
96

Mágia. Ez a szó jut EszEMbE a Kordvitro új láMpái láttán. Mágia, MErt, ha a nézõ KözElhajol, EgyMástól 

tárgyilagosan ElKülönülõ anyagoKat lát: üvEgEt és cinKEt. és MégsEM csaK Ezt a Két EgyszErû dolgot látja.  

sõt fõlEg nEM EzEKEt.

Mágia
Egy hagyomány megújítása Kordvitro módra

Szöveg: 
Bojár Iván 
András

Mágia, amit ismert a katolicizmus is, ami-
kor középkori templomain, a korábban hasz-
nált alabástrom ablakok helyére festett, szí- 
nes ólomüvegablakokat rakott. Akkor a má- 
gia a révült elragadtatás, az emberi lépté-
ken, kisemberi tapasztalati szinten mesz-
sze túli hatáskeltés szolgálatában állt. Irá-
nya volt. Célja. Feladata. A mai feladat más. 
Mágiát vinni a mágiától megfosztott min-
dennapokba. Irracionalitást a túlontúl ész-
vezérelt életbe. A gyermeki rácsodálkozás 
mindannyiunkban elszunnyadt képességé- 
nek fölébresztését. Milyen egyszerû is mind-
ez, gondolom, miközben közelrõl szemlélem 
a lámpákat. Milyen triviális is. Sem nem vado-
natúj, sem nem elõképek nélküli megoldás. 
Üveg és cink. Ennyi. A mágia mégis innen 
indul, mint egy új dal, amely ugyanannak  
a zongorának a hangjaiból áll össze, ame-
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lyen a már régtõl ismert Chopin-prelûdöket 
játsszuk. Ez a kombináció nagyon gyorsan 
új, követhetetlen hatásmechanizmusok sze- 
rinti minõségbe csap át. Érzéki élménybe, 
amit az összetevõk tárgyszerû meghatáro- 
zásával nem tudunk sem megragadni, sem 
leírni. Az élmény újra és újraismételhetõsége 
azonban innovációt kíván: a mágiára való 
újfajta rápillantás képességét. A Kordvitro 
éppen ezt, a friss rátekintés újító megközelí-
tésének irányát keresi, találja, és jelöli ki.

A Kordvitro Kordás Kinga, Beyer György és 
Császár Csaba alkotta munkacsoportja a régi 
bûvölet kortárs feltámasztására vállalkozik. 
Átírják, újraértelmezik a tradíciót. Geometri-
kus fegyelembe szorítják a zabolázhatatlan 
bûvöletet. Statikai, szerkezeti értelemmel át-
hatott mértani rendszerbe szorítják a varázst. 
És ettõl a megfoghatatlan, határok közé nem 
szorítható, érzéki látványélmény még átü-
tõbb, még elementárisabb hatást kelt. És van 
valami, ami ezen is túlmutat. A tárgyak pasz-
szív állapota. Amikor nem világítanak. Ebben  
az állapotukban is kell lennie valamiféle  
megokoltságnak, értelmezettségnek, em- 
beri rendnek, amitõl létrejöttük nem önelvû, 
üres, hanem indokolt. Ezt az értelmet pedig  
az új lámpatestek statikai határokat fesze-
getõ szerkezeti feszültsége képviseli. A szél-
sõérték. A megkísértés révén keletkezõ, s a ha- 
gyományostól elrugaszkodó, új esztétika.

Már utaltam rá: mindez nagyon egyszerû, 
mert üveg és cink alkotja. És mégsem. A tár-
gyak, e két anyag strukturált viszonylata, 
ha csak egy sarokban állnak, vagy pusztán 
magányosan függnek is valahol, akkor sem 

ennyirõl van szó. Hiszen vagy a tárgy mozog 
akaratlan forogva önnön tengelye körül,  
vagy a tárgy körül maga az ember mozog. 
De leginkább mindkettõ. E tárgyak mágiája 
e mozgástól tör elõ, mint a kinyílt palack szel-
leme. Soha kétszer ugyanazt a hatást nem 
nyújtja, akár a tûz, ami bûvölve ejti foglyul 
a szemet. Ilyenek ezek a lámpák is. Ha rájuk 
nézünk, mohón figyeljük õket, mert nézésük-
kel olyasmit akarunk megfogni, megérteni, 
amit nem lehet. A Fényt! Így, nagybetûvel.

Azt a Fényt, amit még most is, hogy azt 
a gimnáziumban fizikai jelenségként tanu-
lunk meg, mégis eredendõen misztikus 
élményként élünk át. S ennek hordozója itt  
az üveg, ami homok és tûz. A Fény is izzás. 
Mint a búzamag, vagy a szõlõszem, melyek 
értékeiket az izzó Nap egybegyûjtött, ideér-

kezõ energiasugaraitól nyerik, ezek a pasz- 
szív tárgyak, pigmentált üveglapok is a Fény-
tõl telítõdnek föl simogató energiákkal. Egy 
maroknyi napfény. Egy emberi érintéssel el- 
fogott õselem.

A Kordvitro már tudja, mivel dolgozik, és 
tudja, mit akar. Ám ez egy út. Hosszú, kalan-
dos kirándulás. Túra. Van praktikus oldala,  
mint vállalkozás. És van elemelt, spirituális  
oldala is. Itt emberek statikai törvényeket pu- 
hítanak érzéki esztétikává. Üvegeket vágnak  
kívánt méretre. Idõt, figyelmet, gondolatok 
sokaságát kanyarítják parányi, de mindig új 
alakban megmutatkozó, mágikus élmények 
köré. Meditálnak. Napról, fényrõl, az ember 
dolgáról. Ám a lényeg mégiscsak az, hogy 
az úton már a szükséges menethõ elérésével, 
jó tempóban haladnak.


