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MAGASLATI KÖRNYEZETBEN
ERDŐ PÉTERREL
Hitem: kegJjelem. Eza címeannak a könyvecskének,
amelyben Erdő Péter bíboros, prímás tanítványá
val, Kuzmányi Istvánn al folytatott beszélgetését
adta közrea Kairosz. Ifjúságát visszaidézve az az
olvasó érzése, hogy a Szentlélek kegyelme segí
tette és irá nyíto tta pályaválasztásában . Olyan
példás életű papokkal beszélgethetett, mint a pia
rista Magyar István, a Mikszáth téri gimnázium
ban lenyűgözte Kovács Mihály hivatásszeretete és
Fekete Antal alapossága . A szemináriumban kö
tött barátságot Kovács Istvánn al, a "dokiva l", s
mindvégig támogatta Lékai László. Emlékezése
ismé t megerősített abban a tudatban, hogya
nyomás alatt erősöd ik a meggyőződésből fa
kadó hit. Abb an a szeren csében volt részem,
hogya bíboros úr által felsoroltakat, az itt emlí
tetteket legalábbis - ismerhettem. Némelyikük
valóban elha tározó befolyással volt életem ala
kulására. Magyar tanár urat, szüleim egye temi
kollégáját , csak "Pistaként" emlegették, gya kori
látogatónk vo lt. Fekete tanár úr nem kis büsz
keségemre egyszer ezt mondta: "Ezentúl szó líts
Tóni bátyádnak és tegezhetsz." Kovács "do ki"
pedi g osztálytársam, rövidre szabott élete vé
géig kedves barátom volt. Lékai bíboros úr egy
szer hatalmas csomag almát nyomott a kezem
be, azzal az intelemmel : "Vigye haza atyaságod
a gyerekeinek!" Ilyen ember volt.

lIletlenségnek minősülhet a kötet kapc sán
személyes emlékeimmel is előhozakodnom, de
talán ez is jelzi, mennyire rezonál az előadottakra

az olvasó, aki ugyancsak megélte ezt a kort , s
élete végéig hálát érezhet azok iránt, akiktől tar
tást és hitet tanulhatott.

Erdő Péter pályája alakulásában folyv ást érez
hett e a kegyelem jótékon y seg ítségét. Am leg
alább ennyire megragad óak - a tanulságosak
alighane m találóbb kifejezés - azok a részek,
ame lyekben nem maga s színvona ion művelt

szakter ü leté ről . az egyhá zjogról beszél (enn ek
Európa sze rte elismert m űvel ője) , han em egy
házszervezési kérd éseket taglal. Az egyszerű

hívő is érzi, menn yire fontos az egy ház hoz való
tartozás kötelékének erősítése, mekkora a jelen
tősége a család pasz torációnak, hisz a családok
nemcsak a kölcsönös szeretet kialakításának
műhelyei, hanem a papi hivatás előkészítői is, s
erre napjainkban különösen nagy szükség vol
na, hogy ne missziós terület legyen hazánk.
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Ezekről és sok egyéb hitéleti kérdésről nagyon
fontos megfigyeléseket olvashatunk.

Ha összefoglalóan jellemez ném a könyv
hangnemét és a benn e megjelenő gondolatokat,
elsőnek a józan realitásérzék fogalma jut eszem
be. Erdő Péter számvetést is készít , hogy elmé
lyítse a hitet, igazi, erős közösséggé formálva he
lyi egy házunkat. Ennek egyik állomá sa a
nagysikeru Városmisszió volt, amelyet érdemes
megism ételni, jelezve, itt vagyunk, hitünk ha
zánk javára váltható reményt ad.

VÁSÁRY TAMÁS
A 75. évé t nemrég megélt zongoraművész-kar

mester a Budapest TV-ben beszélgetett Bóta Gá
borral, aki nagyon élvezetes műsorokat készít.
Szokás szerint a betelefonálóknak valami t el kel
lett mondaniuk a művészről , s jutalmul két je
gyet kap tak a Vígszínházba vagy a cirkuszba (l).
Szerettem volna megkérdezni Vásáry Tamás t,
emlékszik-e arra a Károlyi-kerti hangversenyre,
amelyen három fiatal versenygyőztes (Gabos
Gábor, Frankl Péter, V ás áry Tamás) játszott egy
egy zongoraversenyt. Erezni lehetett a közönség
reakci ój ából. hogy Vásáry bámulatosan népsze
rű . Akik bennfent esek voltak, elámiták, hogy
Kodály Zoltán egyengette pályáját. 1956-ban tá
vozott Nyugat-Európába . Nem fogadták tárt ka
rokk al, komol y megélhetési nehézségei voltak,
mígnem Tóth Alad ár közbenjárására az akkor
már világhírű karmester, Fricsay Ferenc kétéves
ösztöndíjat szerzett számára, és megjelent egy
Liszt-lerneze is. Ez volt karrierjének elindítója.
Evente száz koncertet adott kiváló zenekarokkal,
karmesterekkel.

Egy nagyon fontos gondolata nagy hatást tett
rám . "Az a zene, ami nem visz át - hacsak kis
mértékben is - egy magasabb l élek állapotba. az
számomra nem zene. Mit értek maga sabb lélek
állapoton? Azt, amikor túllépünk személyes ön
magunkon. Ez történik a vallásos révületben, a
magas fokú meditációban , vagy akár a szeretet
ben, szerelembe n való önmagunk feladásában.
Amikor a zene hallgatása közben egyszerre meg
szűn ik bennünk a belső párbe széd önmagunk
kal. .." , azaz kinyílik a lelkünk a köznapiaknál
fontosabb üzenetek befogadá sára . Ez a nagy mű

vészet ajánd éka, s megkaphatjuk Vásáry Tamás
tól, a zongoristától épp úgy, mint akarmestertől.

Visszatérő álmában vég telen bold ogsággal
állt a debreceni nagytemplom előtt, mert végre
hazatérhetett. 1972-ben, miután szüleivel meg
kapta a svájciállampolgárságot, álma valóra vál
hatott. Első útjuk a cívisvárosba vezetett , felesége



a nagytemplom elé vezette, s átélhette ugyanazt
a boldogságot, amelyet álmában érzett. Buda
pesti hangversenyét követően találóan írta a Ma
gyar Nemzet kritikusa: Vásáry Tamás élete meg
próbáltatásai után is megőrizte magában a tiszta
gyermekség lelkületét.

1993-tól állt a Rádiózenekar élén, s a magyar
hangversenyélet egyik meghatározó személyi
sége lett. Az ma is. Közvetíti számunkra a zene
megtisztító és felemelő üzenetét.

HÁNDEL
A zeneirodalomnak ez a kivételes őriása mindig
lenyűgözött.Azóta kötöttem vele barátságot, ami
kor elolvastam Romain Roland róla szóló köny
vét. Igaz, némelyik értékítélete berzenkedést kel
tett bennem. A Messiásról például nem sok jót
mond, pedig az Alleluja a maga nemében párat
lan. Evekig ezt a művét hallgattam egy mikrole
mezen, aztán felébredt bennem a kívánesiség.
vajon közismert zenekari alkotásai (Vízi zene, Tűz
játék-szvit, concerto grossók) mellett mi lehetett a
magyarázata, hogy akkora hatást gyakorolt Ang
lia zenei életére. Igaz, ez a hatás hol elutasításban
nyilatkozott meg, máskor pedig óriási sikerei irá
nyították rá kortársai figyelniét. A nagy bukások
magyarázatát különféle intrikákban és énekesei
torzsalkodásaiban kereshetjük. Ezek gyakran
operái ellenséges fogadtatásában nyilatkoztak
meg. Szégyenkezve kell megvallanom. ebben a
műfajban született alkotásaiért nem rajongok.
A hiba bennern van, de már aligha fogok meg
változni. Ugy látszik, azzal sem szabad büszkél
kednem. hogyellágyulok, ha orgonaversenyeit
hallgathatom, az általam ismert szakirodalom
némi fenntartással elemzi ezeket.

De az oratóriumai! Ifjúságomban Ferencsik
János és Forrai Miklós vállalkozott némelyik
megszólaltatására. A siker szédületes volt. Ak
koriban az ilyen típusú művekrőldivat volt fa
nyalogni. ám a közönséget nem lehetet becsapni.
Lenyűgözve hallgattam a Júdás Maccabeust, és
arra gondoltam, Handel egyéniségéhez meny
nyire illik az Ószövetség fensége.

Es megkezdődött a hajsza. Megvettem a
Brockhaus lexikon Handellel foglalkozó könyv
nyi részletét. és buzgón bekereteztem a művek
közül azokat, amelyek megvoltak lemezen. Az
eredmény lesújtó volt. A Messiásból ugyan több
felvételt is birtokoltam. megvallom. elsősorban
azok dobogtatják meg szívemet, amelyeken nem
a korhűség ~z uralkodó, hanem zeng a kórus és
a zenekar. Es elkezdtek jönni a szebbnél szebb
oratóriumok, a lenyűgöző Izrael Egyiptomban, a
Sámson, Salamon és a többiek. Mindig a hitnek új
dimenziója tárult föl előttem; ezek a művek va
lamiképp a magasságok felé emelik a szíveket.
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Ha az Eszter második részének hatalmas kóru
sát hallgatom, elakad a szavam.

Bizonyára egészen más zene ez, mint amilyen
Bach passióiban, a h-moll misében, a Magnificat
ban vagy a kantátákban hallható. Megkockázta
tom: Bach bensőségesebb, Handel hatalmasabb,
de mindketten a fizikán túli világba vezérelnek.

RÓNAY LÁSZLÓ

VILLÁNYI LÁSZLÓ: VALAKI MAJD
Ismeretlen költőnők versei

Villányi László szeret egyetlen jól meghatároz
ható koncepció köré szervezni teljes kötetnyi
verset. Szeret továbbá a nő és a szerelem örök té
májára újra és újra rácsodálkozni. S tapasztal
hattuk már: a kísérletező szerepjátékosság is
kedves elfoglaltságai közé tartozik; amint (ettől

nem függetlenül) az irodalmi önreflexió eszkö
zével is nagy kedvvel él. Legújabb versesköteté
ben e négyet együtt szereti, e négy egyszerre
kedves a számára. Ami pedig ennél is lényege
sebb: az olvasó számára is.

A valaki majd69 rövidke verset tartalmaz. Az
alcím útmutatása szerint: ismeretlen költőnők ver
sei ezek. Mégpedig 69 különböző nemzetiség,
nyelv, kultúra köréből - a kína itól a pakisztá
niig. A távolítás, a közvetettség többszörös és
többrétegű: (l) több szerzőről van szó, (2) a szer
zök "ismeretlenek", (3) mind külföldiek és (4)
mind nők. (Anekdotikus adalék: a recenzens ta
lálkozott könyvlistával. amely a kötetet antoló
giaként tüntette föl.) Hogy mégis egységes, még
pedig szervesen egységes munka jött létre, abban
alaki és poétikai tényezők egyaránt szerepet ját
szanak. Weöres, Esterházy, Parti Nagy "nőiro

dalrni" nyelvjátékai után ez nem kis teljesítmény.
A gyakori irónia és a helyenkénti frivolitás

dacára is megőrzött intim líraiság, amely a té
maválasztásból (szerelmi viszonyok) s a hang
nemből (rnély alanyiság) következő erény, a
kötet egészét meghatározza. Ahogya formális,
verstani egyneműség is összefűzi a szövegeket:
a címeket két, az adott versből kiemelt szó ké
pezi; a verseket négy, egyetlen mondatba rende
zett, rím telen sor alkotja.

Hol vallomásos. hol emlékező beszéd szólal
meg a művekben; a beszéd tárgyát egyszer a só
várgás szép kínjai, másszor az elszakadás köznapi
traumája adja. A stílus a kedvesen pajzántól a
meghitten személyesig vonzóan sok szinten telje
sedik ki. A "japán kőltőnó" haikuszerűen finom
képet fest: "Hegyes tüskékkel. mit se sejtve, / zöld
burokban hozta ajándékát, / s írom neki: nem fe-



szegetem. / magától nyílik a gesztenye héja" (ma
gától nyl1ik; 8.).A "szlovén" versében balkáni szür
realizmus kel életre: "Milyen könnyen elcsábulsz,
a szép vörös hajú / költőnőnek rögtön a kedvenc
kiméráiddal / hozakodsz elő, s hajlamos lennél
elhinni, / a hajnali vonathoz ő küldte mind az
ötven őzet" (hajlamos lennél; 27.). A "bolgár" vál
tozat lételméleti tanácsot rejt az ajándékozó gesz
tusba: "Mikor süteményt küldök, rigóval. nap
fénnyel, / ne vigyenek tévútra gondolataid, a rigó
rigó, / a sütemény sütemény, élvezd, ha úgy mu
tatja, / ahogyan addig még nem, kavicsod erét a
fény" (még nem; 32.). A "madagaszkári" sorok
frusztrált erotizmusa egyszerre megejtőés mulat
ságos: "Megtanított felismerni a hangok árnyala
tát, / de amikor ágyamra sütött a hold, s kottával
/ takartam mezítlen mellemet, bizony nem arra /
vágy tam, hogy némán hegedűjét vegye kézbe"
(bizony nem; 45.). A "kambodzsai" versbeszédben
pedig épp a tartózkodó szemérem vall a vágyó
dás erejéről: .Eppen beleharaptam az almába, mi
előtt föltűnt / a furcsa társasággal, tartogattam a
falatot (íze / akárha az ő szájában), egyenesen tol
tam a biciklit, / tudvaL] hogy néz, és csak a sa
roknál kezdtem el rágni" (íze akárha; 68.).

Sokféle stílus, megannyi közelítés ugyanah
hoz - ami azonban mindig más arcát mutatja. A
"bonyodalomnak elég maga a mű" (itasd át;12.)
rezignált szerelemképe, a "bennem megváltót ne
keress" (sem lehetek; 35.) távolságtartó józansága,
a "lavina alatti idő" (testem nem; 42.) hideg em
lékezéslírája, a "velem te ne, véletlenül se ál
modj" (valaki másnak; 43.) elutasító szenvedélye,
"a nap / többé nem" (többé nem;47.) epigram
mába sűrített elégiája mind-mind a maga mód
ján árulkodik a szerelem bonyolultságáról.

"Mert mindig ebbe: mindig Istenbe és Isten
hiányába vagyunk szerelmesek... " - írja egyik
esszéversében Beney Zsuzsa. Villányi László ver
seiben nem mutatkozik nyílt metafizikus igény.
Am a szerelem rejtélyes metafizikájával mind
egyik költőnő szembesül, megküzd, számot vet.
Mindegyik költőnő- s majd mindahány olvasó.
(Orpheusz, Budapest, 2008)

HALMAJ TAMÁS

W. G. SEBALD: AUSTERLITZ

A 2001-ben 56 éves korában elhunyt, Nobel-díjra
esélyesnek tartott német író, Winfried Georg
Sebaid művészete immár a magyar olvasó előtt

sem ismeretlen. AKivándoroltakcímű, műfajilag

nehezen meghatározható kötet után a szerző ha
lálának évében megjelent, főműként számon tar-
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tott Austerlitz című regény is napvilágot látott az
Európa Kiadó jóvoltából, Blaschtik Eva kiváló
fordításában. A magyar kiadás megőrziaz eredeti
kötet felépítését, ami jóval több, mint egyszerű
kiadói gesztus. A könyv borítóján ugyanis egy
fénykép látható, amelyen egy kopár, sík mezőn

álló, díszes, fehér apródruhába öltöztetett, feltű

nően értelmes arcú kisfiú tekint a nézőre, míg a
háta mögötti térség homályba vész. A regény vol
taképpeni témája nem más, mint hogy fény derül
a kisfiú, Jacques Austerlitz kilétére: ám a mű lap
jain az ismeretlenségből kibontakozó élettörténet
súlyos traumákkal terhelt - olyan történésekkel.
amelyek a teljes idegenségbe taszítják a saját élet
történetét elbeszélő címszereplőt,és nem hagyják
érintetlenül sem a regény elsődlegeshallgatóját.
a történetet feljegyző-tolmácsolóelbeszélőt, sem a
történet tanúját. az olvasót.

A mű elbeszélője a hatvanas években találko
zik Austerlitz-cel az antwerpeni pályaudvaron.
és a kezdetben építészettörténeti vonatkozású
beszélgetéseik az újabb és újabb váratlan talál
kozások során Austerlitz életére terelődnek.A re
gény - poétikai kifejezéssel élve - szinte egyet
len hatalmas monológ: ám mint minden jelentős

mű, úgy az Austerlitz is az irodalom, s ily módon
az irodalomról való beszéd lehetséges fogalmai
nak sajátos értelmezését jeleníti meg. A mű alap
ján az irodalom elsődlegesenaz élettörténet elbe
szélésének közege, s mint ilyen, eleve feltételezi
azt, aki meghallgatja azt az élettőrténetet, amely
nem zárulhat önmagára, hanem történetisége
folytán nyitott, mások élettörténeteibe. s rajtuk
keresztül a történelem szövedékébe fonódik. S en
nek az élettörténetnek - így az irodalomnak is
- meg kelJ találnia azt a nyelvet, amely képes
artikulálni a szűkösségnek és a tágasságnak, a
mások által okozott felmérhetetlen szenvedés
nek, rettenetnek és a másoktól nyert beláthatat
lan örömnek, értelmességnek azt a viszonyát,
amely rendkívüli érzékenységgel, érzéki gazdag
ság és tárgyszerű pontosság páratlan összhang
jával jelenik meg a műben.

Szűkösség és tágasság kapcsolata már Auster
litz gyermekkorának történetét áthatja. A negy
venes években egy walesi prédikátornál és an
nak nejénél nevelkedő Austerlitz, miután a
házaspárt felőrli egymás és az egész világ iránt
érzett rideg szeretetlenségük, egyik iskolatársá
nál megismerkedik a valóság addig ismeretlen
bőségével.Austerlitznek kinyílik a szíve az ás
ványok, a legkülönbözóbb növényi és állati for
mák növekedése, a mások otthonos és kölcsönö
sen óvó társaságában szemlélt érzéki sokféleség
iránt, és mintha ezek a tapasztalatok alapoznák
meg Austerlitz figyelmét, amely lehetővé teszi
számára a jelenségek sokrétű, gazdag, minden



érzelgősségtől mentes megfigyelését és leírását
(ennyiben az Auster/itz igazi intellektuális re
gény). Az iskola elvégzése után kutatói álláshoz
jutó Austerlitz azonban szembesül azzal, hogy
életének első évei Walesen kívülre nyúlnak, va
lójában ötéves korában került aszigetországba.
A múltja elől módszeresen menekülő,minden
nyomot, utalást mereven, önmagát is becsapva
kizáró Austerlitzen egyre inkább elhatalmaso
dik a bénultság, jelenben megrekedtség, érzelmi
szűkösség, amely a szorongás és a szellemi le
épülés igen részletesen ecsetelt formáival sújtja
- egészen addig, míg London egyik külvárosi,
lebontásra ítélt pályaudvarán elborítja az emlé
kezés: ötéves korában erre a helyre futott be az
őt szállító vonat. Austerlitz végül Prágában talál
rá gyermekkorára, itt szembesül azzal, hogy zsi
dó szűlei, a világháború forgatagában Párizsba
menekülőapa és a náci téboly markába jutó szí
nésznő anya a vész előtt Angliába menekítették.

A prágai út elbeszélése tartalmazza a regény
talán legmegrázóbb leírásait: többek között azt,
hogya gyermekkori lépcsőházba belépő Aus
terlitz szívében miként fonódnak egybe a múlt
ból előtörő emlékek a jelenbeli látványokkal.
illatokkal. Ám az érzékelés és az emlékezés ösz
szeszövődése a legkevésbé sem veszélytelen:
arra derít fényt, hogy nincsenek ártatlan terek.
A békés európai nagyvárosok látszólag leghét
köznapibb épületei, utcái a szenvedés rettenetét
zárják magukba, és ~z a rettenet minden ottho
nosságot lerombol. Igya gyermekkorát vissza
nyerő Austerlitz elveszíti magát: a gyermekkor
otthonosságát megsemmisítőterror után, amely
egyik legcinikusabb intézkedése során az elhur
coltakkai építtette meg a zsidók eszményi ott
honaként propagált várost, immár csak a teljes,
a világ egész tágasságára kiterjedőotthontalan
ság képzelhető el- és ez az otthontalanság áll
hat szemben azzal a diadalmas, látszólag a múlt
gazdagságán alapuló növekedéssel, amely való
jában a felejtésből táplálkozik, s amelynek szo
morú példája a párizsi zsidóságtól elrabolt érték
tárgyak raktára helyén épült Nemzeti Könyvtár.

A regény a pusztulás képeivel zárul. Az elbe
szélő, miután elválik az apja nyomait felkutatni
igyekvőAusterlitztől,egy könyv olvasásába me
rűl, amely egy litvániai erődről számol be, ahol
harmincezer zsidót gyilkoltak meg. A falakon
nehezen bár, de még kivehető néhány név, az ál
dozatok nevei. Az egyre kibetűzhetetlenebbé

váló világban roppant felelősségnehezedik a ta
núkra - azokra, akiket az irodalomtudomány
olvasóknak szokott nevezni. (Ford. Blaschtik
Éva; Európa, Budapest, 200?)

GÖRFÖL BALÁZS
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ÉLMÉNYSZERŰ GONDOLATISÁG
Bényi Eszter és Kovács Péter kiállítása a
tatai Magyary Művelődési Központban

Érdekes, hogy több mint húsz év előtt - 1986
ban - éppen Tatán, a Kuny Domokos Múze
umban volt a két textilművész, Bényi Eszter és
Kovács Péter első közös kiállítása. Párosukat. il

barátságon túl, nyilván az azonos vagy egymás
hoz nagyon is közel álló érdeklődés és művé

szetfölfogás tartja egyben. Magyarán: a láthatón
túli val való érintkezés (innen több-kevesebb
szakrális irányultságuk). Ám technikailag 
azon belül, hogy mindketten a klasszikus (fran
cia) gobelinre esküsznek - más-más módon
képzelik a felület hatásos megmunkálását. Ko
vács a helyenként durvább, plasztikusabb. fo
nalkötegei némelykor oszlop-erdők,Bényi a ki
simultabb, az oldottabb. Az előbbi, a figuralitást
sem megvetve, szívesen kalandozik a magyar
történelem és művelődéstörténet (korona, pa
lást) területére, a motívumok igazságtartalmát
és szépségét ideemelve a mába, az utóbbi pedig
némi absztrakt jelleggel a kelet bö1cseletét - a
gondolatilag értelmezett, hatásos csöndet - és a
Szentírás, valamint a bibliai jelképtár egyetemes
tanítását, bö1cselmét visszhangozza.

Két karakter, két önálló életmű. Egyik és
másik is - hol nyíltabb, hol rejtezettebb utalás
sal - az ég kárpitját feszegeti, mintha ebben az
örök érvényű, de korunk forróságát ugyancsak
tartalmazó elvágyódásban a személyiség meg
annyi jegye jobban megmutatkoznék. Kétség
nem fér hozzá, hogyatextilkép ürügyén vala
milyen időutazásról - sok százados terrénu
mok meghódításáról - van szó, ugyanakkor a
föltörhetetlennek látszó szépség-burok (érze
lem-katedrális) titkainak a fölfedéséről. Látva
lássanak - ölti magára mindkét művész az Ige
palástját, s ebben a valóság roncstelepét mind
untalan megkerülő"szakrális" bódulatban lesz
csak igazán észlelhető- a felületes szemlélődés

nem elég - a megkergült világ valamilyen ben
sőséges műszerrel, a lélek iránytűjével való meg
rendszabályozása. Bár törvényerejű mozzanat
nak aligha mondható az ilyesféle - jobb szó
híján - teremtő hevü/et, ám mindaz benne van,
ami az anyagszerűségében is fogható anyagot,
főképp a látványvilág sugallta szépség- és igaz
ságtartalom okán, kiemeli természetes közegé
ből, és föltolja ama régióba, amelyben az "an
gyali üdvözlet" hírvivői trónolnak.

Bényi Eszter élményvilága a természet jegyé
ben alakuló, az organikus motívumokba a míto
szi jelképtár egyes szimbólumait beépítő mú
vektől - az Esőünnep (1986) fókuszában lévő

sötét barna "fatörzs" egy kitárt szárnyú, fekete



madarat fog közre - a kész formában is réteg
ződő műveltségélményen át ("Piros/ikmára fákon
a levél" - Petőfi emlékére, 1998) a kozmikusságá
ban (általánossá váló jelrendszerében) kultikus
örömünneppé váló gobelinekig terjed. Ez utób
biakon, a korszak hatásos szakaszait fölmutatva
(A tó arcai, 1992; Csend - 1994), a csend robba
nása készülődik. Ez a folyamatos befelé fordulás
természetesen nem teszi érdektelenné a szín- és
formavilágában is dinamikus Gyökerek (1988)
erő-absztrakcióját és a vertikális kazettáiban a
kékes barna szikla vagy folyó illúzióját keltő

színtöredékek ritmusvariációit (Befejezetlen mon
datok - 1991), de a textilművészt most már job
bára - hogy egyetemesebbé váljék a mondani
való - az ég és föld közötti ingázás, a való világ
mögötti sejtelem vagy épp a hit jegyében meg
képződőbizonyosság izgatja.

Nem mond le teljesen - miért is tenné? - a
hagyományosabb, némiképp az alakrajzhoz köt
hető ábrázolásról. sőt leleménnyel vegyíti bizo
nyos nonfiguratív motívumokkal. Tipikus pél
dája eme szerkezeti rendnek a gyapjú-műselyem
Amint fenn, úgy lenn (2001)című szőnyeg. A bar
nás-zöld part (vagy sziget), égi mását képezvén a
valónak, a vízben tükröződik. A fölülről (fehér)
lefelé sötétülő felület szerint a konkrét világ egyre
sejtelmesebb lesz, s a belső kereten belüli, foko
zatosan absztraktabbá váló kép - a már említett
motívumokon kívül például a víz tükör zöldes
"áramlásával" - egy szűrkés-fehér légtérben
meg van lebegtetve. Ehhez hasonló intenzitású
textilkép - a tárlat méret szerint is impozáns da
rabja - a Világok határán (2000)című kompozíció.
Középpontjában, a szűrke-kék-barna mező fölol
dasaképp. a fehér sugarakkal-csíkokkal meg
szaggatott világos napkarima áll. A fehér - szik
rázó - korongon belül sötétkék. s a kárpit széléig
barna felhők hullámzanak (imitálva az indítóél
mény - napfogyatkozás - káprázatát). A mű

vész az alsó és a felső sötétbarna-szürke mezőt

egy-egy horizontális szalaggal- bennük 5-5 kör
alakú ábra (szürkében fehér folt) - szelte ketté.
Gobelinje szerkezete révén is különleges, nem
különben a figuralitásból (ősi magyar tarsolyle
mez ábrázolatai) az absztrakt felé villódzó, a ter
mészetélményt értékjavak ellentétében (világos
és sötét) belső tartományokká fordító gondolati
kitárulkezása miatt.

Itt is, akárcsak korábbi tárlatán (Újbuda Galé
ria), jól látni, hogy Bényi Eszter művészete az
utóbbi évtizedben mily erősen hódított meg 
földrajzilag is (Kelet, India, Japán stb.), és gon
dolatilag is (Biblia, buddhizmus, Zen, taoizmus)
- új és új területeket. A csend szövetébe beleál
modta az imát mint az alkotás kegyelmi állapotát
előhívó és megtartó értelem- s érzelem-faktort-
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a gobelineket személyében nemcsak a textilmű

vész, ám a lélekgyógyész is szőtte -, s ebben a
telítettségben láttatja Az ut (rnint szakrális tarta
lom, mint önmagába mélyedés és megigazulás
megtisztulás) véghetlenig nyúló szimbólum
sorát. De a Tao (2004) nemcsak a némi konstruktív
motívummal (Wágner Nándor szobrász-műter

mének ablakaival) megérzékített. valós voltában
is elvont látványvilág, hanem az ezen a szűrőn át
sejlő hegyvonulatok-dombok (alul zöld hegyek,
fent világos szürke felhők mint a kék-zöld he
gyek-dombok kontrasztjai) megbékélést sugalló
- paradox: élő - rekvizitumai is.

Az Imák I. (2005) és az Imák II. (2006) - az
előbbi a japán ecsetírást aranyba vonó kívánó
kérlelő céduláival (fókuszban egy hatásos kalli
gráfia), az utóbbi a 7x7 darabot rögzítő kívánó
táblák zárvány jellegűkazettáinak rendszerével
- maga az életútnyi teljesség. Zárt fegyelmű
mondanivalóját és szerkezetét átlengi valaminő,
az ábráknak bölcseleti súlyt adó sejtelmesség.
A kifeszített zsinóron - tibeti tájrekvizitumon
- színes cédula formában megjelenő népi hie
delem- és szokásvilág (lmazászlák: a holtakért
2007) a sziklás hegyek és szűrkés-barna foltok
rideg valóságának az oldója, míg legújabb gobe
linje tSzeretet 2008) - előzményként a kisebb
méretű Mintha tavasz lenne (2008) őszi fényzuha
taga szolgált - a Pál apostol szeretethimnuszából
vett szöveg szalagírásával (hol színét váltogató,
hol a motívumkincset gazdagító fénybetűivel)vall
az egész világot behálózó isteni jóakarat, a sze
retet nélkülözhetetlenségéről.

Kovács Péter visszafogott, a pasztell bárso
nyára emlékeztető színvilága - ezért is nagy
meglepetés a szinte előzménynélküli új gobelin,
a Fa - tenyér (2008) harsogó életöröme. színtob
zódása - jócskán elüt Bényi Eszter textiljeinek
artisztikus látványától. A művész a csaknem
monokróm homokvilág. más megvilágításban a
nyugalmat árasztó (sokszor plasztikailag is
megdolgozott) tört fehér háttér-egyneműségé

ben hisz. Ebben a tudatos - a színek tekinteté
ben jól meggondolt - visszavonulásban azon
ban nem sikkad el a társadalmi-történelmi, s a
magánmitológiából is merítő példázatok hatás
mechanizmusa, sőt evvel a fényt befelé nyelő

gesztussal szinte kiemelődikegy-egy fontosabb,
a nonfiguratív formavilágával is beszédes mon
danivaló. Hiszen a "színeket", vagyis az egy
mástól jól megkülönböztethető látványtartal
makat gyakran a francia gobelint az ógobelinnel
vegyítő, a felületnek plasztikai hullámzást adó
(megtévesztőenszinte fény - árnyék hatását
keltő) vegyes technika adja.

Ezzel a fogással emelődik ki - a figuratív kép
világ hatásos elem - a Fehér variációk VII. - Egés



föld (1998) két rajzos, enyhén színezett ábrája, a
koronázási palástról vett Krisztus és a két madár,
a durva felületű, gyűrt pontok és vertikálisok tő

megét mutató háttérből.S az üzbegisztáni (ternp
lomlélményt hordozó, az architektúra jegyében
szövött Mese Híváról (2000) gótikus boltozatai
aligha rejtenék magukba az oszlop és fal ég meg
tartócsodáját - középütt, a rövidüléssel ábrázolt
hajó hatásának teljében egy profán oltárkép -,
ha az arany kontúrokon belüli rusztikus oszlo
pokból épített falazat nem sugallna a fókuszba ál
lított alakkal ("szentképpel") szemben valaminő

dinamikus kontrasztot. Kovács igen jól érzi az
egynemű közeg felületi (nem egyszer drámai)
.föllazításét" - organikusságukban is nonfigu
ratív ábráinak (nyitódó-csukódó szárnyainak s a
velük szimbolizált korpusznak. valamint a repü
lést-elvágyódást szinte fizikai tárgyként ábrázolt
alakzatoknak) innen a lendülete -, és biztos
anyagismerettel tud is arról tenni, hogya lát
szólag egynemű, nem differenciált színvilágú fe
lület is érzékletesnek hasson (Fehér variációk I. 
1986; Fehér variációk IV. - Ég felé - 1988; Fehér
variációk II. - Föld felett-1986).

A Fehér variációk VI. - A Napfelé (1995) arány
lag kis mérete ellenére is (56x53) közvetíteni
tudja - ugyancsak a vegyes technika jóvoltából
- azt a "szívnagyobbodásos", a mályva szín
mezejében csúcsosodó robbanást (az égig érő fa
mint faliosz ugyancsak segíti az erotikus háttér
- az életességében bozsgó világ - kiteljesedé
sét), amely egyetlen öntörvényű, plasztikailag
hatásos motívum által is létrejöhet. Es létre is jön,
hiszen Kovács Péter nonfiguratív textilképei 
a szürke-barna kontúr-,foltjaiban" is rajzos Mag
zat (1981)és a sárga-barna fókuszú lángot beke
belező nyers-fehér izzás, ugyancsak a plasztikai
erő révén (Mag-tanulmány, 1970) - a felületi

redők hullámzását képépítő elemmé téve, a kom
pozíciós rend és rendezettség szinte törvényerejű

meglétéről tanúskodnak. Az Aprilis (2006),vala
minő megújulás hírnökeként - középpontjában
a léggyökereit bilincstörésre használó, koronáját
göcsörtös ágaival is égig emelő fa - egy szaba
dabb világ eljövetelét hirdeti, míg a bonyolultabb
motívum-szerkezetű Misztérium (2000) három
táncoló figurájával s legkivált a Nap és a Hold
parosat a gordiuszi csomó szétvágására alkal
masnak tartó aktív jelenléttel sokkol. Mítoszi erő

vé emelve a múló idő építve is roncsoló (római
óra-számlap) fogaskerék-láncolatát.

Ugyancsak nem megvetendőeka tárlat ha
gyományos (francia) gobelinjei. S itt elsőbben

nem is annyira a valaminő történelmi-művelő

déstörténeti-mítoszi motívumvilág vagy figura
arzenál jellegzetes alakjait szimbólummá tevő

textilképekre gondolok - a Házi oltár (2001) a
koronáról ismert Krisztust, Gábriel arkangyalt
és Szent Györgyöt idézi meg, s a másik, nem is
olyan nagy textilkép pedig a színes bordűr közé
vonva az AngyalWaXII. századból (2000) -,
hanem azokra a kis, szinte eszköztelen gobeli
nekre (KékHold - 2005; Virágzó fa - 2004; Erdő
viharban - 2002), amelyek szonáta egyszerű

ségű és tisztaságú képi világában a leleményes
szín- és formakonstrukció költői vallomással ér
fel. S a Kovács Péter-i életmű még emellett is
szolgál meglepetéssel. Egészen kiemelkedőa 
mindenképpen új korszakot nyitó - Fa - tenyér
című gobelin. A korábbi, pasztell árnyaltságú
színvilág áthágásával olyan, erős érzelmi töltésű
textilkép jött létre, amelyen az eget tartó fako
rona fészkében a balsorssal sújtott világ meg
annyi kitaszítottja otthonra lelhet.

SZAKOLCZAY LAJOS

Minden kedves Olvasónknak
áldott Új Esztendőt kívánunk!
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