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Sol Invictus

Fagyos sziklák hasadékában, nagy és kis fenyők között-

alatt a hóesésben kisfi ú álldogál nagyméretű, fekete-fehér 

grafi kai nyomaton egy kiállítás nyitóképeként. Korunk 

egyik legfontosabb művésze, Anselm Kiefer mostani 

európai retrospektív tárlatai közül a bécsi Albertina a 

vegyes technikával, különböző anyagokkal applikált és 

kézzel felülírt fametszeteket mutatja be. „Sírása hideg 

tengelyében áll a fi ú” – Pilinszkynek ez az egysoros verse1 

is felidéződhet bennünk a kép által, néhány évvel előbbi 

emlékképből íródhatott csak, mint amikor a kisfi úról 

(Kiefer?) a metszet alapjául szolgáló fotó készült. Az emlí-

tett fametszet címe Sol Invictus (Legyőzhetetlen Nap), 

melyet a Mithrasz-kultuszból Elagabal (Heliogabalus) 

honosított meg a napisten születésnapjaként: ezt a napot 

vették át a keresztények Krisztus születésére vonatkoztatva, az első 

századokban e kultusz volt a kereszténység legnagyobb pogány 

versenytársa. A világra ártatlanul rácsodálkozó, önmagára (az adott 

helyre és időbe vetettségére, ittlétére, történelmünkre) ráeszmélő 

ártatlan ifj úban a Fiú szimbóluma tekint ránk, csak most épp nem a 

téli, hanem a tavaszi napforduló idején. Erős kontrasztokra hangolt, 

kopogós, csalóka fényben játszó, meggyötört óriás könyvlapok 

jönnek, egy biztos, a fény utáni vágyunk örök.

Fába vésve,

nem kőbe, mint a Törvény. Kiefer keze alatt egyébként a beton is 

lélegző, rusztikájában is fi noman lüktető, esendőségünket megteste-

sítő szellemi entitás lesz, miközben tenyérnyi fotók, fosszíliák, papírtö-

redékek válnak műhelyében spirituális töltéseikkel súlyos opusokká, 

egyetemes kőtáblaerejű üzenetekké. Egy klasszikus, sőt a legősibb 

sokszorosító technikára, a fametszetre épül Kiefer majdnem minden 
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itt kiállított lapja. Mint a legtöbb művénél, itt is technikai 

sokféleséggel, assemblage-szerűen összerakott, egymásra 

rétegzett, festői eszközökkel is beavatott, monumentális 

művekkel állunk szemben, érdemes mégis az alaptechni-

kánál, a fametszetnél (magasnyomás) megállnunk. Ez az 

eljárás távol-keleti eredetű, és évezredes múltra tekint 

vissza, mely talán arab közvetítéssel került Európába: 

hozta a Kelet mintateremtő, dekoratív késztetéseit, termé-

szetbe ágyazott, meditatív életszemléletét, de kallig-

rafi kusan tömör és expresszív kifejezésmódját is, majd 

vált a Gutenberg-galaxis alapjává, egy új, mérföldkősúlyú 

kommunikációs rendszer bázisává.

A nagyméretű, de tudatosan töredék jellegűen össze-

rótt fadúcok eredendően organikus, időhordozó jellege 

mellett ugyanakkor architektonikus anyagok is. Évgyűrűi 

is aff éle történelemfoglalatok, edénynyalábokba rende-

ződött szállítószövetei mintha az embert – történel-

münket, sorsunkat – is hordoznák. De ne feledjük azt 

sem, hogy egész ittlétünk stációit bölcsőnktől az élet 

vizén úszó csónakunkon át koporsónkig végigkíséri a fa. 

Anselm Kiefer nagy horderejű, szembesítő munkássága 

és e monumentális grafi kái visszatérően hordozzák 

önmagunkhoz, civilizációnkhoz és a természethez való 

viszonyunkat, az önmagával és szellemi-fi zikai hordalé-

kaival-hordalékaiban viaskodó-vergődő embert, még 

ha az ember alakja többnyire önmaga hiátusaként van 

is jelen. Az erőteljes léptékváltás alá vetett személyes 

jegyzetlapok egyedi táblaképekké, sajátos szakralitást 

hordozó szárnyasoltárokká, ikonosztázokká avatódnak.

A történelem és a mítoszok hordalékaiként

jelennek meg Anselm Kiefer óriás fametszetein és nyitott 

installációban elhelyezett óriáskönyvlapjain hazája 

ironizálón mitikus objektumai, a történelemmel terhelt 

tájai, jelképei, múltrekvizitumai. A művész szülővárosa, a 

baden-württembergi Donaueschingen hagyományosan 

egy katonai helyőrség volt; a második világháború óta 

a francia katonaság állomásozott itt az 1990-es évek 

elejéig, az amerikai légierő kórházat tartott fenn, a svájci 

és a francia határtól sem fekszik messze. Az említett 

történeti és időrétegekből eszmélő Kiefer talán nem 

véletlenül provokatív ifj úkori akciókkal, nyugtalanító-

felkavaró, szimbolikus művekkel kezdte alkotói tényke-

dését, jelen óriásgrafi káiba ez a felrázó, amnéziamegtörő, 

önvallatásra késztető nézés metsződik továbbra is bele: a 

német történelmet, annak mítoszait, kulturális epizódjait 

helyezi egyetemes, de egyúttal rendkívül személyes 

megvilágításba. Joseph Beuys elképzelése, mely szerint 

kulturális mítoszok, metaforák és szimbólumok felsora-

koztatásával közelebb kerülhetünk a történelem megér-

téséhez, nagy hatással volt a fi atal Kieferre. A művész 

hatalmas, olykor háború utáni dübörgő csöndet árasztó, 

matt tükröket tart most elénk, melyeken a markáns 

fekete függőlegesekként, oszlopokként, rácsokként megjelenő fák 

a lent-fent viszonylat rétegolvasatait, míg az ábrázolt víztükrök, 

erdősávok, utak, földbarázdák vízszintesei feszült nyugalmat vagy a 

mélyben örvénylő sejtelmességet árasztanak.

A Rajna

évszázadok óta a németek szimbolikus folyója, kulturális-politikai 

határa Franciaországgal, miközben olyan fajsúlyos egyéniségek 

ihletője, mint Hölderlin, Heine vagy Byron és Turner. De egyik fő 

forrása Wagner rajnai romantikájának is, miként számos valós és 

vélt, túlfűszerezett-fűtött mítosznak is, mely a náci ideológiába 

torkollott. „»Nekimenni a Rajnának« – szép kifejezés, egy nap talán 

én is megteszem, nem mintha életunt lennék, nem vagyok az, de 

szép lehet odalenn zöld iszapban vándorolni a történelmen át, a 

tengerfenéken, megkerülni a brit szigeteket, aztán Bretagne-ban 

újra előjönni – és a fülemben örökké az a sikolyba szaladt Chopin, 

az a vad cafatokká szakadt melódia, amikor Carl végigvert a 

baltával a billentyűkön, mielőtt kiverte őket, a húrok meg kormos 

lepényekké olvadtak a tűzben.”2 Különös, az iménti sorokat akár a 

Kiefer metszeteinek Rajnájában hánykolódó nőktől (Die Reintöchter 

– A Rajna lányai) is idézhetnénk, pedig ezeket Heinrich Böll utolsó, 

posztumusz művében, az Asszonyok rajnai tájban című könyvében 

A N S E L M  K I E F E R : 

A Rajna, 1993, 

fametszetkollázs, akril és sellak, 

vászon, 374×284,5 cm, 
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mondja az egyik nő a másiknak, miután megismer-

hetjük férje és annak családja katonás, ellentmondásos, 

drámaian romantikus múltját. Kiefer a szójátékot is 

kihasználva Wagner A Rajna kincse című operájának 

lányait Reintöchterként, azaz tiszta lányokként említi egy 

Hölderlin-versre utalva, mely a tiszta forrást talánynak 

nevezi. Álromantikát, a katonai erő és a történelem 

erkölcsformáló mivoltának megkérdőjelezését sugallják 

az erődöket és a Maginot-vonalat3 (is) megjelenítő emlék-

műszerű, oltárképekre is hajazó, nyomasztó, C. D. Friedrich 

magányos tájaival is rokon Rajna-képek.

Feketén-fehéren is színről színre

lát és láttat Kiefer, kézben tartja az időt és annak horda-

lékát-kikristályosodását, az anyagot. Miközben történelmi 

közhelyeket idéz, és ez által relativizál, mély szkepszist 

fogalmaz meg fekete-fehér, fi noman patinázott nyomatain. 

A nyugati kultúra képhagyományának esszenciális foly-

tatásait, egyszersmind radikális megújítását, felforgatását 

látjuk, olyan fametszetörökség kiteljesedését, melyet 

Albrecht Dürer vagy Emil Nolde munkássága fémjelez. De 

vajon a reneszánsz megújulást képviselő Dürer középkori 

Apokalipszisa, számos talányt hordozó Melankóliája vagy 

Nolde középkorian szikár, szinte profánul nyers Prófétája 

vagy Madonnája nem felkavaró szembefordulás-e koruk 

közgondolkodásával? Az említett nagy klasszikusok 

jelképei ráadásul markáns elemei az élő klasszikus Kiefer 

70-es évektől a közelmúltig készült grafi káinak. Az említett 

Apokalipszis lovai visszatérnek a középkori Nibelung-

ének és a Rajna kincse Brünhildájának lovaként (Grane), 

számos nagy német szellem profetikus alakját jeleníti 

meg randomszerűen egymás mellé nyomott portréik 

által, Dürer Melankóliájának poliédere a tárlat több képén 

jelenik meg idézetként, vagy valamely cím-gondolat 

kiemelő foglalataként.

A N S E L M  K I E F E R : 

Cette obscure…, 

fametszet, 

napraforgómagok, 

szén, papír, vászonra 

kasírozva, 

375×396 cm

A N S E L M  K I E F E R : 

A Rajna, 1993, 

fametszet, papír, 

kartonra kasírozva, 

59,1x42,6x8,9 cm
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Spiritualitás és kétely

kettőssége szólal meg a megtépázott, meggyötört, 

időbe mártott lapokon Anselm Kiefer többszörösen 

felülírt nyomatainak tárlatán. Az a kissé rezignált, 

de többértelmű szókimondásában, monumentali-

tásában, szenvedélyes vizualitásában óriási szellemi 

erőket megmozdító és hordozó karakter, mely 

Kiefer egész munkásságát jellemzi. Hortus Conclusus 

(Zárt kert) című művén is visszatérő, ikonikus 

elemeket: Van Gogh megfeketedett napraforgóit, 

alattuk áldozatként (?), lebegő teremtményként (?), 

álmodó alkotóként (?) fekvő férfi alakot látunk. De 

mivel a középkori ikonográfi ában a hortus ligetet, 

édenkertet és a női princípiumot is jelenti, így a 

kép és az elemeinek olvasata szinte kimeríthe-

tetlen. Megégetett, képekkel, írással vagy anélkül 

üzenő könyvlapjaiból bár itt és most keveset 

láthatunk, a kétkedés mellett bizonyosságokat is 

megfogalmazódni enged bennünk. Ahogy az Írás 

mondja: „Minden ember olyan, mint a fű, és minden 

emberi dicsőség, mint a mező virága. Elszárad a fű, 

lehull a virág, de az Örökkévaló beszéde mindig 

érvényes marad.”4 Fekete, égből aláhulló applikált 

magokként, aff éle elszenesedett csillagokként jeleníti meg a 

ragyogó fényességet, a „fény-kapást” Kiefer az egyik nagymé-

retű metszetén. Közel sem kell hajolnunk, így is jut metszett 

fényéből talán, ahogy műve címében mostani hazája nyelvén 

fogalmaz: „Cette obscure clarté qui tombe des étoiles” (Ez a 

sötét fény, amely csillagokat hullat).

Jegyzetek
 1 Pilinszky János: Önarckép 1944-ből, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1987.

 2 Heinrich Böll: Asszonyok rajnai tájban, Magvető, Budapest, 1987.

 3 A. Maginot francia hadügyminiszter javaslatára a francia-német, az olasz-francia és a 

francia-luxemburgi határon 1927–1932 között épült védelmi erődrendszer.

 4 1 Péter 1,24-25
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A N S E L M  K I E F E R : 

Sol Invictus, 2015-2016, 
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