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„A világsikert persze Párizsban 
hagytam, de kárpótolt érte az a 
boldog mosoly, mellyel feleségem 
kislányunkat szívére szorította. Ez a 
mosoly vezetett egyúttal annak 
fölismerésére is, hogy mi vagyok és 
miért vagyok?
Küzdeni fogok a jövőben is, sőt talán 
még keményebben, mint valaha. 
Álmaim is lesznek. Egész sorozata a 
képeknek, a Züzü, a Balaton-ciklus, 
arcképek váltakoznak majd csend-
életek és tájképekkel ecsetem alatt. 
Képeim felszabadult lelkem mozaik-
darabjai lesznek ezentúl. Csalóka 
álmok, hiú lidércfények nem téríthet-
nek le többé engem az igaz útról soha 
… soha!” 
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Köszöntelek Csók István életmű-kiállí-
tásunkon, melynek a Szent István Király 
Múzeum és a Városi Képtár – Deák Gyűj-
temény közösen ad otthont. 
Csók István megyénk híres szülötte, s így 
a megyeszékhelyen különösen méltó a 
róla való megemlékezés. Annál is inkább, 
mivel ilyen nagyságrendű tárlatra utol-
jára 1965-ben, tehát lassan fél évszázada 
került sor. 

Csók István művészi érdeklődése igen 
szerteágazó: a tárlatot követve meg 
fogod látni, hogy fantáziáját milyen sok 
téma ragadta meg. Ehhez a felfedezőút-
hoz kínálom útitársul e kis füzetet, mely 
mind a festő életművében, mind 
a kiállítóterek labirintusában segít 
eligazodnod.

Szervusz!
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„A szülői ház […] igazán hangulatos volt. 
Zúgó patak fölé épített malom, körülvéve 
füz-, jegenye- és nyárfákkal, melyet a 
varjuk éjszaka Grand Hotelnek használ-
tak. Suhogó repüléssel, méltatlankodó 
károgással szálltak fel, ha Pákozdi Józsi 
nagyot cserdített a karikás ostorral. Az 
alkonyég egészen elsötétült, annyian 
voltak. A víz tele hallal, a kövek alja rákot 
rejteget. Úszás, csónakázás, amennyi jól 
esik, s még valamivel több. Ahány béres 
gyerek a majorságban, mind arra való, 
hogy földhöz vágjam. Istállóban a ló, hogy 
kocsikázni mehessek. Ráülni nem mertem, 
bevallom. A kert tele pompás gyümölcs-
csel, meg sem kellett magamnak keresni 
az érett ribizlit, a macskám odavezetett 
bennünket Pákozdi Józsi, meg a béres 
gyerekek nem kis csodálkozására.” 

II. terem
Az otthon tájai

· Nézz körül a teremben és próbáld magad-
ba szívni Csók István otthoni tájainak friss, 
patakparti levegőjét! 

· Keresd meg a festő visszaemlékezésében 
a tájrészleteket!  Melyek a festményeken 
látható legfontosabb helyszínek, tárgyak, 
épületek?

Csók élete végéig erősen kötődött szülőföldjéhez és családjához, párizsi évei alatt 
hosszú levelekben számolt be mindennapjairól és nyaranta visszatért a szülői házba. 
Noha születését a sáregresi református anyakönyvbe jegyezték be, gyermekéveit a 
szomszédos Pusztaegresen töltötte, bátyja és leánytestvérei körében. A pusztaegresi 
táj részleteit megörökítő képei a legkorábbi ismert munkái közé tartoznak.
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„[…] még a szülői háznál mutatkozott egy 
ízben elementáris erővel, hogy én festőnek 
születtem. Helyszín a virágos kis kert. A 
nagy kert másutt volt és abban ugyis csak 
gyümölcs, zöldség, paradicsom termett. A 
virágos kis kertben vagyunk: kis húgom és 
én. Mily jó is volt a tömérdek virág között. 
Még festeni is lehetett velük papírra vagy 
falra. Mikor már meguntuk virágnedvvel 
bekenni a bekenhetőket, engem ihlet szállt 
meg, bemázolni a kis húgom arcát pirosra. 
A hatás meglepő volt. A kis leány, amint 
tükröt tartok eléje, rémítő sírásba kezd, 
én torkomszakadtából nevetek. A zajra 
apám elősiet és jól elpáhol. […] Húgom 
arcát lemosta anyánk, de az első művészi 
honoráriumot, míg élek megemlegetem.”  

Csók István egész életében vonzódott a 
természethez. Üde színezetű tájképei sajátos 
varázzsal bírnak. 

· Próbáld 5 szóval jellemezni a teremben lát-
ható képek hangulatát! A festmények mely 
színei váltották ki az általad megnavezett 
érzéseket belőled?

IV. terem
A kert csendes eszménye

Idővel Csók a vágyott harmóniát mindinkább a természet színpompás látványában 
lelte meg. Csók impresszionizmusa a harmincas években újult erővel lépett színre. 
Ekkor készültek azok a tájképei, amelyek mai napig a modern magyar plein air por-
tréfestészet klasszikusai, mint a Keresztapa reggelije. Városképein gyakorta alkalmaz-
ta a francia impresszionisták által is kedvelt felülnézeti perspektívát.
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Züzü mesél:
„Párizsba […] születtem meg én, a Rue 
D’assas-ban; Juliette-nek jelentettek be, 
ami sem egészen Júlia, sem egészen Ju-
lianna, azt hiszem, ezért maradtam Züzü. 
[…] Nem tudom, érdekelt-e, hogy apus 
fest? Természetesnek találtam, mint min-
den gyerek apja foglalkozását. De modellt 
ülni órákig, mozdulatlanul, ezt őszintén 
utáltam. Talán azért olyan szomorú az a 
kis Züzü az összes képeken…
Festeni viszont… azt nagyon szerettem 
volna… Később meg is próbáltam. Azt 
hiszem, ügyes is voltam. Apus akkor tanár 
volt az Akadémián, bent laktunk az Epres-
kertben, azt szerette volna, ha én is lejárok 
az osztályába dolgozni a többiekkel. De 
nekem valahogy inkább a tájképekhez lett 
volna kedvem és akvarellhez… egyedül 
szerettem kószálni… Előbb-utóbb talán 
meg is találtam volna a magam útját. De 
akkor minden eltört körülöttem: meghalt 
édesanyám. Hirtelen, tüdőgyulladásban, 
fiatalon. Tizennyolc éves voltam. - Apus 
egyedül maradt, törődni kellett vele. És 
én megpróbáltam megfelelni ennek a 
feladatnak.”  

Próbáld magad Züzü helyébe képzelni.
Milyen lehet egy híres művész gyermekének 
lenni? Órákig, mozdulatlanul modellt ülni?

· Figyeld meg a sorozatot! Ha időrendi 
sorrendbe állítod, akár képregénnyé is for-
málhatod a Züzü-képeket. A festmények és 
az interjúrészletek alapján találj ki egy mesét 
a kislány életéről.

VII. terem - folyosó
Züzü-képek

Csók egyetlen gyermeke, Júlia 1909 karácsonyán született Párizsban. A Züzünek 
becézett kislány szinte születésétől fogva apja legfőbb múzsája volt. A hozzá kötődő 
képek idővel a 20. századi magyar festészet legjelentősebb gyermekportré ciklusává 
váltak. A közönség körében is nagy sikert aratott kompozíciók nyomán Csók 1932-
ben litografált sorozatot adott ki.

Ha 
ezt a felada-

tot A3-as méretben 
kidolgozod és 2011. szep-

tember 23-ig visszajuttatod 
a Városi Képtár épületébe 

(Székesfehérvár, Oskola u.10.), 
munkád szakmai zsűri fogja 
értékelni. Az első három he-

lyezett értékes nyeremé-
nyekben részesül.
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Láttatok már szobában kakast?
A Züzü a kakassal első pillantásra szür-
reális együttesét valóságos események 
ihlették. Csók Júlia elbeszélése szerint: 
„Cocót húsvéti lakomának vásárolta 
eredetileg a piacon anyám. Apámnak 
megtetszett a szoborszépségű állat. Ahová 
tették, mozdulatlanul ott maradt. Igazi 
modell volt! Ha elfáradt, leengedte farktol-
lait. Ilyenkor apám odanyúlt, s megcsiklan-
dozta ecsetjével, s Cocó tűrt tovább”  

A szürreális - valóságon túli szabad képzet-
társítás – azaz olyan dolgok egymás mellé 
helyezése, melyek kombinációja érdekes 
hatást vált ki. 

· Figyeld meg Züzü életének megörökített 
eseményeit, mozdulatait, ruháit, az őt körül-
vevő berendezést és tárgyakat, hátha találsz 
még hasonlóan érdekes beállítást. Majd 
gondold át saját életed legjellemzőbb színte-
reit és képzelj oda olyan részleteket, melyek 
izgalmas, valóságon túli hatást válthatnak ki.

V. terem
Züzü-képek

A Züzü első sétáján együtt vannak mindazok, akik Csók számára ekkor különös 
értéket jelentettek: a mohácsi Duna-parton babakocsiban újszülött lánya, oldalán 
két „világrend” szépségei, a sokác parasztasszony ünnepi, és a festő felesége divatos 
párizsi ruhájában. 
Züzü a kakassal különös kettőse felborítja a megszokott tér- és arányrendszert, 
méreteiket nem természetes arányok, hanem a gyermeki gondolkodás logikáját 
imitálva alakítja.
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VI. terem
Virágok, tájak, emlékek

„Még a többiek méricskéltek s kenyérbéllel 
törülték ki a rajz hibákat, én már nagy 
ecsetvonásokkal, széles foltokban raktam 
fel a festéket a vászonra, ahogy láttam – 
nem! ahogy éreztem. Bántam is én, jó, nem 
jó. Modern, régi, impressio, plen air, meg 
mit tudom én, miféle cifra szavakkal rak-
tározzák el a művészeket az esztétikusok; 
csak azt tudtam, csodaszép, ami előttem 
van s hogy nekem ecset van a kezemben. 
És készült a tanulmány, lázasan, merészen. 
A színek égtek, a hús világított, a hajban 
villanyos szikrák pattogtak.”  

· Vajon hogyan választ témát egy festő? 
Mik azok a benyomások, amik hatással van-
nak rá, melyek azok az emlékek, amik meg-
ihletik, vagy éppen rögeszmeként ragadnak 
meg a fejében? 

· Végigtekintve alkotásai során, figyelve 
témái sokszínűségét, írd le Csók István sze-
mélyiségének különböző oldalait.

A tájkép és a csendélet összekapcsolása jellegzetesen Csók-féle ötlet. Erre szép példa 
a magyar impresszionizmus egyik mesterműve, az Amalfi, avagy a Virágcsendélet 
tájban című alkotás.
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VI-VIII. terem
Fény-szín látomások: Balaton és Lidó képek

Züzü mesél:
„A kék selymes balatoni nyár az, amire 
emlékszem, az oszlopos teraszra, a zöld 
csónakokra, a virágokra a kertben… Azt 
hiszem, nem volt boldogabb gyerek, mint 
mi… Mert sok gyerek volt Aligán. Akkori-
ban parcellázták, és csupa fiatal házaspár 
telepedett ide. Úgy nőttünk fel, mint vala-
mi vad törzs gyerekei; tavasztól késő őszig 
alig volt rajtunk ruha. […]” 
„Aztán kitört a háború.
És újra darabokra tört az élet. […] Akko-
riban láttam életemben először szomorú-
nak apust, mert egyébként ő nem tartozott 
soha a kínlódva alkotók közé. Annyira sze-
rette a színeket… Neki az élet a Balatont 
jelentette, a nyári napfényt, édes gyümöl-
csöket, szépséget… Hogyis mondjam? 
Őt viszontszerették a színek! De akkor… 
akkor persze minden megváltozott.” 

Csók István a tízes évektől haláláig vissza-
visszajárt a Balatonhoz, az egyik leggazda-
gabb ciklusa a magyar tengerhez fűződik. 
Megfestette a vizet minden évszakban, 
napszakban és a legszélsőségesebb időjárási 
körülmények között. Az idők során elhagyott 
a képekről minden felesleges részletet, és 
csupán a fények és színek keltette benyomá-
sokra koncentrált. 

· Próbálj a színekből, fényekből, formákból, 
hangulatokból következtetni az évszakokra, 
napszakokra, időjárási viszonyokra.

· Mit érezhetett a festő az egyes képek alko-
tása közben?

Szüntelen változatok, átiratok és variációk sorában költötte újra a Balaton képét, 
különféle évszakokban, napszakokban vizsgálva a tó folytonosan alakuló fel-
színét. Mindeközben a családjával gyakorta vízparton nyaraló festő rátalált a 
strandéletképek témájára is.
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hagytam, de kárpótolt érte az a 
boldog mosoly, mellyel feleségem 
kislányunkat szívére szorította. Ez a 
mosoly vezetett egyúttal annak 
fölismerésére is, hogy mi vagyok és 
miért vagyok?
Küzdeni fogok a jövőben is, sőt talán 
még keményebben, mint valaha. 
Álmaim is lesznek. Egész sorozata a 
képeknek, a Züzü, a Balaton-ciklus, 
arcképek váltakoznak majd csend-
életek és tájképekkel ecsetem alatt. 
Képeim felszabadult lelkem mozaik-
darabjai lesznek ezentúl. Csalóka 
álmok, hiú lidércfények nem téríthet-
nek le többé engem az igaz útról soha 
… soha!” 
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földszint
Korai művek

A naturalista festészet az egészen valósághű, 
aprólékos részletekre kiterjedő ábrázolásra, 
a valóság konzerválására törekszik. 
A szimbolista festészet inkább egyfajta 
álomszerű világot ábrázol, a művész a 
dolgok közötti rejtett összefüggéseket 
kívánja megmutatni, ezzel jelképes üzenetet 
közvetítve.
A szimbolizmus álom-világa időtlen, ám a 
naturalista pillanatképek jelene elillan. 

· Mely festmények azok az életképek közül, 
melyeken az ábrázolt jelenetek ma már 
elképzelhetetlennek tűnnek? 
Tudsz-e esetleg olyan modern szituációt 
mondani, amely az adott jelenet helyébe 
lépett? 

· Ha festő lennél, mi lenne a mai kor leg-
jellemzőbb, életképszerű jelenete, amit 
megörökítenél?

„Hiszen csak ne járt volna folyton az 
eszembe, hogy behordják a szénát, mire 
hazaérek! Hogyan festem meg akkor a 
Szénagyűjtést. […] Mi volt akkor a világ 
összes remekműve nekem, mikor minden 
rámából az én szénagyűjtőim integetnek 
felém. Megfúlok! Haza, haza az egresi 
nyárfák alá! A varjúszárnyak suhogását 
akarom hallani, nem a selyemruhákét. 
Nem kell a világváros zúgása, ha az egresi 
malomét hallhatom. Isten hozzád Párizs!” 

Falusi idill
Csók István első, jelentős sikert elért festményei a franciás „finom naturalizmus” bű-
völetében készültek. Mintaképeihez hasonlóan e művek témavilága is a parasztság-
hoz, a vidéki élethez kötődött. A korai naturalista életképek közös jellemzője, hogy 
rajtuk a falusi emberek hétköznapjai szelíd, békés idillben jelennek meg.

Égi és földi szerelem
A Tavasz ébredése, avagy Vénusz diadala Csók István egyik első szimbolista kompo-
zíciója, melyen az égi és a földi szerelem egyetlen nőalakban egyesült. Filozofáló, 
szimbolista kísérleteivel Csók olyan területre tévedt, ami idegen volt valódi szemé-
lyiségétől, ezért szimbolista képeinek többségét a festő könyörtelenül elpusztította, 
felszabdalta. 
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Önarckép

„Künn zúzmarás hideg, benn kékelő 
homály. A kandalló fel-fellobbanó lángja 
rózsaszínben füröszt bútort, függönyt, 
szőnyeget és egy nagy, felfeszített vásznat, 
melyre máris fel volt vázolva az új kép, a 
Műteremsarok két alakja. A kandalló előtt 
egy nyolcszögletes, gyöngyházzal berakott 
török asztalka, rajta két párolgó teáscsé-
sze. Az asztalka mellett ketten ülünk, kéz 
a kézben, önfeledt, egymás lelkét látó 
tekintettel… feleségem meg én! […] Ez 
ideig egy festőkarrier legsúlyosabb teher-
tételét a házaséletben láttam. Az ’imádott 
asszony’ feltétlenül kenyérkereső rabszol-
gává süllyeszti a legnagyobb tehetséget 
is. És tessék! Sose éreztem a jövőt olyan 
fényesnek, a sikert oly könnyűnek, mint 
most, feleségemmel életutamon.” 

Egy művész önarcképe sokat elárulhat ma-
gáról a festőről. 

· Mit gondolsz, mit kívánt jelezni Csók Mű-
teremsarok című képén azzal, hogy ő maga 
csupán tükörképe által van jelen festmé-
nyen?

1864-ben érdekes kezdeményezés kiindulópontja volt a firenzei Uffizi-képtár, amikor 
híres festőket kértek fel, hogy fessék meg önarcképüket, ezzel gyarapítva a múzeum 
önarcképgyűjteményét.  Csók István olyan nagy sikert aratott az olasz állam által 
megvásárolt Thámár képével, hogy egyike lett azon kevés külföldi művésznek, aki-
nek önarcképét az Uffizi-képtár kiállította gyűjteményében (Önarckép, 1912).
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Báthory Erzsébet

„Én magam palettával s ecsettel kezemben 
ott álltam a kép előtt. Jobbra tőlem magas 
emelvényen, melyet perzsaszőnyeg-
gel – akkor már az is volt – terítettem le, 
hatalmas karosszékben, prémes bundába 
burkolózva ült Báthory Erzsébet, azaz csak 
ideális modellje. A lány lélekzetvesztve 
hallgatta, amint oly élénken, amennyire 
csak képes voltam, elmondtam neki a 
hatalmas várúrnő történetét. Feltámadt 
bennem […] az ösztön, […] extázisba kell 
hoznom a modellt, hogy magam is extá-
zisba jöjjek. Elmondtam neki, ez idegbeteg 
asszony mint kínozta áldozatait. […] A 
modell eltűnt, ott ült előttem a nagyasz-
szony maga szörnyű gyönyörűségében.” 

Báthory Erzsébet (1560–1614) alakját rém-
séges és kegyetlen tettek legendái övezik. 
Habár a történelemtudomány ma már úgy 
tekint rá, mint aki semmivel nem volt kegyet-
lenebb, mint korának egyéb arisztokratái, 
a történetek még mindig negatív színben 
tüntetik fel alakját. 

· Csók István szörnyetegként ábrázolta 
Báthory Erzsébetet. Habár több száz évvel 
előtte élt, így nem ismerhette. Önéletrajzi 
írásában kiemeli, hogy megtalálta a várúrnő 
tökéletes modelljét. 
Vajon honnan tudhatta, hogyan nézett ki, 
vagy milyen volt Báthory személyisége? 

· Gondold végig, hogyan keletkeztek a 
legendák? 
Lehetséges, hogy az egész egyetlen rossz-
akaró rosszindulatú pletykájával, híresztelé-
sével indult?

A Báthory Erzsébet huszonnégy négyzetméteres vásznának már terjedelme is jelezte 
Csók szakítását a bensőséges naturalista életképek világával. A sokkoló hatású mű 
hősnője az erdélyi fejedelemasszony volt, akit 1610-ben – a legenda szerint – fiatal 
lányok megkínzásának és meggyilkolásának vádjával állítottak bíróság elé. Benne a 
festő a századvég divatos „femme fatale” (végzet asszonya) figuráját keltette életre. 
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emelet
Tavasz Árkádiában

„A boldogságot nem lehet definiálni, 
sőt tudatosan érzékelni sem. Csak mikor 
visszagondolunk különböző korszakaira 
életünknek, vagy elmerengünk egyik-má-
sik bájos epizódján – ötlik eszünkbe … 
nini … hiszen én akkor boldog voltam és 
– észre se vettem.” 

· Képzeld el a saját tökéletes világodat. 
Pár percig csak állj csukott szemmel és pró-
báld megtalálni képzeletben világod azon 
pontját, ahol a legtökéletesebb nyugalom és 
boldogság vesz körül.

Árkádia a művészetben a paradicsomi idill jelképe. Az „elveszett paradicsom”-ot 
jelképezi, azt a harmóniát ember és ember, ember és természet között, amely valaha 
megvolt, de mostanra elveszett.
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Thámár alakváltozásai

Juda és Támár története:
„Hosszabb idő eltelmúltával meghalt […] 
Júda felesége. Júda a gyászidő letelte után 
elment barátjával […] a juhait nyírni. 
Mikor Támárnak megvitték a hírt: 
- Íme apósod Timnába jön a juhait nyírni -, 
letette özvegyi ruháját, fátyolt vett magá-
ra, befödte arcát és leült […] a Timna felé 
vezető úton […]. Júda észrevette és rossz 
nőnek tartotta, mivel az arca el volt fedve. 
Odament hozzá az út szélére és megszólí-
totta: 
 - Gyere, veled akarok hálni - Nem tudta 
ugyanis, hogy a saját menye. Az így vála-
szolt: 
- Mit adsz, ha velem hálhatsz? 
- Küldök egy kecskebakot a nyájból - felel-
te. Azt mondta: 
- Ha zálogot adsz, amíg azt elküldöd. 
- Milyen zálogot adjak? - kérdezte. Azt 
felelte: 
- A pecsétgyűrűdet […]. 
Neki adta, hált vele, és az teherbe esett. 
Azután felállt és elment, letette a fátyolt és 
újra felöltötte özvegyi ruháját. Júda […] 
elküldte a kecskebakot, hogy visszakapja 
a zálogot az asszonytól, de az már nem 
volt ott. Mintegy három hónappal később 
jelentették Júdának: 
- A menyed félrelépett és paráznaság miatt 
teherbe esett. - Júda ezt mondta:
- Vigyétek ki, meg kell égetni. - De amikor 
ki akarták vinni, elküldött apósához, s ezt 
üzente: 
- Attól a férfitól estem teherbe, akiéi ezek a 
holmik. - És folytatta: 
- Nézz csak utána, kié ez a pecsétgyűrű’.”  

Csók Istvánt megihlette Thámár alakja, 
Thámár és Júda története. 

·  Tudsz-e mondani olyan történetet (mesét, 
irodalmi alkotást, mondát, mítoszt, vagy 
bibliai elbeszélést), mely ennyire megra-
gadta a fantáziádat és ilyen hosszú ideig 
foglalkoztatott?

A festő modelljét tudatosan a hárem-
hölgyek egyszerre kihívó és szemérmes 
testtartásában ábrázolta. Thámár alakját 
Csók az elkövetkező évtizedekben 
számos változatban újrafogalmazta. 
Különféle koloritban (színekben), ecset-
kezeléssel megformált változatai úgy 
viszonyulnak egymáshoz, mint egyazon 
dallamra költött zenei variációk. 
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Édes semmittevés

„Rideg műtermemben ott ültem a kopott 
festőállvány előtt. Az állványon arasznyi 
kép készülőben. A kis kép arany rámája 
óholland interieurt vett körül, melyből 
bájos fiatal leány, [...] mosolygott a nézőre. 
Dolce far niente, ez lett aztán a címe az 
egyedüli miniatűr képnek, melyet valaha 
festettem.”  

Az itt látható képek kiváló jellemzést adnak 
a kor polgári idilljéről, amikor a nők gond-
talan semmittevésben élvezték a probléma-
mentes jólét adományait. 

· Állítsd szembe ezt a nőideállt napjaink dol-
gozó, családot gondozó, házimunkát végző, 
aktív nőideáljával. Sorakoztass fel érveket az 
egyik, majd a másik mellett és ellen!

A Dolce far niente (Édes semmittevés) gondos aprólékossága klasszikus mestereket 
idéz:  a bájos hölgy és környezete 17. századi holland zsánerképek mintáját követi. 
E festményeken a bájos nőalakok hagyományos női szerepekben, az otthoni mun-
kálkodás békés perceiben jelennek meg.
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A párizsi nő

Züzü mesél:
„Egy nyári napon apus kiment a sziget-
re, pepita sportöltönyben. A sziget még 
egészen vidékies ízű volt akkor, családok 
jártak ki ide kirándulni, mint most a budai 
hegyekbe. Egy tisztáson egylovas kocsi állt, 
feltűnően kedves lovacskával. Apus meg-
cirógatta a nyakát. Akkor a fűben ülő cso-
portok egyikéből kivált egy karcsú kislány, 
fodros ruhában, kezében egy marék fűvel, 
odalépett a lovacskához, de apusra nézett, 
és közben azt kérdezte: ’Eszik ilyent?’
’Köszönöm, nem kérek így éhgyomorra 
füvet’ – felelte a lovacska nevében apus.
A kislány zavarba jött, eldobta a fűcso-
mót, és mérgesen elfordult… Apus pedig 
elment, de ezt a nagyon kedves képet nem 
felejtette el többé… […]
Ő lett édesanyám.” 

Csók István mérhetetlen szeretettel, 
rajongással emlékezett meg feleségéről, 
róla készült portréi is gyengéd érzéseiről 
árulkodnak. 

· Mi tesz egy festett portrét különlegesebbé 
egy fotó portrénál?

· Képes a művész úgy ábrázolni egy embert, 
hogy vonásairól leolvashatóak legyenek 
tulajdonágai? 

· Milyen sajátságos tulajdonságokkal tudnád 
jellemezni a megfestett párizsi nőket?

Szemben a férfit elemésztő „végzett asszonya” alakokkal, Csók festészetében önálló 
alakot öltött a nagyvárosi modern asszony, a „párizsi nő” (parisienne) alakja. Fele-
ségét visszatérően ebben, a minden ízében nőies, nagyvilági szerepben örökítette 
meg.
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A megtalált paradicsom: sokácok

„Első dolgom lesz önnek bemutatni egy 
tisztára magyar stilben készült csendéletet, 
amely azt hiszem méltóan fog engem s 
azon törekvésemet képviselni Berlinben, 
hogy nemcsak Cézanne és Gauguin imitá-
ciók (utánzat) teremnek nálunk, de akad 
komoly törekvés is a magyar stílus felé.” 

A festő a modern francia festészeti hatáso-
kat, színhasználatot elegyítette a magyar 
népművészet hagyományos ábrázolásaival. 

· Gondolkodj el rajta, milyen modern felü-
leteken (pl. mobiltelefon, farmernadrág) 
mutatnának jól a hagyományos népművé-
szeti motívumok? 

Csók pályája kezdetén a népi figurák a romlatlan, gyermeki tisztaságot testesítették 
meg. A sokácok nőisége ezzel szemben már nagyon is tudatos, színpompás ruhá-
zatuk kihívó. Az 1907-es esztendőben születtek meg Csók első olyan kompozíciói, 
amelyek sikeresen ötvözték a modernizmus oldott, színes formavilágát a néprajzi 
motívum eredendő színességével. 

 Ha ezt a 
feladatot A3-as méret-

ben kidolgozod és 2011. 
szeptember 23-ig visszajut-

tatod a Városi Képtár épületébe 
(Székesfehérvár, Oskola u.10.), 

munkád szakmai zsűri fogja 
értékelni. 

Az első három helyezett 
értékes nyeremények-

ben részesül.
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Nirvána – Vámpírok 

„Megfestettem a Vámpírokat.
Lám egy szépen terített asztalon – ha 
szabad ilyen gasztrofizikus kitételekkel 
élnem – a virágdísz nagyon is hozzájárul a 
konyha remekeinek élvezéséhez.”  

Már a kortársak is összetartozóként 
gondoltak a két témára, a két műre: „Míg a 
Vampirokban nyugtalanító hatás szuggerá-
lására törekedett, a Nirvánában megnyug-
tatóra, isteni kielégültségre, ott kínra, itt 
testi derűre” írja Lázár Béla Csók István e két 
művéről, elkészültük után. 
 
· Gondold végig, hogy milyen festészeti 
eszközök sugallják a két mű testvérségét, 
majd sorolj fel olyan témabeli, filozófiai 
különbségeket, amelyek ennek ellenkezőjét 
bizonyítják!

A korszak szimbolista alkotói egyre erősödő igénnyel fogalmazták meg filozofikus, 
vallásos, morális alapokon nyugvó művészet iránti vágyukat. Csók István leginkább 
Mednyánszkytól nyert ösztönzést: „Tudása, olvasottsága elütő minden másétól. A 
hindu és spiritiszta tanokkal ő ismertetett meg bennünket oly vonzó és érdekfeszítő 
modorban, melynek lehetetlen volt ellenállni” - emlékezett vissza később önéletraj-
zában. 
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A modellek

„Hirtelen jelenség közeledett felém. […] Az 
üde arc boldogságtól ragyog. Honnét tűnt 
elő hirtelen, nem is találgatom, csak érzem 
az ifjúság ellenállhatatlan varázsát, mely 
bearanyoz e lány körül mindent. A színek 
tobzódó orgiájában, melyet a kelő nap 
küzdelme a haldokló éjszakával váltott ki, 
fekete ruhája volt a legmélyebb akkord. 
Kis kezében egy szál fekete-piros rózsát 
tartott, melynek a végzet megadta az 
irigylésre méltó kegyet, ily kézben hervadni 
el. […] – egyszerre eltűnt, észrevétlenül, 
ahogy jött. Milyen sötét lett megint, pedig 
a nap uralkodott már az égen.” 

Csók István modelljei személyiségüket 
tekintve a kor nőideáljainak megfelelően két 
típusra oszthatók: a végzetes és az ártatlan 
nők típusába. 

· Végiggondolva a kiállításban látott főmű-
vek során, próbáld kategóriákba sorolni az 
egyes nőalakokat!

Csók néhány művén – a francia impresszionistákhoz hasonlóan – a művészt ihlető 
modell válik vezértémává. Néhol a modern életet bemutató zsánerelemként, másutt 
szimbolikus összetevőként, ahol az aktmodell maga a múzsa, a művészi szép meg-
testesítője.
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Csók István
fontosabb életrajzi adatai

1865  február 13-án születik Pusztaegresen. Apja Csók Lajos, malomtulajdonos,  
 anyja Öreg Julianna.

1880  Ifjúkori naplója szerint első olajképét február 20-án kezdi el festeni. 
 Reáliskolai tanulmányait Székesfehérváron és Budán folytatja.

1882-1885 Hat féléven át a Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és 
 Rajztanárképző hallgatója. 

1885-1887 A müncheni Képzőművészeti Akadémián folytat tanulmányokat. 

1897-1903 Hazatelepül Münchenből. A fővárosban, Pusztaegresen és Nagybányán  
 dolgozik. A századfordulótól kezdve nyaranta a Sárköz vidékén fest sokác  
 népéletképeket. 
 
1903-1910 Feleségül veszi Nagy Júliát, akivel Párizsba költöznek. 
 Nyaranta Mohácson, Öcsényben és Nagybodolyán fest.
 
1909  Az év végén megszületik Züzü néven becézett kislánya, Júlia.

1910  Az év elején családjával visszaköltözik Budapestre. 
 
1920  Kinevezik a Képzőművészeti Főiskola alakrajz és festés tanárává. 

1923-1925 között az iskola rektora. 
 
1932  Botrányos körülmények nyugdíj nélkül eltávolítják főiskolai állásából. 
 
1935  Az Ernst Múzeum kiállítással ünnepli meg 70. születésnapját. 
 Ez alkalommal zülőfaluja díszpolgárrá választja. 
 
1950  85. születésnapját a Képző- és Iparművészek Szövetsége 
 a Szépművészeti  Múzeumban megrendezett kiállítással ünnepli.  
 
1961  február 1-én, 96 éves korában elhunyt.
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A Csók István Képtár alaprajza

FALUSI IDILL

“ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM”

BÁTHORY ERZSÉBET

BEJÁRAT

LÉPCSŐ

MÚZEUM SHOP

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
1. EMELET

ÖNARCKÉP,
FOTÓK

ÖNARCKÉP

THÁMÁR ALAKVÁLTOZÁSAI

TAVASZ ÁRKÁDIÁBAN

A MODELL

 NIRVÁNA

A PÁRIZSI NŐ “ÉDES SEMMITTEVÉS”

LÉPCSŐ

KÖNYVTÁR

2. EMELET

A MEGTALÁLT PARADICSOM:
SOKÁCOK

KELETI TÁRGYAK

VÁMPÍROK


