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Szabadság 

Egy fogalom, amely oly sokféle értelmet kapott már és amely olyan sok kérdést vet fel 

bennünk rögvest. Talán komoly kétségeink is vannak a szabadságunkkal kapcsolatban. Ám 

az, hogy jelenkorunk és benne életünk lehetőségei mennyire felelnek meg e fogalom igazi 

tartalmának – nem tartozik e dolgozat vizsgálódási körébe. Vagy valamiképpen mégis? 

Amennyiben a művészet az emberi lélek színes és végtelenül gazdag megnyilatkozási 

formája…igen. Miben áll és meddig terjedhet a mi szabadságunk? És szabadok vagyunk-e 

tényleg? Ha foglalkozunk vele, ha nem – foglalkoztat bennünket. Ott lappang a feltett, vagy 

fel nem tett kérdés a lelkünk mély rétegeiben, és ha szembe kerülünk a megfelelő 

műalkotással, felfénylik a nagy kérdőjel. Számomra ez a pillanat Bernáth Aurél képei előtt 

szokott bekövetkezni. 

Bernáth Aurél (1895-1982) kiváló festőnk egyik főműve a Riviéra. 1927-ben fejezte be, 

jelenleg a Magyar Nemzeti Galériában látható. 

 

Riviéra (olaj, vászon, 130,5 x 150,5 cm), 1927. 



„Milyen lehet az olasz tengerpart, a riviera? Már ahogy Pesten a vonatra ültünk, csak 

ekörül forgott a képzeletem. Kék tenger, meredeken a vízbe zuhanó sziklák, sziklába vágott 

ösvényen sétáló emberek - ennyi rögtön megjelent előttem. Mire Zágrábba érkeztünk, azt 

vettem észre, hogy a sziklák határozott alakot kapnak, legalábbis az égbe vágódó 

kontúrjaikon. Fiume előtt pedig már a ferdén szaladó rétegeződések is rögződtek 

képzeletemben a sziklafalon.”(Bernáth 1960)  

A mester önéletrajzából tudhatjuk – előbb jelent meg képzeletében a kép víziója, s aztán 

hozta össze azt a megélt valóság látványaival. Az alkotás belső képeinek formálódását a festő 

lelkében már az utazás előtti várakozás, készülődés is motiválja. Ebben a kohóban forr és 

olvad össze aztán minden érzéssel, élménnyel, amit élete során eddig felvettek érzékszervei, s 

amelyek túlnyomó része a tudatalattiban várja, hogy egyszer sorra kerüljön, és a felszínre 

rántsa valamilyen titkos erő. Hogy aztán színné, formává, vonalak és ecsetvonások ránduló, 

vagy simogató lendületévé változzon át. 

„A szó: riviera bontotta ki bennem a képet. A festői képzelet, mint egy önálló élő 

szervezet villantotta fel, ajánlta választásra a képi elemeket, vagy eltüntette rögtön, s tolt újat 

helyébe, ha éppen a soronlevő nem nyerte meg tetszésemet.” (Bernáth 1960) 

Bernáth Aurél festészetét már gyermekkoromban felfedeztem magamnak, és ahogy 

vizuális érzékenységem fejlődött, alakult, úgy gazdagodott bennem e nagyszerű művész 

gazdag életműve – természetesen hamar felfedeztem írói tehetségének gyöngyszemeit is, 

amelyeket élvezettel tanulmányoztam. Rendkívüli képszerűséggel, érzékletességgel fogalmaz, 

láttatja velünk gondolatait. Figyelhetjük, s élvezhetjük soraiból, ahogyan a festő szeme látja a 

világot, és ahogy a látványokban – színekben-formákban - gondolkodik. 

„Jobbra-balra tág kilátás nyílt a vízre. Már éppen kezdte mély kékjét sejtetni, még inkább 

habját, s hulláma mélységeit. Elbűvölve néztem e színváltozásokat, ahogy a derengésben 

egyre gazdagodott, mígnem megkapta a hallomásból ismert, de mindig valószínűtlennek 

tartott tintajellegét, tintáét, amelyen a hullám loccsanásaiból szétcsorgó hab hol sejlő és 

fölfelé törő, hol rajzosabb, mert felszínen úszó márvány erezetet ad. S ezek a nagy 

hullámzásban úgy hatnak, mintha mélyről törnének elő, valami alvilági katlan fortyogása 

jeleiként.” (Bernáth 1960) 

Ahogy a festők látnak, és ahogy az élmény formálódik bennük, a lélek végtelen 

bonyolultságával, összetettségével – szédítő gazdagság. Érzések, színek, formák spontán 

ragadnak magukkal élményeket, s így azok újabb érzéseket, gondolatokat, asszociációkat 

teremtenek az alkotási folyamatban, de már akkor is, amikor még csak a képzeletükben 

formálódik a kép, mint egy látomás. Mindezen közben a vászonra feltett színfoltok, formák 

mindent tovább alakítanak, állandóan változtatva részt és egészet, mígnem egyszer csak végre 

rendszerbe szerveződve elérik a teljesség érzetét, a rend állapotát. A mű elkészült. Nem lehet 

többé sem elvenni, sem hozzáadni semmit. Teljes egész. 

„A napfelkelte előtti, tiszta ég is kezdte rokonságát megmutatni a tintatengerrel. Ha jóval 

világosabb is volt, de pigmentjét belőle vehette. Hatalmas ég a tenger fölötti, s mily hatalmas 

egy ingó hajóról! Csak ahogy mögötte a nap a vízből kikélt, tudtam már, hogy milyen az édes 



Itália. Mintha a sivító szél mosta volna egyre kékebbre az amúgy is kék eget. De hogy lehet ezt 

a kéket, ezt a semmit megfesteni, hogy a végtelenség és az édesség is bent legyen, amit alatta 

érzünk? A vonaton elképzelt és alakot öltött tájat most már az olasz valóság égboltja alatt 

vizsgáztattam.” (Bernáth 1960) 

A képet Bernáth Aurél úgy tartotta számon, hogy ez „életem első műve”…” Így szoktam 

nevezni, mert elkészültétől számítom magam festőnek.” Ezt megelőzően – berlini korszakában 

- absztrakt képeket festett, de azt zsákutcának érezve visszatért a természetelvű festészethez és 

e visszatérés első állomása a Riviéra volt. A művész szabadsága – és sorsa is egyben - az örök 

újrakezdés. Szakítás a korábbival, amit meghaladottnak érez és valami egészen, valami 

gyökeresen új teremtése. Minden alkotás valami korábbi érzésnek, gondolatnak a folytatása, 

kiteljesedése és lezárása is.  

Miért érzem azt, hogy ez a kép valami fontosat ad hozzá a bennem kialakult szabadság 

fogalomhoz? Nem csak a megnyíló végtelen tér, de a színek, a kékek élményszerű változatai, 

ahogy gazdagon bomlanak ki előttünk és eget - vizet elválasztanak és összefoglalnak. 

Megjelenik itt a kép arányaiban valami borzongató érzés is az ember és a természet 

viszonyából. Az éles, hatalmas sziklatömbökből építkező monumentális fal, s az alattuk 

kinyíló szédítő mélység levegője. Törékenységünk, veszendőségünk érzete. Az a szépséges 

ámítás, hogy előttünk ez a hatalmas tér és nekünk módunkban áll e szabadsággal élni 

is…miközben tudjuk, hogy nem…és látjuk is a verejtékező, padra szédülő embertársainkat, 

akik eddig még csak feljutottak valahogyan, de itt ért véget az út számukra. Szédülve 

támaszkodnak a padon. Vajon maradt-e erejük gyönyörködni? 

A sziklákban – monumentalitásuk mellett - van valami tiszteletet parancsoló brutalitás is, 

amelyet megformálásuk és színeik is oly hatásosan tolmácsolnak. Annak kinyilatkoztatása, 

hogy igen csak esendő és védtelen, kiszolgáltatott lények vagyunk mi itt e színen. Módunkban 

áll azért köveken kapaszkodni, s lépcsőt mászni, amíg bírjuk és gyönyörködni a hívogató 

távlatokban, amelyeket csak képzeletünk szárnyain hódíthatunk meg. Drámai kontrasztban 

ütközteti a víz, a levegő és a kő jelenvalóságát. A végtelen szabadságával kecsegtet, de 

megmutatja fizikai korlátainkat is. 

Miben áll tehát szabadságunk? Nem lehet-e, hogy éppen lehetőségeink végességének 

érzése teszi varázslatossá és vágyakozással teli, talányosan izgalmassá a látványt – s vele 

szabadságérzetünket is? 

A kő szigora, tömörsége, látványából, tapintási élményeinkből adódó súlya hogyan lehet 

a szabadság tolmácsolója éppen, amikor képzeletünk szereti valami légies, már-már súlytalan 

állapothoz kötni azt? Ha például a lehető legédesebb és legbensőségesebb témát ábrázolja: az 

anyaságot. Éppen azt a mozzanatot, amikor az anya kebleiből táplálja a kicsinyét, aki eközben 

önfeledten kapálódzik az ölében. 

Medgyessy Ferenc „Anyaság” című szobra a művész legismertebb alkotásai közé 

tartozik. Az anya biztonságot ad, táplál és nevel – legfőképpen szeret. Mindezt a súlyos, 

tömör kő tolmácsolja nekünk. A formák lágyak, a mozdulatok gyengédek és élettel telítettek. 

Mégsem hagyják elfelejtenünk, hogy kőből vannak. A művész szabadsága és a befogadó 



képzeletének szabadsága lendülhet túl most mindenféle korláton. Talán a művészet az, ami 

kárpótolhat minket minden fájdalmas végességért, amivel életünk jár. 

 

 

Anyaság (1932, homokkő, 100 cm) 

Az alkotó aszerint kell alakítsa elgondolását, ahogyan az anyag szabta korlátok ezt 

engedik. Azon belül viszont éppen e korlátok inspirálják kreativitását, hogy a művészi 

mondanivalót és a formát tökéletes összhangba hozza az anyaggal. A témához kiválasztott 

anyag jelentősen hozzájárul a kifejezés erejéhez, hatásához. Megtermékenyítik egymást. A 

kőbe beleköltözik a lélek. 

A szobor egy képzeletbeli háromszögbe foglalható bele. Ez egy stabil forma, ami 

biztonságot, nyugalmat sugall. E stabilitást a kő tömörsége, tömege is hangsúlyozza. A 

felületek nagyvonalúan vannak megformálva, a legkevesebb részlettel. A szoknya összefogott 

tömege, nyugodt felülete hangsúlyt ad a csecsemő alakjának, kedvesen kalimpáló 

lábacskáinak és az anya kezeinek, és monumentálissá teszi a jelenetet. Arra gondolunk, hogy 

az ember életének legfontosabb mozzanata ez. A lehető legszorosabb és legbensőségesebb 

kapcsolat, amelyből az életet kaptuk, és amely meghatározta személyiségünk alapstruktúráját. 

Az anya gyengéden a kicsi fölé hajol és e mozdulat le is zárja a kompozíciót.  

Medgyessy Ferenc 1881-ben született. Először orvosi diplomát szerzett, majd 1903-tól 

1907-ig Párizsban tanult festészetet, végül szobrászatot. Ettől kezdve művészi alkotómunkáját 

csak az 1914-18 közötti évek szakították meg, amikor katonaorvosként szolgált.  

Az életünk is egy alkotás. Mi formáljuk az álmainkkal és a gondolatainkkal, az 

akaratunkkal. Ebben áll a szabadságunk. 

 

Irodalom: 

Bernáth Aurél: Utak Pannóniából, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1960. 


