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Parill Orsolya: Pasztellnyomat egy szerelemről

Vajon hol lehet, merre kallódik Martyn Ferenc képe?
Fábián Eszter (1919–2007) szép, nyúlánk, vörös hajú, zöld szemű, kaposvári 

születésű színésznő, aki már igen fiatalon a Pécsi Nemzeti Színház tagja lett. A csi-
nos lánnyal Takáts Gyula valószínűleg már Kaposváron komolyabb kapcsolatba ke-
rült, mert barátaik a Pécsre érkező Esztert már Takáts Gyula kedveseként tartották 
számon. Lásd például ezzel kapcsolatban Weöres Sándor 1942-ben írt sorait:

„Kedves Eszter és Gyuszi!
Köszönöm a képeslapot. Eszter pécsi színésznői szereplését nagy érdek-
lődéssel várom; és remélem, hogy gyakran együtt leszünk. És ezentúl 
remélhetőleg Gyuszi is sűrűbben lelhető lesz Pécsett. Sok üdvözlettel és 
más mindenfenével, Sanyi.”

Takáts Gyula számos versben ír Fábián Eszterrel való szerelmükről. Talán a 
legteljesebb versfüzér a Hold és hársban (1943) lelhető fel, melyben az Eszter-ciklus 
versei egy teljes fejezetet tesznek ki. A költő Egyre fényesebben című versének harma-
dik tételében így vall kapcsolatukról: 

„Esztendeje, hogy iszapban éltem.
Nád, berek és fullasztó hínárba’.
Gond és a munka széjjeláztatott.
A halálhoz jártam iskolába.

S mint hullócsillag, egyre fényesebben
ragyogtad által fátylas kárpitom.
Örvényből húztál illatos öledre.
A szárnyamat napodban szárítom.”

A kedvesére méltán büszke fiatalember kezdettől fogva arra vágyik, hogy a 
lányt a szépségéhez méltón megörökíttesse… úgy érzi, Eszter alakja Rippl-Rónai 
ecsetjére illett volna… Minderről a Hold és hárs szerelmi ciklusában, a Rajzok lobo-
góra című verse, „Rippl-Rónai emlékének” ajánlott 4. tételében írt:

„Hozzád elhoztam volna őt.
Dombok közé, festő-tanyádra,
pasztellek földi mestere,
lila felhők rég-holt barátja.

Szeme alatt és hó kezén
a lágy kékben lüktető eret
az égbe loptad volna Te,
megejtvén a négyszögű teret.
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Fábián Eszter (1919–2007), Martyn Ferenc pasztelje, 1942. 
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De alszol rég a fák tövén.
Róla képet nem festesz nekem.
Vénségem füstös napjait
szép arca nélkül tengetem.

Mert elhagy engem, mint madár.
A babér csak ritka-árnyú fa.
Előtte száll és húzza őt
pálmásabb tájak csapata.

Rózsáló arca, lágy nyaka,
képedről vigasztalt volna még.
Üres tornácom végibe
árván tündöklik majd a vég.”

Talán épp a Rippl-Rónai szálból következett, hogy a szép színésznőt végül 
1942-ben a festő nevelt fia, nem mellesleg Takáts Gyula jó barátja, az ugyancsak Pé-
csett élő Martyn Ferenc örökítette meg egy finom pasztellképen.

Takáts Gyula sajnos jó jósnak bizonyult. Fábián Eszter valóban elhagyta és 
egy vezérkari tiszt felesége lett, majd a háború végén, Párizson át, Dél-Amerikába 
mentek. Itt később elvált, majd második férjével Kanadába költöztek. 

Úgy tűnik azonban, az idő múlásával egyre jobban gyötörte a honvágy… Esz-
ter először Martyn Ferenchez keresett kapcsolatot. A festő Takáts Gyulához írt le-
veleit tartalmazó 1999-es kötet szerint a színésznő négy levelet küldött Martynnak, 
hármat 1979 nyarán–őszén, majd egy negyediket 1980 elején, aki viszont, e levele-
zésük alapján mindig súlyt fektetett arra, hogy Eszternek Takáts Gyulával közösen 
válaszoljanak:

1979. július 31-én ezt írta a költőnek:
„…Elküldöm Fábián Eszter érdekes levelét, arra gondoltam, hogy közösen 

írunk, válaszolunk Györökről. Erről előbb élőszóval – ölellek Ferenc.”

1979. augusztus 13-án:
„… Fábián Eszternek akkor írhatjuk meg közös levelünket…”

1979. október 4-én:
„Kedves Gyulám, küldöm Fábián Eszter levelét. – Kérlek, olvassad el. Bizto-

san néked ugyancsak írt. Mondjad meg, válaszoljunk és mikor, és mert címét nem 
ismerem, ezt az esetleges választ el kellene küldened.”

1980. január 11én:
„…régi és kedves barátnőnk, Eszter írt legutóbb, hosszan és nyugodtabb han-
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gon. Szeretnék neki válaszolni –  lehetséges, hogy együttesen tegyük azt. Élőszóval 
– remélve – bővebben, régi-öreg barátsággal ölellek, Ferenc.”

Fábián Eszter és Takáts Gyula levelezése végül rendszeressé vált; erről tanús-
kodnak az Öt esztendő Drangalagban 1981–1985 című első, és az Újabb évek Dran-
galagban 1985–1988 című második naplókötet bejegyzései is. 

„1981. IV. 6. 
…Húsvét felé jönnek a haza-néző levelek. Ezekből az otthon és a haza és az 

igazi honvágy sugárzik. Így Fábián Eszteréből is. Kanadából írt. Jó szót kér, és jó 
sorokra vágyik. Jó sora van, csak a jó szó, a magyar szó hiányzik neki. Nem is cso-
da, mert a szép magyar szó papnője volt. Kaposi szépleány. Szép pálya is várta, de 
a háború elrontotta. Pécsre került, majd rövid ideig a Nemzeti Színház tagja volt, 
aztán egy vezérkari ezredes felesége lett, és Itália, Argentína, Mexikó és Peru után 
Kanadában kötött ki, mert ott élnek testvérei, akik közül az egyik még a háború előtt 
ment ki. Az öccse pedig, Fábián Pista, vadászrepülő volt, több légi győzelemmel. És 
ott landolt Kanadában.

Jönnek a ragaszkodó sorok húsvétra. A régi szerelmek sohase hagynak cser-
ben senkit. Sok szép verset írtam Eszterhez is. 

A Hold és hárs című kötetemet mindig magával vitte, és olvasta, a legnagyobb 
menekülések közt is. 

És Martyn Ferenc portréját is, amit róla festett. 
Szép, csupa virág képet küldött ma is, és levelet kér, magyar szót, melyek föl-

ébresztenek Kanadában egy világot, egy fizikai és egy lelki, idegrendszeri világot. A 
régi zsongást akarja érezni és hallani. Sok-sok levelet küld, és hazavágyik…”

„1982. VII. 8. 
Fábián Eszter írt Kanadából. Igen-igen magányos lehet, és nagyon vágyódik a 

hazai szóra és a megemlékezésekre. Pokol lehet haza nélkül élni!...”

„1985. I. 21.
Fábián Eszter unokahúga (Bene-lány) eljött hozzám. Eszterről tudok meg so-

kat. Dezséri vezérkari ezredes vette el, és 1945-ben Párizsban éltek, aztán Brazíliá-
ban, ott megismerkedtek Zsóval, aki német milliomos. Bejárta Perut, Mexikót. Dez-
séri Janikától elvált, Kanadába ment, ott él nagynénje.

Kis vagyonnal ment oda, de elkótyavetyélte. Ma nyugdíjas, elégedetlen és egy-
re jobban vágyik a hazai ismerősök után. Verseimet, melyeket hozzá írtam, őrzi, le-
veleimet is. Ha igaz… Nyáron talán hazajön.”

„1986. IV. 9.
…Fábián Eszter Kanadából szép levelet írt. Az elvesztett haza és elszállt szere-

lem fényesíti emlékező sorait. Ezek az emlékek ragyognak már csak neki az időből. 
35–45 percnyi verset kér előadásra a kanadai magyaroknak…”
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„1986. IV. 12.
Ezekben a napokban Martyn Ferenc sokszor járt az eszemben. Ma olvastam, 

hogy 10-én Pécsen meghalt. Fábián Eszter kanadai… levelei is egyre emlegetik Fe-
rencet. 87 éves volt. 12 évvel idősebb nálam. Halálával Rippl-Rónai után még üre-
sebb lett a Róma-hegy, a park, a villa és a műterem, amely az első nagy élményt adta 
nekem, a szép után keresgélő gyereknek.”

„1988. I. 18.
…Levelek egymás után Fábián Esztertől Kanadából. Iszonyú magányban em-

lékeiből él.”

Eszter (valószínűleg) utolsó levelében elküldte Takáts Gyulának a Martyn Fe-
renc által 1942-ben készített pasztellkép másolatát, azzal a megjegyzéssel, hogy ere-
detileg a „magyar nemzetnek” kívánta a képet adományozni, de más körülmények 
és pénzhiány miatt most már inkább értékesíteni szeretné és egy meg nem nevezett 
magyar műgyűjtőnek eladni. Levelében egy, a költőnek korábban adott kisebb mére-
tű másolatról is említést tesz, ez azonban mindeddig nem bukkant elő.

Részlet Fábián Eszter utolsó leveléből:
„Itt küldöm a Martyn-képet. Most éppen azon vagyok, hogy egy magyar szár-

mazású műgyűjtő vegye meg és oda tegye majd, ahova ő akarja. Szükségem is van 
a pénzre is, mert nagyon sokba kerül a privát orvosi segítség és a velejárók. Oda 
akartam ajándékozni a Magyar Nemzetnek, de akaratom áthúzta a Jó Isten, és még 
más bajokat adott, hogy »ébredj a valóra« és így most nem tudom, mi is lesz a vége, 
de remélem, mindenhogyan jó. Addig itt a fénymásolat, ha ugyan még nincs neked, 
de úgy emlékszem, csak egy kicsi méretűt adtam. Valóban egy gyönyörű mű, mikor 
megérintettem az eredetit februárban, valósággal Ferenc szelleme volt egy pillanatra 
jelen.

Gyulám, kívánok jó egészséget és lelkedben nagy békét. Minden úgy van, 
ahogy lennie kell, hidd el és ha alkotó erőd is van, akkor isten kegyelmes jósága az 
Veled. 

Most sok-sok szeretettel ölellek drága Gyula, Te, a magyar költészet csillaga, 
virulj, élj és alkossál.

Híved  Esther”
Ennyit tudunk. 
Fábián Eszter 2007-ben a kanadai Hamiltonban, Takáts Gyula pedig 2008-

ban hunyt el. Előttünk egy tengerentúlról érkezett fénymásolat… de vajon hol kal-
lódik, hova tűnt Martyn Ferenc 1942-ben készített finom pasztellképe, amely még 
életmű-katalógusában is szerepel 1918-as tételszámmal?!

Jó esetben egy ismeretlen magyar műgyűjtőnél van, rosszabb esetben Kana-
dában vagy itthoni, távoli rokonoknál kallódik. És ne is gondoljunk rá, hogy esetleg 
még ennél rosszabb is történhetett a képpel… 
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Takáts Gyula

Neki 
Te voltál a legszebbik kedvesem.
Jó voltál hozzám, mint anyám.
Szent asszonyok közé sorozlak én
s idézlek minden éjszakán.

Mint estetájt a szundizó gyerek
imát gagyog és elpihen,
a férfikor delén akképpen én
tehozzád hajlok csendesen.

A tenger tér és hullámzó idő
nem ellenség, de jóbarát.
Magamba loptalak, mint szőtt selyem
gazdája illatát.

Anyám – imígyen szólítgatlak én,
kinek szerető anyja van.
Öled, kezed után kívánkozom,
mint árva és boldogtalan.

Csípőd bölcsőm emlékét hozza föl.
Védett nyugalmú álmokat.
Ajkad ínyemnek első ízeit,
mit majszoltak a kis fogak.

Mert gyermek marad az, kit anya szült.
Simító kézre vágyik.
Anyja szemét és kedvese ölét
idézi mindhalálig.
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