
vállán a kereszt. Rogyadozva, kínlódva viszi a
súlyos terhet. Megindul - belekapaszkodó.
neki segítő gyerekekkel -, lassan közelít a kö
zönség felé. Felénk. Belejön a mába. Tekinte
téből tudjuk, tényleg ránk néz. Györböl, Pan
nonhalmáról. a pesti Sportcsarnokból ránk,
mai magyarokra. mai emberekre. Miközben
viszi vállán az életünket, csöndjébőlérezzük: a
jelenben vagyunk. MA VAN.

Úgy vélem, ezek a szerkezetek, jelek, jelenté
sek mondatták a müvet elemzők közül egy
pszichológussal azt, hogy ez .kapcsolatteremtó,
kontaktuslétesít6 müalkotás". Summázva ne
kem is a közösségi létrol szólt Markóék Jézusa.
Valljuk - bármely világnézet felől - az ember
létalapja, ontológiai lényege: társadalmisága. A
jézusi szeretet "eszköze" mindig a felebarát, az
embertárs. Az értékek mindig "szétszórtak",
különböző rninöségüek az emberekben - igy
kénytelen az emberiség egymás szeretetéböl
élni. Markóék müvében az érték mindig az
emberi kapcsolatokban fejeződik ki. Az egy
másnak adott mozdulatokban. A gyógyitó lé
lektan szavával: gesztus-terápia volt ez a moz
gásdráma. Gondoljunk csak bele; a szimbolí
kusan megjelenített "Rossz", a "kísértés" ho
gyan jelent meg a szinen? Úgy, hogy a "fekete
alakok" a közösség ünnepi mozdulatai közé
kúsztak, a táncosok mögé álltak, szigeteltek:
Miattuk nem adódott át az érintés, agesz·
tus. .. - Ha elfogadjuk azt a feltételezést, mi
szerint a rákbetegség oka a seitek kommuni
káciáiának, iniormáciácseréiének a megszünése,
szigetelése, akkor Markóék müvészetéröl el
mondhatjuk, hogy ösztönösen, megsejtve fe-

Kiállítás

Ilyés István tizenegy szobra

I1yés István keze alatt megszólal a fa, az alma-,
az akác-, a hárs-, a díó-, a tölgy-, a fényö- és a
szilvafa, s mesélni kezd. A mese híjával van a
szövegnek, a vésőt irányító kéz a plasztikai
forma nyelvéhez szoktatja őket. Ez a néma
nyelv, amelyet legújabban a hüvös fém alakít

jezték ki a természet müködését - és rnükö
désképtelenségét. A szeretetet és a szeretet el
betegülését. A "fekete alakok" rákos daganat
ként burjánzanak. ők altatják el a tanítványo
kat, ők szakítják el mesterüktől agyerekeket.
Érdekes, hogy Jézust csak magányában merik
megkísérteni. Kudarcukat saját gyengeségük
okozta: megborzadnak Jézus szelíd gesztusa
tól, az alázat, az áldó kéz, a gyöngéd érintés je
Iétől - ettől menekülnek. (Miként Bulgakov
Mester és Margaritájában, ahol a sátán egye
düi az irgalom jelétől ijed meg.)

Mi volt ez a mü? Testbeszéd? Vitatézis? Ön
vallomás? Véletlen-e, hogy Markó boldognak
mondta magát e mü miatt? "BEATI" ... zeng
te a táncdráma gerincéül választott Liszt-zene
a hegyi beszéd spirális mozgás-szirmaiban.
Lehet, hogy Markóék eddigi müvei mind ezt
készitették elő? A Tabuk kézfogása elért idáig?
Elfogadjuk-e, ha egy alkotó táncban filozofál?
Észreveszi-e a közönség az egyetemességet eb
ben a müben? Rájőn-e, hogy ez nem hittan
illusztráció? És nem a tánc-sznobok esztétikai
habostortája. Lehet, hogy ez nem is balett! Ha
nem lakmuszpapír. Megméri a közönséget,
amelybe belemártják. A néző elpirul vagy
megkékül. attól függöen, hogy érti-e, éli-e ...
a lényeget. Melyik lényeget? Markó, a Vigiliá
nak adott interjújában elejtett egy mondatot.
Csaknem halálos autós zuhanása közben vil
lan át az agyán: "a lényeg nem történt meg':
Markóék Jézusa láttán - az idő-szintézisen tű

nődve - meggyőzödtem róla, pogy - megtör
tént a lényeg. JELEN VAN.

DemeTamás

veretesebbé. tökéletesen tagolt, ritmusa és
szárnyaló, egyre szárnyalóbb poézise van. Ez
a poézis gondosan őrzi titkát, ellenáll a ver
bális megfogalmazasnak. akárcsak a költé
szet maga. Ha mégis enged a faggatásnak. kö
szönhető a türelmes odaadásnak, amellyel a
forma sajátos jelentésének közelébe igyek
szünk férközni,
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Ilyés István szobraiban egzisztenciális prob
lémákat feszeget, tünékeny emberi létünket
érintő kérdéseket. "Gondolatokat az ösökröl",
"a születésröl", "az ősi örömökről a kertben",
gondolatokat, amelyek az emlékezés mélyré
tegeiböl merülnek fel, a hajdanvolt, talán a
gyerekkort bearanyozó "tavaszról a Túr part
ján", "az út magányáról", a megfeszített Em
berfiáról. akinek alakja és tanítása szívhez szó
ló, bensőséges ernlékmüvé magasztosul, egy
ősi mesébe illő különös templomról. "a kert
templomáról", amelyben nem személynek.
nem vallásnak, hanem - talán - az emberbe
ágyazott romlatlan mélytermészet varázslatos
létét, erejét ünneplő áhítatnak emel rnonu
mentumot.

A természet mélyáramába helyezkedő rnü
vész plasztikai nyelve kezdettől fogva orna
mentális. Nem idegen az anyagnak ez a meg
munkálása a jelenkori absztrakt szobrászattól,
de még inkább az ősi magyar fémművességtől
és a román kori plasztikától. Másfél évtizede
elhunyt neves régészünk ebben a közvetetten
figurális ornamentális nyelvben vélte felfedez
ni - számos hazai, orosz és más külhoni leletre
támaszkodva - a sajátosan "magyar stílusú
formai gondolkodást. Annak az ősi magasmü
vészetbői alászállt népmüvészetnek eredendő

alapanyagát, amelyből - akárcsak a Kárpát
medence népeinek ősi dalaihoz nyúló Bartók
tette a zenében - a plasztikai formálás mához
szóló igényével napjainkban is meríthet egy
müvész, Fettich Nándor - ő volt az említett ré
gész - és néhány tanítványa a harmincas és
negyvenes évek fordulóján kísérletet is tett
ilyen ősi stílusú, a magyarság akkori szoron
gatott létét kifejező s a nemzeti lét kérdéseivel
viaskodó alkotások létrehozására, amelyekhez
a mottót régi magyar íróktól. költőktől köl
csönözte.

A párhuzamot egy további, a magyarság és a
rokon népek közös ösrnüvészetét érintő analó
giával egészíthetjük ki. Másfél évtizede jelent
meg magyar nyelven a neves orosz régész és
etnográfus, Okladnyikov könyve a szibériai
sziklarajzokról, amelyek az ősi ornamentális
gondolkodás további, Ilyés István muvészeté
től sem idegen stiláris jellegzetességeire vet
nek fényt. Mindezzel Ilyés plasztikai nyelvé
nek az ornamentális fogalmazással. vagy ha
úgy tetszik, a népművészettel való rejtett
összefüggését kívántam hangsúlyozni. Azt a
rokonságot, amelyről - saját müvészetére vo
natkoztatva - ő maga is megállapitotta egy
közelmúltban megjelent kiadványban azt a
közkeletű, ám az ő művészetére valóban illő
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igazságot, amely szerint a néprnüvészethez
nem motívumai másolásával vagy variálásá
val. hanem az eredendő szelleméhez való iga
zodással lehet csak hű a ma modern müvésze.

Az ornamentális formai gondolkodást frissí
ti fel tehát Ilyés István, alkalmassá téve olyan
modern életérzések müvészi megjelenítésére,
amelyek a természet életével bensőséges kap
csolatban álló ember ősi élményeire rimelnek.
Mintha ennek a szerves kapcsolatnak jel
zésszerü formáit mutatná fel tüntetésképpen,
mintha egy - visszájára fordítva a Tóth
Árpád-i kifejezést - "ember-elötti csend" mé
lyeibe húzódna vissza az idegen világ rá-rátö
rő fenyegetései elől. Aztán, A malomár fohá
szában egyszer csak kilép ebből az "ember
elötti csendböl", az ornamentumot, a plaszti
kai jelet írásjellé alakítja, rehefszerüen négy
táblára osztva szét a szándékoltan régies fogal
mazású fohászt, amelyet - múltat és jelent újra
egybejátszatva - a rnü tengelyére felfűzött,

bibliai sorokkal és a mai költőtől vett idéze
tekkel egészít ki.

A plasztikai jel és az írásjel társítása felsza
badítja a jelalkotó képzeletet és a formai gon
dolkodást. A kert temploma meg az Elmélkedés
az útról a kötöttségeitől eloldott ornamentális
formálás remeke. Ezekben árad szét különös
képpen a néprnüvészet eredendő szelleme.
Ami bennük sajátosan - ősi értelemben 
"népmíívészeti", az egyben .magasmüvészet
té" lényegül át. Az ornamentális formálás hár
mas jellege: a festett sikszerü, a reliefszerüen
vésett s a tömegében szobrászati tökéletesen
ízesül egymással. s ezzel a hármassággal nem
áll ellentétben az Elmélkedés az útról egyik
architektonikus elemének díszítésszerü meg
munkáltsága sem.

Ha elgondolható. ha netán van "magyar stí
lus", olyan, amely az ősi ornamentális plaszti
kai forma sajátosan egyéni továbbfejlesztésé
ben nyilatkozik meg, akkor e néhány munka
kiváltképpen arra üt, ami természetesen nem
jelentheti elhatárolásukat egyéb, modern for
mai analógiáktól. Annyi bizonyos, hogy ezt az
ornamentumszeru plasztikai nyelvet Ilyés Ist
ván közösségi szintű, etikai minöségü mai
problémák megjelenítésére tette alkalmassá.
Akaratlanul, megfogalmazott program nélkül
lett ilyenné szobrászata, amely azzal. hogy egy
világosan körűlírható. ősinek és mainak
mondható formai hagyományhoz 'kapcsolódik,
müvészetünket - úgy vélem - újszerű minö
séggel. sajátos értékkel gazdagítja.

Mezei Otto


