
alkotó munkához szükséges belső csöndet, a zavartalan munka örömét. Milyen jellemző,

hogy mindig talált alkalmat arra a fényüzésre is, hogy mint esszéista, legkedvesebb iróihoz
újra és újra visszatérjen, hogy maga is fejlődve, érve és alakulva, szembesítse minderikor í

önmagát ifjúsága legnagyobb irodalmi élményei vel.
Azt pedig kevesen tudtuk róla, hogy a termékeny műfordító, mások műveinek tudós

elemzője maga is költő. Szerelmes verseinek rajongó áhítata és gazdag természetélménye a
reneszánsz kori lirára és Apollinaire költészetére emlékezteti az olvasót. .

Ritkán beszélt verseiről. kiadásukra is csak akkor gondolt, ha költeményeinek ihletőit az
zal szerette volna meglepni, hogy nyomtatásban is átnyújt ja nekik a róluk szóló verset.
1~48 májusában egy napfényes délelőtt csalódottan érkezett Szabó Ede egyetemista korunk
törzshelyére, a Károlyi utcai Darling eszpresszóba, ahol úgyszólván naponta összeveródtünk
fiatal irók, kritikusok, filozopterek, az Újhold munkatársai. Elmondta, hogy az egyik folyó
irat szerkesztőjéhez elvitte legújabb verseit, aki átfutva a kézrratlapokat, azzal eresztette
el, hogy jobb lett volna, ha saját versei helyett szép műfordításokat hozott volna.

Nem láttam még Szabó Edét annyira feldúltnak és letörtnek. mint azon a delelőttőn. Meg
kérdeztem tőle, nem akarja-e verseit Rónay Györgynek is megmutatni. Aznap estére a Vigi
lia munkatársainak körébe voltam hivatalos. Szabó Ede velem jött a Fő utcába, abba az ek
lektikus-archaizáló kis palotába, ahol abban az időben a Vigilia havi összejöveteleit' tar
tották.

Rónay György hgyelmesen végigojvasta Szabó Ede kéziratait, majd azt rnondta, hogya
versek jók, szivesen közli őket a Vigiliában. Szabó Edében feloldódott a rossz érzés, ami a
délelőtti visszautasitás óta gyötörte, de a kéziratokat visszakérte. Az volt a terve, hogy
másolatokat készit a versekböl, az egyik példányt a költemények ihletőjének nyújtja át, a
másikat postára adja a Vigilia eimére.

A versek nem kerültek közlésre sem a Vigiliában, sem más folyóiratban. Szabó Ede nem
volt saját műveinek és irodalmi érvényesülésének buzgó adminisztrátora. Lehet, hogy sür
gős munkája akadt másnap, de még valószínűbb. hogy miután Rónay György kedvező véle
ménye kimozdította lelkiállapotának mélypont járól, a közlés már kevésbé érdekelte, a to
vábbi tennivalók elintézéséhez már nem volt készsége. e,

Az itt közlésre kerülö vers ' a rádióban hangzott el, a kéziratot Albert Zsuzsától, a rádió
irodalmi osztályának szerkesztőjetőlkaptam, néhány nappal Szabó Ede halála után.

A vers publikálásával váratlanul elhalt barátomra szeretnék emlékezni és a Vigilia egy
kori szerkesztőjére, aki néhány okos szóval megvigasztalta a bánatos költöt.

Vargha Kálmón

Színes emberek az európai festészetben

Az európai művészet története sokféle nézőpontból és sokféle téma szerint vált ismertté.
Stiluskorszakok és irányzatok, mesterek és iskolák, országok és földrajzi tájak éppen úgy
a kutatás tárgyává lettek, mint az építészet, festészet, szobrászat, iparmüvészet művészetí

ágai és müfajai.
Természetes volt, hogy az ember ezen a tájon . .lilurópai: történelrnejnínden változása

ellenére külsejében, arcszínével, testi felépítésével e földrész gyermeke. E müvészetet ő

hozta létre, a katedrálistól az általa hordott öltözékig, és ez mintegy stílusjegye lett annak,
hogy e földrészen mikor, hol élt, mit dolgozott és hogyan alkotott .

•Az 591. oldalon.
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Utazásai csak időleges kalandok voltak, hajón és tengeren, utakon és csatamezőkön.

Aztán legtöbbször mégis hazatért, Európa szűkebb tájaira, egyetlen ország, nép, város és
ház falai közé, lett légyen király vagy kézműves.

Az ábrázolt világ az ő világának ábrázolása volt, fehér böre szinével, szokásaiva I és öltö
zékével. házanépével és utcáival, városaival és polgáraival, templomaival és kegytárgyai
val.

Az európai kultúra képviselője volt, melynek éppen e különbözőség egységében van
értéke, ereje és bölcsessége: abban a több évezredes tapasztalatban, ahogy e "második
teremtés" értékeit földünkön létrehozta. E kultúra közös gyökere kapcsolta össze földré
szünk négy égtájának emberét, még akkor is, ha látszólag sok minden mérhetetlenül el
választotta.

A keresztény erkölcsi mérték és nevelés a történelmi változások mellett alapjaiban állan
dó volt. Ez az azonos szellemi, tárgyi ismeret a legfontosabb erkölcsi-emberi viszonylatok
ban a bizonyosságnak azt a tudatát adta, hogya szellern iegcsapongóbb, különös vagy vég
letes formáiban is az alapfogalmak egyképpen érthetők és értékelhetök rnindenk i számára.

Az európai művészetben talán ezért nem is a gyökereit kutatták, hiszen az nyilvánvaló
volt. Inkább azokat a sajátosságokat, különbözőségeketés különbségeket, melyek az euró
pai kultúra lényegét jelentették: azt a jelenséget, amit európai művészetnek és kultúrának
nevezünk, s mely azonos, mégis különböző j~yeit máig is hordozza. Ennek létrejöttében a
kereszténységnek döntő szerepe volt és van. A külső látható szimbolika mellett létrehozott
egy szellemi szimbolikát - a befogadásnak és érzékenységnek. az értelemnek, a szokások
nak és értékítéletnek azt az alapvonásaiban egységesen értelmezett rendszerét, amely nyil-
vánvalóvá tette e kapcsolatrendszer jelentését és jelenségeit. '

Egy évezreden át Krisztus születése után homogén világ volt ez, még akkor is, ha föld
részünk szaggatott partjain hol itt, holott idegen tájak emberei léptek földjére.
Művészeti ábrázolásaiban is homogén volt. Mintegy ezer éven át a fehér európai ember

önmagát ábrázolta mindig és míndenütt, azt az embertipust, mely akkor élt, olyan formában
és alakban, melyben látható volt. Jóság és gonoszság, bölcsesség és bolondság, kegyetlen
'ség és irgalom, szorgos munka és szenvedélyes semmittevés, öntudat és bűntudat egyképpen
kifejeződikezeken az emberi arcokon. De a szellem és lélek ereje és tisztasága, figyelme és
fegyelme is; mely ember voltában mélyebb küldetést 'tudott, látott és fogott fel, még akkor
is és annak ellenére, hogy önmagát is pusztította.

Szinte fel sem tűnik itt Európában, hogy más égtájak, földrészek is vannak, más emberek is
élnek, ha e "képzeletbeli múzeum"-ban a művészetí ábrázolások elsö ezer évét nézzük.

Ebben a látszólag egységes ábrázolású világban két alak megszemélyesitöjeként jelenik
meg a oem európai, a szines bőrű ember: a "háromkirályok" egyik alakja Gáspár (Kaspar).
majd az első színes bőrű szent, Mauritius.

A reneszánsztól kezdve aztán nemcsak az egyházi, de világi ábrázolások is felmutatják az
európai 'ember nem európai embertársait, hogy aztán, ha nem is általános, de elfogadott,
megértett részeivé váljanak a művészeti alkotásoknak.

Az egyházi ábrázolásokon a színes, sötét bőrű ember semmiképpen nem a "sötétség"
fogalmát jelenti vagy jeleniti meg. A "sötétség" és "világosság" soha nem külsődleges:

nem a külső színben, hanem a belső lelki tartalomban, a lélek állapotában, a magatartásban
nyilvánul meg. A szines bőrű embert mint embertársat állitják elénk, mint felebarátot, aki
szintén lelki, szellemi értékek hordozója: lelki nemesség, a szellem fénye, tiszta ragyogás,
komolyságában is emberi méltóságtudat jellemzi. A keresztény művészet sok évszázaddal
megelőzte - az ábrázolások tanúsága szerint is - modern korunk emberi egyenlőség-tuda

tát, a megkülönböztetés teljes mellőzését. A színes bőrű ember az ember legnemesebb ér
zéseit, jóra való törekvését, embertársai tiszteletét, megbecsülését és megértésének igyeke
zetét hordozza. Az "engesztelődjetek ki egymás iránt", és a "viseljétek el egymást szere
tettel" tanítást mutatja fel ezeknek az arcoknak én.ésvilága.
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Szent Mauritius, az elsö színes oorü szent

Szent Mauritius az elsö szent a színes bőrűek közül, habár történetileg nincs bizonyíték ez
ideig arra, hogy fekete bőrű lett volna. Mauritius élete ismert. Kopt keresztény volt, s a
legenda szerint Thébából származott. A gallok ellen a. gallok földjén szenvedett hősi halált
Kr. u. 302-ben az egykori Wallis, a mai St'. Maurrce vidékén.

A legenda szerint híres thébai légiójával harcolt, és szenvedett vértanúságot, míkor nem
teljesítették azt a parancsot, hogya régi pogány isteneknek mutassanak be áldozatot. Ezért
kétszer megtizedelték soraikat, majd kivégezték őket, Mauritiust s a többi vezért. Svájcban,
a mai St. Maurice-ban a IV. században bazilikát emeltek és a St. Mauríce d' Agaune -kolos
tort épitették vértanúsága tiszteletére. Unnepe szeptember 22-én van.

Szent Mauritius alakja jó fél évszázaddal ez után, 993-ban tűnik fel egy graduálén (Paris,
Bibliotheque National) páncélos lovagként. A XII. században, a lemészároltak légiójában,
pajzzsal és zászlóval jelenítik meg.

A XII-XIII. századtól már inkább önállóan tűnik fel alakja. legtöbbször páncélzatban,
zászlóval, paj zzsal , ritkábban kereszttel, néha mór típusú alakok, fejek kíséretében.

Minthogy patronusa lett a magdeburgi kolostornak, it~irágzottki talán legjobban a vér
tanú szent tisztelete. Tiszteletére emelték itt azt a kőből készült szebrot a XIII. század má
sodik felében, mely ugyancsak páncélöltözetben ábrázolja. A székesegyház oltárképe 1467-,
001 örökíti meg alakját. • •

A hires thébai légió egyik vezéreként később is gyakran ábrázolják. Ennek egyik leg
nagyszerúbb műve Matthias Grünewald 1520 és 1524 között festett táblaképe: .Bzent Eras
mus -es Szent Mauritius".

A kép a két típusú embert egymás mellé állitja, és kontrasztosan, festői eszközökkel ki
emeli. Erasmus díszes egyházi öltözete aranybrokát és piros selyem, Mauritius negroid
vonásokat viselő alakja vele szemben áll. Ezüstös páncélzatot visel, mely teljesen elfedi
testét. Páncélinge szélein elöl, könyökénél és nyakánál aranyszegélyű ékkövek: Fekete
göndör haján drágakövekkel ékített ötvöshajék. Félprofilban megfestett fejét aranyszinú
dicsfény veszi körül, élesen kiemelve így alakját a sötét háttér előtt. Mindkét kezén kissé
visszahajtott fehér kesztyű. Jobb kezét könyökben behajlítva, gondolatait szinte gesztus
szerúen kiséri széttárt ujjaival, míg bal, ugyancsak kesztyűs kezét oldalán függő ékköves
fegyverén tartja.

Egymásra néznek. Egy síkban állnak, alakjuk egyforma magasságú, egyenrangúak. Eras
mus egyenesen Mauritiusra figyel. Az ő tartása is méltóságteljes, öntudatos, testi felépítésé
ben követi típusa jellegzetességeit. A két különböző embertípusnak ez a mesterí bemuta
tása különleges helyet ad Grünewald müvének a színes ember ábrázolásában. A bőr színeí
nek ellentétét és a szellem egységét ilyen éles, sűrített, nagyszerü ábrázolásban csak száza
dok után tudték követni, hiszen az elkövetkező években inkább csoportképekben. több
alakos kompozíciókban jelenik meg a színes bőrű ember. Különösen a Háromkirályok
ábrázolásában, ahol ez it közvetlen testi kontraszt, a szoros szellemi összhang feloldódik a
többalakos kompozíciók látványvilágában.

I

Háromkirályok

A három királyok alakjai tulajdonképpen pogány, keleti bölcsek, mágusok. a csillagászat
tudósai. Szeinélyükkel 1200 körül kezd behatóbban foglalkozni a kódexírodalom. Hazá
jukat it hagyomány Dél-Arábiába teszi. Nevüket rneglehetös homály fedi. A trieri Egbert
kódex kettőnek a nevét említi. Egy VII. századi párizsi kézirat Bithisarea. Melchior és
Gathaspa néven jegyezte fel alakjukat. A ravennai St. Apollinare Nuovo-bazilikában á VI.
századi Három királyok hódolala címü mozaikon görög kereszt választja el jól olvas
ható nevüket: Balthassar, Melchior, Gaspar. Itt pálmafasor előtt viszik ÉS nyújtják át aján
dékaikat. Mindegyik frígiai sapkát visel, egyforma szabású, de különböző anyagból készült,
ÉS különbözö díszekkel ékes viseletet. Közöttük a földön liliomvirágok díszlenek. Jobbra
fenn előttük a csillag ragyog.

A háromkirályok alakjai, bár szamos változatban lelhetők fel a művészet történetében,
abban majdnem mind megegyeznek, hogy Keletről jöttek, s a bölcsesség, az ész és az

'595



asztroíógíe tudósai voltak. Úgy tudják, Jeruzsálem mellett találkoztak, s innen indultak el
együtt, kiséretükkel és ajándékaikkal: arannyal, tömjénnel, mirhával.

Egyik legrégebbi ábrázolásuk a Santa Priscilla-katakomba II. századból fennmaradt fres
kóján .látható, valamint a III. századból ugyancsak római falképen A bölcsek hódolata, a
St. Domitilla-katakombában. Itt még frigiai sapkában jelennek meg, egyforma viselet ben,
koruk, rangjuk, hovatartozásuk nem tűnik 'si. Egy IV. századból származó római szarkofá
gon is láthatjuk egyforma, görög viseletben ábrázolt alakjukat. Abrázolásuk egyre sokré
tűbben bontakozik ki a művészet kora keresztény történetében. Az V. században, Zeno
császár idejében (474-491) állítólagos ereklyéik Konstantinápolyba kerülnek, majd onnan
később a kölni dómba.

A VII-VIII. századtól kezdve már koronás alakjuk Jelenik meg a művészeti ábrázolá
sokon, mint pl. Pietro Cavallini (1273-1340) A királyok hódolata círnű mozaik ján a
római St. Maria in Trastevere-bazilikában. Az itáliai román és gótikus művészet századai
ban, majd a reneszánszban is számos mcstermű tanúskodik erről: igy Arnolfo di Cambío
(1245-1310). Giotto (1267-1337). és mások alkotásai.

A XV-XVI. században új elemként jelenik meg az egyik király szines bőrűnek ábrázolt
alakja, mint például Hans Multscher (kb. 1400--1467) táblaképén. Feltehetően a humaniz
mus reálisabb természetszemléletének hatása ez: a déli és keleti földrészek fiait a meg
felelő bőrszínnel ábrázoJják. E korban is a Jézus születése kompozíciókon a három király
ábrázolások mintegy kiegészitik a pásztorok imádását. Az utóbbiak az egyszerű, tudatlan
nép hódolatát érzékeltetik, a mágusok, a bölcsek. a királyok viszont -- ennek mintegy
ellentéteként _. a tudás, az ész és a hatalom hódolatát jelentik Krisztus születése alkalmá
val.

A kompozii::ió elnevezése is változik: Lorenzo Monaco (1370-1425) képe A mágusok tiodo
tata. A királyok imádiák a kisdedet círnű rnűvön már koruk is elkülönül: egy szakállas idős

embert. egy középkorú és egy fiatal férfit látunk. Sandro Botticelli (1444-1510) ugyancsak
világhirű képe: A királyok hódolata talán legismertebb feldolgozása e térnának. De sorol
hatnánk az európai művészet legnagyobbjait, mint például Raffaello, Leonardo da Vínci
uffizibeli és louvre-beli alkotásait, Correggio művét,

Nézzük közelebbről Albrecht Dürer A szent három király című művét. A kép jobb
oldalán látjuk a negroid verrásoket mutató, díszesen öltözött keleti bölcs alakját. Bal lépő

állásban közeledik az eseményhez: Máriaalakjához, ki ölében tartja a gyermek Jézust.
Díszes öltözéke, ékszeres, drágaköves ruhadisze, bal oldalán függő tőre és sarkantyúja
mutatják hovatartozását. Tisztelete jeiéül levett turbánját jobb kezében tartja, mig be
hajlított balján kendőn hozza az értékes ajándékot. egy kis, ház alakú ötvösmunkát.

Fél évszázaddal korábban már fára festett táblaképeken láthatjuk a három királyok egyik
színes börű alakját, például Hans Memling Háromkirályok oltárának (1470) középképén.
A kép középpontjában ülő, gyermekét ölében tartó Mária alakját három király veszi körül:
az egyik idős ember: díszes öltözékben hódol, két k-ezével megérinti a kis Jézus testét,

. előtte térdepelve. Tőle balra fél térdre ereszkedett középkorú alak köpenyben, díszes arany
fekete mustrás bársonyruhában, bíborpiros ékkővel. Bal kezében kalapját, jobbjában pedig
a gótikus formát mutató talpas-fedeles, tetején ékkővel díszített aranyserleget tartja.

Jobb oldalról lép a kép kompozíciójába a fekete bőrű fiatal király. Oltózete fekete-arany,
díszes brokát, hermelinszegéllyel, bö ujjai ugyancsak hermelinnel béleltek. oldalán ékes,
piros hüvelybe bújtatott kard. Bal kezében hozza ajándékát, a hegyikristályból készűlt

remekmű fedeles serleget. Tartása egyenes, méltóságteljes, arca komoly. Pillantása nem a
környezetre, hanem lefelé, a gyermek Jézusra irányul. Elgondolkozó arcának öntudata,
szellemí telitettsége, az esemény és látvány fontosságának, jelentŐségének mintegy tükör-'
képe. Arcböre más színü, környezetétől eltér ugyan, de szellemi sugárzása nem. A nagy
esemény. egyenrangú része. Olyannyira, hogy bőrszínére a jobb' és baloldalon levő ember
csoportból senki sem figyel fel. Minden szem Máriára és Gyermekére tekint. Alakjának
felépítése is ennek az embertipusnak jellegzetességét mutatja. Testtartása körvonalaiban
benne van egy földrész több ezer éves szokása. De az a bizonyosság is, hogy szelleme a
bölcsesség és megfontolás, a hódolat és bizalom erényeit sugározza.

Más környezetben, öltözékben, más vonásokkel. de ugyanezzel az emberi méltósággal
ábrázolja a fekete bőrű királyt, a· három kőzül a legfiatalabbként Hieronymus Bosch A
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királyok imádása című (1500 k.) táblaképen, akárcsak H~ns Holbein A királyok imádása
(1502) című képén.

E korból a sok lehetséges példa közül említsük még meg Albrecht Altc!tlrfer Királyok
imádását (1528). A,z építészeti tagozatok, romok, pillérek, oszlopok és félkörívek előtt

a kép előterénekközpontjában a kis Jézust térden tartó Máría alakja áll. Előtte térdepelnek
az idős, a középkorú, díszes öltözéket viselő bölcsek, királyok, átnyújtva aranyfedeles
serlegeiket. Mögöttük áll aranypaszományokkal gazdagon díszített, igazgyöngyökkel
és ékkövekkel ékített bíborpiros öltözékben a fekete király. Két kezében tartja hozott aján
dékát, egy ötvöstalpas aranyfoglalatú kókuszserleget. Azt a térgyat. amit mint rítkaságot
foglalt remekbe az európai ötvösművészet: a keleti, délí tájak egzotikusnak tűnő rítka nö
vény- és állatvilágának darabjait, kókuszpálma gyümölcsét csakúgy, mint a strucctojást,
nagy gyöngyházkagylót, ritka fafajtákat stb. '

A barokk művészet egyre ínkább fokozta e- kompozíció népszerűségét. A nagy európai
,barokk mesterek most már nem fára festett kisméretű táblaképekben, hanem hatalmas,
nagyméretű vászonra festett olajképekben, mozgalmas, sokalakos kompozícióban tárják
elénk a távoli földrészek királyi követét, Jézus születése alkalmából. E sokalakos, mozgal
mas kompoziciók háttere, helyszíne igen különböző, egyben azonban mínd megegyeznek:
minden tekintet Máriára és Gyermekére irányul, és a messze idegen földrészről jött király
egyenrangú alakja az eseményeknek. Igy látjuk ezt például a spanyol Diego Vélazquez
1619-ben festett képén, ahol a kompozíció középpontjába helyezett tolldíszes turbános,
színes bőrű férfialak arca Máriára s Gyermekére tekintve elmosolyodik - ritka pillanat ez
az ábrázolások eddigi történetében. Oltözete már nem arannyal ékes, és a kíséretében levő

ugyancsak fekete bőrü fiú is jobb vállát fedetlenül hagyó, egyszerű ruhát visel.
, A barokk mozgalmasságot, festőiséget, az egyes jellemek mesteri ábrázolását, a különbö
ző alakok egymás melletti ellentétes beállítását, a fény- és zárnyékhatások tükrözésében
mutatja be Peter Paul Rubens A királyok imádása című, 1624-ben készült kompoaiciójá
ban. Központi figurának teszi meg a színes bőrű király alakját. Mária gyermekével a kép
jobb oldalán, ülő helyzetben tartja térdén isteni gyermekét. Az európai emberek csoportjai
között, a kompozíció középpontjában, kék ég háttere előtt áll a turbános, színes bőrű király,
fényes, zöld, selyemöltözékben, puha börcsizmában. Üj elemként jelennek meg kíséretének
tagjai, akik a háttérben teveháton láthatók, félmeztelen felsőtesttel, egyszerű ruházatban.
Immár nemcsak a színes bőrű király távoli származását hozza-közelebb ez a kép az európai
szemlelőhöz. de a szines bőrű, egyszerű embereket is. Talán itt találhat juk meg a kezdeteit
annak, ami egy századdal később kezd kibontakozni: az egyszerű szines bőrű ember önálló
portréábrázolása az európai rnűvészet történetében.

Néhány vi/ági ábrázolás példája

Tanulmányunk nem is tűzhétte célul, hogy a világi ábrázolásokra részletesen kitérjen. Csu
pán - kiragadott példaként - utalni tudunk egy-két ilyen műre a, legnagyobb művészek

oeuvre-jéből. A színes emberek portréábrázolásai a XVII. században már a legnagyobb
festözseni, Rembrandt, Harmensz van Rijn palettáján nyert polgárjogot: 1661-ben festett
olaj képén (Két néger) két fekete bőrű férfifej et festett meg. Félalakjuk öltözéket köz
vetlen fényforrás nem érinti. Az előtérben magasabb, középkorú alak áll, vállán és nyaka
körül átvetett fehér lepién csillan meg a hátsó, nem közvetlen fényforrásból származó érintő

fény. Jobb karja behajlitva, s erre a behajlított karú vállra hajtja előre fejét a másik, ala
csonyabb fér!ialak, aki kissé oldalra néz.

Rembrandt nem állt egyedül színes bőrű portréivai. Spanyolországban az építészetben és
az íparművészetben a mórok fényes művészetet hoztak létre, mely azonban tiltotta az em
beri alak ábrázolását, az iszlám felfogás szerint. Ugyanakkor a spanyol festőknek szamos
alkalom adódott arra, hogy ezt a tipust hazájukban, környezetükben megfigyeljék és meg-
örökítsék. '

A francia rokokó szellemét és légkörét oly mesterien megörökítő Antoine Watteau-t is
foglalkoztatta a szines bőrű emberek ábrázolása. Az 1715. év tájáról való ez a két rajz, mely
egy fiatal fekete bőrű fiúról készült, és három rajztanulmányt örökít meg egyetlen lapon.
A kisméretű, papírra készített rajz a fiút jobb Ielprof ílban, szemben és bal teljes profilban
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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.


