
ték az ember legalapvetőbbjogait és értékeit. "Vérre sóvárgó koronás gyilkosoknak" nevezte ko
ra gőgös uralkodóit, megvetette a mások, őseik érdemeivel hivalkodó nemtelen nemeseket, "a
sötétség szemtelenül csevegő vad terjesztőinek", az "ostobaság véres zászIóihoz esküdt vakbuz
góknak" titulál ta eszméinek ellenségeit, még ha reverendában jártak is.

Szenvedélyének vulkáni kitöréseit azonban - ha valódi arcát akarjuk látni ~ nem lehet kira
gadni munkásságának, életének egészéből. "Mindenben illő célt s határt kell tartanunk" - vallot
ta Horatiussal. A horatiusi elv az ő megítélésében is legyen irányadó. Az iskolákban, ahol tanult,
a latin kultúrát a magyar műveltség alapjának, Rómát Pannónia révén a magyar történelem
szerves előzményének tekintették. Ezt a felfogást elfogadta, izzó hévvel és tűzzeI élte. Első mun
kája előszavában Rómát, a Világ Asszonyát, a "böltseség és vitézség szülő anyjának" nevezi.
A római jellem az eszményképe, az az ember, aki hitványságot nem tesz és nem tűr el. Két legfor
radalmibb kőlteményexözülaz egyiknek - amelyből az iménti idézet való - A látók titka a címe.
Az ő látója a római vátesz és az ószövetségi próféta magyar megfelelője. Magát szólítja és biztat
ja "látónak". S ráillik a név, mert ugyanakkor, amikor előde a magyar forradalmár költőknek,

utóda is a váteszeknek, bárdoknak, prófétáknak. A hasonmás kötet egyik betoldott lapján a Ma
gyar Íróról szól, aki - Mint az égő fáklya, mely sötétben lángol. / s magát megemésztve másoknak
világol ... - világítani akart. Ezért lettek hívei, jóbarátai az általa ostorozott osztályok legjobb
jai is. S egyenes, haragjában is jót akaró férfias jelleméért szerették rajongva azok az asszonyok,
akiket közelebb engedett szívéhez. Ezért siratta halálig a gazdag magyar nemeslány, Ilosvay
Krisztina, és követte őt szegénységbe, száműzetésbe az ünnepelt osztrák költőnő, a "bécsi
Sappho", Baumberg Gabriella. Imént idézett versét e szavakkal végzi:

Saját érdemében lelvénfő jutalmát,
Népe jobb részében veti bizodalmát,
S reményli, hogy Árpád igaz maradéki
Hiv fáradozásit megköszönik néki.

A köszönetnél többet érdemel. Megérdemli. hogy a késői maradék olvassa legszebb írásait és
tanulja belőlük az eszmék izzó szeretetét.
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Szilnyi István r6maialbuma. Szőnyi István festő Rómában
élő lányának, T. Szőnyi Zsuzsának összeállításában jelent
meg a kiváló nyomdatechnikával kivitelezett. színes rep
rodukciókkal diszített album, amely nemcsak "reprezen
iatív emlékeztető", hanem hasznos dokumentum is egy
ben;hiszen a benne megidézett 35 Szőnyi-mű (tusrajzok,
tempera- és olajképek. akvarellek, gouache-ok) eddig csu
pán a Triznya házaspár otthonában volt látható. Az elő

szó, Genthon István írása sem olvasható másutt; ez Kollá
nyi Ágoston 1957-ben forgatott Szőnyi-filmjének beveze
tője.

Az albumban közölt 16 Szőnyi-levél pedig a festö hét
köznapjaiba. töprengéseibe és gondjaiba enged bepillan
tást 1949-től az utolsó, 1960. augusztus 21-én kelt levélig.
Minduntalan jelezve "Apu, az öreg Kolléga", "Zsuékhoz,
Fixi és Faxi kollégákhoz" fűződő féltő és segitő szeretettől

áthatott kapcsolatát. A levelekben beszámolók olvasha
tók, néhány hazai anekdota Szép Ernőről. Pólya Tiborról
és más barátokról, ugyanakkor megszivlelendő tanácsok
a mesterség titkairól, pályakezdő fiataloknak. Vallomá
sok a művészetről, élményekről, olvasmányokról. elődök
ról éS kortársakról. A legkedvesebb talán egy rajzos tudó-

sitás a fecskék érkezéséről és remélt fészekrakásáról "Ze
biben" (Zebegény). valamint beszámoló Betyár, a kutya
viselt dolgairól.

A kötetet Szabó Ferencnek Szőnyi Zsuzsával és Triz
nya Mátyással folytatott beszélgetése zárja. Szőnyi Zsuzsa
a zebegényi időkre. .modell-létére'' emlékezik, Triznya
Mátyás itthoni és római pályakezdésére. majd az idős

Szőnyi István kétszeri római tartózkodását (1957 ősz;

1959 és 60 tele) elevenitik fö\.
A színes reprodukcíók korábban nem ísmert Szőnyi

művekkel ísmertetnek meg bennünket: a festő panteizmu
sa, élet- és emberszeretete. családjához való alkotó ragasz
kodása, az annyira rokonszenves bensőséges mikrovilága
ezekben is megmutatkozik. Nem kevés kiemelkedő erejű

művet (Halászok, Vetkőző nő, Női akt, ágy előtt, Hárman
stb.), nagyszerű vázlatot (Józse! és testvérei, Kecske-legel
tetés, Lóháton. Tükör előtt stb.) láthatunk, az album borí
tóján pedig a részletében felnagyitott Öreg halász nyitja a
sort.

Szivesen látnánk egyszer valamennyit hazai tárlaton.

Bodri Ferenc
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