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vértelen kéz megsárgult csipkét simogat 
divatjamúlt bútorokon patinás por 
kabátujj néha megtörli az obsitot 
-  villanás mint hamlet klsértete

régen megérkeztek az eltávozottak levelei 
a leáztatott bélyegek 20. gazdájuknál tartanak 
és aki újra olvasná őket barát vagy szerető 
egyre kevesebb élettel rendelkezik 
ajövőre

visszatekint
és elfelejti álmait

Kovalovszky Márta

A VALÓSÁG „HŰLT HELYE”
Jovánovics György szobrászaidról
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„Számomra Suger apát építészete vagy a nagy francia katedrálisok építői pontosan azt csinálták, amit 
Schwitters vagy amit Kandinszkij csinál, amikor egy feladatot elvégzett.” (J ovánovics, 1993)

J ovánovics György fenti mondatával pontosabban határozza meg saját helyét a világ
ban és a kortárs művészet törekvései között, mint bármelyik róla szóló Írás vagy kritika. 
Maguk a művek hűségesen igazolják ezt az állítást. Külső formáikban és a Jovánovics 
által használt anyag -  a gipsz -  alkalmazásában első pillantásra inkább a hagyomá
nyokkal való szakltásra gyanakszik a néző, a művek mélyéről sugárzó fény, az arányok 
és a szerkezetek rendszere, a formákban működő mérték vagy a történelem és a mű
vészettörténet áramával oly természetesen együtt haladó gondolkodásmód mégis a 
hagyományok gyermekének, büszke örökösének és folytatójának mutatja. Egész ed
digi szobrászi tevékenysége és művészi gondolkodásmódja a tradícióban gyökerezik: 
indulásakor „ugyanabba a folyóba lépett”, amely az egyetemes művészet forrásvidé
kétől máig és tovább, a jövő felé hullámzik tova. Ugyanabban a világban van szellemi 
otthona, amelyben a régi mestereké a görögöktől máig. A perspektíva, amelyből kö
rülnézve a jelent, visszatekintve a múltat szemléli, nem az avantgárd perspektívája, 
csupán egy szelíden és élesen látó szobrászé, olyan gondolkodóé, aki a kultúrát és a 
művészetet a legmagasabb kilátótoronyból is egyetlennek, oszthatatlannak érzékeli.

Jovánovics művészete -  elsősorban szobrai, de képregényei, írásai is -  félretolják 
mind az avantgárd, mind a hagyomány kategóriáit, nyájasan és elegánsan nem véve
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tudomást azok létéről: pillanatnyi aktualitásoktól független magatartásának szellemi 
bátorságával itatja át az önmagában „holt” gipszanyagot eleven erővel és titokzatosan 
fénylő kultúrával. Jovánovics művészete a kortárs magyar szobrászat folyamatában 
különös zárvány, noha sokféle láthatatlan szállal kötődik annak kulturális anyagához. 
Elmélyült radikalizmusa, amellyel plasztikáinak téri kiterjedését pályájának legna
gyobb részében a relief alig néhány milliméteres viszonylataira korlátozta, vagy a me
részség, ahogyan a bronz vagy a márvány klasszikus nemességét habozás nélkül a „sze
gény” gipsz anyagában fellelte -  olyan gesztusok, amelyek ugyancsak szokatlanok a 
hazai szobrászati gondolkodásban. De nem könnyű megtalálni Jovánovics plasztiká
jának helyét, kapcsolódási pontjait és rokonságát a nemzetközi mezőnyben sem. Mun
kássága az eddig eltelt három évtizedben természetesen többször érintkezett hosz- 
szabb-rövidebb ideig a művészet nagy egyetemes áramlataival, így elsősorban pályája 
kezdetén a pop-arttal, majd a konceptuális tendenciákkal. Ezeknek hatása a következő 
évek során elenyészett, de tanulságaik a művek mélyén lappangva tovább élnek. 
Konkrét párhuzamokat azonban csak kényszeredetten találhatunk, megnehezíti ezt 
a szigorú önfegyelem, amellyel lemond a plasztika sok területéről (körplasztika, kü
lönféle anyagok stb.), meg az így megjelölt problémákra koncentráló maradéktalan 
és könyörtelen figyelem; s végül megnehezíti egyfajta különös teljességvágy is, hogy 
a maga problémáira -  a művészet mindenkori mestereihez hasonlóan -  az egész vi
lágnak szóló válaszokat fogalmazzon meg. Most, hogy szobrai Velencében -  ha nem 
magában a városban is, de mindenesetre annak fényében és atmoszférájában -  állnak 
egy ideig, talán kézzelfoghatóan érzékelhető az a szellemi közeg, amelyben a legter
mészetesebb módon vannak otthon. A história, egyetemes kultúra és művészet folya
matos közege ez.

2

„Mást kell mondanom. Erről van szó.” (Jovánovics, 1993)

Jovánovics tanulóévei tulajdonképpen vándorévek, szó szerinti értelemben: a buda
pesti Képzőművészeti Főiskolát elhagyva először Bécsben, azután Párizsban tanult. 
De vándorlás volt ez a szobrászat, a művészet kérdései körül is; a lehetőségek, a vá
lasztások, a személyes feladatok óvatos és a dolgok végére járó keresése. Egy homályos 
amatőr fénykép párizsi szobájáról azt mutatja, hogy ott, 1965-66 táján megsejtett, 
megtalált valamit: egy kicsiny házrelief függ a falon -  a következő évtizedek reliefjei
nek, de legutóbb készült NAGY HASÁB-jának előzményeként is, a sublóton pedig ott 
állnak első ún. „zacskószobrai” -  fóliazacskókba öntött és a szilárdulás közben formált 
gipszkompozíciók -  első figuratív korszakának és a hetvenes évek elején készült dra
périaöntvényeinek ősei. Jovánovics így hát rövid idő alatt rátalált az anyagra, a tech
nikára és arra a bizonytalanul körülhatárolt vidékre, amely a klasszikus szobrászat ide
ái és a szegényes, olcsó anyag, diadalmas teljesség és az esendő töredékesség, a figura 
organikus felépítése és a bábuk vagy bálványok különös, marionettalakokéra em
lékeztető „összeszerelt” jellege között terül el. Ezekből a tudatosan vállalt, sőt hang
súlyozott ellentmondásokból táplálkozott a korai Jovánovics-művek belső feszültsége. 
A pálya elején, monumentális nyitányként, három életnagyságú figurális öntvény áll, 
a Részlet a Nagy Gillesből (1967-68), az Ember (1968) és a Fekvő figura (1969). 
Az elsőnek a címe Antoine Watteau ismert kompozíciójára utal, de Jovánovics csak
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a bohóc ruhájának egy részét, a köntös alsó felét és a nadrágszárakat formálta meg, 
az emberi test nélkül. Ekkor jelent meg először szobrászatában a kívül zárt, de belül 
üres, héjszerű forma, melynek éppen üressége a tartalma. E héjszerűség, üresség a 
másik két szobor egy-egy drapériarészleténél is megismétlődik. Ugyancsak első ízben 
merült fel itt a drapéria, az a motívum, amely azután hosszú időn keresztül, egészen 
a nyolcvanas évek közepéig egyik legfontosabb és legszemélyesebb témája -  sokszor 
egyetlen, fő témája -  Jovánovics öntvényeinek. A FEKVŐ FIGURA, de különösen az 
Ember meglepő érettséggel és világossággal fogalmazta meg azt a feszültséget, amely 
az öntéssel készült részletek „naturalizmusa” és a kompozíció szerkezetének könyör
telen -  egyáltalán nem naturális -  logikája közötti párbeszédből született. E feszültség 
rajzolja át, csúsztatja át leheletnyit a szilárd formákat vibrálóan eleven test- és ruha
darabokká, hogy azután e lüktető mozgásból visszadermedjenek egy mozdíthatatlan 
szobor helyzetébe. Negyedszázad távolából ezek a plasztikák az egyiptomi fáraó
ábrázolások, az archaikus kuroszok vagy a kora reneszánsz bronzszobrok leszárma
zottjainak tűnnek, nyugtalanító ellentmondásaik azonban továbbra is szüntelenül su
gároznak a felszín alól. Valami nincs rendben: a derűs, komoly és méltóságteljes na- 
túra mélyén zavarbaejtő és egyre messzebb vezető gondolatok lapulnak, melyekben 
maga a szobor -  a szobor fogalma, a kompozíció, a formák, a valóság és a látszat vi
szonya -  a tét.

Jovánovics e korai művei a hatvanas évek végén megjelenő magyar neoavantgárd 
generáció legfontosabb kiállításain szerepeltek. Ő maga nemcsak kiállítóként, de szer
vezőként is részt vett abban a mozgalomban, amely a magyar művészetet újra vissza 
akarta kapcsolni az egykorú egyetemes művészet áramába. Győzelmük ideiglenes 
volt: a pop-art vagy az arte povera, a tache-izmus, az új konstruktivizmus vagy az op- 
art megkésett hatása csupán néhány évre szabadította fel a műveket (Bak Imre, Kon
koly Gyula, Lakner László, St. Auby és mások műveit). A hetvenes évek elejétől egy 
újabb évtizeden át a neoavantgárd törekvéseknek csupán erkölcsi tőkéje és titokzatos 
legendája maradt eleven a kulisszák mögött. Jovánovics számára társainak kollektív 
küzdelmeivel egybeesett személyes művészi szabadságharca. Az, hogy műveinek a 
pop-arthoz való közelségét a következő években, pontosan 1970-től kezdve a koncep
tuális tendenciákhoz való közeledés váltotta fel, ennek a küzdelemnek újabb megje
lenési formája. Korai szobraiban, ahol az öntéssel készült formák organikus termé
szete az egész kompozíció nem organikus, összeszerelt jellegével különös kettősséget, 
nyíltan bevallott ellentmondást alkot, mindig érzékelhető valami nyugtalanító többlet. 
Ez pedig az anyagon, a plasztikán túlmutató, az anyagot átlelkesítő, a plasztikát feszítő 
elmélyült figyelem, amely a plasztikai forma, a térben megjelenő vizuális kép mellett 
ugyanolyan erővel és súllyal irányult a benne és általa felvetett gondolatokra, már-már 
filozófiai problémákra. Azt gondolnám, hogy egy olyan szobor, mint az EMBER, a maga 
kétféle elvet (natúra és szerkezet) egyesítő dualizmusával egyenes úton vezet el a va
lóság és a látszat egységének és ellentmondásainak kérdéseihez; ez az újabb dualizmus 
hosszú ideig Jovánovics konceptuális munkáinak -  és persze szobrainak is -  közép
pontjában állt. A Mennyezetre szorító készülék (1971) -  egyszerű rugós szerkezet, 
amelynek hosszú rúdjaival különféle tárgyakat lehet a mennyezethez szorítani -  egy 
fordított, feje tetejére állított világ lehetőségét bizonyította, ahol egyes dolgok, adott 
irányok (lent, fent) felcserélhetők, ott kép és tükörkép, valóság és látszat egyenrangú, 
és egyidejűleg lehet káprázat és realitás. Erről szól Jovánovics két műve, az 1977-es 
Liza Wiathruck képregény és a jóval későbbi Festői UTAZÁS TURNERREL (1989).
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Az első tulajdonképpen hatvan fotóból álló képsorozat, titokzatos cselekményű „re
gény”, amelynek „főhőse” Liza. Alakját a szobrász egy öntött gipszmaszk és valóságos 
ruhadarabok segítségével „életnagyságban” is megformálta: csak a nyersanyag más, 
a bábuszerű „összeszereltség” elve ugyanaz, mint a figurális szobroknál. A történetet, 
amely titokzatos alakja körül gomolyog, részben a szöveges kommentárok mondatai, 
bonyolult utalásai sejtetik, részben maguk a képek rejtik. Amit rajtuk látunk, csupa 
mindennapi részlet: ablakszárnyak, párkány, Liza sapkás feje, növényi részletek, ár
nyékok, egy kert. Mindez azonban sajátos montázskéntjelenik meg szemünk előtt (no
ha az egyes képek nem montázsok!), valóság és látszat, kép és tükörkép állandó és 
meglepő helycseréje játszódik le szemünkben. Ezt a montázsszerűséget, az ablakdesz
kákra emlékeztető lécek formáját, a tükröződések bonyolult alakzatait és metsződéseit 
később felismerhetjük a nyolcvanas évek közepén készült reliefeken -  ebben az érte
lemben a Liza-sorozat fotókompozíciói előképei a későbbi gipszszobroknak. A Festői 
UTAZÁS TURNERREL A BIBLIAI TÁJAKON: fiktív elbeszélés, amelynek atmoszférája nem 
áll messze a Poirier házaspár, Simmonds vagy a Jovánovicsnál fiatalabb magyar Gellér 
B. István pszeudoarcheológiai műveitől. Jovánovics munkája egy archaizáló nyelve
zetű és hangulatú elbeszélésből, illetve annak képi mellékleteiből áll, s lényegében Tur- 
nerrel töltött napjairól számol be. Szerepel a históriában Tiepolo, Menzel és egy mai 
magyar író is: Jovánovics, akár a Liza-képregényben, a tér különböző síkjain itt az 
idősíkok labirintusában gombolyítja a történetet; múlt és jelen, régmúlt és jövő között 
akadálytalanul ingázik az, aki megtapasztalta, hogy nemcsak a tér, de az idő is viszony
lagos, elemei felcserélhetők.

Innen nézve egyáltalán nem tűnik véletlennek, hogy a hetvenes évek első felében 
fontos eleme szobrainak az ideiglenesség, pontosabban az anyagba, formába dermedt 
pillanatnyi állandóság. Nemcsak az olyan kompozíciókra érvényes ez, mint a VAGY- 
vagy. Eksztatikus cégér I. (1970), ahol ilyesmi a különféle anyagok -  gipsz, vas, 
kötél, fa -  alkalmazásából és az összeszerelés módjából már eleve következhet, hanem 
azokra is, amelyeknek témája az ablak (SAROKABLAK, 1971; Nagy ablak, 1971), de 
legfontosabb motívuma a függöny, az a ráncait, hajtásait őrző drapéria, amely a Nagy 
GlLLES-től kezdve Jovánovics szobrászatának állandó, személyes mitológiával átitatott 
eleme. És ugyanebbe a gondolatkörbe illeszkednek az ún. CAMERA OBSCURÁ-k (1971
1980 között több is készült). Dobozok ezek, amelyekbe kerek nyíláson pillanthat be 
a szemlélő; odabent holt bábuk, gipszdrapériák, kartondarabok húzódnak meg, egy 
különös marionett mozdulatlan szereplői és díszletei. Csak a kigyúló fény „moz
dítja” meg őket, s teszi egy időre láthatóvá, reálissá, érvényessé és értelmessé a képet, 
míg a fény kihunyván, újra láthatatlan, irreális, érvénytelen és értelmét vesztett lesz 
az egész, bár önmagában minden részlet változatlan maradt mindvégig. A képi 
jelenségeknek ez a viszonylagossága és a fénytől függése a nyolcvanas évek reliefjei
nek világában eleven alakítóerőként él tovább, mint ahogyan a konceptuális művek 
egyszerre nyers és meghitt anyagai -  a fa, a karton, a hullámpapír -  is máig kísérik 
munkásságát.

A hetvenes évek elejének főműve az 1970-es environment, amely Nádler István 
festővel rendezett közös kiállítására készült, s a kiállítóterem ötszög alaprajzát követő, 
drapériával letakart asztalt „ábrázolt”. Először jelent meg itt a gipszdrapéria önállóan, 
önmagában, figura, fal, ablak nélkül, s egy teremnyi teret betölteni képes léptékben. 
A fóliáról készült „természethű” öntvény és az ötszögű elrendezésben érvényesülő 
„mesterséges” kompozíció kettőssége -  talán az életnagyságú méret miatt -  ezúttal
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valami majdnem szakrális ünnepélyességet sugárzott. Olyan vonása volt ez, amellyel 
a későbbi Jovánovics-szobroknál is találkozunk.

A művész 1974-1975 között építette fel műtermét. A még üres helyiségről készült 
felvétel fehér falakat, ablakot, rejtélyes ürességet és egyszerű geometrikus formák 
perspektivikus rövidülését mutatja a néhány rétegre redukált, alig mozduló térben: 
akár egy Jovánovics-reliefet látnánk, közvetlenül a befejezés előtt.

3

„Az én médiumom, az a gipszöntvény, ezt már '65-ben Párizsban felfedeztem magamnak.” (Jovánovics, 
1980)

Az a határozottság, amellyel Jovánovics már pályája kezdetén kiválasztotta azt az 
egyetlen anyagot, amely azóta is műveinek kizárólagos médiuma, kétféleképpen is 
értelmezhető. Tagadhatatlanul van benne valami avantgárd, tagadó gesztus: a gipsz 
a klasszikus értelemben vett szobrászat felől nézve „nem anyag”, a végleges műnek 
nem lehet matériája, az öntés technikájában fontos -  noha korlátozott -  közvetítősze
repet játszik, egy rövid átmeneti időben őrzi a formát, hogy azután átadja azt a nemes 
bronznak, fémnek. A XIX. századi művészeti akadémiák tantermeiben növendékek 
generációi tanulmányozták az állványokon, a polcokon porosodó gipszmásolatokat; 
az antik görög és római szobroknak azt a távoli, halovány visszfényét, amely ezekből 
a kópiákból egyáltalán világított, csupán a nosztalgia kölcsönözhette. Mai szemmel a 
gipsz egyszerűen döglött anyagnak tűnik, amelyben nyoma sincs a klasszikus és eleven 
ragyogásnak.

Bizonyos, hogy Jovánovicsban nem élt semmilyen nosztalgia, anyagválasztása op- 
pozíció, tagadás volt, egy hatvanas évek közepén induló fiatal merész, bár halk dön
tése. Utólag értelmezhetjük úgy is, mint a régi nagy művészeti korszakok tradíciójához 
való szerény és természetes kapcsolódást: ha a XVI. századi életnagyságú északolasz 
terrakottaszobrokra vagy a barokk stukkókra gondolunk, érzékelhetjük, hogy Jová- 
novics gipszeinek látszólag alig mozduló, szikár természete rejtélyes rokonságban áll 
azoknak természetes, az anyagot átlelkesítő elevenségével és életteliségével. Jováno
vics számára a gipsz szent, klasszikus és nemes anyag, amelynek tükörfényes simasága 
olyan, akár a márványé, fehérsége pedig akár a belső fénytől sugárzó görög szobroké.

Ismerünk más magyar szobrászokat, Jovánovics idősebb és fiatalabb kortársait, akik 
nemegyszer készítettek gipszszobrokat. Vilt Tibor (1905-1983) hosszú pályája során 
két korszakában is: az ötvenes években, amikor a hivatalos művészeti ideáloktól 
annyira különböző kisplasztikáit formálta műterme mélyén, illetve élete utolsó évei
nek nagyméretű kompozícióiban. Az első esetben anyagi okokból alkalmazta az olcsó 
gipszet, és mert csak a hatvanas évek közepén tudta bronzba önteni munkáit; öregkori 
tragikus-groteszk plasztikáinál pedig -  ha egyáltalán gondolt is bronzba öntésükre -  
tulajdonképpen már nem érdekelte maga az anyag, egy sokat látott nagy mester böl
csességével és nemtörődöm bátorságával söpörte félre az ilyen „anyagi” szemponto
kat. Schaár Erzsébet (1908-1975) 1970-től kezdve életnagyságú férfi- és nőalakjainak 
arcát, gyakran kéz- és lábfejét is eleven modellről öntötte. Míg a figurák teste egyszerű 
hasáb volt, ezek a részletek elevenséggel, az individuális lét melegével töltötték meg 
a kompozíciót. Schaárnak nagyon megfelelt a gipsz eredeti formákat rezdülésnyi pon
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tossággal követő érzékenysége, és fontos volt fehérsége: egy különös, álomba dermedt 
valóság színét találta meg benne. Szobrait és szoboregyütteseit azonban mégis végleges 
anyagba, fehér műkőbe öntve képzelte el. A Jovánovicsnál fiatalabb Gulyás Gyula 
(1944) a nyolcvanas évek elején egészen másképpen használta a gipszet: büsztjeit 
gipsztömbökből faragta -  mintha kőből tenné -  csiszolással és színezéssel formálta, a 
pop-art késői utódaként annak eszközeit mintegy idézőjelbe téve, ironikus felhangok
kal alkalmazta.

Tudjuk persze, hogy a gipsz a pop-artnak az új anyagokat felfedező és a régi 
klasszikus matériákat átértékelő tevékenysége következtében vált a szobrászat, a mű
vészet elfogadott, véglegesnek tekintett médiumává. Jovánovics választásának hátte
rében is ez a művészettörténeti tény húzódik meg, s nem idősebb kortársainak pél
dája: ők eszköznek tekintették a gipszet, Jovánovics számára cél volt. Ebből a szem
pontból megkerülhetetlen George Segallal való rokonsága. Minden formai különbség 
ellenére van bennük valami mélységesen közös. Mindkettejük számára rendkívüli je 
lentőségű a valóság lenyomata, „hűlt helye”, s ki-ki a maga módján, a gipszet találja 
képesnek annak megőrzésére, megörökítésére. Mindenesetre Jovánovics -  néhány 
pályakezdő aranyozott viaszszobrocska kivételével -  később sem kalandozott a külön
féle anyagok birodalmában. 1965-ös döntése súlyos, visszavonhatatlan és máig érvé
nyes, mondhatnánk filozófiai döntés volt.

Ebből egyenesen következett a technika: Jovánovics műveit öntéssel hozza létre. 
Egy 1980-as interjúban ezt mondta erről: „Ezzel a médiummal, ezzel az öntési eljárással 
azt értem el, hogy nem kellett hozzáérnem az anyaghoz. Ennek a lényege az, hogy a kezem érintése 
nélkül, mintázás, modellálás nélkül létre tudok hozni nemcsak absztrakt vagy elvont vagy irra
cionális tárgyat. Épp az az érdekes benne, hogy olyan naturalitást, olyan realitást, olyan hagyo
mányosnak tűnő figurát lehet vele kialakítani, amit [...] csak a legbravúrosabb kézi mintázással. ” 
Kezdetben emberi alakról készített öntvényeket. „Nem köteleztem el magam ezek mellett, 
és nem akartam ezeket ismételni. ” Azután drapériák lettek „modelljei”. 1979-től máig re
liefjeit és plasztikáit öntéssel készíti. Fóliára helyezett fadarabok, lécek, sima és rovát
kolt, hajtogatott műanyag lapocskák szeszélyes rendje adja a látszólag improvizált 
kompozíciót. Az erről készült gipszöntvény csak egyetlen példányban létezik. Meg
örökíti a fólia ráncait, a hajtogatások nyomát, az alkalmazott anyagok faktúráját; reb- 
benékeny, törékeny és mégis sziklaszilárd a végleges mű, amelyben már nyoma sincs 
az öntés során olyan meghatározó szerepet játszó „hulladék”-nak. Az öntvény végle
ges, „eredeti”.

4

„Sok képről teljesen eltűnik az előtér és a háttér, a szem birkózik a láthatatlannal. A képzőművészet a LÁT
SZAT művészete, és sok minden egyáltalán nem látszik.” (Jovánovics, 1992)

1979-ben készült az első relief, az Előfüggöny az Eksztatikus marionetthez. Bi
zonyos értelemben bevezetés a következő évekhez, olyan „előfüggöny”, amelyen gyen
géden átsejlenek az utána következő időszak művei. Jovánovics 1980-83 között a DA- 
AD ösztöndíjával Berlinben élt, s ez a város neki is -  akár az előtte és utána ott meg
forduló magyar kortársainak, képzőművészeknek és íróknak -  „nagyvárosi szimfóniá
jával”, szellemi éghajlatával szinte mitológiai helyszínt jelentett. Nyilván nem véletlen 
hát, hogy pályájának döntő fordulata, a reliefek sorozata is Berlinben realizálódott.
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A régi téma, a drapéria tért vissza itt, de most figura nélkül, tárgy nélkül, önmagában, 
izolálva. Ettől kezdve esztendőkön át ez Jovánovics reliefjeinek témája, tárgya, formá
ja. Az a lefojtott, a szó szoros értelmében elleplezett mozgás, a drapéria redőinek el- 
tompltott drámaisága, amely a későbbi darabok titokzatosságának egyik forrása, itt 
még nyersebben, egyértelműbben és tetten érhetőbben jelenik meg; az anyag teste
sebb, és csak az öntőszélek finoman remegő, érzékeny vonala árulja el, milyen töré
keny és sebezhető világ bújik meg mögötte.

J ovánovics máig reliefszobrásznak tartja magát, pontosabban olyan művésznek, aki 
reliefeket készít, mert ez a legsajátabb, legszemélyesebb műfaja. Olyan önkorlátozás 
ez, amelynek legfőbb indítéka talán az a felismerés, hogy a világot látásunk, ismeret
vágyunk és képzeletünk elől -  akár egy drapéria/függöny -  vékony, rebbenékeny héj 
takarja el; a felszín mögött megbúvó tartományok kitörő, a belső mozgásokat szeiz
mográfként rögzítő jelei végighullámzanak a felületen, de a mélységből sok minden 
nemjelenik meg, nem látszik. A reliefekben „ábrázolt” felületeket már ismerjük a hat
vanas évek végének figurális szobraiból: ott arcokat, testrészeket öleltek körül, kéz- és 
lábformát vagy egy ruházat alakját öltötték fel, egyre megy; egy adott forma külső 
burkát alkották, héjat, amely mögött nem tömeg, nem test, nem anyag lapul, hanem 
az „üresség”, az „ürességgel teli tér”. És ahogyan ezekben a művekben végső soron a 
valóság és látszat összefüggéseinek és ellentmondásainak kérdései érdekelték Jováno- 
vicsot, úgy a reliefek másfajta erőterében is ugyanezekre a problémákra keresett fe
leletet.

A reliefek térbeli kiterjedése gyakran mindössze néhány milliméter, ez csak a nyolc
vanas évek közepetájt és 1994-es daraboknál változott meg és nőtt centiméterekkel 
mérhető különbségekké. A formáknak szinte leheletnyi, minimális mozgása -  mely 
gyakran csak annyi, amennyit a meggyűrt és aztán kisimított vászon emlékként meg
őriz -  elképesztő figyelmet és szellemi koncentrációt sugároz, és ugyanezt a figyelmet 
és koncentrációt kívánja meg a szemlélőtől is. Cserébe felfedi azokat a bonyolult ré
tegeket, az optika, a geometria, az emlékezet, a képzelet egymásba oldódó területeit, 
amelyek a gipsz anyagán átszívódva különös fényburokba vonják a műveket.

Jovánovics anyagként kezeli a fényt is. A reliefen megjelenő formákat, formahal
mazokat, drapérialenyomatokat vagy egymáson áttűnő, egymásra rétegezett geomet
rikus részleteket a körvonalak meg a minimálisra redukált szintkülönbségek alig kü
lönböztetik meg egymástól; a relief belső világát, viszonylatait, formáit, vonalainak, 
gyűrődéseinek, hullámzásának képét a fény -  és nyomában az árnyék -  rajzolja ki. A 
fény differenciálja a rétegeket, halványuló és mélyülő árnyékaival színezi és tagolja a 
különben egybemosódó és vakítóan színtelen felületet. Ha a fény kialszik, ha nincs 
jelen, maga a mű is kihuny, némaságba süpped, noha fizikai valójában létezik. Jová- 
novics reliefjeit szándékosan a semmi peremére, a lét és nemlét szédítő határvidékére 
sodorja, arra a riasztóan keskeny senki földjére, ahol valóságos lét és jelenlét látszata 
pillanatonként váltakozva oldódik egymásba és válik szét.

Mindezek természetesen csupán általánosságban érvényesek J ovánovics reliefjeire: 
az elmúlt tizenöt év alatt munkái folyamatosan változtak, és óvatosan körülhatárolható 
csoportokra tagolhatók. 1980-1983 között Berlinben készült munkái többnyire na
gyon laposak, kartonpapírból kivágott formákénál nem több a kompozíciókban meg
jelenő szintkülönbség. A fény élesen metszett, szabálytalanul geometrikus síkok fe
gyelmezett, egymást félig eltakaró vagy váratlanul átszelő rétegeit rajzolja ki. Mintha 
szikrázóan fehér, zörgősre keményített vászondarabokból állna össze a kép: a drapé
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ria, a lepel képzete a maga kulturális felhangjaival (függöny, ruha, „torinói lepel”, Ve
ronika kendője) észrevétlenül, ugyanakkor meggyőzően sugárzik a mélyből (LENGYEL 
RELIEF, 1981; SCHWITTERS KREUZBERGBEN II, 1981; Edelputz I, 1981). Néhány 
esetben a felületet keskeny és a kéz mozdulatainak ritmusát, a tapintás jeleit őrző 
gipszcsíkok fonadéka tölti be; finom gyolcskötésre, az egyiptomi múmiák ritmikusan 
szerkesztett vászonpólyáira emlékeztet (Relief cím nélkül, 1980; Relief K/1, 1981; 
Edelputz II, 1980). Akad köztük olyan is, amelyet „figurális”-nak nevezhetünk, mert 
őrzi valami alig megnevezhető valóságdarabka közvetlen emlékét (Kopt, 1980; 
Weltspiegel, 1980; Az Utolsó vacsora titkos ülésrendje sorozat, 1980).

Az évek során erősödött a reliefek plasztikája, a milliméteres mélységek és magas
ságok megnőttek, mélység és magasság kontrasztja, az ellentétes irányok és erők drá
mai küzdelme és egyensúlya állt a mű középpontjában (Relief BT, 1983). Új formák, 
motívumok is megjelentek, mint a hátsó síkból erőteljesen kiemelkedő, szigetszerű, 
szabálytalan hasábok, vagy a hol negatív, hol pozitív plasztikájú „léc” (Chopin Ber
linben, 1984); ezeket a motívumokat a nyolcvanas évek második felében és az 1994-es 
munkákon látjuk viszont. A belső dimenziók megváltozása néhány kisméretű reliefen 
keresztül (Veréblátta relief, 1984; Bier vom Fab, 1984) egyenesen vezetett az 
1984-85-ös nagy kompozíciókhoz (Relief, 84. 12. 17-18., Relief, 84. 12. 03., Relief, 
85. 03. 04., Relief, 85. 03. 28., Let’s go nach Glasgow, 1985). Itt a síkok fegyel
mezetten átszakadnak, a plasztika testében üregek, szakadékok nyílnak meg, fölöttük 
tapintatos hídként egyensúlyoznak a pálcaszerű, lécszerű formák. A művek már nem 
olyan visszafogottak és kiegyensúlyozottak, mint a korábbi években, drámai törések, 
nekilóduló és szakadékokban hirtelen eltűnő mozgássorok másfajta energiákkal töltik 
be a teret. Jovánovics más, kissé korábbi szobraiban is felfedezhettük a drámaiság és 
az erőteljesebb plasztika vágyát (A. S. napóra, Akasztott ember háza, 1984), bár a 
maga önkorlátozó módján a tér minden irányába ható és terjeszkedő szobrászat kihí
vását igyekezett elkerülni. A Marionett-Theater Für Chopin (1984), a Fénytár 
(1986) vagy a SzöktetÉs a szerájból (1986) kétoldalú reliefként szemlélhető. A két 
oldal különbözik egymástól, de a felületek áttörtsége révén mindegyik jelen van a má
sikban, kiegészíti, opponálja a másikat, és vitorlaként lebegő háromszög alakú vagy 
íves formáik, elforduló léctagozataik fizikailag is áthatolnak a másik oldal terébe. In
nen már csak egyetlen lépést kellett megtennie Jovánovicsnak, hogy a teljes teret bir
tokba vevő és a klasszikus értelemben vett körplasztikát a maga redukált, aszketikus 
módján mégis megvalósítsa; 1987-ben a szöuli Olimpiai Parkban felállította tizenkét 
méteres Trójai papírgyár című kompozícióját, a budapesti Rákoskeresztúri közte
metőbe pedig elkészítette az 1956-os mártírok nagyszabású, többrészes emlékművét 
(1989-1992).

1994 őszén Berlinben ismét reliefeket mutatott be. A művek egyik csoportján az 
alig megmunkált, helyenként finoman rajzos alapsík és a ráhelyezett erőteljes, tago
latlan kubusok kiszámított ellentéte volt feltűnő: érdesebb, új hang ez Jovánovics szob- 
rászatában. A másik csoportot azok a munkák alkották, amelyeken a háttér megmoz
dult, hogy dagadó vitorlára vagy megdermedt vízhullámra emlékeztető felületként 
gördüljön egyik térrétegből a másikba. A hullámokon ringatózó lécszerű formák 
plasztikája ismét változott, néhol a „lécek” hídszerűen, szabadon lebegnek (Relief 90 
MAL 97, IV. Arsenale), felerősítve azt az alaprajzjelleget, amely Jovánovics reliefjeit 
mindig is jellemezte, s egyúttal átvitt értelemben is hidat képezve a Biennáléra készült 
nagyméretű kompozícióhoz (A Nagy Hasáb, Egy, I, 1, 1995).
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„A fehér nagyon fontos, ezt az egy konkrétumot az abszolútum szintjére merem emelni...” (Jovánovics, 
1994)

L áttuk, J ovánovics műveinek a fény valóban nélkülözhetetlen, életet adó, teremtő ele
me, amely nélkül léteznek ugyan, és létezésük fizikai realitás, de nem látszanak. A fény 
az ő számára elsősorban a fehér fényt jelenti, bár reliefjei néha színesek. Egy korai, 
1981-es darabon kívül 1986-87-ből ismerünk olyanokat, amelyeken a kompozíció bi
zonyos része szürke, kékesszürke vagy fekete. A szín átitatja az anyagot, akár a vér 
szívódik át a textilen: Jovánovics nem kívülről viszi rá a festéket a felületre, hanem 
öntés előtt a gipszbe keveri. A szín nála az anyag, a gipsz tulajdonságaként, legbelsőbb 
természeteként jelenik meg. 1988-89-ben több kisméretű, olykor vöröseslilákban iz
zó, mélyülő kékekbe vagy narancssárgákba merülő reliefet öntött (Csontváry AVAGY 
a Mandulavirágzás, Relief, 88. 10. 23., Relief, 88. 10. 26., Relief, 88. 10. 28., 
Scelsi, 89. 02. 12., Arcimboldo Vitruviusnál, 89. 01. 16-17., Adógaras, 88. 08. 
17.). Mégis azt kell mondanunk, hogy a fehér Jovánovics igazi, saját színe, műveinek 
attribútuma, sugárzó fluiduma. Kezdettől fogva így van ez, és nemcsak kisplasztikáin, 
„kamaradarabjain”, hanem monumentális szobrain is, akár a szöulira, akár a buda
pestire gondolunk. Az 1956-OS MAGYAR FORRADALOM mártírjainak EMLÉKMŰVÉ-n 
három évig, 1989-1992-ig dolgozott, ebben az időszakban más műve nem készült, 
kizárólag ennek a feladatnak szentelte minden idejét, energiáját, egész művészi gon
dolkodását. A nagyszabású kompozíció nem csupán egyetlen emlékszobor, hanem 
olyan többrészes együttes, amelyben a természeti környezet, a művész által kiválasztott 
és alig formált óriási kő, a talajba mélyesztett, szimbolikus nyitott sír és maga a síremlék 
egyetlen heroikus és ugyanakkor csendes egésszé simult össze. A síremlék fehér ce
mentből készült, ez áll legközelebb Jovánovics műveinek gipszanyagához. A kompo
zíció felső szintjén egy Jovánovics-drapériákba burkolt szarkofág emelkedik, s vele 
megjelenik a fehéren sugárzó abszolútum, a halál és megdicsőülés ünnepélyes szim
bóluma.

Az abszolútumra törekvés Jovánovics valamennyi művében benne él a kezdetektől 
máig, ez vonja be sugárzó fehér fénnyel a szobrokat, a reliefeket, a monumentális kom
pozíciókat egyaránt. E törekvést ismerhetjük fel abban is, ahogyan az egyetemes kul
túra vizein kalandozva Ambrogio Lorenzetti sienai freskóján, Giorgione T empestö- 
jának hátterében, az 1480 körüli garamszentbenedeki úrkoporsó felépítésében, a ve
lencei palazzo Dario homlokzatán vagy egy terecskén álló deszkabódéban, de a koreai 
pagodaszobrászatban, Kierkegaard műveiben, Mozart DON GlOVANNl-jában is saját 
gondolatait, önnön motívumait, rokon vágyait, szellemi hajlékát találja fel.

6

„Nem szabad sajnálni az időt; a müre időt kell szánni. Az érvényes állapot úgyis utólag fog összeállni. Nem 
szabad törődni azzal, hogy az élen vagyok-e vagy sem, lemaradok-e vagy sem. Olyan lelkierőket kell össze
gyűjteni, hogy az ember nyugodtan elvégezhesse a dolgát, és bízzon abban, hogy talán nem tekintenek el 
fölötte.” (Jovánovics, 1993)


