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Bevezetés 

A vizsgálódásom tárgyául választott, Lágy anyagok a képzőművészetben 

néven összefoglalt téma, az életemben és a művészetemben, illetve művészi 

fejlődésemben is meghatározó jelentőségű. Az avantgarde textilművészet fiatal 

generációjának tagjaként tapasztaltam, éltem meg mindazt, amit dolgozatomban 

elemezni és értékelni kívánok, mivel pályakezdő művészként az akkori 

legfrissebb művészeti változásoknak lehettem tanúja, résztvevője. A vizsgált 

korszakhoz tartozó művészeti, politikai és társadalmi eseményeket, a saját -

leginkább mélyrétegekbe süllyesztett - múltam részeként máig magamban 

hordozom, és mindennapjaimat észrevehetően átszövik ezek következményei. 

A 70-es évek végén, friss diplomásként, nagyon fiatalon, heroikus lélekkel 

és bizakodva, komoly művészi elhivatottsággal indultam el a pályámon. Akkor 

még nem tudtam, nem is tudhattam azt, hogy az egyetemes képzőművészetben az 

új anyagokra való rátalálás, a műfaji keretek tágulása, a határok átlépése, a 

különféle technikák megjelenése új, forradalmi folyamatok elindulását jelenti 

majd, mely folyamat egyik jeleként a lágy anyagok a képzőművészek egyre 

gyakrabban használt kifejezőeszközeivé váltak. 

Lelkes pályakezdőként, elvégezve az akkor egyetlen, murális festészettel 

rokon, gobelintervező szakot, megszőve diplomamunkámat, egy négy 

négyzetméteres francia gobelint; szabadnak éreztem magam, és friss levegő után 

áhítozva csak annyit tudtam, hogy minden, ami új, és más, mint amit eddig 

tanultam, érdekel. Egy baleset folytán a szövést semmiképp sem folytathattam, és 

ez, az akkor balszerencseként megélt esemény is hozzásegített ahhoz, hogy a 

szövésen kívül más, festészettel, vagy textillel kapcsolatos művészi kifejezési 

formákra fogékonnyá váljak. Személyes helyzetem és körülményeim az 

egyetemes és a hazai művészet aktuális helyzetével és a benne formálódó új 

törekvésekkel párhuzamos módon alakultak. Számomra akkoriban nem meglepő, 

hanem inkább kézenfekvő és magától értetődő volt a képzőművészet és a 

textilművészet egymásra találása, összefonódása. Ugyanis azt vallottam, és 

vallom ma is, hogy nem a művészeti műfaj, és annak „kötött" anyagához való 
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ragaszkodás a fontos és elsődleges, hanem mindig a gondolat, ami kiköveteli 

magának a megfelelő anyagot, formát és kifejező eszközt. Ez a szemlélet tette 

lehetővé a későbbiekben is számomra, hogy nyitott maradjak új megoldásokra, 

technikákra. 

A 70-es évek Magyarországán a megelőző művészgeneráció 

nagyformátumú egyéniségeivel találkozhattam - mint például Attalai Gábor, 

Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit, - akik méltóak voltak arra, hogy példaképemül 

válasszam őket, és olyan művészettörténészek - mint például Beke László, 

Kovaiovszky Márta, Fitz Péter, Bán András - érdeklődése vett bennünket körül, 

akik ma is a szakmájuk fontos egyéniségei. Pályatársaimmal (Gecser Lujza, 

Gulyás Kati, Lovas Llona) egy olyan páratlan korszakban tevékenykedtünk, 

amelynek eredményei beépültek a mai magyar textilművészetbe, és a mai magyar 

képzőművészetbe is. 

Ma már tudom, hogy rendkívül szerencsésnek mondhatom magamat, 

ugyanis akkor, saját életpályámon haladva, nem velem szemben, nem is 

mögöttem jött, hanem hozzám szegődött mindaz, ami a textilművészet megújító 

folyamataival kapcsolatos és minden szándékoltság nélkül nemcsak társutasa 

lehettem a világban és a körülöttem zajló eseményeknek, hanem alakítója, 

résztvevője és formálója is 

A lágy anyagok kifejezés, a lágy anyagok megjelenése a 

képzőművészetben, önmagában nem lehetne megfelelő indok tanulmányom 

megírására. Dolgozatom nem a lágy anyagok jelentőségéről szól, és nem 

korlátozódik a kortárs művekben található lágy anyagok használatára. A „lágy 

anyagok" kifejezés idézőjelben értendő, - a továbbiakban tanulmányomban a 

vizsgált korszakra és művekre vonatkozó jelképes állítás, és nem csupán 

anyagváltást jelöl, hanem a gondolati struktúrák lényegi megváltozását, miáltal 

általánosabb érvényű megfogalmazássá tágítható. Ez az általánosabb érvényű 

értelmezés nem csak a művészet kézzelfogható területeire értendő, hanem a 

művészi gondolkodásban, tágabb értelemben pedig az élet minden területén 

bekövetkező változásokra is. A modern művészetben a lágy anyagok betörése és 

jelenléte rámutat arra, hogyan olvadnak föl és lágyulnak el fokozatosan a régi 

művészeti struktúrák. E szerint egy olyan folyamatnak lehetünk tanúi, melynek 
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általánosabb kifejeződése az anyaghasználatban érvényesül. Tehát nem a lágy 

anyagokról van szó önmagában, az csak részprobléma, vagy csak esetlegesség 

arra vonatkozóan, hogy a lágy anyagok hogyan jelennek meg a művészetben. 

Nem arról van szó, hogy a klasszikusnak elfogadott anyaghasználatot hogyan 

váltja föl a műalkotásba eddig be nem foglalt anyag, a lágy anyag. 

Bizonyos elanyagtalanodásnak lehetünk tanúi, szemlélői, résztvevői. Azt is 

tapasztalhatjuk, hogy ez a princípium nem materiális, hanem fogalmi, spirituális 

síkon zajlik. (Erről a jelenségről ír tanulmányában Lucy R. Lippard is, (1973.) 

amelyben 1963-tól 1969-ig, hat éven keresztül figyeli az elanyagtalanodás 

jelképesen értelmezett folyamatát és különböző megnyilvánulási formáit az 

angolszász országokban. A megfigyelt jelenségre hipitézist állít föl, melyre a 

történelmi korszak jellemzésével válaszol.) 

A művészet minden korban tükrözi az adott időszak társadalmi, esztétikai 

és erkölcsi helyzetét, jellemzőit. „A modern művészet...a valóság metaforájaként 

viselkedik: a szerkezet megváltoztatásával, de a lényeg megtartásával alakítja át a 

történetet, másképp állítja össze az elemeket, más nyelvet használ. Úgy viselkedik 

mint Diogenész", aki az idézet folytatása szerint a peloponnészoszi háború 

kitörésekor ide-oda gurigázza hordóját, mert ő sem akar lemaradni a háborúra 

való készülődésről. írja ezt Tolvaly Ernő\ Diogenész hordója című írásában. 

(Készman, szerk. 2004, 248.0.)1 A továbbiakban is igaznak tartjuk a modern 

művészetről tett állítást, Tolvaly Ernő 1986-os írását tovább idézve: „a valóság 

lényegéhez igazodva építi a modern művészet az élettel szemben a maga 

valóságát; ítéletet mondva, de ugyanakkor ironikusan a játék irracionalitásával 

teszi ugyanazt -gurigázza a hordót-, de mégis mást." 

Számomra e dolgozat megírása lehetőséget nyújt arra, hogy a múltban 

megélt tapasztalatokat egy körültekintő kutatással objektíven értékeljem és 

elemezzem. Tanulmányomban megkísérlem a külföldi és a magyar 

képzőművészet jelentős képviselőinek művein keresztül a lágy anyagok jelenlétét 

és jelentőségét bemutatni, miközben a korszak társadalmi, politikai tényezőit sem 

hagyhatom figyelmen kívül. Az elemzésül választott műveken keresztül saját 

problémafelvetéseimre is választ keresek. Jelen tanulmány csak kiindulópontnak 

1 A szöveg első megjelenési helye: Lengyel András és Tolvaly Ernő (1995 szerk.): Kortárs 
képzőművészeti szöveggyűjtemény. A&E'93 Kiadó, Budapest 
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tekinthető, amelynek segítségével szerencsés esetben sikerül a vizsgált korszak 

egyetemes és magyarországi képzőművészetének vonatkozásában a lágy anyagok 

használatának meghatározó tényezőit megismertetni. A hazai és külföldi 

elemzésekből kiindulva megkísérlem feltárni az 1968-tól fellendülő magyar 

neoavantgard textilművészet sajátosságait is. 

A kutatás csak a lágy anyagok képzőművészetben betöltött szerepére tér 

ki, így a hagyományos képzőművészeti ágak megemlítése mellett a vizuális 

művészetek minden ágával nem, vagy csak érintőlegesen tud foglalkozni. A 

disszertáció behatárolt terjedelme miatt nem tudjuk a vizsgált időszakot az 

iparművészet, a design, a fotó és filmművészet, de a színház, a tánc, az irodalom 

és a zene összefüggéseiben áttekinteni, noha ezeket a területeket sem kerülte el a 

lágy anyagok képzőművészeti felbukkanásának következménye. 

Neves művészettörténészek, szakemberek2, tanulmányokat, cikkeket, 

könyveket írtak már a nevezett korszakról, mégis személyes okaim folytán 

elengedhetetlennek tartom, hogy a szemtanú és résztvevő szemével elemző 

tanulmányt készítsek, a visszanézés szándékával, jó néhány év távlatából 

Egyedi és egyszeri, megismételhetetlen aranykorról van szó, amely 

maga is olyan, mint egy műalkotás. Ahány oldalról nézem, annyi fényt ad, 

ahányszor más szemszögből nézem, annyiszor másképp értékelem. Mint művész -

a középgeneráció tagja - fontosnak tartom a korszak újraértékelését. Az adott 

történelmi pillanat, amelyben a művészeti események zajlottak, nálam egy 

jelentős alkotói korszakot jelent. Magam előtt látva a nagy elődök példáját, úgy 

gondolom, azért fontos, hogy a választott témát most dolgozom föl, mert most 

már van mit átadnom és tanítanom az ifjabb generációnak is. Mindemellett 

személyes kötődésem a vizsgált időszakhoz halványodott, ezért most tudok a 

legobjektívebben írni róla. Dolgozatomban egyedi vonásokkal, a művész 

szemszögéből, az önmagát meghatározó alkotói szubjektumon keresztül 

vizsgálom a korszakot. A történeti, politikai, esztétikai vizsgálódásokkal, 

érvelésekkel párhuzamosan szeretnék a korszakban létrejött, általam fontosnak 

tartott művek elemzésére komolyabb hangsúlyt fektetni. A külső, 

2 Például: Beke László, Bán András, Fitz Péter, Forgács Éva, Frank János, Gálig Zoltán, Herczeg 
Ibolya, Kovalovszky Márta, Menyhárt László, Mihály Mária, Nagy Ildikó, Pálosi Judit, Perneczky 
Géza, Pogány Gábor, Torday Aliz, Vadas József, Wéhner Tibor, Wessely Anna. 
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művészettörténeti, történeti - társadalmi szempontok objektív nézőpontját és a 

belső, szubjektív nézőpontomat szándékozom ötvözni, ezen belül pedig a 

disszertáció tudományos műfaji igénye által megkívánt objektív elemzést 

kívánom előtérbe helyezni. Mindehhez a vizsgált időszak kellő időbeli távolsága, 

és a témában elvégzett alapos kutatás nyújt kellő segítséget. 

A korszak értékelése azért is izgalmas, mert a 80-as évek vége felé is történt már 

összegzés, majd 2000-ben is megújult egy divathullám, amelynek mottója a 

visszatekintés volt. A retro stílusokat éljük, ami azt jelenti, hogy újraértékeljük a 

művészetben korábban történteket, hogy a hagyományokat, és az örök 

gondolatokat újrafogalmazzuk. Napjainkban is folytatódik a művészet műfajok 

szerinti besorolása, a számomra értelmetlen kategorizálás, noha 

művészettörténészek és művészek, évtizedek óta együtt küzdünk a művészeti 

műfajok átjárhatósága érdekében. A lágy anyagok használata éppen e küzdelem 

egyik legkézenfekvőbb területe, ezért is érdemes ezt az évtizedek óta tartó 

folyamatot egy résztvevő szemszögéből is górcső alá venni. 

Tanulmányommal megkísérlem a művészek és a művészettörténészek, a 

művek és az írásművek közötti területet, ha úgy tetszik szakadékot, összekötni, 

áthidalni. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti 

Mesteriskola a képzőművészeti doktorképzés 10 éves évfordulója alkalmából 

Szabad Művészetek Doktora címen kiadott katalógusában (2005.) Beke László 

művészettörténész így ír erről, DLA a művészet és a tudomány között című 

előszavában: "...Míg azonban az egész DLA-képzés törékeny hajója a művészet 

Szküllája és a tudomány Kharübdisze között lavírozik, a művész teszi a dolgát, és 

műveket hoz létre. A két szirt között hidat is lehet verni, keresztirányban." 

Most, hogy gyűjteményes kiállításomra készülve saját életpályámnak, a 

szakmában eltöltött időnek az összegzése következik, remélem, a saját műveimre 

is nagyobb lesz a rálátásom. A Lágy anyagok használata számomra ugyanis még 

tartogat új lehetőségeket, és bár előnynek érzem, hogy akkor írhatok erről a 

témáról, amikor a korszak elemzése és összegzése már megtörtént,4mások alapos 

3 Beke (2005), lásd a katalógusban 
4Kiemelném Husz Mária „A magyar neoavantgarde textilművészet" című (2001) könyvét, 
amelyben lenyűgöző mennyiségű társadalomtörténeti, szociológiai és művészettörténeti példát, 
adatot dolgoz fel a korszakra vonatkozólag. 
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tudományos kutatása mellett fontosnak tartom választott témám más oldalról, 

leginkább a művek, és a művész szemszögéből való megközelítését is, hiszen a 

megoldásra és a véleményalkotásra mindig több lehetőség kínálkozik. 
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I. A textilművészet fellendülésének előzményei és körülményei (1968 - 1976) 

I./1. A korszak történelmi, társadalmi, politikai eseményei és azok művészeti 

vonatkozásai. 

Művészeti jelenségek vizsgálatakor mindig azt az érdekes helyzetet kell 

figyelembe vennünk, hogy bizonyos korszakok nem akkor kezdődnek, amikor 

kezdődniük illene. így van ez a '60-as évek esetében is. E korszaknál ugyanis egy 

kiterjesztett évtizedet szükséges vizsgálatunk tárgyává tenni, ahogy a korszakot 

tanulmányozó egyik legjelesebb teoretikus, Beke László írta, „ez az időszak 

egyértelműen 1956-ban kezdődik, s legalkalmasabb 1973-75 táján befejezni"5. 

Nem véletlen, hogy közel tizenöt évet ölel fel ez a korszak, hiszen a XX. század 

legizgalmasabb időszakaként számtalan olyan esemény zajlott ekkor, mely máig 

meghatározza társadalmunkat, s alakítja kultúránkat, művészetünket. Ezt a sajátos 

jelenséget így foglalja össze Rainer M. János történész, illetve az általa is idézett 

Kende Péter. „Ami az évtizedet egy emberöltőnyi távlatból igazán fémjelzi, az a 

hatvanas évek életforma- vagy életmódváltozása, érték- vagyis kulturális 

forradalma. Ma a hatvanas évek elsősorban ezt jelenti a történeti közbeszédben, 

ehhez kapcsolódó, máig tartó hatását emelik ki a politológusok, ennek révén 

lehetséges az, hogy a hatvanas éveket a XX. század legdöntőbb változásának is 

tartják: olyan cezúrával kerülünk szembe, amely nyilvánvalóan két részre osztja a 

kronológiai értelemben vett huszadik századot. Ezt a cezúrát a hatvanas évek 

képezik a bennük lejátszódott - vagy ha úgy tetszik, felgyorsult - életforma-

változásokkal és hozzájuk kapcsolódó, a szokásokra, az erkölcsökre s a kultúra 

minden területére kiterjedő generációs forradalommal"6. Egy korszak 

művészetének jellemzői elválaszthatatlanok történelmi, társadalmi jellemzőitől, 

már csak azért is, mert mi művészek sem vonhatjuk ki magunkat azok hatásai 

alól, mi is e társadalmi változások részesei, és jó esetben alakítói vagyunk. 

Az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek Beke László által oly találóan 

jellemzett egymásba érése, rövid ideig tartó egybecsúszása leginkább a politikai 

5 Beke, 2004, 448. o. 
6 Rainer, 2004, 11. o. 
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helyzetnek köszönhető, hiszen az 1968-as eseményeket követő néhány évet a 

hatalom arra használta fel, hogy ismét elrendezzen bizonyos kérdéseket, s 

megszabja az általa célszerűnek vélt mozgási területeket. így a hetvenes évek 

közepéig kellett várni, hogy kirajzolódjanak az új határvonalak, s a művészek 

ezen határokhoz képest, illetve ezek ellenében meghatározzák önnön helyzetüket. 

Ugyanez igaz az 1956-os eseményeket követő néhány évre is, amikor a politikai 

akarat által elrendezett társadalom a megtorlásoknak, majd az amnesztiának 

köszönhetően folyamatosan tisztában volt helyzetével, a politika ugyanis nem 

hagyta feledni az általa kijelölt határok átlépésének várható következményeit. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc elbukása, a több ezer áldozat, és a 200 000 

emigráns, főként fiatal értelmiségi elvesztése kollektív tragédiát jelentett a 

magyarság számára. Aki nem azonosult a rendszerrel, annak az ellenállása 

kilátástalannak bizonyult, a Szovjetunió és szövetségeseivel szemben. Nyugatról 

sem lehetett segítségre számítani. Az emberek megpróbáltak mindent túlélni, 

összekacsintottak a hatalommal, és elfogadták a gulyáskommunizmusnak nevezett 

életteret, a lehetőségek látszatát. 

A hatvanas évek művészetpolitikai élete a szigorúbb és az engedékenyebb 

pólusok közti ingadozás jegyében telt, majd végül a hetvenes évek közepén ez a 

hullámzás csitulni látszott, s az Aczél György nevével fémjelzett 3T modellben 

rögzült szinte egészen a rendszerváltásig. A tiltott - tűrt - támogatott modell bár 

nem szűnt meg az idők folyamán, fokozatosan egyre több átjárást engedélyezett e 

„kasztok" között, míg végül teljesen értelmét vesztette a tiltott kategória, 

tarthatatlansága, kivitelezhetetlensége miatt. A rendszer egyre inkább a többnyire 

érdemtelenül támogatottak előtérbe helyezésére koncentrált, míg a tűrteket 

igyekezett minél kevesebb megmutatkozási lehetőséghez engedni. 

A témánk szempontjából meghatározó események sorát az 1957-es 

Tavaszi Tárlattal érdemes kezdeni, nem is annyira a kiállításon szereplő művek, 

hanem a kiállítás előkészítése és fogadtatása miatt. A kiállítás látszólag 

demokratikus módon szerveződött, hiszen a művészek maguk zsűrizhették a 

beküldött műveket, viszont ha a zsűrik névsorát végignézzük, jól láthatjuk, hogy 

mindenhol ott voltak azok az emberek, akik a hatalom ízlését kellő nyomatékkal 

képviselhették (Makrisz Agamemnon - főrendező, Domanovszky Endre, Pátzay 
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Pál, stb.). Az enyhülés jelének tartott gesztus vizsgálatakor azonban azt is szem 

előtt kell tartani, hogy ez az az év is, amikor számos művész (Vilt Tibor, Karátson 

Gábor, Kováts Albert stb.) a megtorlás jegyében börtönbe, internálótáborba kerül. 

A kiállításról később, 1959-ben Aradi Nóra azt a véleményt fogalmazta meg, 

hogy azon „eszmei zűrzavar és az alkotókedv megtorpanása"7 volt érzékelhető. Ez 

olvasható ki az 1961-ben zajló Új írás vitában is, melynek során Németh Lajos 

modernista felfogása került elmarasztalásra. A korszak szintén fontos 

művészetpolitikai eseménye, mely jelzi az ekkor éppen erősödő cenzúrát, az 

1966-os Új Törekvések 66 című kiállítás betiltása, melyen fiatal művészek (.Bak 

Imre, Bartl József, Csík István, Deim Pál, Galambos Tamás, Hortobágyi Endre, 

Kósza Sipos László, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Simon Balázs) 

mutatkoztak be. Viszont megjelenik a hetvenes évek felé előre mutató, s az 

általunk a későbbiekben tárgyalni kívánt új műfaj, a happening, Erdély Miklós, 

Altorjay Sándor és Szentjóby Tamás interpretálásában. A happening 

megjelenésével lényegében a koncept art jelent meg a hazai művészeti életben, s 

így elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor ki kell tekintenünk határainkon túlra is. 

Mi is zajlott ekkoriban a szabad világban? Vietnami háború és a 

béketüntetések, egyenjogúsági mozgalom és Martin Luther King halála, 

Woodstock és a hippik, a berlini fal és a diáklázadások, Castro és Che Guevarra 

harcai, az űrutazások kezdete és a holdraszállás, arab - izraeli konfliktus a hat 

napos háborúval, Mao Ce-Tung és a Nagy Kulturális Forradalom, s mindez a 

forrongás, mintha csak egy jelre várt volna, 1968-ban robbant. Abban az évben, 

mely tulajdonképpen Magyarországon egészen jól indult, hiszen az új gazdasági 

mechanizmus bevezetése némi optimizmusra adott okot, bár később ennek 

csalóka volta is bebizonyosodott. 1968 azon ritka időszakok egyikévé vált, amikor 

hirtelen egyszerre érnek el a világ különböző tájain, különböző körülmények 

között élő csoportok ahhoz a ponthoz, amikor úgy érzik, valamit tenni kell. 1968 

három fő eseménye a vietnami háború tarthatatlansága, az európai diáklázadások 

és a Prágai Tavasz. E három esemény mindegyike közvetlenül hatott a korszak 

művészetére. A vietnami háború esetében érdekes helyzet állt elő, a keleti blokk 

háborúellenes tüntetői eszmei közösséget alkottak a nyugati fiatalokkal, akik 

7 Idézi Beke (2004) 455. o. 
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szintén a háború befejezését követelték. Hasonló volt a helyzet a 

diákmegmozdulások esetében is, csak ellenkező előjellel, hiszen míg a nyugati 

inakat a baloldali orientáltság jellemezte, addig a prágai tavasz éppen a baloldali 

elnyomás ellen lépett fel, - s mégis, a két tábor céljai, a sors fintoraként, egészen 

hasonlóak voltak. Vietnam felrázta az amerikai fiatalokat, míg a diáklázadásokkal 

a fiatalok rázták fel a társadalmat. Talán szimbolikusnak is tekinthető, hogy az 

amerikai - vietnami béketárgyalások akkor kezdődtek meg Párizsban, amikor 

éppen ott tetőpontjára hágott a francia egyetemisták lázadása. Amerika 1968-ra 

kénytelen volt belátni, hogy optimista háborús reményei hamisak, s a fiatalok 

hadkötelezettsége csak olaj a tűzre. Az elégedetlenséget csak növelte, hogy a 

behívottak között nagy számmal voltak feketék, akik Martin Luther King 

meggyilkolása után legfőbb támaszukat vesztették el. Az elégedetlenség nőtt, az 

erőszakhullám tetőzött, hiszen a polgárjogi mozgalom lendületét vesztette, s 

mindinkább a szélsőséges csoportok fellépése fenyegetett. Mindeközben nem 

látszott sok esély a béketárgyalások gyors lezárására. A polgári megmozdulások 

ellenére is csak 1973-ban következett el a végleges amerikai kivonulás 

Vietnamból. A társadalmi helyzet kiélezettségét csak erősítette a média, melynek 

határtalan előretörése éppúgy ellenállásra késztette az amerikai értelmiséget, mint 

a diáklázadások során elégedetlenségüket megfogalmazó nyugat-német fiatalokat. 

A média manipulatív erejének hatalma már 1960-ban a híres Kennedy-Nixon 

elnökválasztási televíziós vita során megmutatkozott. Kennedy győzelmében 

egyértelműen döntő szerepe volt annak a televízió segítségével nyújtott képnek, 

mely szerint Kennedy sármos, lendületes, magabiztosan érvelő, fiatalos, a szürke, 

öregedő Nixonnal szemben. A média manipulatív ereje a hatvanas években egyre 

erősödött s e média hangja a politikát figyelemre nem méltató, az amerikai álmot, 

a fogyasztói társadalmat, a butító reklámkultúrát propagáló hang lett, mely e 

fogyasztói kultúra fenntartásában érdekelt iparnak éppúgy megfelelt, mint az ez 

által szabad kezet kapó, civil kontrolitól szabadulni vágyó politikának. S ahogy 

Magyarországon a politika, saját érdekében, támogatott bizonyos művészeket, úgy 

használta fel az amerikai média az általa kiválasztott, sztárrá alakított művészeket, 

akik szerinte az ő nagyságát voltak hivatva reprezentálni. Hogy ez mennyiben volt 

sikeres az ma már kérdéses, de az tény, hogy a pop kultúra népszerűségének 
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igencsak jót tett az a médiafelhajtás, ami egyes művészek, főképpen a filmsztárok 

körében forgolódó Andy Warhol körül kialakult. A helyzet paradoxona viszont az, 

hogy az angliai gyökerű pop art éppen e fogyasztói társadalomból, e 

tárgykultuszú világból űzött gúnyt. A média egyre nagyobb helyet harcolt ki 

magának a társadalomban, véleményalakító, véleményformáló tényezővé vált, s a 

társadalomnak csak egy része vette időben észre, hogy e képességével milyen 

könnyen vissza is élhet. A visszaélésre pedig nem kellett soká várni, hiszen az 

információért - s ezáltal az elsőségért - vívott harcban a sajtóorgánumok egyre 

merészebb eszközöket vetettek be. Mindez politikai tényezővé az 1968-as 

németországi diáklázadások során vált, amikor is a Springer Verlag - főként 

bulvárlapokat kiadó társaság - ellen léptek fel hangosan a diákok. A kiadó által 

forgalmazott sajtóorgánumok ugyanis igyekeztek a diákokat rossz színben 

feltüntetni, bennük látták és láttatták a társadalom ellenségeit, akik erőszakos 

eszközökkel harcolnak, egyrészt egy olyan társadalmi helyzet ellen, mely a 

nyugati országrészben élők többsége számára megfelelő volt, másrészt bizonyos 

baloldali értékek mellett, melyek megjelenésétől sokan csupán már azért is féltek, 

mert formailag esetleg a keleti blokk értékeivel mutattak rokonságot. Ugyanakkor 

a diákok történelmi okokból bizonyos jobb oldali eszmék ellen emelték fel 

hangjukat, hiszen még ezidőtájt is állandó félelmet éreztek a hitleri eszmék, illetve 

a '30-as, '40-es évek vezető rétegének visszatérésétől. A múlt „árnyaitól" való 

félelem hatására mindinkább sürgették a szembenézést és a trauma feldolgozását, 

mely az '50-es, '60-as években még mindig nem történt meg. Ez nagymértékben 

annak volt köszönhető, hogy még mindig jelen voltak a közéletben a náci 

korszaknak ha nem is főbűnösei, de tisztviselői, kisemberei, akik a „Ne 

bolygassuk a múltat!" - elvet képviselték8. A diákok követelései azonban nem 

csupán a jogi felelősségre vonásra vonatkoztak, hiszen ez többnyire megtörtént, 

hanem sokkal inkább a morális szembenézésre, melynek a társadalom egészét 

kellett volna érintenie, s melyre valóban csak több évtizeddel a háború lezárása 

után került sor. A média és a diákok szembenállása e véleménykülönbségükből is 

adódik, mert miközben a média igyekezett az embereket a boldog feledés irányába 

terelni, s így a társadalom nagy része számára kínos kérdések feszegetését 

8 A politikai átrendeződés idején sok tisztviselő „átmentésére" sor került, melyben Konrád 
Adenauer politikája nagymértékű segítséget nyújtott. Erről lásd: Weiss (2000), 19 -31 . 
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elkerülni, addig az értelmiség új generációja a felelősség kényelmetlen kérdését 

kívánta felszínre hozni és a közbeszéd tárgyává tenni. A háborúért vállalt 

felelősséget illetően a történethez most már az is hozzátartozik, hogy az idő 

múlásával a német nép komoly önvizsgálaton esett át. Ez az önvizsgálat helyes 

önismeretre vezette a német embereket és lehetővé tette az ország megújulását. 

A diákmegmozdulások és a tömegtájékoztatás összecsapása azért is vált 

fontos politikai eseménnyé, mert 1967-ben a Német Szövetségi Köztársaságban az 

a sokak számára riasztó helyzet állt elő, hogy a választások után nagykoalíció állt 

fel, így lényegében a parlament 90%-a a kormányzó pártokból állt. Ez a helyzet, 

amelyben az ellenzék kiszorul a törvényhozó hatalomból, szintén a '30-as éveket, 

illetve a keleti blokk diktatúráit idézte fel a társadalom nagy részében, így a 

diákszövetségek ettől kezdve azt hirdették, hogy parlamenten kívüli ellenzékként 

kívánnak fellépni, ha kell, az egypárti jellegű parlament ellen. 

A diktatórikus hatalmak elleni fellépés máshol is elérte kitörési pontját 

1968-ban, s mivel Magyarországon az 1956-os forradalom leverését követő 

események semmi esélyt nem mutattak a Szovjetunió által megszállt ország 

helyzetének megváltozására, ezért az emberek többsége nálunk is reménykedve 

figyelte a csehszlovákiai eseményeket. Magyarország számára más okból is 

rendkívüli volt ez az év, hiszen ekkor hirdették meg az új gazdasági 

mechanizmust, mely sokakban valóban optimizmust keltett, azonban a remények 

hamar szertefoszlottak. Heller Ágnes így ír erről az optimizmusról: „A 1968-as 

évre nyíló szilveszter éjszakája volt az első az 1956-ra nyíló óta, amikor boldog új 

évet kívánva egymásnak tényleg reménykedni kezdtünk, ha sok szkepszissel és 

fenntartással is, egy kicsit boldogabb új esztendőben."9 Az új gazdasági 

mechanizmus és a Prágai tavasz hatása összekapcsolódva is erősítette ezt az 

optimizmust, hiszen ahogy szintén Heller Ágnes magyarázza „... Magyarország, 

Csehszlovákia és Lengyelország politikailag az utóbbi tizenkét évben 

aszinkronban volt. Ez könnyítette meg a Szovjetunió dolgát. Most, ha minden jól 

megy, megnyílik a lehetőség arra, hogy legalábbis a csehszlovák és a magyar 

politikai fejlődés szinkronizálódjék. Kettővel nehezebb elbírni, mint eggyel, a 

szinkronizálás megnöveli az esélyeket mind nálunk, mind Csehszlovákiában. 

9 Heller (1997), 73. 
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Sokkal jobbak lesznek a lehetőségeink arra, hogy a gazdasági reformokat politikai 

reformokká alakítsuk át. így helyeződött a magyar új gazdasági mechanizmus 

működőképességének megítélése egy szélesebb perspektívába."10. 

1968 nyugati világa így jutott el Magyarországra. Politikai helyzetünk nem 

engedte, hogy a világban lezajlott események más vívmányai is beszivárogjanak, 

de a Prágai tavasz és a gazdasági reformok kiváltotta optimizmus is hamar 

szertefoszlott. Az amerikai újbaloldal a vietnami kivonulást követelte, ahogy a 

hivatalos politika is, de a cél mindössze látszólagos azonosságát és az emögött 

húzódó különbségeket jól érzékelteti Hahner Péter, amikor így ír: „A „csendes 

többség" (értsd: az amerikai, utcai tüntetők melletti otthon maradottak) is azt 

szerette volna, ha minél hamarabb véget ér a vietnami háború. De a „fiúkért" 

aggódó átlag amerikait világok választották el az ellenségnek drukkoló, Ho Apót 

éltető, amerikai zászlót égető radikális aktivistáktól, akik a csendes többség 

számára a hatvanas évek szellemét testesítették meg." Az amerikai hatvanas 

évekből nem érkezhetett el hozzánk a hippi-mozgalom, sajátos, szabad 

szellemével és Woodstockjával, a kábítószer-fogyasztás minden társadalmi és 

morális problémájával, és bár már nem csak az Amerikába szakadt családtagok 

vagy barátok révén ismerhettük a farmert és a colát, még mindig ferde szemmel 

néztek arra, aki ilyen „imperialista" terméket viselt, illetve fogyasztott. Európa 

szabadabb felétől is hasonlóan elszigeteltek voltunk, s a cseh forradalom bukása 

után nyilvánvalóvá vált a várt „szinkronizáció" elmaradása is. Végül ismét 

egyedül maradtunk. Miközben mi a magyarországi baloldali diktatúrával 

küzdöttünk az újbaloldal „megváltoztatta a világot, amit mi akkoriban sommásan 

„Nyugatnak" neveztünk. Minden átalakult: a politika, a gyermeknevelés, a 

szexuális szokások, a hivatali viselkedés, az öltözködés, az iskolák és az 

egyetemek szerkezete, a tanrendek, a művészet státusa és még sok más. (...) 

úgyszólván semmisem maradt olyan, amilyen volt. A háború utáni Nyugat-

Európa és Amerika újrarendeződött."11. 

Az 1968-as események számos társadalmi, politikai kérdést vetettek fel. 

Mind nyugaton, mind keleten ráirányították a figyelmet olyan problémákra, 

melyről vagy a társadalom, vagy az adott hatalom nem nagyon akart tudomást 

w Heller {1997), 73. 
11 Heller (1997), 76. 
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venni. Van azonban valami, amiről elterelte a figyelmet, s ezért a hazai 

képzőművészek igencsak hálásak voltak. A kultúrpolitikának ugyanis 

valószínűleg kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy kik és milyen 

kiállítást rendeznek az Ernst Múzeumban 1968-ban, s így a fiatal textilművészek 

első, önálló fellépése nem jutott arra a sorsra, amire a fiatal avantgarde festők, 

szobrászok 1966-os bemutatkozása. 1968 így lehetett a textilművészek 

forradalmának ideje. Más művészeti ágak is kihasználták azonban a pillanatnyi 

figyelemnélküliséget, hiszen 1968 az első Iparterv kiállítás éve is. Erről a '68-as 

áttörésről Kovalovszky Márta így írt: „1968-ra megérett az idő, hogy teljes 

fegyvertárával színre lépjen, és szórványos kísérletek (...) után a magyar 

művészet valóságos küzdőterére törjön be az a fiatal nemzedék, amely arra 

készült, hogy visszakapcsolja a hazai képzőművészetet az egyetemes áramlatok 
' r 12 • • • hálózatába." Az Iparterv kiállításokon szereplő művészek és a kísérleti textilesek 

közös célja volt az áttörés, s közös volt bennük a vágy az újat, frisset, aktuálisat 

mutatásra. 

1969-ben a felbátorodott művészek már számos jelentős tárlatot, találkozót 

szerveztek, melyből elsőként a Textil falikép '68 kiállítás szombathelyi 

bemutatásá temelném ki. Ez az esemény kiemelkedően fontos, mert valóban nagy 

figyelem követte e tárlatot, és a pozitív recenziók megtették hatásukat abban a 

tekintetben, hogy felkeltették az igényt a tárlat több helyen való bemutatására, ami 

azóta is csak kivételes esetekben fordult elő. 2003-ig kellett várni arra az 

eseményre, hogy a szombathelyi biennálék hosszú sorát követő I. Magyar 

Textilművészeti Triennálé Budapesten, az Iparművészeti Múzeumban is 

bemutatásra kerüljön, a Kulturális Alapítvány a Textilművészetért kuratóriuma 

szervező munkájának eredményeként. 

Az ismételt bemutatás, a pozitív fogadtatás elnyomta azokat a kritikákat, 

amelyek fanyalogtak a kiállítással kapcsolatban, például Katona Imre is 

kritikájában (1968), - és a politika sem gondolta úgy - egyébként helyesen - hogy 

a beavatkozás célszerű volna, hiszen a kiállítást már első esetben sem kísérte 

politikai felhang. Az újbóli bemutatás egy másik szempontból is fontos volt. Ma 

már gyakorta említik a Textil falikép '68-at, mint nulladik Textilművészeti 

u Kovalovszky {2002), 196. 
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Biennálét, s e tekintetben szimbolikus értéke van annak, hogy a kiállítás 

Szombathelyen is bemutatkozott. Szombathely ugyanis befogadta a 

textilművészeket, akik hosszú időre találkozásaik székhelyévé tették a várost. 

Maga a biennálé gondolatának születése is e helyhez köthető, hiszen e '69-es 

kiállítás katalógusában jelenik meg elsőként írott formában a szándék, hogy 

rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a textilművészek számára. 

László Emőke így adott hangot e véleményének kiállítási katalógusban megjelent 

bevezető írásában: „E kiállításon szemünk elé táruló gazdagság felveti a 

gondolatot, hogy időről időre, rendszeresen számot kellene adni a magyar textil 

falikép meg-megújuló terméséről."13 A számadás ezentúl valóban rendszeressé 

vált, melyben nagy szerepet játszott a szombathelyi Savaria Múzeum gondos, értő 

műpártoló munkája, amelyre joggal alapoztak a Magyar Képzőművészek 

Szövetsége Iparművész Szakosztályának képviselői, akik már 1968-tól 

tárgyalásokba bocsájtkoztak Szombathely és Vas megye múzeumi szakembereivel 

a további együttműködés reményében. A textiltervező művészek hatásos 

fellépésüket és későbbi, hosszú évekig tartó folyamatos jelenlétüket olyan, alkotói 

munkásságuk mellett szervezői feladatokat is végző társaiknak köszönhették, mint 

Attalai Gábor, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit, Pécsi László, Búzás Árpád, 

Szuppán Irén és Hübner Aranka. 

A textilművészek mellett más területen is megindult a mozgolódás, 

ahogy azt az Iparterv kiállítások, illetve az 1967-tel induló szimpozion-

mozgalmak. is mutatják.. Az Ipartervhez 1969-ben csatlakozott Baranyay András, 

Major János, Méhes László és Szentjóby Tamás is. 1969-ben indult útjára a József 

Attila Művelődési Központban rendezett Progresszív törekvésű művészek című 

tárlattal a későbbi Szürenon csoport (Bocz Gyula, Csáji Attila, Csutoros Sándor, 

Haraszty István, Haris László, Ilyés István, Karátson Gábor, Paizs László, Pauer 

Gyula, Prutkai Péter, Türk Péter, Veres Pál, Zeisel Magda), melynek tagjai a 

későbbiekben a Kassák Lajos Művelődési házban rendeznek rendszeres 

bemutatókat. Ekkor alakult a No.l. csoport is {Bocz Gyula, Cerovszki Iván, Deák 

László, Dombay Győző, El Kazovszkij, Haász István, Haris László, Juhász 

Sándor, Kecskeméti Kálmán, Kovásznai György, Lisziák Elek, Molnár Péter, 

13 László Emőke (1969) 
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Orvos András, Prutkai György, Szeif Béla, Szemadám György), akik első 

tárlatukat az Állatkert oroszlánbarlangjában rendezték meg, ahol Szemadám 

György éppen állatgondozói minőségben dolgozott. Ebben az évben kezdte el 

működését Halász Péter vezetésével a később egyik legjelentősebb alternatív 

színház, a Kassák Stúdió és a Najmányi László vezette Kovács István Stúdió is. A 

szimpozionok is gyakorivá váltak, de természetesen e vidéki helyszínekhez kötődő 

találkozási pontok, eszmecserék is a hatalom folyamatos cenzúrája alatt álltak. 

Ennek ellenére - vagy ettől függetlenül - komoly szakmai színvonalat képviselt 

egy-egy ilyen alkotótelep, például a későbbiekben részletesen tárgyalandó Velemi 

Textilműhely, de rendszeres találkozói voltak a keramikusoknak Siklóson, a 

grafikusoknak Makón, a kőszobrászoknak Villányban, a vas és fémműveseknek 

Győrött vagy Dunaújvárosban, a zománcosoknak Bonyhádon, a fafaragóknak 

Nagyatádon. Villánnyal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az első land art 

munkák is itt születtek (Keserű Ilona, Pauer Gyula), a cenzúra jelenlétét pedig mi 

sem bizonyítja jobban, mint a Nagyatádon született Tüntetőtáblaerdő {Pauer 

Gyula, 1978), melyet elkészülte után egy nappal elbontottak. Az ismét erősödő 

politikai szigor 1970-ben éreztette először hatását. Míg az 1969-es Iparterv 

kiállítás kísérő rendezvényeit bemutató Dokumentum című kiadványt még csak 

rossz szemmel nézte a hatalom, addig a Mozgás '70 című tárlatot (Pécs, Modern 

Magyar Képtár), melyen főként új konstruktivisták és kinetikusok szerepelnek, a 

megnyitó után nem sokkal bezáratta. A progresszív művészet és a hatalom 

harcában azonban ekkor új színtér is nyílt, Galántai György balatonbogiári 

kápolnaműterme kiállítóhelyként hosszú évekig tört borsot a hatalom 

képviselőinek orra alá, míg végül 1973-ban bezáratták. A hatalom ekkori 

hezitálását (vagy hinta-politikáját) mutatja a Műcsarnokban 1970-ben rendezett 

Új Művek című kiállítással kapcsolatban mutatott magatartás, hiszen a kiállítás 

megnyitását Brezsnyev év végi látogatása idején nem, de később 1971 elején 

mégis engedélyezték. 

A hetvenes évekbe lépve két fontos momentumot kell kiemelnünk. 

Egyrészt a konceptuális művészet, másrészt az Aczél-i kultúrpolitika határozott 

színrelépését. Mindkét tényező jelen volt már a hatvanas évek végén, de 

markánssá csak az új évtizedben vált. Aczél György neve, és az általa kidolgozott 
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3T (tilt-tűr-támogat) rendszer fémjelezte az évtizedet, s módszerei alapvetően 

átrendezték a művészeti élet színtereit. Aczél György egyre konzekvensebben 

alkalmazott megkülönböztető módszere az avantgarde művészet egy részét 

illegalitásba vagy emigrációba kényszeríttette {Konkoly Gyula, Urbán Miklós, 

Frey Krisztián, Tót Endre, La/mer László, Najmányi László, Molnár Gergely, 

Halász Péter, Szentjóby Tamás). A besúgók sűrű rendszerével folyamatosan 

megfigyelt művészeket a hatalomhoz való viszonyulásuktól függően díjakkal, 

magas honoráriumokkal, műterem kiutalásokkal, kedvező áron megvehető 

balatoni telkekkel honorálta, illetve külföldi ösztöndíjakkal emigrációra 

ösztönözte, vagy rendőri eszközökkel megfélemlítette. A csak lassan-lassan 

fellazuló rendszer a nyolcvanas évek közepéig szinte töretlenül működött lassan s 

igyekezett mind a művészeket, mind a más területen alkotó értelmiségieket az 

Aczél György által kijelölt határokon belül tartani. 

A besúgók akkori rendszeréről sajnos nekem is személyes tapasztalatom 

van. Nemrég az Interneten rátaláltam egy 198l-es dokumentumra, amelyben egy 

csak fedőnévvel említett ismeretlen beszámol a megfigyelésünkről. Érdekes, hogy 

a mostanában olyan nagyon fontossá vált ügynöklisták feltárásában ez esetben 

nem a besúgó nevét tették közzé, hanem annak a századosnak a nevét, akinek a 

jelentés készült, és akinek a neve teljesen érdektelen számunkra ahhoz a 

megfigyelő textilművészhez képest, aki velünk élt és alkotott hat héten át a velemi 

művésztelepen 1981-ben. 

A gorbacsovi enyhülés jegyében azonban, mint sok más diktatórikus 

eszköz, ez is megszűnt. A hetvenes években az is észrevehető volt, hogy a „tilt" 

kategóriába mind kevesebben tartoznak, s a „tűrt" kategória alkotói is kiállítási 

lehetőséghez juthattak, például a képzőművészek olyan -, igaz többnyire 

önköltséges - kiállítások keretében, mint a budapesti Fényes Adolf Teremben, 

vagy „műterem kiállítások" révén. 

A hetvenes években a képzőművészek külföldi kapcsolataiban is változás 

érzékelhető, melyben úttörő szerephez a mail art „termékek" jutnak. Ez a 

világméretű hálózat, melyet levelezéssel tartottak fenn, s melynek kiváló darabjai 

megtalálhatóak a Galántai György-Klaniczay Júlia által gondozott Artpool 

archívumában, lehetőséget adott a magyar művészeknek a nemzetközi 
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diskurzusban való részvételre, illetve az így kialakuló kapcsolatok által külföldi 

művészek hazai látogatására {Klaus Groh, Jürgen Weichardt, Johanna Drew stb.). 

A Galántai György által a hetvenes évek végén alapított, és jelenleg is működő 

Artpool a mail art művek gyűjtésén túl akciókat, kiállításokat szervezett, illetve 

gondozásában jelent meg az AL (Aktuális Levél) című szamizdat kiadvány is. 

1972 és 1974 között a Kommunista Párton belül a reformokat ellenző 

csoportok jutottak hatalomra, melynek ékes bizonyítéka volt az új gazdasági 

mechanizmus egyik fő ösztönzőjének, Nyers Rezsőnek az ideiglenes eltávolítása. 

Noha már 1969-ben érzékelhető volt a reformok fokozatos visszafogása, a 

hetvenes évek elején vált teljesen bizonyossá, hogy egyes felsővezetők a reformok 

visszavonásával igyekeztek megvédeni hatalmukat az erősödő befolyású 

gazdasági szakemberek ellenében. Emellett azonban 1971 táján a gazdaságban 

valóban megjelentek a válság jelei, melyet a világ más országaiban is gondokat 

okozó olajválság csak tetézett. A reformok ellenében fellépő szigorodó, 

dogmatikus kommunista szemlélet a kultúrpolitikában is éreztette hatását, 1973-

74 során több tekintélyes értelmiségit kizártak a pártból, s újra 

megsokszorozódtak az elbocsátások, emigrációba kényszerítések. A hetvenes 

évek közepétől egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy kevesebb esély van a határok 

feszegetésére, és sokak számára a túlélés is kérdésessé vált, így ekkor többen 

emigráltak a hazai avantgarde jelentős táborából. Szentjóby Tamás, Halász Péter, 

Lakner László, Tót Endre, Méhes László a disszidálást választotta, míg Donáth 

Péter és Major János hosszabb időre szakított a képzőművészettel. Az 

emigrációba menekülő textilművészek között volt Kuchta Klára és Farkas Gabi 

is. 

I./2. A lágy anyagok feltűnése és szerepe a képzőművészetben 

A lágy anyagok használata a technikai eszközök tárházának bővítésén túl 

számos más lehetőséget is nyújt a képzőművészek számára, hiszen egy sajátos 

eszmeiség, gondolatvilág erőteljesebb közlésére tesz képessé. 

A képzőművészet felségterületére való belépés előtt a textilből készült 

alkotások, évszázadokon át az iparművészet kategóriájába tartoztak, gyakorlati 
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funkciókhoz kötődve. A 20. században tapasztalható műfaji sokszínűség, a 

technikák, eszközök szabad alkalmazása és a műfajok közötti határok fokozatos 

eltűnése meghozta a textilművészet rég várt reneszánszát. A textil szabad 

alkalmazása mind népszerűbb lett a képzőművészek körében, s ez nagymértékben 

elősegítette a műfaj átalakulását, megújulását. A lágy anyagok használata a 

technikai eszközök tárházának bővítésén túl számos más lehetőséget is nyújt a 

képzőművészek számára, hiszen egy sajátos eszmeiség, gondolatvilág 

erőteljesebb közlésére tesz képessé. 

A textilművészet grand art-\ minőséget képviselő korszakának Jankovich 

Júlia a gótikát és a 20.századot tartja. Mint a kárpitművészetről írja: „Hosszú idő 

telt el azóta (értsd: gótika óta), évszázadok sora, mire a 20. század oda 

visszatalált. Művészettörténeti korszakok suhantak el közben, amelyeknek 

műfajunk mindig vesztese volt. Hanyatlása, szuverenitásának megkopása már a 

reneszánsz idején megkezdődött, és a barokk, a rokokó korában ez csak 

fokozódott. Festményművek kiszolgálója lett, saját síkkompozícióra épülő 

eszköztárát feladva a festészet illúzióteremtő hatásaira törekedett. A tervező és a 

szövő művelet együttélése megszűnt, a festmények gobelinbe öltöztetése volt a 

cél."14 A gótikus kárpitok azonban bármily magas minőséget képviselnek is, 

alapvetően magukban hordozzák funkcióbeli kötöttségüket is, így a 

képzőművészek kevéssé élvezhetik alkotói szabadságukat. Már csak abból 

adódóan is így volt ez, hogy a kárpitok gyakorlatilag egy műhelymunka 

eredményeként születtek és nem annyira egy alkotó, mint inkább egy csoport 

gondolkodásmódját, stílusát hordozták magukon. 

A 20. századi „reneszánsz" egy csapásra több problémával is igyekezett 

leszámolni. A funkcióbeli kötöttségek megszűnése az alkotók szempontjából 

egyszerre jelentett örömöt és bánatot. Mivel már nem volt szükség a 

lakberendezésben a kárpitra, mint gyakorlati segítőre (a középkori melegtartó, 

faldekoráló szerepe megszűnt) az alkotónak ugyan nem kellett bizonyos lakótéri 

adottságokat figyelembe venni, viszont az ilyen munkákra való igény megszűnése 

komoly egzisztenciális problémákat is felvetett. A textilművészek előtt 

megnyíltak az alkotói távlatok, miközben a szükségesség és „kereslet" 

14 Jankovich (2001), 6. o. 
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elvesztésével a műfaj fennmaradása vált kérdésessé. A textilművészek azonban 

Münchausen báróként magukat segítették ki a bajból, s ebben nagy szerepet 

kaptak az olyan mozgalmak, mint az angol Arts and Crafit, vagy az Európa szinte 

minden országában a századelőn hódító útjára induló - s mindenhol saját névvel 

ellátott - szecessziós irányzatok, melyek ismét ráirányították a figyelmet a 

kézimunkával előállított műalkotásokra. Az ezen irányzatok égisze alatt született 

alkotások azonban ismét visszatérnek a textilművek funkcionális indíttatásához, s 

csak nagy ritkán próbálnak meg e „használhatósági elvárások" alól kibújni. 

Magyarországon 1904-ben a szecesszió jegyében szövőműhelyt alapított 

Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor Gödöllőn, de lényegében itt is 

megmaradt az a hagyomány - mely a szövés őshazájában, Franciaországban is 

hosszú ideje uralkodott - , hogy festők rajzai, tervei alapján készültek a főként 

gyakorlati, díszítő funkciójú faliképek. Az így létrejött művésztelep, mely a 

fonalfestéstől a kartonkészítésen át a szövésig minden fázist megoldott, fontos 

tényezővé nőtte ki magát a hazai művészeti életben. A műhely minden 

hiányossága ellenére is magas színvonalat képviselt a századforduló más 

műhelyeihez képest. Ahogy Pálosi Judit összefoglaló művében rámutat, „a század 

elején nemcsak a közönség, hanem a művészek zöme is festményreprodukálási 

technikának tartja a gobelinszövést, s nem volt ez másképp a műfaj bölcsőjének 

helyén, Franciaországban sem."15. A textilművészek XX. századi diadalútjának 

első nagy alakja, Ferenczy Noémi is kötődik valamelyest a gödöllői műhelyhez, 

abban a tekintetben, hogy ő is franciaországi Manufactures des Gobelins-ben 

keresi a mesterség elsajátításának lehetőségét, bár ő gyökeresen más 

elképzelésekkel tér haza, mint tette azt néhány évvel korábban Körösfői-Kriesch 

Aladár. Ferenczy Noémi alapvetően elutasította a festménymásolási gyakorlatot, 

mert nem volt hajlandó, ahogy erről egész életműve is tanúskodik, a 

textilművészetet a festészetnek alárendelt műfajnak tekinteni. Művei önálló 

képzőművészeti alkotások, melyek a korszak művészetének meghatározó 

alkotásai. A archaizáló jellegű gobelin dekorativitását messzemenően felhasználó 

faliképei kortársai közül leginkább Derkovits Gyula szellemiségével 

rokoníthatóak. Első műve, az 1913-ban készített Teremtés című, amely francia 

15 Pálosi Judit {1994), 6. o. 
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katedrálisok üvegablakainak osztását követi, a hagyományokkal szakító 

gondolkodásmód korai megnyilvánulása, mely aztán egész, mintegy négy és fél 

évtizedet felölelő életművében nyomon követhető. Ferenczy Noémi ezzel a 

gondolkodásmóddal ugyan megelőzte korát, de gondolatai tanítási tevékenysége 

révén szerencsésen termékeny talajra hullottak. Tanítványai ugyanis már ebben a 

szellemben ismerték meg mesterségük alapjait, s e nemzedék képviselői az '50-

'60-as években már magától értendőnek tartották, hogy ezt a hozzáállást 

közvetítsék a közönség felé is. 

A textilművészet '60-as évektől megfigyelhető reneszánszának egyik 

forrása volt az imént felvázolt, Ferenczy Noémi nevével fémjelzett 

gobelinkultúra, mely a műfaj önállóságát, grand art-i rangját képviselte. A 

kísérleti textilművészet születésének előfutárait azonban nem csak a 

textilművészek között kell keresnünk. A képzőművészet területén is figyelmet 

érdemelnek azok a jelenségek és alkotók, amelyeknél a lágy anyagok 

koncepciózusán megjelennek, és az alkotó folyamat, illetve az alkotás részeseivé 

válnak. 

Ilyen jelenségek lényegében a modernizmussal egy időben, annak révén 

jelentek meg a képzőművészetben. Allan Kaprow művész-teoretikus a műfaji 

határok lazulásának, majd esetenkénti eltűnésének gyökereit a kollázs 

technikához köti 1955-ben megjelent írásában, mely a „művészet újabb 

fejleményeibe" kíván betekintést nyújtani, „elsősorban ezen fejlemények 

hátterére, elméletére és néhány következményére"16 összpontosítva. A képmező 

háromdimenziós kiterjesztésének lehetősége a kubistákat kezdte elsőként 

érdekelni, akik idegen anyagok bevonására tettek kísérletet. „1912-1913-ra a 

kollázs műfaja ténylegesen elkezdte a szabályok áthágását, jóllehet - a mából 

visszatekintve még eléggé visszafogottan. E kollázsok legtöbbjének képmezeje 

konvencionálisan festői volt, és a papír kiegészítéseket szép rendesen ragasztották 

fel, hogy a felületet csak kicsit bontsák meg. (...) a kubisták hallgatólagos ösvényt 

nyitottak a végtelenre. Miután papír formájában idegen anyagot vittek a képre, 

csak idő kérdése volt, hogy minden olyan anyagot beengedjenek a 

16 Kaprow (1998), 7. o. 
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képzőművészetbe, amely idegen a festéstől és a vászontól."17 - írja Allan Kaprow. 

A kérdés tehát nyitva állt, mit lehet a képbe bevonni, hogyan lehet a térbe 

kinyúlni. A festők az assamblage, enviroment útját nyitották meg a kollázs 

technikával, s e szempontból az út jelenlegi legvégső kifutásának a happening 

tűnik. A kaprowi logikát követve ugyanis a különféle anyagok bevonása után 

magát a testet és az időt képalkotó (műalkotó) eszköznek tekintve ugyanolyan 

térbeli művet hozhatunk létre, mint egy papírragasztásokból összeálló kollázs 

esetén, csak a papír szerepét a test veszi át, továbbá az idő is belép alkotó 

eszközként. Kaprow azonban óvva int attól, hogy az ilyen tárgybevonásokat 

puszta alkotói eszközbővítésnek gondoljuk, ez ugyanis több annál, hiszen „ezek 

(értsd: a bevont tárgyak) elsősorban is a művészet témaköreinek további 

kiszélesítését jelentik, minthogy sok esetben ezen anyagok maguk a témák és a 

közvetítők"18. 

A kubizmus analizáló hajlama a szobrászatot sem hagyta érintetlenül. A 

képfelület idegen anyagokkal való megtöltése mellett Pablo Picasso és George 

Bracque is kipróbálta elképzeléseit a háromdimenziós térben. Picasso 1913-ból 

származó Gitár című szobra hullámpapírból, vászonból, madzagból készült, s 

egyik első példája az anyaghasználat sokszínűségének. Manfréd Schneckenburger 

erre rámutatva írja: „Ha lapokból, felületekből és síkokból lehet teret, tömeget, és 

háromdimenziós művet alkotni, akkor a modelláló kéz és a véső ideje lejárt."19. 

Megállapítása azért is fontos, mert a készítés technikai oldalára irányítja a 

figyelmet, vagyis arra a problematikára, hogy a modern szobrászi alkotás már 

módszereiben is elszakadt a klasszikus konvencióktól, s megteremtette az 

avantgarde szoborfelfogást. E felfogás lényege, hogy a szobor nem faragás, 

vésés, csiszolás (vagyis kibontás, visszabontás), hanem építés (konstruálás) 

eredménye. Michelangelo még az anyag adottságaiból indult ki, s szobra a forma 

és az anyag szépségének egyaránt tanúbizonysága volt, Picasso válogat az 

anyagok között s választása a hasznosíthatóságon, az alkalmazhatóságon alapszik. 

Picasso (és a kubizmus) óta a szobrász nem akar alkalmazkodni az anyaghoz, az 

anyagtól várja, hogy alkalmazkodjon a művészi szándékhoz. Picasso szobra 

17 Kaprow (1998), 15., 30. o. 
18 Kaprow (1998), 31. o. 
19 Schneckenburger (2004), 429. o. 
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papírkollázs, mely kilépett a képsíkból. A szobrászat önvizsgálatának következő 

lépése, amikor a valós, nem konstruált tárgyak kerülnek a szobrászi formába. 

Ilyen alkotás Picassotól az Abszintospohár (1914), mely egy festett bronz 

pohárból és a tetejére helyezett abszintoskanálból áll. Maga a kanál egyfajta 

idézet a valós világból, az adott és a csinált dolog találkozik egy műalkotás 

formájában. A szobrászat új technikái és eszközei magától értetődően másfajta 

szoborfelfogást eredményeztek, a stílus és az eszköz kapcsolatáról azonban fontos 

és alapvető kitételt fogalmazott meg Alexander Archipenko, melyet minden 

esetben érdemes szem előtt tartani. „Tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a 

másféle anyagokat a formák új stílusa hozta magával, nem fordítva: az új anyagok 

teremtették meg az új stílust. A modern művészet nem néhány festett léc 

összeillesztéséből áll, hanem a szellem és a képzelet erőinek stílussá 

alakításából" . Archipenko megállapításának igazságát mi sem bizonyítja jobban, 

mint a festészet és a szobrászat viszonya Picasso művészetében. Mind Picasso, 

mind Braque kubizmusa a szobrászatból merített alapvető ösztönzést, s ez jól 

érzékelhető az 1909-10 körül készült munkáikon. A korai kubizmusra nagy hatást 

gyakorolt az afrikai szobrászat újra-felfedezése21, mely a 19. század végén és a 

20.század elején hasonló ösztönzést jelentett a festőknek, mint néhány évtizeddel 

korábban a japán metszetek megjelenése, mely jó néhány impresszionista és 

posztimpresszionista művész látásmódját befolyásolta (Calude Monet, Vincent 

van Gogh, Paul Gauguin stb.). Picasso nem csak múzeumokban tanulmányozta a 

primitív művészetet, hanem lelkes gyűjtője is volt a különféle totemeknek, tiki 

szobrocskáknak. Az afrikai maszkok és faszobrok furcsa térfelfogása (több 

nézetre komponáltsága) Picasso Avignoni kisasszonyának egyik döntő 

befolyásolója volt (ámbár ezt általában tagadja, de ezt a magatartást inkább csak a 

Vadaktól való távolságtartásának tulajdoníthatjuk). Picassonál a szobrok érdekes 

módon átalakulnak és mégis megőrződnek a képen, hiszen a nézetekkel megtartja 

az érdekes formajátékot, de a színek és a párhuzamos ecsetvonások segítségével 

két dimenzióba kényszeríti ezek formáit. A térbeli szobor síkba transzformálódik, 

20 Idézi: Scheckenburger (2004), 430. o. 
21 A párizsi Palais de Trocadero (Néprajzi Múzeum) gyűjteményét olyan művészek 
tanulmányozták át nem egyszer, mint Matisse, Derain, Braque és Picasso. Erről lásd: Rubin 
(1984) 
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míg a Gitár című papír-vászon szobor esetében a folyamat éppen ellentétes 

irányú, ott a kollázs lép ki a síkból, hogy térbeli formát öltsön. A szoborból kép 

lett, a képből szobor - játék a térrel, mely a műfaji határok lazulásának válik első 

példájává. 

A kubisták után a valós tárgyaknak a képtérbe, illetve szoborkompozícióba 

való bevonásának gyakorlata egyre több művész alkotásaiban megjelenik. Nem 

meglepő ennek az eljárásnak a feltűnése a dada művészek esetében sem22. A 

határok eltüntetésének vágya a dada koncepcióban éppúgy benne volt, mint 

mintegy fél évszázaddal később a fluxus művészek esetében. A dadaistákat 

gyakorta a tagadással, a pusztítással azonosítják, noha szándékaik szerint éppen 

ezeknek a világban való jelenlétére akarták felhívni a figyelmet. Nem a 

nihilizmust képviselték, hanem a nihilista lét jelenlétét állapították meg a háború 

utáni, a nagy szavakban és a filozófiában csalódott értelmiség körében. Mint Kari 

Ruhrberg a dadáról találóan megjegyezte: „miközben szétrombolták a 

hagyományos formákat és stílusokat, új anyagokra találtak. Elutasították a 

tökélyelvűséget, tiszta lappal akartak indulni, s minduntalan meglepő 
9*3 . . . 

felfedezéseket tettek." Marcel Janku, a dada egyik alapító tagja éppen egy ilyen 

elutasítás révén alkotott érdekes, formabontó művet. Csendélet című, 1920-ban 

készült festménye gipsszel alapozott zsákvászonra készült, oly módón, hogy az 

alap jól látható maradjon a kép körül mintegy alátét formájában. A zsákvászon 

durva anyaga egyszerre jelent a képen vizuális és intellektuális élményt. 

Vizuálisan érdekes ellenpontként szolgál a képmező vastagon felvitt 

festékrétegéhez, annak merevségét, repedezettségét ellensúlyozza az anyag -

minden durvasága ellenére jól látható - hullámzása, lágysága. Az intellektuális 

élmény pedig az, ahogyan a klasszikus alap és alapozás kérdése itt felmerül. A 

klasszikus hagyomány szerint a festő vászon a kép hordozójaként elveszti 

anyagszerűségét, lágyságát, azáltal hogy teljesen elfedi az alapozófesték, és hiába 

készül vékonyszövésű lágy anyagból, a keretre való kifeszítéssel és a szálait 

összeragasztó, megmerevítő alapozó segítségével merev hordozóvá válik. Janku 

gesztusa felszabadítja a vásznat a hordozó szerepből és képalkotó tényezővé teszi. 

A lágy anyag eszmei és vizuális funkciót lát el, igaz még gyakorlatilag és 
22 Erről lásd: Doris (2000) 
23 Ruhrberg (2004), 120. o. 
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szimbolikusan is a kép alá rendelt helyzetben. Mindebből azonban számunkra az a 

legfontosabb, hogy egy festő a lágy anyag beépítésével bővítette eszköztárát, 

miközben az anyagot jelentéshordozóvá tette. 

Kurt Schwitters szintén a dadától indult, de hamarosan kifejlesztette 

egészen sajátos, merz24-nek nevezett képzőművészeti alkotáscsoportját, mely sok 

szempontból hatott az őt követő generációkra {pop art, fluxus, informel, arte 

povera). A merz lényege a különféle össze nem illő tárgyak, anyagok 

egybekomponálása. E tekintetben rokon a picassoi kollázs technikával, de meg is 

haladja azt. Schwitters nem a valós és komponált tárgy egymásra hatását 

vizsgálta, hanem megszüntette a határt e két kategória között. Nincs egymásra 

hatás, mert minden anyag egyforma, vallotta, s ebből a szempontból a későbbi 

pop art (leginkább Robert Rauschenberg) művészetének eszmei megalapozója 

volt. A merz kép bármiből készülhet, papírból, fából, drótból, textilből, 

konzervdobozból, stb, mert az anyagok hierarchiája helyett az egymás mellett 

létezést szimbolizálják a képtérben. A hétköznapi tárgyak tendenciózus bevonása, 

azok művészi rangra való emelése a merz program lényege. Schwitters művein az 

anyagok demokratizálódnak, ám ennek ellenére sem válik a merz kép egyfajta 

szemétdombbá. A későbbi hulladék anyagokból dolgozó művészekhez {Robert 

Rauschenberg, Jasper Johns, Jim Dine, Claes Oldenburg, stb) képest 

Schwittersiléi a merz kép megmarad vizuális egységnek, harmonikus 

képfelületnek. Schwitters képei esztétikai rendben épülnek fel, s mellőzik a '60-as 

évektől mind nagyobb szerepet kapó véletlent, mint képalkotói eszközt. 

Schwitters ugyanis komponált, az anyagok kiválasztása ugyan a véletlenen múlt 

(állítása szerint), de a képek vizsgálata során egy percig sem kétséges, hogy az 

alkotóelemeket harmonikus egységgé igyekezett alakítani. Az anyagok utólagos 

festése is ezt bizonyítja. A képeken gyakoriak a kubizmusra is oly jellemző 

pasztellszínek, tompa, összemosódó, halványuló festékfoltok. A pasztózus színek 

egyformán bevonják és homogén felületté formálják az újságkivágásokat, a 

biciklikereket, a falécet, a pipát és a rongydarabot. A műveknek súlypontjai 

24 A merz szónak nincs jelentése. Kurt Schwitters, ahogy egyik első kollázs képéhez az újságpapírt 
tépkedte, a Kommerzbank szóból csak a merz maradt olvasható. így került fel s a képen ki is 
emelte Schwittes, majd a későbbi képeknek már ezt a nevet adta a véletlenszerűséget sugallva 
ezzel. Forrás: Ruhrberg (2004) 124. o. Lásd még: Perneczky és Kappanyos (2003), 
www.artpool.hu 

http://www.artpool.hu


27 

vannak, melyeket a tárgyak komponált elhelyezése metsz ki, s e pontokat a festés 

kiemeli, egymásnak megfelelteti. A Merz kép 32. (A cseresznyekép (1921)) című 

mű ezt a jelenséget jól láthatóvá teszi. A kép színei a belső pont felé egyre 

világosodnak, s középen a képre felragasztott cseresznye képe látható, a 

cseresznye mellett kis rongydarab függ a cseresznyével egyforma méretben, és 

annak színével harmonizálva. Schwitters tehát kollázst komponált festői 

eszközökkel, a rongydarab e festői koncepció részeként került a képbe. A 

zsákvászon és a cseresznye színben, méretben hasonló, s mindkettő a puhaságot, a 

természetességet sugallja a különféle hulladék anyagok között. 

Marcel Duchamp sok szempontból a 20. századi művészet kikerülhetetlen alakja, 

de legfőképpen akkor, ha a tárgy és a műtárgy fogalmát kívánjuk megvizsgálni. A 

valós élet tárgyait ő nem mint képalkotó tényezőket vonta be egy adott képtérbe, 

hanem magukat a tárgyakat tette műtárggyá. Eljárása alapvetően más 

gondolatkörből született, mint kortársa, Kurt Schwitters módszere, aki szintén a 

hétköznapi tárgyak felé fordult, azokat építette bele képeibe. Duchamp szakított a 

műalkotás addig ismert fogalmával és alapvetően más irányból, a hétköznapi élet 

tárgykultúrájából indult ki, hogy a műtárgy fogalmát újraalkossa. Gesztusa 

felbecsülhetetlen értékűvé vált, még akkor is, ha sokszor kétségbe vonják ennek 

tudatosságát. Schwitters-szel ellentétben a köznapi tárgy gondolati átértelmezését 

hajtotta végre, így ha van is olyan műve, mely formailag a merz képeket idézi fel, 

tartalmukat mégis másként kell meghatározni. Duchamp utolsó műve az Adva 

van: 1. a vízesés, 2. a világítógáz (1946-66) című alkotás egy nagy méretű 

installáció, melynek egy része montázs technikával készült. A mű igazi duchampi 

tréfa, mely már felépítésében is a művész konstruáló, határokat feszegető 

szelleméről árulkodik. Maga a montázs technikával készült kép csak egy faajtó 

kulcslyukán keresztül szemlélhető, így egyszerre csak egy néző láthatja és ő is 

egy kényelmetlen, összegörnyedő testtartást - mely leginkább egy peep showban 

kukkolló voyeur szerepét idézi - kénytelen felvenni. A lyukon betekintve egy fej 

nélküli, fűben hanyatt fekvő, lábát szétterpesztő nőt látunk, aki kezében lámpát 

tart, mögötte fás, dombos tájban egy vízesés és kis folyó. Zavarba ejtő a néző és 

az ábrázolt nő pozitúrája, ahogy Hans Belting írja: ,,...(a nő) széttárt lábakkal 

fekszik egy bozótosban, mintha megerőszakolták volna. Pillantásunk erőszakot 
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tesz rajta" . Az installáció már Duchamp halála után került összeállításra a The 

Philadelphia Museum of Art-ban Duchamp e művére vonatkozó számos 

előtanulmánya, terve és rajza alapján. Témánk szempontjából egy ilyen Duchamp 

által készített előtanulmányt kell szemügyre vennünk, mely a kollázs központi 

motívumát, a nőt és az őt körülvevő zöld környezetet ábrázolja. A végleges 

változat nő alakja és a környezet sematikus ábrázolása jelenik meg kiemelve az 9 f\ 
egyik előtanulmányon , ahol jól látszik, hogy a test valóságos testet imitáló 

domború bőrborítású, testszínű festéssel, s a környezet zöld bársony. Duchamp az 

anyagokat a látvány hangsúlyozására, valóságos hatásúvá tételére használja, nem 

fest, nem képet vág ki, hanem imitál egy testet, ezért van szüksége az olyan lágy 

anyagokra (bőr és bársony), melyek az emberi test puhaságát valószerűen 

imitálják. Az eszközök nem hordoznak sajátos jelentéstartalmat, a cél csupán az 

imitáció, s nem az anyag önálló életre keltése. A lágyság az élő test látványának 

lágysága s nem az anyag lágysága. Duchamp építkezik az anyagokkal, s az 

anyagok a nagy egész részévé válnak, önálló stukturájuk jellemzőinek jelentését 

elvesztve. 

Marcel Duchamp és Kurt Schwitters munkássága az őket követő 

objektművészek számára lesz gondolatébresztő, inspiráló és követendő példa. 

Man Ray objektjei kevésbé rejtélyesek és szófukarak, mint Duchamp ready 

madejei voltak. Noha Man Ray, Duchamp és Picabia barátja volt és az ő 

hatásukra csatlakozott a dadához, majd együtt állítottak ki számos kiállításon, sok 

szempontból objektjei és kollázsai mégis inkább Kurt Schwitters hasonló 

műveihez állnak közel. Schwittershez hasonlóan Man Ray is épít a látványra, 

törekszik a harmóniára és gyakran formai játékokat játszik. Ilyen műve az Emia 

Bakia (1927) című objektje is, mely egy mélyhegedű volutával díszített nyaka, 

ahol a húrok helyett sűrű lószőr hull alá. A hegedű hangjának lágyságát, 

finomságát a játékosan átalakított antropomorf jellegű, lágy, selymes, szőke 

lószőrös hegedűvég asszociáltatja. A képzettársítások ezen módja Man Rayre 

jellemző e korszakában, amikor a dadától lassan eltávolodott, s a szürrealizmus 

felé indult el. A szürrealisták képzettársításai nagyon is érzékletesen, kifejezően 

25 Belting (2004), 103. o. 
26 Adva van: 1. a vízesés, 2. a világítógáz (tanulmány), 1948-49., 50x31 cm, bársonyra helyezett 
gipsz domborműn festett bőr, Moderna Museet, Stockholm 
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jelenítik meg az anyagok, fogalmak lágyságát képi formában, akkor is, amikor 

festői eszközökhöz nyúlnak (például: Salvador Dalinál a múló idő az elfolyó óra 

képében). Man Ray ready made-s jellegű objektje a szürrealista képzettársítást 

jeleníti meg a dada humorával és Duchamp szűkszavúságával. 

Man Ray szürrealista objektjei úttörő jelentőséggel bírnak a tekintetben, 

hogy a későbbiekben, a szürrealizmus fénykorában számos alkotó fordul a tárgyak 

felé, hogy különböző képzettársítások hordozóivá tegye őket. Persze nem lenne 

igazságos, ha nem említenénk meg, hogy nem teljesen Man Ray-é a szürrealista 

objekt ötlete, ő csupán az elsőbbségi versenyt nyerte meg, hiszen Andre Breton 

már 1924-ben említést tesz arról, hogy meg kellene alkotni bizonyos tárgyakat, 

melyeket álmaiban látott, és 1930-tól Salvador Dali is készít objekteket27. E 

szürrealista objektek közül kiemelném a lágy anyagok használata szempontjából 

Meret Oppenheim Reggeli szőrmében (1936) című alkotását. A szőrmével bevont 

csésze, kis tányér és kanál együttesének erotikus tartalma nyilvánvaló, 

játékossága, szexuális képzettársítása a szürrealistáknak szintén kedvelt eszköze 

(például: Dali Vénuszai, Seligman tyúktollas levesestála, stb.). A szürrealisták 

fontos éve ez az 1936-os, főként az objektek szempontjából, mert ekkor 

készítenek egy közös kiállítást (Surréaliste d'objets) a párizsi Ratton Galériában. 

A tárlat hatására ismét nagy reneszánszát éli az objektművészet, a művészek 

lelkesen gyűjtik be a bolhapiacok és ócskások kínálatát, hogy vicces 

átalakításokkal múzeumi tárggyá alakítsák őket. A szürrealisták utolsó nagy 

kiállítására 1938-ban, Párizsban került sor, ezután az alkotók (mint sok más 

művészcsoport tagjai) apránként elhagyták az óhazát, és bármily nagy hatással is 

voltak az új haza, Amerika művészeire, a szürrealizmusa hőskora elmúlt. Számos 

módon továbbélt azonban a stílus, s jó néhány gesztusa rövid lappangás után újra 

felbukkant. így volt ez az említett bolhapiaci kalandozásokkal is, mely a pop art 

művészek körében az '50-es évek végétől ismét számos hívet gyűjtött magának. 

Ha nem tudnánk, ki mondta, ma már ki sem tudnánk találni, hiszen Schwitters, 

Man Ray vagy éppen a valós szerző, Edward Kienholz egyaránt nyilatkozhatta: 

„Minden országban az ismerkedést azzal kezdem, hogy felkeresem a turkálóit és 

27 Erről lásd: Passer on (1983) 
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bolhapiacait."28. Kienholz azonban már nem ready made alapanyagokat keresett, 

mint tették azt elődei, mert így folytatja: „Szemetében fedezem fel a kultúrát."29. 

A pop art eszköztára egyértelműen a dadából, a szürrealizmusból, 

Schwittersből és Duchampból született, gondolatvilága a fogyasztói társadalom 

születéséhez kötődik, s máig tartó igazságokat, kritikákat fogalmazott meg. Nem a 

pop art fedezte fel a hétköznapi tárgyak kultúráját, de kritikusan ő viszonyult 

először hozzá. A pop art művészek habitusuktól függően szeretik, gúnyolják, 

elfogadják vagy elutasítják a fogyasztói kultúrát. Azonban mindannyian arra az 

életmódra irányítják rá a figyelmet, ami keleten és nyugaton egyformán jelen van, 

ha különböző formában is, de mind a mai napig, s ez a tárgykultusz, a fogyasztás-

centrikusság és a valós világ helyett egyfajta ideakeresés, rózsaszín világba való 

menekülés vágya. 

A legkorábbi emblematikussá vált pop art kollázst Richard Hamiltonnak 

köszönhetjük, az 1956-ban született „Ez teszi a mai otthonokat annyira mássá és 

vonzóvá?" című művével, mely találóan azon a londoni kiállításon lett bemutatva, 

mely a This is Tomorrow (Ez a holnap) címet viselte. A nagy entree-t nem is 

lehetett volna jobban megtervezni, hiszen a holnap valóban ez (is), a pop art lett. 

Hamilton kollázsa a kor minden jellemzőjét, ideálját, álmát és ezek hazugságát 

sűríti össze. Az ideálisnak gondolt lakás a kor divatos termékeivel ( a televízió, a 

magnó, a lakásba is beépült reklámplakát, a konzerv, a cselédlány, stb.) és az utca 

beszivárgó képe (neonreklámos, mozireklámos utca) mind az ideális ember ideális 

környezete. Az ideális emberek pedig a tökéletes testű, magába merült meztelen 

nő és a testépítő férfi, kezében a „POP" feliratú nyalókával, mely a 

szürrealistáktól örökölt képi humor továbbélésének szép példája. Hiszen az egész 

látvány sikamlós, cukorka ízű és mű, a mindent belengő művi erotika (a 

televízióban bájolgó nő képe és a meztelen férfi és nő) éppúgy, mint a fogyasztói 

kultúra jeles példái (konzerv, műbőr bútorok, zebra szőnyeg). A lágy anyagok 

szempontjából a pop art döntő jelentőségű, mert az eddig tárgyalt művekkel 

ellentétben nem csak eszközhasználatában jelennek meg a lágy anyagok, hanem 

egész jellegét tekintve meghatározó lesz a lágyság fogalma. Nem véletlen, hogy 

28 Schneckenburger (2004), 509. o. 
29 Schneckenburger (2004), 509. o. 
30 A pop art szellemiségéről lásd: Livingstone (2000I); Madoff{1997) 
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ez az időszak a leggazdagabb a lágy anyagok használata tekintetében, sőt egész 

életművek szólnak a lágyság tematikájáról (Oldenburg, Christo), hiszen a lágyság 

fogalma, mint a műalkotás tárgya jelenik meg a pop art egyes alkotóinál. A 

kollázstechnika alkotói továbbgondolását Robert Rauschenbergnek köszönhetjük, 

aki combine paintingjeivel31 újra életet lehelt a kollázsba, illetve fokozatosan 

kiszabadította a kétdimenziós síkból és installációvá alakította. A Háremhölgy 

(Odaliszk, 1955-58) című installációjában a kép, a szobor, illetve a ready made 

műfaja ötvöződik. A középpontban egy doboz áll, melyre egy újságkivágásokból 

és azok átfestéséből született rauschenbergi combine painting került 

felragasztásra. Ezen a képes dobozon áll egy kitömött kakas, alulra pedig egy 

vaskos négyzetes tartóelem került, mely belesüpped egy a talapzatra helyezett 

párnába. A vaskos oszlop belefúródik a puhának tűnő párnába (valójában a párna 

fémből készült), a kakas pedig trónol a szemétdombon. A kollázs felső részére 

egy meztelen nő akt került, jellegzetes modell, aki pózol a kamerának. Mutogatja 

magát, de kiszolgáltatott a nézőnek, aki kedvére bámulhatja a képes újság lapjain. 

Háremhölgy, akinek szerepe ellentmondásos, hiszen jogai vannak, (szexuális) 

hatalma a férfi felett, ugyanakkor egy a sok közül és kiszolgáltatott az úr kénye-

kedvének. Rauschenbergnek és a kor emberének szimbolikus háremhölgyei a 

hollywoodi sztárvilág női, akik tündökölnek, ugyanakkor kiszolgáltatottak a 

nézők élénkülő vagy lanyhuló kíváncsiságának. A kakasok a sztárvilág 

kultuszteremtői, akik durván kihasználják a csillagként tündökölni vágyó, s ezért 

mindenre hajlandó hölgyeket. E világ durvaságát és többnyire túlfűtött 

szexualitását sugallja a talapzat ellentéte, a puha párnába fúródó oszlop. 

Rauschenberg a korszak médiájának ambivalens voltát állítja pellengérre, a 

tündöklő, pózoló csillagokat, a rajtuk uralkodó kakasokat és mindennek 

hátterében rejlő kegyetlenséget, durvaságot. A pop art jellegzetes kritikai hangja 

ez, a tömegkultúra, a sztárkultusz, a csillogó máz mögötti durvaság, hamisság 

leleplezése, komikussá tétele. 

31 combine painting: Rauschenberg által kifejlesztett technika, mely formailag Schwitters merz-
jeivel mutat a legszorosabb rokonságot. Rauschenberg ilyen technikájú képei azonban nem 
véletlenszerűen összeválogatott elemekből állnak, hanem tudatosan kiválasztott, mondanivalóval 
bíró újságkivágásokból, melyek többnyire politikáról, társadalmi kérdésekről mondanak 
véleményt. Fokozatosan gazdagodik a combine paintingek eszköztára, Rauschenberg gyakran 
festékkel alakítja a képek felületét, majd fontos jelentőséggel bíró tárgyakat épít be a képbe. 
Forrás: Osterwold(\99\) 127. o. 
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A lágyság igazi költője a '60-as években vitathatatlanul Claes 
32 ' * * 

Oldenburg . A pop art szellemiség par exellence képviselője, magát „hétköznapi 

szürrealistának" tartó Oldenburg a soft sculpture (lágy szobor) műfajának 

megteremtője. A lágy szobor műfajával Oldenburg a legtökéletesebben képes volt 

kifejezni a pop art szellemiség azon vonulatát, melynek lényege a humoros, 

ironikus heroizálás, a szeretve kritizáló, de alapvetően elfogadó attitűd. A mindent 

ellágyító jelleg, illetve a lágy dolgok kimerevítése a dolgok alakíthatóságát 

sugallja. A fogyasztói kultúra azon jellegzetessége, hogy minden eldobható, 

semminek sem kell maradandónak, időt állónak lennie, Oldenburg művészetének 

központi kérdése. Oldenburg humorral oldja fel a kritikát, tükröt tart, de nem 

ítélkezik, sőt köztéri szobraival kifejezetten az elfogadást hirdeti, hiszen ha 

korunk a fogyasztásról szól, a művészetünk is szóljon arról - hirdeti kritikusan és 

heroizálva a baseballsapkát, az ajakrúzst vagy a ruhacsipeszt formázó szobraival. 

Ugyanakkor Oldenburg irritálni, provokálni is akar mindezzel, hiszen nem kérdez, 

hanem tényeket közöl: ez a világunk, ezek a kultikus tárgyaink - mondja. A 

rádöbbentés hatásos eszközeként megváltoztatja a tárgyak alapvető jellegét, a 

keményből lágyat csinál és fordítva, a múlandóból maradandót alkot, hogy a 

viszonyokat megkérdőjelezze. Az 1961-ben a Shop című enviromentben egy üzlet 

belső berendezését és árukészletét készíti el gipszből és muszlinból, 

megtalálhatjuk a női ruhák, cipők újraalkotásait, a mű hot dogot és hamburgert, a 

nőies szendvicset és a hím mókust. A fogyasztói társadalom temploma ez, de a 

máskor oly hívogatóan csillogó, finoman csábító tárgyak most szomorú képet 

mutatnak az örökkévalóságba merevítve. Vad színük és formátlan lágyságuk 

taszító, pedig van itt minden, mi az amerikai életforma elengedhetetlen kelléke. 

Oldenburg későbbi művein is a hétköznapi tárgyak kerülnek ellágyításra. 

Felfújható villanykapcsoló, telefon és írógép vesz fel antropomorf jelleget, érzéki, 

csábító alakzatot, az erotikus utalásoktól sem mentesen. A lágy tárgyak gyakorta 

műemlékké magasztosulnak. A nyolc méteres felfújható rúzst mintázó szobra a 

vietnami háború elleni tüntetések tetőfokán, 1969-ben, a Yale Egyetem udvarán 

kerül felállításra „a háborút feminin színezetű gépi erekcióként" jelenítve meg. 

Kritikáját ismét humorba ágyazza, mégis elevenébe hatol a problémának. A 
32 Az óriás ill.lágy szobrokról lásd: Oldenburg (1994) 
33 Schneckenburger (2004), 517. o. 
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budapesti Ludwig Múzeumban látható Fehérneműspult (1962) című műve, mely 

esetében a kemény anyagok ellágyítása helyett lágy anyagok kimerevítésével 

találkozunk. A 2,1 méter magas kompozícióban egy feketére festett fémpulton 

gipszbe mártott vászon anyagból készült, színesre festett női ruhaneműk (kesztyű, 

melltartó, szoknya) fekszenek. A pultról induló két fém rúdon vállfákon, illetve a 

pult mellett, különálló állványon további melltartók és kombinék lógnak. A 

fehérneműk színesre, néhol mintásra festettek, gyűrött, használt jelleget kölcsönöz 

nekik a keménnyé merevített anyag. Oldenburg nem akar megtéveszteni, nem 

akarja az "olyan mintha" látszatát kelteni, látjuk, hogy nem fehérneműk lógnak az 

állványokon, hanem azok megcsinált másai. Az ember által használt tárgy 

karikatúrája, az embernek magának a karikatúrája. A pulton fekvő, máskor 

hódításra használt, csábító ruhaneműk itt szánalmason lógó, elnagyolt, taszító 

rongydarabok. Csipkecsodák helyett XXL-es dromedár ruhák, melyek nem a 

luxusról szólnak, inkább a hétköznapokról, amikor a szépség helyett a kényelmet 

választják a nők. Míg a moziban a Nő, mint csábító vagy a csábítás tárgya jelenik 

meg, mindig frissen sminkelve, a legfrissebb divat szerint öltözve, és persze a 

legrafináltabb fehérneműből bújik ki a megfelelő pillanatban, addig a valóságos 

női szekrények egészen más képet mutatnak. A fehérnemű boltok kirakata a 

legszexisebb darabokat kínálja a vásárlónak, persze leginkább a férfiaknak, mert a 

nők pontosan tudják, hogy a csillogó kirakatokon túl mit keressenek a 

hétköznapokra. A mű, a fehérneműt kínáló pult erről szól: a csillogás, a csábítás 

fegyverei helyett a valóság eszközeiről. Oldenburg tartva magát művészi 

hitvallásához ("Hitvallásom az a művészet, amely utánozza azt, ami emberi; ami 

ha kell humort, ha kell erőszakot idéz..."34), ismét a humort fedezi fel az 

emberben, a Nőben, az igazat mondja ki a társadalomról, miközben úgy csinál, 

mintha ironizálna. Humoros, banális, de igaz. "Lubickolni fogok az 

ellentmondásokba.." - mondja és folyamatosan ezt teszi, amikor a keménységet 

ellágyítja, vagy a lágyat megkeményíti. 

. A lágy anyagok téma szempontjából fontos Lucio Fontana munkássága, 

mert a lágy anyagot nem mint új anyagot emeli be a festészetbe, hanem a 

festővászon maga a lágy anyag, amit bevág, felhasít. Fontana az olasz avantgarde 

34 Claes Oldenburg: Hitvallásom, magyarul: Tolvaly Ernő (1995), 28. o. 
35 Lucie-Smith (1999), 320. o. 
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művészet kulcsfigurája, a XX. század egyik legizgalmasabb újító személyisége. 

Leginkább az 1950-es és 60-as években készült, expresszíven felhasított 

vásznairól ismert, amelyekkel megdöntötte a művészeti konvenciókat. Erről ő 

maga így ír: „A hasítások, vagy a rés, az első rések nem a vászon destrukcióját 

fejezték ki, hanem a festészet belső dimenziójába vezetnek, ez azt a szabadságot 

jelentette, hogy bármilyen gondolattól és bármilyen formával lehessen művészetet 

létrehozni."36 /Saját fordítás./ 

Egész életén át a felfedezni akarás lelkülete vezette, állandóan kérdéseket 

felvetve, kitágítva saját művészi gyakorlatának határait, szétrombolva az 

elvárásokat, provokálva és megdöbbentve a még csak eszmélő közönséget. 

Az anyagok, formák, színek és a tér gazdag eszköztárát felhasználva olyan 

műveket alkotott, amelyek eredeti módon durvák és nyersek, egyszerre giccsesen 

és intenzíven gyönyörűen hatnak. Inspiráló, szokatlan műveivel napjainkig nagy 

hatással van a mai művészekre. 

A kemény anyagok lágyként való kezelése, alakítása jelent meg egy 

Amerikától távol alkotó művész esetében is. Alberto Burri olasz festő a negyvenes 

évek végétől sajátosan alakította át azokat a ponyvalapokat, melyeket alkotásai 

alapjaként használt. Burri azonban továbbra is alkalmazta a festői eszközöket, 

mivel színekkel, formákkal komponálta nyersvászon alapjait. Burri szándéka a 

durva anyagok és a festői kép ellentétének feszültségéből adódó játék, mely az 

expresszív kifejezésmód felerősítését szolgálja, ahogy Aknai Tamás 

megfogalmazta: művein „a konstruktív építés és a destruktív formafeloldások 

dialektikája"37 érvényesül. Képein a lágy anyagok durvaságot, keménységet 

képviselnek, míg az alapra kerülői festői motívumok feloldják, játékossá 

finomítják a látványt. 

Alberto Burri furcsa képfelületei mellett meg kell említenünk Anselm 

Kiefer művészetét, mellyel saját társadalmi közegére érzékenyen és drámaian 

36 „The cuts or rather the hole, the firstholes did not signify the destruction of the cauvas it 

nitroduced a dimension beyond the painting intself, this was the freedom to produce art by 

whatever means and im whatever form!" (Carlo Lonzi interjúja Lucio Fontanával Autoritratto, 

Bari, 1969) 

37 Aknai(2001), 53.0. 
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reflektál, sajátosan kezelve a különféle anyagokat, a lágy anyagokkal együtt. 

Kiefer '60-as évekbeli művészete a németek náci múltjával való szembenézést 

követeli, s ennek fájdalmasságára, mélyre ható, önmarcangoló voltára hívja fel a 

figyelmet. Művei is ilyen típusú mélyben vájkáló vizualitással bírnak. Rétegekben 

viszi fel a festéket a vászonra, s ehhez kever különféle más (föld, homok, szalma, 

haj, szőr) anyagokat is, így a felületek több centiméter vastagsággal bírnak, 

melyet Kiefer gyakran visszabont, bekarcol, megéget, megsért. Az Ökofülkék 

(1992) című nagy méretű (170x520 cm) triptichonja növények vastag alapba 

ágyazott dzsungelszerű lenyomata. Vastag felületei az áthatolhatatlan, misztikus 

múlt szimbolikái, melybe beleragadt, és öröklétbe merevedett a környezet minden 

nyoma. 

A lágy anyagok felhasználásának különös példáját láthatjuk a bolgár 

származású Christo, és a vele szorosan együttműködő felesége, Jeanne Claude 

esetében. Christo kezdetben papírt, majd vásznakat használ arra, hogy különféle 

méretű tárgyakat becsomagoljon. Első „csomagolásaira" 1958-ban kerül sor 

Párizsban, ahol valószínűleg Man Ray Isidore Ducasse rejtélye című 1920-as 

műve gyakorolt rá döntő hatást.38 Ezt követően a nagy szabású, szabadtéri és 

épületeket, illetve nagy méretű szobrokat érintő akciókra 1968-tól nyílik 

lehetősége. A hosszabb - rövidebb ideig élő becsomagolási akcióknak fontos 

pontja maga a csomagolás folyamata, mely nem egyszer nagyszabású happening 

jelleget ölt. Egyik legfontosabbnak tartott, s tartalmát tekintve legjelentősebb 

művük a berlini Reichstag becsomagolása 1995-ben. E munkájukról Christo így 

nyilatkozott: „A művészeket minden korszakban foglalkoztatták az anyagok és 

kelmék. A textil szerkezete - a ráncok, pliszék, drapériák - festmények, freskók, 

domborművek és fából, kőből vagy bronzból készült művek alkotórészei a 

legkorábbi műalkotásoktól kezdve napjainkig. A Reichstag becsomagolása 

textilbe ennek a klasszikus hagyománynak a része. A textilben - mint a ruhában 

vagy a bőrben - van valami gyöngéd, érzékeny; a múlandóság egyedülálló 

minőségét érzékeltetik"39. Christo, mint egy óriási méretekben alkotó 

szabómester, látványos ruhákat készít az épületeknek, szobroknak, melyek 

építészeti, szobrászati értékükön túl eszmei többlet tartalommal is bírnak. A textil 

38 Erről lásd: Pradel (1999), 62. o. 
39 Schneckenburger (2004), 550. o. 
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eltakaró, eltüntető funkciója ötvöződik az óvó, védő gesztussal. Christo a 

Reichstag esetében az újrakezdést és a felejtést egyaránt hirdeti, de a jótékony 

felejtés helyett a „tabula rasa" híve. Nem lerombolni kell a múltat, hanem sosem 

felejtve új lapot nyitni. A fehér burok nem felejteti el az épület által hordozott 

rossz emlékeket, de felhívja a figyelmet arra, hogy egyrészt van még lehetőség 

megtisztulásra, másrészt a becsomagolás révén a „rossz szellemek" bezárva 

tarthatóak. 

Robert Rauschenberg és Claes Oldenburg azon kevés pop art művész 

egyike, akinek sajátos képi, tárgyi világa közvetlen hatásként jelentkezett már 

megjelenése idején Magyarországon is40. Míg Rauschenberg művészetében 

felfedezhető az a vonulat, ahogy a kezdeti absztrakt expresszionizmus lassan 

átalakult a kollázs technika révén combine painting-é, de stílusjegyeiben sokat 

megőrzött az absztrakt expresszionizmusból. Épp így Keserű Ilona művészetében 

is hasonló útvonal rajzolódott ki a hatvanas években. Az absztrakt expresszionista 

festésmódból a kollázs technikához, és a pop artos anyaghasználathoz vezető 

útról igen érzékletesen nyilatkozott maga a művész: „A legmélyebb 

magányosságot expresszionista képek festése közben éltem át: úgy éreztem, csak 

a semmibe kapaszkodhatom. Talán azért tettem bele először fotókat, 

újságdarabokat a képbe, amit aztán átmaszatoltam festékkel. Ezek az „idegen 

anyagok" mintha csökkentették volna a magányosság érzését, mivel a hétköznapi 

világból jöttek, az „Életből" " 41. A Színésznő emlékére (1965) című, vegyes 

technikájú kép után a művész egész sorozatot készített a tárgyapplikáció 

technikájának segítségével. E művei fontos előtanulmányok a későbbi 

letisztultabb, egységesebb képfelületű vegyes technikájú képeinek, illetve 

anyaghasználat szempontjából az 1970-től készülő színházi díszletekként készített 

munkáinak. A '60-as évek végén talált rá Balatonudvardiban azokra a különleges, 

szív-formájú sírkövekre, melyek ezután, hosszú időn át formai inspirációt 

jelentettek művészetében. Ezekkel egy időben kezdett el tudatosan, „különféle 

érzeteket keltő és közvetítő anyagmaradékok szabad asszociációs 

összekomponálása"42 nyomán sajátos képfelületű műveket alkotni. A sírkő-

40 Keserű (1991) Ars Hungarica 
41 Keserű (1991), 26. o. 
42 Keserű Ilona (2004), oldalszám nélkül 
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motívum és a gyermekkora óta tartó, anyagok iránti vonzódása ötvöződik azon 

műveiben, melyeken a lenvászon domború formálása hullámzó felületalakítása 

érdekes, érzéki hatást kelt. A Közelítés (1969) című munkája szép példája ennek a 

színes, vászondomborításos képfelületnek, mely a sírkőmotívum sajátos 

transzformálását teszi lehetővé. Az úgynevezett „varrott képeket" 1968-tól 

kísérletezte ki Keserű Ilona, s ennek oka kezdetben csak az anyagok iránti 

személyes vonzódása volt, ahogy visszaemlékezik: „Elszabadultak anyagkedvelő 

ösztöneim, mindenből (bármiből) csinálni akartam valamit"43. A hetvenes 

években művészete mindinkább a színek kutatása felé fordult, s e tekintetben 

újfajta felfedezésre jutott a természetes (len- és kendervászon) anyagok 

megtalálásában. A nyersvászon színének ugyanis nincs komplementere, a 

fényképezés során például a negatívon ugyanaz a szín jelenik meg, mint a 

nyersvászon valóságos színe. Ez a felfedezés festészeti téren is fontos 

következményekhez vezetett művészetében, hiszen örök kiindulópontot, filozófiai 

értelemben az örökkévalóságot, a maradandóságot képviselheti a vászon és annak 

színe. A színhatásokon túl Keserű Ilona művészetében a vászondomborítások után 

a varrás, a vászon-applikáció is nagy jelentőséggel bír. E munkáit falikárpitnak 

tekinti, mert felületük közelebb áll a szőnyeghez, mint a festményhez, sőt Függő 

című sorozata esetében előképnek jelöli meg a Nemzeti Múzeumban látott török 

sátrat, melynek különféle varrott, díszítő motívumai nagy hatással voltak rá. 

Keserű Ilona textilképei az anyagok minden tulajdonságát (anyagi jellemzőit és 

sajátos színvilágukat) művészi igénnyel használják ki, s meglehetősen ritka példái 

annak, ahogy egy a festészet műfajából induló művész átérzi az anyag minőségét, 

alakíthatóságát, úgy, hogy megőrzi ezeket, és nem átalakítja őket. E tekintetben 

Keserű Ilona a kísérleti textillel foglalkozó művészek sorába tartozik, hiszen az 

anyag tulajdonságait tiszteletben tartva kutatja azok megmutatkozási lehetőségeit. 

Művészetében az anyag képalkotó eszközből fokozatosan, tematikusan 

meghatározó elemmé nőtte ki magát. Ezt nézve a pop artot úgy haladta meg, hogy 

eszköztárát megőrizve új minőséget adott a textil művészeti alkalmazásához. 

A magyarországi pop art köréhez kapcsolható műalkotásokban az 

amerikai Claes Oldenburg lágy szobraival (soft sculpture) mutatnak formai 

43 Keserű Ilona (2004), oldalszám nélkül 
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rokonságot Konkoly Gyula hatvanas évek közepétől készített szobrai. A műfaji 

határok lerombolása a pop art lendületéből, határtalan eszközhasználatából és 

humorából egyaránt eredeztethető. A szobor eredeti minőségének 

(keménységének, maradandóságának) megváltoztatása, torzítása a pop art fontos 

eszköze, melyet - mint azt korábban láthattuk - a századelő művészeti 

mozgalmain keresztül egészen a kortárs művészetig szinte minden korszak 

művészei kísérletezéseik tárgyává tettek. Konkoly Gyula egyes motívumok 

naturalista gipszlenyomatai nyomán műanyag és papírmasé plasztikákkal 

kísérletezett 1966-67-től. Érdekes formai játék és a művészet lényegét érintő 

műalkotás Konkoly Nagy ecset (1969) című plasztikája, melyet lágy anyag 

merevítésével készített. A festői eszköz ellágyulása a festészet műfajának 

változására, megváltozott társadalmi helyzetére való szimbolikus utalás. A 

művészet hatvanas évekbeli fokozatos elnyomása és a hivatalos politika szándéka 

szerinti súlytalanná tétele a művészek társadalmi felelősségétől való megfosztását 

célozta, erre reagált az ellágyuló ecset, mely az erőtlenséget, eszköztelenségét 

fejezve ki, a korszak művészeinek leglényegibb problémájára hívta fel a 

figyelmet. Hasonlóképpen politikai indíttatással készült az Emlékmű (1969) című 

rövidéletű Konkoly-mű (a szobrot elégették). A gézbe, vattába csomagolt 

jégtömbön olvadás közben hipermangánfoltok jelentek meg, ezzel 

megkérdőjelezve az emlékművek vélt örökkévalóságát és igazságát. 

A lágy anyagok szoborrá merevülése jelenik meg Méhes László és 

Jovánovics György műveiben is. Méhes László társadalomkritikájának humoros 

példája a Mazsola (1969) című, tésztából gyúrt, kötött sapkás műve, mely a friss 

jogosítvánnyal rendelkező, önfeledten autókázó, magát jólétben tudó kispolgár 

kifigurázása. Jovánovics György Petit Polichinelle (1966) című, felfújt 

zacskókból konstruált figurája párizsi utazásának hatása alatt készült. Párizsban 

Jasper Johns és Peter Agostini szobrászi technikája volt rá nagy hatással, 

műveiben gyakran idézte e művészek szellemiségét. A felfújt emberalak éppúgy 

humoros kifigurázása a korszak kispolgárainak, mint Méhes Mazsolája. 

Jovánovics György különleges vizuális és gondolati hatású műcsoportját alkotják 

a máig használt gipszlenyomat technikával készült, embert mintázó plasztikái. 

Gipszből készült emberalakjai csak első látásra tűnnek realisztikusnak, valójában 
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furcsa héjjak csupán, mintha maga a test válna üreges ruhává. Az emberi alak 

textilszerűvé válik Ember (1969) című szobrán, ahol az arc, kéz felülete anjou 

liliomos mustrával díszített, míg a ruha bőrszerű, vagy valóságos, mint a sál a 

nyak körül. A szobrászat szabályainak szándékos figyelmen kívül hagyásával (egy 

nézetre komponál, holott körüljárható az alak, megfigyelhetők anatómiai 

pontatlanságok) ugyanúgy a szobrászat alapvető kérdéseit kérdőjelezi meg, mint 

az Oldenburg által kikísérletezett lágy szobrok. Üres, tekintet nélküli, magányos 

emberei az emberi törékenység, kiszolgáltatottság szomorú képviselői, s 

formálásuk minden játékossága ellenére az emberi tragikum kifejező emlékművei. 

A magyarországi pop art sajátos termékei voltak a lágy anyagból, 

tésztából készült mézeskalács figurák. A mézeskalács, mely a hazai paraszti 

kultúrától a városi giccsig terjedően meghatároz bizonyos kispolgári (és gyakran 

álparaszti) kultúrát, a művészi humor céltáblájaként a korszak jellemző motívuma. 

Ezek a tésztaszobrok a banalitás és a társadalomkritika találó „hordozói", szép 

példák erre Keserű Ilona Út a városba (1968), és Schéner Mihály „Magyar 

vizitátor Amerikában" (1972) című művei. Schéner 1970-től filcből varrott, élénk 

mézeskalácsszínű plasztikái az 1969-ben készített 106 lapos grafikai kéz 

albumának textil változatai. Művei érzelmesen izzó, giccsbe hajló mesefigurák, 

szívek, sárkányok, szerelmespárok, banális tárgyak, melyekkel ironikusan, 

játékosan azonosítja azt a történelmi jelent, a reménytelen és állandónak 

bizonyuló politikai helyzetet. 

A tárgyak semmitmondó banalitása az adott történelmi szituáció keserű igazságát 

feloldja és súlytalanná teszi. A lehetetlen helyzet kétszeresen is reménytelen, 

egyrészt, mert a művészet ideológiailag ellenőrzött, másrészt, mert az egész 

ország politikai életét külső hatalom, a Szovjetunió irányítja. 

Az amerikai pop artidX formai szempontból leginkább Robert 

Rauschenberg művészetével mutatnak szoros rokonságot Frey Krisztián hatvanas 

években készült kollázsai. Frey festményeibe Rauschenberghez hasonlóan 

tárgyakat helyez, de az amerikai művésztől eltérően Frey nem hagy fel a kép 

esztétikai alakításával sem. Nem véletlenszerű tárgyak kerülnek Frey Krisztián 

képeibe, az utólagos festéssel harmonikus képfelületet teremt, a művet így, 

szándékosan a festészet műfaji határain belül tartja. Claes Oldenburg budapesti 
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Ludwig Múzeumbéli Fehérneműs pult (1962) című művének érdekes párhuzama 

Frey Krisztián 3180. (1969) című kollázsa. A női kombiné a képfelületbe simult, s 

különböző feliratok veszik körül, hasonlóképpen a Cipők (1969) című művéhez, 

melyen a kiolvasható felirat ez: „Minden múlandó csak egy hasonlat". A művekbe 

applikált női relikviák egyfajta férfinosztalgia, illetve fetisizmus 

megnyilvánulásai, melyek során a nőre való, gyakran erőteljes szexuális utalások 

az egyes ember múlandóságra és az emellett létező örökérvényű nőisségre hívják 

fel a figyelmet. Oldenburggal ellentétben Freynél a női tárgyak nem az irónia 

tárgyai, hanem az emberi kapcsolatok tárgyi emlékei. 

Maurer Dóra az 1960-as években elkezdett érzékeny, organikus és 

groteszk formákban gazdag rézkarcai később rendkívül változatos eszköztárral 

bővülnek. Az addig alapvetően tradicionális technikával készült művein gyűrések, 

rétegek jelentek meg. A hagyományos rézkarcok után kollázsokat, applikációkat 

is készített. Az 1960-as évek közepétől egy, a pop art kultúrától egészen távoli, 

sajátos stílust alakított ki, amit pszichorealizmusnak nevezett el.44 E stílus 

jegyében született az 1970-ben készült PB 0 című vegyes technikájú műve, 

melynek két változata is készült. A mű három különböző nyomólemezről levont, 

triptichonszerűen egymás mellé helyezett rézkarcból áll, melynek közepén egy 

függőleges hasítékkal ellátott figura látható. A második változaton a figurát prém 

takarja el. A mű prémes felületének játékossága Meret Oppenheim szőrös 

csészéjét is eszünkbejuttatja, s mint ott is, itt is egyértelmű az erotikus utalás. Az 

első verzió még nyíltabb, szó szerinti értelemben is leplezetlenebb, mégis a 

második, prémmel ellátott verzió az egyértelműbb, a meghökkentőbb, s 

játékossága révén a durva szexualitást a finomabb erotika váltja fel. Az 1960-as 

évek végén fő motívumává vált az eltakarás, elrejtés, elfedés, mely ismételten 

felfedezhető későbbi munkáinál is, mint például amikor egy levélcsomót kötött 

össze szorosan, hogy így a levelekben lévő személyes szövegrészletek ne 

látszódhassanak, vagy máskor régi megsárgult pauszpapírt leheletfinom lágy 

rétegként alkalmazva takar be korábban fontosnak tartott, személyes apró 

tárgyakat. Ezután konceptuális műveket is készít, és akciókkal, fotóhasználattal 

bővíti korábbi eszköztárát. A Mit lehet csinálni egy utcakővel? című 

44 Ronte-Beke (1994) 88. o. 
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fotószériájának egy darabján zsineggel köt át, csomagszerűen, egy követ, lágy és 

kemény anyagkontrasztot alkalmazva. Változatos anyagok, gallyak, gézzel 

bandázsolt kis csomagok, ágak, nádszálak, búzakalászok felhasználásával alkotja 

meg növekvő-csökkenő rendszerbe sorolt tárgyait, a Mennyiségtáblák 

struktúráját, a művész elnevezésével élve. A lágy anyagok világához áll közel 

Maurer Dórának egy 1972-ben készült műve is, mely a Zászló címet viseli. A 

gyűrt lemezzel készített mű egy kimerevített zászlót ábrázol, melyen a Nemzeti 

dal néhány sora olvasható. A lágy anyag (textil) keményítősének ötletét maga a 

téma adja, hiszen a zászló ellenállása (ahogy az egykori sláger is mondja: „ha én 

zászló volnék sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék"), a 

politikai ellenállás szimbóluma minden történelmi korszakban. A hajlíthatatlanság 

1948-ra és 1956-ra egyaránt vonatkoztatható Maurer alkotásában. Maurer Dóra a 

'70-es évek közepén készített hasonló technikával, de egészen más tartalommal 

egy sorozatot, mely a (de) formation E 1-8 címet viseli. A vászon hidegtű 

technika ötvözésével, illetve a vásznak különböző tengelyek mentén való 

elforgatásával Maurer a formákkal, a hajlításokkal, a geometriával hajtott végre 

kísérleteket. A lágy anyag használata adott volt számára, hiszen a könnyű 

deformálás, átformálás kísérletét így tudta a legjobban kifejezni. A formajátékok, 

a geometria szolgálatába állított anyagok nála nem önmagukat, hanem csupán egy 

tulajdonságukat (könnyű alakíthatóság) képviselik. 

A lágy anyagok ugyan kiegészítik Maurer Dóra eszköztárát, azonban nem 

meghatározóak művészetében. Ezt az állításunkat az is alátámasztja, hogy 

napjainkban ugyanúgy főleg festményeket készít. Mégis e tanulmányban fontos 

helye van Maurer Dóra lágy anyagokat felhasználó műveinek, mert a 

képzőművészetben attitűdváltást képviselnek. Az avantgarde irányzatra 

jellemzően, személyes invencióval, logikával, a különböző anyagok bevonásával 

hozta létre alkotásait. Anyaghasználatával, személyes művészi 

alkotóprogramj ával része volt a lágy anyagok térnyerésének folyamatában, a 

magyar és nemzetközi képzőművészetben egyaránt. 

A korábban említett példák során láthattuk a lágy anyagokkal készült 

művek különböző művészeti irányzatokhoz való kapcsolódását, így a pop arttal 

való, sok esetben szoros kapcsolatát is. A művészettörténet során megfigyelhető, 
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hogy bizonyos tendenciák megismétlődnek, persze nem pontosan ugyanúgy, 

ahogyan azt már korábban láthattuk. Mindezt figyelembe véve, Maurer Dóra 

zászlója után meg kell említenünk, az időben kicsit előrehaladva, barátom és volt 

osztálytársam, Méhes Lóránt és alkotótársa, Vető János közös munkáit, 

(Munkazászló, Szerelemzászló 1983.) pop art utáni „neo-popos" applikált 

textilkompozícióit és festményeit. Ezek a művek valódi történelmet állítanak 

össze tárgy- és emlékfoszlányokból. A slágerkultuszhoz kapcsolódó munkáknál, 

melyek címe számomra óhatatlanul Vámosi-Zárai táncdalénekes kettőst idézi (Két 

szív az egy pár, Összecsendül két pohár),, szíveket, gyöngyöket, flittereket, neon 

színeket alkalmaznak, ezen művek elemeikben lágyak és érzelmesek. Ezek a 

művek Keserű Ilonának a 60-as évek csillogó, gubancos, lágy anyagos, 

mézeskalácsokra utaló munkáit felidézve a pop art utáni új pop art nyelvezetét 

jelenítik meg. Munkazászlójuknál többrétegűség jelenik meg textilen, dekoratív 

elemek, szimbolikus jelek, és a díszítettségtől alig észrevehetően egy lehajtott fej 

látványa. Méhesnél is tetten érhető a különböző irányzatokhoz való időleges 

kapcsolódás, majd azoknak a személyes út belső törvényei szerint diktált 

elhagyása. Látható, hogy a korábban foto-realista festményei hogyan változnak el 

a Vetővel közös munkák során a neo-popos irányba, majd ezt a korszakot is 

meghaladva hogyan kanyarodik festészete látszólag vissza a fotóhoz, illetve azon 

továbblépve a művész által elnevezett szimbolista - fotórealizmushoz. 

Joseph Beuys művészetében egy bizonyos textil, a filc kap egészen 

sajátos szerepet. Ez az anyag művészetének alappillérrévé egy fájdalmas esemény 

kapcsán vált.45 A második világháborúban pilótaként szolgáló művész egy baleset 

során nomád krími tatárok közé került, akik 12 napon keresztül gyógyították 

sajátos, ősi gyógymódjukkal,s ezzel megmentették az életét. A gyógymód lényege 

Beuys homályos emlékei szerint az volt, hogy a hóban kihűlt testét zsírral 

vastagon bekenték, és így filctakaróba csavarták, hogy teste felmelegedjen. Beuys 

emlékeiben ez mint újjászületés jelenik meg, a felmelegedésen túl erőt, új 

energiákat szívott magába, melyet őserőnek, a természetes energia átáramlásnak 

tartott. Beuys ahhoz a háború utáni nemzedékhez tartozik, akik nehezen 

dolgozzák fel - s ő német származásának köszönhetően még inkább - a háborús 

45 Durini (2001), 36.0. 
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traumát. A megoldást, a feloldozást a művészetben találja meg, mely az egész 

társadalmat megtisztíthatná, hasonlóképpen ahhoz, ahogy ő megtisztult a 

betegségtől a tatároknak köszönhetően. A filc és a zsír így válik életművében 

egyfajta örök szimbólummá, a válaszok és megoldások jelképévé. E két anyag 

azonban más szempont miatt is fontos eszköze volt. Beuys a szobrászatról azt 

vallja, hogy átmenet az organikus élet és a megszilárdulás, a meleg és a hideg, a 

káosz és kristályállapot között. A zsír és a filc alakíthatósága, a zsír változó 

halmazállapota és a filc megőrző, lezáró tulajdonsága révén Beuysnál egyszerre 

veszi fel a realitás és a metafora szerepét. Az anyaghasználat a szobrászatról 

önmagáról beszél, de egyúttal a beuysi, utópista világkép hordozója is. 

Az anyag mibenlétének vizsgálata a '60-as évektől több művész 

gondolatvilágában és művészetében játszott főszerepet46. Ahogy Beuys 

megfogalmazta a szobrászat lényegét, melyből a folyamatszerűséget érdemes 

kiemelnünk, úgy közelítettek egymástól függetlenül rajta kívül más alkotók is a 

szobrászi alakításhoz és eszközhasználathoz. 

Izgalmas anyagfelhasználásokkal, és a témánk szempontjából fontos 

dematerializálódással találkozhatunk a fiatalon meghalt, német-amerikai Eva 

Hesse művészetében is. Műveiben az anyagok köztes állapotát érzékeltette, ahogy 

a különféle lágy anyagok átmeneti jellegét hangsúlyozta. (1. Kép) A puha, 

flexibilis, sérülékeny anyagok (üvegszál, latex, zsinegek, drótok) lazán 

formálódnak Hesse kezében, majd a folyamat egy pontján véletlenszerűen 

megmerevedett szoborrá válnak. Művészetének egyik fontos eszköze volt a latex, 

a maga könnyen alakítható, mégis maradandóra formálható jellegével. (2. Kép) 

Már korai korszakában is megjelenik a zsinór, mely kezdetben a képfelületekre 

(pályája elején festőként működött) szigorú rendben csavarodott fel (pl.: 

Tomorrow's Apples, 1965, Ringaround Arosie, 1965), majd egyre inkább lazult és 

lépett ki a síkból (An ear in a pound, 1965, Oomamaboomba, 1965). A zsinórt 

később a latex váltotta fel, a térben való alakíthatóság és rögzíthetőség miatt. A 

kezdeti stádiumot mutatja az Ennead (1966) című alkotás, mely egy képfelületből 

és a belőle kinövő zsinórok sokaságából áll. A lelógó madzagok a földre hullnak, 

majd egy részük a falba vert szögbe akadva gubancolódik össze. A kép olyan, 

46 Ennek magyarországi vonatkozásairól lásd: Szász (2000) 
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mint egy lebomlott, szétbomlott felület maradványa, mintha egy egykori kép 

romjait látnánk. Egészen más hatású az ugyanebben az évben született 

Metronomic Irregularity című sorozata, ahol több tábla kapcsolódik össze az őket 

összekötő madzagok segítségével. Az irány módosulásával (nem lefelé hulló, 

hanem egymáshoz átívelő zsinórok) a hatás is módosul: romok helyett 

egymásbafonódás, szoros kapcsolat, egymásra utaltság jelenik meg e művekben. 

A fekete felületen fehér zsinórok (Metronomic Irregularity, 1966) érrendszerre 

emlékeztetik a nézőt, mely a későbbiekben fontos gondolattársítás lesz Lovas 

Ilona művészetében is.(6. kép) Ezek a harmonikusan kialakított gubancos 

felületek azonban Hesse esetében a '60-as évek végére egyre inkább elhagyják 

rendezett formájukat. A zsinórok nagyobb összefonódása, zaklatottabb alakítása 

figyelhető meg, ami kuszább, rapszodikusabb, dzsungelszerű installációkat jelent 

Hesse esetében (pl.: Cím nélkül, 1970, installáció Donald Droll műtermében). (3. 

Kép) Ezek a sokszor szoba méretű installációk sajátosan átformált alakban, de 

hatásában Hessét idézően jelent meg Gecser Lujza néhány alkotásában is. Például 

a Hidak című land art műben, mely elhagyott, szomorú formájával egyszerre idézi 

Hesse dzsungeljeit és felbomló képfelületeit is.(4. kép) 1967 körül jelenik meg 

művészetében a latex, mellyel kedvére kísérletezett, s mégiscsak biztosított 

műveinek bizonyos tartósságot, ami a madzag esetében nem volt lehetséges. Ezek 

a művei, illetve a műgyantából, gipszből készült, lágyan formált alkotásai nagy 

hatással voltak a '70-es évek amerikai szobrászatára, új típusú alakításukkal, 

érzéki gondolattársításukkal, sajátos anti- formáikkal. 

Eva Hesse zsinórkompozícióval mutat formai rokonságot Keith Sonnier 

Bepólyált neonobjektje (1969). A női büsztöt idéző, kábelből, világító 

neoncsövekből álló kompozíció erőteljes szexualitást sugall, miközben 

esetlegességet imitáló alakítása a gyerekrajzok formátlanságát, bizonytalan 

vonalvezetését idézi fel. 

Barry Flanagan „Négy zsák" (1967) című műve formátlan, esetleges 

tömegével szintén a véletlent sugallja, miközben pontosan kitalált, kimunkált 

alakja a természet esetlegességére, s nem az alkotófolyamat esetlegességére utal. 

A magányosan álló, csőszerű zsákok furcsa, girbe-gurba, felfelé vékonyodó 
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nyakkal törekszenek valami számunkra ismeretlen cél felé. Növekszenek, mint a 

fák; az ég felé törnek, mint az ember vágyai. 

Amerikától messze, és bár földrajzilag közel, de eszmeileg ekkor oly távol 

Európától, Lengyelországban az ötvenes évektől jelentkezik sajátos hangvételű, 

egyedi formavilágú műveivel Magdaléna Abakanowicz, hogy 1962-ben a 

lausanne-i Textil Biennálén zajos sikert arasson. Abakanowicz egyetlen formát 

keres egész életében, s e forma útját, kiteljesedését követhetjük nyomon 

életművében. Abakanowicz művei nem lágyak, bár lágy agyagokból készülnek, 

nem szobrok, de nem is objektek, hanem igazi tértextilek. Szinte behatárolhatatlan 

egyedi formák, amik formátlanságukkal is konkrét formákról beszélnek és első 

pillantásra zavarba ejtőek. Abakanowicz természet iránti rajongása már korai, 

festői korszakában is megmutatkozik, de alapvetően monumentális 

textilszobraival válik egyértelművé, hogy művei nem a természetről szólnak, 

hanem a természet részei. Ahogy ő megfogalmazta: „Én a háromdimenziós szőtt 

formáimmal tiltakozom az élet és a művészet rendszerbe foglalása ellen. Formáim 

lassacskán növekszenek és szervesek, mint a természeti képződmények. Mint a 

természet más képződményei, elmélkedésre valók."47. Abakanowicz műveivel 

nyert értelmet a később kitalált műfaji megjelölés, a tértextil kifejezés. A tértextil, 

mely a teret használja és betölti, Abakanovicz esetében monumentális méreteket, 

formákat ölt. Művei, bár lényegüket tekintve lágyak, mert textilből készülnek és 

megőrzik textil jellegüket (nincsenek felületi megmunkálások, melyek a textil 

lényegi átalakítását eredményeznék), mégis hatalmas méreteikkel monumentális, 

architektonikus építményekké válnak, meghazudtolva eredendő lágyságukat. 

Műveit két nagy csoportra lehet osztani kiindulópontjaikat figyelembe véve. 

Egyrészt a természeti ihletettségű, monumentálisra növelt alapformákból (kövek, 

sziklák, fák) kiinduló sajátos amorf képződmények, másrészt az emberi torzók, 

fejnélküli alakok vagy testnélküli arcmaszkok. A textilművészet szempontjából 

egyik korszakalkotó jelentőségű műcsoportja az Abakánok sorozat, mellyel a 

tértextil műfajának megteremtője és mai napig legmeghatározóbb képviselője lett. 

Az Abakánok keletkezésük idején ('60-as évek közepe) nagy vihart kavartak, 

döbbenetesen hatottak formátlan, hatalmas alakjukkal, érthetetlen tömegükkel, 

47 Bableska-Rolke - Néray (1988), 23. o. 
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mely egyértelmű szakítás a textilművészet korábbi módszereivel. Nem szabad 

ugyanis elfelejteni, hogy bár Abakanowicz festőként indult a pályáján, az 

Abakánokkal és későbbi műveivel a textilművészek csapatába tért át. Az 

Abakánok hagyományos szövéstechnikával készültek, de merőben eltérnek 

bármilyen korábbi gobelin műtől. A műfajok, kategóriák közötti átjárhatóság és 

köztes lét kérdése talán éppen Abakanowicz kapcsán merült fel elsőként, ahogy 

erre ő is rámutatott: „Megdöbbenve láttam, hogy balanszíroznak (értsd: a 

kritikusok) a kategóriák között: Lausanneban a Biennálén minden tárgy gobelin, s 

amikor röviddel ezután ugyanazt kiállítom Berlinben a Nationalgalerie-ben -

Joseph Beuys mellett - , akkor textil helyett már objekt a mű. Oda nem megy 

egyetlen művészettörténész sem, ide egyetlen textilre specializálódott kritikus sem 

- élesen el vannak választva a szakágak"48. A művészeti kategóriák merev 

elkülönítésére rámutató hazai példáról Keserű Katalin így ír Várnagy Ildikó 

munkájával kapcsolatban: „Várnagy (...) az ízisz a táncversenyen című, 

kétoldalas, térben lebegő textiljét még 1988-ban sem engedték kiállítani a 

Szombathelyi Textilbiennálén, valószínűleg közönséges és használt, banális 

alkotóelemei ( körömcipő, kis hímzett terítő, ruhadarabok) miatt."49Ebben az 

esetben a textiles szakma diszkriminálta a képzőművészt. Ez a zavar még ma is 

gyakran okoz gondot, gondoljunk csak arra, hogy milyen sokszor használják 

helytelenül a képzőművész és iparművész kifejezéseket, ha a textilművészetről 

van szó. Az Abakánok a '70-es évekre folyamatosan alakultak át, egyre 

gyakrabban jelentek meg a szövött felületet megbontó vastag kötéltekercsek, 

hurkok, csomók, majd ezek a felületet mindinkább eluralva egész labirintusok 

jöttek létre. A szövet fokozatos megbontásával, az anyag struktúrájának 

boncolásával Abakanowicz az organizmus lényegét kereste, s ezzel nagy hatást 

gyakorolt a magyar kísérleti textilre is. A hetvenes években született meg az 

Alterációk sorozata is, melyet Fejek, Ülő alakok, Hátak, Embriológia ciklusokra 

osztotta. E művei már az egzisztencialista reflexió nagy hatású példái, 

Abakanowicz a természeti erők, formák boncolgatása után az emberi természet 

elemzése felé fordul. A hatalmas, lüktető, bonyolultan szövött, csavart, tekert 

formákat letisztult emberi formák váltják fel, zsákvászon gyolcsfigurák, tojásszerű 

48 Bableska-Rolke -Néray (1988), 15. o. 
49 Keserű (1991), 72. o. 
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képződmények lepik el a teret. A monumentális méretek maradnak csak 

változatlanok, Abakanowicz emberi torzóival is külön világot, sajátos teret kíván 

teremteni. Hamarosan a kiállítóterek kicsinnyé válnak e sajátos műcsoportoknak, 

így Abakanowicz a szabad térbe lép ki, hogy lássuk, formái valóban a 

természetből érkeznek és oda térnek vissza. Burjánzó formák után megrázó, 

magányos torzók, meg nem született embriók beszélnek fájdalmasan egy közös, 

kelet-európai sorsról, elnyomásról és kitörni vágyó erőkről, egyén és társadalom 

kapcsolatáról. (5. kép) 

Magdaléna Abakanowicz művészetével egy olyan ponthoz érkezünk el, 

ahol a lágy anyagok képzőművészetben betöltött szerepének végpontját és új 

kezdőpontját éri el. Ahogy a századelő művészetétől a '70-es évekig áttekintjük a 

lágy anyagok képzőművészetben betöltött szerepét, egy sajátos folyamatnak 

lehetünk tanúi. A képzőművészet hagyományos eszköztára fokozatosan engedte 

beszivárogni a lágy anyagokat maga közé, majd hagyta önálló alkotó tényezővé 

válni. Ezzel egy időben a hagyományos textilművészet, mely sokáig 

iparművészetként funkcionált, megszabadult kötelékeitől és a grand artnak 

tekintett képzőművészet attitűdjét, szerepét kezdte magára ölteni, mely a műfaj 

kiteljesedését és újjászületését eredményezte. A folyamat azért eredményezhetett 

ilyen alapvető változást, mert az egész művésztársadalom szemléletváltozását 

magáévá tudhatta, nem csupán egy szegmens forradalmát jelentette. Azok a 

képzőművészek, akik elsőként kezdték használni a lágy anyagokat, már tudatában 

voltak a változás jelentőségének, még ha nem is láthatták annak végpontjait. Az 

azonban kétségtelen, hogy a századelő és századforduló alkotói tudták, a határok 

áttörése az egész képzőművészet változását, és új utak nyitását teszi lehetővé. 

Abakanowicz olyan harcot vívott meg a műfaj elfogadtatásáért, mely a 

magyarországi lágy anyagokkal dolgozó képzőművészek harca is volt, s melynek 

jelentőségét és hatását mi sem bizonyítja jobban, mint az 1968-as Textil Falikép 

kiállítás zajos fogadtatása, s az azt követő műfaji fellendülés. E kiállítás a műfaj 

elfogadását eredményezte, ahogy Európa többi részén is ez történt a Lausanne-i 

Biennálék hatására a '70-es évektől. 
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I./3. Mágikus '68 

Lelkesült szavak, öröm és várakozás fogadta az 1968-ban, az Ernst 

Múzeumban megrendezett Textil falikép '68 című textilművészeti kiállítást. 

Mintha egy gát szakadt volna át, hirtelen felbukkant egy társaság, s vele valami 

teljesen új, addig ismeretlen hangvétel. Minden ilyen nagy hatású, kinyilatkoztató 

erejű esemény után felmerül azonban a kérdés, miért éppen most, miért éppen ők, 

vagyis honnan került elő - látszólag a semmiből - egy ennyire markáns, új stílus, 

honnan kerültek elő ennyire saját hangú, saját utakat járó művész egyéniségek. 

A „látszólag" kifejezéssel én éppen arra az evidenciára szeretnék utalni, 

hogy nincsenek semmiből felbukkanó stílusok vagy semmiből felbukkanó 

művészek. Mint minden nagy eseménynek, a '68-as újító erejű kiállításnak, és az 

azt követően fellendülő textilművészeti tendenciáknak is volt előzménye, 

művészeti, történelmi, illetve társadalmi-politikai dimenziókban, ahogyan azt már 

a fentiekben ismertettük. Ezeknek az előzményeknek a megvilágítása teszi teljessé 

a modern textilművészet történetének képét, hiszen ez a fellendülés olyan erővel 

hatott, hogy mind a mai napig meghatározóvá tette ezt a művészeti ágat, s egyúttal 

végérvényesen elfogadtatta, hogy a gyakran - kissé degradálóan - iparművészeti 

kategóriába sorolt textilművészet zajos sikerrel elfoglalta helyét a grand art 

körében. Ezzel a fontos gesztussal egy több száz éves hagyománnyal rendelkező 

műfaj újból meghatározta önmagát, s nem csupán kinyilatkoztatott, hanem rögtön 

képes volt megindokolni is jogos helyigényét. 

Természetesen az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a textil műfaja igen 

gazdag és sokrétű, így mindig is lesz egy határ, ami jól, vagy kevéssé jól látható, 

de létezése a műfaj jellegéből adódik, és a textilművészet azon területét fogja 

behatárolni, amely továbbra is az iparművészeti megjelölést kívánja meg. Fontos 

azonban, hogy az iparművészeti megjelölés ne értékmeghatározást jelentsen, 

hanem funkcióbeli különbséget. E meghatározás nem csökkenti a textil, mint az 

egyik legősibb műfaj értékét, hiszen már a Bibliában is találunk utalást a szövött 

anyag értékességére. János Evangéliumának 19-dik fejezetének 23-24-dik 

szakaszában, olvashatjuk, amely a Krisztus keresztre feszítése utáni eseményeket 

írja le. „A katonák pedig, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, 
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elosztották négy felé, minden katonának egy részt, azután fogták a köntöst is. A 

köntös varratlan volt, felülről egy darabban szőve. Ezért azt mondták 

egymásnak:»Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, kié legyen!« ..." az 

idézet mutatja, hogy már kétezer évvel ezelőtt is milyen becsben tartották a 

művészi értékű kézimunkát. (A köpenyt valószínűleg Jézus édesanyja, Mária 

készítette.)50 

Napjainkban az alkalmazott művészetek kategóriákba sorolását, így az 

iparművészeti textilét is, felváltja egy, a funkcionális textil minden területét 

magába foglaló, általános, egyetemes design fogalom. Ez az elnevezés kifejezőbb 

a speciális részekre tagolt textillel szemben, ugyanakkor megadja az alkalmazott 

művészetek valódi rangját. Ezekre a bekövetkezett változásokra reagálva a 

Kulturális Alapítvány a Textilművészetért Kuratóriuma is úgy hirdette meg 

pályázatát, hogy a 2006-os II. Magyar Textilművészeti Triennálé felhívásában 

alkalmazott textil kategória helyett a design kifejezést választotta. 

A kísérleti textil megjelölés, mely éppen a '68-as kiállítással kapcsolatosan 

merült fel elsőként, ezt a funkcióbeli különbséget hangsúlyozza, ez azonban nem 

biztos, hogy szerencsés megfogalmazás, mert óhatatlanul azt az érzést kelti, hogy 

valamely nagyobb műfajhoz nyújt e műfaj kísérletezési lehetőséget. Az eltelt idő 

viszont azt bizonyítja, hogy nem erről van szó, hiszen az alkotók egy mű 

megszületése közben kísérleteznek, de a kész műben - ha már kiállításra kerültek 

- többnyire biztosak, így inkább a kísérletezés végtermékét láthatják a nézők. 

Ráadásul a kísérleti megnevezés hamis irányt is mutat, mert azt gondolhatjuk, 

hogy a kikísérletezett eredményekkel az alkotó visszatér eredeti helyszínére -

jelen esetben az iparművészethez - és ott kamatoztatja a kísérlet eredményeit. A 

kísérleti textil kifejezés használata valójában bizonytalanságról tanúskodik, de 

nem a mű alkotója, hanem sokkal inkább a befogadó közeg oldaláról. A '68-as 

kiállítás teremtette helyzettel összefüggésben azonban azt kell elfogadni, hogy a 

textilművészet egy ága bevonult a képzőművészet területére, ahol már részben 

jelen volt. A textilművészet ezen alkotásai már egyértelműen mutatják alkotójuk 

azon szándékát, hogy a művek mindenfajta funkcionális kötöttségektől 

50 Biblia, Jn; 19, 23-24. 
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megszabadulva, a világról, az alkotóról, illetve annak világképéről és 

gondolatairól szóljanak, a képzőművészet több száz éves hagyománya szerint. 

Ez a bevonulás annyira látványos és egyértelmű volt, hogy szinte 

felszólított bennünket, hogy megkeressük az okokat, előzményeket, melyek ehhez 

az áttöréshez vezettek. Nyomon követtük az azóta eltelt időben a műfaj további 

eredményeit, és megértettük, hogy a helyfoglalás miért és hogyan volt időszerű, és 

hogyan tudták az alkotók valóban megőrizni kiharcolt helyüket. 

A textilművészet és képzőművészet egymásra találása egy folyamat 

eredménye volt. A XX. század elejétől megfigyelhettük az egyetemes 

képzőművészetben a műfaji határok lazulását és a különféle új technikák, anyagok 

bevonását. A lágy anyagok megjelenése azonban nem csupán technikai 

újdonságot jelentett a képzőművészetben, hanem sokkal inkább attitűdváltást, 

mélyről jövő művészeti programot képviselt az egyes alkotók életművében, 

gondolatvilágában. Szinte kitapintható folyamat, ahogy a lágy anyagok egyre 

nagyobb mértékben bekerültek a képzőművészet eszköztárába, majd fokozatosan 

beépülve önálló képalkotó és gondolatközlő tényezővé váltak. A folyamatra -

mint minden művészettörténeti jelenségre - meghatározó módon hatott a korszak 

történelmi, társadalmi, politikai helyzete csakúgy, mint az egyetemes és hazai 

művészet aktuális állapota, és az abban zajló törekvések. 

Amíg Magyarországon a művészet megújulását gúzsba kötő ideológia a 

festészet és szobrászat terén zajló művészeti eredményeket ellenőrzése alatt 

tartotta, és a gobelin mint arisztokratikus műfaj ellen harcolt, a textil forradalma 

nem a hagyományos textiltechnikák területén jött létre. 

Pécsi László textiltervező művész - akit egyébként alkotásai alapján nem 

sorolok az általam vizsgált időszakhoz - önvallomásával mintegy előrevetíti a 

magyar textil nagy kalandját: „ A fonal, amely egyidős az emberiséggel, 

napjainkban új feladatot kapott. Általa is meg kell ismerni világunkat, 

tulajdonságaival kutatni kell az ismeretlent. Meg kell teremteni az új szépséget, 

mely már, a következő kor emberének érzéseit formálja. Ez vezet a múlt 

örökségeinek és igazságainak kontinuitásán át a jövő felé. Ma sokan kerestük a 

fonal sajátos kifejezését, önálló mondanivalóját, saját hangját. Széles országúton 

járunk, melyen hitem szerint én is ösvényt taposok". Ez a tömör megfogalmazás 
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előrevetítette a textilművészet további lehetséges útját, amelyet a magyar 

textilművészet az elmúlt évtizedekben valóban végigjárt. Egy olyan korszak 

következett, Kovalovszky Márta57 művészettörténész kifejezését használva a 

textilművészet aranykora -, amelyről ma érdemes újból írni. 

Ez az aranykor az Ernst Múzeumban a Textil falikép 68 című csoportos 

kiállítással indult el, mely közös szakmai fellépést és művészi összefogást 

kezdeményezett. Attalai Gábor, a szakma általam is nagyra becsült alakja 

kiállítási felhívással fordult a művészekhez egy olyan szakmai környezetben, ahol 

a szervezők elszántságához a szakma nagy része nem csatlakozott, hanem inkább 

a népes ellentáborban maradt. A felhívás így szólt: „Az iparművészek 

elhatározták, hogy többé nem kezdeményeznek vegyes, szürke mamuttárlatot. Az 

iparművészetet felosztjuk külön ötvös, kerámia- és textilkiállításokra. Életszagú, a 

szakmák működését reálisan bemutató tárlatokat akarunk."52 

A korszak művészeti változásai a kezdetekkor sem az aktuális politikai 

vezetés, sem a szakma részéről nem kaptak széleskörű támogatást. Később aztán a 

kiemelkedő munkáik miatt elismert művészeket azok kezdték irigyelni, akik 

ezekből az új művészeti eseményekből, változásokból alkotásaikkal kimaradtak53 

A kiindulópont - 1968 - óta több mint három évtized telt el, és 

megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy a korszak nyitott maradt-e 

vagy lezárult. 

Wehner Tibor szerint napjainkban nem fedezhetők fel a korábbi korszaktól 

elválasztó éles különbségek. "Nem kristályosodtak ki egymástól karakteresen 

elváló trendek, nem voltak stilisztikai azonosságok által éltetett hangsúlyok: 

magabiztos, kvalitásos, de egymástól elszigetelt, s nóvumai révén csak ritkán 

kiemelkedő művekből szerveződött egy-egy biennálé anyaga (...) 1989/90 után 

semmiféle markáns, a reprezentáción és a hatalmi propagandán túlmutató és 

túllépő, a kortárs magyar művészetet éltető, (...) gyökeres fordulatot hozó állami 

kezdeményezést nem produkált senki sem a vizuális művészetek területén. Ebben 

51 Kovalovszky (1975-76), 4. 

52 Frank(\9%0),l. 
53 Akkoriban sem foglalkoztam és most sem foglalkozom az irigyekkel és azzal sem, hogy a 
korszak aktuális politikai vezetői és művésztársaim közül is sokan „avantgarde, politika-ellenes 
művészi tevékenységgel" vádoltak. 
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a légüres vizuális térben, (...) ebben a fásultsággal áthatott közegben hezitálnak 

az alkotók a tradíció és újítás dilemmája előtt."54 

Fitz Péter szerint a korszak három zsákutcával befejeződött. „1./ A 

tértextil autonóm alkalmazásában, ahol a művek megrendelés hiányában nem 

születtek meg, vagy ha megszülettek, nem állították fel őket. 2./ A kiállítótermi 

művészet területén, amikor a „szocialista kultúrpolitika" lényegében kimúlt, 1983, 

1984 körül, a dolog értelme is megszűnt. 3. Az experimentális irány, amely 

látszólag a legsikeresebben valósította meg azt a célját, hogy nagyművészetté 

legyen, csak közben felszámolta saját kiinduló közegét, a textilt, úgy lett grand 

arttá, hogy közben megszűnt textil lenni. "55 

Úgy tűnik, más művészettörténészek is osztják ezt a nézetet, hiszen 

elhagyták a terepet, mással foglalkoznak, másról írnak. Gálig Zoltán, a 

Szombathelyi képtár igazgatója jellemzi a legjobban a kiállításoknak azt a 

sorozatát, amit 1970 óta textilbiennáléknak nevezünk, és aminek Szombathely 

adott napjainkig otthont. 2002-ben, a Szombathelyi Textilbennálék 1970-2000 

című összegző, visszatekintő kiállítás alkalmából készült katalógusban így ír: 

„Természetes, hogy a biennálék láncolata, akárcsak a többi művészeti ág, műfaj 

rendszeres megnyilvánulásaiban, nem kell, hogy végig „sikertörténet" legyen. 

„Aranykorként írnak többen a kezdetek sikeres éveiről. Ez nemcsak „aranykor", 

hanem a biennálék „aranytartaléka". Az a lendítő erő, ami napjainkig elhozta a 

kállítássorozatot."56 

Nagyrabecsült kollégám, Kecskés Ágnes gobelinművész, így ír az adott 

időszakról: „...pontosan tíz évig adtam be és nem vehettem részt a Biennálék 

avantgard koncepciójú kiállításain. (...) Szakmai pályafutásom nehézségeinek 

hasznát abban látom, hogy 10 évig kötelező avantgard szellem, s annak lausanne-

i, de kanadai vagy ausztráliai széles horizontja, azaz a festészet-szobrászat-

képzőművészetben is fókuszra, párbeszédre kényszerített hagyományszeretetem 

és a kor divatja között."57 

54 Wehner (2002), lásd a katalógusban, 54.o.57.o. 
55 Fitz (2002), lásd a katalógusban, 41.o.42.o 
56Gálig (2002), lásd a katalógusban ,4.o. 
57 Szombathelyi Textilbiennálék 1970-2000 című katalógus (2002) 42.o. 
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Annyiban vitatkoznék a fenti idézettel, hogy véleményem szerint az 

avantgarde szellem korántsem volt kötelező, és nem volt a kor divatja sem 

csupán. Attalai Gábornak az 1968-as kiállításra szóló felhívása mindenkihez szólt, 

aki a megfogalmazott gondolati struktúraváltást műveiben megvalósította. 

Kézenfekvő módon, de nem kötelező érvényűén, a művészek a gondolatváltást 

gyakran anyagváltással fogalmazták meg. Aki a biennálék sorozatából évekig 

kimaradt, ezt nem fölülről érkező kizárás hatására tette, hanem a korszak 

gondolati struktúraváltása nem ment végbe a művészi gondolkodásában. 

Egészében szemlélve Kecskés Ágnes életművét, lehetségesnek tartjuk, hogy a tíz 

éves, kényszerű mellőzés nélkül az a pályaív, amely mellett mindvégig olyan 

tiszteletreméltóan kitartott, törést szenvedett volna. Talán a gobelin kötött műfaja 

akkoriban még nem engedte meg a gondolatváltást. 

A neoavantgarde textilművészet eredményei máig eleven forrásként hatnak, 

melyből az újabb művészgenerációk is táplálkozhatnak. Ma például a gobelin 

kötött műfaján belül új típusú felbomlás, fellazulás kezdete érzékelhető, például 

Solti Gizi Halászháló című 2005-ös gobelinjén, ahol a művész a felvetőszálak 

lebegtetésével a szövet alapvető, rejtett struktúráját fellazítja, és láthatóvá teszi. A 

sűrű, vékony függőleges fonalak raszterszerű hatásával éri el a háló szerkezetet. 

Teszi ezt úgy, hogy "a függőleges szerkezet nem szövéssel jön létre, hanem a 

dupla szálú felvetéssel.58" Magyarázza egyéni felfogását, és művészi módszerét 

Solti Gizi. Teszi ezt a megváltozott, dematerializálódott világ történései 

következtében. 

A továbbiakban, a disszertáció témájának szempontjából fontos, 

meghatározó jelenségekről kívánok áttekintést adni a korszak jelentős 

személyiségeinek művei által, hogy kirajzolódjon a lágy anyagok térnyerésének 

folyamata, hatása a magyar képzőművészetre és a '68-as áttörés jelentősége. 

58András (2005, szerk.): 134.-135. o. lásd a katalógusban 



54 

II. A hazai neoavantgarde textilművészet képviselői 

II./l. A biennálékat megteremtő nemzedék jeles képviselői 

A zajos visszhanggal fogadott 1968-as Textil Falikép című kiállítást 

hamarosan követte az I. Fal- és Tértextil Biennálé, amely 1970-ben került 

megrendezésre, és szintén látványos sikert aratott. A művészek a két évvel 

korábbi kiállítás fogadtatásán felbuzdulva, minden energiájukat latba vetve egy 

nagy horderejű, a textil szakma szempontjából máig talán legjelentősebb kiállítás 

sorozatot indítottak el, a textilbiennálék sorát. Az első biennálé politikai 

tematikája csak a következő címre korlátozódott: „A felszabadulás 25. évfordulója 

tiszteletére". A művek a textil megújítását tükrözték. Mindössze két művész, 

,Búzás Árpád, és Molnár Béla adta textiljének a Felszabadulás címet, Eperjesiné 

Szabó Margit pedig Köszöntő című munkájával válaszolt a kiírásra. A mából 

visszatekintve, a helyzet ambivalenciáját mutatja, hogy Puskás Imre, akinek a 

neve számomra ismeretlen a szakmában, munkájának a Rozsda címet (!) adta. 

Attalai Gábor Vörös motívum című lágy filcmunkája azonban címében és 

látványában is társadalomkritikát sugallt. 

A művészek az első biennáléval saját kezükbe vették sorsukat. Olyannyira 

fontosnak tartották ezt a kiállítást, hogy a művek elkészítésén kívül akkor még 

szokatlan módon, a kiállítás előkészítésében és szervezésében is részt vállaltak. A 

biennálé elnökségén kívül a biennálé operatív bizottságait is fölállították, melyek 

szervező bizottságból, szakmai zsűri bizottságból és rendezőbizottságból álltak. 

Ezen új szakmai vállalkozás sikerét Attalai Gábor neve fémjelezte, aki a 

biennálékon nemcsak mint textilművész szerepelt, hanem a bizottságok 

mindegyikében szerepet is vállalt. 

Attalai Gábor textilművész és grafikus, a textil forradalmának elindítója és 

későbbi animálója, megelőzte saját korát. Ugyanakkor remek szervező 

egyéniségként, az adott időszak kihívására válaszolva, képes volt arra, hogy 

rugalmasan megszervezzen másokat és önmagát. Kiterjedt szakmai kapcsolatait 

bizonyítja, hogy például Christóval levelezési viszonyban állt. A 70-es években a 
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textiles szakma középgenerációjához tartozott. Művészi kvalitása mellett nemcsak 

jó humorú, hanem segítőkész kolléga is. 

Személyes emlékeim közé tartozik, ahogyan Attalai Gábor kiállt 

mellettem, amikor 1982-ben meghívást kaptam a lodzi Triennálén való 

részvételre. Munkámat itthon a szakmai zsűri elfogadta, azonban az e kiállításon 

való részvételemet egy kifejezetten erre az alkalomra összeálló háromtagú 

pártzsűri meggátolta. A Minisztériumban, az akkori művészeti osztályon dolgozó 

munkatársnak, saját szavait idézve, fájt a feje az ügytől. Attalait felháborította az 

egész helyzet, bátorított, hogy menjek be a Minisztériumba, és harcoljak a 

kiállításért. Most is fülembe cseng, ahogy mondja:"...mi az hogy fáj a 

feje,...ezeknek mindig fáj a feje" Sajnos - bár elmentem a Minisztériumba, 

küzdelmem hiábavaló és eredménytelen volt. 

Attalai független, művészi technikáit szabadon változtató, sokoldalú 

művész. Olajfestményeket, grafikákat, fal- és tértextil kompozíciókat, 

lakástextileket, fa-, fém-, kő- és papírplasztikákat készít, gobelineket tervez. 

Professzionális fotós, fotónyomatok és művészi folyamatok dokumentációjának 

alkotója. Számos önálló installációról, akcióról, land-art- és konceptmunkáról 

nevezetes a hazai és a nemzetközi művészetben is. Művész és kutató, aki a 

művészi gyakorlaton keresztül vizsgálja a művészet és valóság kapcsolatát. Az új 

művészi kifejezésformák keresésének folyamatában, a műalkotások létrehozása 

mellett, elméleti munkássága is jelentős. Olyan, leginkább általánosnak mondható 

művész, aki az őt körülvevő kulturális térben megengedi magának azt a teljes 

alkotói szabadságot és nyitottságot, amelyben minden, illetve bármi a művészi 

tevékenység alapanyagául szolgálhat. A hagyományos kategóriákban való 

gondolkodástól megszabadultan alkotva, Attalai számára a művészetben a 

hagyományos értelmezés is megkérdőjelezhető. Művészeti vizsgálódását sajátos 

egyediség jellemzi a konceptualizmus jegyében. Duchamp provokációjának 

szellemében hoz létre műtárgyakat, miszerint semmi nem az, aminek látszik. 

Marcell Duchamp talált tárgyakat, ready-made-Qket használ fel művészetében, 

melyről Keserű Katalin így ír: „Duchamp azt állította ki művészetként (ti. a 

tökéletes tárgyat), ami a végletekig vitt hagyományos művészetfogalom, 

akadémizmus szerint az, de a kézi munkát, logikusan, felcserélte a gépi tárggyal. 
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Ezt szembesítve a nézővel, aki a hagyományos fogalmat tulajdonképpen élteti, a 

hagyományos művészet feletti iróniáját is kifejezte. Tárgyai a felszabadult 

tárgyhasználat úttörői a képzőművészetben, miközben személytelenségük és 

kiállításuk a művészet mibenlétére vonatkozó vizsgálatokat is megindított."59A 

néző azt kapta, amire abszolút várt, a látvány mégis meghökkentette. 

Attalai egyik, társadalomkritikára utaló konceptes műve egy olyan fotó, 

ami a művészet eszközeivel a körülöttünk lévő társadalmi valóságot vizsgálja (5. 

Kép). A képen (www.artportal.hu), Attalai egy kis hokedlin ül, egyik lába a 

földön, a másik szokatlan módon mezítláb, lábujjai két kocka alakú utcakő közt. 

Attalai a kapcsolatokat keresi, a műnek a személyes és az anyagi környezetéhez 

fűződő viszonyait vizsgálja. A kemény utcakő és a meztelen láb lágy anyagának 

ellentéte humoros, szokatlan kontraszt a komótosan ülő férfi másik, földre 

helyezett, cipős, nadrágos lábával. A látvány számomra a védtelen embert, és az 

őt körülvevő környezet általi kemény beszorítottságát jelenti. Az utcakő a 70-es 

évek magyar avantgarde művészetében, mint fontos tárgy más művészeknél is 

jelen van, mint például először szerepel Gulyás Gyulánál, majd Tóth Endrénél, és 

Pinczehelyi Sándornál, vagy ahogyan azt már korábban említettük, Maurer 

Dóránál is. Attalai társadalmi, politikai igazságmondását példázza a Negatív 

csillag I-m. 1970-ben készült, Duna parti akciója. (7. kép)"Az ötágú csillag a 

kommunista forradalom internacionalizmusának jelképe. Attalai Gábor a Duna 

parti lépcsőkön a „kemény" csillagformát „lágy" és múlékony hóból alakította ki, 

úgy, hogy kiseperte. így negatívvá, tünékennyé, relatívvá tette, konceptuálisán 

tagadva jelkép voltát." A vörös csillag eredeti jelképi tartalma olyan, mint a 

tavalyi hó. Eszmeisége elolvadt, szertefoszlott. 

Alom és valóság egybefonódásának gondolatát fogalmazta meg Christine 

Oatman, Star Rise (1975.) című tengerparti akciójában, (8. kép)60 amit Attalai 

koncept munkájával párhuzamosan említek. A művész álmában csillagokat látott 

a tengerbe hullani. Reggelre, a hullámok által kisodródott csillagok kagylókként 

hevertek a tengerperton. A művész ezt az álmát úgy valósította meg, hogy a 

tengerpart homokjától eltérő színű, fehér homokból csillaglenyomatokat készített. 

A tenger visszahúzódó hullámai fehér csóvát húztak a fehér csillaglenyomatokból, 

59 Keserű (1991) 59. o. 
60 Christine Oatman:Star Rise. 1975. Pacifica California Lásd: Lucy R. Lippard (1983): 12. o. 

http://www.artportal.hu
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üstököscsillag jelleget kölcsönözve azoknak. Később a víz tengeri csillagot sodort 

a partra. így a természet erői az alkotásba beleavatkozva láthatóvá tették a valós 

tárgyat, és annak lenyomatát is. 

A 70-es években Attalai a textil öntörvényűségét hangsúlyozva filc- és 

hevederplasztikákat készít. Függesztéssel, felületi kivágásokkal, a gravitáció 

hatásának megfigyelésével, és szalagok csavarásával variációkat készít lágy 

anyagokból, kedvenc filceiből, melyeket Aknai Tamás művészettörténész 

„Ujkonstruktivista" műveknek nevez. Attalai csavart plasztika 111.(1970)című 

művéről műleírást is készít, ebben pontosan részletezi a filcplasztika elkészítését, 

és a kísérlet eredményét. Kutatásának eredményét így összegzi: „A 

plasztika"... "azzal a célzattal jött létre, hogy választ kapjak a következő kérdésre. 

Lehetséges-e a négyzet, illetve a kubus rendszerrel azonos öntörvényértékű 

formarendszer? A kísérlet az irányba mutat, hogy nem lehetséges."61Ezen írása azt 

bizonyítja, hogy nemcsak a művészi gyakorlattal, hanem azon kívül teoretikus 

kutatással is foglalkozik. A műalkotás és az elmélet kapcsolatát vizsgálja, saját 

maga által fölvetett problémák, kérdések által, amelyekre megfogalmazza a 

választ, a kísérleti mű, vagy sorozat elkészítése után. Alkotói módszerére 

jellemző a műtermi praxis és a teoretikus kutatás együttes alkalmazása, azok 

kölcsönhatása. 

A művész által oly gyakran alkalmazott vörös színben készült 20 Szalag című 

(1974) filcplasztikája, melynek motívumát Rembrandt Mészárszék című 

festményén a kampóra akasztott ökör látványa adta. Itt nem csak a nemezanyag 

tehetetlenségéből adódó konstrukciós kísérletet láthatunk, hanem a szalagok 

reliefszerűen kilépnek a síkból a térbe, és festői hatású textilplasztikává válnak. 

Attalai ezen munkájához rokonítható Robert Morris Cím nélkül (1970) című 

fekete filcplasztikája is. Mindkét művészi példán látható a művészi határok 

elmosódása, a plasztikus felületek festői hatásokkal keverednek. A relief-festmény 

lágy, puha anyagból, textilből készült. 

Attalai monokróm színhasználata Malevicset idézi, ready-made-Qs tárgyai pedig 

Duchamp szellemi örökségét folytatják. Ez utóbbira példa 5 perc intervallum 

61 1971.augusztus 4.-én Beke László felhívást intézett 28 magyar művészhez, „Elképzelés" néven, 
melynek szokatlan témája a MŰ=az ELKÉPZELÉS DOKUMENTÁCIÓJA, és melynek célja egy 
dokumentációs archívum megalapozása volt. 
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(1970) című műve, amelyet Attalai lakóépülete tizenharmadik emeleti 

tetőteraszának párkányán helyezett el. A két részből álló, hevederből csavart 

plasztika az egyik művön egyes, a másikon kettős volutát imitál. Tehát, a tárgy 

nem az, aminek látszik és a cím is ad egy fogalmi csavart a látványnak. Barokk 

építészeti elemet láthatunk megtévesztően eredetinek, - textilből. A művész által 

készített műtárgyfotón a háttérben barokk templom tornya látható. Attalai gyakran 

szójátékokon keresztül is vizsgálja művészet és valóság kapcsolatát, - ebben az 

esetben a látvánnyal játszik, a valóság és a műtárgy látványa mintha helyet cserélt 

volna. A torony kétszáz éves kőből faragott építészeti fragmentjei látszanak 

hamisnak, és az intervallumok valódinak, pedig a textil-barokk az imitált, és a kő-

barokk az eredeti. A valódi, és az imitált ellentétpárokat ismétli Attalai a Két 

állapot című (1972) művében két azonos tárggyal, a két kockával. A két plasztika 

közül az egyik szürke betonból, a másik vörös filcből van, ám mindkét kocka 

egyik sarkából a művész egy-egy kisebb kockát metszett ki, hogy térbeliségüket 

hangsúlyozza. A vörös és szürke színek ellentéte, a lágy és kemény anyag 

ellentétének megfelelő filc és beton többszörös tartalmi lényeget hordoz. A kocka 

vörös sarokkal (1972) című műve egy kitömött fekete műbőr kubust jelenít meg, 

melynek egyik sarka mintha kihasított lenne, mert a belsejéből vörös filc látszik 

ki. A játékos plasztikán a fényes fekete műbőr mintegy kemény héjjal borítja a 

kockát. A kocka egyik sarkából kibuggyanó puha, matt felületű vörös filc a 

kemény héjhoz képest lágy anyag. Attalai szereti az ellentmondásokat, a kemény 

anyagot ellágyítja, a lágyat megkeményíti. A filcből készült kocka éleit vesztve 

lágy lesz, a műbőr, ami önmagában lágy anyagnak tekinthető, a filc mellett 

keménynek, merevnek hat. Sokrétű, gazdag művészetében a konstruált tárgyak 

személyes gondolati tartalmakat hordoznak, megújítva a hagyományos textilek 

kifejezési nyelvét, ezzel más típusú minőséget adva a textil művészi 

alkalmazásához. Műfaji felfedezése az, hogy textilplasztikává tágítja a 

hagyományos textil fogalmát. 

Szilvitzky Margit a neoavantgarde textilművészet másik vezéregyénisége. 

Jelentős szerepe volt a szakma megújításában, művészként, szervezőként és 

tanárként egyaránt. Eleinte tértextileket, majd textil-kollázsokat, nagyméretű 

térben hajtogatott textileket és textilobjekteket készített. A 80-as évekig a 
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textilművészet élén, tevékenyen részt vett az új textiles nyelvezet kialakításában. 

1985-88 között textil-applikációval kiegészített laufer-festményei átmenetet 

képeznek korábbi textiljei és későbbi festményei között. Legújabb munkáiban új 

kifejezésmódot fedezett fel önmaga kifejezésére. Szilvitzky Margit így tekint 

vissza alkotói pályájára: „Ma, húsz esztendő elteltével csodálkozva tekintek 

egykori önmagamra;(...) már akkor is tudtam, hogy amit csinálok, törékeny és 

mulandó. A tündöklő fehér vásznak egyszer csak beporosodnak, s legfeljebb fotók 

és írott emlékezések fognak beszélni ezekről az eseményekről. Jó, hogy így volt, 

mert a mindig újat kereső kreatív cselekvésigényem létrehozta bennem azt a belső 

szabadságot, amely szilárd támaszomnak bizonyult ekkor és a későbbi nehéz 

éveimben is."62 Szilvitzky Margit, véleményem szerint azon kevesek közé 

tartozik, aki korunk elanyagtalanodási tendenciáira markánsan és hitelesen 

válaszol, éppenséggel az anyag gravitációját biztonsággal felhasználva műveiben. 

Az évek során, az alkotói gyakorlattal megszerzett mesterségbeli tudást most 

festményeiben gazdagon kamatoztatja. Művészetét szuverén módon - a 

különböző képzőművészeti irányzatoktól függetlenül - alakítja. Művészi attitűdje 

méltán eljuttatta személyes belső szabadságához. 

Nemcsak mint művész kiváló, hanem egyetemi tanári tevékenységéről is 

nevezetes. Évtizedeken át művészeti tanulmányokat tanított az Iparművészeti 

Egyetemen mesterfokon. Olyan tanárom volt, akitől a legtöbbet tanulhattam. 

Azon ritka tanárok egyike, aki folyamatosan tájékozódott a kortárs művészetben 

zajló legfrissebb eredményekről és azokat azonnal átadta tanítványainak is. így 

történhetett meg, hogy a Velemi Művésztelepen alkotók legújabb eredményeinek 

hatásai szinte párhuzamosan megjelenhettek a hallgatói munkákban. (9. kép, 10. 

kép) Szilvitzky Margit mint alkotóművész a lágy anyagoktól, a hajtogatott 

textiljeitől eljutott a keretrefeszített vászonig, a festményig, soha nem tagadva 

meg kiindulópontját, a lágy anyagú textilt. 

Szenes Zsuzsa azon kevesek közé tartozott, aki a szívével látott. „Jól csak a 

szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."63 Henry 

62 Szilvitzky (2000) 
63 Antoine De Saint-Exupery (1975.): 83. o. 
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Boulad ezt a „szív okosságának" nevezi.64 így csak olyanok látnak, mint például 

Tarkovszkíj, Pilinszky János, Ottlik Géza, Simoné Weil, vagy Lao Ce. 

Szenes Zsuzsáról a legszebben Kovalovszky Márta tud írni: "Rettentesen nehéz -

ahogy ő mondaná, „kicsit őrület"- legalább sápadt körvonalakkal, valamennyire is 

sejtetni, bizonytalan szavakkal legalább körülírni Szenes Zsuzsa lényét és 

művészetét... a megszokottnál százszorta bonyolultabb jelenség, szelíden 

elsimuló, megrendítő és titokzatosan mosolygó együttesének rejtélye csaknem 

felfoghatatlan."65 Majd a Virágárok 6/b.-ből, ahol Szenes Zsuzsa és Erdély Miklós 

élt és dolgozott, Kovalovszky Márta így folytatja írását: "...ebben a házban, itt 

mindenki „valaki" volt, „fantasztikusan érdekes" személyiség"..."Különböző 

kultúrák keveredtek és simultak egymásba meglepő természetességgel és 

lazasággal". E házban az élet minden pillanata a dolgok középpontjáról, a 

művészetről szólt. (11. kép) Ehhez a lágy homlokzathoz hasonló látványt nyújt a 

Velemben, 1977-ben talált, levágott szalmakötegről készült ready-made-es fotóm. 

(12. kép) Mindkét kép az ember természethez, itt a növényekhez, terményekhez 

való kapcsolatáról szól. 

Szenes Zsuzsa a textilművészet hazai megújításának legfontosabb alkotója, 

szellemi és gyakorlati vezetője, a Velemi Textilművészeti Alkotóműhely 

szervezője és tagja volt. Pályafutását az anyag ritmusának véletlen és törvényszerű 

szabályait kutató Hübner Arankával és a gyapjútűzést vele egyazon időben 

alkalmazó Szabó Mariannái kezdte. Tevékenységének első évtizedében főleg 

grafikáiról ismert, melyek köznapi, jelentéktelen tárgyak finom, aprólékos 

leírásától az álom és emlékezet bonyolult nyitottabb téri kompozícióiig tágultak. 

Az 1968-as Textil Falikép kiállításon még gyapjútűzéses művét állította 

ki, de a 70-es évek közepére, mikorra a textilművészet aranykora beérni látszott, 

és a műfajhatárok lerombolására új területeket keresve analitikus korszakába 

fordult, Szenes Zsuzsa meghökkentő tárgyaival a művészet határait kiterjesztette a 

valóságra. Az élet és művészet határai ezzel összemosódtak. Amint korábban 

állítottuk, az elanyagtalanodás a művészetben és az életben nem materiális, hanem 

fogalmi, spirituális fokon zajlik. Szenes Zsuzsa gyapjúhímzéssel átalakított talált 

tárgyai, mint például az „Ami régen használati tárgy volt, most dísz," című 1975-

64 Boulad (1988) 
65 Kovalovszky (2002) 
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ös gázmaszkja ezt bizonyítja.(13. kép) A háborúban mérgező gázok ellen 

használatos gázmaszk használaton kívülivé vált, Szenes Zsuzsa színes, gyapjú 

hímzéses beborítása által. Művei - a képi látvány és a fogalmi asszociációk 

egymásba fonódásával - új jelentéstartamot hordoznak. „A hideg ellen általában" 

című katonai őrbódé, színes gyapjúhímzésével képzeletünkben, az őrbódéban 

fagyoskodó rendőrt óvja, melegíti. Ezáltal gondolatunkban a posztoló, szigorkodó 

rendőr esendő emberré szelídül. (14. kép) Ezzel a diktatórikus rendszert átélt 

Szenes Zsuzsa a szebb jövőt vetítette elénk, amikorra például a rendőri 

zsarnokoskodás is az ellenkezőjébe fordult át. Mára a rendőrök többségükben 

udvariasak, az más kérdés, hogy egyéb feladataikat, mint például a közbiztonság 

megteremtése, hogyan látják el. 

Szenes Zsuzsa eszköztárában a rajz és az írás egyenrangúak. Talán narratív 

grafikai lapjai segítették a hétköznapi tárgyak profán jelentésein keresztül eljutni a 

tárgy együttesek, bútorok zsákvászonnal, csíkos huzattal való beborításával az 

environmentek szokatlan, emelkedettebb jelentéstartamáig. Művei a síkból 

kilépnek a térbe, az eredeti jelentés új asszociációs lehetőségeket kínál a nézőnek. 

A művészet határainak tágításán túl létünk fenyegetettségére, és erkölcsi 

felelősségvállalásunkra hívja fel a figyelmet. Mint azt már láthatjuk, ez valóban 

fontos előrelátás volt. Bán András így elemzi Szenes Zsuzsa művészetét: "Szenes 

Zsuzsa műveiben az erkölcsi felelősség dominál, nem a textil. Mindennapi 

tárgyakat értelmez át, textilburokba zárva őket; vagy „szöveg-természetű" 

installációkat hoz létre morális tanulságokkal; vagy különös - egy pillanatra, 

textilre is emlékeztető - talált tárgyakat figyel meg riadtan, hogy a figyelmeztetést 

- egzisztenciális fenyegetettségünket - vele együtt észrevegyük. Riasztó 

valóságlátásával nem akar magára maradni; és nem akar minket magunkra hagyni 

a riasztó valósággal."66 Szenes Zsuzsa az életében megvalósította az élet és 

művészet egymás közti átjárhatóságát. A művészet-élet egybefonódása nála nem 

program volt, hanem megélt valóság. Az anyag ürügy volt csupán Szenes Zsuzsa 

esetében, - lágyan formáihatósága miatt - a kéznél lévő textil. 

Mielőtt tanulmányomban áttérnék a neoavantgard textilművészet 

azon szakaszába, ahol felbukkan egy új nemzedék is, - mondhatnánk úgy is, hogy 

66 fíá«(1988), lásd a katalógusban, 2.o. 
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a velemiek - , új utakat járva, véleményem szerint ide kívánkozik Tolvaly Ernő 

Egy pohár víz-vízben, 1976 akció objektje (Rózsa Presszó), amelyik munka a 

művész Diogenész hordója című írásával együtt (szerk. Készman 2004.) lényeges 

információkat tartalmaz dolgozatm témájának szempontjából. (15. kép) A mű a 

Velemi Művésztelepen megélt hasonló állapotokat juttatja eszembe. 

A Rózsa Presszó ebben az időszakban az avantgarde művészek egyik 

legfontosabb találkozóhelye, és a művészetről folytatott diskurzusok színtere volt. 

Mondhatnánk úgy is, hogy ezen a helyen a fluxussal találkozhattunk, Budapest 

módra. Tolvaly Ernő fent említett objektje ezt az időszakot idézi. 

A képen egy vízzel telt zacskót látunk. Alaposabban szemügyre véve, egy pohár 

vizet fedezünk fel benne. A pohár átlátszó üvege csak látszólagos elválasztó elem 

a „két" víz között. A mű a művészet és élet kapcsolatának metaforája. A pohár víz 

a művészetet, a nylonban fölfogott víz az életet szimbolizálja, és valójában a kettő 

azonos, de semmiképp sem választható el egymástól. A pohár víz mintavétele egy 

nagyobb, terjedelmesebb közegnek; majd az anyagminta ugyanabba a közegbe 

kerül vissza, ahonnan kivették. Ez a látvány a művészet és élet egybefolyásáról 

szól, ahol a művészet egyenlő az élettel. A látszólag labilis helyzetben a pohár víz 

megtalálja egyensúlyát a zacskó vízben. A mából visszatekintve idilli állapot. Első 

látásra annyira lenyűgöz bennünket a mű eszmeisége, hogy arra nem is 

gondolunk, hogy lágy anyagból készült. A fóliába zárt víz sérüléskor pillanatok 

alatt szétfolyna, eltűnne, beinná a föld, elanyagtalanodna. 
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II./2. A Velemi Művésztelep alkotói és a hazai neoavantgard 
textilművészethez kapcsolódó fontosabb művészeti események 

A 70-es években, elkezdődött a szombathelyi textilbiennálék sora, mely 

lehetőséget adott a textilművészet felfutásának. Erre az időszakra szinte 

kitapintható az a folyamat, ahogy a képzőművészetben a lágy anyagok egyre 

nagyobb mértékben bekerülnek a képzőművészet eszköztárába, majd fokozatosan 

beépülve önálló képalkotó és gondolatközlő tényezővé válnak. A textilművészet, 

műfajára jellemző lágy anyagaival azonnal fogadóképessé vált a folyamattal 

együtt járó szellemi változásokra. A folyamatra pedig - mint minden 

művészettörténeti jelenségre - meghatározó módon hatott a korszak történelmi, 

társadalmi, politikai helyzete csakúgy, mint az egyetemes és hazai művészet 

aktuális állapota, és az abban zajló törekvések. A korábbi fejezetekben fentebb 

áttekintettük a téma szempontjából fontos, meghatározó jelenségeket annak 

okáért, hogy ezek ismeretében bebizonyíthassuk a magyar neoavantgard 

textilművészetben a lágy anyagok és az ezzel járó új gondolati struktúrák 

térnyerésének folyamatát és a '68-as áttörés jelentőségét. Az első korszak 1976-

ban a IV. Fal-és Tértextil biennáléval zárul, mely során a művészek közti 

generációváltás figyelhető meg, és lezárul az az időszak, melynek legfőbb 

problematikája a tértextil műfajának kialakítása, illetve megvalósítása volt. 

Miután a IV. biennálé meghozta a tértextil teljes diadalát, az új nemzedék új utak 

irányába fordult. 

Akkoriban még a művészeknek is a pártközpont mondta meg, mit lehet 

tenni, és mit nem, ezért egyedülállóan sikernek számított az, hogy az avantgarde 

textil művészeti törekvéseinek intézményi háttér nyújtott keretet. A művészek 

élcsapata mögé olyan lelkes művészetpártolók álltak, mint dr. Gonda György, Vas 

megyei tanácselnök és két megyei múzeumigazgató, előbb dr.Szentléleky Tihamér 

majd Dr. Bándi Gábor, valamint Mihály Mária és Fitz Péter 

művészettörténészek. Ezzel egy múzeum, mint intézmény vállalta a szervező, 

gyűjtő munkát és a publikációt is, a textilbiennálék stabil hátterét. Mindez talán 

azért volt lehetséges, mert az akkori pártpolitika elsősorban a fő művészeti ágakat 

(festészet, szobrászat) tartotta ellenőrzése alatt, nem számítva az iparművészet 
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textil ága felől lehetséges kitörésre. Akaratlanul egy politikai szempontból 

ártalmatlannak látszó, használati műfajt támogatott, eleinte nem figyelve 

túlságosan a támogatottak tevékenységére. így kerülhetett sor a Velemi 

Művésztelep létrejöttére is. 

A Velemi Alkotóműhely 1975-ben alakult, alapszabályát Szenes Zsuzsa, a 

Magyar Képzőművészek Szövetségének Textil szakosztály titkára, Attalai Gábor, 

a kiállítási bizottság vezetője, Szilvitzky Margit, a kiállítási bizottság textiles 

tagja, Danes János, a vasmegyei Tanács művészeti osztályáról, és Dr.Bándi 

Gábor, a Vasmegyei Múzeumok igazgatója fogalmazták meg. Az alapszabály 

kutatási, kísérletezési lehetőséget biztosított hat héten át, évente tíz textilművész 

számára. A részvételre pályázni kellett, alkotói programmal. Az utolsó négy 

napon a művészek kiállításon bemutathatták elkészült műveiket és találkozhattak 

a művésztelepet záró nyílt napokon a Múzeum által meghívott textilipari 

szakemberekkel, művészeti írókkal, és kollégákkal.67 

Azt már tudjuk, hogy akkoriban a dolgok nem mentek olyan magától 

értetődően, a háttérben szükség volt az egyes emberek személyes bátor, 

kockázatos felelősség- és áldozatvállalására. Ezért nem hagyhatom ki Dr. Bándi 

Gábor nevének kiemelését, akinek fölfelé ívelő pályáját a halál törte ketté élete 

derekán, és aki nélkül nem valósulhatott volna meg a Velemi Művésztelep. 

Mihály Mária művészettörténész így szól Bándi Gáborról 2003. október 16.-án, a 

Magyar Képzőművészek és Iparművészek által szervezett Miniatűr textil-, 

Biennálé, Triennálé című kiállítás megnyitóján az Árkád Galériában: „a 

támogatott művészettel kapcsolatban először az első velemi katalógus kiadásakor 

merült fel probléma. A kézirat átdolgozására kért fel bennünket a Kulturális 

Minisztérium illetékes osztálya, mert szerintük a cikkekben a „polgári ideológia" 

61 Mihály (2002), 26. o. 
RÉSZLETEK A VELEMI ALKOTÓMŰHELY ALAPSZABÁLYÁBÓL: 1 .Az alkotóműhely 

célja, hogy kísérleti és kutatási lehetőséget biztosítson a textilművészek számára. 3.A részvételt 
meg kell pályázni. A pályázatnak javaslattételt kell tartalmaznia, hogy az illető a művésztelepen 
mit kíván készíteni, kísérletezni. 5. Az alkotóműhely éves működésének befejezése előtt négy 
nappal Kamara-kiállításra és Symposionra kerül sor a kőszegi Jurisics Miklós Múzeum új 
épületében, amelyre textilipari szakembereket, művészeti írókat és kollégákat hívna mg a 
Múzeum. 6. Az alkotóműhely anyagából kétévenként kiadvány készül a „Vasmegyei Múzeumok 
Katalógusai" sorozatban. 9. Az elkészült művek -egy kivételével- a művészek tulajdonát képezik, 
ezt az egy, a művész által meghatározott művet a művész térítésmentesen felajánlja a Savaria 
Múzeumnak. 10. Az Alkotóműhely csak meghívott művészek számára áll rendelkezésre, ott 
tartózkodásra vagy munkára más személy nem veheti igénybe. 
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hatása érvényesül. Miután Bándi Gábor igazgatóval meghallgattuk az intelmeket, 

visszautaztunk Szombathelyre, a kéziratot pedig változtatás nélkül beadtuk a 

nyomdába."68 

Ma már nehéz rekonstruálni a Kádár rendszer aczéli kultúrpolitikájának 

direkt nyomását, mert a terrort úgy alkalmazták, hogy ne legyen nyoma. Az 1956-

os forradalom igazságának erejét, és annak utóhatását az is bizonyítja, hogy a 

Kádár rendszer elnyomása hosszú ideig tartott. Az értelmiségiek egzisztenciális 

kiszolgáltatottsága sok művész számára nem adott más lehetőséget, csak az 

alkalmazkodást. Az embereket minden oldalról irányították, és a módszeres 

agymosás jól sikerült. Láthatjuk, mennyire káros hatása van ennek a módszernek 

az ország mai gondolkodásában, és a döntések meghozatalában. Ezért egy ilyen 

társadalmi közegben különösen nagy ereje lehetett akkor, a 70-es évek közepén, 

egy jó, szakmai cél érdekében összeverődött csapatnak. 

A 70-es évek textilművészetét megújító középgeneráción kívül feltűnt egy 

fiatalabb korosztály is, akik részt vettek a Velemi Művésztelepen. Ezek között az 

alkotók között említhetjük Gecser Lujza, Gulyás Kati, Bajkó Anikó és Lovas 

Ilona nevét. Boldog voltam, hogy közéjük tartozhattam, bár mindegyikük hat-tíz 

évvel korábban diplomázott, mint én. 

Összeszorul a szívem, ha a talán, kicsit méltatlanul elfeledett Gecser 

Lujzára gondolok, mert már nincs közöttünk. A kortárs magyar textilművészetben 

kiemelkedő helyet foglal el életműve, amelynek rangja, jelentősége napjainkban 

nem mindenki számára nyilvánvaló. Éva Hesséhez hasonlóan, rövid, intenzív 

művészi pályafutása, élete derekán váratlanul véget ért. Hagyományos gobelin, 

majd csomózott makramé munkákkal, a kézműves textiltechnikákat mesterien 

alkalmazva kezdte művészi tevékenységét. A hagyományos szövési fonási 

alapokat megőrizve és meghaladva, a textil szálak sajátos, térbeli és 

anyagszerkezeti viselkedését kutatta. Az 1972-es II. és az 1974-es III. Fal- és 

Tértextil Biennálékon bemutatott Zigóta, és Két perc című háromdimenziós 

textilszobrai az első Magyarországon kiállított tértextilek. Tanulmányunkban, a 

lágy anyagok a képzőművészetben téma elemzésekor párhuzamot vonhatunk 

68 Mihály (2003) 
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Gecser Lujza, valamint Christo, Éva Hesse, és Jovánovics György művészete 

között. 

Christo 1976-ban találta ki háromhetes eseményét, a párizsi Pont Neuf 

becsomagolását, amire kilenc évi fáradságos előkészítés után kerülhetett csak sor, 

1985-ben. A művésznek, hogy vállalkozását megvalósíthassa, hivatalnokok és 

„döntéshozók" engedélyét kellett megszerezni, valamint összegyűjteni a 

kivitelezéshez szükséges munkacsapatot, és pénzt. Ezzel az akcióval, a híd 

ponyvával való beborításával Christo elrejtette a híd kemény szerkezetét, és 

ellágyította annak kontúrjait.69 

Gecser Lujza, Christo elképzeléséhez közeli időpontban, 1975-ben, a 

Velemi Textilművészeti Alkotóműhely induló évében készítette, a IV.Biennálén 

1976-ban kiállított és díjat nyert Hidak című művét, szizálból és kenderből, azaz 

kizárólag lágy anyagokból szőtte, fonta magát a híd szerkezetét is. (4. kép) Fitz 

Péter, így elemezte ezt az alkotást: „Öt, vízszintesen, két-két pont között 

kifeszített kender és szizál tartóívet összekötő, vastagabb-vékonyabb fonatokból 

összeállított hídszerkezetről szabadon függenek a szövedékek kötegei. Az egész 

kompozíció az őserdők liánjaira, a primitív népek függőhídjaira emlékeztet. 

Ebben a műben összegződött a hazai tértextil kialakulásának 

folyamata."70Nagyszabású, lenyűgöző téri plasztikájának anyaga a fonal, mely 

puha, fizikailag tehetetlen állapota ellenére mégis Gecser Lujza keze nyomán 

kemény, összetetten szerkesztett konstrukcióvá szerveződik. A művész textilből 

épít architektúrát, a lágy anyagnak pszeudó-fiinkciója van. Szerencsés egybeesés, 

hogy a textilplasztikák kiállító termekben való megjelenése ugyanakkor 

megbízások sorát hozza. Ilyen 1975-ben, a Somogyi Pál belsőépítész által 

tervezett Petőfi Sándor utcai Koktélbár meghökkentő szépségű, monumentális 

mennyezetplasztikája, amely jól érvényesül és funkcionálisan illeszkedik a belső 

architektúrába. Itt, a kortárs művészetet jól ismerő, fiatal, invenciózus 

belsőépítésznek köszönhetően, a textilmű egyrészt térformáló szerepet kap, 

másrészt azáltal, hogy a változatosan szőtt, különböző mélységben hullámzó 

textilsávok közötti, rombusz alakú réseket lámpatestek döfik át, a textilplasztika 

bizonyítja a funkcióban is létjogosultságát. Az első tértextil megbízás után, már 

69 Erről lásd: Pradel (2001) 84. o. 
10 Fitz (1999): 702. o. 
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referenciamunkával rendelkező Gecser Lujza, elkészíti a Honvéd Művészegyüttes 

számára kötélplasztika díszletét. 

Gecser Lujza 1976-ig, műveivel részt vett a tértextil műfajának kialakításában, 

majd 1976-ban gyorsan tovább lépett a tértextilben elért eredményein. Ezzel még 

a neoavatgard textilművészet első szakaszának alakítója, de újabb műveivel már a 

második, experimentális, analitikus korszak jeles képviselője is. Ekkorra már nem 

a szövött téri formációk érdekelték, hanem a szál téralakítási lehetőségei. Ezzel a 

lágy fonalat kötegekbe fogta, gipsszel merevítette, állandóvá formálta a 

szálplasztikákat. /Velemi textilek, 1976, sorozat/ 1978-ban Kőszegen, a 

Zwingerben műgyantába mártott textilkötegeket, keménnyé dermedt artisztikus 

fonalnyalábokat, torzult motringokat állított ki, installáció formájában.(18. kép) 

Fitz Péter így ír ezekről a művekről 1989-ben: "...1977-78 az akkor már 

„kisérletinek" nevezett új magyar textil legszebb időszaka volt. Gecser esetében 

ezt a kőszegi önálló kiállítása jelentette. A műanyag objektek már semmilyen 

értelemben sem kötődtek a textilművészet fikciójához. A Tiszai Vegyi 

Kombinátban készült munkák"...."plasztikának formátlanok voltak, esetlegesek, 

anyagszerűtlenek, vagy pontosabban anyagtalanok"..."A kőszegi Zwinger rideg 

bástyafalainak félhomályában, mint megfagyott nyalókák, jégcsapok csüngtek a 

falakról, tekergőztek a téglapadlón az egyedüllét nyomasztó és korszerű 

szörnyetegeiként."71 Ezt a látványt összehasonlítva a Richard Hamilton kollázsán 

álló tökéletes férfivel, kezében nyalókával, merőben más kép tárul elénk. A pop 

art humoros, sikamlós cukormázas, mesterséges erotikát sugárzó jelképes figurája 

helyett halálba dermedt, anyagtalan csend fogad bennünket. 

Gecser Lujza Velemben, 1979-ben, és 1980-ban folytatta experimentális 

kutatásait a térben, új anyagok bevonásával, mint a papír, a celofán, az alufólia, az 

üveg, a tükör, a fekete klott anyag és az ezüst sprayfesték. Ezen anyagokból 

építette fel ellentétekre komponált labirintus térrendszereit. (17. kép) Művészi 

eszközei kiegészültek a filmmel és a fotóval. Átlátszó-átlátszatlan installáció 

falaira Szirtes András filmrendezővel filmet vetített, a tükör-tükröződés hatásaira 

épített térberendezést pedig Szirtes Andrással közösen forgatott Tükörtér (Balázs 

Béla Stúdió, 1981) című filmmel örökítette meg. Szirtes András is megfordult 

71 Fitz{ 1989), lásd:a katalógusban 
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többször Velemben. Jól emlékszem, amikor egyik este, előadás helyett azt 

mondta: "Süssünk filmet!", és mechanikus filmvetítőn, fél kézzel tekerve a filmet, 

másik kezében égő öngyújtóját a mozgó filmszalag alá tartva, vetítés közben 

elégette azt. A vetítővásznon egyszeri, megismételhetetlen látványnak lehettünk 

részesei. Láttuk, amint mozgás közben elég a film. Esztétikus eltűnés, az eltűnés 

esztétikája. Ez egy vidám epizód volt, ám azokban az években, engem Gecser 

Lujza installációs művei nagyon megrémítettek. A téri illúziók szakadatlan 

változásai miatt mindebből semmit nem lehetett biztosan érzékelni. A valóság 

hamisnak tűnt, és az illúzionisztikus téri formációk valóságosnak. Az elvarázsolt 

kastély nem volt játék többé, valósággá vált, minden bizonytalanságával együtt. A 

falak lágy, tünékeny, vékony anyagokból, hatalmas területen, több mint száz 

négyzetméteren terjeszkedtek. Ezeknél az installációknál az eszközök nem 

hordoznak sajátos jelentéstartalmat, a cél csupán az imitáció, s nem az anyag 

önálló életre keltése. Nem igazi falakat, hanem álomszerű, puha térérzetet 

érzékelünk. A lágyság ebben az esetben a téri illúzió lágysága, s nem az anyag 

lágysága. Az álom fogalmának lágysága téri formában. 

Gecser Lujza 1980-ban készített az Egy rajz változásai szövés és fotózás 

által, és a Filmszövés, fényszövés 198l-es munkája arra engedett következtetni, 

mintha véget érne a baljós téri körforgás haláltáncot idéző illúziója. Láthatjuk, a 

művész kifinomult érzékenységével hogyan tesz kísérletet a megfoghatatlan, 

anyagtalan fény megszövésére. Nagyon izgalmas volt az a művészi módszer, 

mellyel Gecser Lujza egy rajzát lefotózta, felnagyította, majd csíkokra szabdalva 

fakereten kifeszített felvető szálak közé szőtte új látvánnyá korábbi rajzát. Húsz 

évvel később, Székelyi Kati textilművész alkotói módszerét e gondolatsorhoz 

hasonlónak véljük. Székelyi az utcai levélszekrényekbe bedobott színes 

reklámújságokat szabdalja csíkokra, és ragasztja egymás mellé sajátos kollázs 

technikával, új felületi struktúrát teremtve, melyben a reklámfelületek 

olvashatatlanná válnak. Az így létrehozott képek korunk gyengédnek tűnő, 

valójában erőszakos reklám propaganda hadjáratainak kritikus reflexiói. 

Művészete a fogyasztói társadalom kritikája, amely elutasítja a valós világ 

helyébe tolakodó rózsaszín álomvilágot, a hétköznapi tárgyak vásárlási lázát. 
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Visszatérve Gecser Lujza műveihez, síkban szövött rajzai után ismét a 

térben folytatta kísérleteit. Drapéria R néven lakkal merevített vászonból, 

selyemből, életnagyságú figurákból sorozatot készít. Ezek a nőalakokra hasonlító, 

merev drapériák nem valóságos testek, csak üres burkok. Korábban láthattuk, 

hogy Jovánovics György emberalakjai különös héjak, mintha a testük üreges ruha 

lenne, mégis realisztikusnak tűnnek. Szellemes gondolatváltás, hogy szobrain a 

textil - így a ruha és a sál - válik bőrszerűvé, az emberi alak pedig textilszerűvé: a 

kezet, arcot textilminták díszítik. Az ember személyiségét - még Jovánovics 

figuráit is - védi a ruhája, mely kulturális védelmi rendszere. Bár üresek, és 

tragikusan magányosak emberei, mégis még emberek. Ezzel szemben Gecser 

Lujza lágyan lebbenő alakjai szellemalakok, műgyantával mozdulatlanságba 

merevített kísértetek. A túlvilágról jövő üzenetek. A halál szele sikolt át hozzánk 

rajtuk keresztül. Míg Éva Hesse Metronomic Irregularity sorozatában a táblákat 

összekötő madzagok, az egymásba összefonódó zsinórok az erők összefonódására 

utalnak, és ezzel szoros kapcsolatot, egymásra utaltságot érzékeltetnek, addig 

Gecser Lujza szoborkísértetei magányosak, egymástól elkülönülve állnak 

dermedten a térben. Kimerevített drapériái még egyszer, utoljára 1984-ben, a 

Műcsarnoki kiállításon holt leikekként, a Tükörtér című, újra felépített 

environmentben megjelennek. 

Éva Hesse és Gecser Lujza műveiben a közös vonás a puha, sérülékeny 

anyagok lazán formált alkalmazása. A lágy anyagot a maga könnyen alakítható, 

mégis, - gipsszel, műgyantával, latexszel - maradandóvá formálható jellegével 

mindketten valamely nem végleges, az alkotói folyamat egy pontján 

véletlenszerűen megmerevedett szoborrá alakítják. 

Abakanovicznál, Éva Hessénél, Gecser Lujzánál, Attalai Gábornál, és még 

sok más művésznél is, a későbbiekben például Gulyás Katinál, nagyon fontos a 

folyamatban gondolkodás. Ők is, egymástól függetlenül, épp úgy, mint Joseph 

Beuys, hasonlóan fontosnak tartották az anyag mibenlétének vizsgálatát a 

szobrászi alakításban. 

Gulyás Kati a velemi művésztelep egyik meghatározó egyénisége volt. 

Porcelánfestést tanult, majd a Kispesti Textilgyárban vállalt rajzolói, majd 

tervezői munkát. A hetvenes évek végétől a hazai, és a nemzetközi textilművészet 
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elismert művésze, 1979-ben, és 1981-ben a Lausanne-i Biennálék nemzetközi 

zsűri által kiválasztott résztvevője. A textil anyagában rejlő, korábban megszokott 

tárgyalkotó funkciójától eltávolodva, új anyagok bevonásával konceptuális 

műveket készít. Nagyon fontos számára az új anyagokkal való kísérletezés, hogy 

az új anyagokkal, új formákkal új gondolatokat közöljön. „Anyaghasználata 

széles körű: a plasztikzacskón, a homokon, törmelékanyagokon keresztül a textil 

mellett a cseppfolyós halmazállapottól egészen a légneműig." állapítja meg Beke 

Zsófia, művészettörténész.72 Itt utalást láthatunk a légnemű szó használatával a 

képzőművészetben lehetséges anyaghasználat teljes kimerítésére, a teljes 

elanyagtalanodásra. Gulyás Kati a textil anyagánál megszokott iparművészeti 

tárgy helyett műtárgyakat hoz léte. A 70-es években készült lágy szobrai 

Oldenburg műveivel formai és gondolati rokonságot mutatnak. Az Oldenburg 

művészetére jellemző mindent ellágyító jelleg Gulyás Kati munkáiról is 

elmondható. A dolgok alakíthatóságát a mindent ellágyító tárgyformálással és a 

lágy dolgok kimerevítésével láttatja. Oldenburg 1963-ban elkészíti a Sült krumpli 

paradicsomszósszal című munkáját. (19. kép) Gulyás Kati 1977-ben Velemben 

készített, Tömlők című sorozatában vörös és zöld vászonborítású textilhengereivel 

plasztikus formák térbeli elhelyezhetőségének lehetőségeit vizsgálja, rejtetten, 

humorosan utalva a magyar zászló komplementer színeire. (20. kép) Hasonló 

témájú az 1978-ban készített minitextilje, melyben direktebb megfogalmazással 

utal nemzeti kiszolgáltatottságunkra. Fóliatömlőben a nemzeti zászló kis 

darabkáját homokba rejtette, mely a műtárgy mozgatásával hol eltűnik, hol látható 

a homokban. Oldenburghoz hasonlóan, a valóságot tükörként tartja elénk, de a 

drámai gondolatokat is humorral oldja föl. A csomagolás konceptjét széles körű 

anyaghasználattal kombinálja. A homokon, a törmelékanyagokon kívül, a vatta, a 

pamut becsomagolásán keresztül a szilárd anyagok mellett a víz, és a levegő, a 

folyékony és a légnemű halmazállapotig. 

Művészi pályájának kiemelkedő állomása, amikor nagyméretű, fényérzékeny 

vásznakra fotólenyomatokat készít, plasztikus formákra applikálva. Mozdulatlan 

mozgás (1979) című művén, különböző testhelyzetekben, a fekvőtől a guggolón 

keresztül az állóig, a teljes látványt tekintve, középpontosan szimmetrikus 

72 Fitz(\999.szevk.)Beke Zsófia, 753.0. 
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elhelyezéssel, sorozatban ábrázolja saját magát. 1979-ben Velemben ez a 

kísérletsorozata úgy bővül, hogy a fázisrajzok eltolódására emlékeztető, 

életnagyságú figurák fölött önportréját nagyította különböző tónusfokozatban 

fotó vászonra, melyet szívgörbéjének grafikonja díszít. Erről a művéről Gulyás 

Kati a Velemi Textilművészeti Alkotóműhely 1978-1979-es katalógusában így ír: 

„Észleléseink és érzéseink a múlté, nemcsak a tegnapiak, de a pillanattal előbbiek 

is. Csak annyira maradnak fenn, amennyire emléknyomot hagynak bennünk, 

térbeli egyidejűségben állnak, befolyásolják egymást és - őket az újonnan jöttek -

, és minden korábbi mozzanatot folyamatosan módosít az, ami utána 

következik."73 1981-ben készített Kijárat című munkáján a figura fázisokban való 

mozgását fokozza az, hogy Gulyás Kati a kép vásznát többször átvágja, ajtókat 

imitálva. Ezáltal az elmozdulás úgy folytatódik, hogy a figura kilép az ajtón, de 

nemcsak az ajtón, hanem a kép síkjából is. Kozák Csaba művészeti író, kiállítás 

rendező Alátét című (2002) könyvében ezt a gondolatsort így folytatja: "Kilépni a 

síkból a térbe, kisétálni a képből, fotó applikációkkal átértelmezni, kacatot, talált 

tárgyat beemelni a művészet fogalomkörébe, megkeményíteni a lágyságot, 

konceptté nemesíteni az alapgondolatot, megállítani a mozgást, mozgásba hozni a 

mozdulatlant. Vállalni az érzelmet, de sohasem érzelgősen (...) besorolhatatlanná 

válni a kategóriák világában."74 

Gulyás Kati képregényt fogalmaz meg pop-artos elemekkel, ahol saját alakját 

ismétli monumentális textil formájában. A textil számára, ugyanúgy, mint a 

festőnek a vászon, a képalkotás lehetőségét jelenti, azzal a különbséggel, hogy a 

textil anyagisága hangsúlyozottabban jelen van. A képen úgy egyesíti a fotót a 

textillel, hogy a látvány nem marad a síkban, hanem a figurákat lágy anyagokkal 

párnaszerűen domborúvá, plasztikussá teszi. Ezzel létrehozza a sík fotótextil 

plasztikus változatát. Művészetében nincs szükség, mint egy festő esetében, a 

festői anyagok lágy anyagokkal való bővítésére, mert Gulyásnál a lágy anyag 

maga a textilművész alapanyaga. A fontos változás az, hogy a textilben való 

gondolkodás nem a műfajban megszokott, funkcionális tárgyalkotásra, hanem a 

gondolatközlő kép- és szoboralkotásra irányul. 

73 Gulyás( 1979), 106.o. lásd a katalógusban 
™ Kozák(2002),110.o. 
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A tárgyak oly módon jelennek meg művészetében, ahogyan erre szüksége van 

gondolatainak megfogalmazásánál. Ilyen esetben talált tárgyakat is felhasznál, ám 

e tárgyak megválasztása is egyéniségét tükrözi. Tömlőszerű vászondomborításai 

jutnak eszünkbe, mikor Privát tűzoltócső (1979) című munkáját látjuk. 

Sokkal később, 1995-ben, Frank János, Gulyás Kati Kempinski Galériában 

rendezett Énok című kiállításáról írva a témánk szempontjából is nagyon fontos 

megállapításokat tesz: „Gulyás konceptualizmusa mindig másról beszél, mint amit 

mond (...) sosem volt technikákat talál ki magának, mondhatnám új műnemeket 

is. Grafikai lapjait finom rongypapírnak nézném, belőle csak a rongy igaz, ezek 

mészbe mártott, mészben avatott, szabadon függő textildarabok. Bennük a művek 

maguk talán magazinképről levont színes xerox-nyomatok, melyeket Gulyás 

előzőleg roncsolt, buherált (...) aztán még beléfest a képbe utólag. A földtől 

elrugaszkodott színterekre vezetnek ezek a képek." 

Majd a művek további leírása után Frank János kimondja Gulyásról: „A műfajok 

határsértéseinek halmozását". 

A műfajok határsértéséről, és a textil roncsolásáról, égetéséről, a Velemben 

minden évben alkotó Bajkó Anikó juthat az eszünkbe, „a dekoratív függönyökkel 

gyári tervezőként indult Bajkót a velemi alkotóműhelyben eltöltött kísérletező 

időszakok érlelték töprengő, világunkat átélő, veszélyeket megsejtő művésszé" . 

Bajkó, elsőként a magyar textilművészetben, az anyag szándékolt roncsolásával a 

gondolkodás rendszerét változtatta meg. Keretre feszített áttetsző tüll, és fehér 

acetátselymekkel transzparensrétegeket hoz létre, melyeket acetonnal, égetéssel 

roncsol. Az Alberto Burrivel rokonítható magatartással, az ipari műselymek 

destrukciójával esztétikaellenes, transzparens kompozíciókat készít, melyek 

hátulról megvilágítva szokatlan áttetsző és átlátszó látványt nyújtanak az ép 

selymek megvilágított látványához képest.(21. kép) Ezekkel a művekkel komoly 

művészi karriert futhatott volna be Bajkó, ha ezeket a műveit megpróbálta volna a 

műkereskedelemben értékesíteni. Csak rá kellett volna állnia erre a folyamatra. 

Bajkó Anikó pont ezt nem tette. Helyette inkább gondolkodásában továbblépve, a 

természet és textília kölcsönhatását vizsgálja úgy, hogy a textilt a természeti 

elemek hatásának teszi ki, mint szél, köd, víz, tűz. Vizsgálódásának eredménye 

15 Frank{\995),U.o. 
16Torday (1999): 101. o. 
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egy sorozat, melyről Bán András ilyen konklúziót állapít meg:" Maga a 

szekvencia egésze paradoxonok sora: egy időfolyamat síkmetszetei úgy épülnek, 

hogy közben pusztulnak. Az egyre komplexebbé váló textúra egyre egyszerűbb 

struktúrából következik, a bonyolult szálszerkezetből hamu lesz."77 Christine 

Oatman, Icicle Circle and Fire című 1973-ban készült művét, (22 .kép) hasonló 

gondolatmenet jellemzi. Kalifornia befagyott Tahoe nevű taván jégtüskékből 

képzett kör közepén gyújtott tűz fölolvasztja a jeget, mely ismét vízzé válik. Lucy 

R. Lippard így értelmezi ezt a folyamatot: „mintha Heracleitos konceptjének 

illusztrációját látnánk: A tüzet a levegő halála élteti, a levegő pedig a tűz halálából 

él; a víz a föld halálából; a föld a vízéből."78 (saját fordítás) 

1978-ban Bajkó Anikó Lelet című kiállításán Egerben, a Galéria 40-ben, 

destrukciós kísérleteinek mintegy összegzéseként, a Mohács-környéki textiltemető 

feltárásával, majd a művészetben szokatlan módszerekkel, mint boncolás, égetés, 

a halál és az elmúlás metaforikus értelmezésének állít emléket. Ezzel a kiállítással 

nem zárta le az általa vizsgált témát, de átmenetet képezett a szintén Egerben, a 

Galéria 40-ben rendezett Textil a textil után című, jelentős csoportos kiállításhoz, 

melyen hat művész79 kísérleti képzőművészeti tárgyakat állított ki. Ezzel a 

kiállítással elérkeztünk az avantgarde textilművészet második, Fitz Péter (Sütő 

szerk. 2002) szerinti analitikus kutatási szakaszának végéhez. Ezen a kiállításon a 

textil megszűnt textil lenni, az elanyagtalanodás folyamatában csak a textilre 

utaló, de anyagában textilt nem hordozó művek sokasága jelent meg. „Kezdve 

Bajkó Anikó „Textilhangok" kompozícióján, mely a különféle kelmék 

hasításának hangjait rögzítette magnetofonon, folytatva Vidovszky László öt 

magnetofonra és végtelenített hangszalagokra készített hanginstallációján, 

Galántai György végtelen szövegű és hosszúságú írógép-írógéppapír 

installációján, Gecser Lujza, Kele Judit, Szenes Zsuzsa fotói, Erdély Miklós 

grafikáján, Gulyás Kati, Halász András, Gink Judit objektjein át folytatva 

Kemény György kilenc televíziós készülékből összeállított kép-szövés 

77 Mihály-Fitz (1979, szerk.): Bán, 81. o. 
78„... it might be an illustration of Heraclitus' concept: „Fire lives the death of air, and air lives the 
death of fire; water lives the death of earth;earth that of water." Lucy R.Lippard (1983) 
19{Attalai Gábor, Bajkó Anikó, Keserű Ilona, Ana Lupas, Maurer Dóra, Szenes Zsuzsa) 
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installációjáig."80 sorolja Fitz Péter a Szombathelyi Textilbiennálék 1970-2000 

című katalógusban. 

Kiemeljük ebből a felsorolásból, Szenes Zsuzsa Cella című, 1977-ben a velemi 

padláson kiállított nyersvászon installációjának fotódokumentációját, amely a 

valóságos létezés könyörtelenül fenyegető eltűnésével szembesít bennünket.(23. 

kép) Ez már nem művészi, hanem egzisztenciális dematerializáció. Erről Forgács 

Éva, tanulmányában a következő módon vélekedik: „Szenes Zsuzsa 

textilművészetéből éppen a textil hiányzik. Ez a vászon maga az űr, a hiány. 

Ugyanakkor a beburkolás-témának ez a hazai variációja (...) Szenes Zsuzsa 

enteriőrje végső fokon az ál-létezés rendkívül tömör plasztikai-optikai-térbeli 

allegóriája"81. Amikor 1977-ben ez a mű készült, Velemben megfordult közöttünk 

egy pszichológus, érdeklődött munkáinkról és elbeszélgetett velünk. Szenes 

Zsuzsa munkájára csak ingatta a fejét, és persze nem tetszett neki, mert szerinte a 

művészet nem ilyen borzasztó. Engem a pszichológus borzasztott el, és 

megállapítottam magamban, hogy nemcsak a művészetről nincs fogalma, de az 

igazsággal sem szívesen néz szembe, pedig ez az ő munkájához is 

elengedhetetlenül fontos lenne. Igyekeztem kikerülni a vele való kínos 

beszélgetéseket. Feloldódásképp Zsuzsival megittunk egy általa tébolynak 

nevezett - mert olyan finom volt tojás sárgájából, cukorral, tejjel, rummal (saját 

recept) kikevert italt a velemi konyhában. 

Az 1978-as egri Textil a textil után, kiállítás, a Textil nélküli textil a Fiatal 

Művészek Klubjában, 1979-ben, a Foto-textil? kiállítás, 1982-ben, a Fészek 

Galériában, kiállítás elnevezések azt bizonyítják, hogy a textilművészet egyre 

inkább elfoglalta helyét a képzőművészetben, miközben éppen műfaját 

meghatározó jellemzőjét, a textilt hagyta el. A grand artban elfoglalta a helyét 

úgy, hogy megszüntette önmagát. Beleolvadt, feloldódott benne. 

Külön, még egy kiállítást fontos megemlíteni, az 198l-es Zichy kastély 

Óbuda Galériájában megrendezett Kemény és lágy című kiállítást, amely a 

Tendenciák-sorozat hatodik, egyben utolsó kiállítása volt, posztkonceptuális 

tendenciák alcímmel. A sorozat egészének koncepciója Beke László tói származik, 

aki a Kemény és Lágy, mindenkiben megtalálható kettősségére utal: „a 

80 Sütő Éva (2002. szerk,):Fitz, 34-35. o. 
81 Mihály (1977, szerk.): Forgács 70, 74. o. 
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művészetben szublimált erőteljesség, nyerseség, direktség, tragikum, brutalitás, 

kegyetlenség, provokatívitás ...(kemény), de más művészeknél ugyanígy az intim, 

finom, szellemes, aprólékos, bensőséges, érzékeny, törékeny, 

érzelmes...(lágy)."82 Beke művészi attitűddel szervezi a művészeket, nála a 

művész és művészettörténész szerepek váltogatják egymást, mert a művészeket 

szubjektíven, és metaforikus fogalmak szerint gyűjti össze a kiállításra. A kiállítás 

megszervezésének módja egyrészt előrevetített egy később elterjedt kurátori 

magatartást, amiért ma sok művész neheztel. Másrészt véleményem szerint, a 

művészek által korunk dematerializációjára adható egyetlen lehetséges válasz, a 

személyes jelenlét, a személyesen átélt, megélt, megtapasztalt valóság anyagban 

való megformálása. A hangsúly a személyességen van. Csak valóságosan átélt 

élmény lehet meggyőző forrása a műalkotásoknak. Ezzel nem tettem felfedezést, 

csak aktualizáltam a korábban már ismert igazságot. Ezzel a kiállítással Beke 

László erre hívja föl a figyelmet, már 1981-ben. 

A művészettörténésznek pedig olyan művésszel szabadna csak 

foglalkoznia, akinek munkássága erős, személyes hatással van rá? így nemcsak a 

művész szenvedi át felelősséggel és egész lényével műve létrehozását, hanem a 

művészettörténész is? Elmúlt az az idő, amikor kockázatvállalás nélkül lehet 

megúszni egy művészről való írást? 

A valóság és igazság kérdése mindannyiunk számára létkérdés lett, látva a 

korábban felsorolt művészi példákon keresztül valóság és látszat, valóság és álom, 

élet és művészet egybecsúszását. (A kiállítással egy időben, 1980-ban és 1981-ben 

készítettem önnálló kiállításomra A kőszegi environmentet és Velemben a Fekete 

Piéta című zárt performance-ot, amit a közönség csak a televízió képernyőjén 

láthatott) (24-25. kép) 

A velemi művésztelepen alkotott Lovas Ilona is, akinek pályája 

textilművészként kezdődött. Mostanra a képzőművészek élcsapatába sorolhatjuk, 

de jelentős munkáit, melyek főleg installációk, a textil-és képzőművészet 

összevont közös asztalán alkotta. A 70-es években, a textilművészet kísérleti 

szakaszában, lágy anyagokból készített objekteket, environmenteket. Később, 

1984-ben, kőszegi kiállításán hét darab, kézzel öntött papírtáblát állított ki, 

82 Beke (1981): lásd a katalógusban 
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Stációk címmel. Nagyméretű papírkompozícióival környezetünk pusztuló 

természetére hívja föl a figyelmet, a papírmasszába rejtett, testamentum 

szövegekkel és a papírból sarjadó fűvel. Műveiben az élet körforgását fogalmazza 

meg. A pusztulásból (összetört papírmassza) és a papírba elrejtett magokból élő 

növény sarjad. Témánk szempontjából fontosak a 80-as évek végén készített 

művei, melyekben biológiai eredetű anyagot, marhabelet alkalmaz alapanyagul. 

(6. kép) Lovas Ilona is, mint Abakanovitz, (5. kép) egyetlen formát keres egész 

életében. Művei is, mint Abakanovitzé, nem lágyak, bár gyakran készülnek lágy 

anyagokból, nem szobrok, nem textilek, és nem is objektek, inkább monumentális 

téri installációk. Az állati bél, az élet egyik lágy, textúráit anyaga. Lovas Ilona 

organikus ihletettségű, monumentálisra növelt alapformái, mint az orsók, az 

öröklétet juttatják eszünkbe. Kalapsámfákról vett megdermedt bél-levonatai, 

Abakanovitz testnélküli arcmaszkjaival rokoníthatók. Abakanovitz hatalmas, 

bonyolultan tekert, szövött, csavart formákkal a természetet boncolgatja, majd a 

letisztultán egyszerű, zsákvászon figurákkal az emberi természetet elemzi. Lovas 

Ilona az emberin túl a szakrális felé nyit dimenziókat. 

Véleményem szerint, ahhoz képest, hogy a 80-as években Abakanovitz 

elsőként rámutatott az egyes művészeti ágak szerinti éles, minőségbeli 

elkülönítésre, a lényegi különbség e tekintetben máig nem változott. A kiállítások 

megnyitóján, ha textilművész állít ki, gyakran hallhatjuk a kissé lekicsinylő 

kifejezéseket: „annak ellenére, hogy textiles", vagy „bár a művész pályáját 

textilesként kezdte". Az az álláspont viszont, mely szerint egy nő nem alkothat jó 

művet, a 80-as évek vége óta pozitívan megváltozott. 

Vizsgálódásunk tárgyául választjuk Susana Solano „Fa el 9" (1989) vasból 

készült installációját, (26. kép) melyet, ha egybevetünk Lovas Ilona 1995-ben, az 

Óbudai Társaskör Galériában bemutatott installációjával, (27. kép) a két mű sok 

hasonlóságot mutat egymással. Susana Solanóról ezt olvashatjuk Jean Louis 

Pradel, A jelenkor művészete című könyvében: „E művek ellenállhatatlan erővel 

kerítik hatalmukba a teret, miközben ártalmatlan ládaszerű bútoroknak látszanak, 

s oly erőszakosak, hogy megtörnek rajtuk az érzelmek, a remények vagy a vágyak 

hullámai".83 A hasonlóságok a kompozíciós rendben és a fém anyaghasználatában 

™ Pradel (2002): 111. o. 



77 

fedezhetők fel mindkét installáció fotódokumentációján. Még a kiállítási 

helyszínek is hasonlóak, hideg padlóburkolatú, íves, téglafalborítású 

pincerendszerre emlékeztetnek. Ezek a munkák állandóságot sugallnak. E mellett 

Lovas Ilona installációja szakrális térbe emel bennünket, mely 

anyaghasználatában is megmutatkozik, mert kiegészül a bél és ostya törékeny 

lágy anyagaival. Magasabb dimenzióba juttatja a nézőt, a hétköznapokon túlra. 

Igazán erősen sok esetben a látszólag jelentéktelen dolgok hatnak. így hatnak 

Lovas Ilona munkái is. Kemények, szikárak, szellemi jellegűek. Installációs 

elemeit építészetileg is szigorúan megkonstruálja (arányok, transzparencia, 

szerkezetek). 

A fentebb említett installáción egyszerű, kemény, hideg acéllapokkal 

borított asztal, de a terítésnél megszokott tányérok helyett rajta: „vas tepsik és 

üvegkörök, „étek" gyanánt az üveglapokon égett, néhol hólyagos-sebes, másutt 

megtört vagy éppen kettévágott, az ókeresztények kenyerére emlékeztető (...) 

lepények hevertek".84 Az egész mű az Utolsó vacsorára utal, csak annak fontos 

kellékei nélkül. A műben maga a szent ostya nem, hanem az a nagy kör alakú 

tésztalap van jelen, amelyből az ostyát kivágják. Sem a székek, sem a bor, de még 

az apostolok sincsenek jelen. A műben megfogalmazódó hiány azonos a Simoné 

Weil-i űrrel, amit a transzcendencia tölthet be, taglalja Sturcz János. 

Ezzel Lovas Ilona választ is ad világunk ijesztő ürességére, 

dematerializációjára. A teljes kiüresedés csöndjében, figyelmünket 

összpontosítva, a természetfelettivel léphetünk kapcsolatba. Lovas Ilona tisztán, 

tömören fogalmaz, koncentráltan sűrít. Figyelemre szólít fel bennünket. 

Simoné Weil szerint „a teljesen vegyítetlen figyelem: imádság." Mivel az 
• • 85 

imádság tiszta figyelem, „a tanulmányok pedig a figyelem gimnasztikája", 

tanulmányom megírása újabb indokkal bővült, a figyelem gyakorlásával 

alkalmasabbá válhatunk az imádságra. Az imádság összefügghet a művészettel, de 

mibenlétének kifejtése nem tanulmányunk része. 

84 Sturcz (1999): 74. o. 
85 Weil (2003): 57. o. 60. o. 
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III. Összegzés, konklúzió. 

A textilművészetben bekövetkezett változások kiindulópontjának 

tekinthetők a napjainkban is zajló azon folyamatoknak, mellyel az 

elanyagtalanodás kezdetét vette. Tanulmányomban a művészeti struktúrák 

fölolvadási folyamatának a megértéséhez a képzőművészetben és a hazai 

textilművészetben bekövetkezett változások vizsgálatát vettem alapul, a lágy 

anyagok jelenlétének és változásának megfigyelésével. Az elemzés visszanyúlt 

azokhoz a kezdetekhez, ahonnan az elanyagtalanodás folyamata véleményem 

szerint megkezdődött. Ezt a továbbiakban megkíséreltem példákkal bizonyítani. A 

művészi példák, amint azt megfigyelhettük, mintegy előrevetítettek egy olyan 

jelenséget, amit addig csak esztétikainak tekinthettünk. A művészetben 

bekövetkező dematerializálódás - amelyben semmi nem az, aminek látszik - az 

életben is jelenlevő lett. Ez a folyamat megnehezíti számunkra a világban való 

tájékozódást. 

"A kor legnagyobb bűne, hogy elvonttá teszi a konkrétat"- írta Nyikolaj 

Bergyajev, orosz filozófus (forrás nélkül, személyes naplómból). Az emberi elme 

folyamatosan arra törekszik, hogy önigazolásképpen a kézenfekvőnek látszó 

dolgokat kimagyarázza. Konkrét magyarázat helyett folytonos csúsztatással, 

önigazolással érvel, megkerülve a felelősség vállalását, és az igazsággal való 

szembenézést. Erre egy példa a fájdalomhoz való viszonyunk. A fájdalom 

konkrét, valós érzés, mégis, „...egész életünkben arra bíztattak minket, hogy 

mindent megtegyünk a kellemetlenségek elkerüléséért, ahelyett, hogy 

felderítenénk, megvizsgálnánk mibenlétüket. Társadalmunk szó szerint naponta 

több tonna aszpirint fogyaszt. Nemcsak a fizikai fájdalmat igyekszünk kerülni, 

hanem minden más kellemetlenséget is: az unalmat, a nyugtalanságot, a kételyt 

önmagunkban, a dühöt, a magányt, saját értéktelenségünk gondolatát. 

Kultúránkban mindent megteszünk az ilyen élmények elhárítása, távoltartása 
O/T 

érdekében, és inkább a szórakozást választjuk." 

A szembenézés, és a valóság tudatos megfigyelése helyett elborít 

bennünket a félelem, a kétségbeesés, kicsúszik kezünkből saját dolgaink 

irányítása, és a pusztulástól rettegünk. A valós érzések átélésével - biológiai 

86 Ram Dass - Paul Gorman (1991): 91. o. 



79 

alkatunknak megfelelően - testünk a lelkünkkel és szellemünkkel összhangba 

kerülhetne. E helyett azonnali fájdalomcsillapítókkal, különféle drogokkal 

tagadjuk meg a valós világ érzékelését. Ez nem azt jelenti, hogy az elviselhetetlen 

fizikai fájdalmakat is kötelességünk elviselni, és nem fogadhatunk el semmiféle 

orvosi segítséget a fájdalmak enyhítésére, kétségtelen azonban, hogy a valóságos 

érzések lehetséges megtapasztalása, megélése segítséget nyújt az életben 

lejátszódó folyamatok megértéséhez. 

A média - a rádió, a televízió és a filmek - illúziókkal fantáziavilágokba 

kalauzolnak, mesterséges, valóság show-nak nevezett játékokkal kábítanak. 

Semmi nem az, aminek látszik. Az információkban nem bízhatunk, hiszen a 

mindennapi hírek sem egyenesen jutnak el hozzánk, hanem informátorokon 

keresztül. A médiát nem önálló egyéniségek alakítják, de azon keresztül 

befolyásolják az átlagember életét. Ez vonatkozik a politikusokra is, mert „a 

politikusoknak és a különböző szintű egyéb döntéshozóknak már nem kötelező 

rendelkezniük olyan filozófiai vagy vallási világképpel, amely képessé termé őket 

egy-egy kérdés szélesebb, globális perspektíva előtti átgondolására." {Sugár, 

2004. 201. o.) Gyanakvásunk nem alaptalan, ha azt gondoljuk, hogy manipulálnak 

bennünket. Mindez oly finoman és andalítóan történik, hogy ha nem gondolunk 

bele, még kellemes is. Ugyanakkor találkozhatunk a tömegkommunikáció 

keményebb, mindennapos befolyásoló formáival is, "... a kampány, a meggyőzés, 

a rábeszélés fokozatosan a mindennapi élet részévé vált, a politikától a 

reklámig"87 folytatja írásában Sugár János. 

Gyakran a médiában a legdurvább mértékű a lágy anyagok megjelenése. 

Módszerét és célját összevetve a legkontrasztosabb, mert előre megtervezetten, 

irányítva, hogy ne lehessen észrevenni, a pornóig fokozódik. Ezáltal már a 

pornográfiától sem különülhetünk el egészséges természetünk szándéka szerint. 

Egészen gyanútlanul, gyalogos járókelőként közlekedve, vagy gépkocsi vezetése 

közben gyakran láthatunk a környezetünkben óriásplakátokat, akár városban, 

vagy a települések között, természeti környezetünkben, amikor a bennünket 

körülvevő táj szépségét szemlélnénk. A plakátokon gyakran szerepel a 

lecsupaszított emberi test, amely legtöbbször fiatal nőé. A mezítelenség teljes, 

87 Sugári2004),202.o. 
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vagy részbeni látványa a ruha nélküli ember kiszolgáltatottságának, önmagát 

feladó reménytelenségének üzenetét hordozza. Király Jenő így ír erről könyvében 

„... a meztelen ember a természeti környezettel össze nem illő, a természeti 

feltételek kritériumaival mérve elpuhult, életképtelen, rosszul felszerelt, 

eszköztelen és csúnya lény: az állatoknak bizonyára nem tetszene. Az éjszakai 

ruhát öltő ember még alvás közben sem meztelen, legfeljebb álmában... Az állat 

mindig jól öltözött és állig begombolkozott. Az embert úgy védi ruhája, mint az 

állatot bőre, szőrzete. Az ember „bőre", „szőre" a kultúra: a meztelen ember 
• 88 

extrémen védtelen, „nyúzott", megfosztva kulturális védelmi rendszerétől..." A 

meztelenségével védtelenné vált ember személyisége valóságát közvetíti 

gyengéivel együtt, feladva inkognitóját. 

A tömegeket tucatfilmek, tévéműsorok, óriásplakátok szórakoztatják. A 

médiareklámok legfőbb célja a fogyasztás, a tömegeket mindenáron valamilyen 

áru megvásárlására próbálják késztetni. A média által fondorlatosan kitalált 

vizuális reklámok szándékoltan, az emberekben alapszinten meglévő kamaszkori 

szexualitásra alapozzák hatásmechanizmusukat. így fordulhat elő, hogy egy 

farmernadrágot eladni kívánó reklámban szinte már szükségszerűen felbukkan 

egy fedetlen női kebel. Az emberek tudatába szinte észrevétlenül és alattomosan 

beszivárgó, főleg a fiatalok számára veszélyes tömegkultúrának romboló 

esztétikája keresztül-kasul átjárja a társadalom szövetét. 

A mezítelen test esetében a testiség a kifejezés anyaga. A mezítelenség 

kiszolgáltatja a személyiség szubjektumát a kommunikációs közegen át, a 

filmeken, a reklámtáblákon és a televízió képernyőjén keresztül. 

A legszélesebb körben, a mindenki által befogadott reklámon és divaton keresztül 

hat az indirekt módon beszivárogtatott, csúsztatott pornográfia, amelyet 

nevezhetünk lágy pornónak, a gondolkodás pornográfiájának. A szabadságra 

törekvés ebben az esetben szabadosságba csap át, már szó sincs a választás 

szabadságáról, mert a nézőt szándékoltan az előre megtervezett irányba tereli. Az 

történik vele, amit nem akar, és ez azért történik vele, mert nem vette észre a 

csapdát. 

88 Király (1993), 789. o. 
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Fentebb azt állítottam, hogy az elanyagtalanodás a társadalom egészére kihat. A 

lágy pornó beszivárogtatása mindennapi életünkbe a korábbi erkölcsi struktúrák 

fölolvadását eredményezi. A támadás azokat a törvényeket veszi semmibe, 

amelyek alapvetően minden ember szívébe ősidők óta bele vannak vésve. 

Megváltozott világunkban minden felgyorsult, az észlelésre szánt idő lerövidült. 

Elektronikus üzenetek villannak a térben, a szokványos fogalomalkotással nem 

vesszük észre a jelképivé váló folyamatokat. Függetlenül attól, hogy földrajzilag 

hol élünk, a kommunikácós kapcsolatteremtés lehetőségei kitágultak. Egyszerre 

több szöveges üzenet, tévécsatorna adása, távolról irányítható kapuk és autózárak, 

vezeték nélküli laptopok, láthatatlan jelenségek keresztezik egymást, 

alkalmanként megakadályozva az egész rendszer működését. 

Az elanyagtalanodást vizsgálva egy-egy szabadon választott példán 

keresztül, megérthettük az érzelmek őszinte megélésének szükségességét és 

tapasztalhattuk a média manipulatív erejét. Ezek után vizsgáljuk meg a láthatatlan 

elektronikus jelenségeket, és nézzünk meg egy erre vonatkozó példát az 

építészetben. 

2005. május 7.-én Usman Haque, angol építész előadást tartott Budapesten 

a Műcsarnokban, Soft architecture címmel. Az ő kutatásának témájához is a 

térben lejátszódó elektronikus jelenségek adtak kiindulópontot. Hacque munkái 

közül a Scents of Space (2002. május - 2002. december), a Reflected Reflections 

című interaktív kirakat installációja (2002. május - 2002. június) és az Electric 

Poetry (2002. május - 2002. június) című művek elemzése mellett témánk 

szempontjából a Sky Ear89 című munka bemutatása volt a legfontosabb és a 

legérdekesebb. Művét megkíséreljük leírni.90 A Sky Ear egy lágy karbon szálból 

készített felhő, amit ezer ragyogó hélium ballon és sok tucat mobiltelefon alkot. A 

ballonokat miniatűr érzékelő-hálózat szövi át, amely a mobiltelefonok 

elektromágneses mezőit érzékeli. Amikor az érzékelő-hálózat működésbe lép, a 

30 méteres felhő ultraibolya fényben izzón, ragyogva úszik az égen. A közönség a 

fölötte 100 méter magasan úszó felhőt felhívja mobiltelefonon. A telefonban 

89 A Sky Ear több változatban bemutatva: BartFest 2004, London, UK 
Belluard Bollwerk Festival, Fribourg, Switzerland 
Greenwich Park, National Maritime Museum, LondonUK 

90 Forrás: a műcsarnoki előadáson készült jegyzeteim alapján. 
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hallhatja az ég természetes, elektromágneses hangjait. Ezek a hangok 

suttogásszerűek, amolyan szférák zenéje. A mobiltelefon-hívások megváltoztatják 

a térerőt, és az elektromágneses mező ilyen típusú zavarai megváltoztatják a 

ragyogó mintázatot a ballon-felhő azon területén, ahol felhívták. A telefonhívások 

hatására úgy tűnik, mintha fénycsíkok cikáznának, villámlás, mennydörgés lenne 

az égen (28. kép) Ez a munka felhívja a figyelmünket a környezetünkben már 

meglévő elektromágnesességre és arra, hogy a mobiltelefon hívások és SMS-ek 

hogyan befolyásolják az új, és a már meglévő elektromágneses mezőket. 

Elektronikus eszközeink láthatatlan finom szálakkal szövik át világunkat, úgy, 

hogy ami jelenvaló, azt nem látjuk. Az új jelenségeket gyakran már nem tudjuk 

érzékelni az ötezer éve meglévő öt érzékszervünkkel, az ez alatt az idő alatt 

általunk megszokott módon. Bennem mindenképp felmerül az a vágy, hogy 

valamibe megkapaszkodjam. Valami bizonyosat szeretnék tapintani, látni, hallani, 

szagolni, ízlelni. Valahogy úgy, mint gyerekkoromban. 

A lágy építészetre vonatkozó példa után nézzünk meg az 

elanyagtalanodásra egy másik mai bizonyítékot, Lőrincz Réka, a Magyar 

Iparművészeti Egyetem hallgatójának a Magyar Formatervezési Díj 2005. 

pályázatára beadott Testékek című diákmunkáját, amit lebomló anyagból 

készített. (22. Kép) A hallgató egy olyan ruhát tervezett, amelyen a díszítések a 

test különböző részeire helyezhetők. A meglepő az, hogy a díszítő kiegészítők 

lebomló anyagból készített felfújható légzsákok, melyeket használat után, például 

ha a ruha viselője megunja ruháját, vízben feloldva eltüntethetők, környezetbarát 

módon megsemmisíthetők.91 

Tanulmányomban az informatika és a médiális világ példákkal igazolja azt 

a riasztó előérzetet, amit a dematerializáció folyamata napjainkban 

eredményezett. Igazi veszélyként fenyeget a látszat és a valóság egyre nehezebb 

megkülönböztetése. A megváltozott világban egyre bizonytalanabbul 

tájékozódunk, figyelünk. Helyette szétszórtak, figyelmetlenek, dekoncentráltak 

vagyunk. Az idő szorításával találkozunk nap, mint nap, egyre nehezebb a saját 

időnket kiszorítani magunknak. 

91 Az orwelli úgynevezett elpárologtatás nemcsak emberekre vonatkoztatható, hanem megunt 
ruhákra is. 
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Ennek a korszaknak - amelyben élünk - számolnia kell egy olyan 

jelenséggel, amit eddig esztétikainak tekintett. Az esztétikum ernyője alatt, a 

műtárgyban erkölcsi kérdések is felvetődnek. A művészetben tapasztalt 

elanyagtalanodás, a társadalmi struktúrák, és az erkölcsi szabályok fellazulásával 

jár együtt. A világunkra érzékenyen reagáló alkotóművészek mintegy vészriadót 

fújnak az egzisztenciális elanyagtalanodás fenyegetése ellen. Az avantgarde 

történeti korszakán átlépve létezésünkben való fenyegetettségünk már nemcsak a 

művekben fejeződik ki, hanem aktuális problémánkká vált. Ez megnyilvánul a 

művészetben is. A képi, látványfogalmi asszociációk egymásbafonódásával új 

jelentéstartalmak keletkeztek. 

A mostani esztétikai és erkölcsi világrendszerrel, ami átprogramozza és 

bekebelezi az embert, nekem fenntartásaim vannak. Ugyanakkor keresem a 

választ és a lehetséges megoldást a felmerülő új problémákra. Az apokaliptikus 

helyzet megkívánja egy kritikus viszonyrendszer felállítását. A tárgykultusz és a 

fogyasztáscentrikusság a művészetet és az egyént is igyekszik tönkretenni. Más 

művészek is hasonlóan vélekednek erről, mint például Baji Miklós Zoltán 

szobrász is, az Én a szobor, a művészet emlékműve című írásában: „A XXI. 

Század konzummaterialista, technofogyasztói fasizmusa globálisan számolja fel 

az egyént. Uniformizálja, automatizálja az embert, a „közigazgatás" ürügyén 

számsorokkal és egyéb kódrendszerekkel ellenőrizhető fogyasztógéppé, 

biorobottá, elsivatagosodott lelkű és agyú, emberkinézetű szabványszocialzált 

termelő, fogyasztó állattá zülleszti (...) a művészeteket is többségében 

árutermelői szintre (...) a történeti kor lebutította, díszítő elemmé, majd áruvá 

alacsonyította. Majd szinte felkiáltva mondja: „...Le az öncélú manipulátorokkal, 

le a lélektolvalyokkal! Vissza a forráshoz, vissza az EGYHEZ!"92 

A művészek közül mások, hogy műalkotásaikban megszilárdítsák a 

változékonyságot, a folyadékok és a gáz halmazállapotú anyagokat és azok 

halmazállapotváltozásait formálják meg, mint például Anish Kapor Ascension és 

Blood című műveiben (2000), vagy Tony Cragg Spill című munkájában (1987). 

Körössényi Tamás 2005-ös műcsarnoki kiállításán nemlétező figurákat, 

szellemalakok elképzelt látványát formálja meg szilárd anyagból. A művész 

92 Bordács Andrea (2005, szerk.): 145. o. 
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hagyományos technikával, szoborban megformálva láttatja a nem létezőt. A lélek 

vívódásaira, szenvedéseire hívja föl a figyelmet. Waliczky Tamás - akinek 

animációs munkáit először a linzi Ars Electronika rendezvényen és kiállításon 

láthattam - virtuális szobraival a tér és idő számítógép szimulálta variációit 

valósította meg. Műveivel felvetett gondolatáról írásában a következőképpen 

vélekedik: „...Az idő ezek szerint csak számomra változékony, egy másik 

valóságban viszont szilárd, kristályszerű képződmény, ami több oldalról is 

szemügyre vehető.(...) Egy olyan, az időtlen és térben végtelen létező számára 

azonban, mint Isten, az idő és a tér minden pontja egy időben és egyszerre 

szemlélhető." Kísérleti munkáinak minden inspirációját a mindennapi életből, a 

családjából, illetve a földrajzi, társadalmi és kulturális környezetéből meríti. 

Személyes tapasztalatok útján szerzi ismereteit. 

Tanulmányom végén, röviden visszatekintve a vizsgált időszakra, 

megkísérlem levonni a végső következtetéseket is. Láthattuk a '68 utáni 

korszakban, hogy a művészek érzékenyen reagáltak a társadalmi formációkra, a 

társadalom változásaira. Részben tudatosan, de inkább belső indíttatásaik alapján 

válaszolva új utak, új anyagok, kifejezési formák után kutattak. Az 

elanyagtalanodás folyamata a hazai képzőművészetben és a nemzetközi művészeti 

életben szinte egyszerre, párhuzamosan zajlott. A neoavantgarde textilművészet 

alkotói átvették a képzőművészetben a vezető szerepet, hogy azt megújítva 

megfogalmazzák a továbblépés lehetőségét. Háger Ritta - Beke László írása 

szerint: „megpróbálta a maga műfaját a képzőművészet akkori rangjára emelni. 

Ez volt a kísérleti textil időszaka. 30 év után, ma Magyarországon reneszánszát éli 

ez a kísérlet: elsősorban a reprezentatív szövött kárpit (gobelin) megújítása 

céljából." Mint tanulmányomban azt korábban kifejtettem, a neoavantgarde 

textilművészet eredményeit a kárpitművészek ma bőven kamatoztatják. Háger 

Ritta megadja a lehetséges választ fenyegetettségünkre. Egyszerre életvezetési és 

művészi megoldást is kínál. A meditáció felé fordul, a fény, a csend a lélek 

birodalmába. „Szakrális, sőt transzcendens hangot akar megszólaltatni ott, ahol 

véget ér az anyag, és kezdődik a szellemi szféra. Mindez nemcsak metaforikusán 
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értendő, hanem szószerint is. Háger művei93 ugyanis materiális anyagból 

készülnek, s átlényegülésük ott kezdődik, ahol a vízszintes szálak elemeiből egy 

kép árnyalatai kezdenek kibontakozni", de nem áll meg ezen a ponton, ahogyan a 

gobelinművészek közül sokan, hanem „a képet a fény képévé formálja át."94 

Ezzel a példával az elanyagtalanodásra keresett választ éppen egy 

gobelinművész adta meg. A továbblépés lehetőségét a festészeti hagyomány a 

művészetbe való ismételt beemelésével kínálja. A személyes élményen alapuló 

gondolatok anyagban való megformálása nyújthat alkotói örömet. A gondolkodás 

és a kivitelezés öröme, a mesterségbeli tudás újraélesztése kínálkozik 

lehetőségként, Háger Ritta esetében a fény fonallal való megfestése. 

Köszönöm pedagógus Édesanyámnak, 

hogy szeretetével és hozzáértő türelmével hozzásegített 

DLA dolgozatom megírásához. 

93 Háger Ritta legjelentősebb műve: Sugárzó csend a Berlini Brandenburgi Kapu Csend Termének, 
mint a béke szimbólumának reprezentatív - meditatív kárpitja, 1994. 
94 Beke (2004) lásd a katalógusban 
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