
A FÉNY PÁSZMA.
Avagy az állandóság változatai
Náőor Tibomál

(a hallgatás ösvényén / félkés z ég alatt) Nagy
csend van. Teremtés előtti, szo kták mondani az
ilyen típusú nyomasztó, sú lyos csendekre. ám
már egyértelműen a teremtés ut án vagyunk.
Nagy csend van tehát a képeken, teremt és utáni.
Az embert körülvevő világ, a természet és az
embe r legszorosabban vett környezete hallgat a
képeken. Ez a némaság sötét, ez a némaság sü t.
Ember utáni világ, emlékképek a jelenünkből a jövő

szá mára. Mintha a mú lt szobamozijába ülnénk be,
nézzük a régi filmet, rólunk sz ól, pontosabban a
környezet ünkről, nem arról, milyenek voltunk,
hanem mit éreztünk és gondo ltunk egykor.

Mindig is gyanítottam, a tájkép és az enteriőr va
lójában ugyan azt a dolgot fogja meg. Nádor Ti
bor kép ei előtt állva ez jól látha tó evide ncia . (El
hallgatást paran csoló evid encia .) Bátorításért
belelapozok az elhallga tások kiváló költőjének

kötetébe: "Oly sok mind en t nem lehet se leírni ,
se elha llgatni!"

Akkor jó, nyu gszom meg. Szeretném elmo nda
ni, amit érzek, gondo lok Nádo r Tibor képei kap 
csá n, de nem megy. Lap ozgatom csa k Tom as
Tranström er Félkész ég című kötetét tovább:
"Félig kitárt ajtó valah án y ember, / a térre nyí
lik, amely mindannyiunké."

Közös eml é keinkr ől. a kollek tív tudattalanról
beszél a pszic hológus költő, miként valószínű

leg Nádo r Tibo r kép ei is erről hallgatn ak. Olyan
eml ékk épek idéződnek meg vászna in, amelyekre
mindannyia n emlékszünk, mai, kaotikus vilá
gu nkból kiernelt, med itációra alka lmas objektu
mok. A festő figyelme, majd esz közei emelik a
mindennapok világábó l a pill an at, az álló idő

művészi magasságába ezeket az állandóan visz
szatérő motívumokat. Legyenek bár szobabel
sők vagy tájrészletek.

Akárhogy közelítsünk is, az ember csupán I élkész
teremtmény beteljesítendő feladat nélkül. Am az
alkotás során válha t befejezetté. A m űv észet, az
önmegvalósítás segítségéve l, az önalakítás k üz
delmével megközelítheti a teljességet, legalábbis
elindulha t a teljesség felé. Csakis e folytonos sza
badságra törekvés álta l van esélye az embe mek,
hogy a teremtő alkotótársává váljon.. .
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(valam i örök / kiilső v agy belső tájkép?) Köz
helyszerű ada t, hogy a mai embe r több képet lát
egy nap alatt, mint a 19. század embere egész éle
tében. Ennek ellenére vannak művészek, akik a
mai tend enciákkal szemben rad ikálisan (maka
csul) ugyanazokat a témákat festik, rajzolják meg
újra és újra . Valószínűleg hisznek abban, amit Ke
mény Katalin is han gsúlyozott a lakása ablakából
állandóan ugyanazt a tájat festő Veszelszky Béla
kapcsá n, miszerint a remekm ű attól remekmű, hogy
megunhatatlan. Veszelszky mindenkor hangsú
lyozta, kizá rólag a valóságot festi, és hogy min 
den ecsetvonás óriási felelősségvállalás az emberi
világ mellett . Hasonlóképpen lát és gondolkoz
hat Hollán Sándo r, Váli Dezső, Krajcsovics Eva,
Vojnich Erzsébet, Kovács Péter, Molnár Péter is.
Nád or Tibor világ látása nagyon is rokon ezekkel
az alkotókka l, ő sem folyton új és új t ém ákkal . és
azok kompozícióival akar elkápráz tatni benn ün
ket, nézőket, han em állandó témái (helyei) finom,
folytonos változási lehetőségeit festi meg. Valami
örök megmutatása ez, ami mindig is jelen volt a
művészetben, amikor a külső világ (valóság) ki
emelt részleteinek újbóli ábrázolása során meg
világosodik előttünk, ez a kívül belül van .

Nehéz kérdés manapság a festésze t kapcsán, hol
is a határ a külső (konkré t) és a belső (elvont) áb
rázolása között. Weöres Sándor mesteréhez írott
levelében érvé nyesnek tűnő válaszlehetőséget

kínál. "Csak egyet hiányolok benn e [a Forradalom
a m üuészetben című könyvb en] : bármelyik művé

sze tet tisztán spirituá lis szempontból nézed, nem
pedig 'mes terségbeli' sze mpo ntból. A képekben
az t vizsgálod, hogy általuk milyenfajta lelki ele
mentumot sugározna k; s alig beszélsz önmagu k
ban -véve színekről és formákról és vonalakról.
Ped ig úgy sejtem, hogy az a lelki elem, mely szín,
forma , vona l ál tal megnyilvánu l: másod lagos
ahhoz képest, amit az a szín, forma, vona l önma
gában-véve jelent. A kép igazi valósága nem az,
ami 'benne rejlik', hanem az, ami 'ő maga' ."

Nádor Tibor képe iról nehéz beszélni. Elmondani,
hogy az általa teremtett, rendkívül egységes szín
form a-vonal mit is jelent önmagában véve. Nem a
táj egy adott, kiszakí tott és visszatükrözött való
ságsze letét. (Noha az t is.. .) Színkezelése és techni
kai megoldásai egy festői látásm ódot jelen ítenek
meg.Amit szavakkal csak körülírni tudok. Esmég
ehhez is Saint-Exupérytól kell segítséget kérnem.

Az írót és pilótát kényszerleszállása után, valahol
Argentínába n, befogadja és vendégüI látja egy



házaspár. Exupéry így jellemzi a házukat: "Min
den elragadóan megrongált volt itt, hasonlóan az
öreg, moha benőtte fákhoz. amelyeket az idő

meg-megrepesztett, hasonlóan az öreg padokhoz.
amelyeken tíz nemzedék szerelmesei is üldögél
tek. Kopott, szúette faburkolatok, ajtószárnyak.
biccenőszékek. De ha nem is újítottak itt fel sem
mit, annál buzgóbban takarítottak. minden tiszta,
viasztól fénylő, ragyogó. A szalon különös inten
zitású arca olyan volt, mint egy megráncosodott,
idős hölgyé. Repedezett falak, beszakadó meny
nyezet. mindent megcsodáltam, s mindenekfelett
a parkettet: itt töredezett, ott inog, akár egy hajó
híd, de az egész síkosra kefélt, csillogó. Különös
ház, semmi hanyagság, semmi nemtörődömség
érzését sem keltette, inkább rendkívüli tiszteletet
ébresztett. Kétségtelen, ahány év, annyi adott
hozzá valamit varázsához. arculatának szövevé
nyéhez, barátságos atmoszférájának hevéhez."
(Ahogy Exupéry figyelme vándorol a tárgyakon,
ugyanúgy mászkál a fénypászma Nádor Tibor
vásznain. melyek mögött akár hasonló élménye
ket/érzéseket is sejthetünk. .. )

"A kép igazi valósága nem az, ami 'benne rejlik',
hanem az, ami 'ő maga'." lrja Weöres Sándor
Hamvas Bélának. Az úgynevezett "üzenet" tehát
nem egy didaktikusan megfogalmazott-megfes
tett eszme vagy gondolat, maga a megvalósítás
válik tulajdonképpeni üzenetté. Mintha Wittgen
stein agyonidézett tézisét aktualizálnánk: amiró1
nem lehet beszélni, csak arról érdemes. (Maurice
Blanchot ezt úgy mondja: "az írás ott kezdődik,

ahol már nincs semmi írnivaló".) Ami első pilla
natban lényegtelennek, érdektelennek. unalmas
nak tűnik (egy szobabelső, egy körfolyosó, egy táj
részlete), azon keresztül lehet elmesélni, mi tör
ténik, zajlik valójában bennünk. A mai kép igazi
valósága tehát az, ami ő maga, de az is, ami azon
keresztül óhatatlanul benne rejlik.

Menekülő felhők árnyéka a szántóföldeken,
sűrű pára vibrál a hajnali mező fölött. A lovasok
pedig "sűrű trappban" éppen eltűntek"a csata
kos virradatban". Nyomuk se marad, csak a ma
gára hagyott táj árva részlete fürdik fényben és
árnyékban.

(az otthoni szűrke / a hely keresése és megtalá
lása) "A természetbe belevetítik az emberi ér
zésvilág egész gazdagságát, a természet vidám,
melankolikus, sivár, ujjongó, játékos, vigasztaló,
Erosszal telített, haragvó." lrja kissé bosszankod
va Szerb Antal 1940-ben, Természet vagy táj címü
esszéjében. Mivel szerinte egyáltalán nem mind
egy, és a maga részérőlkategorikusan elutasítja a
természet fogalmához tapadó romantikus pante-
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izmust. "Ma már nem akarunk feloldódni a ter
mészetben - írja -, nem akarjuk átélni a benne
rejlő titokzatos Istenit, egészen más ambíciónk
van: meg akarjuk érteni a tájat. (. .. ) A 'természet
hez' az ember a szívével fordult, a 'tájhoz' a sze
mével és a lelki szemével. a lényeglátó intuició
val." Hümmöghetünk az idézeten. hogy igaza
van-e Szerb Antalnak vagy sem, ám az biztos,
Nádor Tibor még visszább lép. 21. század elején
ábrázolt tájainak már csak vastagon felkent, exp
resszív részlete tükrözi szemléletmódját. Ez biz
tos. Am e fénnyel telített látásmód következté
ben legsötétebb tónusú tájrészletei is fölizzanak.
Vásznai képköltemények. A panteisztikus, sötét
fényű ragyogás megtestesülései. A fénybe merí
tett tárgyak folytonos eltűntetési gyakorlatai.

Mi kell ahhoz, hogy valaki mai világunkban ily
módon merje feloldani féltve őrzött és dédelge
tett egóját a megfestett térben? A szürke legvál
tozatosabb árnyalataiban. (Erő, bátorság, hit. .. ?)
Nádor Tibor minden bizonnyal szerelmes az őt

inspiráló (többnyire nógrádi) táj részleteibe. mű
terme bizonyos fényviszonyaiba vagy lakásának
ezerszer látott körfolyosójába. Csak a szerelmes
ember lehet képes így ránézni, és ilyen szinten
megjeleníteni szeretete tárgyát. Ez az azonosu
lás (eggyé válás) a legmagasabb szintű esztéti
kai törekvés. Kiválasztani azt a néhány fontos
motívumot, és ahhoz hűségesneklenni. ..

(p / s) Végezetül, sétáljunk be valamelyik képé
nek terébe. egészen a festékrétegek és visszaka
parások közé, egyenesen egy lankás táj részle
tébe, és tűnjünk el magunk is. Hagyjuk magára
a magányos, kopasz fácskát vagy az éppen el
dőlni készülő villanyoszlopokat. Otthonra lel
hetünk e köztes világban, nem kell hát látvá
nyosan foglalkoznunk az énünkkel. ..

Útravalóként pedig hadd idézzem A. T.Yashikót,
aki egyik kedvenc Nádor-képe kapcsán mind
össze egy haikuszerűséget tudott kipréselni, majd
örökre eltűnt az egyik festmény sötét dombja
mögött.

a képsarkában
csupán egyetlen fa áll
ennyi s ez minden

JÁsz ATTILA

(Elhangzott Győrben, avárosi könyvtár galériájában,
2009. április 7-én)


