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Corpusok

Miután a meghívó - de igazából a plakát sem nyújtott elég szabatos infonná
ciót e kiállítás mibenlétéről, szükségesnek tartom tisztázni: a földszinti helyisé
gekben Ennezei Zoltán kiállítását láthatják Corpusok címmel: míg az alsó szinten
Rauschenberger Jánossal közösen készült munkáik láthatók; melyet FeltárásTUlk
neveztek el.

A Corpusok a művész legfrissebben készült művei; mondhatnám ezek tartal
mazzák az innovációs elemeket; ezek ma a legadekvátabbak alkotójukkal. Lefelé menet
mintegy vissZJlfelé követhetjük munkásságát, melyekben a paseio-sorozas képez erős

összekötő láncszemet.

A Biblia az ember teremtéstörténetéból azt hagyományozta ránk, hogy Isten
őt a saját képére és hasonlatosságára teremtette, azért, hogy uralkodjon minden
élőn és az egész földön. A föld porából formálta, és orrába lehe1lte az élet lehel
let~. Igy lett az ember élő lélekké.

Es ez az élő lelkű ember veszi az agyagot, és formáz bele embert a maga
képére és hasonlatosságára - csak életet nem tud lehellni belé.

Ki ez az ember?
- az, aki Isten kezéből került ki és uralkodik a földön, és most úrrá lett az

anyagon?
- vagy aki evett a tudás fájáról, de csak azt tudta meg, hogy mezítelen?
Ki a művész?

- a maga ura - vagy Urának szolgája? Szolga egyáltalán, vagy szabad?
Mi az a jó és rossz tudása?
Mit jelent, mit ér az, hogy jó vagy rossz egy művészet, ha életünket nem

tudjuk megtoldani egy nappal sem?
V~ha~amw~-wgymooezcsu~aző~~~~~~~
Miféle művészet ez?
- az Isten majmolása?
vagy a Győztes híradása?
Mi az üzenettartalma? Es kinek az üzenetét közvetíti?

Elhangzott a kiállítás megnyitójaként, 1990.december 12-én a Budapest Galéria Kiállítóházában
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A Corpus-öntvény földből való kiemelése úgy hatott rám, mint egy utalás a
Genezis említett soraira, mint egy emlékeztet6, hogy az ember földb61 forrnál
tatott. Igen, az emberre gondolok, és nem a szoborra, hiszen annyira kendőzetlenül,

minden áttétel, minden veszteség nélkül ember akar lenni ez a műalkotás...
Azután a várakozás feszültsége, a meglepetés izgalma ragadott meg, hiszen

ez a corpus még alkotójának is ismeretlen... még soha senki nem látta, csak most
kerül napvilágra. senki sem tudhatta, mennyire engedett az anyag az emberi
akaratnak, amint már az önt6formába is beleadta a maga természetét azzal,
ahogy befogadta, majd elengedte az élő testet. senki sem ismerhette előre, mi
lyen lesz ez a második megtestesülés...

A hason1ó módon, saját arcuk, testük anyagba nyomásával készített szobrai
kat eddig mindig önmaguktól elidegenítve nevezték meg nyomoknak, lenyo
matnak kitöltéseinek, majd szobroknak, pillanat- és lepelszobroknak. Most annak
vagyunk tanúi, hogya művészi tevékenység eredménye, a tárgy egyszerre csak
testté válik. Mégpedig nem a geometria fogalmi rendszerének értelmében, hanem
a keresztény misztérium szellemében: corpusszd.

Az emberi test-öntvény kétszeres átlényegülést szenved el: egyszer elidege
nedik az "élő lelkes embert6l", az élő emlékévé rögzül, másodszor, alkotója

n újabb impu1zusa folytán, melyben megnevezi művét: átlényegül. Többé nem a
művész lenyomata csupán, hanem valaki másnak a lényegét kezdi hordozni. A
Corpus nem bármilyen test és nem bárkinek a teste, hanem azé, aki a "mennx
b61 szállott alá", "aki által minden lett, ami lett", mert "Óbenne van az élet", Ö
a megtestesült Ige. (Jn 1,3-4)

A Corpus azonban mégsem az élő test, hanem a megfeszített, az általszege
zett, a halott test. De nem bárkinek a teteme, hanem az Egyetlené, akinek utolsó
szava nem az elmúlásról és hiábavalóságról szólt, hanem azt visszhangozza,
hogy:

"Beteljesedett!"

Sokféleképpen próbálja a művészet meghaladni önmagát, átlépni korlátait 
persze úgy, hogy az idővel mindig lejáró létjogosítványát újra megnyerje. Sok
féleképpen próbált már megszabadulni arisztokratizmusától, hátha újra egyete
mes érvényű lehet. Minden módon megpróbált átmenni "direkt" -be. Mint az
egész identitása-vesztett emberiség, a művészet is mibenlétét keresi. Ugy is
mondhatnám, mindnyájan titkon valami nagy teljességet szomjazunk; mi is sze
retnénk kimondani a hatalmas szöt, hogy: "Beteljesedett"

- hogy a lényünk legmélyéb61 minket űző vágy az igazság, a biztos érték
után végre beteljesedett;

- hogy birtokába jutottunk annak a van-nak, mely nem tőlünk és nyomorú
ságos érvelésünkt6l nyeri a létét, hanem minket hordoz, megtart, elrejt és sza
baddá tesz.

Nos, ennek a jó hímek, a nagy titoknak birtokában áll helyre a kezdeti rend:
az ember az igazság, a Van erejében képes uralma alá hajtani a földet. Ez a jó
hír tehát a győzelemnek a híre.
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De ki kaphat meg egy ilyen üzenetet? Melyik az a metafizikai hely, ahol
feltárul számunkra a szüntelenül forrásozó élet? Kitől származik mindez? Es
milyen út vezet hozzá?

Ki képes továbbítani ezt az üzenetet?
Az üzenet nem idegeníthetőel hordozójától, mert akkor puszta informádóvá

válik. csak annak van ilyen üzenete, aki maga az élő bizonyság; aki megjárta
ezt az utat; aki alászállott arra a bizonyos tornácra, ahol szétválik lét és nemlét,
ahol életbe lép a halál fölött az élet diadala; csak az tudja megmutatni az utat,
aki odaért; csak az tud nyomot, jelt hagyni róla, aki végigment rajta;

és ez a jel O maga.
De miféle botrányos merészség az, ha valaki magát a Jellel azonosítja? Lehet

ennyire közvetlenül beleállni abba a szimbólumba, amely kétezer éve egyetlen
Valakinek van lefoglalva?

Ime éppen ez a titok, ez a jó hír, ez a felfedezés és a kiút: belelépni annak
lábnyomába, aki átment a halálon; föladni magunkat abban, aki által lett min
den; egy lenni azzal, aki átviszi a halálból az életbe.

Ezekben a kis helyiségekben most nemcsak egy test és egy corpusz merész
egybevetése akasztja el lélegzetünket. _

A győzelemnek a jele áttöri az időt is. A kétezer éve, az örökké és a most
egyugyanazon gyújtópontra talál a kereszttel megjelölt metafizikai pontban.

Ebből a pontból lehet elérni az elérhetetlent; és ezen a kereszten tárta ki karjait
és adta át magát nekünk a Tökéletes, utolérhetetlen.

Ezen a feszületen halt bele a szerelembe az, aki teljes_a léttel és ezért képes
lankadatlanul szeretni és elfásulás nélkül szenvedni. Az O halála árán hagyta el
ki~tó száját az élet lehellete és áradt szét a világban...

Ime a művész emberhez méltó kalandja, nemcsak merész kockázata, hogy
bálvényait végre fölcserélje az élő Igazságra;

Ime a művész szabadsága, mely őt átrepíti korlátain és belesodorja a megváltó
kereszt vonzásába.

Íme az üzenet: a kereszt kihívása, a győzelem jelének felmagasodása. Lássa
meg, akinek van szeme a látásra!

Helyreigazítás

Az 1991. 8. számunkban a Gyökössy Endrével folytatott beszélgetésbe sajnálatos
sajtóhiba csúszott. A 625. oldalon a 23. sor helyesen: "egyre inkább érlelem ön
magamat - ezt nevezi Jung individuációnak". A hibáért szerzönk és olvasóink
elnézését kérjük.

A szerkesztőség
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