
ábrázolja, utóbbit fedett fővel. Az értelmes arc és érzelmes tekintet, az orr, a száj vonalai
nak görbület~i az európaitól eltérő hullámos, göndör haj, az egész embertipus mesteri port
ré készitésére- ihlette a festőt.

A XIX. századtól kezdve mind gyakrabban lehetünk tanúi aZ európai festészet történeté
ben a szines ember önálló, portrészerűvagy csoportos ábrázolásának.. Az európai művészet

Ei!yre inkább felfedezte és művészeti alk9tásainak tárgyává tette a színes bőrű embert. Meg
ismerte kultúráját, művészetét és átvette egyes elemeit. Az európai művészet tehát úgy
vált európaivá, . hogy nemcsak a különböző európai népek meglehetősen eltérő művészetét

fogadta magába, de az Európán kivüli földrészeket és embereket is. .
A szines bőrű embert, mint láttuk példáinkon - az egyházi művészet mindig egyenrangú

emberként látja és láttatja, testvérként tiszteli benne embertársát. Ugyanakkor meghagyja
- kevés kivételtől eltekintve - a táj, jelleg és kifejezés sajátosságait. Nem találunk egyet
sem, melyben a festő elkülönülés, megkülönböztetés szándékával közeledett 'Volna modell
jéhez. Az alkotók inkább az emberi méltóságot, öntudatot kivánták kifejei'ni: a bór színe
mögött is a szellem sugárzását és vonzáskörét. Más műfajokban pedig a kézműipari tech
nikának azt a hallatlan gazdagságát,' tökéletességét, értékét mutatták be, mely a használati
tárgyakon a Távol-Keleten évezredek óta jelentkezik. Az európai művészet tehát éppen
azáltal vált európaívá, hogy ,tisztelettel és mű~észettel magába tudta olvasztani az Európán
kivüli hatásokat is. úgyasszimilálta e művészeti hatásokat, hogy megmaradt európainak.
Bár az eur6pai művészetben észak és dél, nyugat és kelet művészete között éppen a törté
nelmi sorsok, népek, égtájak, éghajlatok, hitek és vallások eltérése míatt a műfaji kifeje
zések is különbözőségeket mutatnak, de nem annyira, hogy mindez így és együtt ne lenne
egyetlen földrész és kultúra eredménye.

Ha. eur6pai művészetről beszélünk, benne értjük mindazt, amit a művész átvett,tanult,
megfigyelt, megalkotott, továbbfejlesztett, tökéÍetesitett, alkalmazott vagy éppen megpil
lantott, és ecsetje által megörökitett - azokról az emberekről is, akik már kontinensünkön
túl éltek.

Koós Judith

Szőnyi I stván képei

"Az én generációm
liatal korában

Ady igézetében élt .....
(Bernáth Aurél)

A két háború között, majd később is, ezt
követően, kevesek festői életműve vált ná
lunk annyira szellemi közkinccsé, mint
Szőnyié. Negyvenesztendős alkotó pályájá
nak nagyszerű emlékei - festmények és
rajzok, falképek és kartonok, gouache-ok és
karcok stb. - nemcsak múzeumok és gyűjtők
tulajdona már, hanem - szeretuénk így hinni
- az egyre' tágulóbb látókörű nemzeté.

Tudatunk úgy:6rzi gazdag tájait és csendes
hőseit, mint egykori elemista korunk
elnyűhetetlen emlékű történelmi faliképeit.
Talán egy kissé halk és talán győzelmes

polémiában éppen ezekkel: Szőnyi képei vélt
vagy valóságos "némzeti nagyságunk" tabló
ival folytatnak vér nélküli harcot - egy
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természetközelibb, ily módon meghittebb,
emberféltő szépséget hirdetőn. Műve már
része lett a nemzet [óra való szándékainak,
ezért annyira eleven bennünk, és ezért szíve
sen látott vendég hazai és távoli városok
kiálJitásain i legutóbb a Vigadó Galériában.
Szőnyi piktúrája valami olyat nyújt, ami
halkabb talán az internacionális szépségeknél
- s éppen hazai ízeivel válhat nemzetközivé.

Élete századunk első hatvan esztendejét
öleli át (1894-1960). Nagybánya és Agy
hatásától (osztályfőnöke és magyartanára a
Markó utcai főreálban Földessy Gyula volt),
a végigharcolt első háborútól indul a pálya,
amelynek személyes dátumai közott eltelt idő
az élőknek már történelem. /ti. család, a ma
jorság és a falu meghittségébe húzódva te
remtett maga köré ihlető világot' - példa
adó volt tetteivel is. A háború, majd a
megszállás idején, s megújuló erejéről életé
nek utolsó más/él évtizedében: a föiskolán
vagy az Epreskertben, de a légszivesebben
Zebegényben tovább. A hatvanéves Mester
életmű-klállttése (Ernst Múzeum, 1954) egy
töretlen emberi és szellemében állandó mű

vészi magatartás nagy ünnepe volt.



Képei és a zebegényi múzeum híven őrzik

arcát, tanítványai pedig ennek a müvészet
nek nemzeti és humánus ízeit. Mondandóinak
nemes megközeltthetőségemegnyitotta útját
az emberek tudatában, műveiből méltó híra
dást szerezhet rólunk a vílág.

" ... mindeniéle előzetes rajzok és vázla
tok készítése után, áJIvánnyal, kazettúvul és
vászonnal Jelszerelve kimentem a Via Aure
/ionára, hogyelkezdjek egy kiszemelt, előre

kiválasztolI témát festeni. Kinlódtam, szen
vedtem, vesződtem, de nem sikerült semmit
sem összehoznom, reménytelenül és kétség
beesve hagytam abba. 011 és akkor jöttem
rá . . , csak a hazai táj, az illhoni miliő, a
magyar emberek érdekelnek, csak ezek kel
tenek bennem v issztumqot . . ., mert ezekkel
eszmélésem első pillanatátóf fogva össze
forrtam, eggyé válva velük önmagamon ke
resztül megtanultam megismerni legbensőbb
lényegüket . . , Ol/hagytam Itália kék
egét .. ...

Ha Szőnyi István vallomása mellé képzel
jük a zebegényi' képeket, az elmondottak
akkor válnak gesztusból súlyos igazsággá.
Hasonlót sugallt az 1984-es tárlat anyaga
is. A művész hatvanesztendős korában tette
a megidézett vallomást, a benne emlitett
"kudarc" 1929-ben érte. A római ösztöndíjas
akkor már hat 'esztendeje ismerte Zebegényt,
ezt a hegyek lábához simuló, lakói ba és lomb-

SZÍNHÁZ

Fejes Endre:
Cserepes Margit
házassága

A Játékszín előadása

Móricz Virág apjáról szóló visszaemléke
zésében írja: Leányfalun rendszerint nem
csak. az írógép zajára ébredtek, hanem arra,
hogya készülő regény vagy novella szerző

je nevet, kiabál, vitázik általa teremtett hő

seivel. Becsesek az ilyen följegyzések, hi
szen az irodalomelméletnek legkevésbé ki-

jaiba bújt kís falut, hogy a festő csendes
. lirája nemzeti élménnyé fokozza majd a

hegyek, a folyam és .az'ítt élő' embereknek
csupán az évszakokkal változó szintézisét.
Fel is bukkannak Szőnyi képein: vízi és mezei
emberek munkában, pihenőben vagy éppen
hazafelé tartva, párnás combú gyermekek.
kapáló asszonyok - a festő szemünk előtt

cseperedő családja a tornácos-verandás ház
árnyas környezetében. Olykor szipákoló né
ni kék és fagyos orrú ministránsok, buk
dácsoló koporsóvivőka temetődomb havas
tetején, máskor esernyők alá bújt városi
hölgyek a víztől csillogó macskaköveken.

Emlékmúzeuma mellé meg kellene terem
teni művészetének méltó albumát, illenék
kiadni a festö írásait. Facsimilében akár azt
az Ady-verseskötetet (Vér és Arany, 1907),
amelyet a költő 1909 októberében "Az én
édes jó Nagy Mihályomnak" dedikált Nagy
váradon. Amely Szőnyi tulajdonába bi
zonnyal Földessy révén került, ma a Magyar
Nemzeti Galériában található: ti. az 1917 ele
jének háborús front ján sebesült "önkéntes"
- Szönyi - lábadozóban szép rajzokkal és
gouache-okkal díszíti ezt az Ady-könyvet,
s a lapokat bekötteti utóbb a versfüzet lapjai
közé. Korszakos találkozás ez, hasonló utóbb
csak Illyessel esett, a Hősökről beszélek
(1945) lapjain.

Bodri Ferenc

dolgozott része az alkotáslélektan. Levelék
ben, naplók utalásaiban találunk adalékokat
arra vonatkozóan, hogyan is jön létre a mű,

interjúkból meríthet, akit ez a kérdés erde
keI. A Cserepes Margit házassága dráma
ként enged bepillantást szerzöje műhelyébe,

s az alkotásIélektan felöl közelítve is jelen
tős alkotás. Fontosabb ennél persze, amit az
író közben napjaink valóságáról elmond. Fe
jes olyan művész, akire különösképp figyel
nünk kell, elég társtalan lévén jelenkori íro
dalrnunkban. Lírikus alkat, s ilyen, színpadi
szerzők közt, a világírodalomban ís kevés'
akad. Csehov volt ilyen, li Tennessee Wil
liams a közeli múltból. Hazai' pályatársak
közül a Szeptembert, az Blveszett paradi
csomot író Sarkadi Imre. Fejes lírikus al
kata szemléletmódján kívül nyelvében is
megmutatkozik - alig-alig van a kortársak
között, aki olyan szépen tudna magyarul.
mint ö. Rendkívüliérzelemgazdagsága rnel-:
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