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a pillanat fogságában.
Rétegfejtegetések
Bátai Sándor papírmunkáiról

(időző jelek között) Egy Hölderlin-töredéket muszáj idéznem Bátai
Sándor papírmunkái kapcsán. Csak jelek vagyunk, semmi több ...
Nézem, nézzük csak Bátai Sándor töredékes nyomokban megjele
nő, archaizáltan elmosódó, néha egészen konkrétan is megjelenő

jeleit. Jó lenne ilyen időtlen jelnek lenni. Ám valószínűleg nem erre
gondolt a Költő. Hanem, hogy megfejtetlenül fogunk eltűnni a Sem
mi Birodalmában. Erre emlékeztetnek és figyelmeztetnek folyton
Bátai Sándor fragmentumszerűpapírmunkái, betűjeleiés időnkénti

csonkolt-csonka ábrái.

E kézzel készített, egyedi papírok felületén és jóllátható rétegei kö
zött az idő ad találkozót az időtlennek. Találkozásuk tétje a pillanat,
elmúlik vagy megmarad, nyomot hagy-e a papír testén. Jó esetben a
pillanat ráég, megpörköli a kihívóan szűz, teremtetlen (tehát az új
rakezdés és az ismétlés korlátlan lehetőségét hirdető) fehér papír tisz
taságát. Az égésnyomok, a sebek által lesznek e művek az idő foglyai.

Nehéz BátaiSándor munkáiról beszélni, hisz a jóművek mindig olya
nok, mint a delphoi jósda. Nem üzen, csak jeleket ad. Archaikusan
gyönyörű, poétikusan finom jelzéseket. Nem kell megfejteni, hagyni
kell hatni, hadd működjön,dolgozzon a látvány az emberben, magá
tól. Nem kell racionális magyarázatok mögé bújni, bújtatni. (Bármit
össze lehet hordani, ahogy most én is teszem ... ) Az igazi művészet
mindig felszabadító erőt sugároz.

Ezt a személytelen szépséget még a költészet is csak nagyon ritkán,
kivételes alkalmakkor tudja megvalósítani. Hogy tökéletes médi
ummá, közvetítővéváljék. A mű, az alkotás ne az én megsokszoro
zásáról és visszatükröztetéséről szóljon. Ne az egóról. Bátai Sándor
jelei kollektív lelkünk ismert szimbólumainak megjelenítése, sebei
nek beleégetése a valóságba, látható világunkba. Teremtés,láthatat
lanbólláthatóvá tevés, mágikus aktus. Karcolt keresztjeiről, sírkö
vek feliratainak töredékes szövegeiről és ábráiról beszélek, melyek
elvesztik eredeti funkcióikat a képpé válás folyamatában, az egész
ből részletté való kiválasztódásban, hogy éppen ettől válhassanak
teljessé. Belelátva egy kicsit ebbe a roppant szimpatikus én-felszá
molási folyamatba azt a végső felismerést is, ameddig nem nagyon
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szeretünk eljutni. A halálra kell gondolnunk óhatatlanul e papír
emlékművekkétranszformálódó sírkövek kapcsán, az elmúlás pil
lanata felszámolja, megszünteti az én illúzióját. Ennyit biztosan tu
dunk, ám e pillanat után mi jön, azt már nem.

Jelek vagyunk, mégmegsefejtve, / Fájni sefáj, s majd elfelejtve / Nyelvünk
a messzi idegenbe vész ... Ám mi tudjuk, az igazi hit, a jóművészet, mely
felszámolja feleslegesen előtérbe tolakvó énjét szintén a megváltás
pillanatát közvetíti.

(az írás képe) Hamvas Bélának van egy érdekes teóriája, melyet egész
életművével igazolni, szolgálni látszott. Hogy a beszédnek és az
írásnak semmi köze egymáshoz. Az írás nem az élóbeszéd halott,
rögzített változata, hanem "mint nem emberi eredetű jel a logoszról
való tudás őre" (Dolinszky Miklós). Azaz az információközlés he
lyett az írás mágikus funkciójára helyezi a hangsúlyt. Miként Ham
vas, miként a költészet, miként Bátai Sándor, amikor az egyértel
műségig egyszerűsíti papíron testet öltő mágikus jeleit.

Arccal a teremtés közepe, az ige, a logosz felé.

(az álló pillanat) Keith [arrettről, a zseniális előadóművészrőlés kom
ponistáról írja egyik kritikusa, az idő folyamatát rajzolja meg a zene
végtelen vonalaival, mágikus varázserővel.A zenei improvizáció
mégis az adott pillanat érzelmi hangulatát tükrözi. Bátai Sándor
művei is archaikus időket idéznek meg, mégis mai pillanataink, ér
zelmeink tökéletes lenyomatai.

Ugyanakkor.

Az idő valószínűleg lineáris jellegét időnkéntmásképp érzékeljük.
Kizökken az idő, ahogy Hamlet mondja. "Megy az idő, az élet egy
nagy folyó, mondják az emberek stb. Ebből én mit sem veszek
észre, az idő megállt, s én vele együtt." Kommentálja Seren Kierke
gaard ugyanazt. Mintha egyszerre állna meg az összes óránk. Ezek
a kizökkent, az idő szakadékába zuhanó pillanatok a művészet má
gikus erejérőlmesélnek. Nem fontos, hogy ezek a pillanatnyomatok
ötezer ével ezelőtt, vagy egy múlt századi temetóben, vagy éppen
tegnap rögzültek Bátai Sándor műtermében.Fontos, hogy ő köz
vetíti számunkra ezt a tudást (az álló idő természetéről), amit olykor
hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ez a művészet örök feladata, ezért
nem szakad meg e közvetítési folyamat, bármit írjanak is erről okos,
elméleti szakemberek. A feladat adva van, a közvetítők, a pillanat
fogva tartói is, hívják bár Névtelennek, [arrettnek vagy Bátainak.
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