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A képzőművészetben, festészetben felhasznált anyagok sokasága, 
változatossága, a papír különféle teste, színe, felülete, tömege, 
alkalmazási lehetőségeinek sokfélesége általában is kivált-
hatja a befogadó érdeklődését. Az pedig különösen figyelemre 
méltó, ahogyan Bátai Sándor készíti papírmunkáit, akár azo-
kat vesszük számba, amelyeken megjelenik családjának története 
(elektrográfiák), akár pedig azokat a papírmasszából készített 

L Á N G  E S Z T E R

Ősformák és 
rétegek

Bátai Sándor: 
Princípiumok

M ű c s a r n o k ,  B u d a p e s t

2 0 1 9.  m á j u s  1 5  —  j ú n i u s  3 0 .

archaikus hangvételű alkotásait, amelyek létfilozófiával átita-
tott reflexiók a földtörténeti és emberi múltra nézvést, s amelyek-
kel időről időre bemutatkozik, például a Magyar Elektrográfiai 
Társaság és a Matéria Társaság tárlatain, vagy a kaposvári Vaszary 
Képtárban és máshol megrendezett egyéni kiállításain. Ahogyan 
mostani, a Műcsarnokban rendezett kiállítása is bizonyítja, a Bátai 
által készített papíröntvény-munkák érzékletes, vastag felületük-
kel, zömök testességükkel, plaszticitásukkal és szabad asszociá-
cióra lehetőséget adó, gazdag tartalmukkal valóban lenyűgözőek. 
Maga a rendezés is kifogástalan (kurátor: Tulipán Zsuzsanna), 
a megvilágítás (Vadász István) pedig már a kiállítási térbe lépve 
valamiféle misztikus, szakralitásra utaló barlangi hangulatot idéz 
meg. Csak a képeket látjuk, a teret magát pedig inkább csak érez-
zük, akárha egyszerre lépnénk barlangba és valamely románkori, 
masszív templomi térbe. A képekkel és magunkkal vagyunk, min-
den egyéb kizáródik, elhomályosul, és elfog az időtlenség érzése. 
Épp ezért szinte fölöslegesek a feliratok is, hiszen néhol a sötétben 
egyáltalán nem látszanak. De valójában nincs is szükség rájuk: 
a művek ‒ egymással szerves összefonódásban ‒ mindahányan 
ugyanarra kérdeznek rá: Mi az idő? Mi a múlandóság? Hol kez-
dődik a lét? Van-e kezdet? Hol vagyunk és meddig ebben az idő-
ben? Mi a folytonosság, s egyáltalán létezik-e? Mi marad meg, mi 
időtálló? A kérdéseket a tárlatlátogató teszi fel magának, a művész 
„csak” előidézi mindezt, az időre reflektálva, miközben betekin-
tést ad a romlandóság, elmúlás, leépülés folyamatába, rámutatva 
a benne megmutatkozó esztétikumra is egyúttal. 
Bátai sorozatokat alkot, és gyakran azonos vagy hasonló cím-
mel látja el munkáit (Vörös föld, Ősformák, Rétegek, Princípiumok, 
Írásmező, Földírás), ami egyértelműen arra utal, hogy ugyanazon 
művészeti kérdések megoldása foglalkoztatja, ugyanazok a filozó-
fiai problémák, az ember, a kultúra, a természet keletkezése, illetve 
ezek kapcsolata, az ember és a föld közötti kötelék, és persze az Írás, 
amelyben a mitikus keletkezéstörténet összekapcsolja az embert a 
természetfelettivel, az Istennel, aki a Biblia szerint az embert a 
földből, a porból teremtette. Ugyanakkor ott van a földtörténeti 
és kultúrtörténeti múlt is ezekben az alkotásokban: a formák, az 

amorf felületek, az anyag rétegződése, a rusztikus faktúrák a ter-
mészet alakulási folyamatát is megidézik, az ember előtti korsza-
kot, a kezdetet, az eredetet. Az idő múlását érzékelteti a művek 
darabossága, a rétegződések töredezettsége, az anyag kiromlása, 
a fragmentáltság, a fragmentum-alkotás. Műveinek jelentős része 
olyan, mint valamilyen régészeti lelet, korok, világok, életek, tör-
ténetek, emlékek lenyomataként és maradványaként, töredékeként 
értelmezhető. Rádöbbenhetünk általuk, hogy az elmúlás folyamata 
is hordoz szépséget és fenségességet, s benne rejlik az élet sokszí-
nűsége is.
A matéria maga jelentős helyet foglal el Bátai Sándor művészeté-
ben, nem véletlen, hogy az itt kiállított művek nagy része a saját 
maga készítette papírból épül fel. A művész öntvényeket, vastag, 
testes anyagot kreál, valahogy úgy, ahogy Isten gyúrta az anyagot, 
hozza létre következetesen alkotásait. Nemcsak felületképzésről 
van szó tehát, hanem „testképzésről”. E munkák között jó néhány 
olyan van, amelyik túlterjed a síkon, azaz a hagyományos tábla-
képen, és belép a harmadik dimenzióba. 
Az anyag, a materialitás mellett az írásnak is kitüntetett szerepe 
van, akár abban az esetben, amikor csak utalás-szerűen jelenik 
meg, egyenesek vagy domborodó, pontszerű elemek ritmikus 
soraiként, akár pedig régi sírok elkopott, elhalványult, hiányos 
felirataiként. 
Bátai kiérlelt életanyaggal dolgozik, a földből származó, földdel 
kapcsolatos matéria adja az elvi alapot: művei erre, mint őselemre 
vonatkoznak. Motívumaihoz tartoznak a különféle (latin, görög, 
zsidó) írásjelek, betűk, szövegtöredékek, a körforma, a pontszerű 
elemek vagy jelszerű, függőleges vagy vízszintes vonalak, vonal-
mezők (Írásmező), és kiemelt szerepet kap a motívumok ritmusa 
is. A római, görög, zsidó sírkövek idő ette, töredékes formái meg-
idézhetik a románkori templomok félköríves kapuzatát is, és az 
amorf, darabos alakzatok is jelentéssel telítettek. A papíröntvények 
színezési módja is a természettel, földdel való kapcsolatot hangsú-
lyozza, hiszen a munkák színezése fapáccal, növényi festékekkel 
és anilinnal történik. A munkák monokrómok, Bátai földszíneket, 
többnyire barnásvöröseket vagy barnákat használ, s ezek különféle 
világosabb, oldottabb árnyalatait is. A néhány szürke munka sem 
hideg, az egész kiállításnak a barlangélmény az egyik jellemzője, 
a barlangé, amely biztonságot, védelmet és meleget ad a termé-
szeti lényeknek. 
Nemcsak ennek a kiállításnak az anyaga, hanem a teljes Bátai-
életmű is rendkívül egységes, összefüggő, konzekvens. Ahogyan 
többször megfogalmazták már: egész pályája során egyetlen művön 
dolgozik. Hozzátehetjük: az idő megragadásán. 
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