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Sylvester Katalin kiállítása a Műcsarnokban

A Műcsarnok látogatói különös karácsonyi
ajándékot kaptak 2002 decemberében: Sylvester
Katalin kiállítását. Aki bebolyongta a középső

és oldaltermeket. szemügyre vette a kortárs
francia művészetet bemutató tárlat (DéVoier)
tárgyait és videomunkáit, és azután eljutott a
szoborcsarnokba, álmélkodva állt meg és még

. percekig álldogált mozdulatlanul, olyan erővel

rohanta meg a látvány. A terem két szárnyában
három-három kisméretű festmény húzódott
meg a fehér falak hatalmas síkján . Ez a levegős

elegancia még nem volt szokatlan ezen a he
lyen ; középen azonban, az úgynevezett apszis
ban foglalt helyet valami, egyszerre ismerős és
idegen, néven egykönnyen nem nevezhető épít
mény? struktúra? kompozíció?: derékmagassá
gú korlátok és figurák együttese. Első pillantás
ra úgy látszott, mintha külön légtérben helyez
kedne el, másutt, mint ahol a néző van, nem tá
vol tőle és nem közel hozz á, éppenséggel a sze
me előtt, mégis elkülönülve. A látvány intenzí
tása és súlyos ragyogása kezdetben el is homá
lyosította a részleteket: akár Marquez Száz év
magányában az őserdő sűrűjében felfénylő ha
jótest, Sylvester Katalin műve is a megfejthetet
len és elnémító csoda erejével tündökölt a kiállí
tóterem falai között.

Ez a jelenség persze részleteire bomlott ab
ban a pillanatban, amikor a néző közelebb me
részkedett és megtalálván a befelé vezető utat,
maga is belépett a kompozícióba. hogy végig
haladva a kínálkozó ösvényeken, alaktól alakig
ballagva, felfedezze ezt az ismeretlen és furcsán
hívogató világot. így fedezte fel, hogy egy labi
rintusban jár, melynek ú tjait ./ ú tveszt ői t ácskap
csokkai összefogott, nyers gerendák jelölik ki,
ezek szabják meg a bejárható terü letet és a hely
színt, ahol - akár egy színpadon - a figurák
és a nézők összetalálkoznak, elvegyülnek és ki
válnak. A labirintus bejáratánál csúnya nagyda
rab asszonyság üldögélt, hátát a semminek tá
masztva; azután sorban találkozhattunk a
többiekkel, a tánclépésekkel haladó, grimaszos
mosolyú nővel, a lomposan heverő akttal. a
szemüvege fölött hirtelen felpillantó, olvasó
férfivel vagy a zárt tömbként mag ányosan és
mozdulatlanul felmagasodó alakokkal. Ossze
sen tizenöten ültek-álltak a labirintus korlát
ján, egymástól messzire, izol áltan. mindegyi
kük a saját terében.

633

A szobrok anyaga fa, azt azonban mégsem
mondan árn, hog y fából vannak faragva, mert
legtöbbjük olyan , mintha fejszével, életlen bics
kával éppen csak kinagyolta volna a művész

formáikat; vagy mintha egyasztalosműhely

hulladékaiból ragasztgatta volna össze őket. A
ruhát, a cipőt helyenként színes filccel befirkált
felület jelzi, máskor gombostűvel rögzített bor
dó papír gyűrődik a test körül, hullámzik bá
gyadt köpenyként a térben, barna papír simul a
fejre hajkoronak ént. kék papír lebeg a mellka
son, mint nyakkendő. Az anyaghasználat
"nemtörődöm" bátorságából adódik az egész
kompozíció kihívó esetlegessége és heveny é
sze ttsége, valami üdítő és jóleső "olcsóság",
amely jótékony balzsamként hat: mintha más
szemmel, először látnánk a megszokottat. Vé
gigsétálva a labirin tuson, azt is észre kellett
vennünk, hogy nemcsak új sze mmel, de új
perspektívából is látjuk a dolgokat, valahonnan
oldalról, egyszersmind alulról, ahogyan az asz
tal alá bújt gyerekek érzékelik a "kinti" fel
nőtt-világot, vagy ahogyan a kutyák számára
jelenhet meg, furcsa rövidülésben-torzulásban a
környezet. .

Abban a pillanatban, amikor az esendő anya
gok és a furcsa perspektíva természete és belső

ereje tudatosult a látogatóban, váratlanul lecsa
pott rá a mű harmadik fontos alakító tényezője,

az a könyörtelenül működő karakter érz ék.
mely szelídnek és játékosnak látszott, de kímé
letlennek bizonyult, s amely a felületen heve
nyészettnek tűnő formákat a szó szobrászi és
átvitt értelmében egyaránt plasztikussá tette .
Olyan erő volt ez, amely a sikeres céllövők ha
lálos biztonságával irányította a művész kezét,
minden "fejszecsapás", minden firka, minden
farag ásnyom. illesztés, meggyűrt papírdarabka
- telitalálat.

A magyar művészet uto lsó évtizedeiben ne
megyszer megtapasztalhattu k azt a szelíd, mint
egy "mellékes" bátorságot, amelyből hiányzik
az elszántság és a céltudatosság, s amely az al
vajárók, a szórakozottan bámészkodók vagy a
lassan, észrevétlenül tevékenykedők biztonsá
gávai végül is meglepő és valóban merész újítá
sokhoz érkezik, gyengéd földrengéseket váltva
ki, amerre jár. Anna Margit meg Gedő Ilka,
vagy az 1960-as évek végének tex tilművészei

voltak ilyenek. Sylvester Katalin az övékhez ha
sonló úton jár, és ha technikai vagy formai ro
konság fűzi is olykor néhány kortársához 
például Mata Attilához vagy Medve Andráshoz



- igazi szellemi otthona a bábok és bábjátéko
sok világa. A figurák, a mozgások, amelyekből
építkezik, a legátlagosabb hétköznapok jelensé
geit idézik: naponta sokszor, sokféle helyen 
utcán, bevásárlás közben, villamoson, otthon 
találkozunk velük. De itt most szokatlan megvi
lágításban pillantjuk meg őket, mindennapi vo
násaikat apró túlzások, groteszk, fanyar hang
súlyok, könnyelműnek látszó formarend, ha
nyagnak, hevenyészettnek is nevezhető alakí
tásmód itatja át. Az unalomig ismert világ ép
pen ettől veszítette el színtelenségét és érdekte
lenségét, izgalmas fények világították be. A
néző élete új, inkább csak sejtett mint kimon
dott, alig megfogalmazott vagy méginkább:
szívesen titkolt rétegeivel szembesülhetett. A
csúnya testek, a lompos megjelenés, a kacsázó
tánclépések morbid koreográfiája, a keserves vi
gyor, a csontropogtatóan nehézkes nyújtózás, a
kellemetlenül vizslató pillantás, a szúrós könyö
kők, vagy a könnyedség és esetlenség közt im
bolygó mozdulatok láttán azt is fel kellett ismer
nünk, hogy végül is a bábjátékénál komolyabb,
csikorgóbb és fenyegető színhely nézői és sze
replői vagyunk magunk is. Abban a pillanat
ban, amikor beléptünk Sylvester Katalin labirin
tusába. foglyaivá vál tunk, elsősorbannem is ér
zelmileg, hanem vizuálisan, hiszen ugyanabban
a térben jártunk, álldigáltunk, ahol a kompozí
ció figurái, közöttük mozogva-forgolódva ész
revétlenül belesodródtunk létük bonyodalmas
viszonyrendszerébe; egy voltunk közülük. Az
ember magára ismerhetett ezekben a fintorgó
arcokban, kificamodott táncmozdulatokban, kö
zönséges gesztusokban és - bármilyen kényel
metlen volt is - rosszkedvű órákra, keserű fin
torokra. üresen kongó, szomorú helyekre kellett
gondolnia. Mert nem úgy volt az, hogy - mint
a kis katalógus mondja - "Sylvester Kati figu
rái hihetetlenül vidámak", vagy hogy "vidám
nőiesség" uralkodik rajtuk, nem. Messziről még
csak-csak, de amint közelükbe értünk, megsa
vanyodott ajkunkon a mosoly és megbiccent
alattunk a lábunk: amint beléptünk erre a hely
re, engedelmeskedtünk az ott érvényes szabá
lyoknak. Es akkor szembesülhettünk a közna
pok bábszínházával, kalimpáló és esetlen, ne
hézkes és nyikorgó mechanizmusával. szabály
talan és lomha gesztusaival és a puszta térrel,
egy díszleteitől megfosztott színpad pusztasá
gával. Mindez természetesen nem ilyen egyér
telműen jelent meg az ember szeme előtt, a fel
ismerés szívszorító élességét minduntalan tom
pította és oldotta az arcokból, a mozdulatokból
kivillanó "fals" humor, "elhangolt" mosoly, a
groteszk hangsúlyok és ironikus fordulatok
enyhet adó, szórakoztató fénytörése. Ez a ket-
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tősség belengte az egész kompozíciót, percről

percre változtatva a lehetőségeket, ahogyan an
nak különböző pontjairól nézvést új meg új lát
ványok adódtak, más és más csoportokká álltak
össze a figurák.

A figyelmes néző Sylvester Katalin szobrainak
formálásmódjában nyomonkövethette az idő mú
lását, változását is. A tizenöt alak 1965-2002 kő

zött készült. A koraiak kicsiny méretűek, felüle
tük gondosan lesimított. lecsiszolt, gyengéden
festett. A többieknél azonban ez a gondosság hi
ányzik, az ő alakjukat látszólag a véletlenek. az
esetlegességek és a művészi képzelet szertelen
sége formálta: az idő múlásával egyre nőtt a
művészi bátorság és szabadság. Ennek első jele
it ott tapasztalhattuk. ahol a művész - nyilván
utólag - lehasította az egyik korai figura finom
arcát, hogy nyers pop-artos gesztussal egy szí
nes fényképet ragasszon helyére. Végül is a bá
torság és a szabadság ereje emelte az egyes da
rabokat a művészet szférájába, ez a vakmerő

energia adta meg nekik a plasztika súlyát és je
lentését. Enélkül a kicsiny, selyemfényű figurák
megmaradtak volna egy gazdag életanyaggal,
kiváló karakterérzékkel rendelkező tehetséges
"háziasszony" kezéből kikerűlt, mulattató pa
noptikum,bábuinak. valahol a művészet perem
vidékén. Igy viszont a térrel feleselő, az e!csú
szott és szabálytalan formák sziporkázóan szel
lemes, csattanós ötletektől eleven szobor-instal
lációvá fejlődtek.

E labirintus láttán az ember szívesen mon
dogatná, hogya mű - minden, s a név - nem
számít; ebben az esetben azonban Sylvester Ka
talin neve sokat jelent, még ha hosszú évtizede
ken át nem bukkant is fel a magyar művészet

ben. A 2001-ben megjelent Kortárs Művészeti Le
xikonból ugyan hiányzik, de nyilván sokan em
lékeznek arra, hogya múlt század hatvanas
éveinek elején milyen tehetséges festőnek in
dult! A Képzőművészeti Főiskolán 1954-ben
diplomázott. Korai munkái sokban kapcsolód
tak az úgynevezett szűrnaturalistákhoz,de ez
elsősorban a festés technikájában érvényesült, s
nem jelentett stílust vagy szemléletet. annál in
kább nem, mivel az ő gondolkodásából hiány
zott a romantika; valami kesernyés-fanyar füst
áramlott képei levegőjéből. Sylvester Katalin
férjével, a festő Csernus Tiborral 1964 óta Pá
rizsban él. 1960-62 között készült festményei
közül a Műcsarnokban most hat szerepelt
(1983-ban, a székesfehérvári Csók Képtárban
láthattak közülük kettőt az érdeklődők). Ezeken
érezhető már a groteszk jelenségek iránti von
zalom, a furcsa, szabálytalan, morcos részletek
iránti érdeklődés, de még csak "szemlesütve",
tapintatosan, mintegy a háttérben maradva,



· hogy azu tán a mostani nagy plasztikai kompo
zícióban felszínre törve, az egész világot a maga
képére formálja.

" Akár egy halom hasított fa / hever egymá
son a világ, / szo rítja, nyomja, összefogja /
egyi k dolog a másikát / s így mind enkinek de
terminá lt" - írta József Attila (Eszmélet). Ezek a
sorok nem véletlenül jutottak az ember eszébe
Sylvester Katalin labirintusában. Fából hasított
bábjai közö tt nemcsak azo k köznapi gesz tusa it
és sajá tosa n eleven karakt erét kapta ajándékul,
de - aká r egy könyö rtelenül tárgyilagos rönt
genké p "jóvoltából" - saját, útvesztőkben bo
lyongó életének, sorsána k egyszerre tragikus és
vidám jeleneteit is.

Bizonytalan körvonalú legend ák, megfog
hat atlan titk ok vett ék körül az "isme retlen"
Sylves ter Katalin kiállítását; ezeknek emléke
puha felhőként úszott a mű fölött, a Műcsar

nokba n. A lab irintust bejárv a, a felhő elosz lott,
a néző a kompozíció meggyőzőerejével és bi
zonyosságával nézh etett sze mbe. Halo ván y
kérdésként felmerült ugyan, vajon mi a szob
rok és a gerenda -szerkeze t viszonya? - de ez

csak a notórius kételkedők és a naív szá jtátiak
probl émája volt. Szobo r és állvá nyzat anyagá
ban , stílusá ban, látván yában olya n szorosan,
szé tbonthatatIanul összetartozo tt, annyira egye
t1eneggyé forrott , hogy nem lehetett volna
másképpen elgo ndo lni: az együttes egésze
maga volt a mű. Aki azu tán megtud ta, hogy a
labirintus gondo lata (anyaga, mérete, form ája,
kül alakja) a rendező, Jerger Krisztina leleménye
és az ő nyájasan szigorú "műveze tése" nyomán
készült, az hitetIenkedve csóvá lta a fejét: hát le
het ilyen? Mint a kivételes példa mutatja, oly
kor, talán ...

Ahh oz a művészettörténész sza kma és a kö
zönség már hozzászokott , hogy aJerger által
rend ezett kiállításokat az ő invenci ója, találé
konysága, energiája, bátorsága és a művek mély
megértését tükröző tapintata mindannyiszor él
ménn yé teszi. Sylves ter Katalin bemutatója ese
tében még ennél is több történt: a rendező mun
káját Jerger a művészi tevékenység magasába
emelte.

KOVALOVSZKY M ÁRTA

Sylvester Katalin instutkici á]« (1965- 2002) részletek
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