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Kozma László 
 

Az igazi művészet elkötelezett, 

kapcsolódik nemzetéhez, környezetéhez (I.) 
 

BEVEZETŐ 
 

Claude Oscar Monet (1840–1926) 
 

A francia impresszionista festészet kiemelkedő alkotója. Impresszió, napfel-

kelte című képét 1874-ben állította ki Párizsban; Louis Leroy kritikus ennek 

nyomán gúnyosan impresszionistaként jellemezte a festőcsoportot. A név azon-

ban találónak bizonyult, immár felhangok nélkül vált az új irányzat megnevezé-

sévé. A festők elhagyták a műtermet, a szabadban, a természetben alkottak, 

tájképeiken, alakos ábrázolásaikon, csoportképeiken megjelenítették a levegő, a 

fény hatásait; az új stílust az impresszionisták műszava, a plein air jellemzi. 

Monet nagyrészt a szabad ég alatt, sorozatokat alkotva festette meg témáit: 

tengerparti sziklák hajnalban és alkonyatkor, a derengő ködön átsejlő csónak 

foltszerű sziluettje, a londoni Temze-sorozat a jellegzetes épületek élesebb-

halványabb, párába és emlékezésbe oldódó körvonalaival, a Szajna örvénylő és 

megdermedő színei a különböző évszakokban, a szinte belülről izzó szénakazal-

sorozat, és a leghíresebb, a giverny-i kertjéről festett Tavirózsák ciklus, melynek 

több méter széles vásznai 1899-től 27 éven át követték egymást. Az a benyomá-

sunk, hogy ezeken a képeken a teljes valóság oldódik vonalakba és színfoltokba, 

a kép több az ábrázolt tájrészletnél, a foszforeszkáló tavirózsák álmainkat lob-

bantják életre. A hatalmas képsorozat egy része a párizsi Musée de l’Orangerie 

állandó kiállításán látható, megteremtve Monet kertjének illúzióját. A művész 

jelentős anyagi ráfordítással formálta rózsakertjét és a színfoltokat lebegtető 

tavacskát, mely fölött japán híd ível át — jelezve, hogy a természetközeli japán 

művészet filozófiája, stílusa különösen közel áll hozzá, művei a japán gyűjtemé-

nyekbe is eljutottak. Nem csupán modellként használta a természetet, éppúgy 

alakította, mint festményeit, melyeken legnagyobb témája, a maga alkotta kert 

a művészet prizmáján áttükröződve jelenik meg. Mintha az impresszionizmus 

rózsái üzennének egymásnak — Cziráky Margit grófnő kívánságára 1908-ban, 

tehát azonos időben hozták létre a „magyar Versailles”, a fertődi Esterházy-

kastély rózsakertjét. A park ma Márk Gergely nemesítő rózsáival újra a régi 

pompájában látható, a pagoda és a palotában látható porcelán-kiállítás a japán 

művészetet idézi.  

Monet villámgyors ecsettel örökítette meg azokat a színárnyalatokat, fénytö-

réseket, melyek soha többé nem fognak éppúgy ragyogni, úgy tűnhet, az elfutó 

benyomások festője. Azonban az impresszionista művész a legkövetkezetesebb 

realista, hiszen az éppen jellemzőt, éppen aktuálisat adja vissza. Művészi mód-

szere az örök keresés: milyen lehet az egyetlen valóság, amely ilyen sokféle mó-

don váltja öltözékeit? Mi a fák lényege: a tavaszi rügyfakadás, a nyár sűrű 

lombkoronája, vagy a behavazott téli ágak kopársága? Melyik a folyó igazi arca? 

A szétgyűrűző zöld hullámok a vitorlák elsuhanó fehérségével, vagy a jégtáblák 
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megcsillanó kékje? Képes-e a festő kedvesének törékeny alakjában, ruhájának 

színfoltjaiban kifejezni szerelmét és szeretetét, az örök emberi érzéseket? Monet 

képsorozatot festett a roueni katedrálisról: a kemény kövek szinte lebegnek a 

napszakok fénytörésében, a művészi újrateremtés pillanatában. Életünk, kap-

csolataink, szerelmeink tünékeny színfoltok: mi a célja, mi a végső lényege 

mindennek — a művész megújuló kérdése maga a válasz, sorozatai együtt érvé-

nyesek, egyszerre a valóságról alkotott vázlatok és örök szobrok. Életét komoly 

megrázkódtatások kísérték: Camille-t, első feleségét, akiről több kitűnő képet 

festett, korán elvesztette, 1908-tól szürkehályoggal küzdött. Alakos képein fi-

nom pszichológiával ábrázolta modelljeit, ember és természet kapcsolatát. A 

francia lobogó színfoltja pedig azt jelzi: az igazi művészet elkötelezett, kapcsoló-

dik nemzetéhez, környezetéhez.  

 

 

Tengerpart 
 

Kéklő égbolt, piros kardvirágok 

S a part mellvédjén fent lobogni látod 

Piros-kéken a francia zászlót, 

Tengerzúgás, ami kiáltás volt. 

 

Tovasuhan napfény és az árnyfolt, 

Történelem, öröm és szenvedések, 

Sötétlő hullámzásban egybeérnek 

Forradalmak, győzelmek és gyászok.  

 

És a remény fehér vitorlát bont. 

Egy napernyőn tán szerelem ébred, 

Horizontján földnek és az égnek. 

 

Hajó füstje, mint megérkezések, 

És egy úr zsakettben és kalapban 

Hátradől, s a távolokba réved. 
 

Impresszionizmus 
 

Japán metszet. Csónak a kikötőben 

Sötét árnyék a reggeli ködben. 

Megteremtve a művész világa 

Sugárolló, ahogy körbevágta. 

 

A sejtelemből ahogy megszületnék, 

Mi egyszerre hajnalfény és emlék, 

Mint egyetlen napnak változása, 

Fény hull a Lét katedrálisára. 

 

Boltozódó ívek és a formák 

A színeket ahogy összefogják 

A szertefutó tengeráradásban. 

 

Hullámzásban kifutó vitorlák, 

S míg az eget viharok fodrozzák, 

Gőz kanyarog, melyben fény s homály van. 

 
 

Vázlat 
 

Állványon szunnyad a festő álma. 

Vázlat, amely valósággá válna. 

Fehér vászon feszülő keretben. 

Néhány vonal, még befejezetlen. 

 

Fehér alap, finom festékréteg, 

Látszatokon átcsillan a lényeg. 

Halvány színfolt, már-már testet öltve, 

Hajló szirmok fényben tündökölve. 

 

A hullámzó, határtalan formák, 

Középpont, mint égő tavirózsák, 

Árnyalatok egymásra hajolnak. 

 

A fehéren csillanó vitorlák 

Bejárják a vágyak horizontját 

S kikötőbe érkezik a csónak. 
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Pántlikák 
 

Tavaszi fák hegyén a világ 

Úgy lobog, mint színes pántlikák. 

Átderengjen a halvány lazúr, 

Tavaszmámor tisztán, józanul. 

 

Az idő árja színekre törött. 

Füst lebeg a horizont fölött, 

A sötét híd partot összeköt, 

Fölcsillannak a hullámkörök. 

 

Az árnyalat, a gyorsan felvitt festék, 

Megszilárdul az esetlegesség, 

Ahogy száguld a festőecset: 

 

Barna ágon okkersárgát ken szét, 

Halvány bimbó kéken kifeseljék, 

Tavasz-zölddel amely teljesebb. 

 

 

 

Ébredés 
 

Először a csöndesebb zenék, 

Megzendül a hajnalban a kék. 

Tó tükrén, a kertnek bokrain 

Szertefut a halvány rózsaszín. 

 

Aztán egy rigóhang ütemére 

A halványzöld friss rügyeken égve. 

Fölharsannak győztes trombiták: 

Forró délben bíborok, lilák. 

 

A láthatáron szürkésen lebegve 

Gyárkémények füstöt eregetnek, 

Majd a föllángoló alkonyatban 

 

Búcsúzóan felhangzik a dallam, 

A színkerék, a sötétzöld, a sárga 

Átfordul az esteli homályba. 

 

Képkeret 
 

A mindenséget bekerítenéd — 

Megőrzöd a szivárványt, a fényt? 

Hullámokon törő csillanást csak, 

Azt fested, mi belülről kiárad. 

 

Tengersziklát, sugárzó reményt, 

A kertben a festő kedvesét. 

Suhanást, a lassú lépteket, 

Sugár-utat, nyíló végtelent. 

 

Szivárványt és záporcseppeket, 

Rózsaívet, hulló levelet 

Egybefogjon mind a képkeret. 

 

Csupán ez: a művész-akarat, 

Mely szétfutó árnyat egybetart, 

Míg a világ részekre hasad. 

 

 

 

Váza 
 

A színnek, amely szüntelenül árad, 

Csak edénye vagy a csillogásnak, 

Vázája a bíbor kardvirágnak, 

Pipacsmezőnek, réti vadvirágnak. 

 

Nem szabadulsz: az egyetlen egyet, 

A színfoltot kell szüntelenül fessed, 

Hisz a földön milliárdnyi vár még. 

Tovaszalad, mint a fény meg árnyék. 

 

Úgy tiéd, ha szüntelen veszíted. 

Megfesthesd az egyetlenben mindet, 

Megcsillan, mint váratlan ajándék 

 

A pillanat, amely megérintett, 

Párákon át lobbanó fénytekintet, 

Színeidben teljesülő szándék. 
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Manneporte 
 

Manneporte. Fénykapu, sziklaív, 

Mely egyszerre tárul két irányba. 

Megcsillan a part, a homoksárga 

S a sziklacsúcs a távolba tekint. 

 

Körülötte színek kavargása 

Örvénylik és elcsitul megint, 

Fehérségén egy sirály kering, 

És már kész az újabb változásra. 

 

A kristályosból cseppfolyósra válva 

Szivárványként töri meg a színt, 

S az elfutóban ismer önmagára. 

 

És már halvány árnyalat a szirt, 

Foszló emlék úgy övezi lágyan, 

Szétolvad a hullám-csobbanásban. 

 

 

 

Tengerparti házak 
 

Árnyalatok és színek repesnek . 

Alkothatsz-e így befejezettet? 

Fehér foltként megcsillan a vászon, 

Nincs végleges ezen a világon. 

 

Úgy tűnik, hogy odavetett vázlat, 

Íve csak a festőceruzának, 

Apró pontot rajzol az ecset — 

A kihagyással lesz befejezett. 

 

S az életünk azáltal teljesebb lét, 

Hogy láthatatlan lobogtatja selymét, 

S ami hírt ad, egyetlen csillanás csak. 

 

A tengerparton ködbe foszló házak, 

A jelen, amely immár félig emlék, 

Hogy vázlatod egésszé teljesedjék. 

 

Szélfutam 
 

A vitorlák, a megfeszülő vászon, 

Színes árnyék hófehér ruhákon.  

Piros és kék napernyők a parton, 

Zöld hullám, a végtelenbe tartón. 

 

Árnyék-betűk, homokra vetítve, 

Okker irka, meggyűrődik szinte, 

Sós illatú szélfutam lapozza, 

S üres oldal a hullámok sodra. 

 

Ecseteddel ahogy újra írod, 

Mert a világ megújuló színfolt, 

És a vásznon újra megteremted 

 

Tenger ködét, gyárkémények füstjét, 

A horizonton míg halkan terül szét 

Felsóhajtó titka életednek. 

 

 

 

Komplementer 
 

Sziklaélek, olvadó valóság, 

Árnyalat, amely áttűnik másba, 

Sötét árnyék napfény-ragyogásba, 

Fénylenek a színes tavirózsák. 

 

Egymásba hull, ahogy megfakadnak, 

A palettán egybefut a festék 

Szellő-ecset festi a derengést, 

Foszló ködfolt lesz a körvonal csak. 

 

A sziklaív, a felsugárzó ablak, 

Kőkeretben sirályok suhannak, 

Hajló szárnyuk érinti a tengert. 

 

Finom íve súlyos gondolatnak, 

Mely könnyedén a magasba csaphat, 

Meglelve a végső komplementert. 
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Hölgyek csónakban 
 

Mert szüntelen hullámok sodorják 

A csónakot s az égő tavirózsát. 

Könnyű ruhák, mint a fények gyűlnek 

Hullámokon fodrozódó tüllnek. 

 

Mert a csónak csupán a keret, 

Szétgyűrűzik, ami teljesebb. 

Nem zárhatja a barna perem, 

Fényes reflex fut a tengeren. 

 

Az ölelésből mint kibontakozna, 

Ahogy tovább sodorja a sorsa, 

Mert egészen nem lehet tiéd. 

 

A percet őrizd meg valamiképp, 

A pillanatot, míg a végtelen lét 

Egy mosolyban megcsillantja selymét. 

 

 

 

Napernyő 
 

A fákon apró levélfoltok zöldje. 

Fénybe vész a lány és napernyője.  

Szinte színes árnyékon lebegnek, 

Ellenfényben maguk elé vetnek. 

 

Mintha futna tengeren a csónak 

Elmaradó kékjén a sodornak. 

Fény és árnyék, időben suhannak 

Örvényén a színes zuhatagnak. 

 

Kéksége a távoli hegysornak 

A szikrázó ködpárába olvad. 

És a lány is, bár követnéd léptét, 

 

Virágzó fa lesz, mire elérnéd, 

Fényes szirom megremegő foltja, 

Napernyője fehér tavirózsa.  

 

 

 

Kertben 
 

A halványkék, mely ruhádra vetül 

S fölötte a zöld hogy összegyűl.  

S a rózsaszín, mely becéző, gyöngéd, 

Virágsziromra szórja harmatkönnyét. 

 

Uszályán egy könnyű sejtelemnek 

Színek, mint a tündérek, lebegnek. 

A születő szerelem románca 

Szórt páraként gyúló aranysárga. 

 

És a festő, színek gondolása, 

Egy-egy színfolt minden gondolása, 

Mint könnyedén szertefoszló álom, 

 

Könnyű ecset, mint a madár szárnya 

Felhőt ír az égbolt magasára, 

Az árnyalat hogy valósággá váljon. 

 

 

A művész kertje Argen-

teuil-ben 

a feleségével 
 

Kezében tű, a térdén fehér vászon, 

Körülötte rózsa rózsaágon. 

Sugár csillan fehér havazásban, 

Hímzésében piros rózsaszál van. 

 

S újra, újra fehérlik a vászon, 

Mert szétfoszlik ezen a világon. 

A kezünkből megszöknek a rózsák, 

Ismeretlen kertünket bokrozzák. 

 

Talán egyszer megtalálod mindet, 

Rózsákat, mit kezed elveszített, 

Csillantja egy régi, hű tekintet. 

 

Átpiroslik fehér havazáson, 

Rózsabimbó hajlik rózsaágon. 

Mi szétfoszlott, felderül az álom. 


