
Hager Ritta Kossuth-díjas textilművész művészi vilá-
gát indulása óta a spirituális, szakrális tartalmakhoz
való vonzódás, az ünnepélyes, drámai fogalma-
zásmód, a barnás, rozsdabarna tónusok hangsúlya
jellemzi. A kifejezésmód erőteljessége érdekében
egy-egy művön belül is együttesen alkalmazza
a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Falikárpitjai
kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, sőt
a tér három dimenziójában megjelenő műveket is
komponál; kísérletező kedve, anyaghasználata egy-
részt a faliszőnyeg újraértelmezéséhez vezet, más-
részt fontos helyet biztosít számára a magyar tex-
tilművészet 60-as évek végén megindult megújulási
folyamatában. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete
egyszerre jellemzi éppen úgy, mint az anyag tulaj-
donságainak hangsúlyozása és az anyagon túli
értékek iránti vonzódás.
Sok évszázados hagyományok folytatója, hiszen
a szövött kárpit első virágkorát valamikor a XIV.
században élte, Flandriában, Franciaországban, de
Európában mindenütt, ahol az uralkodói, főúri, egy-
házi mecenatúra – a fogalmak gyakran elválaszt-
hatatlanok – képes volt rá, hogy támogassa ezt
az igencsak költséges művészetet. A gobelin – ezt

a nevet a francia udvari műhelyről kapta a kárpit
– előállításával népes műhelyek foglalkoztak, kiváló
tervezők nagyszabású kompozícióit szőtték le,
hiszen a kárpitnak nem csak az volt a feladata,
hogy védelmet adjon a paloták, templomok falából
sugárzó hideg ellen, de az is, hogy megrendelője,
birtokosa hatalmát reprezentálja. 
Néhány évszázad távlatából, a XIX–XX. századból
visszatekintve egyre inkább úgy tűnt, hogy már
csak a múltat, nem pedig a jelent és még kevésbé
a jövőt jelenthetik. S azután mintha csoda történt
volna: miután a hatvanas-hetvenes években
a kísérleti textil került a művészet valódi értékeit
keresők figyelmének középpontjába, a nyolcvanas-
kilencvenes években a szövött kárpit újjáéledését
figyelhettük meg. A változás állomásai jól nyomon
követhetők Magyarországon, de a világ egyéb tájain
is, hiszen ha valamiben, akkor ebben a szó legjobb
értelmében napra készek voltak művészeink.
Pontosabban úgy és olyan színvonalon válaszoltak
az idő kihívására, ahogyan nem tették meg a kép-
zőművészet más területein. A kísérleti textil egy
olyan korban hozott új anyagokat, technikákat,
megoldásokat, amikor a festészet túlságosan is
a politika ellenőrzése alatt állt, így történt meg,
hogy az „iparművészet” jelentette a folyamatossá-
got a „grand art” megújulásának folyamatában.
A szövött kárpit a tradíciókhoz való visszafordulást
jelenti – ismét csak egy olyan korban, amelyben
a festészet ugyan szerette volna, s szeretné ma is
felvállalni a hagyományt, de láthatóan nem vagy
igen nehezen találja meg az utat, amely a kályhá-
hoz visszavezet. Nem egyszerűen visszafordulás
azonban ez, hanem egy nagy kísérlet arra nézve,
hogy hogyan ötvözhetőek a múlt és a jelen értékei,
a kortárs nézőpont és mindaz, amit a mesterség,
a tradíció sok évszázadon át fölhalmozott. 

5T Á R L A T O K

P. Szabó Ernô�

ÁTMENN I  A SZŰK  KAPUN

H A G E R  R I T T A  M Ű V É S Z E T É R Ő L  

Hager Ritta, 2015



TÁ R LATO K6

Belső tűz, 1982, plasztikus felvetésű gobelin, kender, juta, 170x250 cm

Teremtés, 1992, vegyes felvetésű gobelin, gyapjú, len, juta, selyem, 122x160 cm
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Ebben a helyzetben bizonyult különösen fontosnak
az a munka, amelyet az 1996-ban megalakult
Magyar Kárpitművészek Egyesülete végzett, s ame-
lyet a tagok izgalmas egyéni tevékenységén túl
olyan nagy akciók jellemeztek, amelyek közös mun-
kák megszületését eredményezték. A millecente-
náriumon nyolc jelentős alkotó vállalkozott rá, hogy
kárpitba szőve mondja el, mit jelent számára
a Himnuszban megfogalmazódó gondolat- és
érzésvilág, majd negyvenhat gobelinművész együtt-
működése hozta létre a Kárpit határok nélkül című
alkotást. Azután, szintén a Magyar Kárpitművészek
Egyesülete kezdeményezésére harmincnál több
művész közös munkájaként megszületett a Szent
István és műve című kárpit, a Corvin-kárpitok,
amelyeket ugyanúgy a Vízivárosi Galériában
mutattak be, mint most az Európa fényei és
a Duna-Limes kárpitot.
Végigélte, saját közreműködésével is izgalmassá
tette ezt a folyamatot Hager Ritta Kossuth-díjas kár-
pitművész is, noha voltak évek, amikor úgy tűnt,
nem hogy művész nem lesz belőle, de semmiféle
értelmiségi pályát nem választhat. Osztályidegennek
nyilvánították ugyanis a kommunista hatalomátvétel
után, mert édesapja huszártábornok volt a háború
előtt, országos lótenyésztési felügyelő. Sok retorzió
érte ezért a családot, Hager Ritta csak 1992-ben
tudta meg, hogy Aczél Györgynél a „klerikális reak-
ciósok” dobozába volt besorolva. Tiltották, majd
Tűrték, Támogatást sohasem kapott. Noha már
évekkel korábban jelentős sikereket ért el, csak
1988-ban kapta meg a Munkácsy-díjat.
De paradox módon éppen a nehézségeknek
köszönheti, hogy valódi útját megtalálta. A betartá-
sokat megsokallva visszavonult, s megpróbált elmé-
lyülni az egyházfilozófusok műveiben, Keresztes
Szent János, Avilai Szent Teréz, Sienai Szent Katalin,
Teilhard de Chardin írásait olvasgatta Ezeknek az ins-
piráló hatására születtek meg szövött meditációs
munkái, például az Éjszaka, a Belső tűz. Az előbbit
Keresztelő Szent János A lélek sötét éjszakája című
verse ihlette, az a gondolat, amely szerint, ha hisz

az ember, ott van mellette a fény, amely mindenen
átsegíti. Minden megmarad, de nem mindegy,
hogyan éli át az ember, a hitén keresztül képes
elfogadni mindazt, ami hit nélkül elviselhetetlen.
1988-ban sikerült kiállítania ezeket a műveket, ame-
lyeknek pályája későbbi alakulásában komoly
következményei lettek. Elsőként az, hogy meglátta
őket Michael Marsch német domonkos rendi szer-
zetes, pszichoterapeuta, aki meghívta kiállítani
Heiligkreuztalba, s a tíz műnek, amelyet sikerült
bemutatni, igen jótékony hatása volt a pszichés

…És fölméne…, 1990, 
vegyes felvetésű gobelin, len, gyapjú, 200x80 cm
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betegekre. Heiligkreuztal Baden-Württembergben,
Riedlingentől néhány kilométerre egy gyönyörű
völgyben található, az ottani volt cisztercita kolos-
torban a második világháború után Stephanuswerk
névvel spirituális központot alakítottak ki. 
Az anyag innen Münchenbe került. Ott látta a kár-
pitokat Christine von Kalckreuth grófnő, művészet-
történész, aki ahhoz a társasághoz tartozott, amely
a berlini Brandenburgi Kapu Csend Termét létre-
hozta. A legkülönbözőbb felekezetek képviselőit
tömörítette ez a társaság, amelynek tagjai kezdet-
ben azon gondolkodtak, hogyan lehetne emléket
állítani annak a több mint hetven áldozatnak, akiket
a keletnémet határőrök a két városrészt elválasztó
falnál agyonlőttek. Kézenfekvő volt a hely kiválasz-
tása, hiszen kétszáz évvel ezelőtt a kapu a béke
jelképeként épült föl, igaz, később minden volt,
csak nem ilyesféle jelkép. A csend terme mégis
létrejött. Eredetileg az Éjszakát akarták a teremben
elhelyezni, amelyen kereszt alakban sugárzik
a fény. Az ökumené jegyében azonban azt kérték,
ne a kereszt domináljon, hanem olyan jel, amely

minden felekezet számára revelatív erejű lehet.
Nem volt könnyű úgy átalakítani a jelet, hogy azért
a kereszt se tűnjön el teljesen a tökéletességet
kifejező kör alakú forma mögül. Hogy a vállalkozás
mégis sikerült, arra az 1994-ben létrehozott Csend
Termének története, s a benne lévő Sugárzó csend
című plasztikus felvetésű gobelin utóélete a bizo-
nyíték. 2009-ben már ötvenkét vendégkönyv volt
tele bejegyzésekkel, amelyek szerint a világ minden
részéből érkező látogatók értették meg a terem
létrehozóinak a szándékát, amely szerint a csend-
ben a lélek önmagára talál, s hogy aki itt elmerül
a meditációban, képes lehet rá, hogy a többi
emberhez fűződő viszonyáról, a világgal szembeni
kötelezettségeiről elgondolkodjon. A művész szerint
akár azt is mondhatjuk, hogy úgy került bele
az egészbe, mint Pilátus a krédóba, de úgy látszik,
aminek meg kell történnie, meg is történik.
A kitelepítésből Hager Ritta 1953 őszén térhetett
vissza. 1954 januárjában férjhez ment Gelley
Andráshoz. Jöttek a gyerekek, egy mérnöknek nem
volt akkora keresete, hogy abból megélhettek volna.

Sugárzó csend, 1994, plasztikus felvetésű gobelin, juta, gyapjú, len, 132x210 cm
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Így a feleség kezdetben a Textilfestő Iparművészek
Alkotóközösségében dolgozott, hiszen textilfestő,
nyomottanyag tervező volt. A műhelyük a Kilián
laktanya szomszédságában volt, 1956-ban szét-
lőtték. Azután az Iparművészeti Vállalatnak dolgo-
zott, de művészként tulajdonképpen csak akkor
kezdte újra, amikor a gyerekek már egy kicsit
nagyobbak lettek. Akkor még mindig festett. Sokat
járt népművészetet gyűjteni a gyerekekkel külön-
böző vidékekre. Egyszer Szekszárd környékén látott
egy gyönyörű halotti leplet, s ez az élmény döntő
hatást gyakorolt rá. Mivel azzal, aki a leplet csinálta
– az utolsó népi mesterek egyike volt azon a kör-
nyéken –, nem tudott találkozni, hazatérve maga
kezdte próbálgatni azt a csomózott technikát, ame-
lyet látott, s talán éppen azért sikerült valamit kita-
lálnia, mert nem tanulta a mesterséget – az eljárás
leírását később egy német szakkönyvben találta
meg. Így születtek meg a csomózott tértextilek,
amelyeket 1977-ben mutatott be a Dorottya
Galériában. De a néhány bognyi méret hamar meg-
változott, a munkák mérete olykor óriásivá nőtt.
Van közöttük 24 négyzetméteres is. A Kitárulkozás
például, amelyet Korzenszky Richárd kért el, s amely
ma Pannonhalmán van, 5,7x6,3 méteres. Mivel
akkor még nem volt műterme, a lakásban, körülötte
a gyerekekkel, három részből kötözte egybe, a csillár
helyén függesztette fel, s fordított látcsővel nézte,
hogy érzékelje, hogyan is néz ki távolról. Kötözött,
csomózott juta az anyaga ennek a munkának,
ahogyan a Gondolkodószéknek is, amelybe tényleg
bele lehet ülni. Ez állami vásárláson keresztül került
a Nemzeti Múzeumba. Még egy művet vettek meg,
az Összefonódás című 1974-es tértextilt, ez sem
kicsi, 210x260 centiméteres. 
A hetvenes évek alkotásai ezek, a „kísérleti textil”
nagy korszakának az alkotásai. Sokat beszélünk
erről a korszakról, de egyre kevésbé értjük, miről is
volt szó. Hager Ritta szerint arról, hogy „lemásztunk”
a falról. Merthogy a kárpit eredetileg a falat öltözteti.
A politikai helyzet olyan volt akkoriban, hogy Aczél
György és emberei erősen felügyelték a festőket,

szobrászokat. A textil nem volt a középpontban,
kiesett a látószögből, meg területileg is szinte a peri-
férián volt. Velem, a textilesek egyik otthona szó
szerint a nyugati határon található, eldugva,
a hegyek között. Molnár Béla, Hager Ritta mestere
és Szentléleki Tihamér indították el 1970-ben
a  szombathelyi textilbiennálékat, a  Magyar
Képzőművészek Szövetsége részéről Attalai Gábor
és Szenes Zsuzsa támogatták őket elsősorban, úgy
tűnik, olyan hathatósan, hogy hamarosan a bien-
nálék lettek a történés fő helyszínei. Hager Ritta
először az 1972-esen vett részt, s azután is ott volt
majdnem mindegyiken. Többnyire tértextilekkel.
Később készített minitextileket is, kettőt kivitt közülük
a Műcsarnok Szófiába, egy zsinóron lógtak a meny-
nyezetről, emlékezik az alkotó, „egyszer csak nyissz,
valaki elvágta a zsinórt, ellopta a textileket”.
Akkoriban új periódus kezdődött Hager Ritta éle tében.
Háromszor is meghívták Lengyelországba „plein air”
művésztelepre, ott kezdett el szőni. A művésztelep
egy szőnyeggyár mellett volt, a gyártásból kimaradt
reszlit megkapták, hogy csináljanak vele, amit akarnak.
Nos, beleszőtték őket a munkáikba. Itthon azután
folytatta a kísérletezést, a láncfonalakat helyenként
megvastagította, plasztikus felvetésű, természetes szá-
lakkal szőtt gobelinek jöttek így létre. Élvezte a munkát,
ugyanakkor érezte, hogy egyre fojtogatóbb a közeg
körülötte. Kiállított például a Dorottya Galériában, nagy
siker volt, mégis… Néray Katalin, aki akkor még

Remény, 1998–2000, vegyes felvetésű gobelin, 
gyapjú, len, 175x173 cm
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Út, 1985–86, szövött egyéni technika, len, juta, 285x230 cm

Meditáció, 1980, plasztikus felvetésű gobelin, kender, juta, 120x250 cm

a Kulturális Kapcsolatok Intézetében dolgozott, később
elmondta, hogy egyszerűen nem kaphatott sajtót, sőt
egy héttel korábban bezárták a tárlatot a tervezettnél.
Ilyen pofonokat kapott, s nem tudta, miért. Egészen
1992-ig, amikor a biennálén először kaphatott díjat
is, odalépett hozzá az egyik ismert ötvös, ő mondta:
„ne légy fennakadva, te Aczéléknál a klerikális reakci-
ósok dobozába vagy belerakva.” Akkor föllélegzett,
arca lett mindennek, hálás volt az ötvösnek, pedig
ő tudvalevőleg jó társasági kapcsolatban állt Aczél
Györggyel, innen is tudta a dolgokat. Ma is hálás
Preiser Klárinak is, aki egyébként pedig párttag volt,
s korábban azért élt sokáig Franciaországban, mert
a férje „spanyolos” volt. Ő biztatta: állítsa ki a Vigadó
Galériában a meditációs kárpitjait, s az ellenvetésre,
hogy azt neki úgysem engedik, megnyugtatta, hogy
majd ketten állítanak ki, ő adja a nevét a dologhoz. S
így is lett. Az utcán egyszer csak találkozott Rideg
Gáborral, a Művészet című folyóirat főszerkesztőjével,
aki azt mondta: magáról külön nem hozhatnánk cik-
ket, de mivel Preislerrel együtt állít ki, lehet írni a kiál-
lításról. Így is lett, Frank János írt róluk.
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Mindez szinte pillanatokkal a rendszerváltozás előtt
történt. A történések azonban azt mutatják, hogy
minden akadályoztatás ellenére a nyolcvanas évek
az egyik legtermékenyebb időszakot jelentették
a pályáján, pedig munkakörülményei sem javultak.
Műterme alig másfél évtizeddel ezelőtt lett.
Lengyelország után is a lakásban dolgozott, ott
csinálta 1980-ban a Meditációt, ott kezdett el kísér-
letezni a reliefszerű hatás kialakításának és a kivi-
lágosodó felületek létrehozásának a lehetőségeivel,
amelyek elmélyülésre inspirálják a mű nézőjét.
Néhány darab valóban van e munkák közül a kiál-
lításon, például a Struktúra, a Pusztaság, Belső tűz,
Fény, Áradás, mások intézményekbe vagy templo-
mokba kerültek. Az Út című munkája, amely később
a Műcsarnok hasonló című tárlatán szerepelt, egy
új plasztikus technikával készült, férje fonta, ő fes-
tette a fonalakat, s a család szinte elköltözött köz-
ben a lakásból, mert kezdett kiszorulni: a közeli
építkezésről elkunyeráltak egy hét méter hosszú
pallót, erre erősítették hozzá az anyagot. Később
a padlástérből sikerült megvenniük akkora részt,
amelyben sikerült létrehozni a műtermet. 
A rendszerváltozást revelációként élte meg. Akkor
tényleg arca lett mindennek, mondja, felszabadult.
Nem tudott haragudni senkire, rájött, azok is csak
eszközök voltak, akik a nehézségeket okozták
neki is, másoknak is. Végül is hálás volt a mellő-
zöttségért is, úgy érzi, talán kellett a szorítás, ez
hozta elő benne az erőfeszítéseket. Olykor még
azt is megtapasztalta, hogy – ami igen ritkán tör-
ténik meg – a művészet nemes ügye olykor még
arra is képes, hogy ne szembeállítsa, hanem
összehozza a művészeket. Ez volt a Szent István
kárpit ügye. Megelőzte ezt a művet a Kárpit hatá-
rok nélkül című nagy közös vállalkozás, amelyért
2000-ben nagydíjat kaptak a szombathelyi bien-
nálén. Ő ennek részeként Erdélyt szőtte meg,
a reprodukcióját sajnos nem tudja megmutatni,
nem engedték, hogy publikálja a róla szóló kötet-
ben. Azután jött a Szent István, ez a munka hozta
össze a Kárpitművészek Egyesületét. Valóban ritka
dolog az Magyarországon, hogy a művészet nem
eltávolítja, hanem közel hozza egymáshoz
az alkotókat. A 18 négyzetméter megtervezése

nem volt kis feladat, de itt végre úgy sikerült meg-
szőni az egyes részleteket, hogy az egyéni stílus
alárendelődött a közös műnek, a Kárpit határok
nélkülnél ez még nem egészen volt így. Itt még
egy kis „Hager-várost” is belecsempészett a saját
részébe. Mondhatni egyébként, hogy ezekkel
a nagy művekkel a magyar textilművészet valóban
beérett, újra összekötődnek a fonalak, amelyek
majdnem száz évvel ezelőtt, a XX. század első
évtizedeinek a végén, a gödöllői szövőiskola
hanyatlásával elszakadtak. 
Más kiállítások viszont, például a Fényt hozzon
című tárlat néhány évvel ezelőtt az Ars Sacra fesz-
tivál keretében, vagy akár a mostani kiállítás is, egy
másfajta változásról, egy másfajta tendencia erő-
södéséről beszél: a szakralitás egyre erősödő jelen-
létéről a kortárs magyar művészetben. Hiszen, aho-
gyan Hager Ritta fogalmaz, s ahogyan a művei
érzékeltetik, mindannyiunkba beleleheli Isten a lel-
két, amikor megszületünk. Úgy véli, ezt a bennünk
lévő istenit kell kibontanunk, ha ez sikerül, nem
a rossz, hanem a jó felé haladunk. Tanítani senkit
nem szeretne, de annak örülne, ha az emberek
észrevennék a bennük lévő fényt, azt, hogy ennek
a fénynek a segítségével alakulhat ki valami
a káoszból. Ő maga ezt a tisztulási folyamatot
átimádkozta, átmeditálta. Egy évig sző egy-egy
munkát, mindent maga csinál, van ideje, módja rá,
hogy átélje a műveket. „Keveset alkottam talán
– mondja szerényen, azután hozzáteszi –, de amit
igen, az én vagyok.” Ha végignézzük a műveket,
nem is olyan kevés az a kevés, hiszen bár csak
szűk válogatás az életműből az, amit itt látunk,
a művek intenzitása magával ragadó. A nyolcvanas
évek említett műveit a kilencvenes évekből olyan
nagyszabású alkotások követik, mint a Teremtés,
a Forrás, a Remény, vagy a Véled gondolkodom,
amelyet Petőfi költészete, egyszersmind a szabad-
ság gondolata ihletett. Az ezredforduló utáni évek-
ben született a Kegyelem, a Folyamat, s a két leg-
utolsó munka, a triptichon részeként megszületett
Elveszett bárány és az Evezz a mélyre, mindkettőt
Krisztus példázatai ihlették. És persze ne feledkez-
zünk meg a minitextilekről sem, amelyeknek Hager
Ritta ugyancsak mestere, s amelyek arról beszélnek,



TÁ R LATO K12

Tégla és len, 1984, kötözött len, tégla, 16x16 cm

Variációk az élethez I-III., 1991, gobelin, gyapjú, len, 
aranyszál, 3 x 19x19 cm

Palla, 1993, csomózott len, 19x19 cm
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hogy a hittel, a reménnyel, az áhítattal nem csak
hogy összeegyeztethető az önfeledt játékosság,
a derű, a humor, az irónia, sőt az irónia iránti érzék,
de kifejezetten összetartozik velük. A Szűk kapu
rozsdás vaskapuja egykor valószínűleg egy gyalu
feszítőlemeze volt, most csillagokkal beszórt felü-
letre vet árnyékot, s a kapu felé arany út vezet. Egy
hat évvel későbbi nagy kárpitján is feltűnik majd
ez a kapumotívum és az alap mintája. A minitextil
akár a gyermekmondókát is felidézheti bennünk:
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, a fali-
kárpit a szűk kapuról szól, amelyen olyan nehéz
az átjutás. Ahogyan Hager Ritta fogalmaz az igazi
valónk felé vezető útról: „Ez az utazás nehézsége-
ken át vezet, de ha engeded magad Isten által
szeretni, ha hagyod, hogy ő formáljon, és kiégesse
a salakot, a rosszat, a zavartságot – olyan szép
leszel – megszületik benned is a Fény, az a tiszta
fény, ami a béke és a szeretet.”

(Tatabánya, Kortárs Galéria, 2015. február 6. – március 5.)

A szűk kapu, 1998, gobelin, len aranyszál, vas, 15x22x14 cm

A szűk kapu, 2004, plasztikus felvetésű gobelin, 
len, selyem, gyapjú, aranyszál, 275x150 cm



TÁ R LATO K14

Patrona Hungariae, 2000, festett egyéni technika, vászon, juta, selyem, 300x330 cm
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Forrás, 1997, vegyes felvetésű gobelin, gyapjú, 50x27 cm Kegyelem, 2007, vegyes felvetésű gobelin, gyapjú, len, aranyszál, 127x87 cm

Evezz a mélyre, 2015, gobelin gyapjú, len, juta, vegyes felvetésű plasztikus szövés, 120x90 cm


