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A művészeteket illetően szinte egész életemben kísértett Thomas Mann Doktor Faustusának 
egy korai szakasza, a 25. oldal környékén, melyben Jonathan Lewerkühn, a főszereplő, 
Adrian Lewerkühn apja segítette megértetni velem, hogy az emberen kívüli természet 
alapvetően illiterátus. Nem szó igényű. Vagyis irodalom-független, irodalom feletti. 
Miközben e megállapítás természetes érvényességgel húzza ki a költészet repülőszőnyegét a 
lelkes kiállításmegnyitó szónok alól, - aki értelemszerűen szavakat használ - meg kell 
állapítanunk, hogy az írónak nagy igazsága van. Érdekes módon, ez a mindjárt felidézett kis 
szövegszakasz is több mint irodalmi jelentőségű, hiszen a szavakon, fogalmakon túl 
megjeleníti az említett, - emberen kívüli - természet szótlan, de ugyanakkor megszólítható 
viszonylatait.    
 
A főszereplő apja, Jonathan volt ugyanis az első, aki az azóta a főtanszakká vált és kiállítások 
tömegében kifejezett „látható muzsika” egyik alapvető kísérletét kifundálta. Csekély számú 
fizikai eszközéhez tartozott egy csupán közepén csapra erősített szabadon lebegő kerek 
üveglap, ezen játszódott le egy alapcsoda, aminek aztán magam is megpróbáltam aránylag 
körültekintően utána járni. Az üveglapot beszórták finom homokkal, Jonathan egy öreg 
csellóvonóval, amelyet fentről lefelé végighúzott az üveglap szélén, rezgésbe hozta a lapot, és 
ennek nyomán a felzaklatott homok bámulatosan precíz és változatos figurákká, arabeszkekké 
rendeződött. A kísérletet bámuló fiúknak rettenetesen tetszett ez a vizuális akusztika, melyben 
titokzatos, törvényszerű és csodálatos elemek vegyültek vonzó egyvelegbe. Az eseményt 
kísérő éleselméjű spekulációk aztán felszívtak motívumokat még a jégvirágok képződésének 
misztikus algoritmusaiból is, az ólomöntés jósdájából, a méhek, darazsak, hangyák 
hajlékaiból. A hangos töprengéseknek a lényege mégiscsak az volt, hogy a lelkes fiatalok 
rájöttek: mindezeknek a létrejöttéhez az anyag nem kevésbé bonyolult összjátékára van 
szükség, legalább olyanra, mint ami nélkülözhetetlen a valóságos növények létrejöttéhez.  
 
Bár ezúttal művészeti alkotások, egy kiállítás értelmét és jelentőségét szeretnénk megragadni, 
e vállalkozás előkészítéséhez talán nem tűnik kárhozatosnak utalni arra, hogy itt és most is az 
élő és élettelen természet egységéről van késztetésünk agyalni.  Egyebek mellett azon, hogy 
melyik természet utánozza le a másikat. Vagy azon, hogy a művészet vállalhat-e és milyen 
feladatot vállalhat e titokzatos folyamatok kifürkészésében.  
 
És amikor Egle Anita kiállítását végig jártuk, rájövünk: vétkeznénk, ha túlságosan szigorúan 
vonnánk meg a határt két világ között. Mert az élő és élettelen természet egymásból 
következő, egymást feltételező kiterjedések. Jonathat Lewerkühn példája mutatja, hogy az 
Egle Anita által is megidézett Idővel mindkettő növekszik és fejlődik, mindkettőben energia 
rejtőzik, ami eltérő módon, de felszabadul mindkettőből. Ha másként is, de mindkét kiterjedés 
táplálkozik, gyarapodik és fogy, nyomukban hulladékanyagok képződnek, melyek egymásba 
alakulnak, és mindkét térfélen erős válaszok születnek az érz6ékeny külső környezet számára.  
 
Aztán, amikor le szeretnénk írni Egle Anita műveinek alapelemeit, rá kell jönnünk arra, hogy 
azokban az élő dolgok evolúciójának legapróbb jelenetei testesülnek meg. Az időben 
megváltozó formák genetikai összetételének látványa vezet bennünket a felismeréshez, hogy 
az élettelen dolgok – mint a képzőművészet anyagai, eszközei, formái is -  általunk, nézők 
által, a művész közreműködésével segítik megtapasztalni ezt az evolúciót. Az élettelen 
eszközök, grafikai, plasztikai és festői alapelemek a műalkotásban mind életté szerveződnek. 
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Egle Anitánál a jel-molekulák sejtesednek, az elemek, a sejtek szöveteket, a szövetek 
szerveket alkotnak. Ezeket pedig képes rendszerként működtetni.  
Fogalom, szó és irodalom feletti mivoltuk, a szövetek és az anyag odavonz bennünket a 
Thomas Mann által megidézett, csaknem laboratóriumi helyzetbe. Festett, rajzolt 
folyamatokba, azok maradéktalan megragadásába, kibontásába, a „térbeli” és anyagi 
természetű kimozdulások és interferenciáik kölcsönhatásaiba. A képekben rejlő élettelen jelek 
mégis életjelenségeket felmutató mozgási potenciáljainak rendszerébe. 
 
Maga az alkotó is kimondja, hogy munkái a kép fizikai síkja és a képet néző szem, elme, az 
„ész-szeme” között lejátszódó tér, idő- és mozgásfolyamatok állandó változásban lévő 
rendszerét hivatottak feltárni. Anyag, jel, pillanat, – ami az Idő maga – a nézőpontok tér 
nélkül értelmetlen érzékeltetése teremtik meg az idő- és mozgásélményt, amit mindenki a 
műalkotás előtt, az abból kisugárzó fizikai látványenergia felfogását követően fogadhat csak 
be. Az már a tényleges művészi lelemény, valamint személyes érzékenység függvénye, hogy 
a néző mindezt miként kezeli. Hogy miként értékeli a szempillantás alatt feltáruló és tényleg 
leírhatatlan fizikai-mentális impulzust, amelyben – ahogy Egle Anita írta – „Egyszerre van 
jelen az egyidejűség, mint egész, valamint a pillanat, mint nézőpont, rész, vagyis sűrítés és 
tágítás. „ 
 
Itt kiállított munkáiban is a különböző töltésű jel-rétegek egymásra tett hatásával foglalkozik.  
De igen érdekes, hogy ezenközben a művészeti alkotófolyamatban mintha maga közvetlenül 
nem is venne részt. Elhiteti a művek nézőjével, hogy a „kutatáshoz elengedhetetlenül fontos 
műszerek” közül sikeresen „kiiktatta” személyiségének, érzelmeinek, tetszőlegesen felébredő 
képzeteinek a „hibaforrásait”. Látszólag semmi esetlegeset nem tűr meg, és ez a hihetővé tett 
ellentmondás-mentesség hatalmas szabadságot, valóban ritkán látható képi eredményeket dob 
számunkra fel.  
 
Eléri azt, amit a legnagyobbak is elértek. Felismert, megismert és alkalmazni volt képes olyan 
szabályokat, törvényeket, melyeknek működtetéséhez valójában mintha már nem is lenne 
köze az embernek. Elérte, hogy a mű, amit útjára engedett, a világ működésének egyetemes 
törvényszerűségeit egy kézenfekvő kis látványban közvetítse. Amely végeredményben persze 
az ő személyes kéznyoma. Amit senki más, csak ő képes – így – felmutatni. A kép mintha 
„írná magát”, a háttérben pedig alig észrevehető nyomatékkal sejthető csak annak léte, aki ezt 
a folyamatot egyetemes léptékben - Időben és Térben - és egy ismeretlen műteremben is 
lendületben tartja.  
 
Egle Anita sikerrel kapcsolódik egy erős kortársművészeti tendenciához, melyben a 
műalkotások szerepéről megfogalmazott és a mindennapjainkhoz tapadó erkölcsi dilemmák 
magas színvonalon oldódnak fel a műalkotásban magában. Úgy vélem, Egle Anita munkái 
segítséget adnak ahhoz, hogy felismerjünk és elfogadjunk rejtőzködő szabályokat.  Olyanokat, 
amelyek segítenek bennünket meggyőzni arról, hogy cselekvéseinket lehet, de nem érdemes 
ellenük irányítani.  
 
Aknai Tamás 
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