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Amikor sok volt már a felhők szürkéjéből és régóta nem láttuk a Nap fényét, vágyunk 

arra a melengető ragyogásra, s amint kivirul, a kedvünk is más lesz rögtön. Érezni lehet a föld 

nedves illatát. Szinte megpezsdül tőle a vér. Másként pulzál a szív is. 

Szebb ritmusokkal. 

 

 
Önarckép bőrkabátban (1897) 

 

 

 

Szinyei Merse Pál olyan családból származott ahol a hazafias érzések, a nemzet, a kultúra 

értékei valódi kincseknek számítottak. A felvidéki Jernyén, a szépséges birtokon nevelkedett 

és a természet közelsége, annak világa mélyen a lelkébe ivódott. Olyan útravalót kapott, 

amelynek hatásait egyik iskolájában sem felejtette el és amelyek meghatározták művészi 

szemléletét. Témaválasztásában is gyakran kapott főszerepet a természet. De mindenkor a 

szín. 

A teremtő fény 

 



 

Nagyszerű képességei és lehetőségei a tanulásban kiváló körülményeket biztosítottak 

számára ahhoz, hogy elérje legmerészebb céljait. München szellemisége, a ragyogó 

tehetségek, akiket barátainak tudhatott, mint Wilhelm Liebl, Hans Makart, Gabriel Max (akik 

később Európa élvonalbeli mesterei voltak) és kiváló mestere Karl von Piloty – olyan 

szellemi, szakmai környezetet jelentettek, amelyben az ifjú és fogékony tehetség a legjobb 

úton fejlődhetett. Szinyei élt is ezekkel a lehetőségekkel. Újszerű hangot talált festészetében. 

Merészen oldott, lendületes, festői hangot. 

A szín hangjait. 

 

Aztán az élet nem hagyta, hogy töretlen ívben folytatódjon a pálya. Az 1869-es év őszétől 

kisebb megszakításokkal a család eseményei és a családi birtok ügyei már meg-meg szakítják 

az alkotófolyamatot, müncheni munkálkodását. Ám környezete unszolására újra visszatér 

Münchenbe, ahol életének több fontos eseménye is várja. Arnold Böcklin barátsága és 

Probstner Zsófia forró szerelme. S 1873-ban elkészül a Majális. Mérföldkő ez a mű. 

Feleségével boldog házasságban él. Öt gyermekük születik. Ő lesz szépséges modellje a Lila 

ruhás nőnek is. Képeiből árad a lélek belső szépségének friss levegője.  

Valami tavaszi fényesség. 

 

Ám az élet borúsabb oldalát kezdi mutatni. A család életét sorozatos tragédiák zaklatják. 

A festő elveszíti édesapját, nővérét és két gyermekét. Elviselhetetlen fájdalmában leteszi az 

ecsetet.   Bécsbe költözik családjával, ahol a Künstlerhausban állítják ki képeit.  Munkáit meg 

nem értés, negatív kritika éri. Csalódottan tér haza Jernyére.  

De a művész ösztöne nem hagyja nyugodni és ezúttal valami olyat próbál meg, amilyet 

még sosem. Kimegy a műteremből a határba festeni és fájó lelke rögtön meglátja azt a 

motívumot, amiben minden keserűsége, szomorúsága visszacsendül. Ott készül el egy óra 

alatt a Hóolvadás című képe. Majd csak tíz év múlva veszi elő újra, hogy az égre derűsebb 

fényeket fessen. A melankóliát, az érzelmek viharait nehezen kezeli, de azok végigkísérik 

életét.  

Felesége elhagyja emiatt. 

 

Borongós barnák végtelen gazdag árnyalatokkal – és különösen mélységes érzésekkel – 

megfestve. A sötét dombok alján, egy üres vízmosás gyűjtögeti magába a lejtők fehérlő 

hófoltjait és vezeti le a szemünket. Oda, ahol éppen egy elhullott állat tetemét szaggatják a 

madarak. Hol van a Majális, vagy a Hinta üde színvilága, önfeledt derűje? Mintha nem is 

ugyanaz az ember alkotta volna. Micsoda mélységek és magasságok férnek meg a lélekben, 

néha már szinte elviselhetetlen kontrasztokban! A Hóolvadás megrázó megszólaltatása az 

elmúlásnak, de az elmúlásból megszülető újnak is. A jeges fájdalom sugárzik ki itt az 

érzékeny lelkű festőből, minden ecsetvonásból és színárnyalatból. De olvad a hó, s a nedves 

föld - tudja ezt ő is - új életet ígér megint. Ez a korai tavasz érzése. Szinte megpezsdül tőle a 

vér. Másként pulzál a szív is. 

Szebb ritmusokkal. 
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1896-ban, amikor Ferenczi Károly Hollósy Simonnal, Réti Istvánnal, Thorma Jánossal, 

Csók Istvánnal és Iványi-Grünwald Bélával megalapították a nagybányai művésztelepet, 

„..mindjárt az első nyáron meglátogatta a telepet egy felvidéki földesúr, aki egykor festő volt, 

de akinek művészetét úgy ledorongolták Münchenben, Bécsben és Budapesten, hogy elment a 

kedve a festéstől. Falusi fészkében értesült arról, hogy mi történik Nagybányán, s arról, hogy 

ott most olyan festés járja, amilyenre ő is vágyott, de amely miatt kiverték az ecsetet a 

kezéből. Ez a jövevény, aki olyan örvendezve pihentette szemét ezen az ifjúságon, amelyben 

egykori munkálkodásának folytatását vélte látni, Szinyei Merse Pál volt.” (Lyka Károly)  

1900-ban, a párizsi világkiállításon Hóolvadás című műve ezüstérmet kapott. 1901-ben 

egy müncheni kiállításon a Majális aranyérmet nyert.  

„1903-ban gyűjteményes kiállítást rendezett régi és új műveiből, és az egykor három 

fővárosban megbukott festő most rendkívüli sikert aratott. S nem csak nálunk, mert még 

korszakunkban kiállította régi festményeinek javát Münchenben, ahol egykor, 36 év előtt nagy 

bukás érte a Majálist és kiállította a berlini Sezessionban, utóbb Rómában is, mind a három 

központban nagy diadalt aratott, s a sajtó elképedve elmélkedett azon, hogy mennyire 

félreértette az egykorú kritika a mestert első kiállítása alkalmával.” (Lyka Károly) 



1908-tól a Képzőművészeti Főiskola igazgatója lett. Sorra kapja a sikereket az élettől. 

Mintha csak kárpótolni akarná őt a sok veszteségért. 

Megdolgozott és megszenvedett érte. 

 

A művész, sorsa szerint a lélek szolgálója. Mindenkor az a belső ösztön hajtja, hogy 

érzéseit, élményeit megossza a közönségével. Ez az ösztön pedig nem nyugszik el sohasem. 

Történjen bármi, rázzák a lelkét az élet viharai bárhogyan, amint a fájdalom elmúlik s 

levegőhöz jut, első mozdulata a színek felé vezeti a kezét, ecsetjét. Ez gyógyítja a szívét, s 

marad az ő vigasza mindig.   Születésben, elmúlásban, szerelemben és elválásban, télben és 

tavaszban - de mindenkor a szín. 

A teremtő fény. 


