
TYÚKANYÓ MESÉI
61. A semmi napja

A sokat megélt muzeológus megkönnyebbülve
tapasztalta, hogy a kiállítás, amelyet a Petőfi Sán -
dor utcai FUGA rendezett Solti Gizi textilművész
nyolcvanadik születésnapjára, nélkülözte az ilyen
alkalmakkor szokásos ünnepélyes torokköszörü-
lések és reprezentatív köszöntések kimért rendjét.
Ilyesminek még átvitt értelemben sem találta nyo-
mát. A rendezők nem vonultatták fel Solti jelentős
életművének művészettörténeti súlyú darabjait,
mellőzték a művészpálya kronológiába rendezett
áttekintését, ennek ellenére (vagy éppen ezért?) si-
került olyasmit közölniük a nézővel, amit koráb-
ban alig-alig láthatott, inkább csak halványan
érezhetett. Mintha váratlanul toppant volna be a
műterembe, ahol nem a vendégségre előkészített
látvány fogadja, hanem az, ami véletlenül éppen
elöl van, a falon maradt, vagy a szövőszéken ku-
kucskál ki a felvetőszálak sűrűjéből — így érzé-
kelheti az ember igazán azt a közeget, amely a
műveknek otthona, menedéke. Üdítően és felsza-
badítóan illett ez az elképzelés Solti műveinek
karakteréhez, mint ahogyan a kiállítás címe is —
Nec spe, nec metu — ideillően jelezte azt a helyze-
tet, amely az utóbbi években olyan mélységesen
meghatározza Solti tevékenységét. Se remény, se
félelem nem vezeti képi gondolkodását és a fo-
nalak között matató kezét, amikor elképzelései-
nek, terveinek megszövésébe fog: egyfajta sza-
badság ez, amelynek levegője, könnyű zamata
átjárja munkáit, átbújik a felvetőszálak közötti
résen, lebeg a kártolócsíkok tüskés fogazata fö-
lött, meghúzódik a papírmassza-kompozíciók
sarkaiban. De hát így volt ez már azelőtt is, még
ha ritkán bukkant is napfényre — morfondíro-
zott magában a muzeológus.

Solti Gizi annak a nagy textiles generációnak
tagja, amelyik a hatvanas években a műfaj arany-
korát teremtette meg. Ez a tény munkásságában
épp annyira döntő jelentőségű, mint az, hogy az
Iparművészeti Főiskolán a huszadik századi
hazai kárpitművészet klasszikusa, Fe ren czy
Noémi tanította. Solti műveiben az újításnak és
a tradíciónak látszólag összebékíthetetlen útjai, a
kétféle szellem különös módon si mul össze, lát-
szólag bizonytalanul, inkább azonban tartóz-
kodó, különös egységben. Azon a határon, ahol
a hagyomány és az újítás elválik egymástól, nem
állt egyedül. Kortársai közül Sze nes Zsuzsa
vagy Szilvitzky Margit textiljei, művészi gon-
dolkodása és szándéka ugyancsak otthonosan
mozgott erre, egy időben a hetvenes évek nagy

hazai és nemzetközi képzőművészeti áramlatai-
val. Előbbi a koncept art filozófiai, gondolati esz-
közeivel élt, a másik a geometrikus festészetben
érvényes struktúrák lehetőségeivel tágította
saját műfajának kereteit és így kifelé hosszabbí-
totta meg annak hatósugarát. Következetes, bá -
tor, ugyanakkor békés gesztusokkal lépték át az
úgynevezett nagy művészetet és az iparművé-
szetet elválasztó keskeny sávot, e senkiföldjét, és
ezzel a kortárs magyar textil számára új néző-
pontokat, szempontokat, lehetőségeket, új nyel-
vet teremtettek. És persze, kapóra jött nekik, ins-
pirálta őket, hogy az egyetemes művészetben is
éppen akkor oldódtak fel, tűntek el lassan a ha-
gyományos műfajhatárok. Kép ző- és iparművé-
szet között leomlottak a falak, új kifejezési formák
jelentek meg, ezek aztán átformálták a hagyo-
mányos textilművészet világát is.

Solti Gizi a maga módján vett részt a változá-
sokban fontos szerepet játszó textil-mozgalom-
ban. Afféle félárnyékba húzódva álldogált, tű-
nődött, tervezgetett, szőtte gobelinjeit, rajzolt —
kötetlenül gondolkodott, szabadon komponált,
de gondolatai, kompozíciói megmaradtak az
anyag, a fonál, a szövéstechnika közelében, sze-
líden megbújva a textil varázskörében. Ebben a
magatartásban a Ferenczy Noémi-örökségre is-
merhetünk: nem csupán a szövés technikájának
elsajátításában bizonyult tanítványának, de örö-
költe mesterének szinte aszkétikus, mindent a
szövésre vonatkoztató szemléletét is. Solti mű-
vészetének különös, másokétól eltérő vonásait
elsősorban az jellemezte, hogy gondolkodásában
ugyan ő is párhuzamosan haladt a neoavantgárd
törekvéseivel, de ha olykor közvetlen kö zelről ta-
lálkozott velük, akkor is arra kereste a választ,
vajon filozófiai gyökerű problémáik hogyan vá-
laszolhatók meg textiles eszközökkel, a tradicio-
nális technika segítségével? Amikor a nyolcva-
nas évek elején a nyugtalan (és nyugtalanító)
Erdély Miklós, a korszak magyar avantgárdjának
képzőművész-prófétája a folyamatos ság, az ön-
magába visszatérő mozgás, a meg sza kítha tat -
lan ság problémáival foglalkozott, Solti Gizi sa-
játos technikai újítása segítségével a klasszikus
szövésben talált rajuk megoldást, mint a kiállí-
táson egyébként nem szereplő Dupla-sarkú című
szövés (1982) tanúsítja.

A nyolcvan éves Solti Gizi mostani kiállításán
néhány főműve mellett a falak és a terem nagy ré-
szét kisebb méretű, vegyes anyagú és technikájú
munkák foglalták el, laza tematikus bokrokba
ren dezve: gyermekrajzok után szőtt várostérké-
pek, szalvéta-rajzok, papírmasszából készült, kár-

229229

NAPJAINK

Kéthasábos:Layout 1  2012.02.13.  14:02  Page 229



tolócsíkokból szerkesztett kompozíciók, a híres,
kora-középkori bayeux-i kárpit részleteinek em-
lékét felidéző darabok.

Az ősz asszony már régebben is gyanakodott,
hogy a művészt munkáiban szemmel láthatólag
alig érdekli, ami kívül van, ezért inkább befelé
halad, a textil még feltáratlan, belső lehetőségei
felé. Miközben vizuális képzelete, a dolgokat,
anyagokat vagy azok töredékeit megelevenítő
szemlélete messzire, meglepő látványokhoz jut-
tatja el, elszántan — mint aki nem tehet mást —
ragaszkodik a textil hagyományos matériáihoz,
a technika megszokott mozdulataihoz és eszkö-
zeihez. Ezek ott is jelen vannak munkáiban, ahol
szokatlan anyagot vagy technikát használ: az al-
kotás szinte liturgikus rendjét ilyenkor is, látha-
tatlanul is a képzeletbeli textilkompozíciók sza-
bályai határozzák meg.

A Fuga-beli kiállítás különös fényét és az egész
terem vonzó, barátságos atmoszféráját ép pen az
teremtette meg, hogy Solti művészetének legfon-
tosabb tulajdonságát, a nagy műveket átsugárzó
kopár csillogást és szelíd erőt ezúttal a „mellékes”
darabok otthonos közegében mutatta fel. Azt,
amit a hasonló, „hivatalosan ünne pélyes” alkal-
makkor éppen nem láthatunk. A tájékozott asz-
szonynak nem véletlenül jutott eszébe a keleti,
úgynevezett szumák szőnyegek hátoldala, visz-
szája, amely első pillanatra többnyire „csupán”
színes fonalak érthetetlen, bár ritmikusan tagolt
zűrzavara. Ha pár percnyi bámészko dás után
kezdjük kiismerni magunkat az ákombákomok
között, ha szemünkkel már követ ni tudjuk a szö-
vés menetét, az egymáson átbújó fonalak útját és
megértjük az egymásra következő vagy egymás
mellett-fölött húzódó színkötegek sorrendjének
törvényszerűségét, olyasmit tapasztalhatunk,
mint Solti Gizi gobelinjeiben. Ezek ugyanazt a
bensőséges, intim ragyogást, ugyanazt a kopottas,
de diadalmas egyszerűséget viselik magukon,
anélkül egyébként, hogy bármilyen motívum, sti-

láris közösség vagy szellemi rokonság fűzné össze
őket. Akkor hát mi? Itt jön el a pillanat, amelyben
egyszerre világossá válik: a művész számára —
akár a régi szövőasszonyok számára — maga a
szövés jelent mindent; a szín, az ábrázolás, a stílus
csak belőle, utána következik. Soltinál a szövés —
ez az ősi, békés tevékenység — megrendítő erő-
vel rendelkezik. A függőleges felvetőszálak néma
húrként feszülnek a szövőszék hengerei között,
várva, hogy a vízszintesen vezetett fonalak majd
elfedjék őket. A nyüstök csendesen, szorgalmasan
váltogatják a síkokat, mégis, a közöttük keletkező
tér drámával telt buborékként alakítja a kompozí-
ciót, mint a Pászka (1981), vagy a II. Já nos Pál elleni
merénylet hírére készült Nem golyóálló palást
(1981). Nemegyszer azonban szokatlan dolgok
történnek: az erős felvetőszálak lesznek a fősze-
replők; csupasz, vertikális bordázatuk adja meg a
felület struktúráját és plasztikáját. Solti Gizinek
ezek a művei csak nagyon halkan, a suttogás fi -
nom és tapintatos módján adják tudtunkra, hogy
maga a struktúra és a ben ne megjelenő gyengéd
plasztika a mű témá ja. Ezért emlékeztetnek a régi,
az idő által megviselt, a használatban megkopott
textilekre; ábrázolataik, motívumaik és fakó szí-
neik ezért sugározzák a kép és a képzelet csendes
otthonosságát, kivételes intimitását.

Miközben a kíváncsi múzeumi nő élénken
fürkészte a kiállításon szereplő műveket, azt a
kopár ragyogást, mely legtöbbjüket olyan ben-
sőségessé tette, egy Pilinszky-töredéket mormolt
magában: „…a semmi napja, mielőtt / megjelen -
ne. Ragyogjatok hiába!” Távozás előtt még egy-
szer végigpillantott a falakon, és akkor meg egy
korai Esterházy-novella befejezése jutott eszébe:
„Leglényegemig pincér vagyok, és ezen nem
segít egy más foglalkozás sem.” Solti Gizi mun-
káira gondolt és a pincér szót talpraesetten szö-
vőnőre cserélte. (FUGA, 2011. november 17. —
december 4.)

KOVALOVSZKY MÁRTA
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Pilinszky János:
KERESZTRŐL KERESZTRE

Válogatás Pilinszky János cikkei ből és esszéiből, melyek egy költői fi-
gyelem belső alakulását követik nyo mon, egyúttal a magyar irodal mi
hagyományban hiányosságnak tekinthető „vallomásirodalom” meg-
teremtésére tett kísérlet talán legfontosabb dokumentumai, s a maguk
összességében naplóként, ha tetszik egyetlen folyamatos gyó násként is
olvashatóak. Kiadvá nyunk a költő születésének 90. és halálának 30. év-
fordulója alkalmá ból jelent meg.
Ára: 2.500 Ft
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A SZÁNDÉKTALAN FÉNY.
MÉSZÖLY MIKLÓS SZÖVEGEIVEL,
VANCSÓ ZOLTÁN FOTÓIVAL
CÍMŰ ALBUMRÓL

„Meztelen csend.”1

A felszín, mint inga mozog, ha szerencsénk van
szabályosan, ha nincs szerencsénk szabálytalanul,
ide-oda lökdösődve, de a lét mélye olyan, mintha
az inga folyamatosan középpontban lenne, és éle-
sen mutatna ittlétünk alapjaira. A mozgást nem
külső akarat vezeti, hanem mintegy eleve benne
van, a priori hozzá tartozik a léthez és az ingá-
hoz is; mondhatnánk egyszerűen azt, hogy lét-
ben ingázó mozgás, rezgés, csillámlás vagyunk.
Ahogy a fény is alapprincípiumként önmagában
hordozza a mozgást, a rezgést és a csillámlást,
és azt, hogy ’egyként süt jókra és gonoszokra’.
Nem válogat, mindent bevilágít pásztázón, ha-
sonlóan a tiszta gondolathoz. Ezt az oszcilláló
mozgást vetíti és írja elénk a Szándéktalan fény
című album, amelyben Mészöly Miklós lényegre
törő, élesen pontos megfigyeléseket összegző
mondatai és Vancsó Zoltán fekete-fehér, egysze-
rűségre és lecsupaszított megjelenítésre törekvő
fotói reflektálnak egymásra. Vagy, ahogy az
album utószavában Thomka Beáta írja: párbe-
szédet folytatnak egymással.

És amiképpen a fény akaratlanul is megvilágít
mindent, rávilágít mindenre, úgy az átgondolt
szó is önkéntelenül, önmaga jogán, eredendően
meg- és felvilágosít, elválasztja az árnyékos ol-
dalt a megvilágított területtől. Szándék és szán-
déktalanság, akarat és akarattalanság azonban
összetartoznak. Szándék és akarat nélküli tet-
teink talán éppen szándékos és akaratlagos cse-
lekedeteink melléktermékei, ami azonban nem
jelenti azt, hogy másodlagosak lennének. Sőt;
lehet, hogy éppen általuk derül fény a lényegre
vagy egy újabb lehetőségre, fontos momen-
tumra, amin egyébként talán elsiklott-elcsúszott
volna figyelmünk. A fénykép fo to graficitása és
az írás kalligrafikussága azonban lehetőséget ad
a rejtett vagy a rejtőzködő fényre derülésének.

Ilyesmi vagy ehhez hasonló történik ebben az
albumban, ahogy a gondolat és a képek pillana-
tai kitörnek a kimerevített időből, túlnövik korlá-
tait, történetekké, életeseményekké formálódnak,
és képzeletben összeállítható kistörténetek, élet-

érzések, hangulatok, benyomások közvetítőivé
válnak. A fotók, amelyeket a világ sokféle táján,
Magyarország kis településeitől kezdve Itálián át
Mauritiusig készített a fotográfus Vancsó Zoltán,
és a velük párba állított gondolatok, amelyek az
író Mészöly Miklós elméjében születtek meg,
az egyetemességre utalnak, arra, hogy bárhol is
vagyunk, legyünk, létünk alapjai, problémái, kér-
dései ugyanazok, és hogy elválaszthatatlanul
egybeforrnak a körülöttünk lévő világgal, a tár-
gyakkal, a növényekkel, a másik emberrel. És ez
a bennünket körülölelő világ, bárhol is és bármi-
lyen is legyen, nagyon hasonló: a nagy műgond-
dal képre formált felhőpamacsok és -vonulások,
a növények formái-vo nalai, a vizek tajtékai, a
naplementék és -felkelték, a tűző dél, minden-
hol ismerősek, még pontosabban: a fotográfus
lencséjén átszüremkedő látásmód úgy tárja elénk
mindennek látványát, hogy ismerősnek, hozzánk
tartozónak érezzük őket. Ugyanúgy, ami képpen
az író mondatai is úgy hangzanak fel belső fülünk
és megértésünk számára, mintha saját felismeré-
seink lennének. Ebben az összeformálódásban ta-
lálkoznak ittlétünk esetlenségei és esetlegességei,
abszurd és mégis vagy éppen ezért nagyon való-
ságos helyzetei, amelyek fotóra vetítik a kímélet-
lenül igaz gondolatokat.

Azáltal, hogy ez a többszörös összefonódás,
dialógus, egymást értés létrejön írás és kép kö-
zött, elkerüli az album azt a csapdát, hogy csu-
pán csak illusztráció legyen, és éppen azzal lesz
több, mert nem akar több lenni, mint a felisme-
rés egyszerűségében kimondott szó, és a fel-
fénylésben egyszerűen megmutatott tárgyi vi -
lág. A fotókon a felhő: felhő, a megvilágított fal:
fal, az emberi arc és mozdulat emberi. Az idé ze-
tek mondatai, szavai pedig mindig a megfelelő
helyre kerülnek, és a megfelelően érzékeny em-
beri pontokra tapintanak rá. A fényképek be-
szélnek, az idézetek megvilágítanak. Dialógusuk
ingamozgással oszcillál-vibrál a meztelen csend-
ben, így növi messze túl az album határait. (photo -
vancso, Budapest, 2011)

MÁTHÉ ANDREA

1Mészöly Miklós: A pille magánya. Jelenkor, Pécs,
1989, 7.

(Elhangzott a Mészöly Miklós Emléknapon, 2012. ja-
nuár 19-én Szekszárdon)
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