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A felhőkről töredezetten 

 

2012-ben és 2013-ban megkértek, hogy a SUFNI-kiállítás megnyitóján szóljak a 

megjelentekhez. Sokan tudjuk, hogy ez a SUFNI konkrétan Lőrincz Ferencék házában volt. 

Tréfát űzve, akkor is kísérleteztem a szó jelentésével, s arra jutottam, hogy az nyilvánvalóan a 

magyar szenvedés szó angol megfelelőjéből származik (lásd a suffer magyarosítását, itt is 

mellőzve a kiejtési szabályokat, hiszen ettől is magyaros). Egészen biztos vagyok abban, hogy 

az egész ,,sufniságnak” ez a lényege, hiszen ki mondaná, hogy a művészek ne éreznék át a 

szenvedést. Megérteni a szenvedést, talán ez az ő egyik fő tárgyuk, egy további pedig a 

felhőtlen vidámság. 

A kérdésem három éve is az volt, hogy kerül a csizma az asztalra? Mit tud mondani egy 

társadalomtörténész a művészi alkotásokról? Különösen akkor, ha lényegében még nem 

láthatta a kiállítást. Egyrészt ír előzően egy szöveget, másrészt kérdéseket tesz fel és talán 

válaszokat is talál, arra, hogy, a GÖMB miért vonzza magához az embereket? Akkor és most 

is az volt a válaszom, hogy talán azért van összetartó ereje a GÖMB-nek, mert még mindig 

elég sokan keresik a fényt, vagy talán így: ahogy nő a sötétség, bizonyos körben nő a 

fénykeresők száma is. De mi lenne a fény? A lengyel mester teológushoz fordulva, Tischner 

szerint ,,A fény lehetővé teszi a látást, bár maga láthatatlan marad. Különleges látásról van itt 

szó. Nem a dolgoknak és történéseknek az őket megillető sorrendben történő 

visszatükröződése ez, hanem egyfajta értékrend szerinti, preferenciális visszatükröződés.”  

A nyelv soha nem semleges. A felhő-udvar fogalmának is nyilvánvaló szándékolt üzenete 

van, üzenetei vannak.  

Nem tudhatjuk, hogy a kiállítóknak végül mi volt a motivációja, az ,,üzenete”, úgy érzem, 

hogy ismét mindenki megtalálhatja a saját igazságát a művek szemlélésekor. Mert a szónak 

ennek az értelmében csak saját igazságok vannak. Közel kétszáz évvel ezelőtt Wilhelm von 

Humboldt hosszasan értekezett a  történeti igazságról, annak  megragadhatóságáról, 

ábrázolásáról, s milyen érdekes, végül a történeti igazságot  egy felhőhöz hasonlította. Ahogy 

közeledünk feléje, egyre jobban távolodik.   

Természettudományos módon közelítve a felhőhöz, szintén tanulságos az ezzel kapcsolatos 

emberi felfogás: a felhő a légkörben lebegő apró vízcseppek és  jégkristályok halmaza. A talaj 

közelében lévő formája a köd. A felhők azok az egymástól független rendszerek, amelyek a 

fény útjában jól látható akadályt képeznek. Sőt, a felhők alakjának, anyagának, magasságának 

együttes figyelembevételével elkészítették a felhők összesített rendszerezését. A 

felhőosztályozás tíz alaptípusból indul ki. Ezeket a típusokat fajoknak nevezik és a felhőfajok 
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kölcsönösen kizárják egymást, tehát egy adott felhő nem tartozhat egyszerre több fajhoz. 

Latin szavakat használnak a megjelenés és a felhőalap magasságának leírására. Egy angol 

kémikus 1803-ban az egyes felhőket így különböztette meg: hajtincs, réteges, rakás, eső. 

 Nem tudhatjuk, hogy az itt kiállító művészek felhőképei milyen ideákhoz kötődtek, mi csak 

azt látjuk, hogy a felhő kifejezés vagy ahhoz kötődő bármilyen asszociáció milyen módon 

tárgyiasult ügyes kezüknek, kitartásuknak köszönhetően. Persze, minden bizonnyal 

ösztönösen is tisztában vannak a Kosztolányi Dezső által olyan érzékletesen megragadott 

élethelyzet lényegével: „Egyetlen ideált se szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon 

fönn, a felhők között. Úgy hat és úgy él.”  

Nem véletlen az sem, hogy a felhők az álmokban mennyire meghatározóak. A legalapvetőbb  

négy őselem: a víz, a föld, a levegő és a tűz. Sokszor álmodunk felhőkkel, különféle formájú, 

szétterülő vagy alakot öltő felhőkkel, amelyek a levegő elemének legjellegzetesebb 

álomképei. A felhők formájában felbukkanó ,,levegő” elem minden bizonnyal a gondolatokat 

és terveket képviseli az agyunkban. A felhő az érzékeny lélekről szó, arról ad jelzést, hiszen a 

testi valóságunk sokszor túl nyers, amitől valamilyen formában sokszor el akarunk szakadni. 

Ez persze szinte hiábavaló próbálkozás, melynek során az álmodozásaink, a felhőink arra 

utalnak, hogy ott megtaláljuk a nyugalmat. Talán úgy, ahogy Jékely Zoltán írja: 

 

                      „állj meg ember, a hűvös erdőszélen 

                        és szólítsd csendben halottaidat, 

                        szívedből szívükig búsan-merészen 

                        építs valami szép felhőhidat.”  

 

A felhő átvitt értelemben a lazán összetartozó részek összességét jelenti. Ezt most egy 

könyvtár udvarában láthatjuk, amit azért is érzékelhetünk szimbolikusnak, mert a falak 

mögötti könyvek, a gondolatok világa még mélyebb rétegekbe vezethet bennünket, ha mások 

tükrében is meg akarjuk érteni élethelyzeteinket, a generációktól is öröklött, tudatosan vagy 

tudatalattinkban hordozott, a Radnóti által megfogalmazott történeteinket: 

 "Felhőt öltek, vére hull az égen, 

  lenn parázsló levelek tövében 
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 ülnek borszagú sárga bogyók”   

Megtiszteltetés, hogy itt megszólalhattam, s részese lehettem a baráti-alkotói kör újabb 

közösségteremtési cselekvésének. Fontos mindannyiunk számára, hogy legyenek ilyen lelki-

fizikai-társadalmi tereink. Minden korban nagy öröm, ha vannak olyan embertársaink, mint az 

itt megjelenő alkotók, akik saját tereikbe ilyen nyilvánvaló módon befogadnak másokat, 

kitárják az ajtókat. Ennek segítségével is távolodhatunk a negatív identitástól, az emberi 

szorongásban jól láthatóan megnyilvánuló új dolgoktól, a szimbolikus veszélyektől, a bizalom 

dezintegrációjától. Itt ennek ellenkezőjében, a pozitív identitásépítésben részesülhetünk, ha 

továbbra is ennyien keresik együtt a fényt, a csendet, a hangot, a színeket, a másokban is 

felismert arcainkat.  

Három évvel ez előttről ismétlem magamat, de az értékrend  kialakítását, nemzedékről 

nemzedékre való áthagyományozódását a legfontosabbnak tartom, a legtöbb, amit az öregek a 

fiataloknak átadhatnak. Egyébként csak kísérletezünk, közelítünk a jelenségekhez, miközben 

a ,,színpadra” tekintünk, mert ,,úgy vagyunk a világon, mint egy színpadon.” Tanulságos, 

hogy ,,a színpad az, ami bizonyos ponton ellentétes az emberrel. Éppen ezért az embernek a 

színpadot meg kell szelídítenie.” Talán-talán ez is egy kulcsszó, tájékozódási lehetőség, 

miként szelídítjük meg magunkat és másokat. Ebben a folyamatban, mindennapi 

küzdelemben a másik ember megjelenik előttünk, ,,mint fényforrás, az őt körülvevő tárgyak 

pedig az ő fényétől fénylenek.” Igen, talán ebben az értelemben is nagyon fontos, hogy az itt 

kiállítók fénye ne csak kifelé sugározzon az ,,emberből, hanem befelé is, az ember belsejébe.” 

(Tischner).  

Miért? Azért, mert régi tapasztalat szerint csak ott találjuk meg azt, ami valóban a 

hatalmunkban lehet, a lelkünket. 

 

Gödöllő, 2015. május 29. 

                                                                Ö. Kovács József 

 

 


