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61. Hédike fut elöl
(Tarján Hédi kiállítása)

Hédike elöl futott, mögötte két barátnője — Sze-
nes Zsuzsa és Solti Gizi — egymásba kapasz-
kodva igyekeztek. Hédike gyors volt és méltat-
lankodva fujtatott a lassúság miatt, követői
elnézően mosolyogtak. A múzeum felé tartottak,
képeket akartak nézni. Hédi akkor már régóta
festett, megnyílt első itthoni kiállítása és türel-
metlenül várta a pillanatot, amikor mások által
festett képek „szemébe nézhet”. Megállt a mű
előtt, eltűnődött, mérlegelt, megenyhült: meg-
látta, megtudta, amit akart.

Én magam Tarján Hédi festményeit kicsiny mé-
retű amatőrképeken láttam először, úgy, aho-
gyan jeruzsálemi műtermében egymásnak tá-
maszkodtak, vagy billegtek a falon, ahogyan
félig-meddig takarták egymást, miközben ol-
dalról belelógott a fotográfiák kompozíciójába a
festőállvány meg a fonott karosszék lába is. Kép-
zeletben — mint jól nevelt szakember — „félre-
toltam” a felesleges bútorokat és kötelességsze-
rűen „leltározni” kezdtem a látványt: portré, ülő
alak, táj, akt, csoportkép. A következő pillanatban
azonban mintha megmozdult volna minden: a
keret nélküli képek síkja, a testeket határoló kör-
vonalak kanyarodó íve, a színfelületek gyöngéd,
áttetsző matériája finoman, könnyedén lebegni
kezdett. Akkor nem tudtam eldönteni, mi törté-
nik? Csak később, amikor aztán a művek meg-
érkeztek a fehérvári múzeumba, már a valósá-
gos festmények előtt állva értettem meg, hogy
valami különös és titokzatos légörvény borzolja,
kuszálja össze itt a részleteket, a festő kezének
gesztusait. Gondolkodásának tapogatózó fordu-
latai, képzeletének bolyongása nyomán támad az
a rejtélyes belső fuvalom.

Képein látszólag semmi sincs pontosan a he-
lyén, látszólag minden csupa mérlegelés és bi-
zonytalanság, hezitálás és kétely, ahogyan egy
férfialak lépked a meghatározhatatlan táj dísz-
lete előtt, vagy ahogyan egy asztal lapja csúszik
a szemlélő felé öntudatlan természetességgel. Jól
érzékelhető, hogy a festő számára fontosabb és
kifejezőbb a látvány mögött rejtőző, sokértelmű
és világos kategóriákba nem szorítható szellem-
világ, mint a szabatos, precíz, de szegényes fel-

szín. A kézzel meg nem fogható, füstként eloszló
vagy a röntgenképek intenzitásával sugárzó je-
lenések, a dolgok körül motoszkáló árnyékok, a
testek és tárgyak lenyomatai uralják a kompozí-
ciót, amelyet — akár a víz — átitat, átmos a szí-
nek opálos fénye. Fény és árnyék hullámzó hely-
cseréje, egymásba oldódása szünteti meg végül
az egyes részletek elkülönülő, önmagukba zár-
kózó magányát: a kontúrokon, sziluetteken át-
szivárog és mindent egyneművé változtat va-
lami otthonos közeg.

Hédike türelmetlenül, dohogva futott, sietett és
most már az is jól látszik, hová: befelé, a kép, a
látvány belseje felé, az izgató ismeretlenbe. Oda
igyekezett munkája során, ott van otthon, a sze-
rényen meghúzódó tárgyak, a sápadt jelenések,
a foszladozó valóságdarabkák, a bátran és el-
szántan ügyetlenkedő, mégis megvilágító erejű
gesztusok festékbe mosódó világában.

Amikor sok évvel ezelőtt Tarján Hédi elment
Magyarországról, a magyar textilművészet egyik
„nagyasszonya” távozott. A kilencvenes évek
végén festőként tért vissza, bölcs újrakezdőként
nyújtva át azokban az esztendőkben készült
mun káit. Magával hozott valamit, ami nem va-
la mi nagy stílus kergetése, nem a festői meglepe -
tések hajszolása és nem is a kompozíciók bravú -
ros mutatványa, „csupán” irigylésre méltó halk
és szerény hang, mely éppen csak megemlít va-
lami lényegeset. Hagyatékának egy része a szé-
kesfehérvári múzeumba került. Művei között
van egy, amely könyve fölött cigarettázó, az ol-
vasásból egy pillanatra feltekintő nő arcké -
pe/szel lemképe. Talán önarckép. Lehet, hogy
éppen egy Orbán Ottó-kötetet lapozgat és eltű-
nődik ezeken a sorokon: „A művészet, vegyük
úgy, hegymászás… A kezdet egyszerű, mert ne -
héz. Lefoglal a fölszerelés, a beszerzés, nincs időd
sejtelmekre. Néha látod a csúcsot, kibukkan a
felhőkből és megcsillan rajta a hó. Később logi-
kusnak látszik, hogy minél több súlytól meg-
szabadulj, a levegő ritkul, megtanulsz lemonda -
ni. Csak a lényegest viszed magaddal és az mind
kevesebb. Azzá csupaszodsz, aki vagy. Átlátni
rajtad, mintha üvegből volnál.”

(FUGA, 2012. március 13. – április 2.)
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