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1941 és 1943 között Vinkler László (1912-1980) festőművész Polgár utcai műtermében csütörtökönként gyűlt össze az a baráti 
társaság, melynek Szent-Györgyi Albert természettudós, Kerényi Károly klasszika-filológus, Rusznyák István belgyógyász, Bálint 
Sándor néprajzkutató, Baróti Dezső irodalomtörténész mellett Sík Sándor piarista tanár, irodalomtörténész is tagja volt.  Hermann 
Egyed történész és Fricsay Ferenc karmester szintén megjelentek az összejöveteleken.   
A római ösztöndíj (1936) után hazatért fiatal művész későbbi pályájának alakulására alapvető jelentőségű volt e szellemi körrel 
való kapcsolata. A tagok közül többnek az arcképét (Sík Sándor, Szent Györgyi Albert, stb.) is megfestette, amelyek nem csu-
pán barátságuknak állítottak emléket, hanem a korszak kiemelkedő, kultúrateremtő alkotóinak ritka, intellektuális közösségét is 
demonstrálták. Az időközben szétszóródott arcmások közül, a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében található Kerényi portré 
nemcsak Vinkler korai arcképfestészetének kiemelkedő példája, illetve a professzor ikonográfiájának fontos darabja, hanem a festő 
fokozatos modernizálódásának és későbbi igazodásának is egyik mérföldköve.
Kerényi 1943-as svájci emigrációja után kapcsolatuk több évtizedre megszakadt – bár Vinkler 1947-ig Kerényi szegedi lakásában 
lakott –, de a művész egyik Fülep Lajoshoz írt leveléből tudjuk, hogy 1967 nyarán Olaszországban újra találkoztak, amit egy asco-
nai találkozó is követett, melyet 1968 augusztusában – egy három napos látogatás erejéig – még egyszer megismételtek.  
Előadásom a stíluselemzésen túl, a kép születésében szerepet játszó kultúrtörténeti és művészettörténeti analógiák felidézése mel-
lett, Vinkler alakuló festői stílusában – később, egész életművében meghatározó intellektuális igazodás gyökereire fókuszálva – a 
fontos szerepet betöltő időszak elemzésére vállalkozik. 

Vinkler László (1912-1980) festőművész Szeged képzőművészeti életének sokoldalú, meghatározó, európai 
irányultságú mestere volt majd félévszázadon keresztül. Az általa 1947-ben, a Tanárképző Főiskolán 
megszervezett rajz-művészettörténet tanszék vezetői pozíciójának és a hallgatók generációira ható pedagógusi 
tevékenységének köszönhetően folyamatosan jelen volt a város művészeti életében. A képzőművészet szinte 
minden területére kiterjedő, hihetetlenül termékeny, elképesztően sokféle stílust integráló, állandó megújulást 
kereső pályáján végig tekintve, művészként, tanárként, művészeti íróként egyfajta pictor doctus képe bontakozik 
ki előttünk. 

A Képzőművészeti Főiskolán Karlovszky Bertalan (1858-1938), majd később Glatz Oszkár (1872-1858) voltak 
mesterei. Az ígéretes tehetség 1933-ban festett Nagyanyám portréjával elnyerte a Balló Ede-díjat, később 
a Glatz csoportban festett egyik aktjára pedig megkapta a Fényes-díjat is. Korán szárbaszökkenő, virtuóz 
portréfestői készsége egész pályáján végig kísérte. A festő maga – annak ellenére, hogy kedvtelve fogadta el és 
tett eleget a legkülönbözőbb portré megbízásoknak egész életében – végig igyekezett szabadulni az arcképfestő 
státusz számára fojtogató béklyóitól. A portréi esetében is kamatoztatta rendkívül széles skálán mozgó 
stílusrepertoárját, mely a római iskola korábbi századok festői tradícióiból eredeztethető monumentalitásától a 
modernebb kubizáló, sőt absztraháló törekvésekig terjedt. 

Tanulmányai végeztével számos kor- és pályatársához hasonlóan ő is az itáliai művészet irányában tájékozódott. 
Az utolsó akadémiai évében (1935) a római Collegium Hungaricumban kapott ösztöndíj nélküli műtermet 
és lakást (Szelesi 1975: 249). A korábbi arcmásfestői ambíciói az Urbsban fokozatosan átalakultak. Csodálta a 
város fantasztikus történelmi múltját, megismerte a novecento klasszikus ihletésű monumentális művészetét, 
ugyanakkor a sziporkázóan pezsgő kortárs olasz élet is magával ragadta. Az antik művészettől a reneszánszon 
és barokkon keresztül minden stíluskorszak érdekelte. A Palazzo Falconieriben összebarátkozott a szobrász 
Amerigo Tottal (1909-1984) és Búza Barnával (1910-2010), valamint a festő Chiovini Ferenccel (1899-1981). 
Az Accademia di Belle Arti-n a korszak neves mesterétől, Feruccio Ferazzitól (1891-1978) freskófestészetet is 
tanult. Tanulmányait befejezve, 1936-ban költözött vissza Szegedre. 
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A római iskola capo maestro-ja, a moumentális törekvések hazai élharcosa, Aba-Novák Vilmos (1894-
1941) éppen ekkor festette a Hősök kapuja freskóit a Tisza-parti városban. A Ferazzitól tanultak és Aba-
Novák inspirációjának befolyására ez idő alatt fordult érdeklődése a falfestészet irányába, amikor Szegeden 
a legnagyobb igény jelentkezett a reprezentatív, nagyszabású feladatok megoldására (Nátyi 2019a). A 
murális munkák mellett – ebben az időben – elsősorban klasszikus beállítású, realista felfogású, reprezentatív 
portrémegrendeléseknek tett eleget (Somogyi Szilveszter polgármester portréja, Glattfelder Gyula püspök portréja). 
A Képzőművészeti Főiskolán már Karlovszkynak feltűnt a növendék kiemelkedő portretirozó tehetsége, akiből 
második László Fülöpöt (1869-1937) szeretett volna képezni. Vinkler éppen ettől a szereptől szabadulva 
lépett át Glatz mester műtermébe. A harmincas évtized második fele a stíluskeresés, igazodás időszaka volt 
számára. 1937-ben a párizsi Világkiállítást meglátogató művészre Picasso festészete hatott a legjelentősebb 
reveláló erővel. Ettől az időszaktól kezdve a spanyol mester megtermékenyítő ösztönzése végig kimutatható a 
szegedi festő művészetében. Franciaországi élményei után, egy további dél-itáliai tanulmányút (1938) hatására 
következetesen átalakította hagyományos alapokon nyugvó, akadémista modorát (ifj. Tóth 1940). Hazatérve 
lépésről-lépésre fejlődött a modernizmus irányába kezdetben klasszikus-konzervatív kifejezésmódja, amelyben 
óriási szerepe volt akkori baráti kapcsolatainak (Temesváry 1942a: 4).

1941 és 1943 között Vinklernek a Polgár (ma Gogol) utcai műtermében csütörtökönként gyűlt össze az a baráti 
társaság, melynek Szent-Györgyi Albert (1893-1986) természettudós, Kerényi Károly (1897-1973) klasszika-
filológus, Rusznyák István (1889-1974) belgyógyász, Bálint Sándor (1904-1980) néprajzkutató, Baróti Dezső 
(1911-1994) irodalomtörténész mellett a költő, irodalomtudós Sík Sándor (1889-1963) is tagja volt (Gáspárné 
Zauner 1985: 188).1 Visszaemlékezők tanúsága szerint Hermann Egyed történész (1895-1970), Fricsay Ferenc 
(1814-1963) karmester és a festő Dorogi Imre (1890-1976) szintén megjelentek az összejöveteleken (Bálint 
1981: 70). A házigazda erre az időszakra így emlékezett: „Ez az időszak a nagy barátságok kora. Műtermi 
összejövetelekre hetenként ellátogatott hozzám Kerényi Károly, a klasszika-filológia tanára, Sík Sándor, Bálint 
Sándor és még néhányan, akik szinte észrevétlenül belémoltották a dolgok mértékét, legjobb meggyőződésük 
szerint. Észre sem vettem, hogy vidéken vagyok, ennek csak pozitív vonásait kaptam. Ebben az időben festettem 
két portrét is Szent Györgyi Albertról. Munkásságomnak kb. ezt az évtizedét ölelte fel az 1942-ben Szegeden 
megrendezett gyűjteményes kiállításom” (Szelesi 1968: 529).

1942. december 13-án a Dugonics Társaság szervezésében nyílt meg Vinkler László ezen első összefoglaló 
tárlata a városi múzeum kupolacsarnokában ( Január 3-án, vasárnap zárul Vinkler László képkiállítása 1942: 
8). A megnyitón Sík Sándor, a társaság alelnöke méltatta a fiatal festő képeit a közönségnek.2 Beszédében 
pontosan érzékeltette azt a kettősséget, mely Vinkler akkori munkásságának egyik jellemzője volt, jelesül 
a viaskodást a klasszikus hagyományokkal, illetve az avantgárd és a modernizmus eszközrendszerének 
megértésére tett lépéseket. Folytatásként december 20-án, a helyszínen Kerényi Károly professzor tartott 
előadást Beszélgetés a művészetről címen, ahol a műértésről, a művészet befogadásáról értekezett, majd elemezte 
a fordulópontot Vinkler pályáján, Somogyi telepi freskóinak kapcsán. A tudós szerint a teremtő egyéniség 
fokozatosan bontakozott ki – a több szakaszban készült – nagyméretű falfestményeken (Kerényi professzor 
előadása Vinkler László képkiállításán: 6). 

A kör összetartását bizonyítja, hogy több tagjuk, így Dorogi Imre és később Bálint Sándor ugyancsak publikált 
egy cikket a Somogyi telepi falképek jelentőségéről Vinkler művészetében (Dorogi 1943: 527-528; Bálint 
1943: 9). Úgy tűnik, hogy a Dugonics Társaságot is munkásságuk kibontakozásában természetes terepnek 
tekintették, hiszen soraiba többen beléptek: Sík és Szent-Györgyi után 1942. február 1-jén Bálint Sándor az 
Alsóvárosi templom kegyképéről, míg Vinkler Aba-Novák művészetéről tartott székfoglaló előadást (Felolvasóülés 
a Dugonics-Társaságban: 6).

Érdekességként említsük meg, hogy december 19-én Hoffmann Edith (1888-1945), a Szépművészeti Múzeum 
múzeumi igazgató-őre Karácsony a képzőművészetben címmel Szegeden tartott előadásában Vinklert jelölte 
meg, mint a modern vallásos festészet egyik legkiválóbb képviselőjét. Sőt, a művész múzeumi kiállításáról 
egy alkotást eredetiben mutatott be az egyetem auditorium maximumában összejött szépszámú közönségnek 
(Karácsony a képzőművészetben 1942: 10). A barátoknak az ígéretes, ifjú tehetséget segítő pártfogása több 
más ponton is megnyilvánult. Például Sík Sándor Égig érő torony című darabját 1943 decemberében Both Béla 
(1910-2002) rendezésében, a Szegedi Nemzeti Színházban Vinkler díszleteivel mutatták be (Péter 1970: 694; 
Sík Sándor új drámája, az Égigérő torony a szegedi színházban kerül színre 1943: 9; Szász 1943: 7). 
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A római ösztöndíj után hazatért művész tehát egy értő és befogadó művészetpártoló, kulturális közösségre 
talált, akik kapcsolataikkal, szellemi iránymutatásukkal, megnyitóbeszéddel, cikkeikkel, esetleges megbízások 
megszerzésével közvetlenül segítették érvényesülését. Az utókor elemzője már azt is látja, hogy a későbbi 
pályája alakulására is alapvető jelentőségű volt e szellemi körrel való kapcsolata. Háláját azzal is lerótta, hogy 
a tagok közül többnek az arcképét – jelenlegi ismereteink szerint forrásokkal alátámaszthatóan – Kerényi, 
Szent-Györgyi, Sík portréját is megfestette. A már megidézett 1942-es kiállításon természetesen szerepeltette 
is őket. Nemcsak mint egy Vinkler számára megtisztelő barátság dokumentumaira tekinthetünk rájuk, hanem 
mint forrásban lévő, alakuló festészetének fontos produktumaiként is értelmezendőek (Temesváry 1942b: 10). 

A jelenleg a Piarista Múzeum Festménygyűjteményében található Sík Sándorról készült arcképet vizsgálva 
elmondható, hogy azon – egészen a reneszánsz hagyományig visszatekintően – a tudós vizuális toposza tekint 
vissza a nézőre.3 A sötét háttérből kibontakozó, fekete reverendába öltözött piarista atya, irodalomtörténész, 
költő, műfordító alakja szellemi fegyelmet, csendes, bölcs derűt sugároz. A frontálisan beállított, gondolataiba 
merült modell előtt a nyitott könyv a humanista tudósportrék szokványos attribútuma. A kép egy pályája elején 
tartó nagyreményű pictor doctus klasszikus portretista technikát és erényeket alkalmazó festői tiszteletadása, a 
pálya zenitjén álló poeta doctusnak (Nátyi 2019b: 187-189.). A Szegedi Tudományegyetem birtokában található 
Szent-Györgyi portrén az előző kép „szigora” oldódni látszik. A tudós nem sötét studiolóban ücsörög, hanem 
egy világos enteriőr – talán új szegedi villájának nappalija – hármas ablaka előtt, kényelmes karosszékébe 
süppedve fesztelenül pihen. A jobboldalra, a képteréből kifelé irányuló, figyelő tekintet azt az érzést kelti, 
mintha önfeledt beszélgetés közben leshetnénk meg a Nobel-díjas kutató napjának ritka, felszabadult, otthoni 
pillanatát.4 A Sík-portrétól eltérően – az atmoszférikus hatásokra törekedve – nemcsak a színskála világosabb, 
de az ecsetkezelés is jóval szabadabban, oldottan bontakozik ki, könnyedebb, levegősebb hatást kölcsönözve a 
képnek.

Ezekkel a felismerésekkel összefüggésben érdemes megvizsgálnunk a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében 
tanulmányozható Kerényi Károly arcképet, amely hasonló célból készült, mint az előző táblák, tüzetesen 
megvizsgálva azonban mégis jónéhány észrevételt tehetünk.5 

A Kerényiről készített – a tudóst fehér köpenyben, valószerűtlen fénybe állító, éteri – arckép a mindkettőjük 
életében fundamentális, motiváló szellemi kapcsolatnak állít emléket. A professzor szinte világító asztrálteste 
furcsán „lebeg” a térben, hiszen nem tudjuk eldönteni, hogy inkább ül, vagy esetleg éppen állva támaszkodik 
a bal könyöke alatt kikandikáló karosszéken. A háttér szinte fojtogató, buja vegetációja mintegy körülöleli az 
alakot, mintha egy antik márványszobor torzóját venné a természet birtokába. A mediterrán örökzöldekre 
emlékeztető növények e bonyolultan szövevényes, áthatolhatatlan sűrűje valószínűleg a görögséget, s annak 
archaikus kultúráját szimbolizálják. A lágy megvilágítás színes, halvány rózsa, lila, türkiz vibráló felületté 
varázsolja a fehér köpenyt és alatta a hófehér inget. A tudós arcán és kezein megjelenő nüánszok vitalitást 
kölcsönöznek a képnek, amivel a mozdulatlan, érzelemmentes arc maszkszerűsége különös feszültségben áll. A 
belső figyelemről, koncentrációról valló, távolba révedő tekintet a tudósportrék meditatív hagyományát követi, 
úgy, hogy közben a festő nem tartotta szükségesnek az ilyenkor szokásos attribútumok jelzését. A combokon 
nyugodtan pihenő, hosszú, szétnyitott ujjú kezek a kép alsó régiójára koncentrálják a pásztázó tekintetet, mely 
az arcról a kézre folytonosan oda-vissza tér. 

Az életművet kitűnően ismerő László Gyula (1910-1998) professzor hajszálpontosan elemezte Kerényi 
hatását a festőre. Köztudott, hogy a magyar tudóst mélyen megihlette Jung archetipikus tana, amiből Kerényi 
egész rendszert kreált: „[…] Kerényi Károly görög élménye, szinte csak egyik változata az archetípus létének: 
a görög istenek is bennünk élnek és bennünk születnek ujjá, embervoltunk kiteljesedésének menetében. Itt 
kapcsolódik bele e mélylélektani világba Vinkler László ember-képzetének megformálása. Az a görög világ, 
amelybe ő elmerül, a mi világunk, a minden korban élő világ, Vinkler László tehát a múlt ürügyén hozzánk szól 
és magatartása időtlen: korunkban élő időtlen ember ő” (László 1985: 209). Éppen ez a régészprofesszor által 
idézett „időtlenség” az, amely a Kerényi arcképen is annyira meglep intenzitásával. 

Vinkler Kerényi egyik előadása után kereste meg a professzort, amely beszélgetésből később barátság lett. 1941-
től a csütörtöki műtermi összejöveteleken Kerényi általában nem klasszika-filológusként nyilatkozott meg, 
inkább széleskörű irodalmi és tudományos ismeretei jelentették a beszélgetések bázisát, azok kiindulópontját. 
Gáspárné Zauner Éva – aki egyetemi hallgatóként vendége volt e találkozóknak – leírta, hogy Vinkler 
akkor készülő, festőállványon hagyott, friss, száradó munkái egyfajta katalizátorai voltak a beszélgetéseknek. 
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Ekkoriban a művészt itáliai tanulmányútjának alapélményeként az Etna megfestése foglalkoztatta. A 
legintenzívebb párbeszéd a fogékony, ifjú alkotó és a művészetek felé nyitott, nemzetközi szaktekintélynek 
számító mitológiakutató között alakult ki. „A társaság tagjaival külön is beszélgetett Kerényi, de senkivel 
sem annyit és olyan elmélyedten, mint Vinklerrel. Néha éjszakákon át tartó vitákat folytattak. Kölcsönös 
termékenyítő hatásról volt szó. Kerényi mindig is érzékeny volt a képzőművészetek iránt, Vinkler azonban 
kitágította érdeklődését főként a kísérletező új művészet irányába. Mindketten nagy mélység felé törtek, 
alkotók, témák, stílusok és korok legbensejébe hatoltak be vitáikkal, Vinkler művészetére döntő hatással volt 
Kerényi szelleme” (Gáspárné Zauer 1985: 192). 

Persze az összejöveteleken nem csak Kerényi eszmefuttatásait boncolgatták vagy Vinkler születő képeit 
elemezték, hanem például Sík akkoriban készült verseit is itt olvasta fel a kis közösség tagjainak (Baróti 1985: 
206).

Az elkészült festmény gondosan mérlegelt tudatossággal készült. Vinkler nemcsak Kerényi fizikális valóját 
szerette volna ábrázolni, hiszen ezt a rendelkezésére álló reprezentatív festői eszközökkel könnyedén és 
professzionálisan végrehajthatta volna, ahogyan ezt számos hivatalos arcképe bizonyítja. Konzekvensen 
ment tovább a már megkezdett úton. Megszeretett volna felelni a tudós – és a társaság – irányában mutatott 
bizalmának, a hosszú beszélgetések életre meghatározó iskolájának. Kerényi „időtlen”, idealizált szellemi 
portréját készítette el. 

Szintúgy Zauner Éva tudósításából ismerjük, hogy három változat is készült az arcmáshoz. A két 
tanulmányjellegű vázlatot a tudós maga nevezte el hattyú- és farkas-képnek, utalva a számára a görög mitológia 
egyik legmeghatározóbb istenére, Apollón kettős egyéniségének kétféle arcára. Ezt a dualitást egyébként 
Kerényi többször magára vonatkoztatta: "Farkasnak lenni a szellemtelenséggel szemben, hattyúnak a szellem 
legfőbb tisztasága előtt” (Gáspárné Zauner 1985: 195). A szegedi közgyűjtemény tulajdonában lévő festmény 
ennek a kettős arcképnek a szimbolikus megfogalmazása, mely készítője életében éppoly jelképes értelmű, 
hogy egyfajta fordulópontot jelent Vinkler művészetében. Ebben az időszakban lépett arra az ösvényre, amely 
kijelölte helyét a modern törekvések sajátos hangvételű útkeresőinek sorában.

A professzor nemcsak előadást tartott a festő kiállításán, hanem kapcsolatait is felhasználva egyengette Vinkler 
pályáját. Fülep Lajosnak 1942-ben a következőket írta: „Itteni barátaim közül – kevesen vannak! – arra 
szeretném felhívni a figyelmedet, akinek itt küldöm néhány festménye fotográfiáját: Vinkler Lászlóra. Kettő 
freskó, egy – az „Apokalypsis” – freskótervezet, a festmény pedig legkisebb leányom, Lucia képe. Most olvastattam 
el Vinklerrel a magyar művészetről szóló könyvecskédet, mert rendkívül intelligens és komolyan fogékony 
fiatalember, s ő kért, hogy küldjem el Neked a fényképeket” (MTAKK Ms 4588/5: 246-247). Novemberben 
pedig némileg csalódottan a számára ingerszegény környezettől ezeket a sorokat vetette papírra: „Itt Szegeden 
az egy Vinkler Lászlón, a festőn kívül alig van felnőtt férfi, akivel egyáltalán szót lehetne váltani, de mert az 
ember mégis belé-belé ütközik a többiekbe is, rosszabb ez a Te magányodnál” (MTAKK Ms 4588/7: 300-301). 

Továbbá Kerényi ismertette meg Vinklert Szondi Lipóttal (1893-1986), a hazai mélylélektan egyik kiemelkedő 
alakjával, aki levelezett is a festővel. A három levelet Lengyel András közölte, melyek közül a következő részlet 
különösen érdekes, kiváltképp az eddig említettek szempontjából: „Egyre világosabb lesz előttem, hogy; mily 
nagyok a Te lehetőségeid. Olyan kivételesen mély, irracionális tudattalan birodalom tudatos tulajdonosa vagy, 
hogy csak egészen kivételesen kegyetlen sorsfordulatok akadályozhatnának meg abban, hogy kimaradj korunk 
legnagyobb festőinek sorából. Ilyen gonosz csapás volna, ha benned a „racionális” elem legyűrné a vulkanikus 
erejű irracionálisodat” (Lengyel 2001: 147). E részlet is megerősít bennünket abban, hogy Vinkler egyszerre 
intellektualizálódó, de párhuzamosan a mélyrétegekbe lehatoló művészetére milyen várakozással tekintettek.

Visszatérve Kerényihez, a festő számára a társadalmi és szakmai segítségeken és kapcsolatokon kívül még 
gyümölcsözőbb volt, hogy az européer gondolkodó felnyitotta érdeklődését a görögség, az ősi mítoszok iránt, 
mely a további négy évtizedben fundamentálisnak bizonyult. Vinkler maga utalt rá, hogy könyvtárában őrizte 
a Homéroszi Himnuszoknak (Devecseri Gábor fordításában) Kerényi Károlynak az eleusisi misztériumokról 
szóló bevezető tanulmányával megjelent kötetét, melynek dedikációja így szólt: „Vinkler Lászlónak a szegedi 
találkozásra emlékezetül 1941 decemberében Kerényi Károly.” A későbbiekben a festő így nyilatkozott: „Ez a 
tanulmány meghatározó volt számomra: a nász mítoszának széles alapokon való értelmezését adta. Életművem 
valójában magában hordozta a kérdés magvát, választ a továbbiakban már sohasem kerestem rá Kerényi nélkül” 
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(Vinkler 1980: 393-410, 403; Felolvasóülés a Dugonics-Társaságban 1942).

A Kerényivel folytatott, szerteágazó távlatokat nyitó beszélgetések hatása apránként beépült az oeuvre-be, 
s a műteremben születő új munkák szinte mind magukon hordozták a görögség inspirációit, a mítoszok 
időtlenségét. Fontos, teoretikus, ars poeticának is beillő – posztumusz megjelent – munkájában, a Művészet és 
mitológiában kifejtette, hogy a számottevő váltást festészetében – éppen az elemzett időszakban – a Kentaurok 
és Lapithák harca című monumentális kompozíciójában érte el (Vinkler 1980: 393-410, 403; Felolvasóülés 
a Dugonics-Társaságban 1942). A festmény színeiben a fekete alakos görög vázák hatását mutatja, míg a 
kubizmus és a futurizmus szerkezeti elvei érvényesülnek a kép síkjában. Másik ekkori sarkalatos művének, a 
Tavasznak két változatban elkészített, dinamikus kompozíciói egyaránt igen jól érzékeltetik a klasszikus leány 
mítoszok szürreális, illetve kubisztikus-futurisztikus parafrázisait.6 Ezek – az idézett portrékat követő – művek 
már Vinkler festészetének új csíráit hordozták, melyek folytatásaként létrejött különböző sorozatok a következő 
négy évtizedben rangos helyet kellene, hogy biztosítanak alkotójuknak a modern magyar művészetben. 

Végezetül essék néhány szó Kerényi és Vinkler későbbi viszonyáról, melynek kibontakozását a földrajzi 
távolságon túl a politikai, világnézeti képzeletbeli sorompók is tovább nehezítették. Kerényi 1943-as svájci 
emigrációja után kapcsolatuk több évtizedre megszakadt – bár Vinkler 1947-ig Kerényi szegedi lakásában 
lakott, abból a prózai célból, hogy azt másnak ne utalhassák ki –, de a művész egyik Fülep Lajoshoz írt 
leveléből tudjuk (MTAKK Ms 4590/210: 402-403), hogy 1967 nyarán Olaszországban újra találkoztak, 
amit egy asconai összejövetel is követett, melyet 1968 augusztusában – egy három napos látogatás erejéig – 
még egyszer megismételtek (MTAKK Ms 4588/52: 410-411). Szintén a Fülep levelezés szolgáltat további 
adatokat a két „szegedi” barát más találkozóira. 1970. január 21-én a Kerényi házaspár és Vinkler Rómából 
üdvözölték a professzort (MTAKK Ms 4590/126: 520). Egy hónappal később Vinkler írt Fülepnek, reflektálva 
annak korábbi válaszlevelére. Ebből megtudjuk, hogy Kerényi a Germán Archeológiai Intézetben dolgozott, 
Vinkler pedig hosszabb ideig tartó pármai portréfestői munkáját szakította meg egy öt napos római kirándulás 
kedvéért (MTAKK Ms 4590/11: 538-539). A találkozások emlékére Vinkler mindig egy-egy rajzot, grafikát, 
monotípiát ajándékozott Kerényiéknek, melyek végül egy szerencsés véletlennek köszönhetően szintúgy a 
szegedi közgyűjteménybe kerültek. 2009-ben a professzor Svájcban élő lánya, Cornelia Isler-Kerényi klasszika 
archeológus adományozta a műveket a múzeumnak (Becsei 2009: 24-27). 

Láthattuk: a nemzetközi hírű tudós és az akkor még szellemi és stiláris igazodásának lehetőségeit kereső, 
alakulóban lévő festőművész barátsága, ha a kapcsolat természetéből fakadóan eltérő módokon és különböző 
hatásfokkal is, de mindkettejük számára esszenciális, egész alkotói pályájukat végig kísérő érdeklődés forrásává 
vált.

Az egykori Polgár utcai atelier csöndes magányában készült barátságportrék napjainkra szétszóródtak, különböző 
gyűjtemények őrzik egyes darabjait, csak nagy ritkán, egy-egy kiállítás erejéig kerülnek újra egymás mellé. A 
Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében található Kerényi-képmás nemcsak Vinkler korai arcképfestészetének 
kiemelkedő példája, egy valamikori, a város kulturális életében meghatározó kör letűnt világának dokumentuma, 
illetve a professzor ikonográfiájának fontos eleme, hanem a festő fokozatos modernizálódásának és későbbi 
igazodásának is egyik jelentőségteljes mérföldköve. 
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1. sz. kép: Vinkler László: Kerényi Károly arcképe, Móra Ferenc Múzeum. Ltsz.: 83.57.1, 100 x 75 cm

2. sz. kép: Vinkler László: Somogyi  Szilveszter, Móra Ferenc Múzeum. Ltsz.: 50.93.1, 80 x 60 cm
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3. sz. kép: Vinkler László: Kentaurok és Lapithák harca, Móra Ferenc Múzeum. Ltsz.: 83.59.1, 147 x 110 cm

4. sz. kép: Vinkler László: Tavasz, Móra Ferenc Múzeum. Ltsz.: 99.64.1412, 123 x 125 cm
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Additions to the Margin of a Friendly and Spiritual Relationship in Connection With 
László Vinkler’s Portrait of Károly Kerényi

Róbert Nátyi

Between 1941 and 1943 a group of friends got together on Thursdays in the studio of the painter László Vinkler 
(1912-1980) at Polgár Street. The members of this company were: scientist Albert Szent-Györgyi, classical 
scholar Károly Kerényi, physician István Rusznyák, ethnographer Sándor Bálint, literateur Dezső Baróti, Piarist 
professor and literateur Sándor Sík. Historian Hermann Egyed and conductor Ferenc Fricsay also appeared at 
these gatherings. Vinkler’s connection with this intellectual circle was essential for the development of his later 
career as a young artist who returned home after the Roman Fellowship (1936). He also painted the portraits 
of several members (Sándor Sík, Albert Szent-Györgyi, etc.) which not only commemorated their friendship 
but also demonstrated the rare, intellectual community of the outstanding, cultural creators of the era. Among 
the scattered portraits we can find a portrait of Kerényi in the collection of the Ferenc Móra Museum, which 
is not just an outstanding example of Vinkler's early portrait painting and an important piece of the professor's 
iconography but also a milestone in the painter's gradual modernization and later alignment.

After Kerényi's emigration to Switzerland in 1943, their relationship was broken for several decades – although 
Vinkler lived in Kerényi's apartment in Szeged until 1947; but we know from a letter from the artist to Lajos 
Fülep that they met again in Italy in the summer of 1967, followed by a meeting in Ascona. The latter was 
repeated once again in August 1968 for the duration of a three-day visit.

In addition to stylistic analysis, this study undertakes to analyze the important period in Vinkler’s emerging 
pictorial style, later focusing on the roots of intellectual alignment throughout his oeuvre, while recalling the 
analogies of cultural history and art history that played a role in the birth of the painting.


