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tával is előveheti ezeket a szerkezeteket, ame-

lyek meditációs modellekként működnek. 

A művészetről való beszéd hiábavalóságára való 

utalás nagyon régi szellemtörténeti toposzt 

idéz, amely a „látható” és az „elbeszélhető” — 

idea és logosz — közötti alapvető létmódbeli 

különbség felismeréséből származik. Egy szín 

teljes élményspektrumát nem lehet szavakba 

önteni. Ugyanakkor az e színt jelölő szó nélkül 

képtelenek lennénk tudatosítani a primér színér-

zetet. Fogalmak nélkül a jelenségek egy pulzáló 

élménymasszává folynának össze. Nyilvánvaló 

a látás és a szó egymásrautaltsága, még akkor 

is, ha a logocentrikus irányba fejlődött hagyo-

mányok és az idea-központú rendszerek általá-

ban riválisokként tekintenek egymásra.  

A művészetről való beszéd hiábavalóságáról 

szóló kijelentést akkor értelmezhetjük helye-

sen, ha a kettősüket meghaladó intuíció nyomát 

látjuk meg benne, mivel ez az ontológiai eredetű 

különbség nem csak egymást kizáró ellentmon-

dásként közelíthető meg. Pontosabban olyan 

ellentmondás van közöttük, amit nem lehet 

csak úgy egyszerűen feloldani, hanem meg kell 

haladni egy harmadik elem a bevezetésével és 

realizálásával. A nyugati gondolkodásban ennek 

lehetőségét Plótinosz alapozta meg. Az idea és 

logosz egy és azonos princípium — a megismerő 

értelem, a nuosz — megnyilvánulása, amely 

csak viszonylagos nézőpontból választható 

el. Nagyon érdekes, hogy e fogalmakon egy-

aránt értett egyéni és univerzális princípiumo-

kat. E nézőpont szerint a személyiség és a világ 

ugyanazon időfölötti elvek mentén érthető 

meg, így ezek megértése mintegy képessé 

teszi a szemlélődőt arra, hogy az empirikusból 

a lét egységének szemléletéhez emelkedjen.  

Ez éppen azoknak a szemléleteknek az elha-

gyását jelenti, amelyek egymással rivalizálva 

versengenek, hogy meggyőzzenek minket arról, 

hogy az egyedül helyes nézőpontot jelentik.  

A gondolkodás egyik ilyen megmerevedett  

formája a konvencionális élmény-esztétika.  

A műalkotás eredetét vizsgálva Heidegger arra 

jutott, hogy ezzel a műalkotást érzéki tárgyként 

felfogó állásponttal szemben a műre az igazság 

megtörténéseként kell tekinteni. Az „igazság 

megtörténése” nyilvánvalóan nem egy érzékel-

hető időben zajló folyamatra utal. A műalkotás 

„mindig” történik. Pontosabban a műalko-

tás eredete az emberi létet uraló antinómiák 

meghaladásának actusa. Tárgyi léte pedig csak 

akkor reprezentálja az igazság-eseményt, ha a 

befogadóban újból megtörténik. Vincze kizáró-

lag erre a sajátos működésre alapozza munkái 

létét. MŰVÉSZETRŐL BESZÉLNI ANNYI MINT 

VIZ ALATT ÉNEKELNI. Olvassuk újra a meden-

cében rozsdásodó betűkön, miközben ellenáll-

hatatlanul szólítanak a bóják: „Ússzál fölfelé!”.  

A kettősségen a derű emel felül, ami nem térben 

mozog, hanem a logosz és idea forrásához vezet.

Paksi Endre Lehel
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• Kiállításnak, képzőművészeti kiállításnak tűnik a tárlat, és miért is kételkednénk 

ebben, ha ekképpen szereztünk róla értesülést? Valamelyest mégis másról van itt 

szó azonban; a kiállítás eszköz csak, a képzőművészet pedig gyártási folyamat —  

a cél messze nem a polgárszórakoztatás, sem a gyönyörködtetés, sem a társadalmi 

elkötelezés. Egyébiránt — mint vezérelv — nem is érdekes, mi volt a művész célja, 

inkább az, mi a munka hatása. Rengeteg polgár szórakozik ugyanis a kiállításon — 

illetve pontosabban: kapcsolódik ki — és gyönyörködik is mindeközben. Kiválóbbnál 

kiválóbb szak- és szépírók1 ujjonganak, hogy valami olyannal találkoztak végre, ami-

nek tényleg van köze az élethez. 

Mi a Táguló tehát? Fizikailag egy installációsor, kötött sétára komponálva. Nyers-

anyaga a fénykép messzemenően absztrakt mivoltát leleplező természetfotók2 

önmagára megtükrözött, megtöbbszörözött — ezért tagadott, kioltott — 

származtatmányai. Az első teremben még csak késelt lámpákkal pontosan megvilá-

1  Hoppál Mihály és Dr. Máriás tagjai e sornak többek között. 
2  A fénykép absztrakt mivoltát természeti fotókon keresztül legutóbb Babinszky Csilla „Medence” c. 
művében demonstrálta. 
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gított nyomatok lebegnek elő a sötétségből, 

a következőkben világító dobozokként adnak 

kizárólagos tájékozódási pontokat a járatban, 

majd a világító doboz felületére lentikuláris len-

cse-lemez kerül — a képek animálódni kezdenek 

—, hogy az utolsó, babzsákokkal ellátott tága-

sabb (legtágasabb) térben az addig látott képek 

egymásba morfoló animációban teljesedjenek 

ki. Mindeközben — szakszerű kifejezéssel élve 

— köztes lét-zene szól, amely az utolsó terem-

ből szüremkedik az installáció bevezető szaka-

szaiba, egyre erősödve. Azonban éppen nem 

a köztes létek szomorúsága,3 a születés után 

megismert és megkedvelt dolgok porhanyóssá 

válása fölötti melankólia, hanem egy erre a 

beragadtságra jellemző tempójú4 és azzal ellen-

tétes, mennyország-szerű, szikrázóan tiszta 

fény-zenei5 elemekkel díszített ambientet hal-

3  Sőt, a köztes lét alapvetően egy kilátástalanságtól 
telített közeg: David Tibet különböző formációkban, a 
Current 93 vagy a Nurse with Wound kereteiben számos 
példáját alkotta meg a hiteles köztes lét-zenének. Pl. David 
Tibet és Steven Stapleton: The Grave and Beautiful Name of 
Sadness, 1991, vagy a Music for the Horse Hospital, 2002. 
4  Swedenborgnál leírt alapokon ezt a nyúlós időt Jean 
Cocteau Orfeusz c. filmjében ábrázolta. 
5  Jliat, azaz James Whitehead egyes darabjai, pl. a Dancing 
Horse c. opus. A lényegi különbség a mai álezoterikus, 

„utaztató” zenékkel szemben, hogy ez egy homogén, 
gyakorlatilag változás nélküli muzsika, melyet „drone pieces” 
néven nevez alkotója. 

lunk. Mentegetőzésként föltételezhetjük, hogy a mindent elsöprő erővel, szem-

pillantás alatt kibontakozó ősfény elviselhetetlensége, megmutathatatlansága 

miatt „lassítja le” „higítja föl” „köztesíti” a művész a kibontakozást a köztes lét 

mászolygásának enervált ütemére. Mindenesetre gyanúnk nem megalapozat-

lan, s amint a zenében megnyilvánul, ugyanúgy a képi világban is ez a pont: a 

vegyítettség nem hagyja, hogy a — hazai kortárs termelésből véleményem szerint 

mégoly magasan is kiemelkedő — vállalkozásnak felhőtlenül örüljünk. 

A Táguló, mint említettem, nem öncélú, hanem magán kívülre hivatkozó kép-

ződmény. A látogató elemi transzformációjának akarása egyértelmű a séta 

komponáltságából, a vizuális és zenei eszközök fokozásából. Ez teljesen elfo-

gadott hozzáállás a képzőművészeten belül, azonban roppant átgondoltságot 

és technikai fölkészültséget igényel — ezt láthattuk Forgács Péter Col Tempója 

esetében is. Azonban az ő elmesétája jóval konkrétabb elemekből építkezik, s a 

transzformációt viszonylag nyitottan hagyja, a befogadó töltöttségeire hagyat-

kozik inkább, mivel ez vállalható. Bátorfi kimondottan egy bizonyos irányba sze-

retné terelni látogatóit: a fény felé.6 Ezzel sem lehetne baj alapvetően, hogy a 

segítő, jószándékú szellemvilágra, a magasabb fénylétformákra hivatkozik mind 

a katalógus vagy a honlap szövegeiben (más szerzők tollán keresztül is), mind 

interjúiban, mind gyakori személyes tárlatvezetései során. Legalábbis ideáit ille-

nék tiszteletben tartani, hiszen szándék szerint nem sértők. Sőt, amennyiben 

egyfajta misztikus háború zajlását véljük észlelni, úgy igazán derék dolognak fest, 

hogy egy közszereplő egyértelműen állást foglaljon a fény mellett. Nem ismer-

tük még egymást, amikor odamentem a művészhez a kiállítótérben, s erre az 

egyszerű beugratós kérdésemre („Te Istent dicsőíted a művészeteddel?”) ahelyett, 

hogy puszta igent mondott volna, összetett mondattal válaszolt. 

6  De nem egy olyan elemelt ábrázoláson keresztül, mint Lovas Ilona kalapkaptafa-videói, ahol a 
művész a földön térdelve egy reflektor fénypászmája felé tereli a kobakokat. 
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A vendégkönyvet átolvasva megdöbbenéssel tapasztalhatjuk, hogy a kortárs 

művészetből magukat kirekesztettnek vélő nézők azon lelkendeznek, hogy 

mégis van értelme a kortársnak, mert jó élményt ad. Föltételezésem szerint 

Bátorfi (nemcsak) laikusok közti sikere — és ereje — abban rejlik, amint a lát-

szólag életnek kikiáltott partikularitások ésszel földolgozhatatlan mennyiségű 

pszeudoinformáció-özöne7 már nem teszi lehetővé egymás utáni földolgozásukat, 

más szóval az emberek nem jutnak el az álommunkához. A Táguló egy ilyen feszí-

tett közegben maga a földhöz kötés elleni gyógyír azáltal, hogy tükörszimmetri-

kus ábrái végre nem információt akarnak közölni — miközben mindenki, nemcsak 

a kortárs képzőművészek, úton-útfélen ezt tukmálják —, hanem kifejezetten 

eredeti tartalmaikat kioltó, a tudat absztraháló munkáját egy (orvosilag) éber 

állapotban ösztökélő néznivalók. Más kérdés, hogy a művész mégis akar vala-

mit mondani, de választott képtípusa ennek határozottan ellenáll. Azaz Bátorfi 

kimondottan jótékony hatást ér el azáltal, hogy elérhetetlen célját el is téveszti, 

mivel ő ugyanúgy közölni akart, ám látogatói inkább magukba kapcsolódtak ki. 

Hogyan zajlik mindez? A fák ágait s az alattuk összegyűlt vizet, illetve pocso-

lyákat, de leginkább az azokon meg-megcsillanó napfényt képkivágatba abszt-

raháló nyersanyagot a művész még fölismerhetetlnebbé teszi, s a tükrözéssel a 

Rorschach-teszt ábráinak működési mechanizmusát8 lépteti életbe. Gyakorlati-

lag bevédi magát, hiszen nem pingált semmiféle angyalt vagy ördögöt a képre, 

a néző önmagából vetíti elő ezeket a képzeteket. Mégis szembetűnően sok a 

„fénykatedrális” vagy „fénylény”, ami sajnos, mivel még mindig pusztán tuda-

tunk szüleménye — értsd: még mindig káprázat — csupán, ezért nem sokban 

különbözik a démontól, sőt, démonhadtól, ami egyes források szerint belülről,  

a tudatból szükségszerű rohammal támad, hogy az ősfénytől eltántorítson. 

Kérdéses tehát a megvalósítás kimenetelének előjele, függetlenül attól a  

7  Ezt Gyarmati Zsolt tematizálja hazánkban legerőteljesebben képzőművészetében. 
8  Az absztraktságát megmutató fénykép megnégyszerezésével elért, a kézi készítésű szőnyegekre 
emlékeztető képforma a modern nyugati művészetben újra reneszánszát éli, nemcsak Philip Taafe 
készít kimondottam Rorschach-tesz elvű, háromszor hajtott lapokból pacafestményt, hanem például a 
2009-ben Turner Prize-t elnyerő Richard Wright szekuláris dekorációi a legközelebbi formai párhuza-
mok. A sort valószínűleg Zofia Kulik még kimondottan a keleti szőnyegek szakrális auráját elsőként 
kihasználó fotóösszeállításai nyitják meg Bátorfiig. 

hitbéli kérdéstől, hogy Isten megismerhető-e.  

A Tágulóban ezért a legzavaróbb tett a köztes 

és a pleromai (az égi) keverése: mint ahogyan 

a zenében, úgy a képekben, ennek megfe-

lelő párjaként a mocsokban, a pocsolyában 

jelenik meg a fénylény, ráadásul számos fajta 

alakot ölt! Nem állítható ugyanis, hogy egy 

természetben tett séta során a pocsolyában 

megpillantott fény és a műalkotás képtáblá-

ján pocsolyában megjelenő fénylény között 

ne feszülne alapvető közlésmódbeli szaka-

dék. A zavar végső jele, amint a táltoshitre, s 

azon belül a segítő lényekre, aztán buddhista, 

majd kanonikus és nem éppen kanonikus bib-

likus szövegekre való hivatkozás egyenesen 

Blavatsky modorában egybegyúrt ökumenikus 

cuvée-ben szeretne összhangzattá lenni. 

Mégis, ezen nincs mit csodálkozni; a káosz,  

a princípiumok összevegyítése, sőt, a szimbólum 

entrópiája kifejezésekkel címkézett sötétségben 

természetes, hogy az ember — miközben keze 

utálatosan mocskos — segítségért nyúl.  

A különbség annyi, hogy elfogadja-e, avagy 

megszerezni akarja-e. 

Ettől a végsőnek tekinthető rétegtől eltekintve 

azonban Bátorfi kiállítását képzőművészet-

ként kiválónak gondolom, hiszen társadalmi 

közegében mindenképpen rendkívül jótékony 

pszichofizikai hatású, valóban üdítő; és ezt 

semmiképpen sem rombolja le a tény, hogy 

megvilágosodni kegyelemből lehet, s nem 

önerőből, egy kiállításon.
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