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Többréteg� textilmesék
A  budapesti Memoart Galériába lépve hirtelen mellbe vág a friss tengeri 

leveg�, havasok el�tt biciklis fi atalok épp egy kis pihen�t tartanak, a  fi ún 

nagyapáink bricsesznadrágja térdharisnyával, a  lány trikolórban, mint egy 

biciklikormányon ücsörg� megtestesült allegória, mindketten szembenéz-

nek, velem, a  néz�vel tartják a szemkontaktust, �k a táj célja és értelme, 

mögöttük vad hegyi patak vonaglik, mint egy mesebeli hegyi szörny, aki 

csak úgy ijesztget, de nem komoly, az er�teljes komplementer színek a le-

veg� tisztaságát pumpálják a tüd�mbe, a  Vígszínház melletti lakásgaléria 

légterébe, ahol sz�ttestársaik egymás hatását er�sítve varázsolják oda az 

alkotót, Rónai Évát, a 81 éve kortalan homo ludenst, aki úgy játszik a fonál-

lal, kötetlen, terv nélkül készült kompozí ciói val, mintha csak pihenésképpen 

sz�né a mese fonalát a kíváncsi unokáknak. Mesélne a havasok eget hasító 

csúcsairól, a víz-test napsütötte pikkelyeir�l, ahogy lebucskáznak a hullám-

völgybe, a kerékpár vörös rúdjáról, ahogy geometrizálja a zöldek lágy íveit, 

piros színe az élet diadalát harsogja, mert menni kell az úton, megkeresni 

kinek-kinek a saját irányát.

A szemben lév� gobelinr�l futó csoport közelít. Mindjárt utolérnek, onnan 

együtt futunk tovább. Kifelé futnak a képb�l, felém, birtokba veszik a termet, 

a néz� beszáll, mi mást tehetne. A háttérben csapkodó hullámok, talán el�lük 

kocognak át a jelenbe. Megfutják útjukat, nem néznek hátra.

Csak ekkor veszem észre a kisebb képeket.

Az egyik gobelin címe biblikus mélységet kölcsönöz a képnek: Jaj pedig az 

egyedülvalónak, ha elesik és nincs, aki felemelje (Préd 4:10).

Visszafogott színvilág, a gazdagon sz�tt lombok között férfi  eteti a rókáját. 

Arcvonásai a textilm�vész fi át, Roskó Gábor fest�m�vészt �rzik meg az utókor-

nak, kockás szvettere mintha a bricsesz folytatása lenne a másik képr�l, ahol 

húga, Bea ül trikolórban.

Gábor nem néz a rókára, mint ahogy Sz�z Mária se néz a kis Jézusra a re-

neszánsz el�tti korok oltárképein. Nem az anyai szeretet kifejezése a célja. Az 

Isten Anyja istenn�i min�ségében mutatja be fi át a világnak, amiért majd meg 

kell halnia. A róka és a gazdája is szuggesztíven néznek szembe, mint id. Jan 

Brueghel Paradicsom-jeleneteinek állatai. A tanítás nekünk, a mindenkori né-

z�nek szól.

A negyedik kép Brendan II., mert az els� képet ellopták, ezért újrasz�tte!

Egy VI. századi ír szerzetes b�rb�l készült hajóját mutatja be, aki egy Tim 

Severin nev� történész feltételezései szerint többedmagával elérte Amerika 

partjait. A szélt�l duzzadó vitorlán kelta kereszt, a szoláris er�, és az örökké-

valóságot, a világ teljességét jelképez� kör-motívum a Menny és a Föld egysé-

gét szimbolizálja. Más felfogás szerint a teremtésmítoszbeli Paradicsom négy 

folyóját ábrázolja, amit az emberiség �si tudása látensen meg�rzött. A  hajó 

fölött vadludak szállnak, hangos szárnysuhogással szelik a friss tengeri leveg�t, 

a felhajtóer� szinte emeli a hajót, segíti a haladást.
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Rónai Éva gobelinjei többsíkú m�vek, bels� víziói munka közben alakítják 

ki a gazdag részleteket, látszólagos naturalizmusukkal párhuzamosan rejtett 

értelmet hordoznak. Játszik az anyaggal, a kompozícióval, variálja a gondolat 

szintjeit.

A  játszó ember kortalan, és kortalanok az alkotásai is, így adta át magát 

évtizedeken át a Kisképz� textiltanáraként a jöv� generációnak.

B. Tóth Klára

Brendan expedíció


