
TYÚKANYÓ MESÉI 66. 
Az üveggolyó

A vidéki muzeológus évtizedek óta foglalkozott a
kortárs magyar textil történetével, jelenségeivel, így
hát minduntan foglalkoznia kellett az anyaggal ma-
gával is, azzal a megkerülhetetlen kérdéssel: mi-
ből készül az adott mű? Hamar ráismert a vászon,
a gyapjú, a csipke, a selymek, a zsákvászon vagy
a különféle fonalak sajátos matériájára, kiismerte
a bonyolult technikák furfangos trükkjeit, nem le-
hetett — vagy csak olykor — ravaszkodással rá-
szedni, óvatosan elkerülte a csapdákat, egyszóval:
átlátott a szitán (elvégre az is szőve van).

Szilágyi Júlia munkái azonban kifogtak rajta, hi-
ába tűnődött felettük, mi lehet az a hibátlanul ránc-
talan, boldogságosan fénylő, derűsen és halványan
lélegző, lenge és párakönnyű anyag, amely olyan
magától értetődő egyszerűséggel tölti be a kom-
pozíciót? Reménykedve találgatta: gyöngyvászon?
rafinált szövésű selyem? régen elvásott hímzés ma-
radéka? „Felfedezéseivel” azonban nem jutott
messzire, annál kevésbé, mert a textilek mellett még
sok másféle anyag jött szembe vele: karton, por-
celán, tapétadarab, fém, fa, tortapapír. Ha lelkiis-
meretesen közelebb lépett egy-egy darabhoz, hogy
alaposabban szemügyre vegye, még inkább zavarba
jött a sok különféle részlet láttán: porcelánszob-
rocskák álldogáltak, leszakadt bojtok, halkan ne-
szező flitter-szemek, elkallódott ékszerek maradéka
hevert vagy himbálózott kackiásan a kicsi dobo-
zokban, máskor imitt-amott bumfordi Máriács-
kák ácsorogtak-ücsörögtek a térben. A muzeoló-
gus meg  zavarodva bámészkodott, aztán kajánul
elmosolyodott: szerencsére nem kell múzeumi le-
írókartont készítenie róluk!

Szilágyi Júlia már jó ideje a muzeológusok
„réme”, de egyúttal ünnepélyesen komoly és hal-
kan, alig észrevehetően, titokban incselkedő angyala
is. Aki végigpillanthatott egyszer munkáin a dániai
kezdetektől (Koppenhágában ismerkedett a mes-
terséggel) egészen a legújabb művekig, a fölé szi-
várványként borult ennek a pályának szelíd és szí-
nes íve. Ez az ív tágasan és könnyedén húzódik a
kackiás huszároktól és előkelően barátságos vá-
szonpárnáktól a paraszti vászonszőttesek üdítő
nyerseségén át az üvegezett dobozok és a térbe for-
duló, finoman, tartózkodóan mozduló, elegánsan
esett és hallgatagon mosolygó csipkékbe öltözte-
tett kompozíciókig. Szilágyi Julinak szeme sem reb-
bent, hogy közben lezajlott a magyar kortárs tex-
til nagy forradalma: a kiállítótermekben és a
műtermekben rég elfeledett háziasszonyok kézi-
munkái elevenedtek meg, új anyagok és technikák
születtek, a textil levált a falról és pókhálóként be-

fonta a teret. A hatvanas évek végén felfordult, át-
alakult a textil műfaja, új korszaka született. Szi lá -
gyi Júlia azonban a nagy kulturális földrengés kö-
zepette ártatlanul pislogott: „Nem tehetek róla,
semmi sem jutott eszembe” — mesélte egyszer az
ősz muzeológusnak. Ilyenképpen akár ki is ma-
radhatott volna a kortárs textil históriájából, ha nagy
körmönfontan rá nem talál a 17–18. századi apá-
camunkák magányosan fénylő, csak elvetemült
szakemberek által számon tartott világára. Ha
ábráik tiszta árnyékán, selymeik derűs fájdalmán,
csipkéik fegyelmezett ráncain, üvegezett doboza-
ik törékenységén elbámészkodva nem mormogott
volna (nem létező) bajusza alatt elégedetten, mint
aki hazaérkezett. Így született meg kezén az a neve-
nincs különös, sokféle eredetű tárgy-montázs,
amely egyaránt őrzi és egyesíti magában a gyer-
mekkori babaházak, a kispolgári vitrinek, a kegyes
házioltárok, a furfangos türelemüvegek meg a
szekrényekben egymásra hajtogatott vásznak ba-
 rátságos, levendula illatú rendjét. Mégis mindig
történik valami; valami, ami suhintásnyi időre meg-
zavarja, megbontja a kompozíció képét. Egy vá-
szonredőkből kikandikáló madárfej, a romantikus
délszaki tájba nyújtózkodó macska elég hozzá, hogy
megsejtsük azt az óvatosan kuncogó és jól nevel-
ten tiszteletlen mosolyt, amely finoman bujkál a tisz-
teletre méltó részletek között és meglepő, langy eső-
ként permetezi a méltóságos drapériákat.

A muzeológus persze hiába vizslatja Szilágyi Jú-
lia anyagait, hasztalan kutatja eredetüket, ettől még
nem lesz okosabb. Csak ha ráhagyatkozik a kom-
po zíciók égboltjára, akkor láthatja majd, hogy va-
ló jában miből teremti a művész sajátos munkáit:
makulátlan, árnyékot nem hagyó fényből, amely
be sugározza őket. Aki gépével nagyon magasban
repül, ismerheti ezt a látványt, a sokrétegű, egymá -
son gomolygó felhők között bujkáló, vagy egyenes
sugarakban terjedő, sziporkázó napsugarak fényét.
A keretek négyszögében kristályszerűen átlátszó,
békésen ringatózó világ képe bontakozik ki, olyan
világé, amelynek egyetlen porcikáját sem vérzi át
a rettenetes valóság. És talán eszébe juthat József
Attila sora: „A távolságot, mint üveggolyót, meg-
ka pod”.

PS. A vidéki muzeológus — korszerű és kíváncsi
szakember lévén — időnként a vatera.hu-n is tá-
jékozódott. Fejcsóválva olvasta az alábbi hirdetést:
„Fatimai házioltár. Extra könnyű házi oltár, a baldachinnal
ellátott oltárképhez műanyag lépcsőkön át vezet az út,
a védőfóliával ellátott képen pedig épp a Fatimai Szűz
Mária jelenik meg Lúciának.” A szöveget telefonszám
és egy megjegyzés kísérte: „A szállítási költség a ve-
vőt terheli.” Alatta fotón: vitrinben középen a házi
oltár látható, mellette a hirdető egyéb értékes tár-
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gyai, egy Rubik-kocka, egy pöttyös bögre és egy po-
hár, benne a kiönthetetlen műanyag-sörrel. Gya-
nítjuk, Szilá gyi Julinak a fotó tetszene legjobban.
(Palmetta Ga léria, 2014. július 4. — augusztus 12.)

KOVALOVSZKY MÁRTA

MEGÉRINT A CSEND
A Magyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége kiállítása a 
tihanyi Bencés Apátság Galériájában

Sokatmondó cím. Kit érint meg a csend? A hívőt,
a hitetlent, a világ zajában is csak önmagára fi-
gyelőt, vagy netán az életet ajándéknak képzelőt,
aki tud ja, hogy embertársainak, a közösségnek is
tartozik valamivel? A csend atmoszférája lélek-
emelő dinamizmussal mindazokat körülveszi,
akik őhozzá igazodnak — Krisztus a mi megvál-
tásunkért halt meg a kereszten —, akik a csend
zsoltárrá növő szimfóniájában saját nyughatatlan
lelkük megbékélését vélik kihallani.

A csend még szakrális környezetben is szinte
megfoghatatlan, hiszen — hogy érezzük tisztító ha-
tását — nem föltétlen kell a létrát megszentelt grá-
dicsaival az égnek támasztani, elég, ha csupán a
föntről aláhulló, az embert is átvilágító fénykévék -
nek áldozunk. Ezt az égető sugarat, amely nemcsak
a Föld kérgét üti át, ám szemünk közvetítésével
csaknem a bőrünk alá is hatol, akkor érezzük iga-
zán, ha kizárjuk a világ összes bántását, és a magyar
tenger oltárára térdepelvén önmagunkban csupán
a jóság elfogadására figyelünk.

A tisztító ajándékra? Az égből kapottra? Amely
— akár csönd, akár fény formájában — átrendezi
a benső tereket? Mindarra, és mindazon hullámok -
ra, amelyek — itt épp a festőecset közvetítésével,
teremtő indulatával — érzéseinket valaminő meg-
sejtett kozmikus egész irányába terelik. A mindenség
csillagtérképe nincs olyan elegáns, mint az univer-
zum titkait kutató fényíróink (Tilles Béla: KCXXXII.
Collisio – 2013; Kovács-Gombos Gábor: Odaát –
2013); ifj. Durkó Zsolt: Rege – 2011) által meg érzé -
kített szakrális (vagy ahhoz közeli) mező. Amelyen
a forgó spirál tágasságával, illetve a fény valóságon
túli oszlopaival, valamint az organikus lét vibráló
rácsaival megjelenített látvány éreztetni engedi a
határtalant és a láthatón túlit.

Valójában a lírai absztrakt képzelőerőnkre is ható,
a lelki tárnákat mélységben megnyitó hatásáról van
szó. Mert aki a homályban is éles ködgomoly, a tár-
gyakat és a teret csaknem monokróm kalitkába fogó
ábrázolat szerelmese (Krajcsovics Éva: Csendéletek
asztala – 2010; Ásztai Csaba: Balaton – 2009), vagy
az organikus fűszálkatedrálisokban gyönyörködik
(Bikácsi Daniela: Lekaszált fűcsomók – 2007), avagy
a horizonton megülő visszfény (Lányi Adrien: Vissz-
fény I. – 2013) és a párafelhőben megtestesülő ér-

zékiség apostola (Kecskés András: Felhők mögött –
2014), tudván tudja, hogy a látásra szakosodott ér-
zékszervünk, a szem mindent befogó dinamikája
mögött ott a kalandra induló lélek tágassága is.

Ezt a fizikai mércével nem mérhető tágasságot,
a tájra ezerféleképp rakódó kultúrélményt a térbeli
és időbeli utazások — az itáliai reneszánsz sugal-
la ta (Zöld Anikó: Altemplom – 2011), a ma horvát ten-
 gerpartja (Vágó Magda: Adria délután ötkor – 2010),
az utazó templombelső felfedezése (Nádas Ale-
xandra: Tájnapló úti-oltárral – 2004), és a mítosszá
emelkedő régmúlt kultikus eseményei (Varga Pat-
rícia Minerva: Avargyűrű aranykor – 2012) — éppúgy
közvetítik, mint a leheletfinom mozzanatok lírává
oldódó bensőségessége (Várhelyi Tímea: Csendélet
mályvákkal és birsalmákkal – 2012), vagy éppenség-
gel az az önmagát szemérme sen az ipar űzte tájból
az organikus szépség fölmu ta tása felé menekítő,
gesztusnál több kitárulkozás, amelyet Nagy Gábor
festészete képvisel (Mezei mozzanat – 2012).

Eddig jobbára — holott Gáll Ádám sötét fényű
történelmi falmaradványát (Képfelejtés III. – 2014)
és Hajdú László éjfekete hullámáramát (Hullámok
érkezése – 2011) nem is említettem — a nonfigura-
tív élményvilág sejtelmes „valóság-magva” körül
köröztem. Ám a huszonkilenc festőt bemutató tár-
laton a más-más irányból (Biblia, mítosz, művészet)
töltekező expresszív figuralitás — elsőbben is Ká-
dár Tibor (Pál – 2005), majd Baky Péter (Jazz – é. n.),
Csavlek András (Ős idők – 2014) — legalább olyan
fontos szerepet játszik, mint a konstruktív létélményt
„csend-haranggal” érzékletessé fokozó művek
(Őry Annamária: Hold tál – 2008; Lenkey-Tóth Imre:
Emmausi asztal – 2010). Különösen szép az ugyan-
csak ebbe a vonulatba tartozó, a fehér-fekete kont-
rasztjában életes stilizált keresztet reveláló tábla
(Serényi H. Zsigmond: Térrendszer – 2014). De Lu -
koviczky Endre szerkezetes magabiztossága (Konst-
rukció II. – 2007) és a napszakokat jel-együttessé eme-
lő Jávor Piroska ugyancsak szerkezeti villódzása
szintén figyelemre méltó (Reggel és este – 2008).

Nagy kérdés, hogy az anyag miként tud szelle-
mi erővé válni. A tihanyi kiállításon erre is választ
ka punk. Matzon Ákos papírreliefje (Olvasat – 2014)
— préselt lapok mint megannyi könyvvég — ko-
runk elveszett, hajdan katartikus élményként is be-
lénk ivódó műveltségélményeire utal. Dréher János
házfala mint történelmet sugalló homlokzat (Fent
és lent I. – 2010) és Birkás Ákos faktúrájában izgal-
mas, tárgy-kollázs „festménye” (Fal ősszel – 2009) pe-
dig megnevezetlenül is az anyag, mert az emberen
átléptek az idők, szenvedéséről tanúskodik.

Veszeli Lajos finom akvarellje (Dacolva az idővel
II. – 2014) az elmúlásnak kitett tárgyakról és a ben-
nük megbúvó magányról regél, míg Barabás Zsó-
fia nonfiguratív No. 10. Csendje valaminő „ítélet”
meghallásáról.

SZAKOLCZAY LAJOS
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