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Családi dráma

Apa és fia
Je~zetek Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése című

kepéről

1.
A kései művek ellenállnak az elemzői akaratnak. Erejük nem ve
zethető vissza kielemezhető tartalmakra: ha "kicsontozzuk" őket,

semmitmondó evidenciákhoz jutunk. Rembrandt művészete

amúgy is egyszerre túl nyitott (sokértelmű) és zárt (hallgatag) ah
hoz/ hogy képeit könnyen megszólíthatnánk. Rembrandt kései
művei tehát több okból is nehezen megközelíthetőek az elemző

számára. Légritka levegőjük egyszerűen megfojt minden okossá
got, bölcsességük nem beszédes.

Nem vagyok művészettörténész,nem ismerem elég jól a tör
téneti tényeket. Ezért magára a képre kell hagyatkoznom, mon
dandómat arra alapozva, amit a saját szememmel látok (beleszá
mítva persze azt a hibalehetőséget, ami az Ermitázsban függő,

eredetinek tudott mű és az eltérő minőségű másolatok különbsé
géből fakadhat). Tudom, jó lesz vigyáznom: Rembrandt művé

szete általában, s ez a kép maga is, a látás, és egyáltalán, a meg
ismerés/ a világban való tájékozódás korlátozott és esendő lehe
tőségeire utal. Fény és árnyék rembrandti dinamikája, a kontú
rok nélküli világ tapasztalata mind-mind sugározzák felénk az
üzenetet: világunk tárgyai elomlanak a létezés sötétjében, s csak
időnként ragyognak föl, mint Rilke mozdulatlanul hagyott hasz
nálati tárgyai, valami titkos, külső vagy belső fény hatására.

2.
A tékozló fiú hazatérése családi dráma. Már Jézus elbeszélésében
is az, de különösképp ahogy Rembrandt újra meséli a történetet,
válik igazzá ez a megállapítás. A család olyan mikrovilág, amely
nem is nagyon tartozik a közre. Az angolok szerint minden csa
ládnak van takargatnivalója ("a skeleton in the cupboard"). Egy
személy, akiről nem illik beszélni, a "család fekete báránya"/ aki
nek viselt dolgai ráülnek a család mindennapjaira. Akinek híre a
család egészére vet rossz fényt. Akit ezért mintegy el kell rejteni a
világ szeme elől. Legjobb, ha száműzzük őt a családból, a család
emlékezetéből. Ő a tékozló fiú. Az elveszett bárány, aki valamikor
régen fellázadt, és kikérve részét elhagyta otthonát, majd eltéko
zolta az örökség ráeső részét. Ezzel magamagát rekesztette ki a
család kötelékéből, hisz elkövette a főbűnt a család ellen.
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A hazatérés története

A festmény
kompozíciója

Apa és fia

Jézus elbeszélésében a családdal való szembefordulás az apá
val vállalt konfliktus formájában ölt testet (beszédesen hiányzik
az anya ebből a történetből, pedig azt nem lehet mondani, hogy
Jézus példabeszédeiből általában hiányozna az asszony). Az apa
képviseli a család folytonosságát, identitását, ő a család "arca" a
világ szeme előtt. A fiú a család hagyományainak örököse. Ám a
tékozló fiú nem vállalja föl a számára születése révén rendelt
feladatot, elhagyja családját. Azt hiszi, egyedül is el tud boldo
gulni a világban. Hibázik erkölcsileg, ítéletében téved. Távozásá
val a család meghasonlik, jövője megpecsételődik.

Ám a történet vége a hazatérés. Az idegen földön sok meg
aláztatást és nélkülözést elszenvedett fiú életében eljön a pilla
nat, amikor eszébe jut az otthon melege. S bár tisztában van el
követett tettével, s a távozását követő életét terhelő bűnök súlyá
val is, mégis a hazatérés mellett dönt. Döntése, nyilvánvalóan az
átéltek hatására, most helyesnek bizonyul. Ám a döntés követ
kezményei gyarló emberi ésszel - nemcsak számára, de a csa
lád többi tagja számára sem - könnyen feldolgozhatóak. Ahogy
kiszakadásával az egész családra hoz bajt, most hazatérte is fel
bolydítja a család nyugalmát. Mindenkinek színt kell vallania.
Erről a színvallásról szól Rembrandt képe.

3.
A dráma szereplői: az agg apa, a tékozló fiú és az otthon maradt
idősebb testvér. Ök azok, akiknek szembesülniük kell a hazatérés
"botrányával". Lássuk, hogyan jellemzi őket a festő.

A kép középpontjában (nem mértanilag, de a tekintetek, a
fény és a színek által is kijelölten) az apa és a tékozló fiú együt
tese áll. Mintha összenőttek volna. Az apa kezével (melyről egy
fél könyvtárat írtak már össze) magához szorítja a fiát, a térdep
lő fiú pedig odabújik mellkasához, szinte belefúrja magát a má
sik védőszárnyai (az agg vállára vetett égővörös lepel) alá. Mit
fejez ki az a mozdulatfázis, melyet Rembrandt megörökítésre ki
választott?

Az agg férfi - aki mintha egy lépcsőfokkal lejjebb állna 
görnyedt tartású, mégis kinyújtja a nyakát, vagyis fejét előresze

gezi, felénk mintegy, de inkább fiát óvva, és kissé félre is billen
ti. (A fej oldalra billenésének nemcsak a keresés, a vakság gesz
tusaként lehet értelmet tulajdonítani, hanem mintha ezzel ellen
súlyozná a festő, hogy az apa és a fiú épp ellenkező irányba néz
- ami viszont nyilvánvaló a generációs és korkülönbség érzé
keltetésére szükséges.) A fej abban az irányban billen oldalra,
amerre a tékozló fiú feje néz, azt visszhangozza.

Az apa alakjának kissé elmosódott kontúrja - ha a vállak
ívét a fejjel összekötjük - szép rajzolatú, olyan, mint egy boltív,
mely a fiú fölé borul. Ez az alak szabályosan magába zárja a fiú
fejét, s nemcsak két, de három dimenzióban is - rajta keresztül
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mintha egy kapun lépne át a fiú. Apa és fia testileg is kifejeződő

intim kapcsolatát nemcsak a kezek jelölik, hanem az a széles ár
nyéksáv is, mely a fiú kissé oldalra fordított, és így hátulról, rö
vidülésben mutatott fejét végigköveti, s mely azt az érzetet kelt
heti bennünk, hogy valóban mélyen belefúrja magát apja ruhái
ba, testébe. A térdeplő fiú hátulról és kissé oldalról ábrázolt
alakjának leginkább kiemeit testrésze széles, domború háta és
válla, melyet atyja ráhelyezett kezei jelölnek ki. A fiú alakja is
előrehajlik, a másik irányába, s nemcsak a fejét, de testének az
apa alakjával érintkező részét is széles árnyéksáv határolja.

'Míg az apa sovány, szakállas próféta arcát (melyet egyesek
szerint önarcképéről mintázott a festő) teljes szélességében a
néző elé tárja, a fiú arcából alig láthatunk valamit. Ami mégis
látszik a térdeplő alak arcából, azt valami sejtelmes visszfény
lengi be. valószínűleg az apa piros köpönyegének reflexfényei.
Ezáltal szinte testetlenné, delejesen derengővé válik ez az egyéni
arcvonásaitól megfosztott "fegyencfej".

A két egymás felé, egymásba hajló alak apa és fiú közösségét su
gallja, annak a távolságnak a már-már tökéletes felszámolását, amely
köztük a fiú lázadásával támadt. A "visszafogadás" gesztusa ez.

Az idősebb testvér A történetben szereplő harmadik családtag, az idősebb testvér
tőlük jókora távolságban áll. Sudár alakja egyaránt ellenpontja
görbült testű atyjáénak, vagy térdeplő testvéréének. Ő is vörös
köpenyt visel, és kalapot, mint az atyja, és eltérően öccsétől.

Nem teljes arccal fordul felénk, mint apja, de nem is fordul el
tőlünk, mint fivére: a festő profilból mutatja, vagyis pontosan
fele arcát láttatja velünk. Szakállas, mint az apja, szemben borot
vált arcú testvérével, és haját is ugyanúgy hordja, mint az, szem
ben kopaszra nyírt öccsével. Szemét nyitva tartja, de inkább be
felé néz, mint kifelé. Fontosak még egymásba font kezei, me
lyekkel botjára támaszkodik, de közben mintha tördelné ujjait,
zavarodottságának vagyelégedetlenségének kifejezéseképp.

Mindhárom férfiú mozdulatlan abban a pillanatban, amelyet a
festő ábrázol. Kitartott pillanat ez, apa és fia egymásra találásá
nak pillanata, melyet a harmadik fiú zavartan szemlél, mert úgy
érzi, mintha cserbenhagyták volna.

4.
Az apa vaksága Időzzünk most el egy keveset a kép néhány részleténél. Először is

szólni kell arról a szakirodalomban is bevett feltételezésről, mely
szerint az apa gesztusai (lezárt, vagy félig lezárt szemhéjai, kifino
mult kéztartása, oldalra billentett fejtartása) vakságáról árulkodnak.
Mielőtt e feltételezés esetleges jelentésére térnénk rá, idézzük fel
azt, hogyamegtért fiú arcát nem látjuk. Ha e két tényt egymás mel
lé tesszük, az az érzésünk támadhat, mintha a két fogyatékosság 
vakság és arctalanság - kiegészítené egymást. Mintha a fiú a bűn

bánattal együtt levetkőzte volna magáról mindazt, ami személyes
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Rembrandt radikalitása

A kezek ábrázolása és
szerepük

'Henri J. M. Nouwen:
A tékozló fiú hazatérése.

Egy hazatalálás
története. (Ford.: Balázs

Katalin.) Ursus Libris,
Budapest, 2001.

A kezek hatásának
négy oka

volt benne (arcát, haját és szakállát is elveszítette), az apa pedig a
megbocsátás érdekében lemondana "szeme világáról". Fogyatékos
sága mintha azt jelentené, fontosabb számára elveszettnek hitt gyer
meke a szeme világánál is.

Rembrandt festménye radikális szemléletet tükröz. Ahhoz,
hogy a bűnös visszatérhessen az atyai házhoz, meg kell tagadnia
önmagát, egész addigi életét. Arcát a szeretet vörösével festett
atyai palást fényébe kell mártania. Mindent oda kell adnia, hogy
mindent visszakaphasson. Másfelől az apának a megbocsátáshoz
el kell feledkeznie mindarról, amit a világ jelent. Hiszen a tékoz
ló fiú visszafogadása botrányos a világ szemében. Csak egy szü
lő tudja megérteni indítékait. S ahhoz, hogy meg is tudja valósí
tani, hogy csakugyan meg tudjon bocsátani, az apának meg kell
feledkeznie a külvilágról. Ugyanazt az erkölcsön túli tiszta hitet
követeli meg tőle e gesztus, mint amit Kierkegaard emleget Áb
rahám kapcsán (ez utóbbi, Rembrandt által szintén többször fel
dolgozott téma az apa és fia motívum másik bibliai példája, egy
ben bizonyos fokig a tékozló fiú történetének fordítottja). A fiú
arctalansága és az apa világtalansága egymást kiegészítő feltételei
találkozásuknak. Mindketten megfizetik az árát a találkozásnak
- ennyiben radikális Rembrandt szemlélete.

5.
Nézzük most a kezeket! Hogyan éri el Rembrandt, hogy tekinte
tünk rögtön rájuk találjon, s hogy annyi kifejezőerőt tulajdonít
sunk nekik? Hogy az apa kezei rögtön magukkal ragadják a befo
gadó figyelmét, arról számos beszámoló tanúskodik. Így például a
képpel való spirituális találkozásának egész könyvet szentelő

Henri J. M. Nouwen' is hangsúlyozza, hogy "leginkább a kezek
az idős férfi kezei, amint a fiú vállát érintették" - vonták maguk
ra figyeImét. Hogy pedig szándékolt hatásról van szó, annak bizo
nyítékaként hadd utaljak vissza a tékozló fiú témájának egy koráb
bi rembrandti megfogalmazására. Az 1636-ból való grafikára,
amelyen oldalnézetbőlörökítette meg a művész a két alak együt
tesét, de ahol az aggastyánnak csak egyik keze érinti meg a fiú vál
lát. Ez a kézfej, az aggastyánnak a fiú vállához érintett jobbja, igen
gondos figyelemmel, erős rövidülésben, de éppen csak jelzéssze
rűen, leheletfinoman, egyetlen vonallal van megrajzolva. Más for
mában, de ugyanaz a művészi figyelem ölt testet a kezekkel kap
csolatban mindkét képen.

A festményen a két kéz, csakúgy mint az aggastyán arca, tel
jes egészében látható - nincs se kitakarás, se bármilyen különö
sebb rövidülés. Még csak azt se lehetne mondani, hogy a rán
cok, a gyűröttségük, csontosságuk tenné azokat karakterisztikus
sá. Az apa jobb keze lehetne akár egy fiatalabb emberé is.

A hatás kiváltásában elsődleges szerepe van először is annak,
hogyakézfejek háttere, vagyis a fiú háta, a kép legvilágosabb,

196



A kezek mint a
cselekvés megjelenítéíi

2Rényi András: A tékozló
tekintet. Kísérlet egy ké

sei Rembrandt-mü
képhermeneutikai meg

közelítésére. Enigma.
14-15. sz. (1998)

95-132. A tenyér ünne
pe címmel in: R. A.:

A testek világ/ása.
Hermeneutikai tanulmá·
nyok. Kijárat Kiadó, Bu

dapest, 1999, 51-102.

A fiú mezítlábassága

legfényesebb felületei közé tartozik. Vagyis eleve maga a háttér
fényereje hívja föl figyelmünket a kezekre (amit csak erősít a háttér
és a kéz elválasztására használt nagyon határozott árnyékolás).

Másrészt kompozícionális, dramaturgiai szerep jut a kezek
nek. Ők közvetítenek az apa és a fiú teste, a (sötétben hagyott)
felső világ és a (most világossá vált) alvilág között. Mintha vala
mifajta erő áramlana a kezeken keresztül az apából a fiúba. Az
apa úgy helyezi rá kézfejeit a fiú vállára, mintha általuk gyógyí
tani akarna valami szemmel nem látható sebet, betegséget.
Mondhatni az idős ember minden ereje kezeibe összpontosul.
Ezáltal a kézfejek az erővonalak középpontjába kerülnek, s egy
ben a kép kompozíciós rendjének középpontjába is. Ha az ábrá
zolt embercsoport erővonalait felrajzolnánk, azok valahol a ke
zek környékén futnának össze.

Harmadrészt egy tényleges cselekvések nélküli pillanatban a
kezek a cselekvések szerepét tudják magukra venni. A mese, a
történet legfontosabb elemeivé válnak. Csak így tudja elkerülni
Rembrandt, hogy kompozíciója mozdulatlan szoborcsoporttá
váljon. A végső nyugalmat árasztó kézfejek telve vannak élettel,
hatni tudással, tehát nyugtukban is "cselekszenek". Rembrandt
általuk válik képessé arra, hogy .a nyugvás állapotát megtöltse
szellemi-pszichikai energiákkal, hogy világa ne dermedt és élet
telen, hanem bár ünnepélyes, mégis nagyon is drámai történések
helyszíne legyen. A kezek atz átszellemült) nyugalmat és a cse
lekvés dinamikáját képesek egyszerre érzékeltetni.

Végül negyedszer: a kezeknek tere, súlya és tapintása van.
Ráfekszenek a fiú hátára, nyomást gyakorolnak rá, érzékelik és
érzékeltetik annak térbeliségét. Általuk fogni képes az apa a fiát,
általuk érzi és érzékeli annak testi-lelki valóját. A tenyér tapintá
sának élményét a megfestés módjával tudja Rembrandt megosz
tani a kép nézőivel. A kézfejek festésmódja biztosítja azt, hogy
térben hatnak: nem szimmetrikusak, az egyik a hát közepére
fekszik, a másik inkább a fiú vállába kapaszkodik. Térbeli elhe
lyezkedésük egymással ellentétes, nemcsak kétdimenzióban fog
lalnak el egymással majdhogynem merőleges helyzetet, de a
mélységben is egymással ellentétes irányúak. A vállon fekvő kéz
mintha előre, a kép síkja felé mutatna, míg a hát közepére fekte
tett kéz mintha inkább befelé, bizonyos fokig a kép háttere felé
tájolódna. Festői eszközökkel tud így hangsúlyt adni a kezeknek
a festő: hangsúlyozza térbeliségüket, szelíd súlyukat, viszonyla
gos nagyságukat, s mindezt annak érdekében, hogya néző szá
mára jelentőssé, jelentésessé tudjanak válni.

6.
Egy másik részletre is érdemes kitérni. Rényi András a képről

nemrég megjelentetett szép és okos tanulmányában'' - melynek
fő újdonsága az idősebb testvér középpontba állítása, és a néző
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A hazatérés metaforája
vagy "rituális"

lábmosás?

Értelmezési
lehetőségek

szemszögével való azonosítása - foglalkozik azzal a valóban fel
tűnő ténnyel, hogya tékozló fiút mezítláb ábrázolja Rembrandt.
"Nyilvánvalóan nem csupán mezítlábasságról, a "nyomorúság"
egyszerű jeléről van itt szó ... a talp markáns frontnézete sokkal in
kább az esetlenség, a megilletődöttség, a gyermeki sebezhetőség

szuggesztív megjelenítője, a néma és egészen kiszolgáltatott test
metonímiája. Simasága, suta kerekdedsége vizuálisan a tékozló
kopaszra borotvált fejével kerül párhuzamba? A talp, ez a roppant
szenzitív és tökéletesen személytelen felület szinte a fiú »arcává
- pontosabban arctalanságának, elvesztett individualitásának és
megtalált gyermekségének -, szívszorító képévé lényegül." E
pontos és gazdag leíráshoz nehéz bármit is hozzátenni. Legfeljebb
még az juthat az ember eszébe, hogy vajon miért csak az egyik láb
ról került le a lábbeli (szemben a két korábbi rézkarccal, ahol lábbe
linek nyoma sincs (s ahol így a mezítlábasság a vándor létmódjára
utalhat). Ha a levett útipapucs és a mezítláb egyszerre jelenik meg a
képen, akkor olyanfajta magyarázatok juthatnak a befogadó eszébe,
mintha a pillanat sietségének egyetlen árulkodó nyoma lenne az,
esetleg a hazaérkezés metaforája. Ha pedig távolabbi asszociációkat
is szeretnénk megmozgatni, akkor a hosszú útról megtértekkel, és
egyáltalán a vendéggel, a mohamedánoknál a .megüsztulással" kap
csolatos keleti "rituális" lábmosás is eszünkbe juthat, amely - a bib
liai zsidóság körében is élő - hagyományt persze Jézus az utolsó va
csorán keresztény hagyománnyá formált. Amikor Jézus a tanítvá
nyok lábát sorra megmossa, ezzel talán leginkább a mindenkivel
szembeni alázatosság keresztényerényére kíván tanítani bennünket.

7.
A részletek után most próbáljuk meg összefoglalni a művel, s azon
elbeszéléssel kapcsolatos benyomásainkat, melyre a mű épül. Ha va
laki megpróbálja fogalmi nyelvre fordítani a tékozló fiú történetének
Rembrandt nevéhez fűződő festői interpretációját, akkor a következő

súlyos, ám egymást sok tekintetben kioltó fogalmak között kell válo
gatnia: önvizsgálat, önvád, bűnbánat, alázat, szelídség, elfogadás,
megbocsátás, feltétel nélküli szeretet, kegyelem. E szavak azonban
túlságosan is súlyosak ahhoz, hogy így egymás mellett állva együtt
értelmezzenek egy képet, egy történetet. Ha meg akarjuk érteni, mi
zajlik a képen, s az miként hat ránk, akkor a túlsúlyos fogalmakat ke
rülve (s ez az óvatosság hasonló, de nem azonos ahhoz, ahogy Rényi
kerülni próbálja elemzésében a "szentimentálisat", a .Jírizálót") két
menekülő útvonalat választhatunk. Vagy a festői technika felé moz
dulhatunk el, s a művész kézjegyeit nyomozhatjuk (ez kiegészülhet az
értelmezés módszertanán való eltűnódéssel), vagy saját tapasztalatain
kat próbálhatjuk meg mozgósítani, s az elemzés céljaira hasznosítani.

A "saját tapasztalat" fogalma persze meglehetősen képlékeny
- semmiképp sem szabad, hogy felhatalmazást jelentsen vala
mifajta önkényes szubjektivizmusra. Az értelmezés művészeté-

198



A tékozló fiú mint
emberi élet-metafora

Az apa-fiú viszony

Teológiai perspektíva

nek legnagyobb veszélye, hogy az értelmező elhatalmasodik a
képen. Ám e kockázatot meggyőződésem szerint minden értel
mezőnek vállalnia kell.

8.
Az elemzés során abból indultam ki, hogya tékozló fiú lázadása
és "megtérése" családi dráma. Számomra a Rembrandt-feldolgo
zás az apa-fiú viszony végsőkig érzékeny - s nyilván a gyerme
keit, szeretett feleségét és két asszonyát elveszítő festő magánéleté
ből táplálkozó - diagnózisa. A magam számára e viszonyrend
szer analízise teszi értelmezhetővé a szinte kézzel fogható, mégis
végleg letisztult formában magát megmutató drámát. Rembrandt
parabola-ábrázolásának - mely bár dramatizál, soha nem "meg
játszott" - érdeme leginkább az apával és a fiúval kapcsolatos el
várások összevetése. Annak bátor kijelentése, hogy e két néző

pont, az apa és a fiú szerepe az ember életében összekapcsolódik,
sőt egybetartozik. Hogy voltaképpen életünk egyik legfontosabb,
folyamatosan megoldandó feladata e szemszögek legalábbis vi
szonylagos összebékítése.

A már említett Henri J. M. Nouwen nevű katolikus pap köny
ve szerint életünk legnagyobb felszólítása a következőképp fog
lalható össze: Merj "apává válni"! Hogy mennyire radikális e
követelés. azt akkor tudjuk belátni, ha azt is megfontoljuk, a fiú
apává válva múlik el, de az apa fiában hal meg. Számomra - s
itt most a "számomra" szóra erős hangsúly esik - a mester e
mondat elsőre nehezen belátható igazságát próbálja képi eszkö
zökkel alátámasztani. Az aggastyán kitárt karokkal, szembefor
dulva fogadja fiát, hogy keblére ölelje őt, és minden további kér
dés helyett átölelve, testével oltalmazza. Ám próféta arca, a vak
sághoz közelítő tekintete arra hívja föl figyelmünket: az apának
csakugyan meg kell halnia fiában.

Másfelől viszont a tékozló fiú áldozata (személyiségének feladá
sa) is radikális követelés az emberrel szemben, s ezt a tékozló fiú
arc nélküli arca, tólünk elfordult alakjának tisztán leolvasható sze
génysége és kiszolgáltatottsága tudja kifejezni számunkra.

Az apa feltételezhető vaksága és a tékozló fiú "arctalansága"
egymást egészítik ki, s együttes üzenetük az apa és fia viszony
bennünk rejtőző kettősségére utal. Arra tehát, hogy életfelada
tunk apává válni (s ekkor persze az apaság többé nem biológiai
kategória), az apa ellen lázadó gyermeket mindig újra és újra
vissza kell fogadnunk magunkba. Életfeladatunk életáldozat.

Amikor pedig a tékozló fiú történetének, mint családi drámá
nak az értelmezése elér e ponthoz, már többről van szó, mint
egy ismerős családi történet értelmezéséről. Hiszen a család, s
benne az apa-fiú viszony értelmezése a keresztény teológiában is
alapvető fontosságú. Rembrandt képe, a tékozló fiú hazatérése
hozzájárulás ezen örökzöld teológiai témakör feldolgozásához is.
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