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Adatok, dokumentumok szerint mind Esterházy 
Pál, mind Nádasdy Ferenc Jan Thomas mecénásai 
közé tartoztak. A 17. századi magyar arisztokrácia 
tevékenységében jól ismert, hogy a legjelentősebb 
családok egy-egy jobb kvalitású művészt kézről 
kézre adva, többen is foglalkoztattak. Jan Thomas 
bécsi működése révén a Rubens-kör festői nyelve 
és látásmódja közvetlenül gazdagította a magyar-
országi művészet történetét. Nagyobb lélegzetű 
mitológiai és vallásos munkáin Rubens késői táj-
képeinek örökségét vitte tovább. Ezt tanúsítják a 
Fraknó várát és Léka plébániatemplomát díszítő 
alkotásai. Meglátásom szerint Zrínyi Miklós rend-
kívüli személyisége mély benyomást tehetett a 
portré festőjére. Későbbi kompozícióin arcvoná-
sait véljük felismerni: Szent Sebestyén Léka plébá-
niatemplomában vagy a Nagy Sándor és Diogenész 
találkozása című képen a nagyszebeni Brukenthal 
Múzeumban. 

(Jan Thomas: Zrínyi Miklós félalakos képmása, 
1662-1663 származástörténetéhez Buzási Enikő, 
Cennerné Wilhelmb Gizella, Galavics Géza és Tátrai 
Júlia vonatkozó publikációit hívtam segítségül.) 

2015 telén Velázquez kiállítás a bécsi Kunsthis-
torisches Museumban. Lebilincselő, hiteles múze-
umi szemlélettel felépítve, megrendezve. Furcsa, 
de manapság ez erénynek számít. Világszerte, így 
hazánkban is egyre szaporodnak a különféle lát-
ványelemekkel, „extrákkal” megbolygatott kiállí-
tások. Ilyenkor szinte nem is a műtárgyaké a fősze-
rep. Elterelődik róluk a figyelem egy különböző 
médiumokkal és médiumokra irányított látvány-
világba. Hang- és fényeffektusok, „korhű” tapéták 
zavaró határozottsággal kikövetelik, hogy hogyan 
és milyennek lássuk a műtárgyakat. A bécsi kiállítás 

esetében Velázquez és néhány elsőrangú kortárs 
alkotó képe dominál, amelyek saját művészeti 
erejükkel avatnak be titkaikba. A spanyol mester 
ecsetje nyomán testet öltenek a Habsburg-ház 
spanyol ágának ismert alakjai. Köztük infánsok és 
infánsnők is. A festő több változatban, pompás 
öltözékekben örökítette meg a gyermek infánsnő 
Margarita Teresát. Ő I. Lipót magyar és cseh király, 
majd német-római császár első felesége. Habsburg 
Mária Anna és IV. Fülöp spanyol király leánya. 

A múzeum egyik kis oldaltermében különös kép 
hívja föl magára a figyelmet. Jan Thomas: Ünnepi 
lakoma című, fára festett képe, 1666-os datálással. 
A kép témája I. Lipót és Margarita Teresa esküvői 
ünnepsége és annak asztaltársasága. A gondos 
aprólékossággal készült mű festőileg is élvezete-
sen érzékelteti a feltálalt étkek bőségét. Minden-
képpen szokatlan kompozíció. Jan Thomas oeuv-
re-jében talán társtalan. A meghívott előkelőségek 
mintha színházi kosztümben ünnepelnék a nagy 
eseményt. A mozgalmas kép alkotója csaknem 
minden egyes figurának karaktert adott, olykor 
szinte a humor jegyeivel. A kontrasztos ellen-
fény alkalmazása hatásosan emeli ki a vonásokat. 
Itt jelentkezik Jan Thomas, az udvari festő. Vagy 
ahogyan a helyi ismertető megjegyzi, az „udvari 
fotográfus”. Ugyanaz a művész, aki három évvel 
korábban a modell rangjához méltó képet festett 
Zrínyi Miklósról. 

Írásom szubjektív mozaik. Tűnődés-töredékek 
a magyarok tudatában mélyen élő Zrínyi Miklós 
halálának tavalyi évfordulója alkalmából. 

2015 februárjában

Tömöry Péter

Május
Virágos karját, lám, kitárja
kertünk, a pitypang bóbitája
szórja üdvét a világra.
A május harsány hersenés.

Magvak duzzadnak,
tüszők pattannak, 
epekednek buja bibék:
„még! még! tovább! még! nem elég!”

Sziromra vetkeznek a fák,
szöszös méh, tétova bogár
kutatja titkuk rejtekét:
„édes a kehely, befogad, 
úgy birtokol, hogy közben ad!”
Vissant, sikong a kéj.

Arany mézet csurgat a mámor,
sugárkévében a virágpor
zsong-zsibong a kerten át:
kozmikus csillag miriád.

Pulzál a nappal, peng az éj,
zabolátlan a szenvedély.

Elkószál a kutya, a macska,
űzi a teremtés parancsa,
az újjá érlelő idő...

Imám is sarjad, kérlelő:
„kegyelem, Uram, kegyelem, 
tavaszba temesd el telem!”

Emlékszel
Emlékszel, kedvesem az ágyra,
amelyben nem háltunk soha,
amelynek álom volt a váza
s befödte lepkék hímpora?
Emlékszel, kedvesem a szóra,
mit nem mondtál nekem soha,
arra a szelíd, első csókra,
mit nem nekem adtál oda?
Emlékszel, kedves, a vízipókra,
mint jégre ezüst korcsolya,
rajzolt jelet a tükör tóra,
ami nem fagyott be soha?
Emlékszel, kedvesem, az árnyra,
ami nem vetült sehova,
és belepte mégis a fákat,
mint arkangyalok mosolya?
Emlékszel, kedvesem a versre,
amit nem írtam meg neked,
arra a sípoló ős csendre,
ami magába temetett?
Emlékszel, kedvesem, voltodra,
ami jelenem, kénytelen,
szélben jajgató dallamokra,
miket nem hallottunk sosem?
Emlékszel még a pillanatra,
mi nem múlt el s nem született,
arra a rőt, őszvégi parkra,
hol nem láttál meg engemet?

Emlékszel kedves, hogy te nem vagy?
Én emlékszem, hogy nem vagyok!
Bolyongunk egymás hiányában,
vak űrben nemvolt-csillagok.


