
Hangsúlyeltolódások és 
átrendeződések

Az első aranykor

A Műcsarnok 2016 novemberé-
ben nagyszabású kiállítással em-
lékezett meg megnyitásának 120. 
évfordulójáról. Az első aranykor 
mintegy megidézi az 1896-os, Fe-
renc József által megnyitott kiál-
lítást, s azt a majd’ negyvenéves 
előtörténetet, amely a Műcsarnok 
mai épületének megépítéséig, a 
Millenniumi Kiállítás megnyitásáig 
alakította a magyar festészet kiala-
kulásának időszakát, majd az ezt 
követő közel egy évtizedet. Utób-
bi végkifejleteként a radikális ifjú 
művészek már nem állítanak ki itt 
többé (1907). Az első aranykor című 
kiállítás első termének falain port-
réalanyokként jelennek meg a kor-
szakot alakító kultúrpolitikusok és 
mecénások: a magyar arisztokrácia 
azon tagjai, akik vásárlásaikkal, 
ösztöndíjaikkal e korszak ízlés-
formálóivá váltak (Gróf Andrássy 
Gyula, Andrássy Tivadar, Ifj. And-
rássy Gyula, Eötvös József, Ipolyi 
Arnold, Trefort Ágoston). Sorukba 
tartozik maga Ferenc József, aki, 
mint a kiállításból kiderül, fiatal-
kori személyes vonzalmai követ-
keztében példamutató műbarát és 
műpártoló. Jelentős magyar kiál-
lításokat nyit meg Pesten és Bécs-
ben, hosszú élete során pedig több 
mint 250 művet vásárol magyar 
festőktől. Respektálja a magyar 
festészetet. Az általa megvásárolt 
művek közé tartoznak olyan al-
kotások, mint Bihari Sándor Prog-

rambeszéd (1890) vagy Vaszary 
János Részesaratók (1902) című ké-
pei. A kiállítás szövegei részlete-
sen bemutatják az önálló magyar 
festészet háttérintézményeinek 
létrejöttét, a külföldi minták hono-
sításának és aktualizálásának fo-
lyamatát, és mindezek mellett azt 
a küzdelmet, amely az önálló ma-
gyar, azaz nemzeti festészetet kez-
detektől fogva nehezékként terhel-
te meg: a modernitás dilemmáját. A 
dilemma két egymásnak feszülő 
összetevője egyrészről a felzár-
kózás modern igénye a minőségi 
mintákhoz, másrészről az újdon-
ság szintén modern elvárásának 
összeegyeztetése és összeegyez-
tethetetlensége. Kezdetben elégsé-
gesen újnak hatott a Münchenből 
és Bécsből érkező hagyomány. A 
kiegyezés időszakában artikuláló-
dó nemzeti festészetünk egyfajta 
megkésett romantikának indult; a 
nemzeti jegyet ekkor elsősorban a 
tematika jelenti, míg a századfor-
dulóra már a stiláris önállóság is 
kiharcolja létjogosultságát.

Az így érvényesített szempon-
tok fényében ez az időszak való-
ban aranykor. A kiállítás koncep-
cióját meghatározó tudományos 
kurátor, Sármány-Parsons Ilona 
művészettörténész által temati-
kus egységeknek kezelt termek 
kiválóan érzékeltetik a korszak-
ban rejlő dinamikát. A folyama-
tos modernizáció szinte évtize-
denként teszi elavulttá az előző 
nemzedék törekvéseit, s épp a 
modernség jegyében fordul szem-
be vele. A tárgyalt időszak első 
egysége a historizmus, amely a 
múltra hivatkozva ad példát. A 
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második, a realizmus és natura-
lizmus e vidéken összefonódó idő-
szaka, a jelen nyomorúságára és 
intimitásaira összpontosít, amely 
még Párizsban és Münchenben 
sem feledhető el. A harmadik 
az 1890-es évek modernizmusa, 
amely a jelentkező új törekvések-
kel egyre partikulárisabb kinyi-
latkoztatásokban keresi saját mű-
vészi igazát. Az ekkor megjelenő 
szimbolizmus, impresszionista és 
posztimpresszionista hatások, to-
vábbá a szecesszió hirtelen színe-
sítik meg az addig nagy tételekre 
épülő művészeti palettát. A kor 
fintora, hogy épp ezeknek a ha-
tásoknak köszönhetően alakul ki 
és egyértelműsödik, elsősorban a 
nagybányai művésztelep törekvé-
sein keresztül, az európai szinten 
is számottevő, önálló magyar fes-
tészet. A századforduló felpezs-
dülő szellemi élete új inspirációk-
kal látja el a művészeket. A lélek 
belső történései – a kialakuló lé-
lektan fényében – hírtelen másféle 
értelemben is közügyekké válnak. 
Az egyén őrülete elszakad sorsá-
tól, s a világ hiteles állapotleírásá-
vá válik. Így a szimbolizmusban 
megelevenedő lények és a megje-
lenő utópiák valójában világunk 
szerves, ám egzaltált kifejeződé-
sei. 

Újra kell tanulnunk ezt a kor-
szakot! A kiállítás legerősebb 
impulzusa a nézőre annak az él-
ménynek a felismerése, hogy 
nagy festészetet néz. Az Osztrák–
Magyar Monarchia e képeken ke-
resztül nem tűnik saját határain 
kívülre tekintgető kulturális pe-
rifériának. Sőt, inkább egyfajta 
centrumnak, amely értékeit saját 
előtörténetéből próbálja kibonta-
koztatni. Ez a centrum máig érez-
hetően nem keresi a franciás köny-
nyedséget, és úgy próbál saját éle-
tével szembenézni, amiként ez az 
élet adódik. E szembesülésre való 
készség teszi nehézkessé, már-
már szalonidegenné ezt a festé-

szetet az 1880-as években. A nyo-
mor és fájdalom sárban álló képei 
nem diadalmenetként ábrázolják 
azt a jelent, amelynek historizmu-
sa a mindenhol máshol is megjele-
nő ünnepi pillanatok mellett vesz-
tett csatákra, hősies elbukásokra, 
árulásokra, cselszövésekre és ne-
vezetes halálokra emlékezik.

A magyar kultúra még a 19. 
század közepén is elsősorban szö-
veg alapú kultúra volt. A török 
pusztítás miatt és a protestáns ha-
gyományokhoz hűen az ország 
jelentős részéből hiányzik a kép 
kultúrája, ebből kifolyólag vizu-
alitása elsősorban a népi díszítő-
művészetből táplálkozik, szim-
bolikus jelrendszert használ. A 
katolikus vidékek templomainak 
képei az egyedüliek, amelyekre 
mint mindenki által hozzáférhe-
tő vizuális mintákra lehet hivat-
kozni. Ám ez láthatólag ahhoz 
kevésnek bizonyul, hogy egy új 
magyar festészet önálló kibonta-
kozásának alapja legyen. Habár 
ismerjük a már addig is önerőből 
kimunkálódó, a század nagy ré-
szében magukat külföldön mű-
vésszé képező tehetségek sorát. E 
hiányt ellensúlyozandó, a német 
és osztrák mintára 1861-ben meg-
alakuló Országos Magyar Kép-
zőművészeti Társulat szervesen 
illeszkedik a kor modernizációs 
törekvéseinek sorába. A Társulat 
feladata a honi festészet és szob-
rászat fejlődésének előmozdítása, 
mindehhez támogatók és műpár-
tolók toborzása. Gróf Andrássy 
Gyula, a Társulat első elnöke saját 
személyével ad mintát a magyar 
civil társadalom és az arisztok-
rácia számára. Emigrációjában 
mint sikeres, jó szemű műgyűjtő 
bizonyítja rátermettségét. Társa-
dalmi kapcsolatrendszere az ügy 
érdekében hamar mozgósítja az 
arisztokráciát, megteremtve ez-
zel a műbarátok szűk támogató-
körét. Ez a poszt a feladat köny-
nyebbik része, amelyben egymás 
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után két fia is követi. A nehezebb 
a nézőközönség megnyerése és a 
műértő, műpártoló közeg orszá-
gos szintű kinevelése. Mindeh-
hez idő kell, és egy reprezentatív 
kiállítóhely. Így indul közadako-
zás az első Műcsarnok felépíté-
sére, amely végül 1877-re készül 
el. Belső tereinek rossz fényviszo-
nyai miatt azonban nem jelenthet 
végső megoldást. Az úgynevezett 
Régi Műcsarnok ma a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem épülete. 
Szerencsére a millenniumi épít-
kezésekben helyet kap egy na-
gyobb, impozáns kiállítási épület 
is: Schickedanz Albert tervei alap-
ján építik meg a kor Európájának 
legtágasabb és legelegánsabb kiál-
lítási csarnokának. 1896-tól tehát 
egy rendkívül nagyszabású tér 
áll a magyar képzőművészet szol-
gálatába, amelynek homlokzati 
feliratán is ez olvasható: A MA-
GYAR KÉPZŐMŰVÉSZETNEK.

A kiállítás képei e küzdelmes 
időszak reprezentatív alkotásai. 
Az 1890-es évekig valóban első-
sorban reprezentációs célokkal 
született akadémikus, historista 
vagy realista, naturalista alko-
tások láthatók, amelyeken jól 
látszik, hogy a Monarchia fes-
tői, elsősorban az osztrák fes-
tők egyfajta posztrubensziánus, 
posztbarokk, rokokó ünnepélyes 
stílusban szolgálják a birodalmi 
igényeket, míg Munkácsy Mihály 
realizmusa ettől mindig távolsá-
got próbál tartani, s megpróbál el-
mozdulni a puszta reprezentáció-
tól a nemzeti vagy az egyetemes 
felé. Ezt a törekvését jól szemlélte-
ti a kiállításon látható Munkácsy- 
és Hans Makart-képek párhuza-
ma, mert míg az osztrák festő vir-
tuóz módon, egyiptomi jelenettel 
reprezentál (Vadászat a Níluson), 
addig Munkácsy a Krisztus Pilátus 
előtt érzékenyen pszichologizáló 
témájával képez egyfajta, az uni-
verzalizmus felé nyitó ellentétet. 
Munkácsy Krisztusa a kiállításon 

inkább Jan Matejko, a Monarchia 
harmadik világhíres festőjének a 
Reytan, Lengyelország eleste című, 
1866-ban készült képével mu-
tat lelki rokonságot, amelyben 
Reytan a többiek szeme láttára, 
mégis egyedül, bajával magára 
maradva éli át a nemzetre mért 
csapás súlyát. Munkácsyra a té-
maválasztásaiban ez a festői hoz-
záállás jellemző egész pályafutása 
alatt. A képeivel nem díszít, mint 
Makart, hanem a nagyvonalú de-
koratív hajlam helyett nála a sze-
mélyes hang az erősebb. Ezért ért-
hető, hogy Munkácsy öregkorá-
ban miért úgy emlékezik vissza a 
bécsi Kunsthistorisches Múzeum 
általa festett mennyezeti allegóri-
ájára, hogy azt nem neki kellett vol-
na megfestenie.

A következő termekben ta-
nítványai és követői is megtart-
ják különállásukat. Elsősorban 
Pataky László és Révész Imre, 
akiknek művei megrázó erővel 
jelenítik meg az egyszerű ember 
nehéz világát. E szemléletben in-
dul Vaszary János és Csók István 
is, és ez a melankolikus hozzáál-
lás csúcsosodik ki Tornyai János 
címében is rendkívül beszédes 
Bús magyar sors (Önéletrajz) című, 
1908-as kompozíciójában. Joggal 
állapíthatjuk meg, hogy míg az 
1860-as évek derekán megjelenő, 
romantikus indíttatású, nemzeti 
emlékekkel dolgozó és nemzeti 
identitást képző historizmus a ki-
lencvenes évekre anakronizmussá 
válik, addig a naturalizmus szoci-
álisan érzékeny témái miatt egyre 
erősödő aktualitást hordoz, s ezt 
csupán az 1896-os millenniumi 
ünnepségsorozat szorítja időlege-
sen háttérbe.

A kiállításon saját termet kap 
Lotz Károly, aki könnyed és fesz-
telen festészetében a női szépség 
önmagában is díszítő tulajdonsá-
gát használja állandó témaként. 
A naturalizmus súlyos állításait 
mintegy oldva az élet egy élhe-
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tőbb, sőt szép oldalára hívta fel 
műveivel a figyelmet. Klasszikus 
alapokon nyugvó rajztudását el-
sősorban figuravázlatai képvi-
selik a kiállításon. A magabiztos 
rajz teszi képessé a rendkívüli 
mennyiségű falkép megfestésére, 
amelyeket a kiállításon az Opera-
ház mennyezetképéhez készített 
vázlata és a Tudományos Akadé-
mia freskóihoz készített, kiérlelt 
vonalkultúráról tanúskodó és ön-
magukban is műként megjelenő 
kartonjai képviselnek.

A kiállítás anyagában előreha-
ladva és egyben a századforduló-
hoz közeledve művek sora rep-
rezentálja azt az újító szellemet, 
amely áthatja a Monarchia tagor-
szágainak festészetét. Csak más-
képp. Az itt kiállított lengyel és a 
cseh festőkre elsősorban a szim-
bolizmusként megnevezett vívó-
dó, belső világ kivetítése jellemző. 
Ugyanez az osztrák festészetben 
a formák sajátos hullámzásán ke-
resztül távolítja el a művet a rea-
litástól, amely már egyértelműen 
mutatja a szecesszió hullámzó vo-
nalkultúráját. Kiváló példa erre a 
kiállítás egyik igazi unikuma, Jo-
sef Maria Auchentaller Beethoven 
zenéjének inspirációjára készített 
festményciklusa.

Mindezzel párhuzamosan az 
1890-es években a modern ma-
gyar festészet a természetihez 
való újfajta viszony kialakításá-
ban találta meg saját genezisét. 
Mednyánszky László, Szinyei 
Merse Pál, majd Ferenczy Károly 
voltak azok, akik az újfajta plain 
air felfogást sajátos egyéni hang-
vételükkel különböző irányokba 
vitték el. A kiállítás tematikájában 
viszont kifejezetten érthetővé vá-
lik, hogy Mednyánszkyt miért a 
korábbi naturalista festőnemze-
dékhez csoportosítja Sármány-
Parsons Ilona kurátor, elkülönítve 
a Szinyeivel induló moderntől, 
akiért a századfordulón már egy 
új, fiatal festőnemzedék lelkese-

dik. Szinyei koloritja világosan ki-
rajzolódó határ a modern magyar 
festészet történetében. 

A kurátori koncepciónak meg-
felelően az egész kiállítás viszony-
latában fő helyre kerülő Ferenczy 
Károly egyfajta összegzője a kor-
szak festői törekvéseinek. Feren-
czy példájával egész nemzedékek 
számára kanalizálta a megsze-
rezhető festészeti tudást mint az 
aktuális életérzés kifejezőeszkö-
zét. Színdinamikája a pillanatnyit 
juttatja kifejezésre az impresszio-
nizmus által megszokott formai 
engedmények nélkül. Szín- és for-
maegysége a látvány naturaliz-
musát a képi szerkezet közvetlen 
alkotóelemévé formálja. Ferenczy 
egymaga végezte el azt a feladatot 
a modern magyar festészet hajna-
lán, amely erős kiindulópontként 
a legkülönbözőbb irányokba nyi-
tott utat a fiatalok számára. Min-
den festészetben valakinek ma-
gára kell vállalnia az összegzés 
feladatát. Magyarországon ezt Fe-
renczy Károly teszi meg a század-
forduló festészetében. A Dombte-
tőn című, 1901-es képe színeiben 
is és tematikájában is mintegy rá-
tekintés erre a feladatra.

A kiállítás záróterme a Révész 
Imre Mindennapi kenyerünk című, 
1901-es képével induló egység, 
amelyben Kernstok Károly, Poll 
Hugó, Koszta József és Zemlényi 
Tivadar képei kapnak helyet. Ta-
lán záróképként is felfogható 
Zemlényi 1916-os képe, a Könyör-
gés a békéért, amelynek szokatlan 
kompozíciójába könnyen belelát-
hatjuk festészetünk későbbi fejle-
ményeit.

Az első aranykor című kiállítás 
tehát az 1910-es évek azon kényes 
pillanatában zárul, amelyben már 
jelen van a mindettől radikálisan 
elforduló fiatal festők új nemze-
déke.

Azzal, hogy ez az összegző 
kiállítás kimozdította a képeket 
az évtizedek alatt megszokott 
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helyükről, és új kontextusba he-
lyezte őket, felhívja figyelmün-
ket a korszak bonyolultságára és 
fő hangsúlyaira – továbbá arra, 
hogy a megszokás remekműveket 
képes elbújtatni és láthatatlanná 
tenni. (Műcsarnok, 2016)

Csordás Zoltán

A tegnap és a ma vonósai

Itzhak Perlman (hegedű)  
és Martha Argerich (zongora) 
Schumann-, Brahms- és  
Bach-felvételei; Bach: 
Szonáták és partiták  
(Kyung Wha Chung – hegedű); 
John Adams: Scheherazade 2.  
(Leila Josefowicz – hegedű; 
St. Louis Symphony, 
vezényel David Robertson); 
Beethoven összes gordonka–
zongoraműve (Gautier 
Capuçon – gordonka;  
Frank Braley – zongora)

Három hegedűs és egy csellista 
lemeze jelent meg a közelmúlt-
ban. A művészek valamennyien 
a nemzetközi élmezőny legkivá-
lóbbjai közül valók, felvételeik 
pedig szinte tálcán kínálják a lehe-
tőséget az összehasonlításra: arra, 
hogy a muzsikálásban és a hang-
szerhez való viszonyban megnyil-
vánuló eltérő törekvéseket ész-
revegyük, és lényegüket megkí-
séreljük megfogalmazni. A négy 
művész közül ma is mindenki az 
élvonalba tartozik, de ketten ezen 
belül elsősorban a tegnap muzsi-
kusai, mivel pályafutásuk kezdete 
ma már a zenei interpretációtör-
ténet része. Ketten viszont a fia-
talabb generáció erősségei – igaz, 
már ők is sok mindent letettek 
az asztalra, és jelentősen megala-
pozták hírüket a klasszikus zenei 
hangszerjáték világában.

Az idén hetvenkét éves, izrae-
li születésű, ám karrierje jelentős 
részével az Amerikai Egyesült Ál-
lamokhoz kötődő Itzhak Perlman 
(1945) esetében jogos a bulvársaj-
tóba illő „élő legenda” kifejezést 
használni, hiszen a mozgáskorlá-
tozott hegedűvirtuóz tizenhárom 
éves kora, 1958 óta koncertezik, 
vagyis egy híján hatvan éve, s ez 
idő alatt az egymást követő kor-
szakok legkiválóbbjaival muzsi-
kált együtt. Egyik legnagyobb 
zongorista kortársával, Martha 
Argerichcsel (1941) sajátos mó-
don korábban csak egyetlen alka-
lommal, Saratogában, 1998-ban, 
így aztán az az újabb hangver-
seny, amelyet 2016-ban Párizs-
ban, a Salle Colonne pódiumán 
adtak, mindkettejük számára a 
nagy viszontlátás lehetőségét 
hozta el. Érdekes lemez jelent 
meg most, amely a régi és az új 
koncert anyagából válogat, úgy, 
hogy az első szám, Schumann 
a-moll szonátája a tizenkilenc évvel 
ezelőtti, saratogai eseményt eleve-
níti fel, a továbbiak (Schumann: 
Fantasiestücke, op. 73; Brahms 
c-moll scherzo, WoO 2; Bach: c-moll 
szonáta, BWV 1017) azonban a 
2016-os párizsi est anyagából 
származnak. A hallgató első élmé-
nye az a tapasztalat, hogy a kon-
certlemez nyitószáma és a többi 
közti időbeli különbséget sem a 
hangszeres játék minőségén, sem 
a zenei felfogás változásán nem 
lehet észrevenni. Perlman (és 
Argerich) előadása egyrészt tech-
nikailag nem kopott, nem sérült 
tizennyolc év alatt, másrészt úgy 
látszik, zenei szemléletük sem 
módosult. Tulajdonképpen egyik 
megfigyelésen sincs sok csodál-
nivaló: mindketten sikerrel kon-
zerválták hangszeres tudásukat, 
és két évtizede már voltak olyan 
kiforrott művészek, hogy később 
se kelljen átértékelniük világké-
püket. E világkép lényege, hogy 
Perlman (és Argerich) a régi, két 

108 figyelő 



világháború közti előadói ha-
gyomány örököse: hangzásideál, 
gesztusok, hangsúlyok, tagolás, 
az előadás beszéltetése és az eh-
hez szervesen hozzá tartozó ru-
bato dolgában nagyon hasonlóan 
gondolkodnak – ugyanakkor ab-
ban is egyezik a művészi hitval-
lásuk, hogy ezt a régi vágású elő-
adói mentalitást szabadosságok-
tól és modorosságoktól mentes, 
modernizált-lekerekített változat-
ban tették magukévá. Perlman és 
Argerich tehát termékeny szinté-
zist valósít meg régi és új között, a 
hagyomány dominanciájával.

A dél-koreai Kyung Wha 
Chung (1948) három évvel fiata-
labb Perlmannál: ő még csak hat-
vankilenc éves, múltja azonban 
hasonlóképpen nagy, hiszen ő is 
csodagyerekként kezdte pályafu-
tását. Ő volt az egyik korai világ-
hírű példája annak a jelenségnek, 
amely azóta általánossá vált, s 
amelynek lényege, hogy távol-ke-
leti muzsikusok tökéletesen elsa-
játítják a nyugati repertoárt és an-
nak előadásmódját. Több mint fél 
évszázada aratja sikereit, műsora 
Bachtól Bartókig ível. Tizenöt éven 
át nem készített lemezt, 2016-ban 
azonban felvette Bach hat szóló-
hegedű-művét, a három szonátát 
(BWV 1001, 1003, 1005, g-moll, 
a-moll, C-dúr) és a három partitát 
(BWV 1002, 1004, 1006, h-moll, 
d-moll, E-dúr). Ezek a felvételek is 
a hegedűtechnika és hegedűhang 
konzerválásának képességéről ta-
núskodnak, akárcsak a Perlmanéi: 
Kyung Wha Chung magasrendű 
tökéletességgel játszik, telt tónus-
sal, választékos vonókezeléssel, 
tisztán és tagoltan. A muzsikálás 
általa képviselt ideálja azonban 
nem tanúskodik a kiegyenlítés-
nek arról a törekvéséről, amelyet 
Perlmannál tapasztalunk. Itt is a 
„régi iskola” zenei beszédmód-
ja uralkodik a maga rubatójával, 
sőt erős agogikájával, magyarázó 
hangsúlyaival, nekiszaladásaival 

és lassításaival, de az eredmény 
nincs „modernizálva”: nem tapasz-
talható a mérséklés és jelenkorral 
való kompatibilissé tétel igénye. 
Inkább egyfajta romantizáló Bach-
szólóhegedű-játék ez, amelynek 
persze nagy hagyománya van, de 
mára ez a tradíció némiképp meg-
kopott, s így Kyung Wha Chung 
sem tudja úgy feleleveníteni, hogy 
egyrészt valóban a sajátjának érez-
zük, másrészt hogy a kellő frisses-
séggel hathasson. A végeredmény 
hangszeresen magas színvonalú, 
formátumos, de zeneileg óhatat-
lanul a túlhaladottság benyomását 
keltő muzsikálás.

A harmadik felvétel kortárs 
művet kínál. Az amerikai kom-
ponista, John Adams (1947) 2014-
ben terjedelmes, négytételes „dra-
matikus szimfóniát” komponált 
Scheherazade 2. címmel. A mű ki-
fejezetten Leila Josefowitz (1977) 
számára készült, így nem csoda, 
ha a lemezen is a kanadai hegedű-
művésznő játszik, a zenekar pedig 
az a St. Louis Symphony, amely 
a most is vezénylő David Robert-
son (1958) irányításával korábban 
már az Adams-művek áldozatos 
propagátorának bizonyult (elég 
a City Noir és a Szaxofonverseny 
néhány évvel ezelőtti felvételére 
utalnunk). A darab egyik érdekes-
sége, hogy a hegedű mellett egzo-
tikus színelemként sűrűn halljuk a 
háttérben a cimbalom hangját is: 
ez a nyugati műzenében mindmá-
ig nagyon ritkán felbukkanó (ám a 
magyar hagyomány számára fon-
tos) hangszer Chester Englander 
keze alatt szólal meg. A Sehere-
zádé címről persze mindenkinek 
Rimszkij-Korszakov műve (op. 
35 – 1888) jut eszébe, s a párhu-
zam nem is indokolatlan. Egyrészt 
azért, mert Adams is erőteljesen il-
lusztratív, „történetmesélő” zenét 
ír, (az ő művének is címeket visel-
nek a tételei (1. A bölcs fiatalasszony 
története; 2. A hosszú vágyakozás; 3. 
Seherezádé és a szakállas férfiak; 4. 
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Szökés), másrészt, mert az ő zenéje 
is „meseszerűen” színgazdag, csu-
pa kolorizmus, ahogyan Rimszkij-
Korszakové is. (Arról nem is be-
szélve, hogy Rimszkij-Korszakov 
eredendően zenekari művében 
versenymű-magánszólam jelen-
tőségű koncertmesteri hegedű-
szólókat hallunk.) Az igazi meg-
lepetés azonban a zenei nyelv: 
ebben nem azzal a jellegzetes, 
szikár minimalizmussal találko-
zunk, amely Adamst az elmúlt év-
tizedekben többnyire jellemezte, 
hanem egy hagyományosabban 
és konvencionálisabban (utóbbi 
itt azt jelenti: disszonánsabban) 
kortársi idiómával, amely per-
sze a hegedűszólam számára is 
több nyerseséget és szögletessé-
get, több hirtelen gesztust és da-
rabosságot ír elő, mint más, ko-
rábbi Adams-művek elegánsan 
„újhullámos” jólfésültsége. Ez a 
mű tehát mintha visszacsatolás 
volna a nagy európai 20. századi 
kortárs zenei hagyományhoz, s e 
szándék nyomait más Adams-da-
rabokban is fellelhetjük, például 
a jóval korábbi, de Magyarorszá-
gon is játszott Harmonielehrében 
(1985), amely már címével is Eu-
rópára és a schönbergi tradíció-
ra utal. Josefowicz reprezentatív 
virtuozitással, mozdulatgazdagon 
és temperamentumosan hegedül, 
a szólam színeit és hangulatait is 
nagyszerűen közvetíti, és játéká-
ban a mű követelményeinek meg-
felelően keverednek a modern he-
gedűiskola és a romantikus tradí-
ciótól örökölt játékmód elemei. Itt 
és most azonban nem hihetjük azt, 
hogy mindez egyéni előadói am-
bíció, sokkal inkább tűnik értelem-
szerűnek az a magyarázat, mely 
szerint az előadó a műhöz egye-
dül illő hangszeres és zenei attitű-
döt választotta – azaz alkalmazko-
dott a komponista által támasztott 
speciális követelményekhez.

A lista végére hagytam sze-
mélyes favoritomat: a nagyszerű 

francia csellista, Gautier Capuçon 
(1981) és idősebb zongoraművész 
honfitársa, Frank Braley (1968) 
Beethoven összes cselló–zongo-
raművéből készített új összki-
adás-felvételét. Ez a produkció 
számomra e négy kiadványból 
álló kritikai válogatás egyértelmű 
csúcsa: az öt szonáta és három va-
riációsorozat nemcsak varázslatos 
technikai és zenei tökéletesség-
gel szólal meg, de a két CD-n a 
két muzsikusnak mindazokat az 
erényeket is sikerül egyesítenie, 
amelyekről e cikk korábbi bekez-
déseiben szó esett. Jelen van játé-
kukban a két világháború közötti, 
régi nagy iskola előadásmódjának 
szabadsága, megszólító közvet-
lensége, beszédszerűsége és szen-
vedélyes kifejezésmódja, ugyan-
akkor az előadók és hangszerük 
viszonya abszolút korszerű és 
modern, vagyis a kivitelezésben 
a legteljesebb és mindenre kiter-
jedően aprólékos perfekcióigény 
valósul meg. A máskor, más mű-
vekben is nagyszerű szólistának 
és kamaramuzsikusnak megis-
mert Gautier Capuçon (lásd Sosz-
takovics két csellóversenyéről ké-
szült pompás felvételét) áradóan 
gazdag, sokszínű hangon cselló-
zik, játéka nem nélkülözi sem a 
lírát, sem a robbanékonyságot, 
hangsúlyai emóciókat közvetíte-
nek és virtuozitása a legnemesebb 
módon affektushordozó. A tudás-
nak ugyanez az egyszerre tech-
nikai és szellemi fölénye jellemzi 
az általam korábban nem ismert, 
s így számomra a felvételen felfe-
dezésként ható Frank Braley per-
gő, perfekt, izgalmasan energikus 
zongorázását is. Ez a felfogások és 
iskolák között hidat verő, szinté-
zisteremtő muzsikálás, amelynek 
sikerül a régit és az újat egyesíte-
nie, a két művész közös produk-
cióját a szó legnemesebb értelmé-
ben korok fölöttivé avatja. (Warner 
Classics, Nonesuch, Erato)

Csengery Kristóf
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Családban marad

Hajdu Szabolcs: Ernelláék 
Farkaséknál

Az Ernelláék Farkaséknál elsősor-
ban gyártási körülményei, finan-
szírozási háttere miatt tűnik új-
szerűnek és szokatlannak a honi 
filmgyártásban, noha Hajdu Sza-
bolcs munkája művészi karak-
terében is elüt a kortárs magyar 
film, sőt a több évtizedes magyar 
filmtörténeti hagyomány mintá-
zataitól. Kétségtelenül bátor és 
szimpatikus döntés minimális 
költségvetésből, a színészek te-
kintetében jórészt családi alapon, 
saját lakásban, a rendező tanítvá-
nyaiból verbuvált operatőri csa-
pattal forgatni. Ráadásul olyan 
alkotást, amely nem viseli magán 
a „gerillafilmezés” vonásait, nem 
tűnik szegény(es)nek, olcsónak, 
nem érződik rajta semmiféle tech-
nikai kompromisszum. Minden-
nek kulcsa a témában és annak 
színre vitelében rejlik: a rendező 
által írt forgatókönyv eredetileg 
egy színházi előadás számára ké-
szült, s előbb valóban színre ke-
rült, méghozzá szobaszínházi be-
mutatóként a Maladype Bázison. 
A történet egy kisgyerekes család 
hétköznapjaiban játszódik, ami-
kor is váratlanul betoppan hozzá-
juk a feleség testvére a férjével és 
nagykamasz lányával, s néhány 
napig náluk ragadnak. Két család 
gyerekekkel, két házaspár össze-
zárva egy szűkös lakásban – bará-
tok és családtagok közreműködé-
sével egyetlen térben létrehozott 
színházi előadás és film. A mű-
vészi szándék és a gyakorlati le-
hetőség összeilleszthetősége ala-
pozza meg a vállalkozás sikerét, 
ám ez valóban csak alap, amely-
re rendkívül gazdag és sokszíntű 
„felépítmény” kerül, méghozzá 
olyan, amely egy pillanatra sem 
szakad el azoktól a bizonyos „ala-

poktól”. E szemléleti és esztétikai 
kohézió már jóval túlmutat a gya-
korlati feltételrendszeren, s a film 
lényegét érinti. 

A lényegi vonás pedig jórészt 
oly módon írható körül, hogy mit 
nem csinál az író-rendező, noha 
anyagában benne rejlik, ráadásul 
a magyar filmművészet – és nem 
utolsósorban saját eddigi élet-
műve – hagyománya is ebbe az 
irányba mozdítaná. Nem viszi el 
a történetet lélektani analízisbe – 
miközben hősei igen összetett és 
alapvető lelki, házastársi és szülői 
konfliktusokkal szembesülnek; 
nem használja a történetet széle-
sebb társadalomkép megfestésére 
– bár az események jól felismerhe-
tően napjainkban játszódnak Ma-
gyarországon. 

A pszichológiai motiváltságú 
karakterrajz, a pszichologizá-
ló történetmondás fehér holló a 
magyar filmben; ha mégis előfor-
dul, akkor az esetek többségében 
a szereplők személyiségének lé-
lektani megalapozása a társadal-
mi, történelmi, ideológiai jelen-
tést hitelesíti. De az individuum 
mint autonóm, önmagában álló 
személyiség és személyesség, 
mint egy világ-kép foglalata – ez 
jószerével csak Huszárik Zoltán 
Szindbádjának címszereplőjéről 
mondható el. E fogalmazásmód-
hoz még a legközelebb épp Haj-
du Szabolcs korai filmjei állnak, 
a Macerás ügyek, a Tamara és külö-
nösképpen az Off Hollywood. Haj-
du eddigi életművében a szintén 
alacsony költségvetését címével 
is jelző, mindössze 80 perces Off 
Hollywood tekinthető az Ernelláék 
Farkaséknál előzményének, amely 
egy fiatal rendezőnő új filmje be-
mutatója körül bonyolódó egyet-
len napját meséli el. A már eleve 
kaotikus alaphelyzetből a végső 
összeomlásig ívelő, a művészi és 
magánélet összefonódását példá-
zó történet azonban nem nélkü-
lözheti a konkrét helyzeten túl-
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mutató „ars poetica”-szerű áthal-
lásokat, a realista élethelyzeteket 
meg a metaforikussá növelt gesz-
tusokat, így például a főhős nagy 
futását a film zárlatában. 

A társadalmi kontextus je-
lenléte a lélektanival szemben 
viszont igen erős, szinte megke-
rülhetetlen filmművészetünkben. 
Az államosított filmgyártással 
kezdődő, a hatvanas évek új hul-
lámával fénykorát élő, majd an-
nak eredményeiből évtizedekig 
táplálkozó, a rendszerváltozás  
korszakhatárát is túlélő közvet-
len hagyomány a magyar filmet 
társadalmi diskurzusba vonja, s 
úgy tűnik, nem kis részben épp 
Hajduék 2000-ben induló gene-
rációjának köszönhetően, meg is 
tartja benne. Természetesen óriási 
erényei és eredményei vannak e 
hagyománynak, de érezhető va-
lami szükségszerű hiányossága 
is, amelyre az esendő hétköznapi 
élethelyzetek és karakterek vilá-
gának közvetlen hatású, realista 
bemutatásával épp az Ernelláék 
Farkaséknál hívja föl a figyelmet. 
Létezik ennek, persze, előzmé-
nye, nevezetesen a hetvenes évek 
Budapesti Iskolája, a dokumenta-
rista játékfilmek vagy fikciós do-
kumentumfilmek izgalmas „ve-
gyülete”, amely a dokumentum-
filmből a valószerűséget, a hiteles-
séget, míg a játékfilmből a drámai 
szerkezetet menti át, s ötvözi 
egységes anyaggá. Az újra és újra 
(legutóbb Hörcher Gábor kitűnő 
Difter című filmjében) felbukkanó 
eljárás azonban általában súlyos 
szociológiai körülményeket rep-
rezentál. A realista ábrázolásmód 
játékfilmes változatát pedig két, 
egymástól igen eltérő, ellentétes 
karakterű veszély fenyegeti: egy-
felől a provincializmus, másfelől 
egyfajta „metaforizmus”. Utóbbi 
azért nem mindig jelent veszélyt, 
hiszen a realista élethelyzetek ki-
sebb-nagyobb stilizálása, drama-
turgiai bonyolítása létrehozhat 

a konkrét szituáción túlmutató, 
általános érvényű, filozófiai vagy 
költői igényű jelentést. Erre szin-
tén Hajdu utóbbi filmjei lehetnek 
példák, mint a késő-kádárista el-
nyomás és a szabad világ élethely-
zeteinek párhuzamos szerkeszté-
sével dolgozó Fehér tenyér, amely 
igen fontos gondolatokat vet fel a 
zsigeri reflexként tovább élő múlt-
ról; vagy a realista alaphelyzetből 
egy esztétikai értelemben is bátor 
ugrással mesei fikcióba emelkedő 
Bibliotéque Pascal, amely a pros-
titúció fogalmát tágítja kelet-eu-
rópai sorsképletté. Hasonló elvet 
követ, csak kevéssé sikeres formá-
ban Hajdu előző filmje, a magyar-
országi „végek” (al)világát egy-
szerre szociografikus és mitikus 
képekkel és történettel megidéző 
Délibáb. Metaforikus beszédmód 
jellemzi – igen különböző stílus-
eszközök felhasználásával – Ko-
csis Ágnes filmjeit (Friss levegő, Pál 
Adrienn), valamint Mundruczó 
Kornél (Delta, Szelíd teremtés, Fehér 
Isten), Pálfi György (Szabadesés) 
és Fliegauf Bence (Liliom ösvény) 
utóbbi munkáit, de a valóságtól 
többé-kevésbé elemelt, stilizált, 
játékos forma jól felismerhető a 
legfiatalabb generáció bemutat-
kozó művein is (Bodzsár Márk: 
Isteni műszak, Császi Ádám: Vihar-
sarok, Zomborácz Virág: Utóélet, 
Reisz Gábor: VAN valami furcsa és 
megmagyarázhatatlan, Ujj Mészá-
ros Károly: Liza, a rókatündér). 

Az Ernelláék Farkaséknál  ese-
tében a legmeglepőbb, hogy az 
erősebb hagyományú társadalmi 
kontextus szinte teljes mértékben 
kizáródik a történet egyetlen szo-
bára korlátozódó világából, így 
még annak elutasítása is alig ész-
revehető. Voltaképpen csak egy 
motívum tartozik ebbe a sorba: 
a Farkasékhoz váratlanul betop-
panó Ernelláék élethelyzete. Ők 
ugyanis Nyugat-Európában pró-
báltak szerencsét, s noha Farkas 
feljegyzései szerint sógora öntu-
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datosan azt állította, tíz évig haza 
sem néznek, most egy év után 
váratlanul befutnak, egyenesen 
Skóciából. Nyilván nem jöttek be 
a számításaik, s ahogy később ki-
derül, a házaspárnak magánéleti 
konfliktusa is támadt, meg a ka-
maszlánnyal sincs minden rend-
ben. Hazafelé még az autójuk is 
lerobbant, s most ki tudja, hány 
napig Farkaséknál kvártélyozzák 
be magukat. A külföldi munka-
vállalás motívumából, a jól ismert 
filmtörténeti hagyomány mintá-
zatát követve, társadalomelemző 
szociodráma kerekedhetne, igen-
csak aktuális tartalommal. Haj-
dunál azonban szó sincs erről, il-
letve ha szó van is, nem úgy, nem 
a társadalmi kontextus, hanem a 
személyes, közvetlen emberi as-
pektus előtérbe állításával – ame-
lyet Ernelláék esetében a skóciai 
kaland is motivál, s ez mint olyan, 
hitelesíti az ő élethelyzetüket, il-
letve az egész film történetét. 
Másképp fogalmazva, fokozza a 
szituáció természetességét, isme-
rősségét, valószerűségét – s ez 
Hajduék egész vállalkozásának, 
mint láttuk, a praktikus feltétel-
rendszertől a művészi szándékig 
ívelő foglalata.

A társadalmitól a személyes 
felé tartó motívumok sorában 
az átmenetet jelzi a házigazda 
Farkasék „mibenléte”. A házas-
párt a rendező, Hajdu Szabolcs 
és felesége, több filmjének fősze-
replője, Török-Illyés Orsolya, a 
filmbeli gyereküket, Brúnót, saját 
kisfiúk, Hajdu Zsiga (Ernelláék 
lányát, Laurát pedig saját lányuk, 
Hajdu Lujza) alakítja. Ahogy már 
arról szó esett, a filmet Hajduék 
lakásában forgatták: a szoba fa-
lán felismerhető a Délibáb plakát-
ja. Önéletrajzi film volna, avagy 
az Off Hollywoodot idéző művészi 
ars poetica? Farkasék a művész-
házaspár alteregói? A fenti „inter-
textuális” körülményeken kívül 
erre nem utal semmi – hacsak any-

nyi nem, amennyi az író-rendező, 
valamint a történet alakításába 
és rendezésébe a próbafolyamat 
során a szokásosnál erőteljeseb-
ben belefolyó színészek saját élet-
tapasztalatából belekerül a film 
anyagába. Ez viszont túl általános 
„művészetpszichologizálás” ah-
hoz, hogy bármiféle „művész(et)-
lélektani” jelentést indokolna. Az 
Ernelláék Farkaséknál nem Hajdu 
Szabolcsról, még csak nem is a 
művészházasság, a művészlét, az 
alkotás lélektanáról szól, hanem 
jóval általánosabb és mindenna-
pibb élethelyzetekről.

E riasztóan közhelyesen hang-
zó megállapítás – amely, ahogy 
ez a közhelyeknél „közhelyesen” 
lenni szokott, igaz – úgy telítődik 
átélhető és hiteles tartalommal, 
hogy a film lélektanilag rend-
kívül összetett és mélyértelmű 
helyzeteket halmoz egymásra, 
ám ahogy ezeket felveti, mindjárt 
ki is tér az elől, hogy belőlük va-
lamiféle súlyos pszichológiai je-
lentést olvasson a szereplők – és 
a nézők – fejére. A lélektani analí-
zis elutasítása a film legfontosabb 
„nem”-je, amelyet a társadalmi és 
önéletrajzi kontextus „nem”-jei 
támogatnak. Ez válik az Ernelláék 
Farkaséknál meghatározó művészi 
szervező elvévé, ez variálódik a 
leggazdagabban a film során.

Lássuk tehát azokat a szitu-
ációkat, amelyek felvetik a drá-
mai fordulatok, s az ebből fakadó 
(pszichologizáló) következtetések 
lehetőségét, ám mégsem lépnek 
ki a mindennapok realizmusából, 
nem válnak súlyos motívummá, 
metaforikus képpé, önmagán túl-
mutató jelentőségű eseménnyé! 
Lehetnének azok, s bizonyos mér-
tékben azok is, ám Hajdu művé-
szi szándéka, s ehhez pontosan 
illeszkedő realista stílusa szerint 
mégsem megy ez a poétikai fo-
lyamat végbe, hanem elakad va-
lahol útközben, csakúgy, mint a 
férj tétova szakítása feleségével 
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vagy a testvérek közötti őszinte 
beszélgetés. S ebben a „nem”-ben 
vagy „mégsem”-ben koncentrá-
lódik a film alapvető sajátossága: 
egy igen általános, egyszerű, hét-
köznapi élethelyzetbe pillantunk 
bele, amely ugyanakkor mégis-
csak érdekes, fontos, tanulságos 
lesz számunkra.

Idézzük fel a gyerekek és rajtuk 
keresztül a szülők lelkivilágát, ma-
gatartását motiváló drámai helyze-
teket! A lakásból eltűnik egy pénz-
zel teli boríték. A gyanú szükség-
szerűen a vendégekre, Ernelláékra 
terelődik, s ez az amúgy is feszült 
helyzetet végképp kínossá fo-
kozza. Farkas mellett most már a 
testvérével szemben együttérzőbb 
Eszter is zavarban jön, ráadásul ő 
fedezi fel az eltűnt borítékot. S va-
lóban, Ernelláék lánya a tettes, ám 
miután mindez kiderül, a szerep-
lők gyorsan napirendre térnek a 
történtek felett – ahogy a történet 
írója és rendezője sem tulajdonít a 
továbbiakban nagyobb súlyt neki. 
Még drámaibb szituáció Farkasék 
kisfiának eltűnése a lakásból, ami-
kor kettesben marad az apjával. 
Lélektani aspektusa is jóval súlyo-
sabb, hiszen Farkas korábban be-
vallotta, idegesíti liberálisan nevelt 
(szerinte neveletlen) gyereke. Most 
viszont nincs sehol, már a rendőr-
séget készülnek hívni – aztán elő-
kerül a konyhaszekrényből, s ezzel 
a drámai epizód amilyen váratla-
nul (életszerűen) kialakult, olyan 
váratlanul (életszerűen) oldódik 
meg. Mindezek a két házaspárban, 
házasságuk válságában lezajlódó 
drámai fordulatokra rímelnek, il-
letve azok „drámaiságát” és „for-
dulatosságát” vonják vissza, s te-
szik hétköznapivá, ismerőssé. 

Hasonló mondható el a film 
dramaturgiai szerkesztésmódjá-
ról és metaforikus helyzeteiről. 
A nyitójelenetben egy másik párt 
látunk Farkaséknél: vacsora-
vendégek, épp indulnak, a férfi 
merevrészeg, a nő rutinosan támo-

gatja. Ezután érkeznek meg várat-
lanul Ernelláék. Kamasz lányuk 
később egy izgalmas esemény 
kapcsán igen hevesen ragadja meg 
Farkas kezét, s ecseteli neki a kü-
lönös élményt, ami ha egy lehet-
séges pedofil vonzalomra (a sze-
replő személyek tekintetében akár 
incesztusra) nem utal is, Farkasék 
házasságának törékenységét, a férj 
„meghódíthatóságát” – ahogy ezt 
felesége később száraz logikával 
levezeti – elég egyértelműen expo-
nálja. Metaforikus szituációkat, il-
letve a metaforikus képzetek visz-
szavonását, vagyis újabb nem-va-
riációkat a film végén látunk. A két 
gyerek előadást rendez a szülők-
nek, akikre maszkot adnak. A kö-
zönség viseli tehát a maszkot, míg 
az előadás igen közvetlen, gyer-
mekien egyszerű és szókimondó. 
Ráadásul az ismerős lakásban fur-
csa idegenként üldögélő maszkos 
alakok vizuális kifejezőereje igen 
hatásos. De mielőtt elragadtatnánk 
magunkat valamiféle absztrakt-
metaforikus értelmezés felé, az 
epizód már véget is ér, a maszkok 
lekerülnek, vége az előadásnak. 
A zárójelenet még egyszerűbben, 
még koherensebben nyújtja a me-
taforikus befejezés lehetőségét, il-
letve annak hiányát. A két házas-
pár közös vacsorához készülődik, 
mindenki külön-külön öltözkö-
dik, sminkel, rendezi vonásait. A 
háziasszony terít, közben zenét 
hallgat. Valami volt, valami lesz; 
valami megtörtént, valami történ-
ni fog. Mindezt tekinthetjük az 
élet metaforájának – de legalább 
annyira egy vacsora előkészületé-
nek. Leginkább azonban egyiknek 
sem, amennyiben az egyik felülír-
ja a másikat. S ami a legfontosabb: 
nem tudni, mi ír felül mit.

S hogy mi volna az az összetett, 
objektív-társadalmi és személyes-
szerzői motívumokat sem nélkü-
löző lélektani jelentés, amelynek 
analízisét a film elutasítja, ám ame-
lyet ugyanakkor a történet szem-
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léletesen körberajzol, a szereplők 
pedig körbejárnak, nos azt így 
kimondani megint csak kínosan 
közhelyes – miközben a minden-
napok világának legáltalánosabb, 
ugyanakkor legismerősebb élet-
helyzetéről van szó. Mondhatni, 
rólunk… A házaspári kapcsolatba 
szinte észrevétlenül beszivárgó 
elhidegülésről, idegenségérzet-
ről, csalódásról, tehetetlenségről; s 
ugyanerről a még inkább kimond-
hatatlan és bevallhatatlan érzésről 
a gyerekekkel szemben. De leg-
főképp mindennek tagolatlan fo-
lyamatáról, amelyből legtöbbször 
nem látunk ki, avagy nem látunk 

bele; nem vesszük észre, mikor és 
hogyan alakul ilyenné, ilyen meg-
foghatatlan masszaszerűvé, amit 
se lenyelni, se kiköpni nem tu-
dunk; olyasvalamivé, ami egyszer 
csak előáll, ami nyomasztóan és 
súlyosan van. Erről szól, ha szabad 
ezt így egyszerűen kimondanom, 
az Ernelláék Farkaséknál – de a film 
legnagyobb érdeme talán éppen az 
egyszerű, jobban mondva az egy-
szerűnek tűnő (ki)jelentések, érzé-
sek, élethelyzetek, tapasztalatok, 
gondolatok felszabadító és szem-
besítő erejében rejlik. (Forgalmazó: 
Big Band Media, 2016)

Gelencsér Gábor
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