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A haiku és holdudvara
Sebõk Éva Kettõs könyve elé

Sebõk Éva minden kötetében meg-

örvendeztet valami meglepetéssel. 

Ebben az új könyvben kettõvel is: a 

könyv elsõ, Önismeretlen – remek 

jó – címet viselõ részében 197 haiku 

olvasható, és nincs tudomásom arról, 

hogy a költõ korábban foglalkozott 

volna ezzel a mûfajjá lett formával, bár 

vonzódása a rövid versekhez már a 

korábbi kötetekbõl is kitetszett. A má-

sik meglepetés a könyv második fe-

le, a Kontemplatívák cím alá rendelt 

önrefl exiók a haikukra. Minden egyes 

haikut egy kontemplatíva értelmez. 

Egy költõ önrefl exiója saját versére 

nem teljesen ismeretlen eljárás, talán 

az elsõ e nemben Dante Vita nuo-

vá-ja, de fellépése és sûrûsödése a 

század- és ezredforduló idején feltûnõ 

és magyarázatot igényel. Erre még 

visszatérek.

A haiku

A világ legrövidebb és ezáltal leg-

kötöttebb versformája, ennélfogva a 

legnehezebb is. Nemcsak azért, mert 

tartani kell a 17 szótagot (az eredeti 

japánban a 17 morát, azaz a 17 rövid 

szótagnak megfelelõ idõtartamot, ezt 

helyettesíti a magyar nyelv sajátsá-

gainak fi gyelembevételével a magyar 

költõi gyakorlat 17 szótaggal), hanem 

fõként azért, mert az igen rövid japán 

versnek meghatározott mûfaji kötött-

ségei vannak. Szerepelnie kell benne 

egy ún. évszakszónak (kigó) – ezért 

vált lehetségessé a haikuirodalomban 

a haikunaptárak divatja –, másrészt 

egy ún. hasítószónak (kiredzsi), amely 

egy kötelezõ tartalmi ellentét két ré-

szét különíti el. E formai kötöttsége-

ken túl tartalmi kötöttsége az eredeti 

haikunak a japán misztikus-mitikus 

gondolkodás közvetítése, ami képek-

ben valósul meg: az évszakszó által 

megindított természeti kép érzéki-ér-

zékletes felszíne mögött valamifé-

le önmagán túlmutató, nem ritkán 

transzcendens mondanivalót hordoz. 

A japán mitikus-metaforikus-szimbo-

likus gondolkodás megismertetésére 

sokan állítottak össze képmagyarázó 

szószedeteket, ízelítõül belõlük né-

hány:

 telihold: a létben önmagát hiány-

talanul megismerõ, a külsõ világgal 

tökéletes harmóniát kialakító emberi 

tudatosság

 utazás: a világon való átkelés 

zen-buddhista eszméje

 kakukk: magány

 erdei fenyõfa: együttlét, a hosszú 

élet és a tiszta béke

 jade-szelence: az öregség és a 

halál rejtõzik benne, nem szabad fel-

nyitni (vö. Pandora szelencéje!)

 tenger hullámzásának országa: 

túlvilág, halál

 nádas síkság országa: emberek 

országa

 a magasságos ég síksága: az iste-

nek hazája

 hím szarvas patájának repedései: 

jósjelek stb.

 Hangulatilag és tematikusan a hai-

kunak két fõ típusa létezett: a Da-

rin-iskola a természeti képek mögött 

húzódó gondolati hátteret emelte ki, 

a Teitoku-iskola a szójátékon alapuló 

fajtáját mûvelte.
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 A japán misztika és szimbolikus 

gondolkodásmód ismerete nélkül a 

természeti szimbolikán alapuló haikut 

a magyar költészet nem sajátíthatta 

el. Amit létrehozhatna helyette: egy 

sajátos magyar mitológián alapuló jel-

képrendszer és a mögéje rendelt tar-

talom: minthogy azonban egységes 

magyar mítoszvilág nincsen, a költõ 

elõtt két út áll. Vagy létrehozza sa-

ját életének csak rá jellemzõ mitikus 

rendszerét (ezt tette meg Utassy Jó-

zsef, aki születésének havát tekinti az 

önmítosz kezdetének, innen származik 

haikunaptára, amelybe beleszövi majd 

súlyos családi tragédiáját is); vagy fel-

hagy a mitikus-szimbolikus gondol-

kodásmóddal, és a gondolati közlést 

a megelõzõ képszimbolika nélkül fejti 

ki. E típusnak máig legjelesebb kép-

viselõje Fodor Ákos, most felsorako-

zik mellé Sebõk Éva, még abban a 

típusban is, amely a Teitoku-iskola 

szójáték-hagyományát valósítja meg. 

Sebõk Évánál a legfájóbb-legégetõbb 

gondolatokat váltják fel a korántsem 

puszta szívderítõ, szarkasztikus szó-

játékok. Sebõk Éva a gondolati haiku 

terén olykor igen közel kerül az ere-

deti szimbolikus-gondolati típushoz. 

A pillanat varázsa címet viselõ haiku 

természeti kép, amely egy mély eszté-

tikai gondolatot közvetít:

Borzong a tópart:

most válik a fûz széppé

(kigó: tavasz van)

és szomorúvá

(kiredzsi: az el-

lentét a szép és a szomorú között 

hordozza az önellentmondó lényeget: 

a fûzfa mint olyan akkor teljesíti ki ön-

magát, ha levelet bont, ettõl lesznek 

ágai szépek és egyben szomorúak, 

hiszen a levelektõl súlyosabb ágak 

még mélyebben hajolnak meg, még 

szomorúbbak – viszont szépek).

 Állítsunk mellé a hasonlóság iga-

zolása kedvéért egy igazi japán haikut 

Macuó Basótól, a japán haiku talán 

elsõ számú mesterétõl:

Öreg kerti tó!

béka ugrik a partról

víz csobbanása

(Horváth Ödön ford.)

 A vers elsõ sora a mélység érzetét 

hivatott felkelteni a dolgok felszínének 

látható-felismerhetõ érzékelésével, a 

második sor az élõ pillanat, ponto-

sabban a pillanat pillanatnyi változást 

hozó erejének megragadása. Érzéki 

észleletre épülõ látványtól jutunk el a 

17 szótag alatt a változatlan változás 

dialektikájáig. Sebõk Éva idézett hai-

kujában egy esztétikai törvényszerûség 

bomlik ki az érzéki képbõl: minden, 

önmagában kiteljesült dolog tökéletes, 

tehát szép – egyrészt, másrészt a fûz 

akkor teljesedik ki, akkor tökéletes, ha 

vízre hulló ágait a kifejlett levelek még 

mélyebbre húzzák: a fûz akkor teljesíti 

ki fajtájának kritériumát, a szomorúsá-

got, ha kiteljesedésében szép.

 Ugyancsak rendelkezik valamiféle 

haiku-lényeggel a Vég-zengés címû 

darab:

Nem vihar alatt –

(kigó: nyári vihar)

vihar után reszketek –

(kiredzsi: nem a 

vihartól félek, hanem a vihart 

követõ, vészterhes csendtõl)

utó-csöndjében

valamint a XIX. számú darab:

Kis szél. De tájfun

(kigó: szeles idõ)

a sziromnak.

Hisz õt letépi

(kiredzsi: a viszo-

nyító ellentét a szirom szempontjából: 

a szellõ viharrá válik)
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 Háromszoros ellentét az idõben, 

gondolati sziporka a szövegben: a 

holnap dicsõségét a ma és a tegnap 

hozzák (XXX.):

Holnap-koronán

ékkõ a mai csillag

s a tegnapi hold

 Az ellentétek egyesülésébõl létre-

jövõ szintézis dialektikus gondolata 

egy anyagi szinten megvalósuló kép-

ben (CX.):

Fényanyag anya

fekete fénytõl fogant

félvér fi út szül

 Két tûz között címet adja annak 

a haikunak, aminek japán címe felte-

hetõleg Utazás lett volna az ismerõs 

szimbolika alapján, hiszen egy fájda-

lom fémjelezte életutat jár be mind-

össze 17 szótagban. Megtaláljuk ben-

ne az utalást az évszakszóra, a szüle-

tés pillanatába elrejtve, és a kiredzsit, 

az érkezés és a távozás ellentétében.

Fájtam anyámnak

mikor jöttem. S majd menet

fájok fi amnak

 Legtöbb haikujának az ellentét lett 

strukturáló eleme, és ezeket az ellen-

téteket több alaptípusba különíthetjük 

el. A kicsi–nagy-ra példa:

Bennünk lapul – ládd:

egy pehely és egy galaxis

minden rejtelme (kiem. Sz. E.)

 A másodlagos ellentét a galaxis 

makrokozmosza és az én-világ (ben-

nünk) mikrokozmosza között feszül.

 Ellenpólus címet visel az a haiku, 

amelyben mindhárom sor ellentétben 

áll a mellette lévõvel:

A semmivé tett

valami vágya – dacból –

mindenné válni (kiem. Sz. E.)

 Többszörös ellentétek tartják fe-

szesen a XXIX. haikut:

Omlik – felépül.

Csillagkép. Égi sorrend

káosz – teremtés

 Három sorban három villanás és 

egy irány-ellentét: a villám az égen, 

a villámot a földön fényképezõ vaku 

fénye, majd a fényképrõl villanó vil-

lám-kép:

Fenn villám – itt lenn

vaku villan. Villámkép.

A villám képe

 (Ha még a sûrû alliterációra is fi -

gyelünk, igazán bravúrosnak érezhet-

jük ezt a miniatûr életképet.)

 Kettõs ellentétet hordoz egy másik 

17 szótagos: élõ–holt, boldog–bol-

dogtalan, és a két ellentét keresz-

tezõdése egy logikai paradoxon, ami 

viszont létezik az életben:

Holtat boldoggá –

élõt lehet avatni

boldogtalanná

 Kétszeres ellentét: a testi erõ az 

alapja az egyiknek, a cselekvés meg-

valósulásának esetlegessége a másik-

nak.

A gyönge testben

egy tettrekész vulcanus

kuporog lesben

 A másik típus, a Teitoku-iskola 

által elterjesztett, szójátékon alapuló 

haiku igen könnyedén simul Sebõk 

Éva szójátékra mindig is hajlamos 

költészetébe. Mûveli annak a fi gura 

etymologicán alapuló, s egyben el-

lentétezõ fajtáját is. Szeretet-nüansz 

címû verse ilyen:

Fogékony vagy rám

kedves. Nékem meg te vagy

lélek-fogódzóm
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 Játszik a magyar helyesírás hosz-

szúság-rövidség megkülönböztetõ jel-

legzetességével is, az ékezettel jelölt, 

ellentétes tartalmú szavak mellé még 

egy ellentét társul (a cím is ellentét: 

Igen…? Nem…?):

Etet vagy étet…

vonzalma hócukor-por (étel)

vagy törtüveg-por (méreg)

 A magyar nyelv különös szóössze-

tételének létrejöttén morfondírozik:

Porfészek… Porból –

kérdem – vajh milyen madár

rakhat fészkeket

 Egy rovar antropomorfi zálása, egy 

irány-ellentét és egy szójáték a háló 

szó közössége révén – modern gro-

teszket ad:

Csüggedt pók futkos

föl s le. Nem leli helyét

a világhálón

 Él a többjelentésû szavak adta le-

hetõséggel is:

Meghúzom magam

a világmindenségben.

Mint egy harangot

 A szójátékok, különösen az el-

lentétezõk, gyakran váltanak át para-

doxonba. Sebõk Éva groteszkbe haj-

ló humora kedveli a paradoxonokat, 

ilyen a Belsõ égés.

Világgá mentem

de velem jöttél tûz. Tûz –

mi elõl futnék

 A XCII. számú darabnak már a 

címe is egy paradoxon: Hajdanod haj-

nalán – azaz múltad kezdetén.

 A haikuk egy része objektív líra, 

ezekre lehet jellemzõ az ellentétezés, 

a könnyedebb szójátékok. A groteszk 

és a paradoxon jelleg – mint azt a 

fenti két példából láthattuk – az én-lí-

ra sajátja, Sebõk Éva öniróniájának 

eszköze. Az én-lírába tartoznak ebben 

a haikuláncolatban a költõ megméret-

tetésérõl szóló példák. A személyiség 

egyediségének büszke tudata még 

csak kérdésként merül fel (a név az 

örök Nõt és a költõnõ személyiségét 

kapcsolja össze):

Persze. Lesz Éva.

De ki tudja: majd lesz-e

helyettem Éva

 A szellem szó kétértelmûsége (túl-

világi létezõ, ill. az ember értelmi 

tevékenysége) sugallta a kötetkezdõ 

Tengerbe vetve sorait:

Üzenõpalack.

Ha felnyitod: papírt látsz

– de szellem száll ki

 A Ki verset teremt három sora a 

költõt (s így kimondatlanul belefog-

lalva magát Sebõköt is) Teremtõvé 

magasztosítja:

Tán egy betûn mint

orron át lehell belé

lelkébõl lelket

 Még egy utalás egy elõdre, akit ugyan 

fáraóként és nem költõként tart számon 

a mûvelõdéstörténet, Sebõk fantáziájá-

ban azonban az aere perennius – sírem-

lékét költészetbõl emeli, miként majd 

a hírnevét megörökítõ, de azt a magáé 

alá rendelõ római utód, Horatius, s ezzel 

minden költõt maga mellé emel:

Kheopsz – a költõ –

vers-hieroglifákból

emel piramist

 A költõi öntudat magaslata mellé a 

költõi Én más tekintetben is felemel-

kedik, kozmikussá válik:

Túl a túlvilágon

olajfák hegyén poklon

rajtam is túl
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azaz a túlvilág mindkét pólusán, a 

krisztusi megváltáson és a poklon túl 

van még egy dimenzió, a költõnõé.

 A tér-dimenzió mellett az idõ-di-

menziót is kitágítja Sebõk, de nem 

elõrefelé, hanem vissza, a múltba. 

Igazi énjét, a múltbélit keresi:

Ki voltam régen?

Visszapillantó lelki

tükröm: légy képem

 A nehezen elviselhetõ mai létbõl 

a Kivezetõ út-at is a múltban találja 

meg:

Visszatérõben.

A testmeleghez. Szóhoz.

Gyertyafényhez

 Könnyedén áradnak Sebõknél a 

múlt versei. Nagyon idegen itt és 

most, és nagyon vágyik vissza. Ked-

velt korszakát már a legutóbbi kötet 

elemzésekor is a szecesszióban lát-

tam, most õ ki is mondja a címben a 

vágyott korszakot (Fin de siècle):

Akkor még õsszel

brabanticsipke-hálót

szõttek a pókok

(a verszáró öt szótagú sornál fel kell 

hívnom a fi gyelmet a magyar haiku 

azon jellegzetességére, hogy az öt 

szótagos egységet szívesen tölti meg 

adoniszi ritmussal).

 A következõ nosztalgia-vers a ma-

ga 17 szótagjában (meg a címben) 

többszörös alliterációt sûrít, az archa-

izáló hatás felkeltésére; emellett egy-

másra csengõ szavakat is használ a fi n 

de siècle kifi nomult cizelláltságának 

megidézésére (kacatok – kacagok); 

valamint egy ellentétet az utolsó sor-

ban:

Múltban matatok

kacatok közt kutatok

könnyet kacagok

 Aki ilyen rosszul érzi magát a neki 

rendelt jelenben, annak számára ez az 

idõ tele van magányérzéssel. Az aláb-

bi haiku kettõs magányt regisztrál:

Csitt-szigetre majd

én – számûzött királylány –

viszem a titkot

egyrészt a világból kiesett idegen-me-

sei királylánylétet, másrészt annak is 

számûzetését a maga Csitt-szigetére.

 A mesés önportré mellett megszü-

letett a magány valós lélekrajza is:

Személyes aura

introvertált fénybõl van.

Bentre sugárzik (kiem. Sz. E.)

 A Rétegek az egyre beljebb me-

nekülõ Én távolodásának fokozatait 

jelzik:

Önfényem mögött

visszfényem… mögött

rejlik visszárnyam

 S az egész haiku-folyamot lezáró 

utolsó darab maga a kõbe vésett ma-

gány (Egy pont – lelken belül):

Tábláján ez áll:

Védett zugoly. Réservé.

Magány-terület

A Kontemplatívák
– azaz a holdudvar

A költõ megírja a versét, verseit, a 

megértést, értelmezést, átélést az ol-

vasóra bízza. Normális esetben. Ez a 

normális eset volt érvényben a költé-

szet kezdete óta, és fõként a legkez-

detén, amikor a költõ – vagy korábban 

a mágus, a varázsló, a sámán, tehát 

a törzs spirituális feje – a „nép he-

lyett”, a „nép nevében”, vagy éppen 

az õt fenntartó mecénásréteg érde-

keinek képviseletében szólalt meg. 

(A kutatás jelenlegi állása szerint az 
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aoidoszok által hagyományozott szö-

vegeket összeszerkesztõ „Homérosz” 

az Iliászban a papi arisztokrácia hír-

nevének elterjesztéséért alakította a 

szövegeket, az Odüsszeiában egy fel-

törekvõ új réteg, a kereskedõk élel-

mességét, az új világ kormányzására 

alkalmasságát propagálta.) Szava úgy 

szólt, hogy történeteit a közös mí-

toszkörbõl, a kollektív emlékezetbõl 

merítse, és nem igényelt kommentárt 

az elõadottakhoz. Ez az állapot azon-

ban megszûnt, mihelyt a költészet ki-

emelkedett az összmûvészetbõl (tánc, 

képzõmûvészeti alkotások: maszkok, 

jelmezek, díszletek stb.), és végkép-

pen önállósult, amikor levált a ze-

nérõl, és egyre szûkült azoknak a 

köre, akik megrendelõi és egyben 

élvezõi voltak a költõi mûalkotások-

nak. Sem Periklésznek nem kellett 

elmagyarázni, mennyiben különbözik 

Aiszkhülosz Oreszteiájának Elektrá-

ja Euripidészétõl, sem Maecenasnak, 

hogy miért átkozza Horatius a háború-

ban harcoló római polgárokat. Alkotó 

és – fogyó számú – közönsége kultu-

rális közösséget képeztek.

 Nincs itt tér arra, hogy végigtekint-

sük a mûvelõdéstörténet háromezer 

évét a mûértelmezés szempontjából, 

csak annyit jelezhetünk, hogy az írás-

tudók csökkenésével, a kultúrának 

egyre inkább egyházivá válásával egy-

re távolodott egymástól az irodalom 

és közönsége (a festészet esetében 

ez nem következett be, hiszen a kép 

minden formájában „Biblia pau pe-

rum” volt), majd az írás terjedésével, 

a latin nyelv helyett a nemzeti nyelvû 

irodalom létrejöttével, majd egyed-

uralmával, költõ és közönsége kezdett 

újra egymásra találni (ennek kora né-

penként és kultúránként különbözõ).

 Hatalmas ugrás az idõben: a XX. 

század hatvanas éveire az analfabetiz-

mus csaknem teljes felszámolásával, 

az iskolakötelezettség bevezetésével, 

az olvasó ember ideáljának megal-

kotásával az olvasás tömegméreteket 

öltött. A kultúra terjesztése egy ideig 

jó értelemben vett misszió volt (em-

lékezzünk csak az – egyáltalán nem 

bántó felhanggal említendõ – író-olva-

só találkozókra, a Mûvelt Nép mozga-

lomra, a falujáró mozgókönyvtárakra). 

A folyamat túl jól sikerült: az olvasó 

olvasta és értette a mûvet. Ezt nem 

lehetett ennyiben hagyni. Ekkor kö-

szöntött be az irodalomelmélet sors-

fordító korszaka, amelynek szellemé-

ben a mû nem mindenkié, csak azé, 

aki megérti. És nem értheti meg más, 

csak a kellõ elméleti alapozottságra 

szert tett BEFOGADÓ, akinek célja, 

hogy ereje megfeszítésével, szellemi 

energiáinak koncentrálásával SAJÁT 

ÉRTELMEZÉSÉT adja egy olyan betû-

halmaznak, amelynek õnélküle sem 

összefüggõ szövegszerûsége, sem je-

lentése, sem a jelentést adó szerzõje 

nincsen. A nagy feladat a BEFOGA-

DÓÉ: TEREMTSEN MÛVET A SAJÁT 

KÉPÉRE az eléje tárult betûrenge-

tegbõl. E ténykedése, ha alacsonyabb 

szinten is, de megismétli-utánozza az 

IRODALOMTEORETIKUS, az ESZTÉTA, 

a KRITIKUS magasrendû munkáját: 

õk is megalkotják saját olvasatukat 

ugyanarról a mûrõl (bocsánat, betû-

halmazról).

 A befogadásesztétika (recepció-

esztétika) a nyugati országokban a 

hatvanas évekre kifullasztotta saját 

magát, elfelejtették, meghaladták. Mi 

– kötelezõen megtartva a harminc-

éves követési távolságot – a nyolcva-

nas-kilencvenes évek fordulóján fe-

deztük fel magunknak az üdvözítõ 

tant, amelynek logikus következmé-

nyeképpen – minthogy nincs meg-

határozó mû, jelentés, „üzenet” vagy 

„közlés” – korlátoznunk kellett volna 

az irodalomelmélettel foglalkozókat, 
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ámde nem ezt tettük, hanem széle-

sebbre tártuk szócsövük hatósuga-

rát. Így támadt egy-egy mûnek annyi 

olvasata, ahányan olvasták, s fõként, 

ahányan magyarázták.

 Hogyan védekezhet a költõ, aki 

pontosan tudja, mit írt; szorosan szer-

kesztett (jelen esetben csak 17 szó-

tagos) jelzései a világ – a közönség 

– felé csak meghatározott jelentés-

mezõben értékelhetõk?

 MEGÍRJA Õ MAGA VERSEINEK ÉR-

TEL ME ZÉ SEIT. Ismerem Szarka István 

két, egymásra vonatkoztatott kötetét: 

a Minden versem 1999-ben, a magya-

rázatokkal szolgáló Húsvéti kert 2003-

ban jelent meg. Hasonló megoldással 

él Sebõk Éva is a maga kontemplatí-

váival, amelyeket õ maga „láncreakci-

ónak”, „dominóeffektusoknak” nevez 

(„Minõ bájos-egy láncreakció indult el 

bennem!” – Nereida-dal), amelyek – 

szakszóval asszociációláncolatok – ki-

indulópontja egy-egy haiku, egy-egy 

gondolat, amelyet minden oldalról kö-

rüljár, de a saját lépéseivel, a saját 

maga szabta irányból és irányba, asz-

szociációit szabadon engedi ugyan, de 

egy bizonyos, behatárolt körön belül, 

legyen az egy kis ház bekerített kertje 

vagy a telihold lehatárolt holdudvara. 

Szabadság és kötöttség egyaránt van 

ebben az asszociációs bolyongásban: 

szabadon bolyong a motívum adta 

összes lehetõség között, de kötötten 

is egyben, mert nem lépheti át az 

asszociációs kör határát. A kontemp-

latívák nemcsak a jelen kötet haikui-

ra vonatkoznak, hanem igen sokszor 

az egész életmûre, s minthogy így 

a haikuk és az életmû azonos értel-

mezési tartományba kerülnek, ezáltal 

igazolást nyer az életmû egységessége 

motivikailag, gondolatilag, érzelmileg 

– mindenképpen. A Messzi a messze 

címû kontemplatíva egy ilyen asszociá-

ciósorra fûzi fel az egész életet-életmû-

vet: „Az én szeksztánsom olyan utat 

mér be, mely érzetre kozmikus mé-

retû, valójában kicsiny. [Íme a jelleg-

zetes ellentétezés, Sz. E.] Arasznyi. 

Sokféleképpen nevezhetem ezt az utat. 

Nevezhetem vándorútnak. Életútnak. 

Zarándokútnak. Úttalan útnak?”

 Sebõk Éva mûvelt, okos, önisme-

retben járatos (nem véletlenül adja 

játékosan a haikukötetnek az Ön-

isme ret le nül címet), tudatos mûvész. 

Ismeri gondolkodásának irányát, ki-

terjedését, határait. A kontemplatívák-

kal azt kéri: tartsuk tiszteletben értel-

mezési körét. Higgyük el: a legtöbbet 

mégis õ tudja önmagáról, verseirõl.

 (Sebõk Éva: Kettõs könyv. Szép-

ha lom Könyvmûhely, 2005 ünnepi 

könyvhete)

Szepes Erika
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A szív színei
Egy mexikói festõ Magyarországon

A MOM parkban a prekolumbián mûvészet hagyomá-

nyaiból táplálkozó, ugyanakkor egyetemes gondola-

tokat közvetítõ naiv mûvész, Mary Carmen DomArt 

képeivel találkozunk 

 A kezdetben idõtöltésnek induló játékból mára 

komoly munka lett. Alkotásai egyik csoportja, a me-

xikói élet hétköznapjait felvillantó, egy-egy jellegzetes 

pillanatot, szokást bemutató képek, mint a Dia de 

Muertos, történeteket mondanak el, egy másik kultúra 

életszemléletérõl tanítanak. A halottak napja színes 

„kavalkád”, ünnepséggel köszöntik az elhunytakat, fel-

szabadult életöröm jellemzi, hiszen egy új életbe lép-

tek. A Brisa de aréna kép egy fuvallat: a mulandóság 

szelében pergõ homokszemek mozgása. Az esemé-

nyek mögötti érzelmekbe kapunk betekintést, nyugalmat, békességet találunk.

 A másik csoportba egyetemes mondanivalójú képek tartoznak, melyek az 

életrõl, a vér szerinti kötõdésrõl, a sorsról, az érzelmek erejérõl vallanak. Exp-

resszív színek, a vörös életereje, dinamizmusa, a sárga melegsége, ragyogása, 

a türkiz eget, vizet és a terrakotta termõföldet idézõ hangulata. Mar, Vida, Luz. 

Minden élettel teli: a tenger mélye is, a fény oda is eljut. Érzések, érzelmek, 

boldogság, bánat, fájdalom, remény… családokat, különbözõ népeket, kultúrá-

kat kötnek össze. Ez a Mezclas, színek, ízek, illatok, formák, szokások, érzések, 

fajok, népek keveredése. Az élet fûszere: az emberi érzelem.

 Mély tartalom, érzékeny látásmód, de feszes kompozíció jellemzi ezeket az 

alkotásokat. A prekolumbián hagyományokban gyökerezõ mûvészet sajátos 

szerkesztése és formavilágának hatása: síkban ábrázolja a teret. Az erõteljes 

mértani tagolás kétféle elrendezésû: a kép vízszintes, függõleges és átlós 

osztású, vagyis a tartalom folyamatábraszerû feldolgozását látjuk, valamint 

a kép L alakú (kép a képben) rendszere. Mindegyikkel találkozhatunk az õsi 

szõtteseken, utóbbival pl. a szõttesek bordûr és tükör osztásánál. Visszaköszön 

formavilágában a legjellemzõbb nézet szerinti ábrázolás is némi stilizálással, 

valamint õsi szimbólumokkal: spirállal, körrel, négyzettel.

 A festõmûvész õszinte kifejezésmódja nem a képzett és tudatos, hanem az 

ösztönös alkotóra utal. „Gondolatok nélkül, csak a szívem hangjait hallgatva 

készül a kép. Elönt egy hatalmas érzelmi hullám, s a bennem kavargó érzések 

lassan alakot öltenek…”

 …és a kép több lett, mint papírra húzott vonalak együttese, több mint szí-

nek és fények kavalkádja. Mélysége lett. Önálló életre kelt. Mesél. Tanít. Hoz-

zánk szól, folytassuk az elkezdett történetet saját érzéseink, álmaink szerint.

Némethy Andrea mûvészettörténész

Brisa de aréna
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„A Nap nem légyölõ galóca”
Farkas István életmû-kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban

Az idézet André Salom versébõl való, melyet a Correspondances címû soro-

zathoz (1929) írt. Farkas István világát ugyanúgy fi nom szövésû metaforaháló 

alkotja, mint mesteréét, Mednyánszkyét. A korai képeken – portrékon – érzõdik 

is a közvetlen hatás, hogy aztán a tanítvány velejéig saját formanyelvet alakít-

son ki magának, amelyben csak imitt-amott csillannak fel a Mednyánszky-féle 

festõtechnika távoli visszfényei.

 E portrékon az arcvonások kísértetiesen elnagyoltak, ugyanakkor – önálló 

jegyként – bábszerûek is, fásan megvastagítottak (Ülõ nõ, 1919; Kalapos nõ 

arcképe, 1920). Van valami önarcképjelleg is ezekben az arcmásokban, ahogy 

Gulácsynál is. Esetleg éppen nõ viseli az elátkozott Farkas István-i arcot, va-

lóban látnokian (Látnoknõ, 1921). A szem mélyített, csontvázszerû árnyékait 

a Szomory Dezsõ arcképe (1921) teljesíti ki, a szemüveg és a vérvörös száj 

fekete üregével. Nem tudni, ismerhette-e Farkas James Ensor, a nagy belga 

expresszionista képeit, de ott látni viszont ezeket a pirosítóval rikítóra festett 

maszkákat, halálfejeket. Ismerte-e vagy sem, a motívum szervesen beépül az 

egybecsengések önálló rendszerébe. Vastagon ömlik el a pirosító Filadelfi ai 

Vilma képmásán (1922), ablakba kitett két bábu bámul ránk a Férfi  és nõ az 

ablakban címû képen (1938), nem tudjuk, kik és mik õk, és hogyan kerültek 

oda. Méregpiros a Gombák légyölõ galócája (1928), a legtöbb festmény színvi-

lága ellenben méregzöld, ennek sötétebb vagy világosabb változatában (Szép 

kilátás, 1930; Éjszakai jelenet, 1938). Mintha soha nem kelne fel a Nap ebben 

az eszkimó-színben, kihûlt volna a Föld, s a sétálók, kertben pihenõk úri kö-

zönsége örök sötétségben dideregne. A déli város (1938) éjsötét olajkép. Az 

aranymetszés vonalainak metszõpontjában óra lebeg a szuroksötét levegõben, 

mutatói nincsenek, örök lett az éjszaka.

 Tengermélyi világ ez, mint a Tengerfenék (1928) címû akvarellen, ahol 

medúzák nyitják ránk éjsötét, gonosz szemüket. Áttetszõ, átlátszó állaguk ró-

zsaszín fényekben izzik, vannak is, meg nincsenek is, mégis mérgeznek csípé-

sükkel. Nagy, puha szirmú, rózsaszín virágok nyílnak egy áttetszõ vázában, ami 

légiesen indokolatlanná teszi jelenlétüket a Virágok címû festményen (1934). 

Ha valamiben hasonlítható Farkas Ensorhöz, akkor ez a tengeri-tengermé-

lyi közeg az (és persze gondolhatunk a korai Mednyánszky kísértetvilágára). 

Medúzaszerû testetlenségbe olvadnak szét az alakok a vízfestményeken (Bá-

nat, 1938). Elterülõ világosbarna kontúr, földdarab az ember (Tavasz, 1936), 

másutt szélfútta avarként hevernek a földön a fekete ember-árnyak (Babonás 

délután, 1930).

 Egyáltalán, az alakok maradék valószerûsége is elenyészik ezeken az 

örökkévalóságba nyúló babonás délutánokon. Az arcnak már csak a körvo-

nala marad meg, nincs szem, sem száj. Pedig a történés valamennyire még 

a mindennapokba kapaszkodó, sõt, azokban is titokzatos eseményekre utaló, 

noha valódi hátterét soha nem tudjuk meg (A levél, 1941; Azt mondta…, 1941; 
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Történt valami?, 1943). Valójában senkinek nincs itt köze senkihez, bábjátékot 

látunk bábfi gurákkal. Nem csupán az Idegen nõ (1942) és az Idegen pár (1934) 

idegen a többieknek, de mindenki az mindenkinek. Kicsit egy másik belga, Del-

vaux álomszerûen suhanó kísértet-nõi is eszünkbe jutnak, vagy éppen Munch 

arctalan sikoltó alakjai, szintén az úri középosztályból. Ezek az úrhölgyek óriási 

esernyõt szorongatnak a kezükben fegyverként, s ha õk maguk nem is látsza-

nak az örök félhomályban, hófehér kesztyûjük vagy túlméretezett csontos ujjaik 

világítanak. Egyáltalán, az ember mintegy belegörbed a tájba, hozzásimul egy 

fa hajlatához, újmódi görög mítosz részeseként maga is repkénnyé, éjszakává, 

görbületté lényegül (Szép kilátás, 1930; Este, 1931; Éjszakai jelenet, 1938). Ha 

az emberi alak meggörbült, ingó-bingó, szétolvadó szellemalak lett, valaminek 

össze kell tartania a képek világát, valami olyannak, ami szilárd és szálegyenes 

marad – ezek a festmények enyészpontjában vagy az aranymetszéspontban 

elhelyezett tornyok, „tragikusan” magányos épületek, templomok (Magyaror-

szági emlék, 1928; Szép kilátás, 1930). Innen nemegyszer sugaras selyemként 

terül szét a föld, mint például az elõbbi képen is.

 A festmények világába fura álomszerûséggel oda nem illõ, megmagyará-

zatlan elemek tolakodnak. A Történt valami (1943) hátterében fantasztikusan 

emberiesült facsoport nyomul elõre, mintegy az elõtérbe lökve a tétova férfi -

alakot. Mögötte, a fák rácsának takarásában fekete rájatömeg (?) tornyosul, 

ki tudja miféle baljós szurokfeketeség. Az Éjszakai jelenet (1938) egén fehér 

virágok-ázalagok nyílnak, a fák között sötét árnyak (denevérek, madarak?) 

suhannak. A Vörös asztal (1931) nõi kalapdísze lángként olvad az égbe, ezt 

ismétli oldalt egy ki tudja honnan odakerült puhatestû, ha nem éppen felhõ. 

A kép szélén álló férfi  megveti a lábát, ne essen el ebben a síkos-csuszamlós 

világban. Párálló füstöt ereget A szirakuzai bolond (1930) vulkánja. A Kertben 

(1937) suhogó lila zápor, lezúduló éjszaka, végítélet söpör végig sejtelmes, 

mednyánszkys csillanásokkal az ejtõzõ úri társaság békés délutánján, már ha 

annak nevezhetjük. Hogy nem az, a kerítés eget és földet elkülönítõ szagga-

tott-nyugtalan vonala és a kertben heverõk közé a középpontba állított, eldõlni 

készülõ szobortalapzat is sugallja.

 A kibillenõ kényes egyensúlyok játékában egy másik tépett elõdre, Gulácsy-

ra ismerünk. Farkas kerti jeleneteiben a legtöbbször eldõlni készül az asztal és 

a szék. Mindez kubista tömegformálásához is jól illik, ahol a dombok, a víz, az 

ég és az égitestek egymást metszõ világkörökként, egy varázsgömb rétegei-

ként tárulnak egymás fölé (Napban álló, 1940). Ahogy az ég és a víz íve szivár-

ványhidat formáz, úgy a földé is, levetve magáról lakóit (Úton 1938). A megve-

temedett földön korzózók szorosan egymásba kapaszkodnak. Sok az anya és 

fi a kettõs, egyre öregebben (Fiatal részeg költõ és az anyja, 1932; Vége, 1941). 

A szirakuzai bolond címû képen szurokfekete tenger (pokolbugyor?) nyílik a 

szaggatott partszegély meredélyén, a kép középpontjában álló bolond megveti 

a lábát, mint oly sok férfi alak, hogy le ne rántsa a mélység vákuumszívása.

 És aztán vége lett, beteljesült a látnoknõ sötét látomása. A Párizsban élõ 

Farkas István apja halálakor hazatért, hogy átvegye a Singer és Wolfner kiadó-

vállalatot. 1944-ben munkatáborba, innen Auschwitzba került. Így lett vége.

Béresi Csilla
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