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KECSKÉS PÉTER

Időtlen nyomhagyás 

Szeifert Judit: Bátai Sándor, Magyar Műhely, 2015

Mi marad az idő mélyén? Hogyan született az első vonal? Milyen 
mozdulatok jelhagyásai beszélnek hozzánk az idő határáról? Mi hite-
lesíti a képet? Milyen az ősök lenyomata? Mi éli túl az átrajzolt törté-
nelmet? Mi az, ami már nem hamisítható?

Ilyen és ehhez hasonló alapkérdésekkel szembesít Bátai Sándor 
művészete. Az ősi relikviák, alapformák, leletek, barlangrajzok vilá-
gánál vagyunk, ahol is – jó esetben – a szellemformák közvetlen 
nyomhagyásával szembesülhetünk. Az idő vasfoga elpusztítja mind-
azt, ami nem lényegbevágó, hiábavaló sallang, a töredékességben 
éppen teljesebbnek érezzük a formát. Ez a platonikus emlékezet fel-
élesztésének értelme, a mimetikus mozzanat egy nálánál magasabb 
ontológiai fokozat elérését teszi lehetővé, és a közvetlen ideatizáció 
válik láthatóvá általa. Az imaginális világában (Henry Corbin) válnak 
elérhetővé az ősformák, melyek valójában az ideák és a teóriák/víziók 
alapzatát adják. Az emlékezet úgy működik, mint az ars memoria, mágikus módon megidézve a képzelet 
tárházában az eredeti eikónokat. 

Az emlékezet ontológiai akadálya a bűnbe esett imagináció, amire a könyv alcíme – Pentimento tem-
poris – is utal a bűnbánat említésével. A biblikus ádámi-évai-lilithi bűn a valódi tudás elvesztését jelenti, 
az imagináció tükre elsötétedik, ezért látunk most „tükör által homályosan”. A művészet venerikus tükre 
ezért is kritikus a megfagyott formákkal szemben, a tradicionális formák alkimisztikus átalakítását 
kell véghezvinni ahhoz, hogy az eidetikus megjelenhessen. Ezért is a megannyi képi átalakítás, átrajzolás, 
törlés, visszavonás, látszólagos destrukció, hogy létrejöhessen a képi restauráció, az ontológiai seb begyó-
gyítása. Ez egy hosszú folyamat, melyet nem lehet elsietni, akárcsak az alkímiában, sokszor meg kell 
ismételni a processzusokat, és a siker sem garantált. Az Írás szavai, parancsolatai nem az eredeti Törvény, 
a közvetlen Logosz jelenléte, hanem már a bűnbe esett imaginációhoz kötődő teremtés/formálás világából 
származnak; Hamvas szavaival a „szekunder Logosz helyéről”, miként a művészet gyökere is itt keresendő, 
így nem lehetnek teljes értékűek. Ennek a hibának a kijavítása a művész szellemi feladata és életpályá-
jának célja. 


