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SZŐNIJINÉL ZEBECÉNIJBEN

Harmincéves korában művészetével összeforrott élete foraulóponthoz érke
zett. Megtalálta élettársát. munkahelyét, felszabadulását. Tisztán látta, hogy kül
detésre hivatott, ha tehetséget a végsőkig kifejleszti; és mert érezte képességei
határát is, megnyugvással tudomásul vette, hogy be kell érnie a megvalósítható
elérhetővel.

Zebegény, a Dunakanyarral és a környező enyhe hegykoszorúval. kis fehér házai
val, a falu csöndjével. békésen dolgozó egyszerű népével, mint leghitelesebb
tükörben, a saját énjét tárta fel e'őtte. Vallomás erejű őszinteséggel meg is
örökítette ez időben festett nagyméretű vásznán feledhetetlen élményét. "Hegy
tetőn" áll, szorosan egymás mellett ábrázolt kettős alakban. Az előtérben mez
telenül és kissé mőgötte zsáknadrágban. papucscipőben.

A képen - nyári napsütésben, legtermékenyebb alkotó időszakában - sö
téten izzó-kék az ég, fehéren úszó fények cikáznak a levegőben és lent a Duna
kígyózó vonala csí lláml ik. A magas termetű kettős képmás szokatlan látványa
első pillanatra sem meghökkentő, mert nem hivalkodó. Azonnal természetes és
hódító. Rokonszenvet ébreszt a merészségével, a szemekből sugárzó jellemszi
lárdsággal, biztonságos nyíltsággal.

Néhány, évvel később festette egyik leghíresebb remekművét: "Temetés Ze
begényben". - Szőriyí költő volt. Nem hánytorgatták reménytelen gondolatok a
megfoghatatlanról. A levés és az elmúlás folyamatában az elröppenő varázs,
az élet lüktetése ihlette meg. A tél f'agyasztó fehérsége szegődik komor kíséretül
zebegényi temetésén az apró sírkeresztek felé haladó gyászmenethez, a lecsu
pasztott fák mentén. Haláláig nem vált meg ettől a művétől.

Elemi iskolás korától, alig tízévesen, készült választott pályáiára. Lankadat
lan türelemmel, szívós kitartással, megunhatatlan újrakezdésekkel közel 6000 mű

vet alkotott (kis- és nagyméretű olaj- és tempera-táblakép, rézkarc, akvarell,
kőrajz, gvas, plakát, freskó, könyvíllusztráció). Nem kellett az útját keresztező

akadályokkal, az önbizalmát rontó gátlásokkal megküzdenie. Az elemi iskolás
gyermeket tanítója, Lissák Kálmán vette pártfogásába. Fölfedezte korán jelent
kező tehetséget, lelkesítette, elrakosgatott rajzait az év végén nyilvánosan köz
szemlére tette. Ez volt Szőnyi sikerrel zárult első kiállítása. Rajzait - sajnálatára,
egy sem került elő - jó szívvel elajándékozta, és pajtásai mohón szétkapkodták.
Később, a Barcsay reálgimnáziumban Ady barátja, Földessy Gyula volt az osz
tályfőnöke, aki a rendkívül fogékony fiúba beoltotta a magasrendű műveltség

szeretetét.
Az életbe kilépő ifjú Ferenczy Károly, majd Réti István irányításával, meg

szerezve dologbeli tudását és technikai biztonságát, kezdetben a nagybányai is
kola szellemében dolgozott. Hatott rá egy ideig Uitz Béla is. Párizsi, bécsi és
római tanulmányútjain azután megismerkedett a hagyománytisztelő múlt és a
kortárs művészet értékeivel. Sikerült lázas buzgalommal eligazodni Cézanne
konstruktív, Van Gogh expresszív, Gauguin dekoratív világában, az impresszio
nizmus, postírnpresszíonízrnus, kubizmus stílusirányzataiban, és összegezve azok
együtthatását, megteremtette a maga egyéni festői modorát, amelyen aztán nem
is változtatott többé. csak tovább fejlesztette, technikai kísérletekkel kifejezőbbé,

egyszerűbbé finomította.
Nemcsak műtermében a festőállványa előtt. vagy a munkaasztalán (szabadban

a legritkább esetben) végzett alkotómunkát; Magányos sétáin, elmerülve a ter
mészet szemléletében, meghitt barátok kedélyes társaságában elvegyülve, vagy fi
gyelve a falusi élet mindennapjaít, szünet nélkül foglalkoztatta gazdag képzeletét
a szerkezet, a forma, a szín, a fény. a levegő kimeríthetetlen összefüggéseinek
rejtelme és a kivitelezés izgalma, olykor váratlan, boldogító leleménye.

Harmincéves korában mentesült a ráhatásoktól. Függetlenül, önállóan járta
a maga útját. Emlékeztetőül, hogy tudatosítsa és részben ellenőrizze művészí ma
gatartását, reprodukcióban három művész alkotását - Derkovits "Három nemze-
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dék"-ét, egy késői Cézanne-önarcképét és Gíorgíone Vénuszát - tartotta magánál,
hogy sugalmazó, néma tanúi legyenek munkásságának, A vele egykorú és mű

vészetében egyenrangú Derkovits Gyu'.ához, annak korai haláláig, őszinte bajtár
siasság kötötte és önzetlenül ki is állt mellette, mert vonzotta hasonlóan tán
toríthatatlan jelleme és bátorsága. Cézanne, a század eleji festőnemzedék forra
dalmi stílusirányzatainak atyja, Szőnyire rettenthetetlen akaratú, makacs szívós
ságával hatott ellenállhatatlanul, ahogyan színeinek törvényszerű geometriai szer
késztésével azon fáradozott, éjt nappallá téve. hogya tárggyal azonosulás titkát
megfejtse. Végül, Giorgíone, a reneszánsz Apollója, az ünnepelt dalnok és minden
idők egyik legnagyobb festőgéniusza. még tán maga előtt sem bevallottan. az
eszményképe maradt, amíg csak élt.

Szőnyi minden vászna és vázlata emlékeket ébresztett. Sóvárgást az után, ami
elmúlt, ami nincs, ami lehetséges és az idő jóvátehetetlen múlása miatt immár
elérhetetlen, megfoghatatlan. Képzeletét mégis egyedül csak a valóság nyűgözte

le. Amikor festett, nem érdekelte más, mint életérzésének nyomon követése. Nem
számított a téma, az optikai látvány. Tudatosan, önfegyelemmel és jóleső fe
szűltségben a jót, az igazat kereste: mindíg a harmóniát festette, felelősségteljes

gyönyörködését a természet szépségében. Túláradó gyöngédséggel, de sosem ér
zelgősen, ember- és életszeretetét árulják el romolhatatlan hitétől sugárzó színei
és fényei. A gonoszság, a rútság, a gyilkoló téboly őrjöngései közepette is a ve
rejtékező munkával megszentelt tiszta nyugalmat, az egyszerű,' derűs, meggátol
hatatlan, jótékony folytonosságot érzékeltette.

Korai képein a formát hangsúlyozó sötét színű tónus uralkodik. Később, vi
lágosodó színeinek árnyalati különbözőségelvel, a seregnyi vázlattal gondosan
előkészített kompozíciót tökéletes festőiségben oldatta fel. Képeinek sima, tom
pa fényű felületeit a színek egybehangolásával érte el. Az egymásba át játszani
látszó színeket festőkéssel rakta fel több rétegben egymás fölé a vászonra.
Aztán, a kissé megszikkadt festéket vízzel felpuhította és festőkésével többé-ke
vésbé levakarta. Ismerve a tárgyak festői értékét csalhatatlan érzékkel azokat
a formákat illesztette a képfeWletbe, amelyeket alkalmasnak talált keresett mo
tívumai érvényesítésére.

Pályája kezdetén nagyméretű alakos kompozíciókkal kísérletezett, a monu
mentális felé sodródva. Rembrandt tanulmányozásából merített legtöbb ösztön
zést. Tudta, érezte, hogy a képnek intuícióval kell készülnie. Egyszerre megragad
ni az egész problémát és egyszerre megmunkálni az egész kép felületét. A jó
kép mindig a hátterével együtt, a környezetével és a levegőjével hat élmény
szerűen, a teljesség hitelével.

A pillanat megszállottja volt. A pillanaté, amelyben testet öltött és kiteljese
dett az életérzése. Ilyenkor volt elemében. A nyár megszédítette. Forró léhele
tével, virágillatot kavaró szellőlvel, elpillesztő ernyedtségével. hirtelen, váratlanul
viharossá riasztó sötétségével, kiszámíthatatlan szeszélyességével sürgős, halaszt
hatatlan cselekvésre serkentette. Lázas irammal versenyzett ecsetje, karcoló tűje

a rohanó idővel. Perceket sem akart vesztegetni, nehogy elmulasszon sejtelmés
megérzéseket. talán a kegyelem sugallatait. A délután szunnyadó óráit különö
sen kedvelte, Az elmosódott, észrevétlenül sikkadó jelenségekben, a megszokott,
unt emberi megnyilvánulásokban látta meg az újszerűt. A tárgyi valóságot, a
szemléletí képet belső, láthatatlan lényegével ábrázolta. A valóságban nem levő

színekkel elfogadtat, természetessé fogadtat el nem létező fákat, bokrokat, lom
bokat, átélt és ezért avalóságnál valóbb látványokat. Fojtott lírájú színvilága
negnyugtatóan kiegyensúlyozott. A drámai viharokat, a kifelé robbanó szenvedé
lyeket lehűti magában és mint erőtartalékot szétegyengeti, halvány, finom színeí
mögé rejti. így kölcsönöz nekik dinamikus feszültséget. Pihenéstelen az éber
sége. És ugyanakkor nyári érettségű a termékeny nyugalma.

"Uszályai" partközelben ringanak a csendes vizen, kopott egyszerűségükben.

De úgy odatartoznak a Dunához és a halványlila parthoz, rnint virágszirom a
szárhoz. A víz még csak nem is fodrozódik. Aludni látszik. De megállás nélkül
nyaldossa zöldes, sárgásbarna, imitt-amott fehéres tajtékkal a szürkésbarna meg
a pirosaskék uszályoldalakat. Nincs ebben a látványban indulat és hév, de annál
több béke, reggeli üdeség.
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Föld és víz összeölelkezése az egyik legkedvesebb témája. Egybelátja és mégis
elválasztja egymástól a vizet és a földet, és teszi ezt olyan természetességgel,
míntha nem is a festményt, hanem a valóságot látnánk. Ablakban című képén
ugyanezzel a delejező érzékletességgel különíti el egymástól az üvegen inneni
és túli tárgyakat.

Egyre érettebben ismétlődő témája az aratás. Felmagasztosítja a munkát. A
robot nyűgétől felszabadult, a természet erőin uralkodó emberi szellem ünnepi
áldozatát magasztalja. Faluja élete az ő élete is. Parasztjait a testvéreinek érzi,
velük érez, velük gondolkodik. - Fuvarosa elöl áll megingathatatlanul, földbe
gyökerezett lábbal. Mögötte az üres szekér a befogott két lóval. A leáldozó Nap
félkaréját a szekér elnyelte, de alatta elnyúlik, és folyékony aranyával végigönti
a termő földet. A két lófej közül az egyik ránk veti okos szemét. A másik
lehajol, megfürödve a búcsúzó fényben, titkokról hallgatva, amiket mint érces
visszhang ver vissza a fuvaros színte személytelen. időtlen alakja.

A családiasság. a dédelgetett otthon, az összetartás festője is. Zsuzsa olvas
című képében, leánya képmásában apai szeretetét is megörökítette. Ez a benső

ségesség párosul férfias szeméremmel Női aktjának természetes bájában is. Me
zítelen női test. Öntudatlanul és ügyetlenül félrecsúszott takaróval. Voltaképpen
mezítelen női lélek, ártatlan tisztaságában, A test és a háttér aranybarna, finom
árnyalati különbözőséggel, ünnepi ragyogásba emeli a női eszményét.

Humánummal telítve, még az eszközöket, a használati tárgyakat, aszobabelsőt

ls érzékletes életteliséggel rnunkálja meg. Még ha üresen, csupán pusztán a be
rendezést, a magukra maradt holmikat festi is le, hozzáképzeltett mindig a
gazdát. Remekmű a Szobabelső olvasó nővel. Női szalonba vezet, kerek barna
asztal körül a huzattal bevont kényelmes karosszékekkel, amelyek egyikében
világospiros ruhában a felesége ül, kék házicipőben, ölében könyvvel. A szomszé
do': fotel támlájára rásüt a Nap, és a fényvisszaverődés megvilágítja az olvasó
arcot. Meleg, lilásbarna szőnyeg terül el szélesen az asszony lába alatt, fehénel
áttört kékeszöld függöny lebeg a háttérben, áteresztve a falrnínta fényében szik
rázó halványkék szemcséit. A piros ruha a félrehúzott függöny mögül vörösödő

felső sarokkal, a kék cipő a jobb oldal kék foltjával tartja az egyensúlyt. A
mennyezet le van vágva. Az enteriőr barátságos otthoniassága nemcsak egy
szeba életéről vall, hanem az olvasó nő derűs, nyílt kedélyvilágába is bepillantást
enged.

Halála előtt még néhány hétig örülhetett új műtermének, amely az egyszerű

zebegényi házához csatolt emeletes toldaléképületben ma már télen-nyáron sűrűn

látogatott Szőnyi-rnúzeum. Itt foglalja el a főfalat nagyméretű késői remek
műve: meghatóan szép, bensőséges hangulatú családkép. Jobbra fent olvasásba
merülve a családapa-festő, előtte rézsút ül Zsuzsa lánya, háttal a szemlélőnek,

széttárt kézzel szorongatva egy gyűrött szegélyű betűlepedőt. Balra, kissé távolabb
foglal helyet, kíürült poharát a kerekasztalhoz közelítve a megnyerő arcú vő. A
főalak Zsuzsa, lángoló aranyhajával. A kép sugárzó szépsége elbűvöli a nézőt.

Életművének leaszebb remekei zebegényi tájképei. É€! és föld, fa, fú, virág,
ember és állat egyetlen, fokozódó erővel hullámzó életérzésének színben és fény
ben zengő variációsorozata. Száz és száz új gyakorlatszerű vázlat, percek alatt
remekbe sikerült akvarell született tőle. Tömegében látszólag egyforma, de külön,
mindegyik más, egymástól eltérő, napállás. időszak szerint kimeríthetetlenül
változatos.

És elérkezett a pillanat 1943-ban az ádáz fegyvercsörtetés, háborús uszítás
lélektipró dermedtségében. amikor megfestette a Kerti padot. Több, mint remek
mű: kegyelmi ajándék. Vallásos ihlet nélkül el sem képzelhető csoda. Képzelet
ben hányan és hányan ültek le már és hányan fognak még leülni a hívogató
fehér padra, hogy feledve bajt, gondot, haszontalan töprengést, önfeledten fel
oldódjanak a természet ölelésében...

••

488


