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A HIT MINT ÉLETERŐ
Polgár Rózsa textilképei a ráckevei
Keve Galériában

A gobeli n, régóta tudjuk, olyan szövött kárpit,
amelyne k az anyagszerűség mellett - bizon yos
képi világ megidézésén túl - mélysége is van . A
színen és a form án, a síkon és a plasztikai meg
jelenítésen túl valaminő szakrá lis tartalom adja
a keretbe szorított vag y szabadon terjeszkedő

textilnek ezt a mélységet? Ahogyan az igazi
művész, márpedig Polgár Rózsa ilyen gondol
kodó, a teremtett ihlet állapotában nem kis mun
kával megjuhászítja az anyagot, egyúttal el is
szakí tja a földtől. A gobelinjein föltűnő tárgyi
világ - akár a család kisközösségéből vétetett
egy-egy mot ívum, akár a haza, a magyarság
szorító gondjai közé tartozó. történelemből 
égi (bibliai s m ítoszi) köröket érintvén szakrális
jelleget ölt. S ezzel a költői telítettséggel akar
va-akaratlan megnő az értelmezési köre. Mert a
szemmel befogadható alakzatok és motívumok
szépsége - az egyszerű nézőt ez is lenyűgözi
- attól eleven, hogy a textilkép nemcsak a lát
hatót "mutatja, hanem szimbólumainak össze
tettségével a mögöttest is.

Eme, az életművet jól reprezentáló kamara
kiállítá son szereplő kárpitok, síkban megmara
dó és plasztikailag izgalmas textilmunkák kö
zül nem egy (Anyaság - 1986; Az élet kenyere 
1986; Babatakar6 - 1979; Tisztelet Magyarország
nak - 2000 stb.) épp a rejtezett titok fölfejtésé
vel nyílik meg előttünk igazán. Mert a jelképek
ben - a hitvilágot és a mitológiát egyenrangú
vá téve a valósággal - évezredek tapasztalata
ötvöződik. A szabadságra tárulkozó szellem
kap bennük létjogot. Az Anyaság (gobelin,
gyapjú, pamut, selyem), ez a lebegő, ég s föld
között keresztként?, korpuszként? kifeszülő

utolérhetetlen testetlen tárgy, az anyában hor
do tt gyermek iker-voltával, térbeliséget repre
zentáló redőivel-gyűrődésével maga a szent
kép. Ez az a ruha, amibe az ember ősi kultúrájá
nak főalakja, a Nagy Istenanya, a Magna Mater,
"aki egyben a Mindenség és az istenek szülőany

ja, éppúgy belebújhatna, mint a legegyszerűbb,

mezei munkából hazaérkező. s áldott állapotá
nak örömét, s a majdan következő fájdalmat
alig titkoló parasztasszony. Am föld és ég csak
az emberi természet kettősségével (az istenivel
és az álla tival) mutathatja azt az ellentmondá
sos jelleget, amelyet a Nagy Könyv péld áz . A
Bibliában ugyanis Eva, a halált hozó bűn anyja
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a test esendőségét, míg Szűz Mária, a Megváltó
Anyja a megtisztult lélek örökkévalóságát kép
viselve személyesíti meg e kettősséget. Az anya
alakja - íme az Anyaság test nélküli ruhájának
életszerű vagy arra utaló lángolása - a mitoló
gia világegyetemében legfőképpen a fa, ponto
sabban az életfa motívumával kapcsolódik
össze. Ha az üregek (edény, k út) és domborza
tok (természeti, és a testrészeket ugyancsak
szimbolizáló domborzatok) anyával kapcsola
tos titkaira most nem térhetünk is ki, könnyű

észrevenni Polgár Rózsa gobelinjének szellemi
ségét (amihez természe tesen a technikai bravúr
is kellett): az élet, a sz űlés, a sarjadzás minde
nek fölö tti magasabbrendűségét.

Egész életművét ez uralja, boldogsága is in
nen ered: a teremtés költői erejű fölnagyításá
ból. Ezeken a textil képeken nem a természeti
elemek vihara zajlik - jóllehet a Gyűrődés ener
gikus árkaival valaminő tektonikus mozgásra
emlékeztet - , hanem a megnyugvást kereső, s
a szeretet hitében azt meg is találó lélek hullám
zása. Másként - eme legbensőbb titok megval
lása nélkül - hogyan is lehetne a Babatakar á
szem érmes. önéletrajzi elemekkel teli gyerek
portréja (önarcképfotó, születési évszám) a rá
csok mögöttiségben is boldog (fanyarul boldog)
aranykor megtestesítője? Eme érzelmi kitárul
kozás hiányában a fémszál tündökletében csak
nem kozmikussá növesztett lurkóarc (Gergő 
1993) mutatná-e azt a világra rácsodálkozó sze
met, amely a fonalerdő ősvadonából is mindig
egy napsütötte tisztásra lát? De a textilképek
mellett némely grafikának (pauszpapírra készí
tett toll rajznak) is ez a motorja: a családi meg
hittség mint véderő, mint boldogságot sugalló
állapot megvallása . A négy bábuformába rejtett,
ám abból karakteres portréikkal kiv illanó négy
unoka csak így vonzhatja maga fölé azt a csil
lags átort. ami t az angyal képében megjelenő lel
kiismeret fog feszíte ni föléjük.

A Keve Galériában kiállított rajzokon (legin
kább a Gyűrődés három tanulmányvázlatán) is
látni , hogy Polgár Rózsa artisztikus vonalhálója
oly intenzitással alakítja a szerkezetet, hogy lap
jai önálló grafikaként is értékelhetők. Súlyuk a
tömörítőerő változatosságában, a csomópontok:
vonal- és folttestek összeszikráztatásában van .

Ám számomra, akármekkora hatásúak is az
említett grafikák, a nóvumot itt is a textilképek:
az egyéni és közösségi érzelmeket a hűség létél 
ményeként megjelenítő szövött kárpitok jelen
tik. Ezredszer elcsodálkozhatom a baljós (h ábo-



rús) történelemből ideemelt hétköznapi tárgy,
egy egyszerű pokróc megdicsőülésén(Katonata
kará - 1980) - a fölemelő, nemzeti színű sáv
val szemben a tragédiát egy döbbenetes év
szám: 1945 jelenti, a művész édesanyja ekkor
halt meg a körmendi bombázáskor -, egy sa
rokba odadobott Esernyő (1984) mint ottfelejtett
tárgy, mint Pilinszky űrmagányát s az ember
megvertségét jelképező használati eszköz kita
szítottságán-halálfélelmén (ehhez természete
sen a tőle távolodók .feledékenysége" is hozzá
járult). S Az élet kenyere és a Művészek kenyere
(1987) - jóllehet főképp az utóbbi textilplaszti
kában szarkasztikussá nőtt a humor - most is
megrendít.

Polgár Rózsa léleknyitogató "kulcslyukán"
(Tisztelet Magyarországnak - 2000), mert érzék
letesen jeleníti meg az elöl össze nem érő kabát?
imög? mögül fölsejlő {öld-testet, hazánkra-szűlő

földünkre látni. Ezzel az egészből kiszakított
textil-térkép részlettel ugyanazt mondja, mint
fönséges - ezúttal itt nem szereplő - Him
nuszával (1996). Viszont aki nagy hatású, az ol
tárt fókuszba állító gobelinjére, s azon a teret
négy részre osztó, stilizált, ám fájdalmasan föl
emelő keresztre emlékezik, annak a most elő

ször kiállított új oltárkép sem hat ismeretlenül.
A kék-barna-aranyban játszó, alul bordűrös

(madár-alakzatokból összeálló) tulipán-motívu
maival díszelgő gobelin két szárnyára Pál apos
toltól való idézetek kerültek CA szeretet türel
mes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szere
tet nem kérkedik." IKor 13). A középső táblán,
a valódi oltárképen pedig a Himnusz alakjaival
rokon alakok, egymáshoz forduló, egymástól
távolodó emberek találhatók. Ezt a képet is a
kereszt vágja ketté, mintegy utat mutatva - a
szeretetben való egymásra találást szorgalmaz
va - a "tévelygőknek". A hit mint életerő - az
egész Polgár Rózsa-életműesszenciája - ezt az
oltárképet is beragyogja.

SZAKOLCZAY LAJOS

JOSEPH RATZINGER: A LITURGIA
SZELLEME

Egyházunk liturgiája a megtestesült és feltá
madt Ige liturgiája. A liturgia ünneplésében, a
liturgikus eseményekben az üdvösségtörténet
folytatódik, Krisztus és az egyház misztériuma
válik jelenvalóvá. Egyszerűbben szólva, a litur
giában személyesen találkozunk Istennel és
egymással, Jézus Krisztusban. Mindezt Joseph
Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció pre
fektusa fogalmazza meg A liturgia szelleme című

művében. Olvasmányosan megírt könyvével a
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hit mélyebb megértését, s a Il. Vatikáni zsinat
után megújuló liturgia külsőleg és belsó1eg he
lyes végzését kívánja segíteni. A liturgiát a szer
ző freskóhoz hasonlítja, s a fenséges freskó dús
részleteit árnyaltan világítja meg és kelti életre.
A liturgia lényegét az Oszövetségből kiindulva
tárja föl, és teológiailag is átgondolttá teszi a hí
vők által jól ismert liturgikus gyakorlatot, a ke
resztény kultusz kialakulásának tőrténetét. a li
turgikus események jelentőségét.

Megállapítása szerint a keresztény liturgia
sohasem csupán egy közösség eseménye, ha
nem a megnyílt ég kultusza, amihez hozzátar
tozik az egyetemesség. A Jelenések könyvében
az angyalok véget nem érő liturgiát végeznek
(19,6). A kozmosz a keresztről beszél. Platón a
Tímaioszban a kozmoszba rajzolt "khi"-ről ír,
ami X alakot mutat, tehát a kereszt jele, és ezt
már Szent Jusztin vértanú keresztény szellem
ben értelmezte. A földi liturgia a beteljesült ígé
ret és egyben a reménység liturgiája is. Uj, nem
emberkéz által emelt templom, amely még épí
tés alatt áll. A történelem és a kozmosz össze
tartoznak.

Szentírási helyekkel igazolja, hogya kultusz
nem lehet tetszés szerinti, minden mozdulat
nak, zenének, ruházatnak, kéztartásnak meg
van az értelme és a hagyománya. Ezt az Ószö
vetség is világossá teszi, például az aranyborjú
történetében, ahol az aranyborjú körüli tánc Is
ten imádása helyett "önmagunk körüli kerin
géssé" , puszta szórakozássá válik.

Ratzinger bíboros a szent helyek, szent idők,

a képek, a zene, a mozdulatok és testtartások.
az emberi hang és a ruha teológiáját az atyák és
a szent hagyomány szellemében mutatja be. A
kereszténység ősi mozdulatát, a kitárt kezeket,
amellyel Istenhez fordulunk, minden vallás is
meri. A kitárt kéz a hatalomnélküliség kifejezé
se, a béke aktusa, és egyben a remény mozdula
ta is. A keresztények számára a kitárt karoknak
krisztológiai jelentése is van: a keresztre feszített
Krisztus kitárt karjaira emlékeztet. Amikor kitár
juk karunkat. a Megfeszítettel akarunk együtt
imádkozni. A nyitottság Isten felé egyben a fele
barát felé történő odafordulást is jelenti.

Az atyák a liturgikus ruházat teológiájával
kapcsolatban több szeritírási helyre is figyelem
mel voltak. A tékozló fiú történetébe az ember
bűnbeesésének történetét is belehallották. A té
kozló fiú atyja, miután megöleli hazatért fiát,
azt mondja: "Hozzátok hamar a legdrágább ru
hát" (Lk 15,22). A görög szövegben az els~ ruha
kifejezés szerepel, ami az atyák számára Adám
teremtéskor kapott ruhája, az a ruha, amit
Adám bűnbeesésével elveszített. Minden ruha,
amit azóta viselünk, csak szegényes pótlék. A


