
ORSZÁG LILI DIMENZiÓi·

Ha a világító test nagyobb az ál
tala megvilágított testnél, akkor
annál kisebb a megvítágított test
árnyéka, mínél inkább közeledik
a világító testhez.

Leonardo da Vinci

Próbáljtik meg a lehetetlent: úgy kö
zelítsünk hozzá, ahogyan ő közelített a
végtelenhez első képeitől - Kislány fal
előtt; Rózsaszín ruha - a Labirintusok
legmélyebb kékjeiig ! Korszakokat lá
tunk, határvonalakat, mégis makacsul is
mételt egységet, gondolatok újraterem
tését, rétegeket, nyitást és szűkítést, s
mindebben együtt: lezárt életművet.

Úgy dolgozott, mintha tudta volna,
mennyire szabatott emberi élete, s mí
az, amit ennyi idő alatt teljességgel
közölhet velünk.

Könyörtelen belső fegyelemmel, gon
dolatot formázó mívességgel vallott és
vall halálán túl is mindarról, ami szá
zadunk sajátja: összegezés, előretekintés,

feltétlen hit az emberi szellemben. :Év
ezredek fájdalma, szétszóródás, közép
kori gettók máig kivetülő, tudatunkat
nyomorító falak, a hit-tiltotta képi áb
rázolás feloldása betűk képeiben, min
den emberi múlt - történelem, kultú
ra, hit - együtt van jelen egy-egy
nagy alkotásában, hogy mindez össze
fusson, összegezödjön az elkerülhetetlen
utolsó pillanatban. A találkozásban, a
végső metszéspontban,

Induljunk ki ebből a gondolatból, így
térjünk vissza első képeihez, amelyek
nek feltűnő vonása a dimenziók - tér
- hangsúlyozása. Mint festőé, ez látszó
lag már adott: kettős és sík, de szem
befordul ezzel: kiemeli mélység-élrné
nyűnket. Teszi ezt a falakkal, kövezettel,
végtelenbe futó sín-párhuzamossal, amely
fölött az emberi - mint ruha - lebeg
egy villanyvezeték eleven áramkörén.
Ezt a harmadik, látszat-dimenziót hang
súlyozzák tovább a figurái, a csaknem
sikként megoldott alakok: a fal előtt egy
kislány, a fekete ruhás nő, akinek felső

testét me~kettőzte sík és félplasztikus
megformálásával.

A Nő a fal előtt című képén új di
menzió. az idő lép be negyedikként,
mert a falra tapadt, irányt mutató kéz
és a nőalak keze ellentétes, azaz a meg
szabott és a választott közt feszültség
van. Ez a kép lényege. Úgy is felfogható
ez a fekete kéz, mintha az idő parancsa

lenne benne, mivel a falak - mint
egy labirintus kiemeit része - magát
az élet útját szabják meg. Ez a vissza
sohasem fordítható, amivel a nőalak

szembefordul.
Az ellen-irány csupán látszólagos, nem

a festő belső vallomása, csupán az idő

kiemelése, mert Ország Lili előre ha
lad. Nemcsak a fájdalom kitágításában
- a Hirosima, huszadik századi portré
egyetemes katasztrófájában -, hanem
az életmű építésében is. Kezdetben a
történelmi múlt, a históriás pillanatokra
épülő művekkel. A Bábel tornya ember
alakjai balladisztikus módon súrítettek,
egyszerre szólva arról: emberek építet
ték, akik szinte bele is épülnek a falba
(ahogy KőmívesKelemenné), de akik hir
telen nem fogják érteni egymás ősi nyel
vét, s elidegenednek. Az Exodus már
közelibb kort idéz, a Mózes vezette haza
keresést, kivonulást a rabságból. Egyip
tomból. A Katakomba őskeresztény képe
évezredeket ível át és összefog: nemcsak
arról beszél, amire a címe utal, hanem
Európa közelmúltjáról is, a tömegsírok
áldozatairól.

Tehát az idő, a máig ható múlt di
menziója érzékelhető, s erre épül egyre
biztosabban ismét egy újabb, szubjek
tív tér-élmény, ami már az emberi
tudaté. Ez a szellemi, differenciálódó
vonal az alkotó és néző párbeszéde; az,
hogy ki és mit olvas a képről, már a
befogadó személyíségén is múlík. Fel
gyülemlett ísmeretanyagán, mindennapí
tapasztalatán, karcokon és karcolásokon.
amelyek belső világán nyomot hagytak.
Ez a vonás ismét századunké : felnőttnek

tekinti emberíségünket, az el nem
mondott "olvasójának", ahogya művész

is Klee óta láthatóvá próbálja tenni, ami
láthatatlan.

Ilyen belső élmények tükröződnek,

kapnak formát olyan képeiben, mint az
Emlékek jelene és a Megállt idő. A
mozdulatlanná merevült alakok, a tá
vozó és fekvő figura már-már szobor
ként kap itt megformálast. Még együtt
vannak, de már mégsem együtt, mert
az egyik kilép a zárt térből. s a má
sik nem tehet mást, csupán utánanyúl.
Ez a kettős mozgás, mozdulattöredék
befejezett és befejezetlen is: befejezett,
mert lezár egy kapcsolatot, s befejezet
len, mert folytatása van, a teljes elsza
kadás, a végső kilépés, a lemondás. A
környező képi világ: tér és idő állandó
jelenléte. Míndez együtt új dimenzióban:
a tudatunkban, mely megpróbálja fel-

* Kiállítás a Műcsarnokban, 1979. április 13 - május. 6.
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fogni a formák, színek üzenetét, Írás
jeleket, melyek olykor olyan töredéke
sek, mínt a Holt-tengeri tekercsek -,
például a Kilátásban is.

Ezek az egymást építő gondolatok
egyre súlyosabb jelentést hordoznak.
Már a Kártyák király-figurái, az elmo
sódott, csúsztatott lapok közül kiemelt
egyetlen tiszta vonalú egyszerre beszél a
múltról és jövőről, a hangsúlyozott je
len egy pillanatából. Ez a király bukkan
fel hirtelen a Románkori Krisztus egyik
árnyékaként, míntha a nagyon' távoli csa
ládágként megjelölt biblikus Dávidra
utalna, közvetlenül a kép súlypontjába
tett, kidolgozott Krisztus-alak mellett.
Ez a kép az ikonosztázok között egyike
a leggazdagabbaknak: az ismétlődő Ma
donna gyermekkel a középső síkban
Krisztus felé halad a megmunkálás ár
nyalásaival. Az alsó mező Krisztus-testű

foltja mintha a megváltás próféciája
lenne, míg a felső mező kék árnyéka
a valós test elveszett valós testisége : a
Krisztus-alak itt már szellemi-emberi
síkban - szavunknak mind a kettős

értelmében - eleven, sugárzó. Egyetlen,
ami nyomasztó a képben, az az időt

jelző két betű, a D és I összekapcsolása.
Az, hogy az I, mint valami inga, len
dülésének holtpontjára jutott, hogy az
tán keményen folytassa az útját. Tehát
újra, megint az idő!

Ez az idő-motívum tüzesíti át az Okori
várost, Az emlékek jelenét, a Pompeji
képek apró tárgyait, s ez jut csúcspont
ra a Jelenlevő múltban, az emberi szel
lem összegezésébsn, korok és népek je
lenbe futó történetében, halmozódásá
ban. Szinte önmaga festői múltját is
sűríti Ország Lili az Ikonfalban, mely
ben a Madonnák formai megoldása a
kontúrtól a papiruszig ível, negatív és
pozitív láttatásíg, Az összefogott szét
esésig bomlik, de a szétesés mégis ösz
szefogott. A rétegek a tudat rétegei, rész
letekből formált nagy egész, melyet a

.szín és forma összetart, és összetart a
gondolat sűrűsége.

Részlet és egész, gondolat-sűrűség,

mindez együtt öt dimenzió, malynek is
mételt motívumai közt ott találjuk a
messzenéző szemet, mint Isten jelképét
is, a miránk figyelőt az Időtlen képben,
ebben az összegező műben, mely a ki
állítás anyagában nem, de Németh La
jos könyvében látható. Ismét más je
lentést hordoz a kőtáblák, a Tízparan
csolatunk boruló törvénye, vagy a meg-

üresült frigyszekrény kontúrja, menórah
-jelzések, kohanita sírok áld~st .o~ztó
keze. Ezek a kezek - Neveto Blzanc;
Ima a halottakért - megtöreterve állnak.
míndössze három ujjal, ami lehet az el
pusztult milliók jelképe, a megrendült
Isten-hit jele, de a Románkori Krisztus
keze is, vagy mindez együtt, bennünk,
a szemlélőkben,

A képek összefogásában mind nagyobb
hangsúlyt kap a mai kor, a nyomta
tott, sík áramkörök rajza. Ország Lili
úgy humanizálja ezt a bonyolult rend
szer-képletet, hogy a szellemi lüktetés
térképét állítja elénk bennük és ál
taluk. A kiemelés, élesebb rajzolat hol
az írások betűit idézi, hol pedig olyan
képi megformálást, amely a figyelő sze
mekre utal, mint a Város és múltja
részletein. Ez az áramkör még nem
hangsúlyosan, de már ott a Krísztus-ké
pen is, és ős-nyomában a régebbi Vár
fal című képen, ezen az egyszerre sok
nézetű síkon, hogy a Stanzákban elő

térbe lépjen, ember-kontúrokat kap
csolva így össze, és frigyszekrény kapu
vá formálódva elvezessen az utolsó kor
szakhoz, a Labirintus-sorozat egészéhez.

Maga az áramkör labíríntus-rendszer,
nem váratlan; előzménye van: az. első

korszak tégla-falai, tégla és habarcs la
birintusa, de a falak egésze is az, mint a
Nő fátyollal példája mutatja. A Labírintu
sok világa más-világ, nem az, amit tu
datunk fel bír fogni. Ez már a jelzett
élet-metszéspont, a legutolsó,. vagy már
azon túli. Itt a valós valótlanná válik,
a kapun átlépő ember az átlépéssel be
lekerül az emberfölöttibe. Oda, ahol a
test elveszti testíségét, és percről percre
válik áttetszőbbé az, ami az anyagi vi
lágban volt, hogy majd belülről tekint
sen kifelé. Nem az ember,' hanem a lé
nyege, a legmélyebb és legmelegebb
kék, maga a mélység, a rétegek rnögül,
az, amit mi léleknek nevezünk.

Ez a dimenzió immár a hatodik, ed
dig jutoitak el Ország Lili képei, ez az
amit most, halála után elénk tár, élőnél

is elevenebb módon. Nemcsak azért,
mert túljutott a kapun, hanem mert
már élőként is ott volt - érzékeny
emberként, alkotóként is, "ebben a bi
zonyos rettenetes és egyedül érdemes
útvesztő bejáratában - ahogyan Pi
linszky János búcsúztatta -, szelíden
befelé invitálva az arra jövőket."

TARBAY EDE
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