
A szeretet kiapadhatatlan 
újdonsága

Iris Murdoch: A jó uralma

„Wittgensteiniánus újplatoni kus 
vagyok” – mondta magáról egy 
interjúban Iris Murdoch, akinek 
immár legfontosabb filozófiai írá-
sait is módjában áll megismernie 
a magyar olvasónak  A dublini 
születésű brit írónőnek (folyó-
iratokban megjelent, mindössze 
tucatnyi oldalt kitevő két írásán 
kívül) mindeddig csupán A háló 
alatt című első regénye volt ol-
vasható magyarul, s úgy tűnik, 
az 1971-ben kiadott fordítás sem 
váltott ki akkora érdeklődést, 
hogy érdemes lett volna egyéb 
szépirodalmi alkotásainak meg-
jelentetésén gondolkodni  Akik az 
Iris. Egy csodálatos női elme című, 
2001-ben készült életrajzi filmből 
ismerték alakját, valószínűleg in-
kább Alzheimer-kórral küszködő 
és ápolásra szoruló különcként 
könyvelték el, ami valószínűleg 
szintén nem támogatta a szelle-
miségével szemben esetlegesen 
jelentkező érdeklődést  A jó ural-
ma című kötet komoly előrelépést 
jelent ezen a területen: nemcsak 
egy filozófiai, teológiai és irodal-
mi szempontból jelentős életmű 
megismerhetőségének szempont-
jából, hanem azért is, mert lehető-
séget nyújt az etikai gondolkodás 
olyan vonulatainak feltérképezé-
sére, amelyek fájóan hiányoznak 
a magyar gondolati kultúrából 

A „wittgensteiniánus újplato-
nikus” önmeghatározás első pil-
lantásra természetesen nem fel-

tétlenül igazolja, hogy figyelemre 
méltó gondolati kísérlettel állunk 
szemben  A szokatlan párosítás 
mindenesetre kötődéseket és el-
határolódásokat egyaránt magá-
ban foglal: olyan szellemi környe-
zet körvonalait rajzolja fel, amely 
meghatározza Iris Murdoch kö-
zel fél évszázados munkásságát  
1946-ban, huszonhét éves korá-
ban Iris Cam bridge-be került, 
részben azért, mert közvetlenül 
meg kívánta ismerni Ludwig 
Wittgenstein filozófiáját; csaló-
dására azonban lényegében el-
kerülték egymást, s mindössze 
kétszer találkoztak személyesen  
Ugyanakkor egész életében szo-
ros kapcsolatot ápolt olyanokkal, 
akik a negyvenes években ámu-
lattal kísérték figyelemmel Witt-
genstein előadásait: ilyen volt 
elsősorban Elizabeth Anscombe, 
de nem kevésbé Philippa Foot is, 
akivel szinte folyamatos levele-
zésben állt  Nem véletlen, hogy 
A háló alatt Hugo nevű szereplőjét 
Wittgenstein kivételezett bánás-
módban részesített, főként hallga-
tói jegyzeteiről ismert tanítványá-
ról, Yorick Smythiesről mintázta  
Az „újplatonikus” kifejezés ezzel 
szemben inkább elhatárolást fe-
jez ki  Míg ugyanis Philippa Foot 
(a rajongásig szeretett „Pip”) in-
kább egy arisztoteliánus gyökerű 
erénytanban kereste az etikai gon-
dolkodás megújításának forrását, 
Iris a cambridge-i és oxfordi kö-
rökben jóval kevesebb tekintély-
nek örvendő Platón felé fordult  
Nyilvánvalóan nem az „Ariszto-
telész vagy Platón” elsőbbségé-
nek avítt színezetű reneszánsz 
problematikája köszönt vissza a 



negyvenes és ötvenes évek brit fi-
lozófiájában, de hangsúlykülönb-
ségekről igenis lehet beszélni 

Elizabeth Anscombe vagy Iris 
Murdoch ugyanakkor nemcsak 
a magyarországi filozófiai kul-
túra jelentős hiányaira világít rá, 
hanem vallási, keresztény szem-
pontból is különleges érdeklő-
désre tarthat számot  Elizabeth a 
férjével, Peter Geachcsel együtt a 
katolikus egyházba belépő nagy 
megtérők közé tartozott, akárcsak 
később Michael Dummett vagy a 
kortársak közül Muriel Spark, az 
írónő  Iris gondolati útja elkép-
zelhetetlen a teológus Donald 
McKinnon hatása nélkül, és egész 
szellemiségét áthatja a keresz-
ténységgel való számvetés igénye  
Vallási identitása és Istenbe vetett 
hite ugyanakkor a legkevésbé sem 
egyértelmű  Paradox helyzetét 
jól megvilágítja Vető Miklós, aki 
1959-ben Iris vezetésével kezdte 
meg doktori kutatásait Oxford-
ban, s beszámol arról, hogy té-
mavezetője arról panaszkodott, a 
filozófiája mindig teológiává ala-
kul, ami elég visszás, mivel nem 
hisz Istenben 

A jó uralma ebbe a keresztény 
nézőpontból furcsán istennél-
külinek, a korabeli brit filozófia 
szempontjából nehezen emészt-
hető módon a teizmushoz köze-
lítőnek tűnő gondolkodásmódba 
enged betekintést  Iris életrajzát 
rendkívül jól, részletesen ismer-
jük, szerteágazó kapcsolatrend-
szerével, hírhedt promiszkuitásá-
val és alkotói korszakaival együtt, 
nemcsak a róla írt terjedelmes 
életrajzoknak és hétszáz oldal ter-
jedelemben kiadott levelezésének 
köszönhetően, de azért is, mert 
férje, John Bayley, akit Iris Cole-
ridge óta a legjelentősebb angol 
kritikusnak tartott, három kötet-
nyi emlékiratban egészen szemé-
lyes portrét rajzolt róla  Éppen 
ezért azok közé az alkotók közé 
tartozik, akik esetében a színes, 

fordulatos és a kultúra szöveté-
hez tengernyi szállal kötődő élet-
rajz könnyen háttérbe szoríthatja 
magukat a gondolati tartalmakat  
Vallási kötődése miatt sokan el is 
fordultak tőle, s kínosnak tartot-
ták a közelségét és a barátságát 
(évtizedes barátságuk ellenére 
egy alkalommal még Philippa 
Foot is tiltakozott az ellen, hogy 
összekapcsolják kettejük nevét)  
Csak Stanley Cavell, Cora Dia-
mond és Martha Nussbaum, de 
főként Charles Taylor állt ki filo-
zófiai jelentősége mellett, és A jó 
uralmának olvasói jó esetben meg 
fogják érteni, miért 

A karcsú kötet Vető Miklós 
filozófiai igényű bevezetésén és 
a könyvet részben fordító Réthy 
Zsolt terjedelmes, főként életraj-
zi-kortörténeti jellegű utószaván 
kívül három esszészerű szöveget 
tartalmaz  Mindhárom etikai ho-
rizonton mozog, és mindhárom 
a jó eszméjének és következmé-
nyeinek felvázolására vállalkozik  
Megértésüket többféle tényező 
nehezíti: egyfelől az a körülmény, 
hogy többféle filozófiai iskolával 
folytatnak vitát, ám oly módon, 
hogy egymással látszólag nehe-
zen összebékíthető irányzatokat 
is egységbe fognak egymással, 
másfelől a szerző sajátos logiká-
jú, olykor asszociatív jellegű, nem 
mindig könnyen követhető gon-
dolatmenetei (már oxfordi diák-
jai is arról panaszkodtak, hogy 
előadásai közben mintha álmatag 
monológokat folytatna)  

Iris Murdoch polémiájának 
célpontja az az emberi életről és 
emberi cselekvésről alkotott fel-
fogás, amely az akaratot és a vá-
lasztást helyezi a középpontba, 
s úgy tekinti a legfontosabb em-
beri jelenségnek a szabadságot, 
hogy tartalmának meghatározá-
sáról lemond  A választásokban 
és döntésekben kifejeződő akarat 
abszolutizálását Iris éppúgy meg-
figyeli az „egzisztencializmus-

 figyelő 107



ban” (főként Sartre-ot kapcsolja 
ehhez, akiről első monográfiáját 
írta), mint az analitikus filozófi-
ában, s olyan szemléletmódot kí-
ván szembehelyezni vele, amely 
szerint az emberi élet szüntelen 
tökéletesedésként fogható fel, a 
tökéletesedés mozgatója pedig 
az önzetlen figyelem és a tényle-
ges valóságra megnyíló alázat  
Mennyire jellemző, hogy más 
helyütt (Sartre-ról írt első köny-
vében) arra panaszkodik, Gilbert 
Ryle mit sem tud arról a világról, 
„ahol bűnt követünk el, szerelme-
sek leszünk, imádkozunk vagy 
belépünk a kommunista pártba”, 
s életrajzírója, Peter Conradi jog-
gal figyelmeztet arra, hogy a bűn, 
a szerelem, az imádság és a politi-
ka nem véletlenszerű felsorolás e 
helyütt  E fogalmakból is kitűnik, 
hogy a vallási hagyomány külö-
nös felhasználása és átértelmezé-
se zajlik Iris Murdochnál, de nem 
egynemű módon: A jó uralmában 
közölt írások szerint a bűnnek 
ismét helyet kell kapnia az etiká-
ban, a szeretet kulcsfontosságúvá 
válik, az imádság helyett pedig 
valamiféle ekvivalens helyette-
sítőre van szükség (politikáról a 
könyvben alig esik szó), azaz a 
paletta a helyreállítástól a helyet-
tesítésig húzódik 

A tökéletesedés folyamata, 
amellyel kapcsolatban a hegyi be-
széd is szóba kerül, a jó és a szere-
tet jegyében áll, amely véget nem 
érő előrehaladás és elmélyülés 
igényével szembesíti az embert  
„A morális feladatok jellemző-
en végtelenek” (61), fogalmaz a 
szerző, s ezt mindenekelőtt a jó 
sajátos túllévőségével, transzcen-
denciájával (98) indokolja meg  
Egy olyan életfelfogás körvona-
lai rajzolódnak ki a kötet lapjain, 
amely szerint a bezárkózás he-
lyett választott, kifelé irányuló 
figyelem, az önközpontúság he-
lyett választott belső megtisztu-
lás, a képzelgés helyett választott 

pontos látás egy titokzatos, „rej-
telmes” (138) és kimerítően soha 
nem definiálható eszményhez, a 
jóhoz kapcsolja az embert, aki a 
figyelem, a tisztulás és a látás ese-
tében egyaránt morális kérdések-
kel szembesül, elsősorban azzal a 
kérdéssel, hogy miként tehetjük 
magunkat jobbá (116)  Hosszan 
lehetne sorolni azokat a klasszi-
kus és korabeli szerzőket, akikkel 
Iris Murdoch vitába száll (Kanttól 
Stuart Hempshire-ig, Hume-tól 
Richard Hare-ig és G  E  Moo-
re-ig), ennél azonban fontosabb, 
hogy a morális feladatok és a 
szeretet folyamatos újdonságát 
legalább két szempontból olyan 
analógiákkal és eszközökkel írja 
le, amelyek a nem szakfilozófus 
olvasó számára is tanulságosak 
lehetnek  Az első ilyen párhuzam 
esztétikai természetű  A szép ta-
pasztalata és a művészet maga is 
morális valóságként jelenik meg 
A jó hatalmában „a szépség érté-
kelése […] megfelelő belépő a jó 
életbe”, 101), s amit a középszerű 
élet és a középszerű művészet ha-
sonlóságáról és különbözőségéről 
mond, azt nyugodtan mindenki 
személyes felszólításnak veheti  
A másik eszköz a legnemesebb 
eszmék „elsatnyulásának” (92) 
veszélyére való emlékezés: Iris 
etikája az isteneszme és a vallás 
erejének gyengülésére is választ 
kíván adni 

Könnyen úgy tűnhet, hogy 
a tökéletesedésről, a (platóni) jó 
transzcendenciájáról, alázatról, 
irgalomról és szeretetről beszélő 
murdochi filozófia szükségtelenül 
szekularizált teológiának vagy 
szükségtelenül vallási színeze-
tűvé alakított erkölcselméletnek 
tűnik, s ha valakinek ez a benyo-
mása, csak még irritálóbbá teheti 
a szemében a démoniság és a lu-
ciferiség gyakori emlegetése  A 
szövegek mögött azonban Simone 
Weil gondolatvilága húzódik, és 
Iris gondolkodása nyugodtan te-
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kinthető olyan kísérletnek, amely 
Simone Weil szellemiségét anali-
tikus környezetben próbálja gyü-
mölcsözővé tenni – hogyan is len-
ne elkerülhető, hogy szinte min-
denkit irritáljon? Az összességé-
ben jól követhető, csak helyenként 
meg-megakadó, csupán néhány 
irodalmi utalást észre nem vevő 
és csak elvétve következetlen ma-
gyar fordítás révén mindenkinek 
érdemes kiszolgáltatnia magát 
ennek az irritációnak  (MMA Ki-
adó, Budapest, 2021)

Görföl Tibor

Egyszerűség, cifraság nélkül

Kép és kultusz. Szinyei Merse 
Pál (1845–1920) művészete

A Magyar Nemzeti Galéria repre-
zentatív életmű-kiállítást rende-
zett Szinyei Merse Pál festészeté-
ből  A tárlat szándéka elsősorban 
az életmű egyes műcsoportjainak 
összerendezése, ezáltal a súly-
pontok kontextusainak tisztázása  
A tárlat és kísérő katalógusa kivá-
lóan mutatja be és problematizálja 
azt a régóta tartó folyamatot, 
amelyben a művészettörténész 
szakma terminológiailag próbál-
ja meghatározni és helyére ten-
ni Szinyei Merse Pál életművét, 
azon belül is a kulcsműnek szá-
mító Majálist 

A tárlat címe: Kép és kultusz  
Remek választás, mert sokféle 
asszociációra ad lehetőséget, és 
talán ezen a szópáron keresztül 
érzékelhetjük azt a folyamatot, 
amelynek fordulópontja a ma-
gyar festészetben Szinyei Merse 
Pál munkásságához és azon belül 
is a Majálishoz kapcsolódik  Ez a 
folyamat a modernség megjele-
nése a magyar festészetben  Hans 

Belting azonos című művészettör-
téneti munkája, a Kép és kultusz, az 
európai ikonból induló vallásos 
tárgyú képről és a köré fonódó 
kultuszról szól  Ez az európai tra-
díció, amely elvezet többek között 
az individuális portréhoz vagy 
a történeti képhez, és mintegy 
melléktermékként létrehoz olyan 
műfajokat, csak hogy néhányat 
említsünk, mint a csendélet vagy 
a tájkép  Szinyei ennek a hagyo-
mánynak hátat fordító festő  Ké-
peit egyfajta történetnélküliség 
jellemzi, amit kortársai fel is rót-
tak neki  Fiatalon, 28 évesen 1873-
ban megfesti a Majálist, a kiállítás 
és a Szinyei-problematika köz-
ponti művét, és az évekkel később 
körülötte kialakult kultusz már 
nemcsak a képéhez, hanem a festő 
személyéhez is kapcsolódik, mint 
jó romantika utáni művészhez il-
lik  Kép és Kultusz  Szinyei majd-
nem egyképes festő  A Pacsirta 
(első címe Forrás, 1882) vagy a 
Lila ruhás nő (1974) fajsúlyos társ-
művek, de nem vetekedhetnek a 
Majális (1873) művészettörténeti 
helyével  1896-ban megrendezik 
az ezredéves kiállítást Budapes-
ten, ahol a kép újra látható lesz  
A Münchenből épp Nagybányá-
ra tartó fiatal festők meglátják és 
azonnal értik  A festészetileg is-
kolázott szem 1896-ban már látja 
a kép és festője nagyszerűségét is  
Ez így elbeszélve sikertörténetnek 
tűnik, a valóság ezzel szemben az, 
hogy a Majálist megfestése után 
teljes értetlenség fogadta  Szinyei 
a számára sértő kritikák hatására 
több mint húsz évre visszavonult 
a festészeti életből, nem állított ki 
és nem festett  Elsősorban német 
és osztrák festőbarátai pártolták 
és biztatták  Sorozatos tragédiák 
sújtották, több gyermekét elvesz-
tette diftériában, felesége elhagy-
ta  És mégis, amikor egy fiatal fes-
tő, Zemplényi Tivadar unszolásá-
ra újrakezdte a festészetét (1894), 
képes volt a természetre ugyanaz-



zal a derűvel tekinteni, mint több 
mint két évtizeddel korábban     

A magyar festészetben kevés 
olyan kép van, amely ismertség-
ben vetekedhetne Szinyei Majáli-
sával  A Majálist mindenki isme-
ri  A Majális nemcsak egy szép 
vidám színeivel megragadó kép, 
hanem festészetünk egyik első, 
a modernitás jegyeit már magán 
viselő alkotása  Szinyei Merse Pál 
1873-ban készült képe majd’ egy 
emberöltővel megelőzte a magyar 
közízlést  Első bemutatásakor túl 
színesnek, ezzel festészeti sikerte-
lenségnek tekintette a publikum  
Legfőképpen azért, mert a hang-
adó festők, köztük Keleti Gusztáv 
„delirium coloransnak”, azaz szí-
nező őrjöngésnek bélyegezte  Má-
sok is hasonlóan értetlenül szem-
lélték  Első kiállításakor a Pesti 
Napló kritikusa ezt írta: „A kolorit 
meglepő  Csupa tűz, csupa élet… 
Kár, hogy a feldolgozott tárgy 
rémisztően prózai  Modern pan-
tallóban, zubbonyban, felöltőben 
mulatozó emberek! Egy modern 
majális  Lehet-e köznapibb anyag 
a világban? Ha Szinyei nagysze-
rű színeihez méltóbb szöveget 
ád, ma több chancea lehetne arra, 
hogy vetélytársait legyőzi ” Már-
pedig mindezek mögött valóban 
a modernitás megnyilvánulása 
húzódik meg! Mert ugyan lehet, 
hogy a téma végtelenül prózai, de 
a modernitás a prózaiság maga  A 
szabadidejét töltő, piknikező tár-
saság, Szabadi Judit kifejezésével 
élve, a „modern élet heroizmu-
sát” testesíti meg  A modernitás-
ban tomboló hétköznapiság válik 
itt a magas művészet témájává  Jól 
érezzük magunkat a természet-
ben – kell ennél több? Van ennél 
tökéletesebb idill?

Szinyei szerette a természetet 
gyermekkorától fogva  Idősödve 
is vadászként járta a vidéket és 
figyelte a látvány jellegzetessé-
geit  1903-as önéletrajzában így 
emlékezik: „Néztem a zöld gye-

pet, a kék eget, az úszó fehér fel-
hőket, a tarka virágot, a sötét fá-
kat  Láttam a tájat napfényben, 
színpompában ragyogni  Láttam 
a fátyolfelhők alatt, árnyék nél-
kül: alakot, gyepet, fát, bokrot 
szelíd színharmóniába össze-
olvadni  De hát lehet-e ezt így 
megfesteni? Szabad-e? Hiszen én 
még ilyet képen festve soha nem 
láttam – majd alább így folytatja 
–, festőpajtásaim, kik múlt évben 
Párizsban jártak a világkiállítá-
son, csoda dolgokat beszéltek a 
francia festőkről: képeik nincse-
nek componálva, egészen olya-
nok mint a természet! – Minden 
egyszerű világos színekkel festve, 
a zöld gyep világos zölddel zöld-
re, a kék ég kékre, a piros kendő 
pirosra! Megálljunk csak! Hiszen 
ez ugyanaz, amit én akarok! – Így 
lettem én a francia festők utánzó-
ja, mielőtt még tőlük egy képet is 
láttam volna  – Abinvisis ” Ha hi-
szünk az e sorok írásakor 58 éves 
festőnek, akkor Párizsban járt 
kollégáinak elbeszéléséből egy-
részt magára ismer, megerősítést 
kap a benne motoszkáló szemlé-
let megfestéséhez, másrészt, ha 
megfigyeljük megfogalmazásait, 
ezeket a szófordulatokat láthatjuk 
viszont későbbi festészetében  A 
természetben látható tiszta és erő-
teljes színek különféle kontraszt-
jait  Tehát Szinyei az a ritka festő, 
aki járatlan utakra téved saját fes-
tészeti közegében, és elbeszélé-
sekből kap megerősítést  Szavak 
és kifejezések gomolyognak ben-
ne, és a látványban is ezeket kere-
si  Festészeti minták nélkül kezdi 
komolyan követni a természet in-
tenzív vizualitását  Ez az egysze-
rűség túl nagy lépés kortársai és 
a közfelfogás számára  Megfigye-
lés és festés  Komponálás nélkü-
li közvetlen természetszemlélet  
Talán így nevezhetnénk Szinyei 
festészetének lényegét, amiben 
persze van impresszió, mert van 
benne rengeteg megfigyelés, ez-
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által közvetlen élmény  Van plein 
air is, mert mindez nem kitaláció, 
és persze naturalizmus is, mert a 
természet a maga valóságában, 
saját szabályai szerint jelenik 
meg a kép négyszögében  Ez nem 
francia hatás, a képein fellelhe-
tő tűéles, anyagszerű részletek a 
német festészeti hagyományból 
táplálkoznak  Albrecht Dürer fes-
ti így a Nagy gyeprészletet (1503)  
Szinyeinél is minden virág pon-
tosan beazonosítható, ahogy a 
természet színe is egyértelműen 
beazonosítja az évszakot és a hó-
napot  Jó példa erre a Majálison 
és a Pacsirtán feltűnő májusi rozs-
tábla színe  Szinyeinél mindent 
a szín beszél el  Nincs vizuális 
jelenségként felfogott atmoszfé-
ra, mint az impresszionistáknál, 
nincs teste a fénnyel átitatott leve-
gőnek, hanem a látvány tárgyias 
jellegének egyértelmű megraga-
dása dominál  Szinyeinél nem az 
atmoszférán keresztül sejlenek át 
a tárgyi vonatkozások, hanem a 
kép centruma köré gyűlnek  Eb-
ben a centrumban kerül bemuta-
tásra a kép témája  Jó példa erre 
a kontrasztra a kiállításon bemu-
tatott Claude Monet Nyírfák alatt 
(1887) című képe, szemben Szi-
nyei pipacsos mezőjével  A képek 
a rajtuk látható pipacsos mező 
témaazonossága ellenére látható-
lag egészen különböző festői fel-
fogást képviselnek  Monet-nál a 
fő téma a nyári fényben vibráló 
levegő, amin keresztül sejlenek fel 
a rét növényei  Szinyeinél minden 
éles, a lokális színek intenzitása a 
légkörön keresztül tompítás men-
tesen jut el a néző szemébe  Min-
dent élesen látunk, még ha az in-
tenzív komplementer kontrasz-
tok szokatlan optikai élményt is 
okoznak a néző szemében  A két 
pipacsos Szinyei-kép mellett ki-
állított Pataky László-festmény, a 
Pipacsos táj az 1900-as évek elejé-
ről, minden realizmusa ellenére 
közelebb áll a monet-i felfogás-

hoz  Az impresszionizmus tény-
leges hatása csak jóval később, 
többek között Ferenczy Károllyal 
és Poll Hugóval válik kézzelfog-
hatóvá a magyar festészetben  Jó 
példa erre a kiállításon Szinyei két 
képével is a témaazonosság és a 
kompozíciós megfelelések miatt 
párhuzamba állított két Ferenczy-
tájkép  Mindkét képpár tartalmaz 
számos párhuzamot, de a festői 
felfogás lényege mélységesen el-
tér  Míg Ferenczy képei, a Zazar 
(1908) és a Tájkép (Őszi Izvora) III. 
(1909), egyértelműen nem részle-
tező festésmódja nagy és egysé-
ges színfoltokra épül, addig Szi-
nyei képei, a Bodrog I. (1907) és a 
Domboldal fákkal (1910 körül), még 
mindig magán viseli jellegzetes 
részletező szemléletét, a látványt 
optikailag egységesítő tompított 
színhasználat ellenére  Az előtér-
ben mindkét képen levelek és el-
különíthető sás- és nádrészletek 
szintjéig aprózódik el és így fejt-
hető vissza a néző számára a ter-
mészeti kép  Ferenczy képei már 
egyértelműen a francia festészet 
hatását,  optikailag egységesítő 
szemléletét hordozzák magukon 

Az életmű egyik tájképi csúcs-
pontja a Hóolvadás (1884–1895)  
Már a dátumok bizonytalansága 
is mutatja, hogy e kép esetében 
nehezen beszélhetünk impresz-
szionizmusról  Legfőképp az elő-
zőekben kifejtett atmoszferikus 
jelleg hiánya miatt, illetve a jól 
láthatóság itt is alkalmazott ered-
ményeképpen  A kép döbbenetes 
hitelességgel tárja elénk a vetődés 
vagy vízmosás körül olvadó hó 
látványát  Már maga a helyszín 
is a drámaiság terepe  A domb-
oldalon végighúzódó sötét árok 
még magában rejt valamit az épp 
eltűnő télből, az utolsó pillanatot, 
amikor a hó már csak foltokban 
van jelen az árok kevésbé nap-
sütötte oldalán  Az eddigiekben 
ismertetett festői elvek tükrében 
ez így elég is lenne képtémának  
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De Szinyei még egy tőle szokatlan 
momentummal fokozza a pillanat 
drámaiságát  Az előtérbe oszló 
állattetemet helyez, amit épp ki-
kezdenek a varjak  A tetem bor-
dakosarának vöröse új erős színt 
csempész a táj monoton színvilá-
gába  De itt ez az intenzív vörös 
is az elmúlás érzetét erősíti, csak 
Szinyeitől szokatlan módon egy 
dramatizált szituációban, még ha 
a festő szinte belerejti is a kép elő-
terének barna földszínei közé a 
kis jelenetet  Alig látszik a hóolva-
dásként megjelenő békés tájban, 
de jól jelzi, hogy milyen intenzi-
tással változik a természet 

A kiállításon van még egy 
könnyen félreérthető metodoló-
giai probléma  Szinyei Merse Pál 
kisméretű képei, festményvázla-
tai elnagyoltságuk folyománya-
ként könnyen dekódolhatók laza 
impresszionista festményeknek  
A müncheni akadémián megkö-
vetelt festményt előkészítő folt-
vázlatok nem törekednek többre, 
mint hogy segítik a későbbi kép 
foltrendszerének egyben látását, 
így segítik a festőt a kép kompozí-
ciójának végleges kialakításában  
Ez a mód egyáltalán nem egye-
di, Székely Bertalantól Munkácsy 
Mihályig mindenkinél fellelhető, 
aki megfordult Münchenben  Ér-
demes ebből a szempontból felfi-
gyelni a Majálist is megelőző két 
kisméretű foltvázlatra  Természe-
tesen a színvázlatokban is megje-
lenő formai hitelesség és tökéletes 
optikai egység önmagában is Szi-
nyei kivételes tehetségének párat-
lan dokumentuma 

A kiállítás szokatlan módon, 
ám Szinyei Merse Pál műveinek 
befogadástörténetét nagymérték-
ben megkönnyítendő, a fellelhető 
dokumentumokból reprodukálta 
a falakon azokat a fontos kiállítá-
sokat, ahol a közönség találkozott 
Szinyei festményeivel, különös-
képpen a Majálissal  E korabeli fo-
tográfiákról egyértelműen látszik, 

hogy az a festő, aki Münchenben 
az akadémiai képzésben a figu-
rális történeti kompozícióra lett 
felkészítve Carl Piloty mesteris-
kolájában, milyen nagymértékben 
lógott ki képeivel a korabeli első 
vonal általános tematikáiból  A 
galériatónus elhagyása és a tisz-
ta színek alkalmazásának merész 
bevezetése is feladta a leckét az 
alapvetően a korabeli, konzerva-
tív magyar festészeti ízlés számá-
ra  De ez nem csoda, mert a ki-
egyezés után Andrássy Gyula sze-
mélyes kezdeményezésére kiala-
kuló műpártoló és műgyűjtő kör 
még épp ezekben az évtizedekben 
kezdte meg működését, s először 
nem az újdonságra, hanem a már 
elfogadott művészetre volt érzé-
kenyebb  Szinyei festői munkáját 
és művészeti érvényesülését tehát 
nemcsak élete nehézségei, hanem 
művészeti megítélése is nehezítet-
te  Így nem csoda a visszavonulá-
sa és a hosszas hallgatás  

Szinyei 1895-ös sikereit és 
festészeti visszatérésének értéke-
it utólag értően pozícionálja az a 
tény, hogy Önarckép bőrkabátban 
című, 1897-es munkáját az Uffi-
zi Galéria érdemesnek tartotta a 
külföldi festőket ábrázoló port-
régyűjteménye számára elkérni 
a festőtől  Majd 1905-ben az Or-
szágos Magyar Mintarajztanoda 
és Rajztanárképző élére nevezik 
ki rektornak az ekkor már 60 éves 
mestert  Ma Szinyei Merse Pál 19  
századi festészetünk egyik köz-
ponti alakja és a modernitás egyik 
előfutára, mindezzel együtt élet-
műve korunk számára is tartogat 
még kérdőjeleket  (Magyar Nemze-
ti Galéria, 2021–2022)

 
Csordás Zoltán
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A világ, ahogy van. 
És aminek látszik

Gerhes Gábor: Atlas

Az Atlas egy könyv, valamint 
a könyvet megmutató kiállítás 
címe; egyszerre enciklopédikus 
igényű kísérlet a világ és a kép-
zeletvilág feltárására egy méretes 
kötetben, továbbá egy, a könyvek-
ből meg a köréjük épített installá-
cióból és néhány műből álló kiállí-
tás  A vaskos kötet, bár nagyrészt 
fényképekből áll, nem fotóalbum, 
hanem nagyszabású kísérlet a 
mindenség és elképzeléseinek 
megismerésére – úgy, ahogy van  
És aminek látszik  „Az én ATLAS-
om – mondja Gerhes a kiállítás 
részét képező videointerjúban – 
a megismeréssel foglalkozik, és 
legfőbb eszközének a képzeletet 
tekinti  A legtöbb dolgot csak ké-
pek és az általuk bennünk keltett 
képzetek révén, vagyis a képze-
letünk által tudjuk megtapasztal-
ni – nem tudjuk például megélni, 
hogy mekkora a Föld, de megért-
jük, hogy az asztalunkon álló kis 
kék golyó azt szimbolizálja ”

Gerhes az emberélet felén 
már valamelyest túl, több évtize-
des munkásságával a háta mögött 
arra vállalkozott, hogy egy nagy 
összefoglaló munkában feltárja a 
világ útvesztőjét, a maga lencséi-
vel és léniáival feltérképezze a lé-
tezés mai labirintusát 1 

Az elgondolás nem előzmény 
nélküli, bár nem korunkra, sokkal 
inkább korábbi, a megismerés-
vágy mámorától áthatott évszá-
zadokra jellemző  Alexander von 
Humboldt közel két évszázaddal 
ezelőtt így írt barátnőjének: „Az 
az őrült ötletem támadt, hogy az 
egész anyagi világot, mindent, 
amit ma az égi terek és a földi élet 
jelenségeiről, a csillagködöktől 
kezdve a gránitsziklák moháinak 
geográfiájáig menően tudunk, 

egyetlen műben ábrázoljam; egy 
olyan műben, amely egyszerre 
pezsdít fel és gyönyörködtet ”2 El-
gondolását később meg is valósí-
totta; munkájának a Kosmos címet 
adta, ami nem csekély becsvágy-
ról tanúskodik  

Humboldt nagyszabású vál-
lalkozásához hasonlóan Gerhes 
Atlasza is a világ egyetlen műben 
való ábrázolására törekszik, bár 
alcíme szerint csak az elképzelés 
világára irányul  A hasonlóság 
ellenére a különbözésük erősebb  
Ez nem is annyira a tudományos 
és művészi megközelítés eltérő 
jellegéből, a műfaji vagy mediá-
lis megoldásokból adódik, sokkal 
inkább szemléleti  És persze kon-
cepcionális  

Humboldt a modern minden-
tudás iránti vágy mohóságával 
viszonyult a világhoz  Úgy vél-
te, képes megismerni az az egész 
anyagi világot, mi több, képes köz-
vetíteni is, méghozzá öt kötetben, 
B5-ös formátumban… Vélhetően 
ezért is adta Daniel Kehlmann a 
róla szóló nagy regényének A vi-
lág fölmérése [Vermessung der Welt] 
címet  A vermessen ugyanis egy-
szerre jelent valamit felmérni és 
elmérni  Nemcsak felmérni a vi-
lágot, képességünket a megisme-
résére – s persze önmagunkat –, 
hanem elmérni is  Ez az elmérete-
zettség, téves önmegítélés, hübrisz 
a modern mértéktelenség fő jel-
lemzője 

A 19  századi, erősen elszállt 
elképzelésekhez képest Gerhes 
Atlasza arányos, szerény és sze-
mélyes  Mondhatni illő és üdvös, 
mivel közös ismereteinkre, kilá-
tásainkra és helyzetünkre tekin-
tettel készült: a végtelenné tágult 
világot, a számtalan szegmensre 
széttöredezett és eredőjét vesz-
tett tudástömeget, tény- és tárgy-
mennyiséget és a korlátos emberi 
képességeket térképezi föl  Azt, 
amit „[l]ehetetlen fölérni ésszel, ami-
nek a közepe / hiányzik, de minden 
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keretfoszlánya föltalálható” – ahogy 
ezt Erdély Miklós felülmúlhatat-
lan tömörséggel megfogalmazta 3 

Az Atlasz ezeknek a keret-
foszlányoknak a körpanorámá-
ján vezet végig  Meglehetősen 
koncepciózusan és átható iróniá-
val – a Kezdettől egészen a kere-
tek kiüresedéséig, tizenkét tema-
tikus stáción keresztül  Pontosab-
ban van egy 13  is – rögtön az ele-
jén, az elsőben némileg elrejtve: 
az Atlasz 0  könyve  Ez a nyitófe-
jezet rejtettsége ellenére világké-
pének kiindulópontja: az origó A 
Newton-kenotáfiumról címet viseli, 
és egyetlen képlapján egy kisebb 
emelvényen nyugvó sárgolyó lát-
ható  Egy földlabda, egy gömb, 
akárcsak Étienne-Louis Boullée 
emléksír-tervén, amelyet a mo-
dern kozmológia alapító atyjának 
készített  

A francia forradalmi építész 
által elképzelt gigantikus gömb-
sír fenséges arányaihoz képest az 
Atlaszban látható allúziója úgy-
szólván semmiség  Pedig mint 
a kezdet kezdetének 0-pontja és 
origója még a Newton-emlék-
műnél is kozmikusabb a távlata  
Nem is csak azért, mert az ezt 
követő lapokon kezdetét veszi 
Gerhes Genezise (a sötétség elvá-
lasztódik a világosságtól, majd a 
második könyv kozmográfiával 
folytatódik)  A nullpont, az ori-
gó helyiértékénél és jelentésénél 
fogva a koordinátarendszer kez-
dőpontja: „A nullának a matema-
tikus számára misztérium-jellege 
van” – mondja Surányi László 
matematikus-filozófus  – „A nul-
la-origóra épül a »nagy robbanás« 
asztrofizikai hipotézise, amely az 
egész fizikai világegyetemet, és a 
halmazelmélet üreshalmaz-axió-
mája, amely az egész matematikai 
univerzumot a nullából akarja fel-
építeni ”4  

Az Atlasz univerzális képcsar-
noka A sötétségről és feketeségről 
című könyvvel veszi kezdetét  A 

második könyv, az univerzum-
ról, a makro- és mikrokozmosz 
képein vezet végig  A következő 
– a német Ordnung cím alatt – a 
rendezettségnek és hiányának, 
szerveződésformáinak és mintá-
zatainak leltára  A negyedik a ter-
mészet, a földek, vizek, fák, szik-
lák és más, emberi mesterkedéstől 
érintetlen helyek, tájak és tárgyak 
képeinek gyűjteménye  Az ötödik 
a növényeké és az elenyésző kerte-
ké, a hatodik pedig az állatoké  A 
hetedik az emberi test képeiből áll, 
a mindközös antropológiai adott-
ságok körét öleli föl  A nyolcadik 
a kép és a képzelet határvidéke  
A kilencedik az emlékezet formá-
iról ad képet  A tizedik az értelem 
gyűlöletének szemléje, amihez se-
gédfogalmak is járulnak: …Power, 
Pain, Terror, Horror… A tizenegye-
dik könyv Hogarth Bathosával kez-
dődően a hanyatlás formái közül 
mutat néhányat  A zárófejezet a 
hiány és a halál-felé-való-létezés 
képeinek tára 

A mű a mindenséget sztereóban 
mutatja  Sztereón ugyan többnyire 
a hangzás téri dimenzióját értjük, 
de a szó a στερεός (sztereosz) és a 
σκοπέω (szkopeo), a tér és szemlél-
ni szavakból ered  Ezért is kapta a 
térlátásra törekvő régi fotótechno-
lógia a sztereoszkópia nevet  

A téri mélységérzet azonban 
az Atlasz esetében másként áll 
elő: alkotója mintegy kétcsövű 
teleszkópon keresztül pásztázza 
az égen és földön mutatkozó je-
lenségeket  Képletes és különös 
távcső ez persze: az egyik len-
cserendszerén át a távlat határta-
lan, kozmikus, a másikon lokális 
és mikrokozmikus  Az egyik az 
Oumuamua nevű meteoritot mu-
tatja intersztelláris útján, a másik-
kal a Kovács Józsefné, kiváló dol-
gozó nevével ékes porcelán vázát 
vehetjük szemügyre  

Ilyen a dolgok iróniája (Hof-
mannsthal), így állnak egymás 
mellett, értelmezik át vagy éppen 
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oltják ki és törlik el egymást; ezt 
látjuk magunk körül, itt és másutt, 
ha nem szűkítjük be és színezzük 
át észlelőberendezéseinket  A mű-
vészi szenzibilitás ezt élesebben 
érzékeli és mutatja meg  Ezért lá-
tunk az Atlasz lapjain nagy vize-
ket, furcsa alakzatokba foszlott 
felhőket, talált és kitalált, olykor 
egyszerű, máskor bizarr tárgya-
kat, embereket, állatokat, növé-
nyeket, megannyi létmódot és 
jelenséget egymás mellett; ezért 
látunk fenyőágak közt felsejlő 
holdfényt és égkék árnyalato-
kat, rejtélyes szavakat, titokzatos 
szimbólumokat, vagy redőt vető 
lepleket, amelyek alatt akár Leta-
kart harcosok is lehetnek  

A világ maga egy Wunder-
kammer, nem is kell külön kabinet 
a kuriózumoknak, a szürreáliák 
valóságosan és virtuálisan egy-
re számosabbak; technológiai és 
politikai rendszerek szolgáltatják, 
termelik és szaporítják  A reáli-
ákkal együtt így gyűlnek mind a 
szépséges, mind a rémséges tár-
gyak, lények és jelenségek  

Ezért is érzünk manapság erős 
késztetést arra, hogy ezt a fenome-
nálisan kavargó sokaságot vala-
melyest elrendezzük, átláthatóvá 
tegyük; kérdőre vonjuk érvényét, 
hogy számot vessünk határaival, 
lejáró szavatosságával, saját lejá-
ró időnkkel  Gerhes Gábor Atlasza 
ehhez kínál egyedülálló alkalmat  
(Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, 
2022)

Tillmann J. A.
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Perc és örökkévalóság

Alexandre Tharaud  
Schubert-lemeze

Izgalmas élmény megragadni a 
pillanatot, amikor egy művészeti 
ág történetében egy stíluskorszak 
lehanyatlik, hogy helyét egy bon-
takozó új kifejezésmód, új világ-
szemlélet, új eszköztár, új nyelv 
töltse be  A nyugati zene sorsá-
nak alakulásában a barokk búcsú-
ja nem hanyatlás, ellenkezőleg, 
csúcsteljesítmény, tetőzés: Johann 
Sebastian Bach munkássága  Utá-
na sem közvetlenül jelentkezik a 
bécsi klasszika: az európai zene 
több átmeneti fejlődési fázison ha-
lad át, míg eljut Haydn és Mozart 
művészetéhez – ezek közül a leg-
ismertebb a Carl Philipp Emanuel 
Bach munkássága által fémjelzett 
„érzékeny stílus”, az empfindsamer 
Stil, amely előkészítője Haydn 
zenéjének  A bécsi klasszika és a 
romantika kapcsolódása viszont 
közvetlen: szinte látni, ahogy a 
két kéz összeér, s az egyiktől a 
másik átveszi a stafétát  Az átme-
net kezdeményezője Beethoven, 
az ő érett és kései művészetében 
indul meg az a formai–kifejezés-
módbeli (és nemritkán harmó-
niai) erjedés, forrongás, amely el-
vezet a későbbi romantikus stílus 
kialakulásához  Az ő műveiben 
már vannak romantikus vonások, 
sokszor a gondolkodásmód szint-
jén jelenik meg a romantika, még-
sem mondhatjuk egyetlen Beetho-
ven-kompozícióra sem egyértel-
műen, hogy romantikus 
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Az első olyan zeneszerző, aki 
már ténylegesen romantikus mű-
veket is írt (igaz, nem csak olyano-
kat), Franz Schubert (1797–1828)  
Életművének jelentős részében a 
két stílus még keveredik, ám van-
nak olyan alkotásai, amelyekben 
a romantikus szemlélet túlsúly-
ba kerül: az Erlkönig című dalt, a 
kétcsellós C-dúr vonósötöst vagy a 
„nagy” C-dúr szimfóniát bátran te-
kinthetjük a korai romantika tel-
jes jogú képviselőinek  A legtöbb 
egyértelműen romantikus jellem-
vonásokkal bíró Schubert-mű ta-
lán a zongorakompozíciók közül 
kerül ki  Aligha véletlenül  A bé-
csi klasszika gondolkodás- és ki-
fejezésmódja eredendően közös-
ségi, míg a romantikában előtérbe 
kerül a magányos egyén, akinek 
vívódásait, kétségeit, vágyait, ér-
zelmeit, indulatait minden más-
nál szabadabban és természete-
sebb közvetlenséggel képes kife-
jezni az a zene, amely egy valóban 
individuális hangszerre, a zongo-
rára fogalmazódott  

Schubert zongoradarabjai más- 
féle módon is segítették a roman-
tikus zene kibontakozását  A ro-
mantika nem száműzi teljesen a 
többtételes, ciklikus műfajokat: a 
romantikus korszak szerzői kö-
zül is sokan írnak szonátákat, 
szimfóniákat, négytételes vonós-
négyeseket  Az egyik legnyilván-
valóbban par excellence romanti-
kus műfaj azonban kétségkívül az 
egytételes karakterdarab, illetve 
az ilyenekből alkotott ciklus  Ez 
alapvetően költői műfaj: zenei tar-
talma és hangvétele akkor is sok 
lírai elemet tartalmaz, ha nincs 
nyíltan ábrázoló szándékra uta-
ló fantáziacíme  Kifejezésmódja 
énközpontú, fogalmazásmódja 
szabad, még akkor is, ha a roman-
tika egytételes karakterdarabjai-
nak többsége formai értelemben 
nem újít, megmaradva a háromré-
szes ABA szerkezet keretei között 

Schubert leghatározottabb lé-
pései a romantikus kifejezésmód 
felé a zongoramuzsika területén 
történnek meg  Két impromptu-
sorozata és hat moment musicalja 
egyértelműen Schumann későbbi 
fantáziadarabjainak és egyéb egy-
tételes zongoradarabjainak (vala- 
mint az ilyenekből felépülő cik-
lusoknak) elődjei  Ezekben felso-
rakozik sok minden, amit a ro-
mantikus gondolkodás- és kife-
jezésmód fontos alkotóelemének 
tekinthetünk  Lírai vagy éppen 
erőteljesen drámai indulatvilá-
got hordozó megszólalásmód, 
személyesség, erős kontrasztok, 
a rögtönzésszerű megnyilatko-
zások rögzítése, az illanó élmény 
percköltészetének megörökítése  
Mindehhez csatlakozik néhány 
olyan újdonság is, amely hason-
lóképpen meghatározó  Az egyik 
ilyen a sejtelmes vándorláshang 
mint romantikus toposz, egy má-
sik a kitáruló horizont harmóniai 
eszközökkel megvalósított érzé-
keltetése, egy harmadik a sejtel-
messég, a titokzatosság atmoszfé-
rája, amely számos Schubert-zon-
goradarabban meghatározó 

Mindez együtt létrehozza a 
schuberti hangszeres zene sem-
mihez sem hasonlítható transz-
cendencia-élményét  Ismerjük ezt 
máshonnan is: a már említett C-dúr 
vonósötösből, és a „nagy” C-dúr 
szimfóniából, de említhetnénk a 
Befejezetlen szimfóniát, a kései zon-
goraszonáták számos tételét, a 
híres c-moll vonósnégyestételt  A 
transzcendencia valamennyi em-
lített mű alapvető jellegzetessége  
Ez nem konkrét vallásos tartalom, 
és semmiképp sem követeli meg a 
liturgikus műfajt: bármilyen, akár 
szövegtelen, világi kompozíció kí-
sérője is lehet  Lényege, hogy a ze-
nei eszközök sugallatával a szerző 
olyan sejtelmesség légkörét terem-
ti meg, amely világossá teszi a ze-
nehallgató számára, hogy a mű al-
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kotója a létezésen túli szférát kere-
si  Képzelete, reménye, vágya, hite 
a hangokkal a másik, nem anyagi 
világot ostromolja, s a mű célja 
sem más, mint a hallgatót oda, túl-
ra átemelni  Schubert impromptu-i 
és moment musicaljai a transzcen-
denciát alapélményként sugároz-
zák 

A párizsi születésű zongora-
művész, a francia középgenerá-
ció jeles tagja, Alexandre Tharaud 
(1968) némelyek számára különc-
nek tűnhet: nem tart otthonában 
zongorát, mert fél, hogy legtöbb-
ször csak improvizálna, ezért in-
kább barátai lakásában gyakorol  
Minden hanglemezfelvétel előtt 
elhelyez egy csokor virágot a 
Montparnasse-i temetőben, Em-
manuel Chabrier sírján  Akadnak 
még az említettekez hasonló kü-
löncségei, és bizonyára vannak 
zenehallgatók, akiket elsősorban 
személyiségének ezek a – nevez-
zük így – járulékos jegyei érde-
kelnek  Fontosabb, hogy sokolda-
lú és elmélyült művész, aki már 
számos kitűnő lemezt készített 
Bach, Boulez, Chabrier, Chopin, 
Couperin, Grieg, Kagel, Milhaud, 
Poulenc, Rameau, Ravel, Satie, 
Scarlatti műveiből – és akit e sorok 
írója számára különösen néhány 
Mozart-, Beethoven- és Brahms-
felvétele tesz emlékezetessé 

Schubert iránti affinitása 
különlegesnek mondható  Ezt 
az érzékenységet igazolja leg-
utóbbi lemeze, amelyen az első 
impromptu-sorozatot (Négy imp- 
romptu, D899), valamint a Mo-
ments musicaux-sorozat hat da-
rabját (D780) játssza, a kettő közé 
a Rosamunde-kísérőzene négy ze-
nekari tételének saját készítésű 
zongoraátiratát illesztve  Ezek 
az interpretációk olyan megvilá-
gításba helyezik az említett mű-
veket, amely egyezik a schuberti 
zongora-romantika imént vázolt 
jellemzésével  Tharaud a líra, a 
személyes vallomás, a „zongora-

zene mint individuális megnyi-
latkozási forma” jellegzetességeit 
segíti felszínre értelmezéseivel  
Billentése kristályos és fegyelme-
zett, dallamformálása elemzőn 
intellektuális  Játékának színvilá-
ga és dinamikája igen változatos, 
ugyanakkor megfigyelhető ben-
ne bizonyos visszafogottság, tar-
tás, amely megóv a túláradástól  
Hangsúlyai és kontrasztjai sokat 
sejtetők, zongorajátékának egé-
sze pedig az említett tulajdonsá-
gok eredményeképpen megtelik 
egy titokteljes sejtelmességgel, 
a transzcendencia légkörével, 
amely segít megérteni, hogy ezek 
a darabok nem pusztán a „roman-
tikus hangulatköltészet” remekei: 
a világi és a vallásos zene közti ha-
tárvonalon egyensúlyoznak  Nem 
liturgikus művek, de a szellem, 
a lélek zenéi, amelyek a hangok 
nyelvén olyan titkokat mondanak 
el, amelyeket szavakkal konkreti-
zálni nem lehet és nem is kell 

Felmerülhet a kérdés: a két 
sorozat, a Négy impromptu és a 
Moments musicaux közötti négy 
Rosamunde-tétel ebben a kontex-
tusban mit sugall? Nos, ahogyan 
ezek a zenék Tharaud átiratá-
ban zongoradarabokká átvál-
tozva megtelnek a két keretező 
ciklus sejtelmességével, mindez 
arra világít, hogy Schubert zené-
je más műfajokban is felkínálja a 
transzcendens megszólalásmód 
titokzatos pillanatait  A félszeg, 
szemüveges, kövérkés, alacsony 
különc, aki legnagyobbrészt csak 
barátai körében aratott sikereket, 
rövid élete során többnyire az em-
beri létezésen túli szférákba tekin-
tett – függetlenül attól, hogy mi-
lyen apparátusra és milyen mű-
fajban komponált  (Schubert: Négy 
impromptu, D899, Rosamunde, 
D797 – részletek, 6 Moments 
musicaux, D780, Alexandre Tharaud 
– zongora, Erato)

Csengery Kristóf
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