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Hol vannak az angyalok szárnyai? 
 
 

Amikor a keresztények az egyik legnagyobb ünnepre készülődnek, gyertyákat gyújtanak. Kis 
koszorút fonnak és arra erősítik fel, majd a várakozás négy vasárnapján meggyújtanak egyet-egyet. 
Így szokás ez már régóta.  

Várják a születést. 
Mert egyszer feltűnt egy különös csillag az égen. Úgy tartják, ez a csillag kijelölt egy helyet a 

világban, ahol egy felejthetetlen ember született egykor. Egyszerű helyre született. Apja, anyja 
jászolba fektette a friss szalmaágyra és az állatok tiszta tekintete melengette őt ezen a helyen. Azt 
mondják, angyalok őrizték az álmát. 

Szülei - József és Mária - úgy határoztak: a kicsi neve Jézus legyen. 
Szőnyi István olyan festő volt, aki az egyszerű emberek életét szerette. Amikor (még 

huszonhat évesen) Zebegénybe költözött, ez egészen megváltoztatta, s alkotói pályájának új irányt 
szabott. A csodás Duna-kanyar és annak fényei. Főleg ezek a jellegzetes fények. Nem hagyták 
nyugodni a képzeletét. 

Pedig újpesti fiú volt.  

 
Szőnyi István 

1894-1960 

Képein az egyszerű emberek világa elevenedik meg. Azoké az embereké, akik a természettel 
még harmóniában éltek. Parasztoknak nevezi őket a történetírás. A paraszti élet mindennapos 
eseményei érdekelték tehát. És a fény. 

Az első világháborúban 1914-től (ekkor húsz éves) főhadnagyi rangban szolgált. A második 
világháború sem kerülte el. Műterme és családja menekülteknek nyújtott biztonságot a 
legnehezebb időkben. Sokszor talált nála menedéket, vagy segítséget a rászoruló tanítvány is. 
Szerették őt. 

Képeinek színvilága finom, líraian hangolt. A tempera fátyolos árnyalatai a dunai táj párás, 
néhol misztikus fényei jól festik alá személyiségét. Valami mélységes humánum hangolja kifejezési 
eszközeit, aminek lényegét, gyökereit talán Rembrandtnál találhatnánk. Bár vele nem szokták 
kapcsolatba hozni méltatói. Az ember tisztelete, az élet lényegében való eredendő együttérzés 



jellemezhetné talán. Ez a líra határozza meg rézkarcait is, a grafika szigorúbb kifejezési eszközei 
ellenére. A rézkarc kedvelt műfaja volt. Bármelyik anyagot is használta, alapproblémája a fény 
maradt. A fény, amely szakrális töltést ad a formáknak. És életet. 

Amikor az Est elkészült, negyven éves volt. Első házasságából egy lánya, a másodikból egy 
lánya és egy fia született. Az emberi értékekre érzékeny művész számára a család jelentette a 
stabilitást, a biztonságot. Az idillikus, békés, nyugodt pillanatok emlékei sűrűsödnek bele ebbe a 
kompozícióba. A szereplők úgy vannak együtt, hogy közben saját világukban is maradnak. 
Összetartozásuk nyilvánvaló, mégis önálló személyiségek. Anya a gyermekével, apa velük. Mintha 
az életfa törzse kapcsolná, fogná össze őket. A képelemek sajátos kezelésével Szőnyi ezt a 
meghitt, ugyanakkor hétköznapi jelenetet a maga természetességében általános értelmezési síkba 
helyezi. Ember, állat, fa, kerítés, ház és kút olyan megfogalmazásban, hogy egyszerre 
hétköznapian természetes és ugyanakkor túl mutat önmagán. A lágy, otthonosan meleg okkerek, 
az érzelem gazdag szürkék finoman árnyalt lilákkal suttognak, amit a lombok tompa zöldjei 
kísérnek súlyosan cammogó akkordokkal. Misztikumba hajló harmóniájukat gyengéden hangolt 
sárgák kontrázzák. A család áll előttünk. Csendesen, szeretetben. 
    

 
Szőnyi István: Este. 1934. 

( tempera, vászon, 130x90 cm, Magyar Nemzeti Galéria) 



 

Amikor az anyag egészen beáll a gondolat, az érzés szolgálatába, vagy inkább harmóniába 
simul vele, akkor úgy érezzük, valami beteljesedett. A festékből szín lesz, a szín fénnyé válik. 
Megszületik a művészet.  

Mindig ez történik ilyenkor. 
Este az ember megeteti az állatokat, rendet tesz az udvaron, aztán élvezi a csendet. Az 

asszony szoptatja a kicsit, aki már majdnem alszik. Kis keze, lába ernyedten lóg. Csak a 
szuszogása hallatszik. Vigyázza őket.  

A képnek mindig van egy majdnem közvetlenül leolvasható története és egy mögöttes is. Ez 
utóbbi egyenesen az alkotó lelkéből jön. Csak úgy spontán. Így szokták mondani.  

Amikor Jézus megszületett, egyszerű pásztorok vették körül őket, talán az állataikkal, s a 
szeretetükkel. Az jobban melegít. 

Szőnyi e képén valami olyan értékre mutat rá, ami nekünk, ma élőknek egyre fájóbb 
aktualitás. Hol van már nagyszüleink, szüleink szoros köteléke, hová lett a család? Ki vigyázna ma 
rájuk, amíg mi – szinte folyton - dolgozunk? Hol vannak ezek a csendes esték az aznapra 
befejezett, s jól végzett munka nyugalma, annak becsülete? S mi vajon mit tehetünk azért, hogy a 
várakozás öröme visszasegítsen bennünket a helyes útra, hogy ne felejtsük el, hol van a szeretet? 
Emlékeztet minket arra, hogy küzdenünk kell az élet igazi értékeinek megtartásáért. Mert hiányát 
éljük a legszorosabb kötelékeknek. 

A művészet megint jól szolgálja a lelkeket. Fontos küldetést teljesít. Szőnyi István festő, 
1934-ből hagyott ránk egy szép példát, egy emlékeztetőt a lényegről: az angyalok szárnyai a 
lelkünkben suhognak.  


