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Távolabbról kezdem, így talán közelebb tudok hoz-
zájuk kerülni.
Egy folyosóval kezdem.
Könnyen fel tudom idézni magamban a padló gra-
fitszürke, kopott kőlapjait. Látom rajtuk a kifakult
bordó díszítéseket, és ugyanígy előttem van a vá-
rosházára néző magas ablak is, melynek szárnyait
keskeny osztóbordák tagolták kisebb szeletekre.
Némelyik üveg ezekben a szeletekben átlátszó volt,
némelyik halványzöld, kárminpiros, okkersárga, és
mintha királykék is lett volna köztük. Ilyen szép ab-
lakot sokáig nem láttam máshol.
Ennek a folyosónak a végén lakott Benes József és
a felesége, aki anyám legjobb barátnője volt.
Mikor kávézni ment hozzá, engem is magával vitt,
ilyenkor a szomszéd gyerekekkel játszottam, vagy
az ablakban álltam, és néztem a színes üveglapo-
kat, vagy pedig a folyosón járkáltam, és a képeket
nézegettem. A lakásban már nem fértek el, ezért
Benes a folyosóra akasztotta ki a képeit, ahol jó
helyen voltak, délutánonként ferdén ömlött be
a fény a hatalmas ablakon. Ez a folyosó volt
az első galéria az életemben, itt láttam először
igazi festményeket, miközben fogalmam se volt,
hogy mi a festészet, és ezt most se tudnám egész
pontosan megmondani. Mindenesetre ott álltam
öt-hat évesen a képek előtt, néztem őket, újra és
újra végignéztem Benes képeit, ha nem voltak ott
a szomszéd gyerekek, akikkel háborút játszottunk.
Volt egy kép, amelyhez mindig visszatértem, ez éle-
sen megmaradt bennem, most már valószínűleg
örökre megmarad, pedig nem láttam azóta, hiába
kerestem, nem sikerült megtalálnom.
A vászon csontfehér festékkel volt lekenve, nem
a száraz csontok szürkéjével, hanem a friss csont
fehérével, egy rózsaszínbe játszó fehérrel, a kép
közepére pedig, helyesebben valamivel a kö-
zepe alá, egy nagy csepp piros festéket csöp-
pentett a festő, és ez a piros csepp vékony

erecskét képezve egészen a kép aljáig lefolyt. Más
nem volt rajta, semmi más nem volt ezen a képen,
csak a  rózsaszínbe játszó csontfehér alapon
ez az elfolyó piros pötty, ennyi volt a festmény, de
mindig ennél a képnél álltam a leghosszabb ideig,
és csak néztem, sokáig bámultam a fehérre festett
vásznat, a piros cseppet, és a vékony csíkot, ami
a kép legaljáig araszolt, és mindig egy hosszú, kes-
keny embert láttam benne, el is neveztem ma-
gamban a képet PIROS EMBER-nek.
Lényegében azóta se tudtam meg többet az em-
berről, azóta se látom másnak az embert, mint egy
piros cseppnek, melyet a gravitáció egyre közelebb
húz a földhöz.
Mikor Pesti Emma ALKONY című festményét meglát-
tam, megint ez a piros ember jutott eszembe. Több
ilyen lefolyó embert látok ezen a képen, most tehát
ki kell javítanom magam, helyesbítenem kell, amit
az előbb mondtam: Benes festményét, a legkedve-
sebb festményemet, majdnem negyven év után Pesti
Emma képén találtam meg újra. Ha lehet ugyanúgy
állni, mint ahogy negyven évvel korábban állt
az ember, akkor ugyanúgy álltam előtte, mint ahogy
Benes képe előtt, és néztem a piros embereket,
ahogy a kép aljáig folynak. És aztán néztem az eget,
a szépen ívelt égboltot is, a színek különös rétegző-
dését ezen az égen. Mindig izgalmas számomra, ha
egy árnyalat úgy jön létre, hogy a színek több réteg-
ben kerülnek a vászonra, amit most jobb szó híján
rétegfestészetnek nevezek. Majdnem olyan ez, mint
ahogy a kövek kopnak, fakulnak Benes folyosóján,
csak ellentétes az iránya, a folyosó köveiről rétegek-
ben tűnik el a szín, itt pedig rétegekben kerül fel a vá-
szonra. És ez a szürkéslila és lazacrózsaszín és
hamukék rétegekből kialakuló alkonyi ég Pesti Emma
képén még akkor is magával ragad, ha közben egyre
lejjebb, egyre közelebb húz a földhöz a gravitáció.
Egészen a talaj menti fagyokig, a megfagyott
földig húz.

Danyi Zoltán

K I EMELN I  AZ  EGET
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AZ ELSŐ FAGY című kép bal alsó részén két csík lát-
ható. Ezeknek a csíkoknak éppen olyan a színe,
mint a kedvenc tintámnak, melyet „éjszakai égbolt-
nak” nevez a japán gyártó: egyszerre hideg és
meleg ez a szín, mint az éjszakai égbolt teliholdkor.
Ezek a csíkok, mióta megláttam őket, nem hagynak
nyugton. Mintha valaki régóta csak arra várt volna,
hogy megjöjjön a tél, és mikor az első fagyok meg-
érkeztek, fogta a sílécét, és elhúzott innen – és
a „leléceléshez” még csak hóra se volt szüksége,
a sínyomok a megfagyott, agyagos földbe karco-
lódnak. Ha pedig az égbolt színű sínyomokról fel-
nézünk az égre, mert Pesti Emmánál mindig
érdemes felnézni az égre, akkor egy egész más-
milyen éggel találkozunk, mint az előző képen,
a könnyed, szálkás ecsetmozgatások helyett szag-
gatott ecsetvonásokat látunk, zaklatott gesztusokat.
Eddig egy városképről és egy tájképről volt szó,
most egy belső tér következik.
A FEKETÉBEN című festményen egy elhagyott für-
dőt látunk, egy romokban álló, elhagyott szabad-
kai fürdőt. Erről a fürdőről érdemes lenne szólni

néhány szót, de nem érintem most, elhagyom én
is ezt a fürdőt, és csak a képről beszélek. Helye-
sebben mondva, csak szeretnék beszélni róla,
mert a vászon jobb alsó sarkában egy vérző tes-
tet látok, egy vérben fürdő testet ölel egy másik
test, és ha rájuk nézek, ezekre a szerelmesekre,
akkor elakad a szavam. A sebek, úgy tűnik, sokáig
megmaradnak, az is lehet, hogy örökre megma-
radnak. A kimozduló, megbillent, félredőlt síkok
pedig még inkább belém markolnak, mert nem
mást látok bennük, mint a testem leépülését,
a saját halálomat.
Ezek után, a halál után, ha szerencsénk van, arany
deszkák hasadnak az égen, talán ezt mutatja
a HAJNAL UTCA című festmény. Patócs László erről
a képről értekezve az eget emeli ki, és nagyon
pontosan megállapítja, hogy a képnek mindössze
1/4 részét teszi ki a hajnali utca, a fennmaradó 3/4
részét a hajnali égbolt alkotja. Én se tehetek mást,
mint hogy a képről szólva ismét az eget emelem
ki, és Pesti Emma képeinek éppen ez lehetne
az egyik mottója: „kiemelni az eget”.

Hajnal utca, 2014 Álomváros, 2013
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Fürdő, 2017 Elérhetetlen part, 2017

A HAJNAL UTCA párdarabját, a SZÜRKE FELHŐK JÖT-
TEK című képet pedig, teljesen szubjektív módon,
a legfontosabb képek közt tartom számon, mivel
a kép születésénél, az első ecsetvonásoknál vélet-
lenül épp jelen voltam, és megint úgy álltam,
ahogy negyven évvel korábban Benes képe előtt,
csak álltam és néztem, ahogy az ecsetmozgatás
nyomán láthatóvá válik az ég.
Más módon, de úgyszintén közelinek érzem az ITT
ÉLNI NEM LEHET című festményt, ugyanis a Mag-
vető Kiadó könyvtervezőjének, Pintér Józsefnek kö-
szönhetően ez a kép került az első regényem
borítójára, amit nagyon szerencsés választásnak
érzek. Úgy is mondhatom, hogy a festészet és
az irodalom szerelmes találkozása ez, hiszen a kép
és a regény ugyanarról szól, ugyanazokról a nyers,
kegyetlen erőkről, melyek az életünket alakítják –
itt, ahol élni nem lehet. A narancsszínű, lángoló
kocka a kép bal felső részén, ez a kocka alakú, za-
varba ejtő nap pedig azt jelenti, hogy mégis rend-
ben van így, mert egy tökéletes rendbe illeszkedik
a pusztulásunk.

Pesti Emma két legkisebb képéről, a KIS VITORLÁ-
SOK-ról Pieter Bruegel nagyszabású festménye,
az IKAROSZ BUKÁSA jut eszembe.
Bruegel képén hatalmas tengerparti táj látható, erdőkkel,
hegyekkel, szántóföldekkel, ekéző parasztokkal, legelő
nyájjal, a zöldes árnyalatú vízen könnyedén távolodik
egy szép vitorláshajó, miközben az egyik eldugott sarok-
ban, alig észrevehetően, két kis fehér láb merül a ha-
bokba: itt süllyed el, itt hal meg Ikarosz. A kép sarkában,
alig észrevehetően játszódik le az égre vágyakozó ember
kudarca, tulajdonképpen senki észre se veszi a tragédiát,
minden megy tovább, a világ teszi a maga dolgát. Pesti
Emma ugyanezt az eljárást alkalmazza a KIS VITORLÁSOK
című páros képen, de más előjellel: nála nem a bukás
jelenik meg ilyen észrevétlenül, hanem az öröm. Ezen
a két kis vásznon szintén pazar tájat látunk, szeles ten-
gerrel, hullámzó erdőkkel, égbe vesző hegyekkel, és va-
lahol oldalt mindkét képen megjelenik két kicsi, fehér
vitorla, az egyiken balról, a másikon jobbról.
Két kis kecses, karcsú, tiszta vitorla, alig észreve-
hetően.

(Újvidék / 2015)
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A legjobb helyzetben vagyok.
Olyan képekről kell beszélnem, amelyeket szeretek.
Olyan emberek előtt beszélhetek, akikkel jó együtt
lenni. És bármit mondhatok, mert olyasmiről kell
beszélnem, amihez nem nagyon értek.
Tehát szabad vagyok.
Ez pedig azért jó, mert képek nézéséhez nem kell
más, csak szabadság. Csak nyitott szem.

• • •
Pesti Emma képeiről két éve beszéltem először.
És most nyugodtan folytathatnám ott, ahol abba-
hagytam. Ez a festő ugyanis határozottan és ma-
gabiztosan jár a saját útján, a munkáinak jól
felismerhető vonásai vannak. Úgy is mondhatnám,
hogy ezek a vonások, ezek az ecsetvonások már
védjegyévé váltak ennek a festészetnek.
Ilyenek például azok az erőteljes gesztusok, ame-
lyek törött lécre emlékeztető nyomot hagynak
a vásznon. A lécek törnek ilyen szálkásan, és aki
már tört szét lécet, vagy akinek már volt a kezében
törött léc, az tudja, hogy ezek a szálkák könnyen
a bőr alá mennek, és aztán sokáig ott maradnak.
Néha örökre ott maradnak, felszívódnak.
A másik ilyen védjegye Pesti Emma képeinek a fo-
lyásnyom, a csík, ahogy a cseppek végigfolynak
a vásznon, vagyis ahogy a cseppek festenek. Néha
lágyan festenek, mint a kilöttyenő tej. Máskor meg
sajogva, mint mikor a szálkák mélyebbre mennek,
és ömleni kezd a vörös. Ahogy a FEKETEVERS című
festményen.

Félelmetes, hogy ezen a képen milyen természe-
tes, milyen magától értetődő a vértenger.

• • •
Ezek mellett a karakteres, vagy ahogy mondtam,
védjegyszerű vonások mellett egészen új dolgok is
megjelennek a Klein House-ban kiállított munkákon.
Ilyen új elem a vonal, a mozgó vonal, vagyis a rajz.
Ezek a szénceruza rajzolatok nekem valami telje-
sen újat jelentenek Pesti Emma képein, egy új és
meglepő mozzanatot, ugyanakkor ezek a vonalak

Feketevers, 2017Kiállítás a Klein House-ban

TÁNCOLNAK  AZ  E LS I VATAGOSODÓ TÁ JBAN

P E S T I  E M M A  K É P E I  2 .
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olyan könnyedén illeszkednek a folyásnyomokhoz
és a szálkás lécekhez, mintha mindig is köztük let-
tek volna, csak nem vettem észre őket.
Ezekről a vonalakról, mikor először megláttam őket,
Pilinszky János egyik verssora jutott eszembe: „a le-
vegőben menekvő madárhad”.
Úgy hasított belém ez a mondat, mintha a festő
nem szénceruzával, hanem egy pengével húzta
volna meg ezeket a vonalakat. És most is madarak
nyomát látom, mintha menekvő madarak levegőbe
írt nyomai lennének ezek a szép, fekete vonások
az ALÁSZÁLL című képen.

• • •
Menekülni akarnak, és mégse tudnak elmenni,
a nyomok visszafutnak önmagukba. Mintha képte-
lenek lennének elmenni innen, és mintha beleő-
rülnének ebbe a képtelenségbe, már csak fel-le
szállnak. Felszállnak, leszállnak. Felszállnak, hurkot
rajzolnak a levegőbe, aztán visszaszállnak.

Ezen gondolkoztam, ezen a fel-le mozgáson, ezen
a lüktetésen, ezen a különös szívmunkán.
És akkor megláttam őket.
Jobban mondva, megláttam ezt a hosszú fest-
ményt, ezt a leghosszabb festményt, amit valaha
láttam, lehet, hogy bekerülhet a Guinness rekordok
könyvébe is, a vajdasági festészet Guinness rekord-
jainak a könyvébe mindenképp.
És ezen láttam meg, ezen a hosszú festményen
láttam meg végül a madarakat, a fekete madarakat,
ezeket a szép fekete madarakat, és azt láttam,
hogy ezek a madarak táncolnak. Hogy ezek nem
menekülnek, hanem táncolnak.
Úgy táncolnak, mint a Jel Színház táncosai, feketén
és feketében, szemben a pusztulással. Táncolnak
az elsivatagosodó tájban.
És ez a tánc megnyitja a kiállítást.

(Szabadka / Klein House / 2017)

Alászáll (Kiskép-sorozat 1/6.), 2017
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