
Lévay Jenő metaforákban gondolkodik. Ha talá-
lomra kiválasztunk néhány kifejezést, egykori kiállí-
táscímet, mint a Xertox csoport „dolgos meditációk”
sorozatából az 1982-es Rés-csillagpattintást, az
1988-as Az építőművészet könnycseppjeit, vagy
a miskolci Szomszéd fények szőttesében és a győri
Kézről kézre adott mozdulatok kiállításokat (mind-
kettő 1998-ból), amelyekre ráépülnek az 1994-től
működtetett Váltótér-mozgalom alfejezetei, a „gon-
dolatrészvény-jegyzés” és a „repülőhíd-terv” egyre
gazdagodó fogalmi rétegei, már előttünk áll egy
konceptuális művész kötetbe foglalható életműve.
A kötet egyszerre fiktív – hiszen Lévayt könnyedén
besoroltuk a konceptualizmus művészeti kategóriá-
jába –, és egyszerre valóságos, hiszen éppen itt
állunk elkészült lapjai között. A képlet szerencsére
mégsem ennyire egyszerű. Akik ténylegesen isme-
rik a művészt, figyelemmel kísérik kiállításait, akár itt
Miskolcon is, azok tudják, hogy Lévay vérbeli grafi-
kusként, képző-művészként mindig létrehozza
magát a művet, sohasem elégszik meg az inspira-
tív gondolat puszta közreadásával. 
Napjainkban – ezalatt az utóbbi évtizedeket értem
– a legtöbbet használt kifejezések közé tartozik az
információáramlás, s a hordozó, kiszolgáló informá-
ciós csatorna, információs háló stb., mely szókap-
csolatok előtagját zárójelbe téve jutunk vissza
a hétköznapi jelentésükben használatos csatorna,
háló stb. szavakhoz. Ugyanezt Lévay címei eseté-
ben is megtehetjük, éppen azért, mert a Váltótér,
a Repülőhíd-terv első pillantásra újonnan képzett
szavaknak tűnnek, a művész teremtő fantáziája
szülötteinek hatnak. A váltótér eredeti jelentése sze-
rint valamilyen mechanikus mozgás vagy szerkezet
megfordítására alkalmas tér, mint például a páter-
noszter padlás- és pinceszektora – 1993-ban
éppen a miskolci egyetemen zajlott a Páternoszter
című folyamat-műve –, de ilyen a pályaudvarok
mozdonyfordító korongja is. Mindkettő szerepe

kiegészítő, háttérszerep, a napi gyakorlatban mi csu-
pán az A-tól B-ig és B-től A-ig tartó ún. értékes moz-
gást érzékeljük, csupán a látható fázisokat tuda tosítjuk
magunkban, legyen az a földszinttől a legutolsó eme-
letig való eljutásunk, vagy a Buda pesttől Miskolcig
tartó vonatútra váltott retúrjegy időtartama. A repülő-
híd pedig nem más, mint a 17-18. században még
közismert komptípus, amely úgy működik, hogy
a folyó közepén lehorgonyzott pontról hosszú csú-
szókötél segítségével a hajótest a víz sodrásának ere-
jét kihasz nálva közlekedik a két part között. Ismét
valamiféle mozgásról van szó, ismét az A és B pontok
összekötése valósul meg.
A művész azért művész, hogy segítsen a felszíni
jelenségek mögé pillantani, a világ dolgainak rejtett
oldalait megvizsgálva, a rejtőzködőt is megmutatni.
A váltótér ennyiben valóságos és képletes egy-
szerre, akár a tapinthatóan létező dolgokról, akár
a láthatatlan szellemi mozgásokról beszélünk.
Lévay vállalja a váltótér működtetését, számára
a legfontosabb az emberi gondolatok, elképzelé-
sek, ideák, összességében a művészeti felhaszná-
lásra érdemes információk összegyűjtése, s ezáltal
az emberek – művész és művész, művész és
közönsége – egymáshoz közelítése. A repülőhíd
Lévay számára olyan, egy korábbi akció során meg
is valósított program, ahol a két part között közle-
kedő komp az információáramlás hordozója,
ugyanakkor műalkotások létrehozására szolgáló
eszköz. A beérkezett kötetlen javaslatokat végül
Lévay összegzi, és a képek bemutatásával továb-
bítja azokat a közönségnek. 
Tartalmi oldalról közelítve: a képeken átsejlő szer-
kezet, a kiindulópontként szolgáló, a Dorog közelé-
ben magasodó dunai uszályrakodó építését
ábrázoló 1927-es fénykép a múlt egy pillanatát rög-
zíti. Lévay Jenő nem kevesebbre vállalkozik, mint
arra, hogy egyrészt ezt a múltból ellopott pillanatot
átemelje a jelenbe, másrészt a művészbarátok
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javaslatait egy nagy közös műben, többek között
a kiállításon látható sorozatban egységesítse.
Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Lévay mechani-
kusan csupán dokumentál, hiszen az egyes képe-
ken végigtekintve a harsányabb, monumentálisabb
művekhez, a digitális képek áradatához szokott
szemünk és életritmusunk ellenére friss élmény-
ként hatnak az intim, személyes, kétségkívül egyedi
alkotások. A legkorábbi, a hetvenes évek végéről
származó rajzok meggyőznek bennünket arról,
hogy a művész következetes: pályája során mind-
végig megőrizte eredendő kíváncsiságát a mikro-
környezet iránt, s művein keresztül az ismét
érzékennyé tett szem (lélek) addig láthatatlan vilá-
gokra csodálkozik rá. 
A művész tehát abban különbözik tőlünk, közönsé-
ges halandóktól, hogy a csatorna, a háló, a váltótér,
a repülőhíd szavakat nemcsak asszociatív kapcso-
latba hozza egymással, hanem megkísérli, hogy az
így létrejött, váratlanul megszülető fogalmak gon-
dolati erőtereit a maga sajátos eszközeivel megje-
lenítse, számunkra bemutassa. Mindegy, hogy

milyen eszközt használ, fényképez, vízfestéket
kever, vagy mohos sírkövek frottázsát készíti el:
a múlt és jelen azonos felületen találkozik. A leper-
gett idő alakjai annyira közel kerülnek hozzánk,
hogy mi legfeljebb csak sejtjük, a művész viszont
tudja, hogy a képeken mi is ott vagyunk. 

(Új Holnap 2001(1)119–120.)
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