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Szinte Gábor: 
Bartók Béla Székelyföldön (2006)
Egy festményről, amellyel a budapesti unitáriusok  

gyakran találkozhatnak…

Néhány oldallal elébb méltattam Márkus Miklósné Natter-Nád Klára: 
Kodály Zoltán ábrázolások a képzőművészetben című – könyvészeti 
szempontból ugyan szerény, ám tartalmában unikális –, évtizedek mun-
kájával elkészült nagyszerű összeállítását. (Magyar Kodály Társaság 
2017. 112. oldal - ISBN 978-615-80902-0-9)

Most egy Bartók-ábrázolást ajánlok szíves figyelmükbe, amelyet Szinte 
Gábor művészettörténész professzor, festőművész készített. Erdély és 
Olaszország festője, nem mellesleg Bólyai Jánosról, Dávid Ferenc unitá-
rius püspökről, Szenczi Molnár Albertről, valamint személyes ismerő-
seiről, Márton Áronról, Kodály Zoltánról, Mándy Ivánról, Huszti Péter-
ről is hosszan elnézhető, kifejező és elmélyülten elemezhető portrékat 
festett. (Szinte Gáborról többet itt találhat: http://www.festomuvesz.hu/
szintegabor/, és 25-30 más alkotását a Budapesti Magyarok Nagyasszo-
nya templomban tekintheti meg.)

A Bartók-kép 2006-ban készült Rákoshegyen. Megszületésének tanú-
ja lehettem, hiszen heti vendég voltam a művész műtermében, ahol nagy 
kedvvel kommentálta képeit, osztotta meg velem művészi dilemmáit.  
E festmény elkészítése során tudtam meg, hogy nagyanyja testvére,  
Róza néni, a csíkmenasági bíró leánykája – 1905 körül, 14-15 éves korá-
ban – maga is beleénekelt Bartók hangfelvevőjébe, és ez máig fontos 
epizód a Szinte-család legendáriumban. A festőművész maga is erős 
erdélyi gyökerekkel bírt – hiszen csíkmenasági illetőségű szülei onnan 
vándoroltak Magyarországra –, s élete végéig Erdély szerelmese volt. 
Ezért szerette, nagyra becsülte azokat a tudósokat, művészeket, akik - 
hozzá hasonlóan - vonzódtak Erdélyhez, és ápolták hagyományait. (Fon-
tos itt megjegyezni, hogy a Mester másik rokona, talán nagyapja testvé-
re – ugyancsak Szinte Gábor néven –, elismert erdélyi néprajzkutató volt,  
a magyar Néprajzi Múzeum utazó „terepmunkása”.) 

A festőművész Szinte Gábor tehát elkötelezett híve volt Bartók Béla 
művészetének, és különösen nagyra tartotta a „tiszta forrásokból”, vagy-
is az erdélyi székely- és román népdalgyűjtésekből készült műveit. 

Amikor elkészült a festménnyel – jó nagyra sikerült –, és kivittük azt 
a rákoshegyi ház árnyas udvarára, hogy nappali fényben is lefényképez-
zük, azt mondta a színekkel mindig bátran játszó Mester:

„Nézze meg, ez a festmény nem olyan, mint főiskolai tanárom, Berény 
Róbert keserűen zaklatott, vibráló Bartók-portréja. Az én képem a ki-
egyensúlyozott, a nagy munka után elégedett Bartókot ábrázolja.  
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Mindennel körülfestettem, hogy ez a nézői érzés megalapozott legyen.  
A lemenő nap vöröslő sugaraiban látjuk az erdélyi hegyeket, a kékeszöld 
fenyőket, a falu magas-zsindelytetős házait a székely kapuval. De persze 
legfontosabb a képen maga a főszereplő. Az előtérben kisimult, nyugodt 
arccal ül, hátulról egy gyertya-lámpás világít, két keze a térdén, s pillan-
tásából ezt olvassuk ki: ’Íme, itt van a tiszta forrás – a képen egy vizes-
korsó jelképezi –, és gyűjtésem kottái a tarisznyámban. Megcselekedtem, 
amiért jöttem, a többi a ti dolgotok…’ Nagy kérdés, hogy elvégeztük, 
elvégezzük-e…” (Talán megmosolyognak emiatt, de úgy vélem, nagyon 
is rendjén lenne, ha Bartók Béla: Román népi táncok című műve – Wass 
Albert: A funtineli boszorkány című regénye mellett – réges-régen meg-
kapta volna már a legmagasabb román kitüntetést. Mert senki olyan 
emberien, olyan költőien, olyan magas művészi színvonalon nem szólt 
még a román népi kultúráról, mint ők ketten.)

Bartók Béla neve az Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének 
anyakönyvében. (Az Unitárius Egyház szíves hozzájárulásával)

Szinte Gábor: Bartók Béla Székelyföldön (2006) című festménye.
(Az Unitárius Egyház szíves hozzájárulásával.)
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Van még egy érdekes vonatkozása a festmény történetének, annak, 
hogy ez a kép miért is van ma a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
tulajdonában. Egyszerű a válasz: 

Természetes, hogy az unitárius Szinte 
Gábor az unitárius Bartók Béláról ké-
szült portréját, a zeneszerző nevét vi-
selő unitárius egyházközségnek aján-
dékozta. (Unitárius: az egyistenhívők 
közössége, akik nem fogadják el a 
Szentháromság-tant. Jelmondatuk: 
„Egy az Isten!”) 

Igen, talán meglepő, de Bartók Béla 
maga is unitárius volt. Meggyőződés-
ből lett azzá, és fia, ifj. Bartók Béla, – 
ugyancsak a csaknem ötszáz évvel 
ezelőtt Erdélyben alapított vallási kö-
zösség oszlopos tagjaként – 23 éven 
keresztül a Magyarországi Unitárius 
Egyház főgondnoka volt. 

Mezei Károly

Szinte Gábor festőművész beszél a képajándékozási rendezvényen.
A festmény – előzetes bejelentkezés után – megtekinthető a Bartók Béla Unitárius 
Egyházközség gyülekezeti termében, 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 3 sz. alatt.)  

(Az Unitárius Egyház szíves hozzájárulásával)

Azt javasoltam Szinte Gábornak, legyen a kép címe ugyanaz, amit 
Bartók egyik ismert darabja visel: „Este a székelyeknél”. A Mesternek 
tetszett az ötlet, azonban a jogörökös – lelke rajta – sajnos nem járult 
hozzá.

Berény Róbert: Bartók Béla arcképe


