
� Azt ígérte egyszer egy Attila nevû nagyobb fiú egy
Balázs nevû kisfiúnak, hogy megkapja a távolságot,
mint üveggolyót, ha most lehunyja a szemét, és el al -
szik. De mi szüksége van egy ilyen kis gyereknek pont
a távolságra? Szabad ilyesmit egyáltalán emlí te ni ne -
ki, mielôtt magától is eszébe jut? Nem lehet, hogy
egyenesen felelôtlenség? Nem addig boldog, amíg
nem gondolkozik ilyeneken? Mert persze izgalmas,
vonzó és csodálatos dolog a távolság. De ijesztô, ször-
nyû, embertelen és közönyös is! A távolság veszélyes.
A távolság vágyat olt a lélekbe, de olyan vágyat, amit
nem lehet kielégíteni. A végtelenségnek a vágyát, az
ûrnek a vágyát. Ördögi praktika, csábítás. Megüli a
lelket, és nem ereszti. A távolságba bele lehet bolon -
dulni. A fiú, aki a verset írta Balázsnak, ezt jól tudta.

Talán mindenkinél jobban. Nem sokkal késôbb bele
is ôrült a távolságba. Túl nagy távolságra került min -
dentôl és mindenkitôl, és végül nem bírta ki. Öngyil -
kossága elôtt ilyen sorokat írt: „Már bimbós gyermek-
testemet / szem-maró füstön száritottam. / Bánat szedi
szét eszemet, / ha megtudom, mire jutottam.”

Azt hiszem, azt akarta József Attila, hogy a kis Ba -
lázs soha ne jusson el a lelki pokolba. Ezért ígérte
meg neki az üveggolyót. Talizmánnak a távolság el len.
Megígérte, de nem adta oda. Hiszen neki se volt. 

Ráthonyi Kinga ilyen üveggolyókat készített ne -
künk. Pontosabban: olyan tárgyakat, amik magukban
hordozzák a távolságot. Talizmánokat csinált ne künk,
hogy megvédjenek minket a távolság gonoszságai
ellen. A lélek ûrje ellen. Az ellen, hogy életünk során
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desirée – talizmánok ûr-utazóknak; 
újvilágok speciális készségekkel valóknak 

Gondolatok Ráthonyi Kinga keramikusmûvész 
FISE Galériában kiállított munkáiról

Ráthonyi Kinga:
Bolondgomba / 

Kinga Ráthonyi:
Poisonous Mushroom

[2015] porcelán,
samott, festett

ezüstrókaszôr /
porcelain, chamotte,

painted silver fox fur
[10x25x10 cm] Fo
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folyamatosan távolodjunk mindentôl és mindenkitôl,
egymástól és saját magunktól is. Ezek a szobrok azt
akarják, hogy ne nôjön a lelkünkben a távolság a le -
hetôségek és a vágyak között. Távolság és vágy együtt:
maga az Elérhetetlen. Az itt látható talizmánok ezt
akarják elûzni.  Hogy ne ismerjük az elérhetetlenség
fájdalmát, ami minden lelki fájdalmak legerôsebbike.
Nem véletlen, hogy a kiállítás fôcíme a vágy, vagyis
desirée (a legenda szerint egy vitorlást hívnak így a Ba-
latonon, ilyen kisbetûkkel van ráfestve, hogy desirée,
naplementekor lehet találkozni vele kint a vízen, Kin -
gának egyszer sikerült). 

Vannak jó mûvészek, nem is kevesen, akik képesek
enyhíteni az elérhetetlenség fájdalmát. De nagy áron.
Lerakják ugyan elénk az Elérhetetlent, de úgy, hogy
egyúttal ki is ábrándítanak belôle: na nesztek, itt van
minden, látjátok, semmi se elérhetetlen, hát ezekre a
vackokra vágytatok annyira? Az ilyenfajta mûvészet
kegyetlen és varázslatmentes – viszont ôszinte. És ez
benne a csalás: azt sugallja, hogy ami ôszinte, az egy -
ben kiábrándító. És hogy ami nem kiábrándító, az

hazug. És azt hiszem, ez az, amit Ráthonyi Kinga nem
fogadott el. Inkább dupla varázslatot végzett el. Elsô
varázslat: ô is letette elénk az Elérhetetlent (pici por -
celántárgyak formájában), és nem hazudta azt róla,
hogy elérhetô. Viszont – és itt jön az újabb varázslat
– ezek a pici porcelánszobrok elérik azt, hogy ne fáj -
jon nekünk az elérhetetlen: boldog mosolyt csalnak
az arcunkra.

Hogy éri ezt el Kinga? Miniatürizál: megmintázza
a végtelent. A kezünkbe adja játékokként. Nézzük
meg, tapintsuk meg ôket. Kozmikus távolságokat fog -
hatunk meg velük. Csinál például egy kishajót, és
odaültet minket a szélére. Lenyugvó napot tesz elénk,
és úgy hidalja át a nyolc egész három tized fényperc -
nyi, százötvenmillió kilométeres távolságot, hogy csi-
nál nekünk egy egészen a Napig elérô tengert. Nem
is tudom, melyik a nehezebb feladat: a Napot leki csi -
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Ráthonyi Kinga: 
Tangó (részlet) / 
Kinga Ráthonyi: 
Tango (detail)
[2015] porcelán,
üvegmozaik, a teljes
méret: 6x30x31 cm /
porcelain, glass mosaic,
full size: 6x30x31 cm
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nyíteni vagy a tengert? Mert a tenger végtelen a ma ga
módján, a Nap–Föld-távolság pedig véges. És mégis
melyik a végtelenebb: a gömbölyû óceán, vagy a vi -
lágûr? Ilyen kérdéseket ültetnek a fejünkbe ezek a
szobrok. De egyben megnyugtatnak, hogy nem mu -
száj válaszolni. 

Hogy éri el Kinga, hogy a szobrai megnyug tassa -
nak? Hogy magukra vegyék a gondjaim egy részét?
Hogy érik el a boldog (már-már vigyorszerû) moso -
lyomat? Honnan van ezeknek a szobroknak ez az ere -
je, amit érzek rajtuk?

Csak tippjeim vannak. Ezek a tárgyak, mivel taliz -
mánok – nem csak mûtárgyak. Kérem tehát, nézze -
nek rájuk olyan szemmel is, hogy ezek a tárgyak itt
most – dolgoznak. Kettôs ügynökök: látszatra itt áll -

nak a talpukon, de közben élik a maguk szorgalmas
talizmánéletét. Most, ebben a pillanatban is. Próbál -
ják ki, válasszanak ki egyet, és nézzék pár percig. Én
megtettem. Egyszer csak meg fogják érezni, hogy ez
a porcelántárgy most is teszi a dolgát: valahol másutt
ûrutazók lelkét ápolja, démont kerget. Vagy vala hon -
nan éppen visszahoz egy elkóborolt pszichét. Távol -
ról közelre. Mert ez a talizmán dolga: közelt csinálni
a távolságból. De ha valakinek a varázslat túl prózai
vagy tudománytalan, akkor mondhatjuk egyszerûb -
ben is: amit itt, Ráthonyi Kinga kiállításán látunk, az
maga a Misztika. KEMÉNY ISTVÁN

író

A kiállításon elhangzott megnyitóbeszéd rövidített változata. 
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Ráthonyi Kinga: 
Hátsó lépcsôház / 
Kinga Ráthonyi: Back
Staircase
[2015] porcelán,
samott, üveg /
porcelain, chamotte,
glass [20x20x15 cm] 

Ráthonyi Kinga: 
Az elsô naplemente /

Kinga Ráthonyi: 
The First Sunset

[2015] porcelán,
üvegmozaik /

porcelain, glass mosaic
[5x30x29 cm] Fo
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