szeretetet és hűséget szimbolizálja 
(mintegy kiterjesztve a nevelési környezet szintjére a Madonna-ikonográfiában a Mária 
szoknyájának színeként ismert piros szimbolikáját), a karosszékre terített textília zöldje 
pedig a jóllétet, az anyagi és érzelmi gazdagságot jelképezi. Ugyanakkor kifejezőek a ru-
házati elemek színei is: az anya rózsaszíne ugyanis gyengédséget, a gyermek ruhájának 
fehér színe pedig ártatlanságot sugall, kapcsolódva a gyermeki ártatlanság rousseau-i 
gyökerű toposzához. E kompozíción tehát a környezeti elemek színei és megjelenési 
módjai érzékeltetik anya és gyermeke kapcsolatát, így például a bútordarabok és az ala-
kok átlós elhelyezése a két figura összetartozását hangsúlyozza. Az alakok plaszticitása 
e képen még némiképp a visszafogott fény-árnyék játékból és a színfokozás cézanne-i 
elvéből fakad, de a művész itt már határozottabb módon tesz kísérletet a plasztikusan 
megformált figuráknak és bútordaraboknak a sík térben történő elhelyezésére, vagyis a 
térbeli és a síkszerű egységbe foglalására (ld. Kemény, 2010, 107.).

E képhez hasonlóan Fényes Adolf „Bölcsőt ringató” („Fiatal anya”, 1902 k., olaj kar-
tonon, 57×45 cm, jelezve jobbra lent: Fényes A.) c. kompozícióján is hasonló jelenetnek 
lehetünk szemtanúi, ám míg Fényes anyafigurája a ringatás mozdulata révén cselekvés-
szerűen kapcsolódik gyermeke jóllétének biztosításához, addig Berény képén – a látható 
cselekmény hiánya okán – pusztán az anya jelenlétéből, az anya és a környezet meg-
festésének módjából következtethetünk az anya-gyermek kapcsolat milyenségére, s ez 
némi távolságtartást sejtet az anya gyermekéhez fűződő kapcsolatában. (Ugyanakkor az 
alcímből („Altatás”) megtudjuk, hogy az anya éppen elaltatni készül gyermekét, ha nem is 
ringatással, de feltehetően énekszóval.) Fontos különbség maga a teknő is, amely miután a 
paraszti kultúrában a gyermek ringatásától és fürdetésétől a ravatalozásig és a hústárolásig 
sok mindenre használatos tárgy volt, Fényes képén utal a gyermekélet anyagi meghatáro-
zottságára, a gyermek emberi létfolyamba és közösségbe vetettségére (ld. Hirsch, 2006), 
míg Berény képén nem látjuk jelét az élet különböző cselekvési dimenzióinak efféle össze-
kapcsolódásának. Ezzel szemben a polgári környezet és a kifejezetten gyermek számára 
készített bölcső megjelenítése révén különválik itt a gyermeknevelés közege (a nevelési 
tér) a társadalmi cselekvés színtereitől, jelezve, hogy a gyermek polgári körökben már 
nem kapcsolódik be szervesen a közösség életfolyamába, mint a földművelő kultúrában, s 
immár ösztönvalójától való meghatározottsága is veszít szerepéből.

Berény képének felfogásához azonban már közelebb áll Fényes említett képének újabb, 
1907-ben készített változata, a „Ringató anya” („Bölcsőt ringató”, 1907, olaj kartonon), 
már csak a „fojtott drámaiságot” (Végvári Lajost idézi: Révész, 2014, 25.) nélkülöző vi-
lágosabb tónusok, illetve a „földszerű barnákat” leváltó „derűsebb színfoltok” (Révész, 
2014, 25.) és „ornamentális részletek” (Révész, 2014, 32.) révén is, akkor is, ha itt még 
több utalás is történik a család hátrányos szociális helyzetére (például a puritán környezet 
és a kenyér motívuma révén – erről ld. Támba, 2017a, 206.). Mindenesetre mindhárom 
kompozíción a szerető, gondoskodó, odaadó anya képe és a szeretett, féltett, érzékeny 
gyermek fogalma rajzolódik elénk, Berény képén immár kétségtelenül összekapcsolódva a 
polgári jólét és jóllét világával, valamint a nevelési tér határozottabb körvonalazódásának 
folyamatával. E képen ugyanis összességében jelentős hangsúly kerül a szülői autoritás 
érzékeltetésére, mely a biztonság, a védelmezés és az oltalmazás forrásaként jelenik meg.
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9. Berény Róbert: Anya gyermekével. É. n., pasztell, papír, 36×22 cm. Jelzés nélkül.
Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/anya-

gyermekevel_l. [2019.02.23.]

Meglehetősen közvetlen ábrázolás az „Anya gyermekével” c. pasztellkép (é. n.), 
melynek síkfelületén egy hétköznapi nevelési-gondozási jelenetnek lehetünk szemtanúi. 
Az édesanya zöldje az érzelmek gazdagságára és a család jóllétére utal, a vörös 
függöny az anyai szeretetre, hűségre és áldozatkészségre, a háttér kékje pedig a 
családban uralkodó békességre és nyugalomra. Az alakok elhelyezése (a gyer-
mek anyja térdén nyugszik, az édesanya függőlegese és a gyermek vízszintese 
keresztezi egymást) a Pietà-képtémát idézi, ily módon is hangsúlyozva anya és 
gyermekének összetartozását. Mindazonáltal a kép mintha némiképp az ó-egyip-
tomi síkművészet hatását mutatná, részben a legnagyobb felületek törvényének 
érvényesülése, részben pedig az anya szemének kivágata révén; párhuzamként 
kínálkozik itt például a „Szoptató Faistennő” címen ismert festett stukkó mű, 
mely a thébai nyugati part egyik sírjából került elő (Kr. e. 1450-1400 k.).
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Szoptató Faistennő. Festett stukkó, 18 cm, a thébai nyugati part egyik sírjából,
Kr. e. 1450-1400 k.

Forrás: Wring, 1967

10. Berény Róbert: Anya gyermekével. 1917, rézkarc, papír, 13,5×11,5 cm. Jelezve 
balra lent: B. R. 1917. 

Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/anya-
gyermekevel. [2019.03.02.]
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Az „Anya gyermekével” c. rézkarc (1917) kilóg az életműből, mindenesetre az itt 
megjelenített anyaságkép a Maria Humilitatis képtípust idézi, mégpedig a gyermekhez 
guggolás, az alázatosság, a földközeliség mozzanata, valamint az anya oltalmazó-védő 
tekintete révén, ekképpen érzékeltetve egyúttal a gyermekkor felértékelődését, össze-
függésben a reformpedagógia „gyermek őfelsége” mítoszával. Ugyanakkor az alakok 
evilágisága révén a kép ikonográfiai szempontból leginkább Cambiaso (1527–1585) 
szegénymadonnáit idézi (Barátság, 2009, 6288–6290.), de itt az édesanya korántsem 
érződik gondterheltnek. A békaperspektívában megjelenített jeleneten anya és gyermeke 
már-már monumentálissá nő, ami által e kép már-már a nevelés és az anyai gondoskodás 
apoteózisát nyújtja. Végül a háttérben jelzés-szerűen megrajzolt játszó gyermekek is a 
gyermekközpontú szemléletmódot jelzik.

11. Berény Róbert: Anya, 1940. Rippl-Rónai 
Múzeum, Kaposvár, kat. I.18.

Forrás: Révész és Molnárné Aczél (szerk.), 
2016, 27.

Már jóval később keletkezett az „Anya”, melyen 
egy háttal ábrázolt, sötétkék ruhás édesanya emeli 
magasba sárga ruhás kislányát, mintha csak a jövőbe 
vetett hit záloga volna. Az anya ruhájának az oltalma-
zásra és áldozatkészségre utaló színe, valamint a kis-
lány ruhájának az isteni mivoltra utaló sárgája együtt 
a gyermekközpontúság és a gyermekkor apoteózisá-
nak mozzanatát közvetítik, a gyermek felemelésének 
mozzanatában pedig egyértelműen folytatódik az ellen 
key-i „gyermek őfelsége” toposz vagy akár közvetle-
nül a nietzschei gyermekség-mítosz. A jelenet a termé-
szet zöldjébe ágyazódik, ezáltal jelezve a művésznek 
a gyermekkor természeti meghatározottságába vetett 
meggyőződését, valamint sugallva a gyermeki termé-
szet tiszteletben tartásának a társadalom megújulására 
gyakorolt hatását. A kép mindazonáltal Mary Cassatt 
és Henry Tonks festményeit juttatja eszünkbe az e 
szerzőknél is tetten érhető nagyfokú gyermekközpon-
túságból fakadóan.

Végül összegzésképpen elmondható, hogy míg az 
egyalakos ábrázolások az id és a superego közötti konfliktust érzékeltetik, addig e mű-
veken – az apa és az anya figuráján keresztül – megmutatkozik a felettes én számára a 
társadalom elvárásrendszere felől közvetítő autoriter személyek jótékony hatása. E ké-
pek mintha csak Bálint Alice hatását közvetítenék, aki úgy tartotta, hogy gyermekkorban 
a függőség természetes és szükségszerű, s ebben a függőségben az anya a legfontosabb 
személy, akivel az elválasztás időszakáig (a képek többségén ábrázolt életszakaszban) 
a gyermek az archaikus szeretet kapcsolatában van (Vajda, 1995, 56.). Ezt követően, 
immár a szociális szeretet kapcsolatában, egyre kifejlettebbé válik a gyermekben a fe-
lettes én, amelynek eredete mindig „egy vagy több személy az énen belül” (Vajda, 1995, 
55.), ez viszont a tökéletesedés zálogát jelenti a gyermek számára. E felfogás szerint – 
Freud szemléletével összhangban – a hatalom, a hierarchia és a társadalom kényszerítő 
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ereje nélkülözhetetlen, de a gyermeki természet szempontjainak megértése is nélkü-
lözhetetlen az ösztönáldozatok minimalizálása érdekében. Az itt tárgyalt alkotásokon 
tehát az autoritásnak kitüntetett szerepe van a nevelés folyamatában, felmutatva annak 
lehetőségét, hogy a szeretetteljesség és a szülői tekintély egymással társulva mentálisan 
egészséges gyermekkort eredményezhet, míg az „Utcán” c. festmény és más hasonló 
képek csoportja az elfojtásoktól és szorongástól terhelt gyermekkor szemléjét nyújtja.

(Összegzés) Írásomban Berény Róbert gyermekábrázolásainak és családtematikájú 
képeinek elemzésével foglalkoztunk, s megállapítottuk, hogy a pszichoanalízis hatása 
alapvetően meghatározta e képek jelentéstartományát, de míg az egyalakos képek az 
ábrázoltak szorongásélményeit, az individuum és a társadalmi kontroll, az ösztönén és 
a felettes én konfliktusát juttatták kifejezésre, addig a családábrázolások a családban 
uralkodó bensőséges harmóniát érzékeltették elsősorban a színek és az ecsetkezelés 
segítségével. Berény a színek festője volt, elutasította a kontúrokat, akárcsak Cézanne, 
s ennyiben valóban hűen nyúlt vissza a mester felfogásához, aki nem szegült szembe 
az impresszionizmussal, hanem annak tudományos felismeréseit integrálta struktúrate-
remtésre törekvő festészetében. Berény egyik fő törekvése Cézanne hatásából fakadóan 
éppen a mozgásban tartott, dinamikus és a statikus, nyugodt formák, alakok egymással 
való összeegyeztetése volt. Nagy hatást gyakoroltak rá a fauvisták is, innen erednek 
nyers, vaskos formái, durva színfoltjai, kissé nyugtalan ecsetkezelése, s mindez együtt 
képes volt közvetíteni a modellben uralkodó pszichikai feszültségeket, pszichés ener-
giákat, ahogyan a fény-árnyék jelenségek, a színkontrasztok (gyakran hőfokkontraszt) 
is. Ugyanakkor a családábrázolásokat lágyan összeolvadó színek békés harmóniája 
jellemzi gyakran a hideg színek dominanciájával, mely ugyancsak Berény nagyfokú 
pszichologizáló képességéről tanúskodik, melynek lényege azonban nem a statikusan 
értelmezett személyiségvonások, hanem a lélektani processzusok megragadásában 
fogalmazható meg. Mindenesetre a művész a magyar festészetében rendkívül sajátos 
módon volt képes megeleveníteni a lélek rezdüléseit és nüánszait, ahogyan ezt a gyer-
mekábrázolások esetében is tapasztalhatjuk.

BIBLIOGRÁFIA

Barátság (2009): Reneszánsz Madonnák randevúja. Barátság, 2009/6. 6288–6290.
Barki Gergely (2010): Berény Róbert. In: Markója Csilla és Bardoly István (szerk., 2010): A Nyolcak. Pécs, 

Janus Pannonius Múzeum, 140–199.
Barki Gergely (2011): Mű és/vagy ideológia. Értelmezési problémák a Nyolcaknál. Enigma, 2011/69. (XVIII. 

évf.). A Nyolcak helye. 38–51.
Barki Gergely (2015): Berény Róbert. Budapest, Kossuth Kiadó / Magyar Nemzeti Galéria.
Barki Gergely (2017): Berény Róbert, a pictor psychoanalitikus. In: Takács Mónika, Dede Éva és Kemény 

Aranka (szerk.): „Nem való ez, nem is álom…” Válogatás a 15 esztendős Művészet és pszichoanalízi-
sorozat előadásaiból. Budapest, Ferenczi Sándor Egyesület – József Attila Társaság – Petőfi Irodalmi 
Múzeum, 179–207. 

Barki Gergely (2018): „A proletárdiktatúra jót tesz az egésségnek” – Berény Róbert, 1919. Enigma, 2018/94. 
(XXV. évf.). 102–127.

Barki Gergely (é. n.): Berény Róbert: Utcán, 1906. Kieselbach Galéria és Aukciósház. http://www.kieselbach.
hu/alkotas/utcan_-1906_16094. [2019.01.27.]

Berény Róbert (1913): A festői közlés. Nyugat, 1913/7. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/
magyar/nyugat/html/doc/04712.htm



88 TÁMBA RENÁTÓ: A PSZICHOANALÍZIS HATÁSA BERÉNY RÓBERT...

Valóság • 2019. szeptember

Bókay Antal (2000): Posztmodern pszichoanalízis. In: Erős Ferenc (szerk.): Ferenczi Sándor. Budapest, Új 
Mandátum, 253–262.

Bókay Antal (2006): Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest, Osiris.
Bókay Antal (2017): Egy létélmény nyomában. In: Sármány-Parsons Ilona és Szegő György (szerk.): Az 

Osztrák–Magyar Monarchia mint művészeti színtér I. Az aranykor társadalma és a művészetek. Budapest, 
Magyar Művészeti Akadémia, 103–125.

De Micheli, Mario (1977): Az avantgardizmus. Budapest, Képzőművészeti Alap.
deMause, Lloyd (1998): A gyermekkor története. In: Vajda Zsuzsanna és Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek-

kor története – szöveggyűjtemény. Budapest, Eötvös József Kiadó, 13–41.
Endrődy-Nagy Orsolya (2015): A reneszánsz gyermekképe – a gyermekkép reneszánsza. 1455–1517 között 

Európában. Ikonográfiai elemzés. Doktori disszertáció. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
Forgács Éva (2011): Nyolcak. Terminológia, történelem, kulturális transzfer. Enigma, 2011/69. (XVIII. évf.). 

A Nyolcak helye, 32–37.
Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Budapest, Gondolat.
Géczi János (2010): Sajtó, kép, neveléstörténet – tanulmányok. Iskolakultúra, Veszprém – Budapest.
Goffman, Erving (1956): The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh, University of Edinburgh – 

Social Sciences Research Centre.
Hirsch Tibor (2006): Taxidermia. Hét bőr – Három elátkozott generáció, három epizód a nagy zabálás, a 

test diktatúrájának világtörténetéből. Filmvilág, 2006/11. 12-14. http://www.filmvilag.hu/xista_frame.
php?&ev=1995&szam=06&cikk_id=8763. [2019.03.12.]

Kemény Gyula (2010): Közelítések a Nyolcakhoz a képek felől. In: Markója Csilla és Bardoly István (szerk., 
2010): A Nyolcak. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 104–127.

Kéri Katalin (2009): Hervasztó jelen, virágzó jövő. Gyermekábrázolás a Nők Lapja címoldalain az 1950-es 
években. In: Szabolcs Éva (szerk.): Ifjúkorok, gyermekvilágok. II. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 
111–166. 

Kristó Nagy István (1983): Munch. Szemtől szemben. Budapest, Gondolat.
Márfai Molnár László (2001): Jelentés a dialógus nyomán. Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írá-

sairól. Budapest, Argumentum Kiadó.
Markója Csilla (2010): A festő tapintata – A Nyolcak helye a magyar modernizmus történetében. In: Markója 

Csilla és Bardoly István (szerk., 2010): A Nyolcak. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 48–69.
Mönks, Franz J. és Knoers, Alphons M.(2004): Fejlődéslélektan. Budapest, Urbis Kiadó.
Németh András (2004): Az ember – és „világainak” változásai. In: Németh András és Pukánszky Béla: A 

pedagógia problématörténete. Budapest, Gondolat Kiadó, 11–98.
Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest, Tankönyvkiadó. 
Németh András (2002): Reformpedagógia és a századvég reformmozgalmai. In: Németh András (szerk.): 

Reformpedagógia-történeti tanulmányok. Budapest, Osiris Kiadó, 25–43.
Németh András (2013): Az életreform társadalmi gyökerei, irányzatai, kibontakozásának folyamatai. In: 

Németh András – Pirka Veronika (szerk.): Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézménye-
sülési folyamatok a 20. század első felében. Budapest, Gondolat, 11–54.

Németh Lajos (1999): Művészet és sorsforduló. Budapest, Ciceró.
Nietzsche, Frigyes (1908): Im-igyen szóla Zarathustra. Budapest, Grill Károly Kiadói Vállalata – Magyar 

Elektronikus Könyvtár. (http://mek.oszk.hu/01700/01740/01740.htm) [2018.11.10.]
Nyíri Tamás (1993): Mélylélektan és ateizmus. Sigmund Freud kultúraelmélete. Herder, Budapest. 
Passuth Krisztina (1972): A Nyolcak festészete. Budapest, Corvina Kiadó.
Passuth Krisztina (1981): A Nyolcak csoportja. In: Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet 1890–1919. 

Szövegkötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 547–573.
Pál József és Újvári Edit (szerk., 2001): Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a 

magyar kultúrából. Budapest, Balassi Kiadó. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/
szimbolumszotar.htm. [2019.03.11.]

Pollock, Linda (1998): A gyermekekkel kapcsolatos attitűdök. In: Vajda Zsuzsanna és Pukánszky Béla 
(szerk.): A gyermekkor története – szöveggyűjtemény. Budapest, Eötvös József Kiadó, 176–210.

Portik Edit (2013): A gyermekszemlélet képi ábrázolása a Cimbora című gyermekfolyóiratban. Magiszter, 
2013/10. 109–120. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2013/tel/10.pdf. [2019.01.02.]

Pukánszky Béla (2004): Fejezetek a gyermekkor és a családi nevelés történetéből. In: Németh András és 
Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Budapest, Gondolat Kiadó, 239–330.

Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi neveléstani kézikönyvekben. Pécs, Iskolakultúra.
Révész Emese (2014): Fényes Adolf. Budapest, Kossuth.



Valóság • 2019. szeptember

TÁMBA RENÁTÓ: A PSZICHOANALÍZIS HATÁSA BERÉNY RÓBERT... 89

Révész Emese és Molnárné Aczél Eszter (szerk., 2016): Gyerek/Kor/Kép. Gyermek a magyar képzőművészet-
ben. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum.

Robertson, Priscilla (1998): Az otthon mint fészek: A középosztály gyermekkora a 19. századi Európában. 
In: Vajda Zsuzsanna és Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története – szöveggyűjtemény. Budapest, 
Eötvös József Kiadó, 267–286.

Somlai Péter (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és beilleszkedés folyamata. Budapest, Corvina.
Szabolcs Éva (2011): Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek, 1868–1906. Budapest, Gondolat.
Szíj Béla (1964): Berény Róbert (1887–1953). Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.
Támba Renátó (2017a): Gyermekkor a vásznakon. A dualizmuskori gyermekszemlélet az alföldi iskola festé-

szetében. Budapest, Storming Brain.
Támba Renátó (2017b): Nagypolgári és nemesi leánygyermek-ábrázolás a Millennium korának társasági 

festészetében. Neveléstudomány, 2017/4. 81–101.
Vajda Barnabás (2005): Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és 

a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról. Budapest, Ab-Art.
Vajda Zsuzsanna (1995): A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés. Budapest, Sík Kiadó Kft.
Wring, Steffen (1967): A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, Corvina Kiadó.

JEGYZETEK

* A kultúrtörténet e fordulópontjait az elsővel, a heliocentrikus világképpel együtt Freud maga nevezte 
narcisztikus traumáknak (Bókay 2017, 109–110.).


