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AZ IDŐ SZŐ1TESEI
Vásárhelyi Kata textilművész

Derengés című kiállítása

Nincs könnyű helyzetben a kritikus, amikor
Vásárhelyi Kata alkotásairól készül beszélni. A
művész egy pályázatnak álcázott vallomását 
amelyben pár mondattal összefoglalja törekvé
seit - ezzel rekeszti be: "Félek, hogy magyará
za tommal már el is ferditettem a lényeget, mert
lehet, hogy amit szavakkal meg lehet magya
rázni, nem is jó." A maga módján persze igaza
va n, de amikor leírta ezt a vonakod6-megszorí
tó mondatot, talán maga sem gondolta, hogy
valójában a lehető legpontosabban öntötte sza
vakba művészi szándékait. Hiszen minden
művészet, függetlenül attól, hogy színekkel és
formákkal, hangokkal és ritmussal vagy épp
sza vakkal dolgozik, arra tesz kísérletet, hogy
érzéseink megfogalmazhatatlan tartományait
de rítse fel.

Erre utal a kiállítás címe is: Derengés. Ha va
lami csak homályosan, halvány körvonalaiban
ködlik fel, azt mondjuk, dereng. Feldereng egy
emlék, dereng egy gondolat, majdnem átlépve a
megértés határmezsgyéjét. Vagy már át is lépve.
Vásárhelyi Kata textilgrafikái és kárpitjai is így
derengenek. Kizárólag alapformákra redukált
motívumokat használ, ov álisokat. hullámíve
ket, négyszögeket és egyeneseket. Ezek az alak
zatok azonban nem tiszta absztrakciókként je
lennek meg: a négyszögekből hasábok, tornyok,
az egyenesekből keresztek, az oválisokból és
hullámvonalakból arcok, szárnyak, madarak,
virágok, felhők bontakoznak ki. Valóban kíbon
takoznak, a néző tekintete nyomán válnak ki a
kép teréből: testet öltenek és közelednek vagy
épp ellenkezőleg, távolodnak és belevesznek a
semmibe. Vásárhelyi Kata a faktúra lehetőségeit

a végsőkig kihasználja, applikált textilképei
hangsúlyozzák saját anyagszerüs égüket, a szö
vésminta mint felület meghitt otthonosságot te
remt. De a térbeliség mélysége ugyanakkor az
anyagtalanság dimenziójába transzformálja a
képeket. Ezt fogalmazza meg az osztott mező
vagy a térben távolod6-közeledő ablaknégys zö
gek sora.

Ez az anyagtalan, de művész által térbe vetí
tett dimenzió Vásárhelyi Kata egyetlen tém ája:
az idő, amely a tér három dimenzióját átrajzolja
a maga három síkjával. Mert ahogy állandóan
keze ügyében lévő olvasmánya, Szent Ágoston
írja: "A jelen pedig, ha mindig jelen maradna, s
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nem zuhanna a múltba, nem idő volna, hanem
örökkévalóság." A vizuális művészetek köztu
dottan sajátos viszonyban vannak az idővel,

Vásárhelyi Kata azonban egyenesen tematizálja
azt. A derengés ugyanis időbeliséget is jelent,
napszakot: a hajnali szürkületet, a p írkadatot.
amikor a tárgyak a fényben visszanyerik
körvonalaikat. Előbb lassan, majd hirtelen, il
lumín ác í ószerűen. A derengés a várakozás és a
remény ideje.

Az idő mint vizuális élmény - azt hiszem,
ez kőz ös tapasztalatunk - fényjelenség. Emlé
keink körül fény dereng, a jövő viszont sötétbe
vész. Vásárhelyi Katának a szó eredeti értelme
szerint is káprázatos fény-árnytechnikája éppen
ezt a kettősséget hangsúlyozza. S ha jól értem,
iránya a megvilágosodás.

Ahogy ez nyilván sejteti már, Vásárhelyi
Kata művészete transzcendenciába hajlik. A
transzcendencia éppúgy dereng fel képein, mint
alakzatai. A madár, a szárny, az eső, az arc, a to
rony, a kereszt mind-mind elemi sz írnb ólum, a
megismerés nem anyagelvű módozatait jelké
pezik időtlen idők óta. Ezért használom a vallás
vagy a hit szavak helyett a bizonyára fellengző

sebb, de mégiscsak pontosabb transzcendenciát.
Képi szimbólumai egyetemesek, többjelentésű

ek. A kiterjesztett madárszárny dőlt andráske
reszt is. Buddha testtartása maga a geometriai
tökély. Vásárhelyi Kata ebben a szakralitástól
megfosztott korban úgy nyúlik vissza a szakra
lít ásba, mintha ez magától értetődővolna . És azt
hiszem, igaza van : ez a művészet egyetlen lehe
tősége. Ezek a textilképek ezért hatnak olyan ele
mi erővel, a szemlélő ezért részesülhet a megren
dülés ritka pillanataiban.

Aki azonban alaposan szemügyre veszi eze
ket a textilgrafikákat és kárpitokat, látni fogja,
szimbolikus látásmódjuk olyan erős, hogy magá
ba olvasztja az aktuálisat is. Hiszen a pillanat is
az idő része, és Vásárhelyi Katát az idő nem ön
magában érdekli, mint elvont metafizikai tárgy,
hanem mulandóságában, megragadhatatlan át
menetiségében. A térbeli tárgy - történetesen
egy vallási szimbólum, az óriási Buddha-szob
rok - időbeli pusztulása és a pusztulást követő
térbeli nemléte az Emlék a bamijáni Buddhákr61
című nagyméretű kárpit témája . A szobrokat
szétlőtték, eltűntek, helyükön semmi nincs. De a
térben nem keletkezett űr, a teret kitöltik saját
anyagai. Ez a tér azonban szellemi értelemben 
és ebben ragadható meg Vásárhelyi Kata
transzcendentalizmusa - mégiscsak üres. Am



ha üressé vált is, az üresség jelentéssel teli: mert
a múlt nem pusztítható el, a jelen romhalmazzá
vált anyaga maga a múlt, és ha a romokat is el
szállítják, porrá őrlik, akkor amorf helyük őrzi

majd a szoborromok múlhatatlan helyét.
Vásárhelyi Kata nemcsak műalkotásaiban

formálja meg az idő metaforáit. Az alkotás
puszta tevékenysége is metafora: ahogy szővő

széke előtt ül, az az idő jelképe. A görög mitoló
gia például, hogy időben most csak odáig men
jünk vissza, tele van szövéssel-fonással. Amikor
a végzet fonalát gombolyították, a görög
Moirák pontosan olyan anyaggal dolgoztak,
mint a modem textilművész.Pénelopé pedig 
aki szakmai berkekben nyilván már agyonnyú
zott élc - szövőszékével tartóztatta fel az időt.

Igaz, utána nem maradt fenn kárpit: neki, hogy
az idő ne haladjon, szőttesét le kellett fejtenie.
Kései utóda nem él mitologikus időkben, nem
kell ilyen praktikákhoz folyamodnia, sőt, csak
úgy szegülhet szembe a múló idővel, ha
megalkotja műveit. Itt vannak, megtekinthetők.

(Újlipótvárosi KlubGaléria, 2001. november 6-23.)
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Az olvasónak néha az az érzése, hogya költé
szet válaszútra jutott. Míg korábban a líra ön
megnyilatkozás volt, a huszadik század poétája
azt vélte legfontosabb feladatának, hogy a
nyelvből kiindulva alkosson. Akár a logika ta
gadása vagy összezavarása árán, ami a francia
Eluard programja volt. A költészet: geometria
- ez a vélekedés egyáltalán nem újkeletű. Elő

térbe kerülésével viszont nyitva marad a kér
dés: mi lesz az érzelmek sorsa, hogyan szembe
sül a lírikus teljes önmagával. A gondolkodás,
az analízis kikezdte a metaforikusság hitelét. te
hát kérdésessé tette a hagyománynak azt a réte
gét, amely az alkotás és a befogadás egyik leg
jellemzöbb láncszeme volt. A változás talán
Rimbaud-val kezdődött. O fogalmazta meg a
költői hallucinációnak azt az állapotát, amely a
20. század lírájában megmaradt, legfeljebb mí
toszi értelművé vált. "Hozzászoktam az egysze
ru hallucinációkhoz - Deliriumaioesv olvassuk e
gondolatait -: egy gyár helyén egész világosan
egy mecsetet láttam, angyalok rezesbandáját,
hajtókocsikat a mennybolt útjain, szalont egy tó
mélyén; szörnyetegeket, rejtelmeket; egy
Vaudeville-cím borzalmakat villantott fel előt

tem" (Rónay György fordítása). Innen már egye
nes út vezet a mítoszokkal átszőtt, a nyelv lehe
tőségei által többértelművé tett önkifejezésig,

76

melynek révén a befogadó tudatában is lehető

ségek, értelmezések változatai kelnek életre.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy meg

szűnt volna a közvetlenül "megszólító" líra,
amelyegyértelműségével, lefordítható képvilá
gával készteti azonosulásra olvasóját. A 20. szá
zad izmusainak hatása alig-alig érződik ebben a
líratípusban, a legjobbaknál - mondjuk: Rad
nótinál - a ráció fegyelmezi őket, szorítja ab
roncsba a verset. S megmaradt az a kifejezésfor
ma is, amely a kőzvetlenűl, ártéreles jelentésár
nyalatok nélkül készteti elgondokodásra befo
gadóját, akiben a költőéhez hasonló egyértelmű

érzelmeket ébreszt. Ebbe a csoportba sorolnám
azokat a spirituális igénnyel írt költeményeket,
amelyeknek ugyancsak tiszteletre méltóak az
előzményei líránkban, jelentőségüket és erköl
csi súlyukat azonban elhomályosítja az össze
tettebb, az ellentétek feszültségét is felvillantó
ábrázolás. (Ha már e líratípus előzményeiről

szólunk, itt is hivatkozhatunk Rimbaud-ra, a
Szegények a templomban vitathatatlanul hatott
Mécs Lászlóra.)

Mindezeket előre kellett bocsajtanom. hogy
igyekezzem megvilágítani például a jezsuita
szerzetes, Sajgó Szabolcs helyét mai líránkban.
(A szerző 1990-ben jött haza Magyarországra.)
Az első, ami feltűnik: nem azt a hagyományt
követi, amelyet a katolikus költőtriász nevével
jelölhetünk. s amelyen ma is haladnak náluk jó
val kevésbé tehetséges lírikusok, abban a
hitben, hogy gondolataikat rövid sorokba tör
delve, rímeltetve verseket írnak. Hogy mire
gondolok, talán az ahogy a fákkal jelezhetem:
"csak olyat ami még nem volt / csak akkor ami
kor már senki / csak addig míg hangod elfogy
/ csak úgy ahogy eldőlnek a fák". A vers tő

szomszédságában olvasható a szó. Bevezető

gondolatát idézem: "kimondott szó / a szó
szentsége / vallottad / életednek értelméűl".
Ha arra válalkozunk. hogya formálás rokonsá
gát figyeljük, nyilvánvaló a kihagyásosságra
való törekvés. De míg a szó megragad egy ön
vallomással átszőtt életbölcsesség kimondása
nál, az ahogy a fák magaslati pontra vezet,
amelynek betetőzéseaz utolsó sor, az eldólő fák
látványában rejlő többértelműség:a kép ugyan
is önmagában is értelmezhető, de tudatunkban
felmerül az elmúlás sugallata is, s ez valami
képp megemeli, sejtelmessé teszi a költeményt,
a halálig való hűség érzéskörével telítve mon
danivalóját.

Nagyon óvatosan merném csak megpendíte
ni, milyen hatások érződnekSajgó Szabolcs lírá
jában, hiszen ezek olykor távoli emlékképek,
egy-egy olvasmányából tudata mélyére került
képek, máskor persze nyilvánvaló szentírási


