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Látogatás a Nemzeti Galériában 

Szőnyi István „Este” című képének elemzése 

 
 

   Szőnyi István lágy, pasztell színei: kékek, szürkék, drappok, lilák; egy lágy estét 

elevenítenek fel. Látjuk a fáradtságot és kimerültséget a kép szereplőin: A tehén, 

„csendesen kérődzik, igen jámbor fajta”, a gazda pedig a fának támasztva „nyugassza 

eltörődött testét”. Az asszony nézi babáját, aki elaludt mellén. Akármilyen nyomorúságos 

helyzetben vannak ezek az emberek, ez maga a földi boldogság, de csak egy pillanat. A 

nyomorúságos szó helyzetükre éppen ezért nem is illő, azonban tudhatjuk, milyen nehéz 

volt a sora a paraszt embereknek, a 30-as évek elején. Szőnyi István tudta, meglátta és 

megfestette 1934-ben.  

    Az ég csodás liláiból kiviláglik a komplementer-Hold. Fogyó Hold. A férfi gondjai 

viszont egyre dagadnak. Nem is feleségére és gyerekére néz. Bágyadt tekintetével a 

baljós jövőn töpreng, reményei egyre fogynak, mint a Hold felette. Ez a pillanat, amelyet 

megfestett Szőnyi István, egy olyan pillanat, amelyre minden paraszt vágyik. Este a 

hosszú, fárasztó munka után nekitámaszkodni a kert erős fájának, és nem gondolni búra, 

bajra. Éppen ezért lehet nagy a gondja a parasztnak, mert nem tud nem a bajára gondolni. 

(Olyan sötéten ülnek a gondok a szívén, mint amilyen sötét a kalap a fején.)  

    A feleség, az anya, szeme körül sötét árny ül. Szája nincsen, de nem is kell csitítania 

gyermekét, mert az már ernyedten álmodik. Szája nincsen, így nem is tudja vigasztalni 

urát gondjaiban. Csak ül, és gyermeke álmába veti minden reményét. Mint egy igazi 

anya. A családi szerepkörök ezen a képen csodásan kirajzolódnak: a férj, a család 

jövőjéért aggódik, hogy előteremtse a napi betevőt. Az asszony a gyermekét lesi, annak 

remél szebbet. 

     A két diófa sötét lombja a kép legsötétebb része. Védik a kertet ezek a fák lombjukkal, 

mégis beszorítják a képen szereplő emberi alakokat, és ezzel álmaikat is. Támaszték a 

diófa, de kapaszkodni nem lehet belé.  

     A kert végében is áll két fa. Azok alig látszanak, olyan vékonyak, és mintha nem is 

lenne lombjuk, kiszáradtak volna ott magányukban.   

     A férj és a feleség között áll a vizeskancsó. Valakinek vizet kellene hoznia a kútról 

estére, a vacsorához és a mosdáshoz. Mégse mozdul senki. Jó egy kicsit megpihenni 

együtt.  

     Nézem ezt a képet, és látom már a következő perceit az idillnek: merengéseikből 

egymásra pillant a két szereplő, és lassan, mosolyognak. Az asszony megragadja a 

vizeskancsót, a férfi elmegy megfejni a tehenet. Tehát minden folytatódik ezután. 

Mindenki teszi a dolgát, kötelességét. Ez a kép mégis maga a mozdulatlanság. A férfi, a 

lehető legkényelmesebben áll; a nő, a lehető legkényelmesebben ül, a babáról és a 

marháról nem is beszélve. Nyugalom és béke a színárnyalatokban is. Csak a Hold fogy 

baljóslatúan. Az este meghittsége és az éjszaka után, jön a reggel: a munka. A munka, 

amiben kedvét lelheti az ember, mégha fárasztó akkor is, de ez az ember nem elégedett, a 

bajsza sem kackiásan kunkorodik, hanem lóg lefele. A paraszti romantikának Jókai után 

vége szakadt. Ez már a valóság. 

    Szőnyi István mégis ad ezeknek a robotoló parasztoknak egy szusszanásnyi időt a 

pihenésre a képen. 
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*(Az első sorokban található idézetek Arany János „Családi kör” című verséből valók.) 
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