Szakolczay Lajos

„KÖNYVSIMOGATÓ"
Kiss Ilona művészkönyvei a Symposion Társaság Galériájában
endhagyó tárlat, már csak a címe miatt is. Könyvsimo
gató? Hiszen valamihez való közeledésnek ez az érzé
ki megnyilvánulása - a legteljesebb, az ujjbegyünket is
„munkára" késztető megismerés - a műtárgyat szinte embe
ri tulajdonságokkal ruházza föl. Amelyet nem csupán nézni
lehet, hanem - akár a kedvesünket - simogatni és tapintani
is. Ebben a kedveskedő, látva lássatok gesztusban ott van
Kiss Ilona egész lénye, s nem utolsósorban a betű igézeté
ben alakult pályájának esztétikailag revelált alkotásöröme
is.
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Számára a könyv, évszázadok nyikorgó ajtaját ugyan
csak kinyitva, a műveltség temploma. Alázattal illik viseltetni
iránta. Aki ennek a különleges dómnak a köveit koptatni
akarja, egész korok - elsőbben a magyar nemzet művelődéstörténetében kell elmerülnie. A művész ehhez ad,
egy új kifejezésforma bűbájolásával, nagyon is erős fogó
dzót.
művészkönyv mint műtárgy az elmúlt évtized(ek)ben
különleges rangot kapott. Újszerű s egyúttal rejtélyes
lénye attól csak még izgalmasabb, hogy se nem kép, se nem
szobor. Készülhet papírból (papírmasszából), fából, kőből
és fémből is, sőt mindezen anyagok kombinálásával. A
könyv-objekt, az ősi és modern kultúrkincsnek, formák egybebékülésének ez a tárháza ugyan - a legjobbaknál leg
alábbis - visszautal a papirusztekercsek és agyagtáblák Is
ten kezétől vezérelt titkaira, ám ott lüktet benne a kor. Az
anyag vagy az ember föltámadásának a reménye? Mind
kettő. Fölfedezni ezt, nem más, mint az ihletet folyton táplá
ló erő biztosítása. Akárhogy is van, az anyagalakításra - a
könyv-építésre- mindig hatnak valaminő lelki folyamatok.
Kiss Ilona megrendültsége is innen ered, a lehetetlen
megkísértéséből. Az áhitat csendjét avval töri föl, hogy szentésegesen dadogó nyelvemlékünket, a magyar költészet ha
gyományának is becses líra-kezdeményt képi valósággá te
szi. Nagy méretű könyv az Ómagyar Mária-siralom (1996)
„Megdolgozott" (vízben áztatott, gyűrt, kivasalt stb.) fekete
lapjainak gyásza, a bronz színű akrilfesték-szöveggel,
egyetemes fájdalmat közvetít. A három, illetve négy sorra
bontott szöveg a könyv baloldali lapjain olvasható, míg a
szemközti oldalakon a művész képpé alakított értelmezései.
A feketére fényes feketével, illetve Mária-kékkel festett négy
zetek, az ablak-kivágatok, a réz szitaszövettel fedett lyukak,
a plasztikailag is frappáns, a síkból kiemelkedő papírmaszsza-, drótkeret- és szöges mező-applikációk mind-mind ké
pi variációk a fiát elveszejtő anya mérhetetlen fájdalmára.
iss Ilona kifogyhatatlan leleménnyel ama bibliai törté
nést követi nyomon, ám - szemérmes főhajtással maga is siratóasszonnyá válik. Drámai összegzésű lapjain,
nem hívén az évezredes gyalázatot, szinte a világegyetem
sír. Ezt a magáévá örökített könyv-objekt-fájdalmat, más ki
fejezési eszközzel, már fölvillantotta A párizsi tartózkodás
könyve (1993). Nem kevésbé a dörzsvászon borító érdessé-
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gével és a leporellószerűen összehajtogatott két fekete nyelv
fölöslegességet sugalló hulladék-applikációival. S az olvas
mányélményen alapuló Janek könyve - Holocauste (1994)
is, fekete lapjaival, a kék bársony-selymet hirtelen megszag
gató drót-szita betéttel, az Ómagyar Mária-siralom fáj
dalom-előzményeként említhető.
könyvművész, alkotóként és gondolkodóként is közel
kerülve választott vagy őt megtalált témáihoz, dráma
ként éli meg a távoli múltat. S a közelmúltat is. A kis népek
re leselkedő fekete álomban (Elfelejtett nyelv- 1993) éppúgy
veszélyt lát, mint a politika szörnyszerűségét jelképező meg
osztottságban [Ost-block -1995). A drótháló - börtönrács?
- alatt mozgó és rögzített fémbetűk (Ost-block) az élet vagy
halál közötti választás kíméletlenségéről vallanak, melynek
csak áldozatai vannak, hiszen kénytelen-kelletlen viseli a
„hős" a nyakába szakadt történelmet.

A

Ebben a fölfogásban az említett „hős" - a betű. A hajda
ni könyvgrafikus és tipográfus, megunva a sík egyedural
mát, kilépett a térbe. Most már háromdimenziós kalickában,
a látomás (anyagszerű) kibontásához szükséges, esztétikai
lag meghatározó térben didereg vagy egy kockatesten be
lüli átlón egyensúlyozva remeg a maga is tárgyként egzisz
táló betű [Jól megőrizni az utolsó humán gesztusokat 1994). Ez utóbbi esetben fémszöggel kivert fekete,
műanyagborítású tábla rejti az áldozatot. Mintha - máshon
nan véve a példát - a három vastag, és fekete, viasszal át
itatott, körbecsorgatott lap - a fájdalomnak testet kölcsönző
szimbólumként - megállíthatná a sodró erejű örvénylést [Az
idő-1997).
me lélegző objekteket szemlélve örömmel nyugtázom:
a végletekig komor arccal szemben ott van a művész
könyvet ragyogó kézmíves munkával előállító könyvművész
derűs mosolya is. Szellemes, jellemtanulmánynak ugyan
csak érdekes grafikai lapok tanúsítják, hogy a más-más né
pek fiait különbözőségük ellenére is egybeölelő gesztusban
bölcs történelemszemlélet lakozik [Dobar dan - Köszönések
könyve - 1996). A Te meg én (1997) egymásbacsúsztatott
két könyvfedele, karikírozott huncutsággal, a boldogságke
resés keserédes kaptatóiról regél, míg a használt kávéfil
terekből készített Kávékönyvecske (1997), a különleges
legyezőforma-alakú lapokból álló, linómetszet figurákat buj
tató titok-könyv teli rejtéllyel.
iss Ilonának van ereje egy nemrég meghalt román
mester előtt tisztelegni [Hommage á Bitzan - 1998) s
a világot olyannak láttatni, amilyen. Meseszerűnek vagy
humorral példálódzónak, a plasztikai jelek, lapmeghatáro
zók színét és formáját a grafikai emlékezetből előcsalva
franciás könnyedséggel derülni az élet (és művészet) gu
bancosabb ügyein is. Mert könyvremeke, A tücsök és han
gya (1997) nem csupán könyvtárgy, csodálni és bámulni
való szín- és formavilág, hanem arkánumként ható gesztus
is. Léleksimogató.
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