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JÁSZ AT TI LA

a meg le pe tés sza bad sá ga.
Al ki mis ta 

szín(bólum)bontogatások
Ko vács Me lin da fény ké pei

„Va la men  nyi, lá tás ban gyö ke re zõ mû vé szet

ön nön csúcs pont ját vég sõ ha tá rán,  a ze né ben éri el.”

(Ru dolf Kassner)

(a meg le pe tés ere je) Ko vács Me lin da ké pei te le van nak meg le pe tés sel. A fi nom ki dol go-
zás és a vá rat lan kép(zelet)társítás esz kö ze i nek meg ter ve zett (vagy ta lán meg ál mo dott) 
kont raszt ja ad ja a MEG LE PE TÉS ütés sze rû ere jét.

Idõn ként már-már „al pá ri an”, te hát ízig-vé rig szür re á lis/lis ta mó don lát tat va a meg-
ál mo dott szim bó lu mo kat. Azo kat a va la mi ket, ami ket mind an  nyi an is me rünk, lát tunk 
már kol lek tív ál mo do zá sa ink so rán, de még sem tel je sen így. Tu laj don kép pen ez len ne a 
szim bó lum iga zi je len té se. Jel, ami azo nos akar len ni ön ma gá val, mint jel zet tel, de per-
sze még sem le het az. Ezért több a szim bó lum meg je le ní té se pusz ta áb rá zo lás nál. Ezért 
álom sze rû – majd nem min dig – a mû vek meg va ló su lá sa, így je len eset ben is. Azt, hogy 
va ló ban egy me se sze rû ÁLOMVILÁG-ba csöp pen tünk, ab ban já runk-ke lünk a ké pe ket 
néz ve, mi sem tá maszt ja job ban alá, mint sö tét álom szí nei, me lyek ki vé tel nél kül jel lem-
zik ké pe it. 

„Az álom szim bó lu mok nem a gye rek vi lág õs ké pei” – ál lít ja a leg mé lyebb meg gyõ-
zõ dés sel Ke mény Ka ta lin, és Ko vács Me lin da ké pei elõtt áll va, ha tá ro zot tan iga zat kell 
ad nunk ne ki. A legszigorúbban(!) fel nõtt ME SÉK meg ál mo dó ja és me sé lõ je te hát, 
ép pen úgy, ahogy egy ko ráb bi so ro za tá nak ih let adó, ver ses Pi linsz ky -me séi is tel jes ség-
gel ért he tet le nek a gye re kek szá má ra. (Ám, mint tud juk, Pi linsz ky e mû vei nem is azért 
szü let tek...) Ahogy Me lin da ké pei is ne künk, me sé re vá gyó [majd nem el ír tam: mi sé re 
vá gyó], ám ki áb rán dult, fel nõ ni kép te len gye re kek nek szól nak. Õszin te ke gyet len sé gük-
kel szó ra koz tat nak.
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(õszin te ke gyet len ség) Ko vács Me lin da va ló já ban egy nõi Kaf ka, a nagy író ön mar can-
go ló, ke gyet len sé gig pre cíz áb rá zo lástech ni ká já val és egy rop pant ér zé keny nõi lé lek 
fi noms ága i val meg áld va. (És nyil ván meg ver ve is – a vi lág gal szem ben.) De a ké pe ken 
– szá munk ra – csak az ÁL DÁS (a tisz ta ság, a tisz tu lás ke re sé se) lát szik. Bár men  nyi re 
bru tá li san meg döb ben tõ és egy ben rend kí vül igé nyes le gyen is a meg kö ze lí tés.

Az ezüst bá rány sze mé bõl vér kön  nyek szi vá rog nak. Hagy juk most azt, hogy az pi ros 
fes ték, nem az! Ez jól lát szik majd egy má sik kép kom po zí ci ón is, ahol vér tó csá ban né zi 
ma gát egy má sik BÁ RÁNY, és vér pi ros po cso lyák ban to cso gó, fáj dal ma san esz té ti kus 
hús hal mok közt za rán do kol.

Fel ka va ró an és örökkévalóan ak tu á lis, a ba na li tás sal ko ket tá ló szak rá lis áb rá zo lá-
sa KRISZTUS-nak (imitatio Christi), a jé zu si (szen ve dõ) em ber nek. Aki rõl (hogy ne 
megint a ké zen fek võ Pilinszkynket kell jen idéz nem) Weöres Sán dor is így írt: „Sze rin-
tem csak egyet len em ber lé te zik, és ez Jé zus. A töb bi em ber an  nyi ban van vagy an  nyi-
ban nincs, amen  nyi re Jé zus sal azo nos vagy nem azonos… em be rek – ez az én szá mom-
ra nem lé te zik.” Vá la szol ta va la mi kor a hat va nas évek ben Cs. Sza bó Lász ló kér dé sé re 
(ter mé sze te sen Nyu ga ton), majd ki egé szí tet te sa ját ma gát: „Jé zus lé te zik, és bár ki ben 
lé te zik, ami ben ne vagy be lõ le Jé zus sal azo nos.” 

(a va ló ság mû vé sze te) A jé zu si al ko tó ele met ku tat ja, ke re si és te rem ti új já Ko vács Me lin-
da is szim bó lum kí sér le te i ben. Hi á ba, hogy élet te len vi lá go kat mu tat, épít fel mik ro kör-
nye zet ként ta lált és tá lalt tár gya i hoz, ak kor is em be ri VISZONY-ainkról szól nak ezek az 
egye di ké szí té sû, (több nyi re) szí ne zett fo tók.

Or dí ta nak né mán, hogy ve gyük már ész re. Vi szo nya ink ve sze del me sek. 
A jé zu si as pek tus el tû nõ ben van be lõ lünk, az em be ri mél tó ság mé lyen a fel szín alá 

szo rul vis  sza. Ko vács Me lin da ké pei pe dig ép pen ez alá a fel szín alá akar nak be pil lan-
tást en ged ni. Ho gyan? Úgy, hogy egy tö ké le te sen va lót lan (makett)világot épít fel ma ga 
kö ré, és ab ba egy tö ké le te sen oda nem il lõ dol got he lyez, de úgy, hogy az pon to san oda 
va ló le gyen, és ez ál tal ös  sze áll jon Egy Má sik Va ló ság. Ami per sze nincs, de ép pen ez 
a ti tok, ez az üze net. Csak egy VA LÓ SÁG lé te zik. És az eb bõl a fel is me rés bõl fa ka dó 
fe szült ség érez he tõ a ké pe ken. 

Ez a fe szült ség át ra gad ránk, né zõk re is. Nem te he tünk sem mit a ké pek, ha tá suk el len. 
E pszi cho lo gi zá ló, BÛNTUDAT-ébresztõ ké pek ter ro ri zál nak, zak lat nak és kí sér nek el 
min ket még so ká ig. Fi gyel me ztet nek. Hogy a ké pek nem csak meg szó lít hat nak, ha nem 
meg is szó lal nak, har mó ni á kat su gá roz va, va gyis ze nét. És aki azt hin né, hogy ál lí tá-
sa im erõs túl zá sok Ko vács Me lin da világ-újra-teremtõ szán dé kát il le tõ en, an nak hadd 
idéz zem vé ge ze tül Marsilio Ficinót, egy 16. szá za di új pla to nis ta te o ló gust, aki sze rint a 
mû vész deus in terris, va gyis: „a lé lek a mû vé szet ben Is ten ve tély tár sa”. 
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