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ORSZÁG LILI

"Az a négy festő, akinek művészete
a legizgalmasabban pendítí meg képző

művészetünk új problémáit, Gruber Bé
la, Csernus Tibor, Kondor Béla és Or
szágLili" - írja - Modern magyar
művészet . círnű könyvében (1968)
Németh Lajos. E sorok megérdemelten
jelölik ki Ország Lili helyét az újabb
magyar festőnemzedék élvonalában.

Ország Lili Ungvárott született, mű

vészeti stúdiurnait a budapesti Kép
zőművészeti Főiskolán végezte 1945
és 1950 között ; mestere Szőnyi István
volt. Tanulmányainak befejezése után
az Allamr Bábszínháznál helyezkedett
el; bábokat készít - mínd a mai na
pig - a színház számára.

A művész eddigi munkássága négy 
meglehetősen világosan elkülönülő

szakaszra oszlik. A főiskoláról kikerülve
- Chirico és Max Ernst hatása alatt 
szürrealista képeket festett; fotomontá
zsokat is komponált ebben az időszak
ban. Az 1957-es művészettörténetí

nevezetességű - Tavaszí Tárlaton fel
tűnést keltett egy munkája, amelyen
ortopéd cipők sokasága volt látható. E
korszak - amely "fanyar, ironikus, ke
serű szemléletről tanúskodott" (Szabadi
Judit) - 1957-ben ért véget. Ország Li
lit 1958 és 1960 között az ikonok világa
igézte meg, így e második alkotó pe
riódusára az "ikonos" jelzőt alkalmaz
hatjuk. A bizánci és a pravoszláv szak
rális művészet és a középkori kódexek
élénk színű miniatúrái voltak a mű

vésznő ihletői ezekben az években, me
lyeknek fő műveí a "Betlehem", a "Há
rom királyok", a "Pieta" és az "Iszfa
háni mese". 1960-tól 1966-ig tart a har
madik, a "városok"-korszak, amelynek
darabjain málló falú ókori városok, ut
cák, katakombák, kapuk, palotaromok,
erődítmények, temetők motívumaí je
lennek meg ("Város a királyok korá
ból", "Jer,uzsálem falai", "Persepolis",
"Mezopotámiai est", "Nekropolis"). A
festőnek a mitikus és legendás korok
iránti nosztalgíáját azonban át meg át-
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szöví a modern történelem áldozataival
való együttérzés, a XX. század tragé
diái, kataklizmái feletti megrendültség,
a humanisztikus elkötelezettség ("Teme
tő Urban és Hirosimában", "Rekvie.m
az erőszakkal elpusztított városok és em
berek emlékére"). 1966-67-ben kezdő

dik Ország Lili negyedik - mindmáig
tartó - alkotói periódusa, amelynek
jellemző sajátossága külőnböző ősi 
óhéber, perzsa és kopt - írásjelek fel
használása ("Megkövült panasz", "Az
Írás születése", "Lamentáció", "De pro
fundis", "Írások és jelképek Bábelben").
E művek - állapítja meg Ország Lili
piktúrájának szentelt szép esszéjében
Kolozsváry Ernő - "a megtisztulás él
ményét váltják ki az elmélyült szernlé
lőből . .. A mi ajkunkon is felhangzik
az ősi zsoltár: De profundis, ad Te cla
maví ..."

A Zádor Anna és Genthon István ál
tal szerkesztett Művészeti Lexikon III.
kötete "a nonfiguratív festészet képvi
selőjeként" említi Ország Lilit. A mű

vész kétségtelenül merített az absztrakt
(elvont, nem-ábrázoló) művészet vívmá
nyaíból, - munkásságának egésze azon
ban nem nevezhető nonfiguratívnak, hi
szen alkotásai ("Alvó nő", "Szárnyas
kapu", "Ikonosztáz", "Látomás a falon"
stb.) mindig többet nyújtanak a szín
és formajátékok artisztikumánál.

Ország Lili - bulgáriai, jugoszláviai.
szovjetunióbeli, izraeli, prágai és itáliai
tartózkodásai során - behatóan tanul
mányozta a keleti és a nyugati keresz
ténység művészetét (Rubljov-ikonok, ro
mán-kori mozaikok, gótikus katedráli
sok, Cimabue-, Duccio-, Giotto-festmé
nyek), a régi zsidó kultúra emlékeit
(Palesztina, Prága) és a XX. század
avaritgarde mozgalmainak, irányzatainak
alkotásait. E sokféle forrásból merítve
- s e sokféle inspirációt feldolgozva és
összeötvözve - alakította ki a magyar
festészetben társtalan - talán csak Vaj
da Lajos és Bálint Endre világával ro
kon - művészetét, amelyet "súlyos és
ünnepélyes mondanivalók jellemeznek, s
amelyből csend és emelkedett hangulat
sugárzik" (Passuth Krisztina).

Ország Lili festményeiből 1966-ban
Izraelben, 1967-ben a székesfehérvári I.
István király múzeumban, 1968-ban Ró
mában (Galleria d'Arte il Babuíno),
1971-ben pedig Győrött és Zágrábban
nyílt kiállítás. 1970-ben részt vett Pá
rizsban az "Art Hongroís Contempo
rain" című tárlaton (Musée Galliéra),



Lili : Román kori Krisztus (ikonosztáz)



Ors zág Lil i : Jelcnlévő múlt (ikonosztáz )



majd - ugyancsak 1970-ben - a Dá
vid Katalin által rendezett, az "Egyházi
gyűjtemények kincsei" című emlékeze
tes kiállításon is (Magyar Nemzeti Ga
léria). Ország Lili művészetéről .több
alapos elemzés és méltatás íródott az
elmúlt esztendőkben, - ezek közül első

sorban Pilinszky János, Bálint Endre
festőművész, Szabadi Judit és Kolozs
váry Ernő esszéi emelkednek ki. (Pi
linszky írása Ország Lili római tárlatá
nak katalógusában. Bálint Endre cikke
- amely Ország fotomontázsaival fog
lalkozik - a Fényképművészeti Tájé
koztató 1965. évf. 2-3. számában jelent
meg. Szabadi Judit elaboráturnát a Kép
zőművészeti Almanach 1969 évi l. kö
tete, Kolozsváry Ernőét pedig a szornbat
helyi Eletünk című folyóirat 1971 évi 5.
száma közölte.)

Ország Lilinek - a jelenkori magyar
festészetet egy sor maradandó értékű

művel megajándékozó festőnek - tartal
mas, szuggesztív és hiteles munkásságá
ból nagy örömmel nyújtunk ízelítőt a
Vigilia olvasóinak.

DÉVÉNYI IVAN

Ü~enet

Én már csak táncolni szeretnék,
ugrándozni és énekelni.
Mondjátok.
mért baj, ha valaki boldog,
s oUhon van a mezőkön, a madarak közt?
Mért irigyli tek a pásztort,
<tkinek háza sincsen,
mert mindig azt a barlangot keresi,
ahol a Gyermeket látta?

Nem ismel'em cl ravasz tuüioatást,
hát intsetek meg [ecseqésetnért.
S ha már nem jöttök velem,
hallgassátok meg üzenetemet
és énekemet a hegyekből.

Ha egyszer mégis útra keltek,
keressétek ti is azt cl várost,
mely csak falain kívül nevezetes,
mert barlangjában lakott az Isten,
és ott laknak ma is a szegények.
Keressétek aztán azt a másikat is,
amelynek kapuján nem léphettek be
csak: a Koponyák Hegyén keresztül.

CSANAD BÉLA

SZEDŐ DÉNES VERSEI

Patm(J8~

Keresztbe rakva lábfejét,
tenyerébe hajtja fejét

Patmosz sziqetén.

Mit lát a vén?
E lábat mosta mestere;
ura mellén pihent feje

a végvacsorán.

És azután?
A Bárány holtában is él,
az Ige szótlan is beszél.

János pedig ír,

tintája vér,
s hangot hall: Itt a könyvtekercs:
nyeld el! Minden mást elfelejts!

Keservét ne nézd:

a magva méz..

A~ ajtó

Ez hát a rejtekajtó,
mely kivezet a bajból.
Nuitatian. nyílt. Be nem
csukhat ja senki sem.

Karunk tartotta így ré'!]
az aranykapu ívét.
Atbújván alatta,
kiléptünk a napra.

Szita, szita péntek,
szerelern csütörtök,

dob szerda.

n a»
Széljárta ház,
zegzug lakás,
üvegfalú. Kísértet
üli az üres széket.

Fény, átderengő.

Hallgat a csengő.

Hol amennyasszony?
Befalazott asszony

hunyt szemanet les:
"Válts meg, kedves!
Fény húz, fal nyom,
meg kell halnam."
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