
Intim, tiszta beszéd

Nádasdy Ádám: Jól láthatóan 
lógok itt

Nádasdy Ádám az elmúlt évek-
ben sokféleképpen volt látható és 
hallható a nyilvánosságban. Ere-
deti és évtizedeken át nagy oda-
adással űzött hivatásában, tanár-
ként ugyan már egyre kevésbé, 
de helyette rendszeresen hallható 
volt a rádióban nagy hatású nyel-
vészként. Ebben a szerepében egy 
általános gondolkodásmód tudós 
képviselőjére figyelhetnek a hall-
gatók. Megszólalásai azt a meg-
győződést sugallják, hogy min-
den nyelvi jelenség okkal létezik, 
érdemes felé ítéletmentesen, kí-
váncsisággal fordulni. A színház-
ba járók vagy a klasszikus iroda-
lom hívei Shakespeare és Dante 
fordítójaként találkozhattak vele, 
akinek természetesen magáról a 
fordításról, a régiségről és az ért-
hetőség mai feltételeiről is meg-
fontolandó nézetei vannak. Ezek 
a nézetek tették lehetővé számára, 
hogy a Bánk bánt is „lefordítsa”, 
vagyis megalkossa a szöveg ra-
dikális mai kommentárját. Mind-
ezen munkák mellett Nádasdy 
időről időre jelen van a nyilvános-
ságban közszereplőként is, aki a 
számára fontos kérdésekről a rá 
jellemző eleganciával és őszinte-
séggel mondja el gondolatait.

A felsorolt szerepek egy ma-
gánember, egy író, egy tudós 
személyes jelenlétének formái a 
nyilvánosságban. A láthatóság és 
a hallhatóság csatornái. Nádasdy 
azonban nem keresi ezeket a csa-

tornákat, magáért a láthatóságért 
és hallhatóságért biztosan nem. 
Közszereplését, úgy tűnik szá-
momra, a tanár és a polgár hite 
hatja át. Hiszi, hogy egy értelmes, 
nyitott, értékeit, érveit, állításait 
szüntelenül újragondolni kész kö-
zösség tagjaként szólal meg, vagy 
hogy megszólalásaival segítheti 
egy ilyen közösség megszületését. 
Úgy vélem, ez megszólalásának 
feltétele és oka egyszerre. 

Nádasdy a láthatóságnak és a 
hallhatóságnak páratlanul intim, 
ugyanakkor elegánsan tartózkodó 
formáját alakította ki. Aminek a tit-
ka éppen az, hogy nem alakításról, 
szándékos megformálásról van 
szó, hanem természetes azonos-
ságról. Aki nem ismeri, de azonnal 
felismeri hangját és hanghordozá-
sát, érvelésének módját, jellegze-
tes visszakérdezéseit, annak is az 
lehet a benyomása, hogy egyben 
van önmagával, nem mímel sem-
mit. Ismerős, közeli idegen. 

A személyiség történetét, bel-
ső világát a láthatóság és a hall-
hatóság minden egyéb módjainál 
teljesebben, bonyolultabban és 
intimebben állítja elénk Nádasdy 
költészete. A látás és a láthatóság 
sokféleképpen témája verseinek. 
A 2019-ben megjelent Jól láthatóan 
lógok itt című kötet nyitó verse egy 
öniróniával teli, groteszk képben 
ragadja meg a személyiség aktuá-
lis helyzetét: „Két felhő között ím 
lógva maradtam, / a lábam kalim-
pál a semmibe. / Nincs biztos föld, 
szilárd talaj alattam, / de legalább 
ellátok messzire.” A barokk oltár-
képek Isten-ábrázolását Karinthy 
Lógok a szeren című novellájával 
ötvözni – kihívóan frivol, üdítő-



en gúnyos és bátor beállítás. De 
vajon mi e gúny oka? Elvégre a 
láthatóság a költészet természe-
tes velejárója, még annak tárgyias 
formájában is. Az (ön)megmuta-
tás, a mímelés és a szerep persze 
bonyolult dolgok, hiszen a köl-
tői exhibicionizmus sokszor rej-
tőzködésből fakad, de nélkülük 
aligha létezik modern líra. Miért 
keveredik hát az én láthatóvá té-
telébe a Karinthy novelláját idéző 
groteszkség?

A válaszhoz az Arany János-
nak ajánlott, az ő egyik kedvenc 
versformáját megidéző, és vele 
párbeszédbe lépő Ijedt zavarban 
felkapott lepel című vers vihet köze-
lebb. Maga a cím ebben az esetben 
is egy vígjátéki, már-már röhejes 
helyzetre utal, de a versbeli be-
szédszituáció mást mutat. A ver-
set indító „Mit tanultam tőled?” 
kérdés mester–tanítvány viszonyt 
feltételez, aminek párdarabjait 
Szabó Lőrinc Babitshoz írott ver-
seiben kereshetnénk, függetlenül 
attól, hogy Nádasdynál termé-
szetesen nem lehet szó személyes 
kapcsolatról. Nem Nádasdy az 
első, és biztosan nem is az utol-
só, aki Arany költői magatartását 
a sztoikus önkontroll önkorláto-
zó bölcsességével azonosítja. Így 
hangzik az Aranynak tulajdoní-
tott ars poetica: 

Nem robbanás kell: fontosabb a  
     kontroll, 

ne a kabátról írj, inkább csak a  
           gombról, 

nem a teljesség kell. A lényeg: a  
            részlet, 

csatok, övek, kapcsok,  
    rövidárukészlet, 

kis kincset keresni, sarat  
        lepucolni, 

jobb ízű a munka, ha régi a  
          holmi. 

Sorok, szavak szintjén, ott van a  
           megoldás,

megkötni csokorba, amit elgondol  
               más,

csak ne a sajátot, csak ne  
       izgalommal,

foltozni kopottat, bíbelődni  
         rommal,

háttal állni mindig, diszkrét  
        félhomályban,

ezt tanultam tőled.

A részlet egyfelől az Epilógus 
Arany Jánosát idézi meg, széle-
sebben az Őszikék költőjét, más-
felől a fordítót. A fordítás mint 
az önelrejtés problémáját már a 
Jól láthatóan lógok itt című vers 
zárlata is felvetette: „Kell-e má-
sok igazába bújni, / mint hasz-
nált fészket használó madár?” A 
használt fészket használó madár 
képe, a használt tárgy használa-
ta persze megint csak a költészet, 
legalábbis a kötött formák és a 
képi konvenciók hagyományai-
ból építkező, azokat újragondoló 
és tovább gondozó költészet alap-
kérdéseihez vezet, de ilyen tágra 
nem nyitom e rövid írás horizont-
ját. Maradjunk Aranynál, a szto-
ikus öregnél, aki bár lírikusként 
is korszakalkotó, elzárkózna at-
tól, hogy idegen szemek elé tárja 
magát, a fájdalmait fordításokba 
rejti. Géher István A magyar Ham-
let – Arany János furcsa álcája című 
remek esszéje alapján feltételez-
hetjük, hogy Arany a lánya halá-
la okozta mélységes gyász idején, 
felfoghatatlan munkatempóban 
fordította le Shakespeare tragédi-
áját, és bizonyos megoldásain át is 
sejlik a sötétség, amelyben az apa 
tekintete elmerült. A fordítás te-
hát ebben az esetben semmiképp 
sem az önelrejtés eszköze volt 
Arany számára, sokkal inkább a 
gyász megélésének egyedül lehet-
séges módja, hiszen tudjuk, lánya 
haláláról közvetlenül ekkoriban 
nem tudott beszélni. A munka-
tempó pedig ugyancsak nem szto-
icizmusra vall, ahogyan Arany ke-
délyének 1866 után tapasztalható 
elsötétülésére sem ez volna talán 
a legjobb kifejezés. Mindazon-
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által a nagykörösi korszaktól és 
az Őszikék keletkezési idejétől el-
tekintve mégiscsak érzékelhető 
Arany életművében a közvetle-
nebb megnyilatkozások kerülése, 
vagy az európai modernitás szel-
lemének nagyon is megfelelő át-
tételesség. Ennek az alkat mellett 
számos oka lehetett. Nádasdynak 
erre az Arany-képre volt szüksé-
ge, hogy vele szemben, a mester-
től megtanult magatartás ellené-
ben, a leckét haszontalanul elsa-
játító tanítványként valljon arról, 
hogy ő bizony a megszégyenülést 
vállalva, közvetlenül láthatóvá te-
szi magát. Érdekes, hogy az árva 
ének megszólíthatósága retoriká-
jában is a 19. századi versnyelv 
pátoszát engedi a versbe, amit 
nem ellenpontoz irónia. A vers a 
stílus szintjén éppen ott és akkor 
jut a legközelebb Arany korához 
(nem Aranyhoz), amikor a meg-
idézett Arany-képtől látszólag a 
leginkább eltávolodik:

Mégis fénybe álltam.
most, árva énekem, mi vagy te?  

          A szégyen,
önző önarcképem, szellőzés- 

          igényem.
Ruhámat lehúztam, lenyúztam a  

            bőröm.
Tarts vissza, szoríts le, nehezéke,  

             őröm.

A kötet első harmadában két 
olyan vers található, amely az én 
pozícióját általános alannyal tölti 
ki: „Ha élni akar, egy sáros gö-
dör / fölött ugrál az ember” (Épít-
kezés, lábatlankodás), „Az ember 
fordul baráthoz, tanárhoz, / az 
ember kérdez tolmácsot, papot, 
/ az ember átalszik egy életet, / s 
válaszként jó, ha megkap egy na-
pot.” (Egy munkanap) Ugyancsak 
a kötet első harmadában találha-
tó több olyan vers (pl. Vízisí, Egy 
fiókban, Gallér), amely az angol 
barokk költészet egyik kedvenc 
eszközével élve a hasonlatok vagy 

a metaforák hasonlói oldalát (fó-
kuszát) fejti ki részletező elbeszé-
lésben, amivel – tekintve, hogy a 
hasonlítotti oldalon többnyire az 
én áll – ugyancsak a személytelen-
ség felé mozdítja el a líranyelvet. 
A kötet későbbi részeiben ilyen el-
járások nem fordulnak elő. A ver-
sek hangja mindvégig mértéktar-
tó, gyakran önironikus, de a kötet 
második felében egyre intimebb, 
személyesebb, az életrajzi ént is 
közvetlenül látni engedi. 

A vers mint médium inti-
mitása mindig megküzd az ön-
megmutatással. Az ént akkor 
kell megmutatni, ha egyébként 
nem látható. Az intimitásban erre 
semmi szükség, mert jelen van a 
szem, amely lát, jelen van a fül, 
amely hall, és megtörténik a látás, 
a hallás mint esemény. Csakhogy 
a vers olvasóval fenntartott viszo-
nyában az intimitás valamikép-
pen mindig illúzió marad, nem 
törölhető ki belőle az idegenség. 
Amikor egy vers kapcsán beszé-
lünk intimitásról, a hatás forrá-
sa részben éppen az, hogy a sze-
mélyesség takarásban van, nem 
kell feltárnia magát ahhoz, hogy 
értsék. Ez teszi védetté, ez sugall 
biztonságot. Az európai költé-
szet történetében a személyesség 
egyébként mindig projektumként 
öltött formát. Így van ez ma is. 
Az értelmezésre szánt kultúratu-
dományi szempontok és nyelvi 
rendszerek ma sokszor az alko-
tás kiinduló feltételeivé válnak, 
a kultúratudomány felemészti a 
lírát, és a személy egy társadalmi 
diszkurzusforma (női líra, homo-
szexuális líra, traumaköltészet, 
ökolíra stb.) szűrőjén keresztül te-
szi magát láthatóvá. 

Nádasdy intimitásáról ezért 
külön is beszélni kell. Az intimi-
tás tapasztalatát különböző tudo-
mányterületek eltérő módon kö-
zelítik meg. Annyi bizonyos, hogy 
költői szövegek esetében akkor 
beszélhetünk intimitásról, amikor 



a megnyilvánuló személy az ön-
ismeretnek nagyon magas fokára 
jutott, és a nyelvben is kifejeződő 
közvetlen kapcsolatot képes fenn-
tartani az érzéseivel, vágyaival. 
Mivel mindez a nyelvben törté-
nik, interakcióra készteti az ol-
vasót, a beszélővel és önmagával 
egyaránt. Az intimitás tehát rend-
kívül összetett és plurális jelen-
ség. Leegyszerűsítés a nyelvi ön-
kifejezés egy konkrét formájának 
sajátságaként vagy témájaként be-
szélni róla. Most mégis ezt teszem 
annak érdekében, hogy hozzáve-
tőleg jelezzem, miből származik 
Nádasdy költészetének összeté-
veszthetetlen ereje.

A Mozdony című rövid vers 
egy éjszakai séta történetét meséli 
el. A harmadik sor tartalmazza az 
esemény fókuszát: egy kezdődő 
szerelem kétségekkel és vonzással 
teli pillanatairól szól a vers. Fel-
építésének dramaturgiája hason-
ló például a Vízisíéhez. A további 
sorok tulajdonképpen mellékes 
dolgokról számolnak be: a dom-
borzati viszonyokról, amerre az 
út vezetett, egy váratlanul felbuk-
kanó piros mozdony látványáról, 
és mindez természetesen a kife-
jezhetetlen belső történés helyett 
áll. A séta azonban éppen úgy ve-
zet valahova, ahogyan a vers szer-
kezeti útja is, a kezdődő szerelem 
intimitásának páratlanul finom 
testi kifejeződéséhez: „lementünk 
melléje, ott összefontuk / a kisuj-
junkat, eljegyzés gyanánt”. 

Az intimitás nyelvi-szerkezeti 
jelenléte sokkal nehezebben be-
mutatható, nem olyan egyszerű 
rámutatni, mint amikor ez a vers 
témája. Talán nem is mindegyik 
versben tehető meg, ahol pedig 
a befogadást ez mozgathatja. Be-
mutatásra alkalmasnak látszó pél-
daként álljon itt a Kilincs, ágy, ha-
tárállomás című vers:

A kilincshez nemcsak szimbó- 
    lumok tapadnak,

hanem a kezem is. Az ágy  
        igazságát 

nemcsak a kopott, kockás pléd  
           takarja,

hanem a testem is. A határ- 
          állomás

értelmetlen, percegő csöndjében  
          nemcsak az őr

oly bús és mozdulatlan, hanem a  
            múltam is.

A virágládáim helyén, az üres  
          rácsokon

nemcsak az eső ver, körben a  
          balkonon,

hanem a szívem is. A kilincs volt  
            az első,

rajta a kezem, nincs rajta a keze.

A vers két jelölősort fon össze, 
mint egy-egy szálat. Az egyik egy 
tárgyi sorozat: kilincs – ágy taka-
róval – határállomás – virágoslá-
da a balkonon. A másik a beszélő 
személy testi jelenlétének és belső 
világának jelölősora: kezem – tes-
tem – múltam – szívem. A máso-
dik sor elemeit az első sor elemei 
tárgyiasítják, de nem idegenítik 
el, hiszen annak elemei is az én vi-
lágából származnak. A vers azon-
ban itt is elhallgat valamit. Azt, 
hogy a két jelölőláncot mi köti ösz-
sze. Erre csak a második sor egyes 
szám első személyű birtokjeleibe 
foglalt magányosság utal. Hogy 
aztán a vers zárlata („nincs rajta a 
keze”) világossá tegye, hogy az el-
távozott személy hiánya változta-
tott át mindent, az ő hiányát jelöli 
minden tárgy, és az ő hiányát fog-
lalja az énben minden birtokos jel. 
A vers intimitása itt abból adódik, 
hogy az olvasás a ki nem mondott 
olvasását jelenti, a csönd megérté-
sét, miközben a ki nem mondott, a 
csöndbe foglalt tartalom a beszé-
lő én belső világának lényegéhez 
tartozik.
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Alighanem a költészet titkáról 
van szó. A költői beszéd hatásáról. 
Nádasdy Ádám kötete ezt a titkot 
olyan tisztasággal, olyan elegáns 
közvetlenséggel adja át az olva-
sónak, mintha a költészet az euró-
pai kultúra érintetlen anyanyelve 
lenne, mintha semmilyen kétség 
és fortély nem érintette volna meg 
ezt az anyanyelvet. Tud ezekről, 
de túl van rajtuk. Azonos önma-
gával, és nem akar semmi mást 
mutatni, elhitetni, mint ami. Ide 
eljutni a legnagyobb dolog. Töré-
keny és teljes, intim, tiszta beszéd. 
(Magvető, Budapest, 2019)

Schein Gábor

Kettős tükör – fordítva

Richard B. Hays: Visszafelé 
olvasás (Figurális 
krisztológia & Négyszeres 
evangéliumi tanúságtétel)

„Ott jön létre intertextuális 
írás és olvasás, ahol adva van 

egy olyan olvasói közösség, 
amely úgy tekint a korábbi 

szövegekre, mint olyan erőteljes 
szövegekre, amelyeket azzal 

a meggyőződéssel idéz, hogy 
azoknak van mondanivalójuk a 

jelenre nézve is.” 
(Hays,Richard B.: Echoes of 

Scripture in the Letters of Paul, 
Yale University Press, New 

Haven, London, 1989.15.)

Mindenki, aki olvassa a négy 
evangéliumot, szembesül azzal 
a ténnyel, hogy az evangélisták 
Jézus életének és tetteinek bemu-
tatásakor gyakran használják az 
Ószövetséget. Jézus személyének 
titkát is az Ószövetség alapján 
próbálják megfejteni, és az olvasó 
gyülekezetek elé tárni, hogy meg-
erősítsék őket a Krisztusba mint 
Isten Fiába vetett hitükben.

Örvendetes, hogy az elmúlt 
évtizedben több könyv is megje-
lent magyar nyelven, amely teo-
lógiai szempontból foglalkozik 
az evangélisták Jézus-képével. Jól 
illeszkedik ezek sorába az ameri-
kai Duke Egyetem kiváló teológus 
professzorának műve. Írása a her-
meneutika nézőpontjából vizsgál-
ja a témát.

Richard B. Hays régóta fog-
lalkozik az Újszövetségben ta-
lálható ószövetségi motívumok, 
allúziók és idézetek újfajta meg-
közelítésével. Először 1989-ben 
megjelent írásában Pál leveleire 
alkalmazta sikerrel az irodalom-
tudományból ismerős intertex-
tuális hermeneutikai módszert. 
Jelen művében kiterjeszti vizsgá-
lódását az evangéliumokra, és az 
ószövetségi „visszhangok”, inter-
textuális kapcsolatok által létre-
hozott bizonyságot, gyülekezeti 
krisztológiai olvasatot analizálja.

Sokaknak jelent gondot a fe-
szültség Izráel szent Iratainak 
mai, történetkritikai olvasata és a 
hagyományos egyházi értelmezés 
között Krisztus személyére nézve. 
Míg az első gyülekezetek számára 
az evangélisták tanúsága szerint 
egyértelmű volt, hogy a történeti 
Jézus, a Názáreti, akinek szolgá-
latáról tanúskodnak az evangéli-
umok, azonos a feltámadás által 
megdicsőült Isten Fiával, addig 
ma nagy az elbizonytalanodás Jé-
zus személyének megítélésében. 
A szerző nem vállalkozik annak a 
kérdésnek a megvitatására, hogy 
Jézus hogyan látta a maga iden-
titását, ellenben feltett szándéka, 
hogy az evangéliumokban talál-
ható ószövetségi utalások, allúzi-
ók, figurális ábrázolások elemzé-
sével bemutassa az evangélisták 
Krisztus-képét, valamint feltárja a 
Biblia komplex intertextuális há-
lóját. 

Fabiny Tibor a könyv elé írt 
tartalmas bevezetőjében megad-
ja a nálunk kevésbé ismert inter-

 figyelő 115



textuális fogalmak magyarázatát. 
Hays szándékát ő abban látja, 
hogy újfajta megközelítésével hi-
dat akar építeni az egyházak li-
berális és konzervatív irányzatai 
között. Erre pedig nálunk is nagy 
szükség van.

Mi az újszerű ebben a megkö-
zelítésben?

A teológiai kutatás egyik fon-
tos témája, a két Szövetség, Izra-
el Szent Iratai és az Újszövetség 
egymáshoz való viszonyulása 
kap ebben a műben új, érdekes 
megközelítést. A szerző felteszi 
műve elején a kérdést: lehetsé-
ges-e, hogy mi is úgy olvassuk 
Izráel szent Iratait, ahogyan az 
evangélisták olvasták? Feleletként 
két példán bemutatja, hogyan le-
het egyrészt az Ószövetség felől 
olvasni az evangéliumokat, és for-
dítva: az Újszövetség nézőpontjá-
ból. Meggyőződése szerint visz-
szafelé olvasva újszerű értelme-
zést kapunk a teológiai exegézis 
alapelveinek megfelelően. Ezeket 
az alapelveket könyve végén ösz-
szegezi, valamint hermeneutikai 
segédletként a függelékben közli 
az Elen F. Davis-szel közösen ki-
adott Kilenc tézis a Szentírás értel-
mezéséről című értekezését.

A bevezető fejezet után elő-
ször a Szentírás Márk szerinti ol-
vasatának bemutatására tér rá. 
Felfigyel Márknál a Jézus szemé-
lye titkához kapcsolódó kérdések-
re, amelyek sejtetik a választ, de 
ugyanakkor misztikus homályba 
is borítják azt. Meglátása szerint 
Márk az allúzió eszközével rámu-
tat a kendőzetlen igazságra Jézust 
illetően, és akinek van füle a hal-
lásra, meg fogja hallani.

Máté pedig, aki teletűzdeli 
evangéliumának elejét ószövetsé-
gi idézetekkel, a márki sejtetések-
hez fűz magyarázatokat, így mun-
kája tekinthető egyfajta kritikai 
Szentírás-tanulmánynak. Nyíltan 
hangoztatja, hogy az ószövetségi 
olvasat jelentése: Jézus az isteni 

jelenlét megtestesülése a világ-
ban.  

Lukács már szerkesztésmód-
jával, az első kettő és az utolsó 
fejezetek ószövetségi utalásaival 
egyértelmű hermeneutikai kul-
csot ad olvasói kezébe: a Szent Ira-
tokon keresztül kell megértenünk 
Jézust. Ez a tudás a feltámadás 
fényében nyeri el megalapozott-
ságát. Lukács idézetei és allúziói 
többnyire a Septuaginta szövegét 
követik, mivel a gyülekezetek ezt 
használták. Hays hangsúlyozza, 
hogy az Írások ismerete és forga-
tása nélkül az evangélista inter-
textuális utalásai nem érnek célba 
az olvasóknál.

János, hasonlóan Mátéhoz, 
nyílt lapokkal játszik: több törté-
net szereplője felismeri Jézusban 
a Krisztust. Nála a Jn 1,45 és Jn 
5,39-40 adja meg az Írások értel-
mezéséhez, visszafelé olvasásá-
hoz a kulcsot. Mózes és a próféták 
szavainak valós értelmét azonban 
csak a Jézusban hívők képesek 
felfogni. Hays kimutatja, hogy az 
Ószövetséget az evangélista mint-
egy Jézusra mutató szimbólum-
rendszerként használja. Nála nem 
annyira az idézetek, hanem a ké-
pek, ünnepek, események, jelek, 
maga a templom sorsa a Jézusban 
jelen lévő Istenre mutatnak. Jézus 
lesz az a hely, ahol Isten jelen van 
mindenki számára.

A könyv olvasása sok kérdést 
helyretesz, feltárja a létező és szo-
ros kapcsolatot az Ószövetséggel 
az evangéliumi szövegekben. Bár 
módszere nem mindenütt meg-
győző, elgondolkodtató a szer-
ző érvelése. Sokszor bonyolult 
kontextusanalízis hozza létre az 
allúziót a szövegben és az olva-
sóban. Világossá lesz az is, hogy 
Jézus a hívő olvasó számára mint 
az isteni jelenlét megtestesülése 
jelenik meg világunkban, máskor 
meg emberként, emberi reakci-
ókat mutatva cselekszik. A kettő 
kérdéseket fakaszt: Márk kérdése-

116 figyelő 



it, amelyek a feltámadás fényében 
új választ nyernek. Ez a kettősség 
együtt jelenik meg az evangéliu-
mokban. Hays sem akar minden 
kérdést megválaszolni, hanem 
párbeszédre, közös gondolkodás-
ra hívja az olvasót. Evangéliumi 
tanúságtételről beszél, amelynek 
üzenete nekünk, mai olvasóknak 
szól. (Hermeneutikai Füzetek 38., 
Hermeneutikai Kutatóközpont, Bu-
dapest, 2019)

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

Mozgalmi egyházaink 
búvópatakjai (1945–1989)

Tabajdi Gábor (szerk.): 
„Illegális ifjúsági munka” 
(Cserkészközösségek a 
diktatúrában)

Milliós nagyságrendű volt az 1945 
előtti intézményes egyházak mel-
lett működő mozgalmi egyházak 
(olyan vallási egyesületek és moz-
galmak, mint a KALOT, a KIE, a 
Regnum Marianum, a cserkészet) 
tagsága. 1945 után legtöbbjük 
megpróbálta folytatni, és 1948–49 
után sem vezetőiknek, sem tagja-
iknak nem akaródzott abbahagy-
ni, mert – legfőképpen talán a 
cserkészet – életformájuk szerves 
része volt, pedig ez a diktatúra 
számára „illegális ifjúsági munká-
nak” számított. Megjegyzem, mi, 
akik ebben tizenévesen részt vet-
tünk, jóval inkább valami egyéb-
nek tekintettük – szórakozásnak, 
kalandnak, titokban folytatásnak 
–, mint munkának. A Tabajdi Gá-
bor által szerkesztett, általa tu-
dományos ismeretterjesztő kiad-
ványnak tekintett „Illegális ifjúsági 
munka” (Cserkészközösségek a dik-
tatúrában) című, a Magyar Cser-
készszövetség által kiadott hiány-

pótló könyv alcíme félrevezető, 
amennyiben a 30 tanulmánynak 
csak harmada foglalkozik kifeje-
zetten a cserkészettel, ám annyi-
ban mégsem az, amennyiben a 
gúzsba kötött intézményes egy-
házat kisegítő földalatti mozgalmi 
egyház ifjúsági munkálkodásá-
ban rendre felbukkant a hitokta-
tás, a hitélet, az elitképzés mellett 
cserkészkedés is mint tevékeny-
ség, módszer és habitus.

A könyvben szereplő írások-
ban a részt vevő megfigyelést és 
a koronatanúk megszólaltatását 
(ilyen csak elvétve akadhat) pót-
landó rendre szerepelnek az ügy-
nökök (olykor éppen beszervezett 
klerikusok vagy cserkészek) sze-
rencsénkre eléggé pontos meg-
figyelései. Örvendetes módon a 
jobban ismert katolikus mozgalmi 
egyház mellett megjelenik a refor-
mátus és az evangélikus mozgal-
mi egyház is: a KIE és a pasaréti 
reformátusok (Földváryné Kiss 
Réka és Erdős Kristóf írásában), 
az evangélikus „ágostonosok” (az 
ötvenes években lakásán tartott 
összejöveteleket szervező Ágos-
ton Sándor köréhez tartozók) és a 
Rézangyalok (Szvitek Attila Imre 
és Erdős Kristóf tanulmányaiban). 
Furcsa fintora az evangélikus egy-
háztörténetnek, hogy a meglepő-
en életerős evangélikus földalatti 
mozgalomról éppen a Virág né-
ven ügynökösködő Keken András 
(Deák téri lelkész és az Evangé-
likus élet szerkesztője) „jóvoltá-
ból” tudhatunk meg sok mindent. 
Ami még inkább unikális ebben a 
témában, hogy az 1941-ben a hi-
vatalos cserkészetből kizárt, de 
egyházközségi keretben folytató-
dó, és 1945-ben (ritkaságszámba 
menő módon koedukált formá-
ban) újrainduló zsidó cserkészet-
ről is olvashatunk (Lénárt András 
jóvoltából). Megtudhatjuk, hogy 
csapaton belül összecsaptak a ci-
onisták és a kommunisták, és a 
csapat fenntartója a kommunista 
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párt ifjúsági szervezete lett, éppen 
ezért a két rangidős cserkész (a 
későbbi jogtudós és kommunista 
Eörsi Gyula, valamint a későbbi 
irodalomtörténész akadémikus 
Szabolcsi Miklós, alias Colonel) 
sokat töprengtek a „hogyan to-
vább?” módján, míg végül abban 
egyeztek meg, hogy a fenntartó 
szervezet ernyője alatt mint cser-
készvezetők a „polgári kriticiz-
mus” útját választják. 

Értelemszerűen olvashatunk 
a nagyon kevés folyamatosan 
működő közösségek egyikéről, 
a Regnum Marianumról (Soós 
Viktor Attila írásában), amely 
két eléggé eltérő szálból sodró-
dott össze: az angolszász polgári 
cserkészetből és a francia mun-
káspap-mozgalomból. Fájdalma-
san hiányzik a kötetből – bár jó 
néhány írásban felbukkan em-
lítésük – egy érdemleges tanul-
mány a Bulányi György vezette 
Bokor-mozgalomról. Papanek 
Gábornak mint „bennfentes” ko-
ronatanúnak egyik írása az 1950-
től Ördögh János piarista szerze-
tes vezette Pilis cserkészcsapat-
ról tudósít, amelynek vezetője a 
szerzetes vidékre helyezése után, 
1953-ban rövid időre éppen a be-
épült ügynök lett. Másik írása a 
pécsi indiánosdinak álcázott ka-
takombacserkészet mellett (ami-
ről Várdai Levente írt) az ötvenes 
években létszámát tekintve legna-
gyobb, Rozgonyi György vezet-
te szentimrevárosi mozgalomról 
szól. Ez esetben nem ártott volna 
még jobban hangsúlyozni, hogy 
ebben – szemben a többivel és 
jócskán megelőzve a zsinati para-
digmaváltó egyházfelfogást – vi-
lágiak vették át a vezetést. 

Tabajdi Gábor az ifjúsá-
gért felelősséget vállaló moz-
galmi egyház hagyományőrző, 
ellenkulturális és szubkulturális 
szerepét és funkcióját taglalja. Azt 
is helyesen állapítja meg, hogy 
elsődleges közegei az egyházi 

kisközösségek voltak, amelyek – 
főleg ami a lelkiségi mozgalma-
kat illeti – magukba foglalták a 
cserkészetet, de magasabb szintű 
és korszerűbb vallási értékköz-
vetítést folytattak. E munka foly-
tatásaként szó eshetne majd a 
rendszerváltás előtt hazánkban is 
meggyökerező nemzetközi lelki-
ségi mozgalmakról, amelyek már 
élhettek a mozgalmi egyházaknak 
az 1976-os Helsinki Egyezmény 
után megnövekedett szabadság-
terében. Amikor folytatásra bizta-
tom Tabajdit és munkatársait, fel-
hívom figyelmüket az egyházköz-
ségekben folyó, olykor nagyon is 
látványos, ellenőrzött és akadá-
lyozott „ifjúsági munkára”, a kis-
marosi-nagymarosi (és a többi) ta-
lálkozókra, valamint és a féllegá-
lis újraevangelizációs mozgalmak 
könnyűzenéjére. Olvasva Tabajdi 
Kádár János és a keresztény ifjúság 
című ugyancsak unikális tanul-
mányát, ezt a fajta kutakodást is 
folytatni lehetne, mondjuk, Aczél 
Györggyel. (Magyar Cserkészszö-
vetség, Budapest, 2017)

Kamarás István

Párhuzamos jelen idő

Töprengések Farkas István 
életművéről

Egy borongós január végi napon 
kijövet a Magyar Nemzeti Galéri-
ában Kihűlt világ címen rendezett 
Farkas István életműkiállításról, 
azon tűnődtem, mit is láttam az 
imént, tudnék-e írni erről a kiál-
lításról? Ahogy így méláztam a 
liftre várakozva az Országos Szé-
chényi Könyvtár hatalmas épü-
lettömbjében, kinéztem a Tabán 
feletti dombra. A szürke ég alatti 
tájat szemlélve arra lettem figyel-
mes, hogy a szemközti domboldal 
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fakó téli színeiből az előbb látott 
festmények színvilága köszön 
vissza. A tompa színhangok mé-
labúja itt van ma is, 2020 egyik 
álmos délutánján az orrom előtt. 
Farkas István színei olyan egyedi-
ek, hogy akaratlanul is azok sze-
rint látom a képek után a világot. 
A jelenség meggyőzött: írnom kell 
róla. Farkas István festészete újra 
a kor hangján beszél.

De hogyan szólalhat meg újra, 
mitől lesz aktuális egy festő? A 
hiteles életérzéstől. Attól, hogy 
munkájában valóban saját élmé-
nyeiből és érzéseiből indul ki, ez 
mindenkori alapanyaga. Az érzés 
anyagtalan matéria, amely válasz-
tásokban, viszonyokban, kompo-
zícióban, színekben realizálódik. 
Csupa nehezen megragadható, 
szavak által csak körülírható és 
körbejárható dologban. A néző 
ezzel találkozik egy képen. Nem 
pusztán a témával, a beazonosít-
ható formákkal, a képen megje-
lenő mindenkor jelen idejű tör-
ténettel, hanem az elbeszélhetőn 
túl ott pulzáló, a kép elkészültére 
okot adó, érzelemből felfakadó, a 
festő számára elháríthatatlan im-
pulzusokkal is. A kép maga az el-
hárítás. Nem szublimálás, hanem 
ürügy, hogy mégis csak elmond-
hatjuk, tettünk valamit, ha meg 
nem oldottuk is a problémáinkat, 
de festettünk egy képet. Valamit 
lezártunk. A kép lezár, mert kész 
tud lenni. Egy tárgyat mint mun-
kadarabot be lehet fejezni, még ha 
ez ellentétben is áll a soha be nem 
fejezhető kép elterjedt mítoszá-
val. A valóság azt mutatja, hogy 
a munkát előbb-utóbb mindenki 
abbahagyja. A kiállításlátogató 
pedig néz, és kis segítséggel ráta-
lálhat valami személyesre. A min-
denkiben megbúvó saját gond, 
öröm vagy bánat, az empátián és 
a bennünk működő állandó be-
azonosítási kényszeren keresztül 
utat találhat a kép belső ösvényei, 
az érzések közössége felé. 

Márpedig kortársai beszámo-
lói alapján Farkas István egész 
életében érzéseivel küzdő ember 
volt. Leveleiben és baráti vissza-
emlékezésekben egyaránt egy fo-
lyamatosan a belső küzdelemtől 
gyötört alkat arcképe rajzolódik 
elénk. Pszichikus küzdelmei ko-
rán kezdődtek, édesanyja elme-
gyógyintézetbe került és ott halt 
meg, amikor fia még csak 5 éves 
volt. Apja – Wolfner József, a 
Singer és Wolfner lapkiadó tulaj-
donosa – csak munkájával törődő, 
zsarnoki természetének köszön-
hetően a kis Wolfner (később Far-
kas) István tépelődő gyerekként, 
nagy anyagi jólétben, de magára 
hagyatva nőtt fel. Apjával való fo-
lyamatos küzdelmének megrázó 
dokumentuma az a levél, amelyet 
az I. világháború után már felnőtt, 
frontot megjárt festőként írt – és 
soha nem küldte el. A benne for-
tyogó keserűség és elutasítás, va-
lamint az összetartozás (függés) 
érzése egész életét meghatározó 
ambivalens küzdelemben állan-
dósult. („A vérbeli kapcsot nem 
tudom kiirtani szívemből.”) Már 
korai elemzői is észrevették, hogy 
Farkas kapcsolata több szálon ro-
konságot mutat Franz Kafka és 
apja hasonlóan terhelt sorsával.

Farkas István apja 1932-ben 
bekövetkező halála után átveszi 
az örökségként rá maradt válla-
lat irányítását. Ez számára egyfaj-
ta kötelességből vállalt kényszer. 
Továbbra is apja és a körülmé-
nyek szorításában él. Házassága 
megromlik, szétköltöznek. Feste-
ne, de az igazgatói teendők ener-
giáinak nagy részét lekötik. Jól 
csinálja. A vállalat prosperál, al-
kalmazottjaiért sokat tesz, de fo-
lyamatosan nyomást is gyakorol 
rájuk. Észrevétlenül átvette apja 
szerepkörét – minden tekintetben.

A kiadói munkát 45 évesen 
kezdi, a gazdasági válságtól egy-
re nehezedő, az antiszemitiz-
mustól áthatott közhangulatban. 
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Mindezen próbál felülemelkedni. 
Zsidó származását adottságnak 
tekinti, társadalmi osztályában 
bízik, amihez tartozik. Kapcsola-
tai széles körűek és a legfelsőbb 
körökbe is bejáratos. Világlátott, 
francia háttere is egyfajta védőhá-
ló számára. A nehezedő körülmé-
nyek ellenére új műtermet rendez 
be Párizsban, s éli a tulajdonos-
igazgató és a festőművész kettős 
életét. Nehezen összeegyeztethető 
kettősség ez.

Farkas Istvánnak nemcsak az 
életvitelét jellemzi a folyamatos 
kettőségekben megbúvó dráma, 
hanem festészetének is állandó 
összetevője. Már maga a válasz-
tás, hogy festővé vált, apjával 
szemben folytatott szabadsághar-
cának az egyik első lépése. Kiállás 
önmagért.

Mednyánszky László, a csa-
vargó festő, akinek Wolfner Jó-
zsef a barátja, gyűjtője, pártfogó-
ja, éveken keresztül tanítja Farkas 
Istvánt a mesterségre. Magával 
viszi tájfestő csavargásaira is. Már 
16 évesen 1904-ben két képével 
szerepel a Nemzeti Szalon kiál-
lításán. 1906-ban leérettségizik, 
majd egy nyárra Nagybányára 
kerül, Ferenczy Károly tanítja. A 
következő években sok minden-
nel próbálkozik. Tanul Fényes 
Adolf műtermében. Egy évet jár 
a Képzőművészeti Akadémiára 
Ferenczyhez. Majd apja elége-
detlensége miatt belekezd a ma-
gyar festőkre ekkor oly jellemző 
vándorútba, amely először Mün-
chenbe viszi, de onnan Párizsba 
menekül a száraz akadémizmus 
elől. Számára Párizs lesz a festő-
vé érés helye. A mindenhonnan 
odasereglő művészek pezsgő kö-
zege, a friss szellemi impulzusok 
sokasága, az egész életét és mun-
kásságát meghatározó ismeret-
ségei mind itt köttetnek. Megis-
merkedik a kubizmussal, de csak 
mint jó festői gyakorlatra tekint 
rá. Dénes Zsófia, párizsi életének 

közeli szemtanúja, ezt idézi Far-
kastól: „A kubizmus nem cél. A 
kubizmus kulcs a felépítéshez.” 
Farkas szívja magába a modernek 
szabadságát. Ezt az önfeledt tölte-
kezést szakítja meg az I. világhá-
ború kitörése. Bevonul, a fronton 
jeleskedik, rajzolja, festi a katonák 
életét, majd egy évre olasz hadi-
fogságba kerül. 1924-ben tér visz-
sza Párizsba. A város ezalatt sokat 
változott. Új izmusok születtek, ő 
is új társaságokba kerül. Ebben az 
időszakban ismerkedik meg Ed-
ward Munch festészetével, Leon 
Spilliaert és James Ensor szimbo-
lista festőkkel. Nagy hatást gya-
korolnak rá. Betör festészetébe 
az „északi fény” és a melanko-
likus hangulat, amely innentől 
mindvégig jellemzi. Új ismerő-
sei közül André Salmont, a köl-
tőt kell külön említenünk, akivel 
közös munkaként jelenik meg a 
Correspondences mappa 1929-ben. 
A kiadvány nagy feltűnést kelt a 
művészvilágban, a kritika lelke-
sen fogadja a tíz rendkívül igé-
nyes színes nyomatból és a hoz-
zájuk társuló versekből álló albu-
mot. A francia művészeti közeg 
méltatja és magáénak érzi Farkas 
festészetét. „Olyan finomságo-
kat élvezhetünk képein, aminők-
re egy Matisse is büszke lehet” 
– írja róla a Le Monde kritikusa. 
Salmon pedig azzal árnyalta a ké-
pet, hogy „Farkas semmihez sem 
hasonlítható. Egyetlen iskola kö-
vetője: a sajátjáé.” Majd: „Farkas 
túl magyar volt Párizsnak.” Kolb 
Jenő Farkas magyar monográfu-
sa pedig azt írja: „Farkas túl mo-
dern volt Magyarországnak.” E 
jellemzések is kettősségeket fogal-
maznak meg. A kettős megítélés a 
későbbi értékelésekben is állandó 
összetevő. A kiállítás kísérőkiad-
ványában olvasható Marcell Berr 
de Turique visszaemlékezése, 
amely például Farkast mint zse-
niális festőt, ugyanakkor kiállha-
tatlan és sokszor már zavaróan 
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agresszív, zsarnoki személyiséget 
idézi elénk.

Farkas a háború alatt a zsi-
dókat korlátozó törvények szorí-
tásában is kitart alkalmazottai és 
munkatársai mellett. Nem tervezi 
Magyarország elhagyását. Bar-
csay Jenő visszaemlékezése sze-
rint ezzel kapcsolatban egy közös 
barátjuknak, kinyitva irodája ajta-
ját és rámutatva a kiadó dolgozó-
ira ezt mondta: „Nem látod, hogy 
itt mindenki zsidó? Nem hagyha-
tom őket magukra.” A deportá-
lások beindulása alatt alkalmaz-
kodik a helyzethez, de bízik az 
egzisztenciális helyzetéből faka-
dó megkülönböztetett bánásmód-
ban. Behívót kap a Rökk Szilárd 
utcai toloncházba. Csak ekkor 
kezd saját maga érdekében tevé-
kenykedni. Befolyásos barátaihoz 
fordul segítségért, akik közül – az 
ekkor már 81 éves Herczeg Ferenc 
– közben is jár érte a kormányzó-
nál és a német követségen. De a 
mentesítés késik. Két hónap vá-
rakozás után hírtelen Kecskemét-
re kerül, majd onnan 2500 társá-
val együtt bevagonírozzák és az 
auschwitz-birkenaui haláltáborba 
szállítják, ahol azonnal a gázkam-
rába kerül.

A kiállításon erről az utol-
só időszakáról a toloncházból és 
Kecskemétről írt segélykérő cédu-
lái és levelei tanúskodnak. Kérései 
között szerepel: „Kérek bekülde-
ni: vízfestékdoboz, ecset, vázlat-
könyv…” Egy másik üzenetben: 
„Semmi sem fontos nekem, csak 
papírt és ceruzát juttassatok hoz-
zám, hogy rajzolni tudjak.” Az 
esetleg ekkor született képek már 
nem maradtak az utókorra…

Egy visszatért szemtanú, Fá-
bián Béla beszámolója alapján a 
vagonban már „nagyon beteg és 
letört volt”. Megérkezésükkor 
a régebbi rabok figyelmeztették 
őket, hogy ne mondják, ötvenen 
felüliek. Farkas a tanács ellenére 
megmondta, hány éves.

Mindez egy kiállításismertető-
höz képest talán túl hosszúra sike-
rült felvezetés. A csak töredékes 
életrajz felvázolása mégis azért 
szükséges Farkas István festésze-
tének tárgyalása előtt, mert a ki-
állítás is erős életrajzi narratívába 
ágyazza a műveket. Így az élet és 
alkat vázlatos ismertetése elma-
radhatatlan az életmű súlypontja-
inak mélyebb megértéséhez.

Farkas István önálló festővé 
érése 37 éves koráig tartott – azaz 
1924-es második párizsi korsza-
kának kezdetéig –, csak ezután 
teljesedett ki művészete. Ezután, 
már az École de Paris elismert 
tagjaként, festi azokat a műveit, 
amelyekre mint egyértelműen új, 
egyéni hangra a kortárs kritika is 
felfigyel. Különösnek tűnik fel a 
kortársak szemében sajátos fes-
tőtechnikája: vékony falemezre 
fest, simára csiszolt gipszes alapot 
használ, mint a régi reneszánsz 
mesterek. Ebből következik érett 
festészetének esetenként lazúros 
és az alapból sugárzó fényteli jel-
lege. A modernitásban általánossá 
váló fehér alap Cézanne óta legi-
tim módon látszik a kész képen. A 
kompozíció része, amely beépül a 
kép színvilágába; hol előtérként, 
hol háttérként elsősorban világos-
ság- és fényközpontokat képez a 
kép színterében. Farkas a fehér 
alap fénytér- és (áttűnéseivel) at-
moszféraképző jellegét 1928-tól 
folyamatosan használja. Ennek 
a festői felfogásnak az egyik első 
megjelenése az 1928-ban készült 
Világok című, a szürrealizmus ha-
tását egyértelműen magán hor-
dozó kép. A szétszálazódó vastag 
ecsettel felvitt, lazúrosan áttetsző 
festékrétegeken keresztül átde-
rengő fehér alap egy vízalatti vi-
lág sejtelmes fényviszonyait hoz-
za létre. Melankolikusan árnysze-
rű itt minden. Tükröződéseivel 
és formaismétlődéseivel a Max 
Ernst-i képalakító ideákat és a 
frottázs-technikából fakadó fak-
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túragazdagságot idézi, csak más 
festőtechnikával.

Az életmű meghatározó da-
rabjain később is rendre megtalál-
juk ezt az oldott anyaghasznála-
tot és az ezt létrehozó egyszeri és 
gyors, határozott lendülettel ívet 
felrajzoló ecsetkezelést (Zöld és 
Fekete, 1930; Kertben, 1931; Francia 
tengerpart, 1931). Idetartozik még 
az 1931-ből származó Naplemen-
te című képe is, amely erős pers-
pektívájával Van Gogh korai utca-
festményeit idézi, viszont ezen is 
túllép a képmezőbe sávszerűen 
felvitt, izzó, tüzes színeivel. E kép-
csoport legérettebb darabja a Kert-
ben című szintén 1931-es kép. Éles 
színeivel az ősz hangulatát idézi. 
Talán két teázó nőt és egy nyug-
ágyban zsebre dugott kézzel ve-
lük szemben fekvő férfit ábrázol. 
Az áttetszőn éteri figurák között 
valamiféle feszültség dermeszti 
meg a levegőt. A vörös asztal, a 
fehér foltok és a táj világos fény-
központja szinte felizzik. A hát-
térben az út közepén álló (köze-
ledő?) szobor negyedikként zárja 
körül az asztaltársaságot. Jelenlé-
te billeg a személy és a tárgy va-
lósága között, ezzel is a hangulati 
bizonytalanságot növelve. A kép 
jobbszélén üresen álló szék sötét 
színeinek hírtelen konkrétsága 
felfokozza ürességének fontossá-
gát. Feszültségteli várakozás. Ez 
a hangulat általánosan is jellem-
ző Farkas festészetére a húszas 
évek végétől kezdve. Vaszary Já-
nos festészetében lelhetünk rokon 
vonásokra, aki az 1930-as években 
szintén a fényszerűen elővillanó 
fehér alapra könnyed és lendüle-
tes ecsetkezeléssel dolgozik. 

Úgy látom, Farkas kétféle 
módon használja a festéket. Az 
egyik az előbb ismertetett lazú-
ros áttetsző szín, ami módosul-
va és más és más értelemben, az 
utolsó, 1943-as szigligeti képeiig 
vissza-visszatér. A másik a he-
venyészett könnyedséggel felvitt 

fedőfesték-foltok rendszere. Ezt 
elsősorban a nagyalakos közelké-
peinél használja, ahol a képi téma 
figurák mozdulataiban és viszo-
nyaiban artikulálódik (Itáliai em-
lék, 1931; Különös pár, 1934; Vörös 
asztal, 1931; A dombon 1931; Fiatal 
részeg költő anyjával, 1932; A végzet, 
1934). Ezeken a képeken a vastag, 
fedő, homogén színfolt egyfajta 
maszkként, paravánként állítja 
elénk a figurákat és rejti el beazo-
nosítható személyiségjegyeiket. 
Így lép elő főszereplővé a képeken 
az egzisztenciális állapot, amely a 
személyt társakkal körülvéve is 
magányba száműzi. Farkas István 
festészetének talán ez az állandó, 
szorongásig fokozódó egyedüllét 
a legerősebb kifejezése. Itt a figu-
ra nemcsak egyedül van és – mint 
Jean-Antoine Watteau emblemati-
kus képén, a Gilles-en (1719) – ki-
szolgáltatott, hanem – ahogy ké-
peinek többségén – a figura arca 
torz, elfedett, vagy maszkszerűen 
lapos folt, amelyből csak a szem-
üregek sötétje „villan” ki – vagy 
pedig az sem. Itt már nincs szó 
identitásról vagy személyes drá-
máról. Farkas képein a harmincas 
évek elejétől az emberi jelenség 
végletes kiüresedését állítja elénk 
mint egyedüli élethelyzetet. A vi-
lágdráma a személyben ölt testet, 
ezzel önmagától fosztja meg, ki-
üresíti és személytelen díszletté 
teszi. Már semmi sem történik, 
csak az, hogy egyedül vagyunk. 

Az életműben ennek az egyik 
utolsó kifejeződése a Márkusék 
Barcsayval című kép 1938-ból, ahol 
a három ember viszonya egyértel-
műen valamiféle interperszoná-
lis dráma jéggé fagyott pillanatát 
rögzíti. Szinte felhangzik a ma-
gány sikolya.

Utolsó szigligeti korszaka 
némi magánéleti megnyugvást 
hoz a festő számára. Tájképeire 
visszatér a derű, csendéleteinek 
némelyikébe a derengő, tompa 
fény. Az utolsó művek intimitá-
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sa fokozódik, egy akt tűnik fel 
a csendélet mögött a háttérben 
(Kompozíció, 1941), gyerekeiről 
fest erőteljesen franciás kompozí-
ciót (Asztalnál, 1943). A fény festői 
kifejezése néhány képén átalakul. 
Ezek mindegyike csendélet. Az 
anyaghasználata és fénykezelése 
Egry József technikájához válik 
hasonlóvá, akivel ismerik egy-
mást, hiszen Egry a közeli Bada-
csonyban él és dolgozik. A tár-
gyak transzparensekké válnak, 
mintegy feloldódnak a fényben; 
megjelenik a kék, vibráló körvo-
nal (Szent István napja, 1943; Kávé-
főzős csendélet, 1943; Kompozíció I., 
1943; Kompozíció II., 1943).

Farkas István önmagát fes-
tőként úgy határozta meg, mint 
aki az expresszionizmussal és a 
szürrealizmussal tart. Képeinek 
expresszív jellege vitathatatlan, 
szürrealizmusa viszont már ne-
hezebben érhető tetten, mert el-
fedi a képszervezésében működő 
szimbolista szemlélet. Ezt a benne 
működő szürrealizmust talán a 
Kísértetek háza című 1930-ban fes-
tett képe világítja meg legjobban. 
A kép előterében egy reszketeg 
vonallal megfestett fehér vas szék 
látható. Ez a szék és karfás roko-
nai több képén feltűnnek, legtöbb-
ször valamiféle megelevenedés-
ben lévő helyzetben. Épp lénnyé 
válnak vagy már lényként van-
nak jelen. A fehér szék a Kisértetek 
háza című képen konkrétan egy 
fehér vonalrajzzal felvázolt, füle-
it hegyező vagy szarvakat viselő 
démoni négylábú vízióját kelti. 
A fehér vonalrajz segíti a kísértet-
jelleg kifejeződését. A ház körüli 
jelenetben a kép közepén áll a két-
féleképpen látható szék. Erre gon-
dol Benedek Marcell, amikor visz-
szaemlékezésében azt írja, hogy 
ez „[a] leggonoszabb, legfélelme-
tesebb bestia, amelyet életemben 
láttam. Csontváz, amely karmos 
lábaival feltépi a föld keblét.”

A Farkas István életművének 
gerincét alkotó képek nyomasz-
tó tematikája tehát két egymástól 
el nem különíthető okra vezethe-
tő vissza. Egyrészről a személyes 
apa–fiú konfliktusra, amelytől 
soha nem szabadulhatott, más-
részről az 1920-as évek végétől 
kibontakozó társadalmi drámára, 
amely végül a halálba küldte. Az 
első megalapozta alkotói maga-
tartását, a második erre az alap-
ra rakodott rá elviselhetetlen eg-
zisztenciális súlyként. Ily módon 
Farkas István egész életművére 
nehezedő emblematikus képe, A 
szirakuzai bolond (1930) nemcsak 
a kilátástalan helyzetben tévelygő 
ember kiútkeresésének és segély-
kiáltásának tragikus szimbóluma, 
hanem az állandó verőfénytől lá-
tását vesztett ember kétségbeesé-
sének monumentális emlékműve 
is. (Magyar Nemzeti Galéria, 2020) 

Csordás Zoltán

Két pályavég

Beethoven: A három utolsó 
szonáta, op. 109, 110, 111 
(Maurizio Pollini – zongora)

A művészet világában régóta él 
az utolsó művek kultusza. Legyen 
szó zenéről, irodalomról, festé-
szetről, minden művészeti ágban 
különleges figyelmet szentelünk 
a búcsúzó műveknek: azoknak az 
alkotásoknak, amelyeket a mű-
vész élete végén hozott lére. Úgy 
hisszük, ezek tartalmaznak vala-
milyen többletet. Sokan érzik úgy, 
hogy ez a többlet nemcsak egy 
hosszú művészpálya során felhal-
mozott tapasztalat és bölcsesség 
hozadéka. Részben nyilván az is: 
a művész, mint mindenki, élete 
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végére gyűjti össze a legtöbb érté-
kes tudást önmagáról és a világ-
ról. Ezenfelül azonban a szóban 
forgó többlet némelyek számára 
transzcendens: ők az utolsó mű-
vekből olyan üzenetet vélnek ki-
olvasni, amely előleg egy másik 
szférából, ahová az alkotó átlépni 
készül. Ha ez a szféra csupán a 
nemlét, a tudás akkor is súlyos és 
magvas, és az utolsó művek idejé-
re érik be: „…tudom, hogy el kell 
mennem innen.” Ezt az előleget 
mindenki magában hordozza éle-
te végén, a köznapi ember is, aki 
nem alkot. A különbség az, hogy a 
művész bele is kódolja alkotásai-
ba ezt a torokszorító mondandót, 
amelytől nekünk, befogadóknak 
megborzong a hátgerincünk. Az 
utolsó művek üzenete szavakban 
nem megfogalmazható. Nem vá-
runk ezektől az alkotásoktól re-
ceptet, valamit, ami majd megold-
ja helyettünk a problémáinkat. Az 
utolsó művek üzenete titokzatos-
ság és megrendülés. A Megnevez-
hetetlen közelléte. 

Nemcsak a teljes életműve-
ken belül jelöljük meg borzon-
gásunkkal az utolsó műveket, de 
egyes műfajok kései, legutolsó 
alkotásai is az adott műformában 
megfogalmazott végrendeletnek 
számítanak. Az egyik legemléke-
zetesebb ilyen példa nem is mű, 
hanem műcsoport: Beethoven 
három utolsó zongoraszonátá-
ja 1820–21–22-ből. Ezek a művek 
öt–hat–hét évvel a zeneszerző 
halála (1827) előtt keletkeztek, és 
nemcsak a zongoraszonáta, de ál-
talánosságban a szonátaműfaj te-
rületén elvégzett munkájának is 
záró kövei. Bár különálló opusok, 
sokan érzik összetartozónak őket. 
Bennük távolodik Beethoven 
legmesszebb a műfaj klasszikus 
modelljétől, bennük nyitja meg 
leghatározottabban az utat a ro-
mantikus kifejezésmód és forma-
alkotás felé, és ezekben a művek-
ben mindezeken felül még a tőle 

megszokottnál is személyesebb 
hangot üt meg, olyan vallomásos 
alkotásokat hozva létre, amelyek 
a legközvetlenebb módon szólít-
ják meg a zenehallgatót. Amióta 
a modern hangversenyélet ki-
alakult, ez a három mű minden 
zongoraművész hangszeres és 
előadói képességeinek-tudásának 
egyik legnagyobb próbatétele. 
Két hasonló momentum állítható 
párba velük: Mozart utolsó három 
szimfóniája és Schubert utolsó há-
rom zongoraszonátája.

A közelmúltban jelent meg a 
három utolsó Beethoven-szoná-
ta Maurizio Pollini új felvételén. 
Az olasz zongoraművész tavaly, 
hetvenhét évesen, a müncheni 
Herkulessaalban készítette a fel-
vételeket. Két gondolattól érde-
mes tartózkodnunk: ne feltéte-
lezzük, hogy fiatal muzsikus nem 
játszhatja igazán meggyőzően egy 
idős vagy meglett korú zeneszer-
ző kései műveit. Ugyanígy azt se 
állítsuk, hogy az előrehaladott kor 
eleve az interpretátor kezébe adja 
a kései művek kulcsát. Mi tagadás, 
e sorok írójának az előítéletmentes 
gondolkodás iménti intelmei elle-
nére is az a tapasztalata, hogy az 
olyan kompozíciókat, amilyen 
Beethoven három utolsó szonátá-
ja, többnyire az idősebb zongoris-
ták játsszák igazi hitellel. Még ak-
kor is így van ez, ha a kor elvesz 
valamit a hangszerjáték technikai 
tökéletességéből és az állóképes-
ségből. Beethoven – nyilván nem 
akarattal, inkább ösztönösen – ar-
ról is gondoskodott, hogy ez az 
ellentmondás feloldódjék: a kései 
három szonáta nagyon nehéz, na-
gyon bonyolult, nagyon virtuóz, 
ugyanakkor azonban van bennük 
valami különös nyerseség és dara-
bosság is, amellyel szerzőjük már-
már kinyilvánítja, hogy itt nem a 
tökéletes hangszeres megvalósítás 
az elsőrendűen fontos, hanem az 
emelkedettség, az átszellemültség 
és a sokszor transzközeli indulat.
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Mint ismeretes, Pollini 1960-
ban, tizennyolc évesen megnyerte 
a varsói Nemzetközi Chopin Ver-
senyt. A zsűri egyik tagja, Arthur 
Rubinstein akkor mondta róla 
az azóta sokszor idézett szava-
kat: „ez a fiú jobban zongorázik 
mindannyiunknál”. Mindezt nem 
azért érdemes felidézni, hogy je-
lezzük, milyen sikeres és elfoga-
dott volt Pollini már pályafutása 
legelején is, hanem azért, hogy 
azzal folytassuk, ami ezután tör-
tént, mert ez az, ami leginkább 
jellemző Maurizio Pollinire – sze-
mélyiségére és pályafutására. A 
fiatal versenygyőztesek akkori-
ban és ma is azt tették-teszik, amit 
mindenki: megragadták a sikert, 
kihasználták a figyelmet, rávetve 
magukat a fellépési lehetőségek-
re. A jelszó: befutni, minél előbb 
feljutni a karrier csúcsára, annyit 
koncertezve, amennyit csak le-
het. Pollini nem ezt tette, hanem 
az ellenkezőjét: közvetlenül a 
versenygyőzelmet követően egy 
teljes évre visszavonult és nem 
koncertezett. Arturo Benedetti-
Michelangelit, a kor egyik legna-
gyobb zongoristáját választotta 
mesteréül. A hatvanas évek elején 
esztendőkön át csak korlátozott 
számban adott hangversenyeket, 
inkább arra használva idejét, hogy 
alapos tanulmányokat folytasson 
és repertoárját bővítse.

A történet pontosan jelzi, ki 
Pollini. Nemcsak korának egyik 
legnagyobb zongoraművésze, de 
különlegesen elmélyült muzsikus, 
kifinomult entellektüel, és kivéte-
les jellem. Ha olyan pályatársakat 
kellene felsorolnunk, akikhez al-
kata, következetessége, művészi 
igényessége hasonlítható, Alfred 
Brendel, Martha Argerich, Mur-
ray Perahia, Grigorij Szokolov, 
Schiff András, Ránki Dezső neve 
kínálkoznék. A gondolkodóké, a 
maximalistáké, a nonkonformis-
táké, akik nem tekintik maguk-
ra nézve kötelezőnek a zeneipar 

konvencióit. Ezekre a tulajdon-
ságaira szüksége is van a három 
utolsó Beethoven-szonáta tolmá-
csolásakor, és ezek a tulajdonsá-
gok hozzá is segítik ahhoz, hogy 
valóban méltó, emlékezetes telje-
sítményt nyújtson e művek elő-
adásakor.

Pollini zongorázását hallgat-
va első élményünk a hang eg-
zaktsága. Tiszta, világos billentés, 
transzparens hangzás, csengő tó-
nus szolgálja a dallamok plaszti-
kus megformálását éppúgy, mint 
a beethoveni zongorafaktúra 
szerkezetének átvilágítását. Ha-
sonlóképpen fontos a ritmus éles 
rajzolata, a tempóvételek bölcs ki-
érleltsége és a hangsúlyok átgon-
dolt adagolása. A dinamikát is a 
tudatosság uralja: Pollininál nin-
csenek túlzások, szélsőségek, nem 
a pillanatnak, hanem az örökké-
valóságnak zongorázik, minden 
előadói döntés mögött érezhetjük 
az azokat befolyásoló mérlege-
lést. Az előadásmódban bámula-
tos egyensúlyérzékkel érvényesül 
a személyesség és a leheletfinom, 
alig érzékelhető távolságtartás. 
Részben ezzel a nemes tartással is 
magyarázható, hogy a gesztusok 
mindig jelentőségteljesek: Pollini 
az understatement művésze. 
Ugyanakkor a nagy beethoveni 
fokozásokhoz érve vagy a kései 
Beethoven zongorazenéjében oly 
jellegzetes indulatkitörések alkal-
mával Pollini sem fegyelmezi meg 
mesterségesen előadói stílusát, át-
adja magát a zene sodrásának és 
felszabadítja a kitörések erejét.

A kései Beethoven zongora-
szonátáiban, és általában Beetho-
ven kései művészetében rendkí-
vül fontossá válik két szerkesztés-
mód: a variációs gondolkodás és a 
fúga. Ez a kettő a három kései szo-
nátában is meghatározó jelentősé-
gű. A variációalkotás a személyi-
ség, a lélek folytonos útkeresését, 
átlényegülések során megvaló-
suló tökéletesedését juttathatja 
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eszünkbe, a fúga a küzdelmet, a 
bajvívást a sorssal és önmagunk-
kal (Beethoven zenéjének és egész 
világszemléletének lényegi eleme 
a küzdés). Pollini keze alatt meg-
rendítően személyesek, vallomá-
sosak a variációs tételek és hatal-
mas feszítőerővel telnek meg a fú-
gák. Hasonlóképpen nagy affini-
tással fordul a zongoraművész a 

kései három szonáta formavilágá-
nak sok-sok rendhagyó, meghök-
kentő eleméhez: ezek a megoldá-
sok revelációszerűen hatnak ujjai 
alatt. A három szonáta felvétele 
méltó a nagy kompozíciókhoz: 
két pályavég jelentőségteljes ta-
lálkozása. (Deutsche Grammophon, 
1 CD)

Csengery Kristóf
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