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A fényképeM Alá

Kirakat

Művészetbeli körbefutásomat a festészettel kezdtem, de hamarosan fölis-
mertem, hogy ezt a munkát mindenki jól csinálhatja fél kézzel is. ekkor 
kezdtem a művészettel foglalkozni. ne is mondjam – legtöbbször szóba 
se áll velem. Végül rájöttem, hogy nem a művészet a makacs, hanem az 
emberformálta világ.

Munkáim a következő városokban kerültek bemutatásra: Chicago, 
párizs, Stuttgart, Budapest, Balatonboglár, Belgrád, Szarajevó, Szkopje, 
Újvidék, Óbecse, Szabadka, Zenta, Topolya.

Műszaki adatok

Magasság 186 cm, szélesség 105 cm, önsúly kb. 100 kg, teherbíró képesség 
igen alacsony, fogyasztás minimális.

Csantavéren születtem az év legszebb havában, régen. Valamivel 
később, 1952-ben szakképesítést szereztem a fényképészszakmában. ezt 
követően 1959-ben Szarajevóban elvégeztem az Iparművészeti középisko-
lát (monumentális festészeti szak), majd 1967-ben az újvidéki pedagógiai 
főiskolán diplomáztam. Idestova negyed évszázada a csantavéri általános 
iskolában szenvedek.
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Esetleg később derül csak ki, 
hogy mások többet csináltak, csak 
éppen nem kiabáltak.
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Azon szerencsésebb emberek közé 
tartozom, akik nem tudnak írni, 
de van mondanivalójuk.
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A tükör előtt

Tudod Te jól, hogy én is pontosan olyan jól tudom, hogy mi ketten egy-
azon személy vagyunk. De akkor miért is beszélek hozzád? Hát azért, 
hogy elbeszélgessek önmagammal, tehát veled.

Most, ahogyan látom, hogy jár a szád, a hangokat pedig sztereóban 
hallom, kiderül, hogy mégsem vagyunk egyek. Szánk járása ugyan 
tökéletes szinkronban van a hanggal, de csak magamat hallom, te play 
backről beszélsz. következésképpen: ha nincs hangmasinád, feltehetően 
eszed sincs, és egyszerűen csak utánzol engem. De megtörténhet az is, 
hogy én utánozlak téged, tehát te vagy a szerencsésebb, engem megelőző 
teremtmény, értelmes lény. De mégsem így lehet, ugyanis te nem tudsz 
kilépni a térbe, én meg háromdimenziós térben állok, és átfoghatom 
magam, téged viszont csupán érinteni tudlak: ujjal, tenyérrel, orral, 
arccal, és mindig csupán ott, azon a testrészeden, amelyiket látom. 
Magamat viszont érinthetem az általam láthatatlan testrészeken is, 
például a hátamon. De hiszen mindezt te is megcsinálhatod magaddal; 
érintheted magad olyan helyeken, amelyeket egyikünk sem lát. kérdés, 
hogy te látod-e mindazt, amit én cselekszem.

Ugyancsak fontos dolog az is, hogy mi történik veled, amikor én to-
vábbállok, ellépek a fényes üveg elől: azonosulsz-e velem, belém szállsz-e, 
vagy láthatatlanul követsz, és átkozott egyhangúsággal mímelsz. Maj-
molsz. Ha tudnám, hogy így van, esküszöm, kirakatbábuvá merevednék, 
hogy elviselhessem jelenlétedet, jelenlétemet.

Mégsem tudhatod te azt, amit én tudok, csupán egymásra kénysze-
rülünk, mímeljük, és ezáltal meg is semmisítjük egymást. Önmagam-
mal való találkozásunkban, vagy önmagunkkal való találkozásomban, 
beszédemben, az önmagamhoz, önmagunkhoz intézett üzenetben, az 
üzenet rövidzárlatában a művészetet definiáltam. Vagy önmagamat 
emeltem a művészet pódiumára?
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Irkálgatásom úgy kezdődött, hogy a hagyományos művészetben sok 
minden nem tetszett, de a konceptualizmus minden tételével sem tud-
tam megbékélni.

Maga az élet akarok lenni, és nem érdekelnek az angazsáltság olyan 
formái, amelyek a művészetet és a művészt kiskorúsítják.

1975. október 31.

én nem határozhatom meg érdeklődésem területét a művészet fejlődését 
szolgáló tevékenységemben, mert minden irányból érhet meglepetés. nem 
passzív őrködésről, lesben állásról van szó; igyekszem éber és nyitott ma-
radni, néha önmagamat is belevinni abba a folyamatba, amely a művészet 
feltétele, mint ahogy létem az alkotás feltétele.

1971. február 26.

nem a vallásnak, az életnek élek. Hittel.
1991. január 8., 06.00

nincs olyan esztétikai minőség meg cél sem, amelyben egy életen át 
hinni tudnék.

1986

Megoldást kell találni a megoldás megoldására!

eladom magam a világnak!
1985. augusztus 8.

1989. január 10-től a műteremben dolgozom.

egy nagy kereket álmodtam, és az tart össze, hogy szét ne essek.

1984. február
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Gyerekkoromban valahogy bátrabb voltam. emlékszem, verejtékezve 
rohantunk a tarka lepkék után, aztán kegyetlenül letéptük a potrohukat 
és megettük azt. Valaki kitalálta, hogy méz van benne. Valóban édes volt. 
Utána fél literszámra ittuk a tiszta, vasízű artézi vizet. ettük a bagrenát1, 
egyedül a szipolytól féltünk. Most fölfordul a gyomrom az édestől.

Csak figyelem a bagrena nyílását: valami történik.
1979. január 1.

Az ember friss nyomai létezését igazolják: itt járt, erre ment…
A lefestett ember mindig halott. A lét nyomon követésében lelhető a 
művészet. Ha megérinted, megállítod, halott. 

én a létet kívánom nyomon követni. Így találkozok a művészettel.
A művészet a létben létezik. ezért léptem ki a keretből, a szó legtá-

gabb értelmében.
Vagy fényképet parancsol? Akkor tessék a gép elé állni, vagy szóljon 

egy hiperrealista festőnek! én nem készítek halotti maszkot.
esetleg szórakozni kíván? Akkor keresse fel a cirkuszt, menjen vá-

sárba, vagy álljon ki este egy nagyváros utcájára. Menjen futballmeccsre 
és jól ordítsa ki magát! Ott mindenki bíró és atyaisten.

Itt komoly játék folyik a művészettel.
1979. július 30.

én nem ölök a művészetért, hanem életet dúsítok, gazdagítok vele. Ha 
módomban áll: életet avatok művészetté.

1979. augusztus 2.

A mindenség és a semmi határvonalán lebegő művészet elemzése a 
magamféle írni nem tudót mindig abba a kezdőkre jellemző hibába ejti, 
hogy egy-egy művészeti jelenség kapcsán a világ kérdéseinek magyará-
zatába kezd.

A művészet igencsak lemezteleníti saját létkérdéseit, amikor a termé-
szettel kíván azonosulni, a másik végletbe, a fogalmi, metafizikai létbe 
menekül, mégis prózainak tartjuk, és menekülünk attól, hogy e jelenség 
társadalmi indítékaira rámutassunk.

1  akácvirág
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Akik ma gyilkosnak nevezik a művészt, az alkotót, elfelejtik, hogy azo-
kat a nagy embereket, akikre ma hivatkoznak, saját korukban ugyanez 
a vád érte.

A művészet nem egy ország, hanem egy egész kor problémáira reagál. ezek 
mindenki problémái keleten, nyugaton egyaránt.

1978. július 21.

engem a művészet érdekel, a művészet lehetőségei, a lehetőségek fel-
tárása. e munkában minden eszköz felhasználható, a kutatás területe 
pedig határtalan.

1979. február 1.

Sorsát mindenki az alaptermészetében „hordja”. A felszíni „örömök” 
eléréséhez mindennél fontosabb a „jó” természet. Mindenkivel ügyesen 
kommunikálni. 

Ha szembehelyezkedsz a világgal, robogó vonat elé állsz.

Az éjszaka vért köp(köd)tem. nem először. Most, amikor ebédelek, a 
túrós tészta ízébe valamilyen véres tüdőíz keveredik. Undorító érzés, 
amikor az ember saját gőzölgő húsának a szagát, a vas ízét érzi, mint 
disznóvágáskor a hentes asztalán.

Biztos a túró rossz íze volt csupán…
1979. december 27.

én meglévő folyamatokban keresem a művészet megnyilvánulását azál-
tal, hogy a folyamat meglévő, konvencionális funkcióján túl kimutatom, 
felfedezem a folyamat ismeretlen arculatát, lehetőségét, és ezt az aktust 
a művészet megnyilvánulásának tekintem. e célból teremtek olyan fo-
lyamatokat, amelyek konvencionális részekből új egésszé állnak össze. 
Az eredmény az én művészetem.

Álmaim

János kodai. ezt a számomra ismeretlen nevet álmodtam, és a következő 
számjegyeket: 2, 5, 7.

Ismét számok: 230, 330. (1991. február)
Ismét egy szám: az 57-es. (1992. január 19-én)
egy gazella ára volt. Angol nyelven beszélő elárusító.
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Apropó: álom

Mennyivel csodálatosabb tud lenni olykor egy álom a valóságunknál. 
egész nap érezzük hatását, feldob bennünket. Olyan érzést kelt bennünk, 
mintha előző nap valamilyen sikerélményben részesültünk volna…

Vajon milyen (szép) álmuk lehet azoknak (a lényeknek), kiknek a mi 
álmaink a valóságuk?

Vagy elmém kalandozása nem egyéb, mint menekülés az aljas, em-
bertelen valóságunkból?

1992. október 23.

Ma küldtük vissza J. fiam katonai behívóját (mozgósítják errefelé az 
„önkénteseket”) mellécsatolva az igazolást arról, hogy fiam a miskolci 
magánegyetem rendes hallgatója.

Ugyanezt tettük B. fiam behívójával is néhány hónappal ezelőtt. Ő a 
szegedi Juhász Gyula Tanárképző főiskola másodéves hallgatója.

1992. október 23.

Minden igyekezetem ellenére még mindig inkább érzem, mint értem, 
tudom, hogy mit kell tennem a művészetben. ez egyik gyöngeségem, de 
erényem is egyben.

A racionális keretet azért bővítem, hogy minél közelebb kerüljek 
azokhoz az irracionális területekhez, amelyek értékeket rejtenek szá-
momra, a művészet számára. A racionális kereten túl már nem segít a 
matematika; az intuíciómra támaszkodom, s itt kezdődik az, amit nem 
értek. A bizalmatlanságot mindenképpen leszűkíti az elméleti ismeret, 
a racionális keret kiszélesítése.

Többször előfordul, hogy egy-egy gondolat kapcsán eszembe jut, hogy 
már olvastam valahol „felfedezésemről”, de ez sosem zavar, mert csak így, 
általam felfedezve jutok igazán ismereteim birtokába. Ilyenkor rájövök, 
hogy előző ismeretem pontatlan vagy felületes volt, bár a fogalmak más-
képp értelmezéséből sokszor új eredmény születik.

én nem akarom megerőszakolni a véletlent, csupán mellészegülök. Valójá-
ban nem is lehet tudni bizonyossággal, kettőnk közül ki kit követ.

1992. április 25.



 

■ ■■■  
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nem érdekelnek a művésztelepek meg a keretükben szervezett tárlatok 
sem, mert nem a művészetet szolgálják. naiv dolog azt hinni, hogy a mű-
vésztelepek átszervezésével megoldjuk a művészet problémáját. Soha!

egyetlen „hasznom” volt a művésztelepi életből: megismerkedtem 
az emberekkel (alkotókkal) és néhány buta szervezővel, akiknek azért 
annyi eszük van, hogy pozíciójukat saját affirmálódásukra használják 
fel. De ez lényegtelen.

1975. december 1.

Az angazsáltságról

A művész társadalmi angazsáltságát én abban látom, ha a művész oda-
adóan dolgozik a művészet területén. Tehát alkot. Az élet illusztrálása 
azonban még nem alkotás.

1975. december 1.

A hagyományos képzőművészetbeli gyakorlati ismereteimet, tudásomat, 
képességeimet jelenleg csak a temetőkben érvényesítem a szó szoros értel-
mében. Itt keresem meg a túlzott igények kielégítésére szükséges pénzt. 
Így a művészethez tiszta kézzel, lélekkel nyúlhatok. Az elhunytak arcképét 
vésem márványba. Unalmas munka, mert a cél a hasonlatosság visszaadá-
sa. A munka kreatív része a formák összekötése az arcon. érdekes, hogy 
a legtöbben a kemény, kirajzolt, anyagszerűtlen formákat keresik. 

Ha a többi munkára gondolok – amilyenek például a házépítés kö-
rüli munkák -, akkor a fenti, a formákkal való játék kellemes (de főleg 
hasznos) időtöltés.

Úgy látszik, hogy a képzőművészet kiköltözik a temetőkbe. A képző-
művészet alatt a festészet, a szobrászat, a rajz, a grafika értendő.

1978. július 19., 11.30
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De miért ez az élethalálharc 
a puszta létért, hiszen arra 
nincs idő, hogy megmutassam 
képességeimet. 
A lét abban merül ki, hogy 
mindenféle szalmaszálba, 
olvadó jégtáblákba kapaszkodva 
felszínen maradjak – emberibb 
időkre várva.
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A legfőbb veszély a józan ész hiánya

Tudok a transzavantgarde festészetről is, de szerencsémre sem ezt a 
művészetet, sem a konceptualizmust nem úgy értelmezem, ahogyan a 
feltalálói. ez nem adottságom, hanem hiányosságom, melynek köszönve 
másképp dolgozhatok, mint ők. A félreértésből vagy a nem teljes megér-
tésből születik a MáS. A hiányosságom így erényemmé válik. Mindezt 
mindig utólag ismerem fel.

Az elmélyülés ma szórakozottságot, málészájúságot jelent. Sze-
rencsénk-e ez vagy pedig szerencsétlenségünk, arról kár vitatkozni. 
kérdezd meg valakitől, mi a művészet; valakitől, aki a tömeggel együtt 
menekül kifelé egy lángoló moziteremből. Ha érdemesnek tartja meg-
válaszolni a kérdést, ha talál rá időt és kifejezést, minden bizonnyal ezt 
válaszolja: életben maradni, túlélni a veszélyt. Ilyen állapotban az ember 
csak önmagára összpontosíthat, miközben (akarata ellenére) másokat 
tapos halálra. Az állapot, a helyzet törvénye ez, melyben az embert (így 
művészetét is) az értelme, és nem az érzelem menti, mentheti meg. Ter-
mészetesen csak azon a határon belül, amely esetekben az ember úrrá 
lehet saját cselekedetein. ezt a határt már elérték, érintették azokban az 
országokban, amelyekben az ember munkáját úgyszólván teljesen átvette 
a gép. Sőt maga az ember is géppé vált. A termelés ütemének növelésével 
együtt jár a felzaklatott élet, amelyben a művészet is állandó mozgásban 
van, mozgásként funkcionálhat. Menetelés közben pedig nincs mélyre 
ásás, elmélyülés, beleélés. érzelmi töltet sincs. Higgyék el, hogy nem 
az atombomba veszélyezteti az emberi létet, és nem is az információ a 
bomba, hanem a józan ész hiánya. S mindezért a gép okolható. Az ember 
minden tekintetben túlterhelte magát, és találmánya, a gép által annak 
szolgálatába állította magát. és nagyon elfáradt már e poszton. fogytán 
a türelme. és az ítélőképességével is baj van. Most már csak az a kérdés, 
hogy hol van az ember fizikai és szellemi képességeinek a határa…

Vagy vegyünk egy másik példát. eleddig az ember jobbára csak 
kíváncsiságból ült fel az ördögmalomra (öt percre), talán azért, hogy 
megszédüljön a forgásban. napjainkban viszont egy olyan körhinta szé-
kéhez bilincselte magát, amely elszakadt a hintától, és magatehetetlenül 
repül a semmiben. Maga sem tudja, mikor ér földet, meg azt sem, hogy 
életben marad-e. nos, állj félre az árból és tedd fel a kérdést a repülők-
nek: mi a művészet? Ha egyáltalán megértenek és érdemesnek tartják 
megválaszolni a kérdést, a felelet minden bizonnyal így hangzik majd: 
életben maradni, túlélni a veszélyt. Minden esetben, amikor az élet forog 
kockán, a művészet és az élet kérdése azonos. Ilyen esetben fordul önmaga 



■ Markulik József ■ 20 ■  Torzóban maradt életmű ■■■  

 

■■■  

felé az ember. Itt már az érzelmek nem segítenek. Az értelem, az éberség 
fenntartása az ember létigazolása. A művészet az ébrenlét piruláit gyártja. 
Sokkokat idéz elő. Az észhez szól. figyelembe kell venni, hogy a szellem 
győzelmének ünnepén az ember önmagát istenné avatta, az istent pedig 
materializálta. Ő maga fogalmivá, nem létezővé vált.

Mcluhan2 szerint az elektronika meghosszabbította az ember érzék-
szerveit. A tévé a látását, a telefon, a rádió meg a hallását. A számoló-, 
számítógép és a különböző robotok pedig nyilvánvalóan az ember szel-
lemi és fizikai képességeit növelték meg hatványozottan. De nem csupán 
a képességei hatványozódtak, hanem a hibái, a tévedései is. Itt már nincs 
kis eredmény, de kis tévedés sem.

Röviden úgy foglalhatnánk össze, hogy napjainkban az ember már 
olyannyira megnövelte a körhinta fordulatszámát, hogy most már 
kockázatos leugrania róla (a semmibe), viszont rajta maradni, élni is 
képtelen.

Az ősünk még alig ember volt. korunk embere viszont már alig ember.

A gépek világában az idő válik témává, mert az ember az utcán hever.

1986. november 12.

 2  Marshall Mcluhan (1911–1981) kanadai gondolkodó.
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Századunkban az ember azért vált a művészet alanyává és tárgyává, mert 
az utcán hever.

Az ember felült a maga készítette hullámvasútra…

Mi értelme a fizikai erőnlét fitogtatásának, ha céltalanságra pazarolódik? 
Ha öncélú az erő, akkor nem is fejezhet ki emberi adottságot.

Mi lesz hát a szellemi javak után szaladgáló, civilizált, nomád emberből?

A lebomló esztétikai mű mögött az önmegvalósulásában gátolt ember 
áll. A felpergetett élet gátolja a kibontakozását. értelmét veszti a kreatív 
munka: nincs idő a beleélésre, az azonosulásra. nincs idő emberré válni 
– amennyiben (még) a munka teszi az embert.

1983. december

Az az ember, akit kielégít a jó táplálkozás és a nyugdíjaztatás eléréséhez 
szükséges napok számlálása, mint ahogyan az öreg bakák teszik leszerelés 
előtt, az nem „szenved”, de valójában nem is él.

Az öncélú játék nem lehet az élet lényege, már azért sem, mert az emberré 
válás komoly munka eredménye volt, és nyilván az is marad.

Minél gyorsabb a fejlődés, annál kisebb az ember kreatív jelenléte a 
társadalmi történésekben. Az elidegenedés mértéke tehát a társadal-
mi mozgások függvénye. Idő kell ahhoz, hogy az ember megfontoltan 
dönthessen.

Az örök ifjúság az elégés folyamatában van és nem személyiségünk (el)
konzerválásában, megőrzésében. Az utóbbi az egyéni stílusra jellemző, 
ami egyben önmagunk beskatulyázása is.
Alapvető (lét)kérdésekkel kerültünk szembe, mert nem funkcionálunk 
mint ember.

Az ember saját képével ijesztgeti a kártevő madarakat: madárijesztőt 
csinál magából. nem tudni azonban, hogy a kártevő emberek ellen miért 
nem alkalmaz emberijesztő madarat…



■ Markulik József ■ 22 ■  Torzóban maradt életmű ■■■  

 

■■■  

Az ember fizikai alkatánál fogva gyalogosnak született.

Az ember a természetet átalakítva létrehozta a maga szellembénító ter-
mékeit és körülfalazta magát azokkal. Önmegvalósulásának további útja 
ezentúl saját termékeinek lerombolása.

Az embert a kaleidoszkóp parányi rémévé degradálja, bábuként ide-oda 
mozgatja a világ.

Miért hagyjuk magára a testünket és menekülünk tőle a világűrbe? Miért 
hagyjuk kettéhasadni önmagunkat fizikaira és szellemire?

A legrosszabbra is felkészült ember számára a közbeeső események nem 
keltenek igazi meglepetést. korunk réme ez a magatartás. Hacsak nem 
maga a korunk a rém.

A zenétől, a művészetektől való eltávolodás az ember érzelmi világának 
beszűkülésére utal.

Amilyen lehetőségeket nyújt egy kor az emberi értékek kibontakozására, 
olyan a kor embere is. persze ez a megállapítás sem mentes a paradoxontól, 
hiszen minden kor olyan, amilyenné formálja az ember. Századunkban 
azonban ellentmondás mutatkozik a társadalmi fejlődés és az egyed bol-
dogulása között. Az ember talán nem is a képességeit becsülte túl, hanem 
rövid határidőt szab terveinek valóra váltására, mert sürgeti a gép. ezáltal 
olyan terhet ró önmagára, amelynek súlya alatt sehogyan sem tud eljutni a 
boldogulásig, a beteljesülésig, mert folyton alapvető létkérdésekkel küzd, 
mint amilyen az önmegvalósulás vagy a túlélés kérdése.

ember, nyújtom a kezem, de nem ér el Hozzád…
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Az ember és a gép

A fejlődés önellentmondása korunkban abban van, hogy már csak 
lemondások, önmegtartóztatás és önsanyargatás árán tehetünk eleget 
a kor követelményeinek ahelyett, hogy boldogulásunk szabna irányt 
alakulásának. Történeti távlatban szemlélve a társadalmak és a mű-
vészet változásait azt látjuk, hogy századunk felé közeledve alaposan 
megváltozott az eszme kitermelése és objektivitására fordított idő aránya. 
egyre kevesebb idő jut az elgondolások anyagba öntésére, legalábbis a 
művészetben. nyilvánvalóan századunkban (éppen az imént említettek 
következményeként) a fizikai munka oroszlánrészét a gépre bíztuk.

A gép emberfeletti gyorsasággal realizálja a terveket, ami az ideák, a 
szellemi termékek felhozatalát sürgeti és megnöveli. Csakhogy az ember 
az ötletek kieszelésében sem versenyképes a géppel.

Minél gyorsabban kell választ adni egy kérdésre, annál megalapo-
zatlanabb, átgondolatlanabb, véletlenszerűbb, improvizatívabb döntések 
születnek. és minél sorsdöntőbb kérdésekben kell idő híján dönteni, 
annál bizonytalanabb jövőbe nézünk. A probléma persze sokkal össze-
tettebb, hiszen az értékrend általános relativizálódása folytán a tervezés 
is megnehezedik, miután a célok folyvást eltolódnak. nem beszélve 
arról, hogy a felgyorsulással arányosan csökken azok száma, akik részt 
vesznek a közvetlen (vagy már csak közvetett) irányításban, hiszen az 
ember alapos felkészültsége mellett is már csak a segédeszközök révén 
keresheti a kiutat annak tudatában, hogy végleges megoldás nincs.

A megfontoltabbak – fölismerve a helyzet bonyolultságát – gyak-
ran meghátrálnak átadva a vezető szerepet a középszerűeknek, akik a 
könnyű érvényesülés reményében időlegesen vállalják az improvizálás 
kockázatát. A többség pedig az önmegvalósulás nehézségeivel küsz-
ködik, önmagára összpontosítva, a társadalom peremén, a lét-nemlét 
határán egyensúlyozva. pedig a művészet nem a csúcsteljesítményeket 
méri, hanem a közhangulatot, a közérzést. egy paradox helyzet alakul 
ki, melyben a látványos csúcsteljesítmények árnyékában egyre mélyül a 
szakadék egyed és társadalom között.

Malevich3 elméletét, valamint az objet trouvé-t, a ready made-et és 
mindezek csúcsát, a konceptuális művészetet egy olyan világ hívhatta 
életre, amelyben a kézügyesség, a kézművesség nem játszik döntő szerepet 
anyagi egzisztenciánk biztosításában. Megélünk fizikai képességeink 
fejlesztése nélkül. ezt a munkát áttételesen a géppel végezzük, végez-

 3 kazimir Malevics (1878–1935) orosz festőművész.
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tetjük el. A gép odatolakszik az alkotó és a mű közé letörölve a műről 
az ember keze nyomát. Objektivációinkban tehát közvetve, áttételesen 
vagyunk jelen. Csupán az idea, az ötlet, gondolat marad elidegeníthe-
tetlen. Tőlünk.

Amint megszólalunk, a gép utánoz bennünket. A hanglemez, -szalag 
például pontosan reprodukálni képes azokat az emberi, előadói csúcs-
teljesítményeket, kiváltságos pillanatokat a zenei mű interpretálásának 
folyamatában, amelyekre a legkiválóbb előadóművész is rengeteg gya-
korlás mellett is csak ritka pillanatában képes. De talán ez önmagában 
még nem is baj. Csupán néhány probléma vetődik fel, éspedig a művészet 
természetét érintő probléma. A gép ugyanis a szóban forgó csúcsteljesít-
ményeket minden megerőltetés nélkül akár ezerszer is visszajátssza, az 
ember, a befogadó viszont testi-lelki adottságai folytán képtelen szám-
talanszor ráhangolódni a magas szinten ismétlődő zenei műre. Ismét-
lődő vagy gyakori hallgatáskor a mű nem vált ki érzelmi hatást. és ez a 
megállapítás nem csupán a művészi alkotások reprodukcióira érvényes, 
hanem magára a gépi termelőmunka folyamatára is.
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Egyre gyorsuló világunkban 
elsőként érzelmi életünk válik 
fölöslegessé, majd az értelem adja 
át helyét a ref lexeknek, és a gép 
rokonaivá válunk.



■■■ Gépről ■ 27 ■

■■■  

A vizuális csoda

Az elektromágneses hullámok gyorsasága akkora, hogy köznapi fogalom 
szerint azok egyidejűleg szövik be a földünket. Jelenlétük úgymond egy-
idejű. Mármost, ha az elektronika nyelvére lefordítjuk az embert, akkor 
szinte közeggé válik: a világ minden pontján egyidejűleg megjeleníthető. 
Isteni képességekkel bír, sőt látható és hallható is. De az istenség, a min-
denhollét feltétele a fizikai nemlét. lehet-e egy időben egy anyag ezer 
helyen? nyilván nem, de ha az anyag helyváltoztatása olyan gyors, hogy 
mi azt egyidejűnek érezzük, akkor megtörténik a vizuális csoda.

Az elektronika útján az ember fizikai és szellemi képessége to-
vábbítható. fizikai jelenléte mégis illúzió. Mivé válna a szerencsétlen 
tévébemondónő, ha egy éjszaka mindenki otthonában, netán ágyában 
tarthatná? De mivé lesz a többi százmilliós közönség a világ tévénéző-
terén a bemondónő, illetve a műsorok nézése közben?

Mcluhan szerint a tévé nem csupán audiovizuális, hanem taktilis 
médium is. nem csupán látjuk, halljuk a történéseket, hanem elvezet 
bennünket a cselekvés színhelyére is, illetve a cselekvés színhelyét 
megsokszorosítva házhoz szállítja azt. egy futballmérkőzést például a 
játékkal egy időben láthatunk. Az egész világ egy időben őrjöng, örül 
a góloknak.

Mégis felvetődik a kérdés: Melyik itt a valóság? Az, hogy részesei 
vagyunk egy mérkőzésnek vagy az, hogy a négy fal közé zárva a képer-
nyő sima üvegét bámulva, fizikai tétlenségünk közepette önmagunkban 
morfondírozunk? Az illúzió válik mozgássá napjainkban, mert a való-
ságunk emberfeletti teljesítményeken alapszik. 

A képlet a következő: rohanunk, hogy ellássuk nyersanyaggal a gépet, 
rohanunk, hogy elhordjuk és értékesítsük a felhalmozódó végterméket, 
és közben pazarolunk, hogy üzemben tarthassuk a masinát, miközben 
elfecséreljük földünk nyersanyag- és energiatartalékait. A körforgás 
végül mindenkit magával ránt és öncélúvá válik. A világ a saját farka 
után körbe futó ebre emlékeztet.
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A termelékenység növelésével egy-egy munka elvégzésének ideje állan-
dóan csökken (manuális termelés esetében is), ezért mind kevesebb idő 
jut az ember munka általi fizikai önmegvalósulására, önigazolására. 
A kapkodásban végzett munka alapján nem ítélhetjük meg az ember 
képességeit, mert nincs idő azok kibontakoztatására. ebből a munkából 
először kiszorul a „szép”, majd az élvezet, s végül maga az ember is.

Megjelenik a gép, amely napjainkban ezerszer túlszárnyalja az embert 
gyorsaságban. Márpedig ha a gép az embernél gyorsabban állít elő egy 
terméket, végez el egy folyamatot, műveletet, akkor a gépi munkafolya-
matból és magából a végtermékből is kiszorul az ember, illetve a termék 
előállítási idejének és általában az anyagi termelésnek viszonyában 
időtlenedik el az emberi lét. Megbomlik a lét fizikai, társadalmi alapja. 
Mondhatnánk úgy is, hogy a gépi termelés által túlfokozott mozgás-
ban anyagtalanodik, súlytalanná, lebegővé válik a lét, talajvesztetté az 
ember.

elméletileg ez azt jelentené, hogy egy teljesen gépesített, automatizált 
világban, termelésben nincs mód az ember fizikai értelemben vett önmeg-
valósulására. Magyarán: nincs idő emberré válni. Az ember alkalmaz-
kodóképességének felső határán zajjá válik számára a lét, miként a látás 
és a hallás esetében az elektromágneses, illetve hanghullámok általunk 
érzékelhető szűk tartományán alul és felül sötétbe borul előttünk a világ, 
illetve az örök csend birodalmába jutunk.

közvetve a gépi termelés hívta életre a relativitás elméletét, automatizálta 
a munkafolyamatot, és magát a társadalmat is automatizálni igyekszik, 
miután hasadást idézett elő annak elemi részecskéjében, az ember szel-
lemi és fizikai világa között. Úgy tűnik, hogy az atomkorban minden 
atomizálódik.

A gép hatására megváltozunk. Amennyiben ez a hatás fennmarad, meg-
történhet, hogy a jövő szobrásza a plasztikai és a génsebész lesz.

A gép pontosságra, a pontosság lemásolására tanít bennünket.

A gép arra kényszerít bennünket, hogy többek legyünk, mint amik 
lehetünk, hiszen a gép számára nincs lehetetlen. A tetejében még fárad-
hatatlan is. (A sportban sem a játék szépsége, az élvezet a cél, hanem a 
teljesítmény. Mindenáron.)
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A gép emberfeletti gyorsasággal realizálja a terveket, ami az ideák, a 
szellemi termékek felhozatalát sürgeti és megnöveli. Csakhogy az ember 
az ötletek kieszelésében sem képes versenyezni a géppel.

A gépi termelés személytelen csatorna, amely a tervező és a fogyasztó 
között közvetít.

A gép gyorsította fel az élet ütemét, helyezte középpontba az időt, és 
megszületett a relativitáselmélet. Megnyílt az út az anyag belső mozgá-
sának és az atomnak a felismerése felé. A gép azonban nem csupán az 
anyagot bontja atomjaira, hanem magát a társadalmi létet is atomizálni 
akarja hasadást idézve elő egyed és társadalom között és magában az 
emberben is – az én szellemire és fizikaira való kettéhasításával.

1984

köszönj a gépnek, mert embert rejt magában, köszönj az embernek, 
mert ő a gép!

Amennyiben a gépet vetélytársként kezeljük, és nem segédeszköznek 
tartjuk, a versenyből csakis vesztesként kerülhet ki a világ.

A gép addig segítőtárs, amíg hatalmunk van felette. ám ha ki akarjuk 
aknázni maximális teljesítőképességét, vetélytárssá vedlik át egy egyen-
lőtlen versenyben, amelyben csakis az ember maradhat alul. e határon túl 
a fejlődés a visszájára fordul, hiszen ha a fejlődést nem követi humánum, 
akkor a fejlődés csupán látszat.

A gép elszemélytelenítő hatásán naponta felül kell kerekednünk, hogy 
emberek maradjunk.

A gép két legfontosabb tulajdonsága a gyorsaság és a pontosság. A gép az 
ember szemébe röhög, és hidegvérrel üzeni: ne e-ről-ködj, em-ber!
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Mindenféle belenyugvásnak 
az elutasítása önként vállalt 
„szenvedés”.
De ez a fejlődés feltétele a 
művészetben is.
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Remekmű vagy kollektív zaj?

Azt hiszem, végső ideje újraértékelni az alkotómunka fogalmát. Va-
jon a bábeli torony építésekor csak addig folyt alkotómunka, amíg 
a torony emelkedett, vagy az úgynevezett zűrzavar után is? (Hiszen 
utána is minden munkás épp úgy dolgozott, csinált valamit, mint 
az építkezés kezdetén. Az egyik ugyanolyan jó minőségű maltert 
kevert, a másik ugyanolyan gyorsan tologatta a talicskát, hordta a 
téglát, csakhogy mindez nem jutott el oda, ahova szánták, a magasba, 
a kőművesekhez. Úgy is fogalmazhatnánk: az egyéni teljesítmények 
megmaradtak, a közös ügy pedig állt.) A különbség csupán abban 
van, hogy a zűrzavarban a különböző munkafázisok közötti össz-
hang felbomlott, aszinkronba kerültek egymással. Amíg megvolt az 
összhang a munkák között, az eredmény egységes értékké, önállóvá 
vált, és a fal magasságának növekedésében mutatkozott meg. De a 
munkások a zűrzavar után is ugyanolyan jól dolgoztak. Bár a munka 
nem állhatott össze kollektív értékké. Olyasmi történt, mint amikor 
egy zenekar tagjai elől egy mű kivitelezése közben elfújja a szél a 
partitúrát. A zenészek arra kényszerülnek, hogy fejből játsszanak egy 
be nem gyakorolt szerzeményt. A helyzeten a karmester sem segíthet, 
és így az egyéni teljesítmények kollektív zajba fulladnak.
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A véletlen esztétikája, avagy az ipari selejt 
esztétikai értéke

nem múlik el nap anélkül, hogy a sajtóban vagy akár szóbeszédben 
ne vetődne fel társadalmi, művészeti, nevelési vagy más mindennapos 
probléma, melyet a rohanó élettel hozunk kapcsolatba. De csak elvétve 
találunk olyan írást, amelyben a szerző megkíséreli feltárni a rohanás 
társadalmi indítékait. ennek nyilván az az oka, hogy az indítékok feltá-
rásával nem kerülhetjük el a fejlődésellenesség vádját, hiszen köztudott, 
hogy az ember társadalmi fejlődésének feltétele a termelékenység állandó 
növelése, amely egyenlő a munka és az élet ütemének felgyorsulásával. 
Ugyanakkor a rohanó élet ártalmaira panaszkodunk.

Azt mondjuk, az emberi képességek határtalanok. ez igaz, feltéve, ha 
van idő a kibontakozásukra. Ugyanis testi-lelki adottságaink, képessé-
geink a gyorsasággal szemben lehatároltak, időhöz kötöttek. A munkára 
vonatkoztatva (a manuális termelés esetében) ez azt jelenti, hogy az egy 
időegységben mért teljesítmény állandó növelésével eljutunk egy határig, 
amelyen túl a mennyiség a minőség rovására megy. ezt a nehezen meg-
jelölhető pontot nevezhetnénk az emberi idő felső határának. ezen túl a 
munka fokozatosan elveszíti alkotó jellegét és mind kevésbé igazolja az 
embert. A mennyiség több emberi vonatkozásban mind kevesebb lesz, 
miután a fejlődést nem követi a humánum. A teljesítmény csúcsai leom-
lanak, és egy rossz értelemben vett középszerűség irányába haladunk, 
hiszen kapkodva, felületesen, úgy-ahogy mindenki tud dolgozni. Ahhoz 
nem kell tudás. Az alkotómunka értékcsökkenése közvetlen kapcsolatban 
áll az elszemélytelenedéssel, illetve a személyiség válságával, márpedig 
ha relatívvá válik az ember mibenlétének fogalma, ezzel egy időben 
lebomlik minden ember alkotta törvény és szabály.
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A más(ság) nem minőségi meghatározás

Azzal, hogy semmibe vesszük a képzőművészet szabályait – általában 
a művészek öntörvényeit –, és egy szabálytalan művészetet kívánunk 
kialakítani, amelyben egyesülni képes minden művészet (intermédia, 
multimédia), voltaképpen a művészet mindenkori kérdéseit az ember 
személyes kérdéseire helyezzük át.

A harmónia érvénytelenedése a művészetben a személyiség dezinteg-
ráltságára utal. pontosabban az ember teremtette világ darabos, melyet 
a művészet (sőt már a divat is?) diszharmóniával válaszolhat meg. erre 
utal az eluralkodó eklektika, a stílustalanság stílusa is, ha abból indulunk 
ki, hogy a „stílus maga az ember”.

Úgy tűnik, hogy egyensúlyunkat akkor veszítettük el, amikor a fizikai 
munka oroszlánrészét a gépre bíztuk. ez azonban csupán a kezdet. A 
szakadás önmagunkban voltaképpen akkor áll(t) be, amikor versenyre 
kel(t)ünk a géppel. Don Quijote szélmalomharca ez, miután a gép fá-
radhatatlan: gyorsaságban és pontosságban ezerszer túltesz az emberen 
fizikai és szellemi műveletek elvégzésében egyaránt, és ötletünk sincs 
annyi, amennyit realizálni képes a gép. Itt kezdődik a fejlődés öncélú-
sága, mert arra sincs időnk, hogy lemérjük az idea minőségét, be kell 
érnünk azzal, hogy az más legyen, mint az előbbiek. A más(ság) pedig 
nem minőségi meghatározás. Sosem vagyunk tehát biztosak abban, 
hogy hosszú távon hasznunkra vagy pedig kárunkra cselekszünk, mert 
tetteink megalapozatlanok, kikísérletezetlenek. Ha a sebesség akkora, 
hogy irányváltásra a kanyarban nincs elég idő, lehetőség, akkor a fejlő-
dés nem csupán céltalan, hanem kockázatos is. Automatizáljuk ugyan 
a gépet, „ref lexeit” ezerszeresére növelhetjük az emberével szemben, de 
felvetődik a kérdés, hova rohanunk, ha a cél előreláthatatlan…

A mindennapi élet megváltoztatására tett javaslat tehát az élet ellen-
pontozása, nem pedig a mindennapi élettel való azonosulás. Szerencsére, 
mert éppen ez által töltheti be a művészet szerepét (is). Az alkotó az 
esztétikai formát az életformával helyettesíti be, miközben arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a művészet kibontakozása létkérdések függvénye. 
Más szóval: amikor az ember létkérdésekkel küzd, akkor az élet és a 
művészet kérdései egybeesnek, annál egyértelműbben, minél világra 
szólóbb a jelenség, a válság.

Az élet művészetté válásának veszélyére Sebők Zoltán4 is figyelmeztet 
műveiben.

 4  Sebők Zoltán (1958–) esszéíró.
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ezt a tendenciát nem a művészet valósítja meg maradéktalanul, hanem 
egy ma még öncélúnak minősített sportág, a body building. Szemben a 
művészet konceptuális értelmezésével, ezek a sportolók saját testüket 
építik, formálják: testüket magáért a test szépségéért. és ezért a célért 
gyakran egészségüket is kockára teszik. nos, e sportoló nem csupán 
szobrász, hanem szobor is egy személyben: minél sikeresebb szobor, 
annál kevésbé szobrász, azaz ember, hiszen mindenről lemond, amiért 
ember az ember.



■■■ Fejlődésről ■ 37 ■

■■■  

Önmagunk megismerésének minden árnyalata a világ megismerését is 
szolgálja.

Változatlanul elfogadni a világot a teljes belenyugvás, az ember elerőt-
lenedésére utal.

két szituációban válhat a fejlődés érzékelhetetlenné: amikor túl lassú 
(pl. ahogyan a búza nő) és amikor túl gyors.

Minél lassabban fogadod be az újat, annál mélyebbre hatol benned. Annál 
erősebb hatást gyakorol rád, annál nagyobb változást idéz elő benned. 
Csakhogy paradox módon a lelassulás épp a változásokat igényli legke-
vésbé. A fejlődés lehetősége a változtatás, az önmegváltoztatás. követke-
zésképp a fejlődés velejárója a felgyorsulás. De hol a felső határ?

Ha fokozzuk a rohanást, lehetőség nyílik arra, hogy utolérjük a múltat. 
Sötétségből sötétségbe jutunk.

Hogy az emberre nézve milyen következményekkel jár a rohanás, tel-
jességgel még felmérhetetlen. Jóllehet már az eddig ismert adatok is 
lesújtóak. A túlfeszített életritmus pszichikai változásokat idéz elő. Az 
ember idővel túlérzékennyé, lobbanékonnyá, agresszívvá vagy éppen 
zárkózottá válik. pedig éppen a rohanásban kéne nagyobb figyelem-
összpontosítás, amikor a tévedések következményei is súlyosabbak. Az 
ember érzelmi világa beszűkül, nincs idő az információ befogadására és 
egymás megismerésére sem.

Tanulunk anélkül, hogy a tudásunk különösebben gyarapodna.

A múltban magunkra találni, a jelenben folyton változni lehet.

Ha az egészet birtokolni akarjuk, be kell látnunk, hogy azt a részletek-
ben találhatjuk meg. Csöppben a tengert. Vagy ahogyan a minimalisták 
állítják: a kevesebb a több.

Ahol a mozgás rendezőelvvé válik, ott az esztétika szabályai csődöt 
mondanak. A téma szerepét mindinkább az idő tölti be. nem az emberi 
idő, hanem a mindig is volt abszolút idő. Itt kezdi a művészetfilozófia 
– a létállapot nyomására – „felfedezni” a művészet emberi léttől való 
függetlenségét, az „örök” létet. ez annál inkább sikerül neki, minél 
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távolabbra kerül önmagától az ember. Mindez akkor következik be, 
amikor a társadalmi történések gyorsaságban meghaladják az ember 
pszichofizikai képességeit. A mozgás tehát akkor válhat rendezőelvvé, 
ha értelmét veszti a kreatív munka.

Ha az alkotómunka nem tud érvényesülni, minden munka, eredmény 
egyenértékűvé, az értékek pedig relatívvá válnak.

A primitív kultúrákban még alig van fejlődést biztosító alkotómunka. 
A civilizált világban már alig van alkotómunka. A magas civilizációval 
rendelkező társadalmak embere felfedezi a primitív művészek értékeit.

Akinek háza van, az csak egy helyen van odahaza. Akinek nincs háza, 
az mindenhol odahaza van (legalábbis egy kicsit), de igazán sehol sincs 
otthon. Az embert egyfelől a begyepesedés, másfelől a hazátlanság 
elszemélytelenítő veszélye fenyegeti. Mégis útra kell kelni, vállalni a 
kockázatot, mert a kockázat létkérdés.

A létélményhez nem kell repülőben utazni, sem versenyt futni a gyors-
vonattal.

A létélmény alapja: nem tudjuk követni a fejlődést.

Az a gyanúm, hogy az elmélyültnek, tartósnak minősített értékek nem 
mások, mint a gyökértelen, járatlan utakat taposó „divatjelenségek” 
mindig utólag felismert és közkinccsé tett értékei. ezekbe az immár 
biztosnak nyilvánított minőségekbe való utólagos kapaszkodás.

A folytonosságot a közös probléma, „téma” jelöli, a szakítást vagy diszkon-
tinuitást pedig a válaszvariációk, a válaszok közti különbség.

De beszélhetünk-e folytonosságról, amikor a változás szakítás ered-
ménye?

Amikor az áldatlan gazdasági helyzeten az alkotmány (himnusz, zászló 
stb.) módosításával kívánunk változtatni, nem teszünk egyebet, mint 
alkalmazkodunk az áldatlan állapothoz. Tesszük ezt azért, hogy leplez-
zük tehetetlenségünket.

Minek egy könyvre való, egy könyvnyi terjedelmű anyag egyetlen ötlet 
bemutatására?
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A jobb életvitelhez kell a műveltség.

A vegetálás az emberi lét második embrionális formája.

A védekezési formák végtelen változatát az ember személyiségét érintő 
teher súlya határozza meg.

A termelékenység növeléséhez nem öntudat kell, hanem önzetlenség. 
Hangyaszorgalom, beidegződött, gyors mozdulatok. Csakhogy ez már 
nem az emberré, hanem a hangyává válás útja.

Ahol a munkából kiszorul a fizikai kreativitás, ott a szellemi képességek 
sem jutnak kifejezésre.

Amikor nincs tévedés, félő, hogy fejlődés sincs. Illetve téves az egész 
irányelv. Ilyenkor a véletlen nagyobb szerephez jut a munkában, mert 
emberibbnek tűnik, mint a tudatos cselekvés, amely automatikus, tehát 
embertelen.

A tejjel táplált macska nemcsak az egeret felejti el kergetni, hanem az 
életről is lemond, illetve szerepet vált: öncélú szobadísszé válik.

A tömegtermékek előállítására fordított munkának nincs alkotó jellege, 
mert a munkába nem kapcsolódhat be alkotó módon az ember.

Amikor a munkában a gyorsaság, az automatizmus, a pontosság, az 
ismétlődés a cél, akkor a selejt emberi tartalma kiegyenlítődik a termék 
emberi tartalmával. A véletlen azonos lesz a szándékossal. 

Amikor a munkában a gyorsaság a feladat, az idő tartalmatlanul to-
vaszáll. Az ismétlődő mozdulatok automatizálódnak, az érzelmek kívül 
rekednek a munkán, az értelem, majd a ref lexek irányítják az embert. 
egyfajta önhipnózisos állapot vesz erőt az emberen.

Ha a mozgás olyan méreteket ölt, és olyannyira felfokozódik, hogy 
fejlődésgátló tényezővé válik (öncélúvá), akkor a rohanás annyit ér, mint 
az egy helyben állás: jóllehet egyik sem szolgálja a fejlődést. ez a vára-
kozás ideje, amikor a hőmérőt bámuljuk verejtékezve vagy dideregve, 
kedvezőbb hőmérsékletre várva, hogy cselekedhessünk. 

1984. szeptember 11.
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egyes országok termelékenysége azért alacsony, mert azt a legelöl rohanó 
országéhoz viszonyítják. De hogy az első is értelmetlenül rohan, e kérdést 
senki sem vizsgálja…

Alapvető kérdésekben a rögtönzés nem szolgálja az ember biztonságát. 
pedig a mai rohanó világban mást nemigen tehetünk. A kapkodásban 
figyelembe sem vesszük, hogy ez a vonat sehova sem visz bennünket.

Ha az érzelmeink nem adnak erőt a fejlődéshez, az értelmet hívjuk 
segítségül.

1975. október 31.

egyenlőség: én lopok, te lopsz, ő lop, mi lopunk, ti loptok, ők lopnak.

Az ötletszegénység külön művészeti kategória felétek?

Te tán ,,sztereókolorban” fingasz?

Az élet ma már olyannyira meghurcolja az embert, hogy az menekül 
tőle. A művészet pedig mindenáron léthelyzetének tudatára akarja 
ráébreszteni őt viszontláttatva vele azt, amitől irtózik, a VAlÓSáGOT. 
ezért nem vonzódik az ember manapság az igaz vagy lehetséges művé-
szethez. Helyette elfogadja akár a giccset is, ha az eredményes terápiának 
bizonyul. Mert itt már terápia kell a tömegnek, és nem felemelkedés. 
pSZICHOTeRápIA.

1988. január 13.

Teljesen mindegy, miről dadog, ha nem értem a szavát. A kiút a dadogás 
okainak felfedezése.

Hallgass el, hogy megértselek!

A magányos, visszavonult ember lehet kiegyensúlyozott személyiség is. 
Amikor visszavonultságának oka nem egyéb, mint a munkájában való 
elmélyülés, az önmegvalósulás magasabb fokára való törekvés. Részben 
ilyen a tudósok, a művészek, a bölcsészek stb. magatartása, amiért a 
néptömeg csodabogaraknak nevezi őket.
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Az ember alaptermészetéből adódóan valamilyen módon különbözni 
kíván a társaitól. 

lehet-e jónak lenni rossz időkben?

egy, kettő, bal, jobb! – szól a parancs. A menetoszlop végén egy rövid 
lábú bontja meg a gépies ritmust. fizikai hibája folytán válik ki ember-
ként a gépies menetoszlopból. Megteheti ugyanezt az ember, az alkotó a 
haladásért, tudatosan, szellemi síkon is.

A csupasz csiga bizonyíték arra, hogy nem a ház teszi a csigát. Amaz, a 
házzal rendelkező viszont röhög a markába, hiszen akkor is gyarapodik 
a háza, ha semmit sem csinál. Tudniillik minél jobban táplálkozik, annál 
jobban nő a háza.

Az emberre ez a szabály a legtöbb esetben fordítva érvényes. kivételt 
képeznek a csúszómászó csigaemberek.

Ma már van cipzár; nem kell a mellényt jól vagy rosszul gombolni be.

egymás legmélyebb megbecsülése abban van, hogy hagyjuk egymást 
dolgozni.

Mit tehet az iskola, ha tudatában van annak, hogy mindent nem taníthat 
meg a gyerekekkel? le kell építenie az ismeretanyagot. A minőségi reduk-
ció a lényegre törés, a tömörítés, az ismeretanyag esszenciára párlása.

Ismétlődő munka esetén, ha a pontosság a cél, nem történik semmi. 
Semmi emberi. Az egyedüli „történés” az idő visszafordíthatatlan folyása. 
Az időt tematizáljuk.

Ha olyan a világ, hogy gátolja vagy nem igényli a személyiségformáló 
alkotómunkát, illetve nem teszi lehetővé az ember felemelkedését, akkor 
egyre megy, mit csinál, minden cselekedet öncélúvá válik.

Az öncélú munkát rendszerint játéknak nevezzük. Bizonyos értelemben a 
művészetet is játéknak, komoly játéknak tekinthetjük, amelyből azonban 
sohasem maradhat ki az alkotószellem. Az alkotótevékenység a játékban 
mindig egy előre megadott, minden játékos és szurkoló előtt ismert sza-
bályon belül bontakozik ki. Így közérthető és élvezhető a játék.
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elmúlt a kiegyensúlyozott, jobbára statikus világ, amelyben a megőr-
zésen, és nem a változtatáson volt a hangsúly. Amelyben zavartalanul 
építhettük önmagunkat, hiszen az emberek felemelkedése egybeesett 
a fejlődéssel, e fejlődés záloga pedig az emberek közötti értékkülönb-
ség-többlet volt. Ma viszont kiegyensúlyozatlan világban élünk, s ez az 
állapot az emberre nézve egyidejűleg pozitív és negatív is. pozitív, mert 
az egyensúly elvesztése az előrelépés, a haladás feltétele is, és negatív, 
mert a fejlődésben végbemenő változások üteme mára meghaladja az 
ember pszichofizikai adottságait. Minél gyorsabban kell döntenünk egy 
kérdésben, annál átgondolatlanabb határozatok születnek, amelyek újra 
és újra változtatásra szorulnak. Minél gyorsabban kell cselekednünk, 
annál reménytelenebb, szellemtelenebb, gépiesebb, azaz embertelenebb 
a munka, mert nem bontakozhatnak ki teljes mértékben a képességeink. 
következésképpen: minél gyorsabb a fejlődés, annál véletlenszerűbb, 
annál öncélúbb. Az ember mind alacsonyabb szinten érvényesül. fej-
lődésünk önellentmondása abban van, hogy a haladás nem párosul az 
ember fölemelkedésével. ezért a haladás látszat. Csak az olyan munka 
teheti az embert emberré, amely nemesít. Itt viszont nincs idő az ön-
megvalósulásra.

kísérlet céljából helyezzünk a futószalagon dolgozó, betanított, írás-
tudatlan munkás mellé egy mérnököt, ugyanazon munka végzésére. A 
két ember munkájában nem találunk lényeges értékkülönbséget, mert a 
minőség rutin és nem alkotómunka kérdése. ám az alkotó jellegű fizikai 
cselekmény hiányában a mérnök szellemi tudástöbblete is rejtve marad. 
egész személyisége leomlik. és ez nem csupán a dolgozóra, hanem az 
emberi lét minden területére vonatkozik.

Szerintem, ha elidegenedésről van szó, akkor:

	 •	 megszűnik	az	ember	dolgok	feletti uralma,
	 •	 az	élet	a	kiszámíthatatlan	véletlenek	labdajátékának	

összevisszasága,
	 •	 az	alkotni	és	cselekedni	tudás	teljes	hiánya	lép	fel,
	 •	 pillanatoknak	való	kiszolgáltatottság	jelentkezik,
	 •	 kóvályog	minden,	és	semmi	sem	biztos,
	 •	 egymásba	folyik	álom	és	élet,	vágy	és	valóság,	félelem	és	igazság,
	 •	 átmenetiség,	a	hangulat	anarchiája,	lemondás,	kételkedés,	

felületre vetettség, a véletlen eluralkodó szerepe lép fel,
	 •	 az	ember	partikularitásba	szorul.

■■■  
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Az elidegenedést, a múlttal való kapcsolat elvesztését rövidzárlat 
idézi elő bennünk: itt és most.

A művészetet mentjük az elidegenedéstől, az embert nem.

nem a művészetet kell megmenteni az elidegenedéstől, hanem az 
embert. és mit eredményez az elidegeníthetetlen művészet? Azt, 
hogy magába zárkózik az alkotó, a művész, mert a zaj állapotában a 
szótlanság a beszéd.

■■■  
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A hiba nem a motorban van

Autóvezetés közben figyelmünk a forgalomra, a tájra stb., gondolatunk 
úticélunkra irányul. A gondolatok és vizuális képek változása közben a 
motor berregése a háttérben zenei aláfestésként húzódik meg, szinte észre 
sem vesszük. Az eszközt (az autót) háttérbe szorítja a rajta túlmutató cél. 
A motorra rendszerint akkor figyelünk fel, ha üzemzavart észlelünk, 
vagy ha lerobban. Ilyenkor úticélunkat (kényszerből és ideiglenesen) 
a motor megjavításának feladata váltja fel. Ilyenformán a motorjavítás 
és az úticél egybeesik. ez a meggyőződés a motor megjavításának ki-
látástalanságával arányosan erősödik bennünk, miközben darabokra 
szedtük szét a motort anélkül, hogy megtaláltuk volna a hibát. és mert 
meghibásodásnak nyoma sincs (a motorhiba tehát kívül keresendő), de a 
motor mégsem működik, megállapítjuk, hogy a motor öncélú szerkezet, 
semmire sem szolgál. értelme önmagában van. A további feladat tehát 
új motorok tervezése, de csupán tervezése, hiszen öncélúsága folytán 
a tervrajz is helyettesítheti a kivitelezést, annál inkább, mert a további 
munkának értelme nincs. 

Így válik az autómotor az esztétika tárgyává. Az ember azonban 
csak hamar rádöbben arra, hogy ez a sziszifuszi munka az élet öncélúsá-
gára, esztétikusságára utal. Ugyanis semmire sem való tárgyakat bárki 
készíthet, tehát az emberi érték degradálódik. Az ember itt ismeri fel, 
hogy a hiba nem az autómotorban (szét sem kellett volna tehát szedni), 
hanem a közegben keresendő. Autónkkal túlságosan magasan járunk a 
hegyekben, és az oxigénhiány okozza az üzemzavart. Minderre akkor 
ébred rá az ember, amikor maga is fulladni kezd. ettől fogva az úticél az 
autómotorról magára az emberre irányul: az önmentés minden további 
cél előfeltétele, a művészeté is. ezért személyes, megélt, szükségszerűen 
öncélú és önref lexív.

■■■  



■■■ Fejlődésről ■ 45 ■

Rohanás, rohanás, rohanás

Ha fokozzuk a rohanást, lehetőség nyílik arra, hogy utolérjük a múltat. De 
vajon hogyan érhetjük utol azt, amit egyszer már elhagytunk? Az egyik 
lehetséges válasz a kérdésre a televízióban hangzott el, amikor az egyik 
ismeretterjesztő-műsor orvosprofesszora azzal kezdte az előadását, hogy 
az ember számára kedvezőtlen mind a túl lassú, mind a túl gyors mozgás, 
mert érzékelhetetlenné válnak a törvényszerűségek. ezzel utalt az ember 
pszichofizikai adottságainak a mozgással szembeni lehatároltságára. 
A másik választ is a tévében hallottam. egy tudományos kerekasztal-
beszélgetésen hangzott el az a megállapítás, hogy mindazok a dolgok 
közül, amelyeket az ember fejlődése során megváltoztatott, legkevésbé 
változott az emberi agy.

Hozzuk most összefüggésbe a két kijelentést! Amennyiben a dolgok 
megváltoztatásával járó fejlődés a termelékenység növekedése révén az 
élet ütemének a felgyorsulásával jár (azt vonja maga után), eljön az idő, 
amikor agyunk megváltoztatására, azaz genetikai változtatásra lesz 
szükség ahhoz, hogy beilleszkedhessünk a magunk által létrehozott, 
száguldó világba. Csakhogy e változtatásra legfeljebb az elkövetkező 
generáció számíthat. Sokkal egyszerűbb volna lelassítani a fejlődés 
ütemét. ezzel megszűnne például a pazarlás, a szennyeződés, és leg-
főképpen ellenőrizhetnénk tetteink következményeit. Megvalósítható 
célokat tűzhetnénk ki magunk elé, és ezzel az emberiség visszanyerné 
önbizalmát, hiszen a megvalósítható cél azt jelenti, hogy az alkotómunka 
révén önmegvalósulhat az ember. 

Az első választ – mármint a túl lassú és a túl gyors mozgást – értel-
mezhetjük az emberré válás kezdeti időszakára, illetve mai életünkre. 
Amikor még az idő (óra, perc, másodperc stb.) ismeretlen volt, az idő 
múlását az évszakok jelölték. Az idő anyagi formát ölthetett, megfog-
ható volt. Mindenre jutott belőle bőven. napjainkban viszont semmire 
sincs elég időnk. nincs időnk cselekedeteink alapos átgondolására: a 
gyógyszerek, a gyomirtók, a rovarirtószerek stb. mellék- és utóhatásának 
kivizsgálására. nincs időnk az önmegvalósulásra, ami az emberré válás 
kezdeteinek civilizációs változata. Így érjük utol a múltat: az emberré 
válást biztosító fejlődés egy meghatározott ponton önmaga ellentétébe 
csap át, személyiséggátló, -romboló erővé alakul át. 

■■■  
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Veszünk még egy példát. Amióta ember az ember, az elektromág-
neses sugárzás végtelen tartományából csupán a 390-750 nanométer 
hullámhosszú parányi szakaszt érzékeli fény formájában. A 390 nm 
alatti értékek jelenlétében épp úgy sötétben vagyunk, mint a 780 nm 
felettiek esetében. 

Most már az a kérdés, mi a különbség a kétféle sötétség között. 
De lehet-e különbség egyáltalán sötétség és sötétség között? 

■■■  
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A húr immár nem arra szolgál, 
hogy dallamot szólaltasson meg. 
Azért van, hogy kipróbáljuk, 
meddig feszíthető.
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Az élet medve(szar)cukor: édes, keserű, fekete.

Az élet nem harmónián alapszik.

Az életből építkezünk, ám az élet darabokra szaggatott. egyensúly helyett 
diszharmóniát áraszt ránk.

Miért a szélsőségek határozzák meg korunkat?

legyen az élet fogalmi úgy, hogy a valóság láthatatlan részét hozzákép-
zeljük!

A világ sehova sem fut.
1986. augusztus 19.

A világ egy olyan süllyedő hajó, amely belülről kapott léket. ennélfogva 
megmenthető.

1989. szeptember 5., 04.00

Ha szembehelyezkedsz a világgal, robogó vonat elé állsz.

nagy rezervátum a világ. egy lócitrom tiszavirágai vagyunk. A világ-
mindenség egy szép pillanatában születtünk, de nyiffanunk is ki elerőt-
lenedve. Szopogatjuk a hónapoknak vélt perceket.

A világ körbe-körbe fut a saját farka után, pedig a kutya példájából tud-
juk, hogy csakis akkor érheti utol és haraphat bele, amikor megszédülve 
elesik, illetve megáll.
Minek hát ez a fárasztó, energiapazarló, szellembénító, személyiségrom-
boló, új értékeket létre nem hozó üresjárat?

Szétzilált önmagunkkal állunk szemben. ám ha elmarad a boldogulás és 
a várva várt sokoldalú személyiség kibontakozása, akkor nyilvánvalóan 
a világ megformálásában vétettünk.

lám, milyen hatalmas lett századunk embere! erőben túltesz az Istenen 
is (csak észben nem), mert az hat nap alatt teremtette a világot, századunk 
embere pedig egy szempillantás alatt végezni tud vele.

Mindinkább parttalan vizek hullámlovasai vagyunk a magunk te-
remtette viharban, ahol a folytonos egyensúlyozás a talpon- és felszínen 
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maradás feltétele. Ha kimerevítjük magunkat, elsüllyedünk. ám az élet 
mind nagyobb hányadát veszi igénybe ez a szellembénító kényszermu-
tatvány: önmagunk függőlegesbe „stimmelése”. és amíg állni, alkalmaz-
kodni tanulunk, az idő tartalmatlanul múlik.

Úgy tűnik, a veszélyt mégsem az atomfegyver jelenti, hanem az önkont-
roll hiánya. Az éhező világ is tud az atomveszélyről, mégis ragaszkodik 
az élethez. Az önkéntes halált a jóllakottak vállalják.

Itt nincs biztonság, csak folytonos kockázat van.

Jogos az önmentés, de nem jó a módszer. közben hátat fordítunk a 
valóságnak.

A világ, amelyben élünk, maga a megtestesült diszharmónia, disszonan-
cia, káosz. ezt mint létélményt érintenie kell minden alkotónak ahhoz, 
hogy munkái felérjenek a műalkotással.

Századunkban körhintára ült a világ, melyen elkábul mind a kapitalista, 
mind a kommunista. A lét alapját itt már nem az a marxi kérdés képezi, 
hogy kié a gép, hanem az, hogy hogyan lehetne megzabolázni a gépet, 
hogy ismét földet érjen a lábunk. leszállunk vagy szétszállunk? Hová 
lett a gépkezelő? Talán kibírjuk addig (megérjük!), amíg elfogy az üzem-
anyag? ezek az alapvető kérdések foglalkoztatják az embert.

Mennyország a földön sem teremthető meg ellentétpárja, a pokol nél-
kül, mert azok egymást feltételezik. egymás ellenpontjaként léteznek. 
ám ha a kettő között kezd elmosódni a határ, akkor rendszerint nem 
a pokol közeledik a mennyországhoz, hanem fordítva: a mennyország 
válik pokollá. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy egy magasabb rend 
fenntartása állandó erőfeszítést igényel, míg a pokol minden erőfeszítés 
nélkül (vagy éppen annak híján) jön létre.

Az alapkérdés az, mi kényszeríti rombolásra a simogatni tudó kezet a 
civilizált ember esetében…

A földi élet akkor értelmes, ha nem üres. ámen.

Hogyan alkalmazzuk a csigahívogatót a meztelen csigára?
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Rablók társaságában gyanús, aki ellenzi a lopást. Így alakul ki a világ-
maffia.

A Hídban5 olvastam: „Ahol csak egy igazság van, ott egy sincs.” ez 
nyilván egyik véglet, mert ahol mindenki bizonyítani tudja az igazát, ott 
sincs (kollektív) igazság. Századunkban efelé a másik véglet felé halad 
a világ. A véleménykülönbségek egy bizonyos határig építhetnek egy 
igazságot, majd azon túl lebontják azt.

1985 májusa

Ha mindenkinek igaza van, nincs igazság.

Melyik a hétfejű sárkány igazi arca? nincs igazi, csak sok arca van.

Minél véletlenszerűbb egy jelenség, annál kevésbé embert igazoló telje-
sítmény, annál nyitottabb. A nyitottság befejezetlenség.

Az éjszaka csendjében a váratlan kutyaugatás jobban megrémíti az 
embert, mint a nappali élet zajában az ágyúdörrenés. A csendben a légy 
zümmögését is élvezni tudjuk.

Mindannyian pihenni vágyunk: csendben, halk zene mellett, félho-
mályban. A félhomály kihívóbb, mint egy csomag, amelynek a tartalma 
ismeretlen.

Az írónak nem a kézírását és nem is a könyvét csodáljuk, hanem a gon-
dolatvilágát.

egy szólásmondás szerint a bátor ember egyszer hal meg, a gyáva pedig 
többször. A gyáva tehát többször átéli a halál borzalmait. Márpedig aki 
közel járt a halálhoz, az tudja értékelni az életet is. Másrészt abban a kivé-
teles helyzetben van, hogy többször átélheti az újjászületés gyönyörét is. 

ezek a hasznos élettapasztalatok képessé tehetik arra, hogy együtt 
érezzen a bajbajutottakkal.

Ha a nagyhatalmak bátor emberekből állnak, akkor mindannyian 
egyszer halunk meg, de mindörökre. Így hát a gyávákra vár a világ 
megmentése, megváltása. A gyávákra, akik féltik az életüket, és ezzel 
együtt mások életét is.

 5  1934-ben alapított, Újvidéken megjelenő irodalmi, művészeti és társadalom-
tudományi folyóirat.
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Valaki azt mondta egyszer: 
„A művész feladata, hogy őszintén 
beszéljen, és mindent mondjon el …”

Úgy látszik, ezen a ponton a 
művész ellentéte a polit ikusnak, 
akinek legnagyobb erénye az 
alkalmazkodás, a megbékélés. 
(Egyébként állandóan 
háborúznánk.)

Nem csoda tehát, ha a 
művész a szocializmusban is 
gyanús személy marad, mert az 
igazság korai feltárása mindig 
félremagyarázható.

Én a haladás mellett vagyok, 
de takt ikátlanul. Ezért érdekel 
a művészet, és nem lehetek 
polit ikus.

 
1978. július 19.
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A művészet útközben készül: születés és halál között.

A művészet a létállapot szeizmográfja: amilyen a kor, olyan a művészet is.

A művészet első számú kérdése: mennyire vagyok még önmagam, miután 
az élet azt követeli tőlem, hogy mindig másként legyek önmagam. ez a 
követelmény majdnem azonos azzal, hogy mindig más legyek, mint ami 
vagyok. A művészet tehát személyes kérdés.

engem nem az egyéni stílus kialakítása foglalkoztat, mert nem a művészet 
a cél akkor, amikor az ember van válságban. A stílusbeli változások, a 
beérés elodázása nálam (amit meg nem értésből gyakran divatnak mi-
nősít a kritika) annak következménye, hogy mindig másként próbálok 
rámutatni ugyanarra az emberi problémára, amely nehézséget gördít a 
művészet, az emberré válás elé. Maga a művészet divatszerű változása, az 
eklekticizmus, a stílustalanság is az önmegvalósulás kérdéseire utal.

paradox módon úgy is fogalmazhatnék, hogy a művészet akkor a 
legemberközpontúbb, amikor önmagát veszi célba, amikor a művészet 
célja a művészet.

nálam nem a téma változik, hanem a hozzáállás.

Amekkora az ember, akkora a művészete.

nem hiszek a művészet megváltó erejében. Csupán az ember szétszóró-
dására, a személyiség válságára hívja fel a figyelmet.

A képzőművészet az egyetlen a művészetek között, amelyben a kézírást 
művészetként csodálják.

Művészet csakis ott lehetséges, ahol az ember munkál (és nem botorkál), 
ahhoz viszont, hogy munkálkodhasson, élnie kell (és nem vegetálnia).

Századunkban minden művészeti törekvésnek egy az alapja, csak más-
képp értelmezi, más vetületben tárja elénk azt.

A művészet ma aforizmákba, metaforákba tömörül. A bőbeszédűségben 
elvész a tartalom, ráadásul időigényes is. ez a regény átka.
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Az egyéni stílusról

Mi az egyéni stílus a képzőművészetben? Úgy festeni, ahogyan még 
senki sem festett?

nem. Az alkotó célja a művészet új vetületeit, lehetőségeit feltárni. e 
munkafolyamatban alakul ki a stílus. pontosabban maga a munkamód 
a stílus. Stíluskeresés helyett művészetkeresés.

A művészetkeresés nem tűri a kereteket. A művészetkereső mindig 
igyekszik kilépni a körből, mielőtt az bezárulna. emiatt látszólag hatá-
rozatlan, kiforratlan. nincs stílusa.

A hagyományos értelemben vett egyéni stílus sokszor a festőre vo-
natkozó ismertetőjelekből áll, amelyek azáltal válnak ismertetőjelekké, 
hogy a festő alkotásaiban ismétlődnek variációk formájában.

egyes festők egész életükben ugyanazt mondják el a művészetről 
más-más változatban. Végtelen spirálköröket vonnak maguk köré. 
picasso6 az első festő, aki több irányzat képviselője, sőt megalapozója, 
megteremtője, felfedezője. picasso nem az irányzatokat kereste, hanem 
a művészet lehetőségeit.

Századunk a picasso-féle alkotótípusokat igényli, bár látjuk, hogy 
ez a horizontális kutatás bizonyos értelemben kizárja az elmélyülés 
lehetőségét.

emlékszem, két évtizeddel ezelőtt még senki sem akart kombájnnal 
aratni, mert a gép felületes, elszórja a szemet, a termést. Ma egy erőta-
karmányon nevelt csirkét ettem. Rossz íze volt, de másmilyen nincsen. 
Javítani kell a takarmány minőségén. A csirke marad.

Az egyéni stílus hagyományos értelmezésben jelenthet határozott 
jellemet, kiforrott egyéniséget, de lehet a bátortalanság, a leblokkolás, 
a korlátoltság eredménye is. A rigófüttyöt az ismétlődő „melódia” teszi 
felismerhetővé, egyénivé.

A jövőben az egyéni stílus a kutatás módját, területét, mélységét 
fogja jelenteni.

Mit jelent ma egyéninek lenni, önmagunk maradni? Mindig a legmeg-
felelőbb módon védekezni az életből áradó elszemélytelenítő hatásokkal 
szemben. A védekezési forma mindig attól függ, merről jön az ütés, döfés. 
erre nincs recept, mert ez előreláthatatlan. Az egyénieskedő művész 
előre eldönti, hogy minden alkalommal balegyenessel üt vissza. Akkor 
is, amikor a támadó mögötte áll.

 6 pablo picasso (1881–1973) spanyol származású francia festőművész.
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Az egyéni stílus olyan, mint a jó reklám. Annyiszor halljuk, látjuk, 
hogy ha oda sem figyelünk rá, akkor is tudatunkba vésődik. Választás-
kor aztán a százszor elhangzott, belénk táplált árucikk mellett döntünk, 
függetlenül annak minőségétől.

Az egyéni stílus egyfajta önismétlés, elzárkózás, elszigeteltség, leblok-
kolás. Sokan tévesen az erős jellemmel azonosítják. Van valami öndo-
kumentáló értéke, jellege: elárulni valamit önmagunkról, legintimebb 
énünkről. De semmi több.

lefestheted, lerajzolhatod örömödet, bánatodat, de mi köze ennek 
a művészethez?
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Mikor politizál a művészet?

A legerősebb társadalmi vonások akkor jelennek meg a művészetben, 
amikor társadalmi válság folytán (pl. világháború) az ember alapszükség-
lete, a szabadság vagy maga az élet forog kockán. egyszerűen azért, mert 
a társadalmi-politikai cél és a művészet célja egybeesik. Bár a szocialista 
forradalmon kívül más szabadságról álmodik az uralkodó osztály és más 
szabadságról a művész, illetve a nép. Ilyenkor erős a politikai színezet a 
művészetben. Ilyenkor válhat a művészet részévé a politika.

egy kiegyensúlyozott társadalomban a művészet akkor politizál, 
hogyha:
	 •	 kiskorúsítják,
	 •	 képtelen	talpra	állni,
	 •	 imponálni	akar.

A művészet ma nem a megőrzésen, hanem a változtatáson alapszik. és 
ez nem a művészet találmánya, hanem az élet túlfokozott mozgásának 
következménye.

Ahol az ember helyet kap ebben a világban, ott, azon a helyen, szinten 
találtatik a művészet is.

A személyiség válsága az egyedüli oka a művészet válságának. Ha ilyen 
jelenségről beszélhetünk egyáltalán, hiszen az ember a művészetben saját 
emberi lényegét, lényét kutatja. ám ha az egyed-társadalom reláción 
zárlat keletkezik, az ember és a művészet is magára marad. Önmagát 
keresve (látszólag felszínesen) formai kérdésekben éli ki magát. Mert ez a 
lehetséges. Ha nincs tartalom, a mozgás létezésének puszta érzékeltetése 
önmaga tartalmává válik, annál inkább, mert éppen a túlfokozott moz-
gás semlegesíti a tartalmat az emberi képességek gyorsasággal szembeni 
lehatároltsága végett.

1988. július 8.
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Ha önmagát őrzi az ember, akkor elveszítheti a lépést az idővel, a korral, 
ha viszont rohan a gépi teljesítmény után, menthetetlenül felőrlődik, 
szétszóródik. e két véglet közt találhatja meg helyét a művészet.

Az alkotók nem vállalkoznak nyelvi-formai császármetszésekre.

A hagyományos alkotótípus önmagát járja körül.

A szocrealizmus a társadalmi érdekek alárendeltjeként bánt a művé-
szettel.

Az ahány ember, annyi művészet jelszóban maga a művészetfogalom 
relativizálódik.

Ha már nincs értelme a kreatív munkának, akkor tétlenség helyett al-
kossunk az alkotásért.

Minél szabadabb a művészet, annál elfoglaltabb (önmagával!) az ember.

A művészet életbe történő visszavonulásának tüneteit jelzi az elmúlt 
száz év képzőművészete.

A művészet problémái objektívek. A szubjektív ügyek, bajok nem a 
művészet célját szolgálják.

A művészet saját magának létezik. A művészet egyedüli követelése a 
művészet. A művészet a művészet definíciója.

A napjainkban zajló dinamikus művészeti átalakulások viszonyában az 
öncélú játék a tehetetlenség megnyilvánulása.

Ha a művészet egyszer kiegyenlítődik az élettel, akkor az élet nem lesz 
többé élet a szó emberi értelmében.

Megvalósulhat Van Gogh7 álma, a nagy népi művészet. Már szemta-
núi vagyunk az amatőrizmus feltörésének, a naiv és álnaiv művészet 
virágzásának.

 7 Vincent Van Gogh (1853–1890) holland impresszionista festőművész.
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Akkor lesz minden emberből művész, ha majd az emberek közti képes-
ségkülönbségek idő hiányában nem jutnak kifejezésre. Amikor a munka 
elveszíti hasznosságát. erre azonban remélhetőleg nem kerül sor…

A művészet hőmérőként viselkedik.

Ma nem a maximális képességek fitogtatása a művészet, hanem a világ 
diktálta kibontakozási lehetőség megsejtése.

A művészetnek van egy latens állapota, az eszme feltalálása és a haszno-
sítása közötti időszak. Sok alkotó számára örökké lappangó állapotban 
marad a művészet.

Az új művészeti törekvések jellemzője: nem tetszeleg, a józan észre apellál. 
ez utóbbi századunkban minden jel szerint fogytán van.

1980

nincs statikus művészet. Ami tegnap történt, az ma történelem.

1971. február 26.

Ha minden szurkoló a sportra szánt idő- és anyagi befektetésének egy-
tizedét a művészetre szánná, megváltozna a művészet-közönség viszony. 
A művészet a társadalomban ma már nem vállalja az udvari bolond 
szerepét, bár hajlamos a játékra.

1971. március 1.

Vannak alkotások, amelyek külsőleg hasonlóak (pl. Malevics, Mond-
rian8), az eszme, az alkotó szándéka azonban külön-külön értékké 
emeli azokat.

Amíg az önmegváltoztatás szűnni nem akaró kényszermutatványa tölti 
ki az életünket, addig a talpra állásra tett valamennyi kísérlet művészi 
aktusnak tekinthető.

Századunk képzőművészetének összképe egyetlen optikai képre emlé-
keztet: az ellentétek vonzásában megnyilvánuló vibrációra.

  8 piet Mondrian (1872–1944) holland festőművész.
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A hagyományos képzőművészet emlékművet emel a művészetnek.

1978. január 30.

Milyen művészetnek állíthat szobrot a megsemmisülésünk?

nem a művészet formálja a kort, hanem a kor szab irányt a művészet-
nek. Immár az embernek is, miután a fejlődésnek nevezett változások 
függetlenek az ember felemelkedésétől.

Az alkotók többsége befelé fordulással válaszol a létállapotra.

Vegetálunk, vegetálunk, a művészet meg a történelem felett lebeg.

A félreértésből vagy a nem teljes megértésből születik a MáS.

A művészet nem válhat társadalmon kívülivé egyszerűen azért, mert a 
társadalom fáján terem.

A kultúra a társadalom lelkiismerete.

Miért kell sokat és annyi jót írni olyan tárlatokról, amelyekről alig van 
mit mondani?

Ha az ember folyton saját gyökerében gyönyörködik, akkor félő, hogy 
sohasem fog virágba szökkenni mások gyönyörködtetésére.

1991. január 8.

Az igaz művészet (tehát azok a törekvések, amelyek a művészet fejlődé-
sét szolgálják) mindig humanista volt és lesz. ékes bizonyítéka ennek 
a fasiszta „művészet”, amely képtelen volt olyan eredményt felmutatni, 
amellyel hatást gyakorolhatott volna a művészet fejlődésére. ezzel szem-
ben a művészet igen korán rámutatott a fasizmus emberiességet tipró 
politikájára. elég, ha csak a DADáT említem.

A szocializmusban nem alakulhat ki ellentét a művészet és a társa-
dalom törekvése, célja között. Mindkettő az emberi értelem felemelé-
séért küzd. félreértés azonban – sajnos – akad, egyéni érdekekből és 
tudatlanságból.
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A művészet nem egy ország, hanem egy egész kor problémáira reagál. 
e probléma mindenki problémája, keleten, nyugaton egyaránt. nem 
menekülhetünk tőle adminisztratív húzásokkal.

1978. július 21.

A művészet nem udvari bolond.

nem kívánhatjuk a művészettől, a szocializmusban különösen nem, 
hogy a nagyközönség szórakoztatását vállalja, az alkotó pedig az udvari 
bolond szerepét töltse be. A gondűzést bízzuk a futballra meg a televí-
zióra. Bár az utóbbi nagy lehetőségeket kínál a továbbképzésre a szó 
legtágabb értelmében.

napjainkban egy bizonyos ponton a lét és a művészet kérdései metszik 
egymást, sőt egybeesnek. Vagy így volt ez minden korban?

Ha az ember veszélyben van, akkor a művészet nem esztétizálhat.

Megtagadni a gyökereket annyit jelent, mint a biológiából művészetet 
csinálni. és ugyanezt teszi a filozófia is: fontosabb, hogy szépen fejezzük 
ki magunkat, mint az, amit mondunk.

1982. augusztus 21.

A kortárs képzőművészeti alkotások egyszerűségükkel gyakorta okoz-
nak csalódást a gyerekeknek. e munkák láttán, esztétikai értékelés órán 
(alapos előkészítés mellett és ellenére) sokszor kibuggyan belőlük egy-egy 
őszinte megjegyzés: ez is valami? ezt én is megcsinálnám. különösen 
az expresszionizmus, a mértanias absztrakciók, az absztrakt expresz-
szionizmus és azok a munkák okoznak kiábrándulást, amelyek erős 
torzításokkal (anatómiai) jelenítik meg az embert, amelyek a primitív 
művészetekből merítenek ötletet.

A gyermek elvárja, hogy a felnőtt produkciója messze túlszárnyalja az 
ő teljesítményét, s ha ez elmarad, joggal teszi fel a kérdést: Mi a művészet 
ezekben a munkákban?

képzőművészetről lévén szó mi is megkérdezhetjük: Miben rejlik a 
gyerek és felnőtt közti különbség, értéktöbblet, ha azt az objektiváció 
nem igazolja? Természetesen az elméleti megalapozottságban, amely 
írott szövegben jut kifejezésre. Csakhogy ez már nem képzőművészet, 
legfeljebb művészetfilozófia, művészetelmélet stb.

Ha nevelési kérdéseket az általánosból kiindulva közelítenénk meg, 
és úgy haladnánk a konkrét okok és feladatok felé, akkor elsőként a világ 
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nevelő hatásáról kéne szólni, amely egyre erősödik, növekszik. Az utca 
egy természetes létállapot felé sodorja a fiatalokat, amilyen a gyermekkor 
felelőtlen világa.

Az ismétlés, az önismétlés a közönyre, a vegetálásra, tágabb értelemben 
az emberi lét öncélúságára utal, amikor az ember csupán azért tesz va-
lamit, hogy elüsse az időt.

A művészet önmegvalósulása az ember önmegtagadása.

A művészet közvetlenül nem érdeklődik a társadalmi történések iránt. 
Így a művészet önmegvalósulásában elidegenedik a társadalomtól.

A művészet kezdete a kockázat vállalása: értelemmel és kritikus szemmel 
be kell járni a művészet útját egészen a szakadékig.

Melyik művészet tesz nagyobb szolgálatot az embernek: az, amelyik a 
szoba sarkában (kép, szobor stb.) szórakoztatja a ház lakóit elhitetve 
velük, hogy a ház körül minden a legnagyobb rendben van, vagy az, 
amelyik ingerli, sokkokkal ébren tartja az embert, és felhívja a figyelmét 
arra, hogy veszélyben a ház?

A modern művészetet önmaga viszonyában szokás értékelni, pedig a 
kor szelleme kimutatható az emberi lét minden területén.

A modern művészetet, mert nem kommunikatív, diszkvalifikálják azok 
a marxisták, akik a kultúra tömegesítését kívánják megvalósítani, meg 
azt, hogy a művészet minél szélesebb népréteg tulajdonába kerüljön.

ne feledjük azt a tényt, hogy az a művészet, amely mindenkihez „közel 
áll” és „érthető”, soha nem volt és ma sem lehet művészet, csak annak 
pótszere. nem arról van szó, hogy a művészet csak az „elit” számára 
legyen hozzáférhető, hanem arról, hogy a művészet természete olyan, 
hogy nem tömegesíthető.

A századelőn a képzőművészet befelé fordulása válasz volt az elidegene-
dett létre. Végkifejletében az absztrakció a szépet is száműzi a műből, 
hogy a befogadó figyelmét saját belső problémájára irányítsa. A művé-
szet önmagával való foglalkozása azonban az ember magárautaltságát 
tükrözi. Sajnos azóta sem sikerült hidat verni az egyed és a társadalom 
között, ellenkezőleg: a szakadék minden jel szerint tovább szélesedik. 
ezt tudatosítja a nyolcvanas évek „csúnya” művészete. nem tetszeleg, 
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hanem a lélek káoszát tárja elénk minimális „rendet” teremtve, hogy 
nyoma maradjon az embernek; különbözzék a nihiltől.

némelyik művészeti törekvés évtizedekkel ezelőtt megásta a művészet 
sírját. Azóta minden arra tartó mozgást „halottas menetnek” néznek. 
Ilyenkor melldöngetve kiabálják: „Itt hozzák a halottat. Megjósoltuk mi 
ezt idejekorán!” Aztán, amikor felismerik a sír mellett elhaladó melóso-
kat, akik feszület helyett kapát visznek a vállukon, csalódottan húzzák 
be fejüket a sírgödörbe és tovább várakoznak a katasztrófára. Miközben 
fölöttük az élet (a lehetséges élet) folyik tovább.

A tanulság: nem művészet kijelölni a művészet sírhelyét. A művészet: 
ráérezni arra, hányadán állunk az élettel. A halál lehet a művészet ihle-
tője, de a művészetnek nem sajátja.

A kortárs művészet nem a társadalom ellen harcol, amelynek függvénye, 
hanem saját érdekében dolgozik. e zárkózottság látszólagos. nem kell 
aggódni: munkája eredményének egyedüli örököse a társadalom.

néha szükségét érzem visszatérni a hagyományos formákhoz. Viszonyítá-
si pontként megérinteni azokat, fölmérni az ismeretlen irányába megtett 
(látszat)távolságot, az útirányt, továbbá, hogy újabb tapasztalataimat a 
régi formában hasznosítva kibővítsem az ismertnek vélt értékek határait. 
Olyan biztonságérzet ez, mint amikor a gyermek a sötétben megérinti 
anyját, hogy érezze a jelenlétét, majd a másik percben szidni kezdi.

Amíg az önmegvalósulás, a személyiség kibontakozása együtt járt és 
feltétele volt a fejlődésnek, addig a művészet is fejlődni látszott. A művészi 
és az emberi célkitűzés megegyezett és az utánozhatatlanig tökéletesített 
munkában jutott kifejezésre. Az emberré válás folyamata a munka által 
történik. feltétele az elmélyülés, az alaposság, a mindent beleadás, az 
alkotómunka. ez szüli a csúcsteljesítményeket.

Mindaddig, amíg az ember felemelkedése a társadalmi fejlődés feltétele 
volt, a kiváltságos képességek érvényesültek a művészetben is.

A művészet megszelídítette, magához formálta a világot. Mindig mást 
festeni, de lényegében ugyanúgy: a magunk módján. ebből bontakozik ki 
az egyéni stílus. Olyan igény, érzet alakul ki, hogy az embernek „örök” ér-
tékeket kell létrehoznia. A célkitűzés tehát a tökély, a halhatatlan(ság).
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Hegel9  a művészet válságát a szellem fejlődésében jelölte meg, mintegy 
előrelátva, hogy a szellem meghatározott fejlődési szintjén túlhaladja a 
művészetet, vagy legalábbis értelmezésének évezredes formáját. ez az átala-
kulás az esztétikai műben destrukció formájában jelentkezik, és fokozatosan 
kikezdi a művészetek határait (interdiszciplinák) is. nyilvánvaló továbbá 
az is, hogy a szellem „diadala” nem egyoldalú jelenség, nem is egyirányú 
hatás eredménye, hiszen a szellem fejlődése munka eredménye és együtt 
jár a filozófia, a tudomány és a technika stb. fejlődésével. A munkaeszkö-
zök tökéletesedése például a termelékenységet növeli. A munkaeszközről 
tehát nemcsak a társadalmi berendezésre következtethetünk, hanem az 
életmódra, az élet intenzitására is. A nagyipari termelés mindenképpen az 
ész diadala, de a felgyorsult élet sokoldalú, és váratlanul nagy terhet ró az 
emberre. Úgy is mondhatnánk, hogy az ember, beugorva az általa előidé-
zett forgatagba, szinte beépült annak kuszált, már-már ellenőrizhetetlenül 
szövődő hálójába.

A primitív művészetek századunkbani újrafelfedezése és a modern mű-
vé sze tekkel való rokonítása annak tudható be, hogy őseinknek nem volt 
hatalma a természet felett, napjaink embere pedig a változások gyor-
sasága miatt önmaga feletti uralmát veszíti el. emiatt csupán feltételes 
fejlődésről beszélhetünk.

Hogy miben áll a nyolcvanas évek képzőművészete? Mértaniasnak ma-
radni eldobva a kubizmust és a konstruktivizmust.

Mi hát az új az „új művészeti gyakorlatban”?

A külső kritika intenciója: a művészet ne legyen művészet.
A művészet intenciója: a világ (ne) legyen világ.

A kritikára munkával kell válaszolni.

A képregény meggyorsítja a vizuális információk birtokba vételét az 
olvasástechnika kiküszöbölésével. Az olvasástechnika nem minden 
ember sajátja.

  9 Georg Wilhelm friedrich Hegel (1770–1831) német filozófus. 
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A múltban folyton azt hangoztattuk, hogy a téma az utcán hever, csak 
meg kell találni, le kell érte hajolni. napjainkban az alkotók gyakran 
az időt tematizálják. pedig az idő akkor válhat témává – és ez a gesztus 
akkor nyerhet általános érvényességet a művészetben –, ha a téma helyett 
az ember hever az utcán, csodálkozva a felette elmúló időn.

Számomra nem az az aggasztó, hogy századunkban a szubjektum veszít 
jelentőségéből, és lassacskán átadja helyét kollektív, jó értelemben vett 
középértéknek. A probléma abból ered, hogy ez az új érték elsősorban a 
csúcsok lebomlásának eredménye, és nem az alsó szint felemelkedésének 
tudható be. nem a néptömegek jutottak közelebb a művészethez, hanem 
a művészet süllyedt le.

Századunkban az idő, a negyedik dimenzió kérdését, jelenlétét a felgyor-
sult és egyre gyorsuló élet vetette fel. ez hívta életre a relativitáselméletet, 
az atomszerkezet részletes megismerését. Atomizálódott a munka folya-
mata és a családi kapcsolatok felborulásával a társadalmi lét is veszített 
kohéziójából. A gép azonban ennyivel sem éri be: hasadást próbál előidézni 
az ember személyiségének fizikai és szellemi énje között. ebben rejlik 
fejlődésünk önellentmondása. Hiszen a változások ütemét követni sem 
tudjuk. Alapvető kérdésekkel (létkérdésekkel) kerültünk szembe, mert 
nem funkcionálunk emberként.

lebomlanak-e az eddig emberinek vélt értékek? Tudunk-e alkalmaz-
kodni a gép diktálta életkörülményekhez? lesz-e erőnk emberhez szabni 
a fejlődés ütemét?

egyesek szerint a művészet arra hivatott, hogy elviselhetőbbé, élvezhe-
tőbbé, szebbé tegye életünket. általa megkönnyebbülünk, mint a gyónás 
vagy a labdarúgó-mérkőzés után.

Ma már világos, hogy az alkotás nem korlátozódhat a vonalra, a színre 
és a formára, illetve a képzőművészetre. A kitörés végleges és vissza-
vonhatatlan.

napjainkban nem csupán hangoztatjuk, de jórészt valóra is váltjuk 
Malevicsnek a századelőn elhangzott, a művészet autonomiáját hirdető 
szavait, melyek szerint a művészet „megáll” önmagában, minden más 
(vallás, politika) nélkül. ezen alapszik az egész avantgárd művészet, 
amely önpusztítása árán kihordta a „belső kritikán” alapuló konceptuális 
művészetszemléletet.
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A művészet kérdését az emberi lét felől kell megközelíteni. Már csak 
azért is, mert a kettő közül az ember létezett elsőként, és nyilvánvaló, 
hogy a művészet öncélúsága mögött a lét céltalansága, az ember önma-
gától való eltávolodása áll.



■ Markulik József ■ 68 ■  Torzóban maradt életmű ■■■  

 

feSTéSZeTRŐl

Ha ecsettel minden megvalósítható a festővásznon, akkor nincs létprob-
léma, amely veszélyeztethetné a művészetet. ám amennyiben létezik 
ilyen gátló tényező, akkor a művészet eszközei között szükségképpen 
megjelennek a valóságos tárgyak, olykor maga az ember is.

1987. november 15.

A festmény és általában a manuális művészetek válságát nem a meg-
sokszorosítható alkotások idézik elő tömeges megjelenésükkel, hanem 
a szellemi és a f izikai cselekvés kölcsönhatásán alapuló manuális 
alkotómunka értékcsökkenése. ezt pedig éppen a tömegtermelés, az 
automatizáció váltja ki.

A televízió hőskorában maga az új médium kényszeríti a festőt arra, 
hogy kitágítsa a festészet határait, fogalomterét, hogy változtasson azon 
az évezredes, begyepesedett álláspontján, amely szerint a festészethez 
vászon, továbbá festék, ecset és festő kell.

A festészetben nincs helye a szónak, a monológnak, hiszen a festő gon-
dolatait, érzelmeit nem szavakkal, hanem színekkel fejezi ki. Monológról 
a festészetben eddig nem hallottam.

Hacsak nem mellékel a festő minden alkotásához hangszalagot. Ami 
nem is rossz ötlet/javaslat egy intermediális műfaj létrehozásához.

egy festő a munkásságában szép fejlődést mutathat anélkül, hogy köze 
volna a művészethez annak, amit produkált.

A művészet a festészetben valahol az ecset és a vászon között „él”, amíg 
az ecset a vásznat érintve halad.

1979. február 1.

A tévé, a számítógép és az atomok korszakában a műtermében „festő” 
művész elveszett ember.

A hagyományos festmény az információk vására.

■■■  
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A gyilkoló festő

A festő a dinamikus művészet korában vadászra emlékeztet: megöli a 
művészetet, és azután a kiállítótermekben a döggel dicsekszik; magát 
az életet látja benne.

A konceptuális művészet érdemei közé tartozik, hogy felszabadította 
a művészetet kiszolgáltatottsága alól. A művészet először vált függetlenné 
létezése óta. eközben sok minden kiderült róla. például az, hogy nem 
csinálni kell, hanem felfedezni, újra felfedezni, követni és élni hagyni. 
erre a célra ma kőbaltának tűnik az ecset. A legtöbb esetben elegendő az 
aktív megfigyelés, keresés, kihívás, irányítás, befolyásolás, beavatkozás 
stb. Az erőszak, a megsemmisítés idegen a művészettől.

Ha az élményt, a felfedezést nem magunknak szántuk, rögzítésére, 
dokumentálására alkalmasak az idődimenziójú médiumok: elsősorban 
a videoszalag, a film (mozgófilm), a hang, a fénykép stb.

A művészet tehát felszabadult, de létezik-e abszolút függetlenség, 
amire a konceptuális művészet törekszik? Hiszen az alkotó is képtelen 
önmagában elkülöníteni az alkotói lényét például a társadalmi lényétől. 
és az emberek, az országok egymásrautaltsága létszükséglet.

Ha hiszünk a művészetben, akkor tiszteljük azt, és harcoljunk relatív 
autonómiájáért, és fogadjuk el érdektársulását más szférákkal. Ha pedig 
nem kell a művészet, akkor minek ez a nagy temetkezési ceremónia?

Természetesen kell a művészet. és bár szellemi eredetű (az is volt 
mindig), fogalmilag létezik, létszükségletből anyagi alapra kényszerül. 
Az anyagi alap lehet szöveg, elméleti utalás, kiindulópont a teljes meg-
semmisüléshez. A klasszikus festmény sem több a kiindulópontnál, de 
hiányossága az, hogy elsősorban minden más, és csak e minden más 
üzenetrétegei mögött elrejtve van (ha van!) utalás a művészetre. A kon-
ceptuális művészet tehát folytatta a Brâncuşi-féle10 hámozást, de magasabb 
szinten, most már a képzőművészeten kívül.

1979. március 5.

 10  Constantin Brâncuşi (1876–1957) román szobrász.
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Másként vagy ugyanúgy?

A letűnt korokban a festő mindig mást festett ugyanúgy. A téma változott, 
nem a hozzáállás. Az „ugyanúgy” önmagunk körüljárása, önmagunkban 
való elmélyülés, személyiségünk építésének útja. egyfajta mozdulat-
lanság, amely az öngyakorlásra összpontosít. Az „ugyanúgy” maga a 
stílus kialakulása, a személyiség kibontakozása, a csendes beérés és az 
elkerülhetetlen beskatulyázás útja.

ezzel szemben korunk festője folyton ugyanazt festi, de mindig más-
ként. egyetlen témát jár körül, de mindig másként közelíti meg azt. ez 
a kreatív mozzanat az ismétlés egyhangúságában. nem a kibontakozás 
útja ez, hanem személyiségünk kitágításának, szétfeszítésének útja. 
Önmagam lenni mindig másként – kizárja annak lehetőségét, hogy 
igazából önmagam legyek. Az örök ifjúság ígérete a soha be nem érés 
árán. A kibontakozást megelőző állapot ez a mostani. A talpra állásra 
tett kísérletek változatai. A folytonos újrakezdés ideje. Menetelés, de 
sehova meg nem érkezés.

ebből adódóan napjaink festője folyton ellentmondásban van ön-
magával. Az ellenpont a kompozíciót és a harmóniát (egyszóval: az 
esztétikai mércét) helyettesítő elem. látszólag, mert ugyanazt a kérdést 
veti fel, ugyanazt a létállapotot jeleníti meg a megnyilatkozni nem akaró 
konceptualista, az alkotás folyamatából önmagát kirekesztő minimalista, 
a társadalmi létnek hátat fordító, öncélúan sziporkázó szín- és formajáték 
művelője, a szándékosan befejezetlenül hagyott festmény, film, regény. 
egyszóval a nyitottság, a többértelműség, a linearitással való felhagyás, 
a sehonnan sehova állásfoglalás. egyazon létállapot szülte az eklektikát, 
továbbá azokat a jobbára konceptuális színezetű kísérleteket, melyek a 
művészetet az élettel próbálják kiegyenlíteni (dada, happening, body art, 
tájkorrekció stb). Szerencsére sikertelenül. Ugyanabban a létállapotban 
nyerhetnek létjogosultságot a valóságtól történő menekülés különböző 
formái. Gondolok itt a naivak és álnaivak mesevilágba történő menekü-
lésére, a múlt tárgyi világának átmentésén fáradozó alkotókra, és nem 
utolsósorban az egyéniségükbe görcsösen kapaszkodó, mozdulatlansá-
gukban megkövesedett, a puszta önmentésre összpontosító alkotókra, 
akik a kísérletezni és az önmaguktól eltávolodni merőket szélkakasoknak 
minősítik stb.

Mindez egyetlen létproblémára vezethető vissza: az ember mibenlété-
nek definiálhatatlanságára. Mert valamennyi emberi megnyilvánulásra 
rácáfol a gép.
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A naiv festészetről

Az elidegenedés hozta divatba a naiv „művészetet”. A naiv festészet nem 
menti meg a művészetet, de forrása lehet. Akkor jutott legközelebb a mű-
vészethez, amikor annak szüksége volt rá. A művészet támaszt keresve 
használta fel, a mesterkéltségtől menekülve. érintkezési pontjuk Rousseau-
ban11 kulminált, Gauguin12, Van Gogh építette be a művészetbe.

Számomra őszinte, tiszta vallomások, amelyekre az embernek mindig 
szüksége lesz. Olyan értékűek, mint a lesből készült dokumentumfilmek, 
és hasonló kategóriát is képviselnek a művészet mellett.

1978. július 19.

A naiv művészet nem vesz tudomást a létállapotról, legalábbis nem létél-
ményt közvetít. Ilyen formában nem tekinthető művészetnek. létélmény 
helyett megálmodott világokba kalauzol bennünket, ahol teljesülnek 
(teljesülhetnek?) az ember vágyai. ez az álomvilág csodálatosan szép, 
nyugodt, kiegyensúlyozott. Még nem érintette meg a rohanás szele. 
A naiv művészet világa tehát visszájára fordított valóság, képzeletbeli 
menedékhely. nem idealizálja a valóságot, nem szépíti meg azt, hanem 
egyszerűen nem vesz tudomást róla, vagy menekül tőle tudat alatt. 
paradox módon éppen valóságunk tagadása révén számíthat a művé-
szet megjelölésre. De meddig? Hiszen az adott létkörülmények között 
elsősorban nem az álmok minősége és „mesteri” megjelenítése a döntő, 
a lényeges, a művészet, hanem a fölismerés vagy ráérzés, hogy immár 
csupán álmaiban lelhet önmagára az ember. A naiv művészet rákérdezése 
a világra legfeljebb egyszer érvényes csupán. Ismételgetése szokássá válik, 
akár a drog vagy az alkohol fogyasztása.

A művészet ma: mindig másként fogalmazni meg ugyanazt a lét-
kérdést. A túlélés lehetőségének a változatai vagy a vészjelek változatai 
jelentik ma a művészetet, miután a művészet többet nem tehet, minthogy 
hőmérő módjára jelzi a hőmérsékletet. nem változtathat azon, és nem is 
okolható azért, ha a hőmérséklet kedvezőtlen az egyén vagy a társadalom 
számára. Ilyen értelemben a naiv művészet megbízhatatlan és részre-
hajló, hiszen a szubjektum „inkubátorának” mesterségesen létrehozott 
hőmérsékletét a világ hőfokával azonosítja.

 11 Henri Rousseau (1844–1910) francia festőművész.
 12 paul Gauguin (1848–1903) francia festőművész.
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A másolatról

Megállapíthatjuk, hogy nem minden (szintű és természetű) alkotómun-
ka művészetteremtés. Senki sem állíthatja, hogy egy művészeti alkotás 
lemásolása nem kreatív munka, csakhogy nem minden kreatív munka 
művészet.

Ha a téma pontos lemásolása a művészietlenség előidézője, akkor a té-
mától való eltérés nem más, mint a nyelv (a festészet esetében a szín) 
in ter pretálása: a művészethez vezető út. Itt igaznak látszik, hogy a mel-
lébeszélés, a szándékos mellélövés az eszme hordozója, tehát a művészet 
telitalálatát jelenti.

Az ikertermékek, a sorozatgyártott termékek nem igazolják az embert. 
Személytelenek, illetve bennük az emberi tartalom áttételesen, felhígítva 
jelenik meg. ezer legyártott ugyanolyan termék annyit „mond” az em-
berről, mint egy.

Az ismétlődő munka nélkülözi az eszmét, illetve a megismételt eszme 
kizárja a minőségi ugrást biztosító alkotómunkát. Így hangzik egy seké-
lyes, egyoldalú másoláselmélet, amelyből kiviláglik a művészetteremtés 
ugyancsak leépített folyamata is.

pontosan ismételni olyan haladást jelent, amelyben nincs fejlődés. Az 
idő változik, halad, míg az ember változatlan marad. legalábbis addig, 
amíg ugyanazt csinálja.

De miért nem jelentkezett ez a probléma a művészet kérdéseként 
évezredeken át?

Minél pontosabb egy másolat, annál eszmeietlenebb.

A bélyeggyűjtők már régen felismerték a nyomdahiba egyediségéből és 
megismételhetetlenségéből eredő értékét, hiszen éppen ezek a tulajdon-
ságok rokoníthatók az emberrel, a természet termékével. 

Az ipari selejtet egyediségével, előreláthatatlanságával és megismé-
telhetetlenségével akkor emelhetjük az esztétikai tárgy rangjára, amikor 
felismertük a sorozatgyártott végtermék alkotómunkát nélkülöző, tehát 
dehumanizált, végkifejletében matematikailag a végsőkig előrelátott, 
semmi meglepetést nem tartalmazó mivoltát.

■■■  
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A gépi reprodukcióban a szemlélő már nem is keresi a másolatkészítőt, 
egyenesen az eredeti mű előtt érzi magát. Megállapíthatjuk ugyan, hogy 
színekben esetleg rossz a reprodukció, de ennél több lehetőségünk nincs a 
nyomdagép keze nyomának elemzésére. ennek több oka van. elsősorban 
a gép hajszálpontosan másol, méghozzá az ecset, a vászon és a festeni 
tudó ember teljes kiiktatásával. A jó gépi reprodukció elkészítése tech-
nikai, technológiai és nem művészeti kérdés. A gép arra is képes, hogy 
az alkotó kiváltságos, kivételes képességeit, érzelmi megnyilatkozásait 
lefordítsa a fizika és a matematika nyelvére, megkérdőjelezve ezzel az 
érzelmi adottságok emberi vonatkozásait, tehát az esztétika fontosságát is 
az alkotási folyamatban. Továbbá minden reprodukció, minden médium 
tágítja a festészet határát is, és felhígítja a műfajt. Amikor például a tévé 
színesben elénk tárja egy kiállítás képeit, akkor azt is bebizonyítja, hogy 
fénnyel is lehet festeni. 

Ha igaz, hogy a pontosság művészietlen, mert szellemtelen, ötlettelen, 
akkor ez a megállapítás a gépi reprodukcióra hatványozottan érvényes.

A művészet a gépek világában nem az ábrázolás hogyanjában van, 
hanem a nyelv módozataiban, miután az ábrázolás, az objektiváció nem 
igazolja az embert. korunk követelményeiben benne van a személyiség 
válsága is, mert nem az a feladat, hogy minél teljesebben legyek önmagam, 
hanem az, hogy folyton más legyek, mint ami vagyok.

A festmény és általában a manuális művészetek válságát nem a meg-
sokszorosítható alkotások idézik elő tömeges megjelenésükkel, hanem 
a szellemi és a f izikai cselekvés kölcsönhatásán alapuló manuális 
alkotómunka értékcsökkenése. ezt pedig éppen a tömegtermelés, az 
automatizáció váltja ki.
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Úgy tűnik, hogy az ember boldogulása és a művészet virágzása ellent-
mondásban van egymással: amikor az ember ura a helyzetének, akkor a 
művészetet is megzabolázza, gyakorlati céloknak vetheti alá. A művészet 
nem az államot vagy az egyházat szolgálja, hanem az embert.

A kettészakadás, az ember önmagával való szembesülése nem narcizmus, 
hanem önmentési szándék. Az avantgárd kezdettől fogva elutasítja a 
szépet. Az alkotásban az archaikushoz, a primitívhez való viszonyulás 
elsősorban az emberré válás biztos pontját jelöli, amelytől elrugaszkodva 
a konceptuális műben az ember nem tud megvalósulni, legfeljebb jelt 
ad (szellemi) létéről. 

napjainkban minden figyelmet érdemlő alkotás (elsősorban a képző-
művészet- koncept art területére gondolok) a lét-nemlét, művészet-
antiművészet kérdéseket veti fel.

A művészetben mindenkor így történt az értékelés: az anyagi burok (a 
mű tartalmi egysége) úgy nyerte el értelmét, azáltal funkcionált, hogy 
katalizátorként szolgálhatott egy fogalmi tartalomhoz, amelynek emberi 
töltete volt. ezzel szemben századunkban mind világosabbá válik, hogy 
az esztétikai mű egy olyan selyemgubó, amelyben nem lelhető meg a 
hernyóból lepkévé formálódó lárva: az életnek hűlt helye.

A társadalom kötelékeitől elszabadult művészet a társadalomtól elszakadt, 
magára maradt embert feltételez. A művészet akkor virágzott (az ember 
számára), amikor anyagba tudta zárni, meg tudta zabolázni. Szá zadunkban 
a művészet önmaga számára virágzik, ami arra enged következtetni, hogy 
az ember (el)veszíti hatalmát mindafölött, amit létrehozott.

Századunk művészetében a rögtönzés mind nagyobb szerepet kap. Az 
igaz értékek szerepében tündököl. nemrég a Képes Ifjúságban13 Sebők 
Zoltán szellemesen (vagy félkomolyan) megállapította, hogy hülyül a 
kortárs művészet, hiszen az őrültek rajzai is megihletik.

A maximális befogadóképességet keresve le kell mondani az élménysze-
rűségről, a sikerélményről.

 13 Újvidéken 1945 óta megjelenő ifjúsági lap.
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egy ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy a vázlatokon, rajzokon a tár-
gyak, emberek körvonalait miért ábrázolják több vonallal, amikor azok 
egy vonallal is megörökíthetők. A kérdés megválaszolható többfélekép-
pen. A költészettel kapcsolatban hangzott el: megnevezni egy tárgyat 
annyi, mint megsemmisíteni a költészet háromnegyed részét. Az alkotás 
mondanivalója, gondolati tartalma nem merül ki egy tárgy vagy esemény 
ábrázolásában, ellenkezőleg, sokszor nem is azonos vele. A mondanivaló 
általános (emberi) problémákat vet fel. egy egész kor jegyeit igyekszik 
megfogalmazni. Az általánosítás pedig absztrahálás útján jön létre.

Ha megállsz egy deszkakerítésnél, rést kell keresned, hogy mögé láthass. 
De biciklizz végig a kerítés előtt és meglepődve látod majd, hogy az elho-
mályosodó, visszafelé haladó, elélettelenedő, vizuálisan alig észlelhető/
érzékelhető deszkasor végei egybeolvadnak, és a szemed előtt a kerítés 
mögötti világ képe jelenik meg. Mozgásban a hozzánk térben legközelebb 
álló tárgyak, az anyagi világ, a közvetlen környezetünk válik érzékel-
hetetlenné, idegenné: a kerítést döntjük le egy távolabbi, egyetemesebb, 
megfoghatatlan, idegen világképért.

Ha most a kerítés deszkáit festményekkel helyettesítjük be, azt látjuk, 
hogy a mozgásba lendült ember számára a festmények közötti résen át 
érzékelhetővé válik a lehetséges világ és a művészet is. Az esztétikai mű 
akadályként áll előttünk. De ahogy lassítunk, úgy tűnik el szemünk elől 
a résen túli világ és válik érzékelhetővé, élvezhetővé az esztétikai mű. 
Ahogy a bicikliről leszállva lábunkkal megérintjük a földet, a művészet 
is megfoghatónak látszik, emberközelbe kerül. 

nem az a lényeg, hogy vizsgálgassam egy-egy „kép” foszlányainak vélet-
lenszerű viszonyát, a lényeg az összképi üzenetben van.

A szélsőséges magatartások, jelenségek rendszerint magukban hordják 
önmaguk ellentétét, sőt tagadását is. Beszélhetünk ugyan árnyékmen-
tes, tiszta, fehér fényről vagy ellenpólusáról, a feketéről, a sötétségről, 
de csak mint ürességről. Hiszen a fekete nem egyéb, mint a fehér fény 
hiánya. ezzel szemben az árnyék mindig feltételezi a fény jelenlétét. A 
kettő találkozása, kölcsönhatása a megjelenítés, az életre keltés végtelen 
lehetőségét kínálja.
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A művész úgy kíván kibújni saját bőréből, hogy közben ember maradjon, 
holott ezt csakis a saját bőrében valósíthatja meg. éppen ezért, amikor a 
művész névtelenségbe menekül, álnév mögé bújik, akkor a lelke mélyén 
önmagára szeretné felhívni a figyelmet. Másrészt az elszemélytelenített, 
elembertelenített „műtárgy” érdektelenné válik, akár az út menti kavics, 
és törvényszerűen létrehozza önmaga ellenpólusát. Megszületik a másik 
véglet, amikor az embert első kézből igazoló mesterségbeli tudást, a szub-
jektív képességeket, adottságokat azonosítjuk a művészettel. Márpedig 
a művészet nem a káosz puszta felmutatásában, sem a mesterségesen 
létrehozott (világunktól idegen) egyensúly fitogtatásában van, hanem 
a kettő között: a káoszból megformált (lehetséges) rendben keresendő. 
Így lehet hiteles: művészet.

■■■  
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Húsz éve egy helyben…

Van-e vajdasági képzőművészet? – napjainkban többen foglalkoznak 
e kérdéssel. Véleményem szerint hasznosabb volna azt fejtegetni, hogy 
milyen a vajdasági képzőművészet, hova helyezhető az egyetemes mű-
vészet fejlődési görbéjén.

Vajdaság művészete legalább húsz éve egy helyben topog. Ma, amikor 
már a fiatalok felfigyeltek az új törekvésekre, bekapcsolódtak a munká-
ba, akad egy gazember észak-Bácskában, aki tehetség híján, társadalmi 
helyzetét védve mindent elkövet annak érdekében, hogy gáncsot vessen a 
haladásnak. A legaljasabb dolgokra is képes. Minden félremagyarázhatót 
félremagyaráz és politikai színezetet ad azoknak, politikai „éberség” 
mögé rejtve gyászos érdekeit. Sohasem hittem volna, hogy a szocializmus 
sem lesz képes több támogatást nyújtani az igazi művészetnek.

Az önigazgatás késik, a kulturális intézményekben a rotáció áll. fi-
atalok nélkül nincs fejlődés!

1978. július 18.

Vajdaságban abban a tévhitben élünk, hogy ha rehablitáljuk a kép narratív 
tartalmát, a realisztikus ábrázolásmód valamelyikét, akkor a művészetet 
közelebb hoztuk a tömeghez. A festmény ilyenfajta „közérthetőségét” 
azonosítják az elkötelezett művészettel.

A művészi értéknek, üzenetnek úgyszólván semmi köze nincs ahhoz, 
hogy absztrakt vagy reális a felszíni narratív tartalom. különben a művé-
szet számára semmit sem jelentenének az olyan nagy hatású irányzatok, 
mint pl. a kubizmus, a konstruktivizmus, az absztrakt művészet stb.

1978. július 19.

nem kell túl sokat foglalkozni Vajdaság képzőművészeti problémáival, 
mert előfordulhat, hogy szűk látókörűekké válunk. Megakadályoz-
hatunk olyan törekvéseket, amelyek többet ígérnek, mint vajdasági 
művészetet.

franciaország művészetét sem egyedül a franciák alakították ki. A 
művészettörténelem közömbös az iránt, ki honnan jött. egyedül azért tart 
számon művészeket, amit tettek a művészet fejlődése érdekében. Még az is 
másodlagos, hogy ki milyen elkötelezettséget vállalt a művészet fejlődését 
elősegítő törekvés mellett. A művészettörténetet a művészet érdekli.

kell foglalkozni Vajdaság képzőművészeti problémáival, de nem 
elszigetelten, hanem az egyetemes művészet fejlődésének viszonyában 
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szemlélve. A lokális színezet velejárója a művészetnek, de másodlagos 
fontosságú. A művészet fejlesztése az elsődleges feladat. fel kell zárkózni 
az első sorba. Így növelhetjük Vajdaság művészetének jelentőségét a 
művészet történetében.

Az alkotó számára mindenképpen megtiszteltetésnek számít, ha egy 
tárlatáról azt olvassa a kritikus tollából, hogy anyaga egységes. egyfajta 
gerincességet jelöl ez a meghatározás. A módszerek és a cél tudatosságára 
ismerünk rá benne. Ha a művész kitart állásfoglalása mellett, ha törek-
véseiben megingathatatlan, akkor azt mondjuk: erős jellem, művészete 
mögött határozott program áll stb. ezek a nagy szavak azonban ellen-
tétben állnak azokkal az elvárásokkal, amelyeket a művészet támaszt 
ma az alkotóval szemben. Hiszen alapkövetelmény: az alkotó legyen 
nyitott és felkészült a véletlen befogadására, és amit tegnap a véletlen-
ből hasznosított a művészet számára, azt ma felejtse el, és ne tekintsen 
végérvényesnek semmilyen művészetszemléletet sem. Csak így lehet más 
holnap, mint ami tegnap volt. A mindig mássá alakulás rugalmassága, 
a nyitottság nem más, mint a megingathatatlanság, a megingathatatlan 
tagadása, mert éppen a megingás a továbblépés feltétele. Csakhogy e foly-
tonos átállás, a folyton változó értékekkel való azonosulás lehetetlensége 
folytán felszínessé, embertelenné válik. A nyitottságnak feltétlenül van 
egy határa, amelyen túl maga az ember hígul fel. picasso is észrevette 
ezt, amikor megrekedt az ábrázolásnál, de az általa behatárolt területet 
jócskán le is aratta. és éppen folytonos mozgásának köszönheti, hogy 
jelentős képviselője vagy éppen megalapítója lett több stílusirányzatnak 
századunk első felében.

egy tárlat egysége ezek szerint nem más, mint egy módszer variálása (és 
nem a módszerek felfedezése!) egy örökös témára, amit a művészet titká-
nak neveznek. A variációk az út megszakítását jelölik abból a célból, hogy 
valamelyest elmerülhessünk egy kérdésben, hogy megmutatkozzunk.

De kInek?
1984. február
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Melyik az igazi arca a hétfejű sárkánynak? Mind a hét? különösen akkor 
kérdezhetjük ezt, ha az egyik arca mosolyog, a másik vicsorít. Melyik 
arca, portréja kerül a személyazonossági igazolványába? Mind a hét? 
Vagy hét igazolványt kell csináltatnia egy-egy fejjel? Jobbról balra, vagy 
balról jobbra számozott fejekkel? 

Továbbá: mit tehetne a test, ha minden fej másfajta cselekvés végre-
hajtására késztetné egyidejűleg? értelmi zavarában nyilván megbénulna, 
és a sárkány tehetetlenségében önmagát pusztítaná el. Ha pedig a fejek 
ugyanazt parancsolnák a testnek, akkor nem lenne szükség hét fejre.

Mit tenne a hétfejű sárkány, ha beleszeretne egy egyfejű sárkányba? 
Amíg az egyik fej megcsókolná a szeretett lényt, a másik hat mit tenne? 
Türelmesen várná, hogy rákerüljön a sor, vagy irigységből leharapná a 
hetedik fejet? (Minden bizonnyal léteznie kell egy központi fejnek, amely 
koordinálná a többi fej munkáját.) 

Mit csinálna például a hat fej, amíg a hetedik egy edényből enne? 
Mímelnék ők is az evést, türelmesen várnának a maguk adagjára, vagy 
szétmarcangolnák a hetedik, éhetetlen fejet? és vajon ez a hetedik fej 
mit tenne? Védekezne-e s miképp? Van-e itt önvédelem? Vagy csupán 
önpusztítás létezik?

A művész ma nem alapos szakember, hanem virtuóz rögtönző, vagy még 
inkább kötéltáncos, mert minduntalan a saját bőrét viszi a vásárra.
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Demokralizálódik-e a művészet?

Az ellenművészettel kapcsolatos dolgozatokban gyakran találkozunk 
két, egymásnak ellentmondó állítással. Az egyik kimondja, hogy az 
ellenművészetet az ember és a művészet számára egyaránt kedvezőtlen 
társadalmi lét hívta életre. A valóság ellenpontjaként létezik, az állapot 
hiteles bizonyítékaként. ezért bármilyen legyen is: a művészet, mert ez a 
lehetséges, a kormeghatározó. ám a másik állítás szerint az ellenművészet 
egy demokralizálódási folyamatot indított el, ami a „minden ember mű-
vész” alkotáseszményben válik valóra. A kérdés magától értetődő: vajon 
lehet-e termékenyítő a művészet számára az az életforma, amely az ember 
kibontakozását gátolja? Hogyan válhat mindenki számára hozzáférhetővé 
a művészet, amikor nap mint nap alapvető létkérdésekkel kell megküz-
denie? e kérdésre – úgy tűnik – egyetlen válasz adható: minden ember 
művész, aki naponta ellenáll a rohanó élet elszemélytelenítő hatásának, 
aki naponta minél változatosabb formában igazolja emberi mivoltát. 
ez persze önmagában még nem művészet, de a művészet előfeltétele. 
Művészetté (feltételesen és olyan mértékben) az által válhat valamennyi 
kreatív emberi tett, amikor időnkből többre nem futja.

A demokratizálódás látszata egyrészt abból ered, hogy az idő határt 
szab a magasabb emberi ideáloknak, teljesítményeknek, aminek követ-
keztében a teljesítménycsúcs lassacskán valamennyi ember számára 
elérhető lesz.

Századunkban sajnos a művészet sokat hangoztatott demokratizá-
lódása sem azon alapszik, hogy a széles néptömegek megértek a magas 
művészet befogadására. ellenkezőleg: a művészi csúcsok omlottak le, 
mert az élet üteme az abszolút helyett a relatív emberi képességeknek 
ad helyet. A maximális képességek helyett a lehetséges érvényesülhet. 
és minél többen elérhetik a lehetségest, annál anyagtalanabbá válik az 
emberi lét, a művészet, miután az értékek anyagi szinten elmosódnak. 

Minél jobban meghaladja az élet üteme az ember pszichofizikai 
adottságait, emberi szempontból annál kevesebb a maximum. és itt 
megválaszolhatnánk a minimalista művészek örök kérdését, amely így 
hangzik: „ …melyik az a legkevesebb, ami a legtöbb?” A válasz: ez a 
mennyiség és minőség az élet ütemének függvénye. Az élet mozgásának 
üteme határozza meg az emberi értékek érvényesülési szintjét. (Anyagban 
megnyilvánuló értékekre gondolok.)

Amikor a művészetben a hogyan, azaz a formai változás mindenható 
szerephez jut, az idő tölti be a téma szerepét. Aktuális lesz az örkényi 
kérdés: „Mi történik, amikor ugyanaz történik? Mi a különbség két 
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ugyanaz között?” Akkor következik be ez az állapot, amikor kreativitás 
híján az ember kiszorul az időből.

Amikor az ember a műtárgy szerepét tölti be, a művészet anyagta-
lanná válik. A művészi aktus pedig az emberi tartalom, emberi lényeg 
anyagtól történő (f)elszabadulásában, „virágporrá” válásában testesül, 
testtelenedik meg. ez a konceptualizmus és általában az ellenművészet 
alapja.

Az ellenművészet érvényre jutásának mértéke annak függvénye, 
milyen arányban fedik egymást a lét és a művészet kérdései. Ha a mű-
vészetből kivonjuk az embert, a természet és az ember válik műtárggyá, 
a művészet pedig fogalmivá lesz.

Ha azt hangoztatjuk, hogy a művészet a társadalom nélkülözhetetlen 
kelléke, akkor nem arra kell feltétlenül gondolni, hogy az ember képtelen 
a szép nélkül élni. Meg az sem igaz, hogy a művészet arra való, hogy 
megkönnyítse az élet egyéb terheit, hiszen, ha terhes az élet, az igaz mű-
vészet is terhes. Csak az udvari bolond és a hamis művészet játssza meg 
ilyenkor a gondtalan szerepét. A nép pedig enged a csábításnak, mert 
óhajtja a könnyebbet, a gondtalant, és virágzik a giccs, az okkultizmus, 
a kábítószer-élvezés stb., mert ezek az élet hiányosságainak látszólagos 
pótszerei… és viszont: ahol virágzik a művészet, ott virágzik a tudomány 
és a gazdaság is. A művészet válsága azért jelenti az emberi társadalom 
válságát, mert mindkét terület éltető eleme az alkotómunka, amely az 
emberré válás feltétele is. és elsősorban az.
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Az alkotás nehézségei

Életünk automatizmusának és istentelen 
prózaiságának egyetlen reménysége saját 
üzemzavara. 
                                    (Balassa péter)

nemrégiben egy általánosítható jelenségre figyeltem fel a szabadkai 
festők tárlatán. nevezetesen arra, hogy napjainkban a kiállítások anyaga 
heterogén, nem kínál fogódzót, vezérfonalat, amely lehetővé tenné az 
értékek rangsorolását. A kiállítók ugyanis más-más stílusirányzathoz 
kötődnek. Az egyik részvevő az absztrakt formában véli felfedezni a 
művészetet, a másik az expresszionizmust, a szürrealizmust választja 
(kölcsönzi) alkotásainak formaeszközéül. Megtaláljuk itt az álnaiv ábrá-
zolást, a technikai bravúrt és a reális ábrázolásra épülő alkotásokat is.

A századelőn gomba módjára szaporodott, egymásból kinőtt és egymást 
rendre megdöntő stílusirányzatok napjainkban újra felfedezve, egyidejű-
leg jelennek meg a tárlatokon lerombolva a vonalbeli fejlődés illúzióját, 
de mást-mást állítva a művészetről, önmaguk paradoxonává is válnak. A 
művészet fogalmat relativizálják, képlékenyítik olyannyira, hogy az immár 
a képzőművészet eszközeivel teljességgel körülírhatatlan. Az alkotások 
egyensúlya, kompozíciójuk lezártsága a világ rendjéről győz meg bennün-
ket, de a tárlat összképében ez a kiegyensúlyozottság már nem áll össze 
kollektív értékké. ellenkezőleg: a tárlat kaleidoszkópképében a szubjektív 
értékek lebomlanak: az alkotások a másról beszélés sokféleségében, saját 
zajukban válnak önreflexívvé. Márpedig arra a kérdésre, hogy milyen is 
napjaink művészete, milyen a világ, a tárlatok összképe ad választ, amelyből 
ellentmondásokkal teli, önpusztító világkép tárul elénk.

A felpergetett világgal versenyt futó avantgárd művészet után minden 
esztétikai mű már létező skatulyában születik és megsemmisül. Önkénye-
sen válogathatunk a múlt stílusirányzataiban feltárt, kiaknázott nyelvi 
formaváltozatok között, és ezt kell tennünk – szabad a vásár! –, mert nem 
kerülhetjük el azokat. ám új forma híján az esztétikai építkezés nem vezet 
a művészethez, hiszen éppen az ismétlődő forma kérdez rá önmagára: a 
műre. ez az esztétikai építkezés önellentmondása, a művészet és a világ 
anyagtalanodásának a kezdete.

A világ egyensúlyozatlansága, lebomlása persze nem más, mint a 
mozgásbanlét, melynek feltétele az egyensúly állandó kibillentése, és 
nem meglelése. A mozgás tehát sohasem lezárt, befejezett egész, hanem 
nyitott, befejezetlen rész-egész: „végtelen jelen idő”, amely valahonnan 
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folyik valahova. A végtelen felé tágulás, a befejezetlenség teszi több-
értelművé, relatívvá a meglévő értékeket, a világot. következésképpen 
az esztétikai mű úgy kapcsolódhat a mozgó világhoz, ha nyitottá 
válik, ha lemond esztétika-központúságáról. Magyarán, ha az önmeg-
tagadás útjára lép, miután a nyitottság feltétele a befejezetlenség, a 
felszakított kompozíció, a teljességgel meg nem valósult vagy lebomló 
(alig-alig) esztétikai mű.

Az esztétikai mű szerepvállalása abban van, hogy az esztétikát 
mellőzve afelé fordul, ami térdre kényszeríti a művészetet, az embert, 
a világot: a mozgást szolgálja, vagy annak közvetlen következményeit 
mutatja ki.

nyilvánvaló, hogy a mozgás kérdése fel sem vetődne a művészet-
ben, ha ezt megelőzően nem formálta volna olyanná a létet, amelyben 
az önmegvalósulás, az emberré válás ütközik nehézségekbe. A „min-
dig volt mozgás” addig maradhat létszükséglet, „közeg” az ember 
számára, amíg emberre szabott. Amikor azonban az élet üteme felül-
múlja az ember pszichofizikai képességeit – a tempót a gép diktálja 
–, megszűnik a munkával és a világgal való azonosulás lehetősége. 
A lét mind áttételesebbé, közvetettebbé, ellenőrizhetetlenebbé, fel-
színesebbé válik. Az élet, s így a művészet törvényei is fokozatosan a 
fizika (a mozgás) törvényeinek rendelődnek alá. A magunk teremtette 
világban mindinkább úgy élünk, ahogy élni kényszerülünk, és nem 
a kívánságunk szerint.

Önmentés ma a művészet. ezért személyes, megélt, szükségképpen 
öncélú, minimális és konceptuális. ám ez önmentés, nem öngyönyör-
ködés, ne keverjük hát a nárcizmussal.

■■■  



■ Markulik József ■ 84 ■  Torzóban maradt életmű ■■■  

 

A talált tárgy esztétikai értéke

A talált tárgy műtárggyá szentelésének ötlete a tizes évekből származik. 
A dadaista mozgalom szülötte, és objet trouvé néven került be a művé-
szettörténetbe.

Az ötlet azon alapszik, hogy felveszünk a földről egy érdekes, tetsze-
tős alakú, színű tárgyat (fatő, kőzet), amely műtárggyá lesz azáltal, hogy 
benne ízlésünkre leltünk, illetve megnyerte tetszésünket. A szándék a 
műtárgyak kontextusában vált közérthetővé, tehát akkor, ha kiállítottuk a 
kiválasztott tárgyat. ennek oka abban keresendő, hogy a kiválasztás esz-
tétikai mérték szerint történt. Tegyük mindjárt hozzá, hogy határesettel 
állunk szemben, hiszen köztudott, hogy a művészet nem azonosítható 
a valósággal, a természettel. A műtárgy az ember által megmunkált 
„második természet”.

egyedül az ember beavatkozása (ha nem is közvetlen kéznyoma) teheti 
esztétikussá az anyagot. ezzel szemben a talált tárgy azt sugallja, hogy 
fogadjuk el a világot változtatás nélkül, ami teljes belenyugvást jelent(ene) 
és az ember igénytelenségére, elerőtlenedésére utal(na).

Amennyiben a művészet az ember kreativitásának a gyümölcse, a 
véletlen szüleménye, olyan életkörülmények között léphet a műtárgy 
helyébe, szerepébe, amikor az alkotómunka elértéktelenedik. Márpedig 
ez hosszabb távon történik és általános jelenséggé terebélyesedik.

Az alkotómunka értékcsökkenése az emberi lényeg mibenlétének 
kérdését veti fel. Olyan kényszerhelyzet áll be, amelyben az élet és a 
művészet kérdései egybeesnek.

Az ember történelmi fejlődése során önmagával került szembe: mára 
már olyan gyorsan változó világot teremtettünk, amellyel nem tudunk 
azonosulni, és a kapcsolódás is megnehezül, hiszen önmagunkkal va-
gyunk elfoglalva.
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Egy optikai kép

egy alkalommal, még a nyolcvanas évek elején arról írtam, hogy ha egy 
festményen elmozdulhatnának helyükből a színek, olyan jelenségnek 
lennénk szemtanúi, amely kicsúszik a képzőművészet és az esztétika 
ellenőrzése alól. Többé nem beszélhetünk kompozícióról, színviszo-
nyokról, mert mire meghatároznánk egy viszonyt, szituációt, akkorra 
az átalakulna, elmozdulna.

Akkor arra akartam ezen állításommal felhívni a figyelmet, hogy a 
kinetikus művészet, az op-art, valamint a mobilok – melyeken struk-
turáló tényező az öncélú mozgás – kívül esnek a képzőművészet hatás-
körén, mert a képzőművészet, az esztétika kizárólag egyidejű, állandó, 
statikus viszonyok mérésére, értékelésére alkalmas. Ma már színesben 
is demonstrálni tudom ezt az állítást videokamera segítségével és egy 
üvegprizmával, amelyet festményreprodukciók előtt mozgatok. Az ered-
mény op-art lesz ugyan, de szemtanúi leszünk a színek felszabadulásá-
nak. Azt látjuk, hogyan veszíti el a kép a szerzőre utaló jegyeit, hogyan 
személytelenedik el a művész, hogyan rombolják le a színek az esztétika 
határait. De a művészet közvetve választ ad a létállapotra is, sokszor előre 
jelzi a technikai fejlődést is. A meghibásodott színes tévé képe például 
mindig eszembe juttatja a pontokra bontott impresszionista képeket, a 
divizionizmust, valamint azt a festészet által szemléltetett jelenséget, 
amely a hideg-meleg szín kölcsönhatásából ered.

Az imént említett optikai kép egy általános emberi-társadalmi je-
lenségre is felhívja a figyelmet: a mozgás törvényromboló, felszabadító 
hatása a társadalom mozgásában is kimutatható. legalábbis századunk-
ban. Arra gondolok, hogy a történelmi fejlődés alapja a termelékenység 
állandó növelése, ami maga után vonja a termelés és az élet ütemének 
permanens felgyorsulását.
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Amikor a kép nem ábrázol semmit sem

Az alkotás több tényező elkülöníthetetlen egysége. Mégis hasznos az új, 
az ismeretlen felfedezésének, meghódításának céljából egy-egy tényezőt 
előtérbe helyezni és végigvezetni, hadd lássuk, mit eredményez elméleti 
vagy gyakorlati munkánk. Minél szokatlanabb tényezőre helyezzük a 
kortárs művészetet (az alkotás miértjét megindokolni kívánó építmé-
nyünk középpontjába), annál meglepőbb, szokatlanabb válasz érkezik/
ígérkezik, amely megmutathatja a továbbfejlődés egyik lehetőségét is. 
Ugyanannyi azonban a lehetőség arra is, hogy nem mondunk semmit. 
A tapasztalatszerzés mindenképpen megéri a kockázatvállalást, de még 
inkább az, hogy tisztában vagyunk vele: az alkotás, a felfedezés az isme-
retlennél, a bizonytalannál kezdődik.

évezredeken át a művészet az esztétikai célt helyezte az alkotás kö-
zéppontjába. A szocrealizmus a társadalmi érdekek alárendeltjeként bánt 
a művészettel. elsőként a konceptualisták bizonyították az esztétikai 
tényező másodlagos szerepét az alkotásban a funkció javára olyan meg-
győzően, hogy ezt az elméletet magukévá tették azok is, akik a művészet 
olyan építményén dolgoznak, amely alapjául az esztétikát fogadta el. 
Mind többen jelentik ki ugyanis, hogy a kép (festményük) nem ábrázol 
semmit, hanem önmagát mutatja be. ez konceptuális hatás, és ha ebben 
valóban hisznek is ezek a festők, akkor ellentétben állnak önmagukkal 
mindaddig, amíg olyan jeleket hagynak a vásznon, amelyek esztétizálásra 
adnak okot. nem mutathatja be önmagát az alkotás, ha másról beszél.

Másrészt az a néhány szín, amely (a vásznon maradhat) lehetővé teszi, 
hogy a kép önmagával beszéljen, kevés ahhoz, hogy az eredmény festmény 
legyen. pontosabban (a fentiek alapján) le kell mondani a festészetről 
ahhoz, hogy az alkotás önmagát mutassa be.

Úgy tűnik, hogy ez az irányvonal nem biztató a képzőművészet 
számára. nem töltheti fel új erővel. ellenkezőleg: a halálára hívja fel a 
figyelmet.
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Az ipari selejt esztétikai értéke

Már a századelőn jelentkeztek szélsőséges törekvések a képzőművé-
szetben, melyek megkísérelték az alkotómunkát a szellemi cselekvésre 
leépíteni. Gondoljunk csak a talált tárgyra vagy az eredeti rendeltetésétől 
megfosztott és ezáltal műtárggyá minősített kész, ipari termékre.

Az irányzatok közül ide sorolhatjuk a szuprematizmust, a minimal 
artot, az anyagtalanító művészet valamennyi változatát. Itt kell megem-
líteni mindazoknak – az irányzatokba be nem sorolható – alkotóknak a 
nevét, akik valamilyen formában a véletlennek helyet adtak az alkotásban, 
illetve annak folyamatában. példaként említhetném Césart14, aki a hulla-
déktelepen várta a présekből kipottyanó autókockákat, s ha valamelyik 
megnyerte tetszését, saját neve alatt bemutatta azt egy alkalmi tárlaton. 
Ismerünk továbbá festőt, aki gilisztákkal fest(ett), és felsorolhatnánk egy 
tucatnyi ismertté vált alkotót, azok közül, akik fröcsköléssel, szenteléssel 
készítenek festményt, anélkül tehát, hogy ecsettel megérintenék a vásznat. 
és ezzel korántsem teljes a lista.

Hogyan értelmezzük ezt a jelenséget, amikor tudjuk, hogy a művészet 
nem azonosítható a természettel. A műtárgy emberi termék, méghozzá 
alkotótevékenységünk legrejtélyesebb gyümölcse. Művészet nem létezik 
emberen kívül. 

e jelenség értékelésénél három szempontot kell szem előtt tartani. 
A művészet soha nem azonosítható a természettel. A műtárgy emberi 
termék. Második: az alkotómunka fogalma alatt a szellemi és a fizikai/
tapasztalati cselekvés kölcsönhatását, elválaszthatatlan egységét értjük. 
Harmadik: a modern művészet akarva-akaratlanul is még mindig a lét 
állapotát jelző szeizmográf szerepét tölti be.

■■■  
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Fehér zaj vagy akármi

A művészet néhány alaptételét könnyűszerrel meghatározhatjuk. például: 
amíg ember az ember, a művészet is létezni fog. Milyenségét pedig a kor, 
az ember életérzése szabja meg. korunk embere kötéltáncos módjára élet 
és halál között lebeg.

egy évtizeddel ezelőtt ösztönösen a festegetés végére jutottam és 
lemondtam a képzőművészeti esztétikai műről. De az antiművészetet 
sem tudtam mindenestől elfogadni máig sem. Az ember szellemi vagy 
legalábbis érzelmi világának kipusztulását ismertem fel benne. naivan 
és jócskán alulról indulva megkíséreltem felfedni az antiművészet álta-
lam feltételezett tévedését, mígnem felismertem, hogy ez az eltévedtnek 
vélt művészet az egyedüli lehetséges az emberi lét mai állapotában, 
legalábbis földgolyónk iparilag fejlettebb részén. nem véletlen, hogy a 
konceptualizmus az egyesült államokban és Angliában látott napvilá-
got, nem pedig a fejletlen országokban. (Az utóbbiakban egyébként ma 
is idiótának tartják a konceptualistát.) A destrukció útján a radikális 
konceptualizmus rövid idő alatt eljutott ahhoz a végponthoz, amelyen 
már egy társadalmi léttel sem tarthat fenn kapcsolatot, pontosabban ez a 
kapcsolat abban merül ki, hogy az alkotó (a konceptualista) a társadalmi 
történések legmagasabb hullámára áll és tárgyilagosan lejegyzi az ese-
ményeket – amelyeket művészetté nyilvánít –, és várja a világvégét. De 
éppen ez a jelenség, a művészet társadalmi eseményekkel való azonosítása 
az egyik kifejezője annak, hogy a társadalmi lét vált olyanná, amelyben a 
művészet léte kérdésessé válik, és a létállapot megváltoztatása a művészet 
feltétele. A kérdés az, hogy a művészet önmegvalósulása napjainkban 
napjaink emberének önmegvalósulása is egyben?
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kOnCepTUAlIZMUSRÓl

A konceptualizmus a programozott ember mélyhűtött művészete – em-
beribb időkre tárolva.

A művészet sosem lesz tisztán konceptuális, és az élettel sem fog ki-
egyenlítődni soha.

Az igazság a művészet és az ellenművészet között nem dőlhet el kötél-
húzással. egyik vagy a másik létjogosultságát a társadalmi körülmények 
határozzák meg. Az, hogy melyiknek van valóságfedezete.

A konceptualizmus, amely magát az új művészeti gyakorlat megterem-
tőjének tekinti, feloldja a művészetet minden fizikai köteléktől.

Századunk művészete valóban konceptuális: elszabadul az embertől, mert 
a tömegek fizikai erejét és idejét álegzisztenciális kérdések emésztik fel.

A konceptualizmusban a művészet azáltal válik elidegeníthetetlenné az 
embertől, hogy az alkotó magában hordja az alkotását idea formájában. 
Márpedig ami nem objektivált, az elveszíti közösségi jellegét, az nem is léte-
zik. ebből következik, hogy az elidegeníthetetlen, tiszta, totalitáris művészet 
önmagára maradt, társadalmilag teljesen elidegenedett embert feltételez.

A konceptualizmus kulcsproblémája nyilván abban rejlik, hogy nem tud 
minőségbeli különbségeket felmutatni az ideák között. A mennyiségbeli 
különbség ugyanis a művészetben nem jelent értéktöbbletet.

A konceptualista a műalkotást létrehozó ideában magát a művészetet véli 
felfedezni és azon fáradozik, hogy ezt az esszenciális eszmei tartalmat 
kiemelje a műből, illetve a képből kihámozza az eszmei tartalmat. ez a 
fajta szemlélet a radikális konceptualizmushoz vezet, amely a redukció, a 
festmény lebontása útján eljut annak bizonyításáig, hogy a művészet meg-
előzi az esztétikai művet. legtisztább és elidegeníthetetlen formájában 
az emberi agyban lakozik. Hogy ez mit jelent? A művészet önmagáért és 
önmagában létezik, éspedig a társadalmilag teljesen elidegenült emberben 
nyeri el teljes szabadságát, önállóságát és függetlenségét. ezt követően az 
emberi test lett a művészet alanya és tárgya, de csupán biológiai önma-
gáért valóságában. Az alkotó saját testének biológiai funkcióját figyeli. 
lényegében az időt tematizálja.
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A konceptualizmus a realizálás képtelenségének a megmagyarázása.

A konceptualizmus és általában az ellenművészeti törekvések alapkövetel-
ménye az alkotómunka (fizikai részének) megtagadása. Az alkotómunka 
nem választható szét fizikai és szellemi cselekvésre, hanem azok egysé-
géből áll. Mint ahogyan a művészet sem létezik kreatív munka nélkül. 
Ilyenképpen a konceptualizmust nevezhetnénk száműzött művészetnek 
vagy a művészet latens állapotának.

egyesek irtóznak a konceptuális művészettől. Irtózatos valóban az, amit 
kimutat. Irtózatos korunk betegsége, az elidegenedés. A konceptuális 
művészet korunk legtisztább kórképe. Röntgenképe a bajnak. A naivak azt 
hiszik, hogy ha kiretusáljuk a betegség vizuális nyomait a filmen, akkor 
meggyógyul a beteg. nem a művészetet kell gyógykezelni, még kevésbé 
félreérteni, árulónak nyilvánítani, mert időben mutogatja szégyenünket 
vagy képtelenségünket. ezek után ki hazudik? A konceptualisták vagy 
a naiv festékemésztők, akik a múltat visszasírva vigasztalni akarják a 
beteget mondván: nem is olyan nagy a baj, mint amekkorának látszik, 
takarjuk hát el a sebet!

1978. július 20., 00.30

Az ellenművészet ellentmondásokra épül. ebben van önellentmondása.

A konceptuális munkák használat után eldobhatók, mint a papírszalvéta.

Bizonyíthatja-e az anyagtalanító művészet időszerűségét az, hogy mű-
velői összefognak és kiállítást rendeznek egy olyan időben, amikor a 
művészetben más szelek fújnak?
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Az új művészeti gyakorlat, valamint az egész ellenművészeti mozgalom 
azon alapszik, hogy a művészet érdeklődése az esztétikáról (kényszerből?) 
egzisztenciális kérdésekre helyeződik át.

A múltban az volt a követelmény, hogy mindig mélyebben legyek 
önmagam. Ma az élet azt követeli tőlem, hogy mindig másként legyek 
önmagam, ami azt jelenti, hogy mindig más legyek, mint ami vagyok. 
Az első az önmegvalósulás, a lassú beérés, kiteljesedés, de a beskatu-
lyázás útja is. Az utóbbi a beérés elodázása, az örök ifjúság ígérete, 
személyiségünk szétfeszítése. Önmagunk folytonos keresése, de végleg 
soha meg nem lelése az alapja az új művészeti gyakorlatnak, valamint 
az ellenművészeti mozgalomnak.

A konceptuális művészet, amely halálra ítélte a lineáris szöveget, a line-
áris szöveg által válik hozzáférhetővé.
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A beteljesülő élet (és művészet)

Másfél évtizede keresek magyarázatot, választ (magamban) arra a 
kérdésre, hogy mi idézi elő bennem azt, hogy egyfelől elfogadom és 
alkalmazom a konceptuális művészet bizonyos tételeit, ugyanakkor a 
lelkem mélyén (gyakran nyilvánosan is!) tiltakozom ellene, racionaliz-
musa, élménytelensége, intellektualizmusa stb. miatt. Gyakorolom, de 
nem tudom megszállottan védelmezni, mert valahányszor ezt teszem, 
úgy érzem, magam ellen beszélek. Úgy vagyok vele, mint a rabszolga, 
aki urát és társadalmi helyzetét dicsőíti.

De hogyan beszélhetek rabszolgasorsról egy olyan művészeti irányzat 
kapcsán, amely a végtelen szabadság hírnöke, sőt megtestesítője?! ez a 
fajta művészet ugyanis anyagtalan létére esküszik. Helytelennek látszik 
ez az állítás már azért is, mert a művészet akaratlanul is „ …a lét álla-
potát jelző szeizmográf szerepét tölti be…”, és ebben a vonatkozásban a 
kortárs művészet sem kivétel. ebből pedig egyenesen következik, hogy a 
konceptuális művészet szabadsága, eszméje mögött az alkotószabadság 
áll. Úgy tűnik azonban, hogy az alkotás tekintetében is legalább kétféle 
szabadság létezik, melyek kétféle művészetet eredményeznek. nevez-
zük az egyiket igazi szabadságból eredő igazi művészetnek, amelyhez 
a szabadon választható és szabadon kibontakoztatható alkotómunka 
nyit utat. A másik a munkanélküliségből, pontosabban az alkotómunka 
elértéktelenedéséből eredő (kényszer)szabadság. Az anyagi kötelékektől, 
függőségtől való feloldódás.

Ha bebizonyosodik, hogy a művészetek fejlődése a konceptualiz musba 
vezet, a hagyományos művészet társadalmi elkötelezettsége a művészet 
elsődleges feladata lesz.

A forradalom – művészet.

A kinetikus művészet szó szerint értelmezi a társadalmi mozgást, a 
felgyorsult életet. eredményének értékelésekor csődöt mondanak a 
képzőművészet eszközei.

A kinetikus művészet lényege abban van, hogy a művésznek min-
denáron, minden külső változás ellenére ki kell tartania meggyőződése, 
alapelvei mellett. Hagyományos és statikus művészet és életszemlélet ez 
akkor, ha a külső változásokat a társadalom egészének változása, a világ 
formálódása idézi elő.
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Mentsen meg az ég a Schöffer-féle15 konstrukciók dermesztő világától. 
Annyi élményt sem nyújtanak, mint egy üvegkoporsóba zárt egyiptomi 
múmia látványa.

Rendszertágításról ott beszélünk, ahol létezik rendszer, melynek tágítása 
akarva-akaratlanul magához a rendszer felszámolásához vezet, de nem 
egy új rendszerért, hanem a mindenféle rendszer végleges tagadásáért.

Amennyiben Maleviccsal lezártnak, kiürültnek tekintjük a képző-
művészetet, akkor a konceptualizmusban a művészetnek nem újjászü-
letéséről, hanem megszületéséről beszélhetünk. és nem azért hagyta 
el az anyaméhet, hogy másikba, nagyobba költözzék át, hanem, hogy 
önállóan létezzen. ezentúl tehát helyéről sem beszélhetünk, csupán az 
útját követhetjük. Tovább nincs tágítás: csak vonal van. és a lehetőségek 
végtelenje: a vonalak tömege képezi a mű szövetét.

Az állandónak, statikusnak vélt, majd helyéből kimozdult művészet 
többé nem definiálható az esztétika hagyományos eszközeivel. Az úgy-
nevezett „revolutív belső kritika” a művészet önmozgása, amely minden 
lépésben törvényeket bont és új törvényeket szül.

A radikális konceptualizmus az elidegenedéstől féltve rejtette el a művé-
szetet a gondolati térbe. és mi történt? egyrészt a fizikai alap leépítésével 
leépült az idea és beszűkült az ember szellemi léte, másrészt a művészet 
elvesztette közösségi jellegét, lerombolta a hozzá vezető lépcsőket.

érdemei közül az első helyen az elméleti tanulmányok állnak, ám ha 
ezeket művészetté nyilvánítjuk (mert kétségtelenül azok), akkor viszont 
egy paradoxonra ismerünk: az avantgárd művészet az irodalomtól (ábrá-
zoló tartalom) „megtisztulva” ezen a fejlődési úton irodalommá vált.

Az ábrázoló művészetben a téma az utcán hever; az önref lexív és ellen-
művészetben a műtárgy hever az utcán.

Az ellenművészet nem más, mint az esztétikai problémák áthelyezése 
emberi (személyi) problémákra.

 15 Schöffer Miklós (1912–1992) XX. századi festő, szobrász, konstruktőr.
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Szép anyanyelvünkön

Az utóbbi tíz év művészetének forrása Amerika és Anglia. A konceptuális 
művészet, mint ismeretes, az alkotás fizikai megnyilvánulását a minimá-
lisra csökkenti jelezve, hogy a művészi tartalom szellemi természetű.

Az art language hírei stb. sokszor egy-egy szóval vezetik gondolatun-
kat művészi mondanivalójukra. Így van ez felénk is. Azt azonban nem 
igazán értem, miért használnak (bár én is így kezdtem) munkájukhoz 
angol szöveget, amelyet legtöbben a szótárból szednek ki, amikor van 
szép anyanyelvünk, de mindannyian értjük a szerbhorvát nyelvet is. (Az 
előbbi sajnos a magyarországi fiatal alkotókra is vonatkozik.) ezzel még 
hozzáférhetetlenebbé tesszük gondolatainkat, munkánkat. Vagy attól 
félünk, hogy munkánk ismeretlen marad a nagyvilág számára? ez még 
nem történt meg értékes alkotásokkal.

1978. június 24.

Köszöntő

1979. január 1.
Boldog új évet, művészet!

Bocsánat, majd „művész” nyelven:
Happy new Art!

Így már érthetőbb?

Az öncélú művészet (l’art pour l’art) győzelme az ember veresége.
Az ellenművészet győzelme a túlvilággal létrehozott kapcsolatot 

bizonyítja. érzelmi világunk beszűkülésével az emberi lényeg veszik el. 
erre épít az ellenművészet.

1985. november 20.
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A konceptualizmusról
(legutóbbi megnyilatkozása kapcsán)

Gondolatok az Új Symposion16 legújabb (243–244.) számáról

A kiadvány egy nagylemezből és egy füzetecskéből áll, amely a kortárs 
zenével kapcsolatos szövegeket tartalmaz. A nagylemezre is kortárs zene 
került.

nem vagyok zeneszakértő, s ha mégis írásra késztet a kiadvány, annak 
az az oka, hogy a kortárs zene az egyetemes felé tendáló nyelvezet kiépí-
tésén fáradozik, akárcsak a képzőművészetből kinőtt konceptualizmus. 
ennélfogva a különböző művészetek alkotásmódjai megközelítik egy-
mást. Még inkább az egyetemes mondanivaló, a világtéma az, amely 
megkönnyíti és leegyszerűsíti a más-más művészetek üzenetének befo-
gadását, hiszen szinte csupán magát a nyelvet, illetve annak használati 
módját kell tudni dekódolni.

A művészetek nyelvei a természet-művészet határmezsgyéjének 
megközelítése révén válnak egyetemessé. éppen ezért a művészetek 
egymáshoz és a természethez történő közeledése kettős jellegű: minél 
nagyobb szerephez jutnak e folyamatban a természet véletlenszerűségei, 
annál jobban kiszorítja magát az alkotásból a kreatív ember. ennélfogva 
lesz mindenki (?) számára hozzáférhetőbb az alkotás meg a befogadás 
is. ne örüljünk hát túlságosan a művészet demokratizálódásának, mert 
az látszat csupán.

kell-e nagyobb demokralizálódás a zene esetében a tökéletes előadás-
ban hangszalagra/lemezre rögzített klasszikusoknál, melyeket hozzáfér-
hető áron (tíz-húsz deka kávé, 3-4 kiló alma, 10-20 tojás árán) mindenki 
megvehet? De vajon hányan veszik meg?

1986

 16 Újvidéken megjelenő társadalomtudományi, művészeti és kulturális folyóirat.

■■■  
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S. O. S.

Mostanában egy nagy művészeti projektum foglalkoztat: az S. O. S. vész-
jelet kellene megfesteni, megformálni a múlt izmusai formaeszközeinek 
felhasználásával és más – a lehető legkülönbözőbb – módon. A vészjel 
önmagában is esztétikaellenes. Veszélyben veszélyről esztétizálni?! ki 
látott már ilyet?

A téma esztétikaellenessége semlegesíti magát az esztétikai megfor-
málást, ugyanakkor a művészi aktust éppen az öncélú munka tudatossága 
képezné. A kérdés a következő: mi a művészet szerepe egy süllyedő hajón, 
amelyről segélykiáltást küldenek sehova, hiszen a süllyedő hajó a világ. 
Alighanem a vészjel változatainak kitalálása lenne a művészet szerepe, 
feladata. Ahol immár nem a szépség, hanem a másság dominálna.

és éppen most, írás közben született meg bennem egy, a képzőmű-
vészetet meghaladó projektumváltozat ötlete, amit hangprojektumnak 
nevezhetnék. ez illékonyságával felülemelkedik a festményeken, szob-
rokon.

A kivitelezés egyik lehetősége a következő: egymást követően egy-
egy személy különböző (saját maga választotta) hangnemben (ordítva, 
sikoltva, mormogva, bömbölve, szoprán, basszus stb.) ismételné az S. O. S. 
morzéjelét: ti ti ti, tá tá tá, ti, ti, ti, míg az üzenet telítetté válva szemanti-
kai zajba torkolna. Amíg tehát a vészjel értelmetlenné, felismerhetetlenné 
válna. Meglehet azonban, hogy a fordított eljárás volna hatékonyabb: kó-
rusban kezdődne a „játék”, majd egyenként elhallgatnának az „énekesek”, 
és a végén válna kivehetővé az üzenet, a vészjel. Majd következne a csend. 
Ahogyan ezt ligeti tette a 100 metronómra írt zenei művében.

Még hatékonyabb volna mindez együtt: a kórus az előbb említett, 
ugyanerre a témára készített alkotások tárlatának a megnyitóján lépne 
fel. Majd a tárlat tartama alatt a hangprojektum hangszalagról állandóan 
ismétlődne.

A képzőművészeti munkákat úgy képzelem el, hogy azokban az 
S. O. S. jel leggyakrabban rejtve volna, illetve alig kivehetően jelenne 
meg.

A fejemben e pillanatban – a tárlat részeként – egy olyan „szo-
boregyüttes” jelent meg, amelyen a három betű egymásba szövődik. Úgy 
tartják össze egymást, mint a laokoón-csoport tagjait a kígyó.

lám, nem tudok szabadulni a képzőművészettől…

1989. szeptember 5., 15.00



■■■  ■
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Érdeklődésem 
középpont jában nem a szín, 
a forma vagy a vonal áll, 
hanem a művészet.
Ezért nem vagyok se festő, se 
szobrász, se graf ikus.

1973. november 12.

■■■  
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Két ló

1965. július 20., olaj-karton
35 × 55 cm

fejlődésem festészeti szakasza… szaggatott, mert az expresszionista 
periódusból csak ezt a képet őrzöm, s a legjobb munkámnak találom.

■■■  
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Autóbaleset

1969, komb. anyagok
86 × 100 cm

…néhány munkámat… fontosnak tartom vajdasági viszonylatban. Az 
egyik a Zentán 1969-ben kiállított Autóbaleset című. értéke nem a te-
matikában, hanem abban van, hogy a történést kizártam a képből. Az 
esemény a képkereten kívül van. (egy beszegett farostlemezen, középen 
behasítva, a „beszakadt részen” játékautóroncs.) Az esemény, a baleset 
így a kereten kívül játszódik le. A kép ily módon kitágul…

■■■  
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Kocka

1983, gipsz
25 × 25 × 25 cm

■■■  
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Kísérlet

fotó, 19 × 14 cm

■■■  



Információ

fotó, 1978

Megjelent az Új Symposion 159–160. számában

■■■ Munkáiról ■ 103 ■
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A temető mint portrégaléria

fotó, 19 × 9 cm

Úgy látszik, a képzőművészet kiköltözik a temetőkbe. 
Tekintsék meg az új portrégalériánkat!
nyitvatartási idő nonstop.

1978. július 19., 11.30

■■■  
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Talált tárgy (objet trouvé)

1980, műanyag

A talált tárgy azt bizonyítja, hogy a művészetet megtestesítő esztétikai 
mű a természet vad termése. Az embernek az a feladata, hogy rátaláljon 
és felemelje a földről, s ezzel megtörtént a művészi aktus. Az ember tehát 
kirekedt az alkotás folyamatából.

■■■  
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A győztes

1992, szórópisztoly
41 × 29,5 cm

…egy közönséges szórópisztollyal és zománcfestékkel készült kép… A 
szórópisztolyt én irányítom ugyan, de nagyrészt rajta múlik, milyen 
alakzatokat „rajzol” a papírra. Viszonzásul nyitottságomért csodálatos 
színhatásokkal ajándékoz meg a véletlen…
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Art

fotó, 14 × 10 cm

egy készen talált és zéró eredménnyel végződő matematikai feladatban 
az a változót az ART szóval helyettesítettem be. A végeredmény ezáltal 
a művészetre is vonatkozik. Annak megfoghatatlan, beskatulyázhatatlan 
természetére, valamint arra is utal, hogy a művészet nem mennyiségi 
tényező. körbe írva a zérót a matematikai feladat még egy szinten létre-
hozza, mintegy négyzetre emeli azt, az eredmény azonban változatlan 
marad. Munkám lényege mégsem a leírtakban, hanem abban van, hogy 
létrejön egy üzenetforma, hogy egy matematikai feladat a művészet 
nyelvén funkcionál.

■■■  
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Szoborvázlatok

I.

egy valódi vasvilla beledöfve egy fehér alapú, elfordított négyzet alakú fa-
rostlemezbe. A villa ágainál a szúrások nyomán vér folyik (piros szín).

II.

Habszivacsból megformált, leszakítottnak látszó, damilon függő teljes 
alsókar és egy kéz (a csuklótól az ujjakig) vázlatos rajza keret nélküli 
farostlemezen a falra akasztva. A két kéz (a szobor és a rajz) ujjai össze-
érnek. Az érintkezési pont (az illúzió és a valóság találkozási pontja): a 
művészet.

III. Tisztelgés Van Gogh előtt

kellékek: egy pár viselt bakancs, beleállítva néhány napraforgószár. A 
falon diagonálisan egy festmény (karton vagy farostlemez) keret nélkül, 
rajta néhány odamázolt érett, lekonyuló napraforgófej. A napraforgó-
szárak a bakancsban a képre támaszkodnak (tehát a kép alatt vannak 
elhelyezve).

IV.

lovas kép oldalnézetből: a kép (farostlemez) egyik sarkán áll a falhoz 
támasztva. Hozzá közel (a teremben) egy akadály, amilyent a versenyen 
ugranak át a lovak. A földön egy lovaglósisak hever.

V.

keretben megfestett emberfej. Alatta álló szobor: habszivacs és kitömött 
párnák kombinációja.

VI. Ipari formatervek

Önmagukat elfoglaló, önmagukat szolgáló székek.
Székek, amelyekre leülni nem lehet, maga a szék ül önmagán.

■■■  
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Szerepváltás

egyik konceptuálisnak tekinthető munkám a Megsebzett balta. 
(Vérző sebe átkötve ronggyal, ahogyan a gyerek játék közben be-
kötözi babájának fájós lábát.) ez valójában az eltárgyiasult ember 
érzelmekkel felruházott tárgya.

Miért ne vehetne fel emberi tulajdonságokat egy tárgy, amikor 
az ember elgépiesedik?! Az eltárgyiasult ember tárgyakba vetíti ki 
érvényesülni nem tudó tulajdonságait megszemélyesítve azokat. 

■■■  



 

■ ■■■  

 

Hogy el ne vesszek…

A művészet katalógusa. Igen, a művészeté, és nem a kiállításé. Miért? 
Mert engem a kiállítás nem érdekel. A művészet érdekében mutatom be 
állásfoglalásomat és némi eredményemet – mert úgy érzem, életkorom 
ellenére még csak most közelítettem meg a kiindulópontot. eddig tehát 
az ismertben halásztam, ami előfordulhat a jövőben is, egyszerűen azért, 
mert semmit sem kezdhetünk hátulról.

Gondolataim, kutatásaim első szálait ide kell építenem, kötnöm a 
világosan látható, kitapintható szálakhoz, amelyekhez mint a búvár 
az ugródeszkához, időnként vissza kell egy pillanatra térni a mélyből, 
a sötétből, ha másért nem, hát azért, hogy ellenőrizzem az irányt, az 
utat, felmérjem a megtett távot. De legfőképpen magamat: hogy el ne 
vesszek. Valaki ezt így határozta meg: „hiszek, de állandóan kételkedek 
is önmagamban.” Számomra is ez a fejlődés feltétele.

Azonban nem valami becsületes dolog mások által „kihalászott” 
eredményekkel nyilvánosan dicsekedni. Úgy érzem hát, hogy a fejlődés 
e szakaszán még lehet közös a „zsákmány”. De úgy tűnik: közös marad 
végig. egy fecske nem csinál nyarat. 

A képzőművészet fejlődését megpróbálom a művészeten látszólag 
kívülálló alkotási tényezővel levezetni. Biztos vagyok azonban abban, 
hogy e munkát nem végzem el hiánytalanul, mert nem vagyok bölcsész. 
A melléfogástól nem félek, mert az tapasztalataimat gazdagítja, más-
részt bebizonyosodott – éppen a modern művészet kezdetén –, hogy a 
látszólagos zsákutcákból is megtalálható a fejlődés útja, ha van kitartás, 
képesség stb. ezért jó, hogy többen vagyunk…

■■■  
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Az igazi művészet nem 
részrehajló. Olyan igazságos, 
mint a halál.

■■■  
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ács Jóska17 barátom nagyon rossz
szakmát választott: minden rossz
kiállításról meg kell írnia a „jót”.

1975. január 23.

két évtizede olvasom ács József kritikáit, beszámolóit hazai, külföldi 
tárlatokról, és merem állítani, hogy tízszer sem írta le a giccs szót. 
Sajnos néha le kell írni. 

egy kritikusnak kötelessége tájékoztatni a közönséget arról, hogy 
egy tárlaton mi elfogadható és mi nem. Mindent amatőr szinten sem 
vihetünk közönség elé, hiszen még a gyermekrajz-kiállításokon is 
van mérce.

 17 ács József (1914–1990) újvidéki festőművész, művészetelmélettel is foglalkozott, 
a vajdasági művésztelepek megteremtője.
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Csernik18 az írott szöveget kezdte el boncolgatni, roncsolni, tema tizálni. 
(Művészként ma is kitartóan ezt teszi.) kézenfekvő ez számára, miután 
műszaki szerkesztőként úgyszólván betűk között él.

Mint műszakinak a szöveg elsősorban tördelésre váró sík felületként 
okozott gondot. De mintha a síkban látás „szakmai betegséggé” fajult 
volna nála, mert szövegeit – alkotóként is – síkba helyezi el, és arra 
szoktatja, sőt kényszeríti a nézőt, hogy szövegroncsokban találja meg a 
művészet értelmét. Gyakran azzal éri el ezt a hatást, hogy a szövegeket 
az olvashatatlanságig egymásra halmozza kézzel vagy géppel. Szó sincs 
természetesen szakmai elferdülésről – az eredmény egyértelműen mű-
vészet iránti érzékenységet igazol. nyomós oka van tehát a vonalírás 
fölszaggatására…

 18 Csernik Attila (1941–) újvidéki grafikus.



■■■ Más(ok)ról ■ 115 ■

■■■  

Deák19 rajzaiban az alaposság, az úgynevezett megéresztelés mindig 
az agyonrajzolásban jutott kifejezésre. ez az alaptermészetéből adódó 
hozzáállás későbbi rajzaiban is felismerhető (elsősorban versesköteteinek 
illusztrációira gondolok).

emberközelből „fest”, de nem lát túl a problémán. A földön jár, de 
leragad a vajdasági ingoványban, sárban. A vajdasági problémát csak 
vajdasági problémának mutatja be, és rosszul: az ember nem adja meg 
magát ilyen könnyen. Még Vajdaságban sem.

 19 Deák ferenc (1939–) újvidéki drámaíró.
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Dobó Tihamér20 a rögtönzés embere volt, ami esetében azért nem jelent 
felszínes improvizálást, mert rajzai a maguk kategóriájában teljesek és 
befejezettek…

 20 Dobó Tihamér (1938–1987) kanizsai festőművész.
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Duranci21 folyton azt rendezgeti a művészetben, amit az idő már elren-
dezett, csupán le kell jegyezni. Az élő művészethez halvány gőze sincs. 
napjaink művészete ugyanis az értékrendek átértékelésén – gyakran 
lebontásán – alapszik, így a múlt kaptafájára nem húzható rá.

 21 Bela Duranci (1931–) szabadkai művészettörténész.
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kerekes lászló22 végtelenül egyszerű és lényegre törő festészetét annyira 
agyonmagyarázták már, hogy a figyelem központjában már nem is a 
képek állnak, hanem a vélemények, illetve az, hogy ki és mit mondott 
el azokról.

Ismétlődő jelenség, hogy ha valaki a művészetben vagy az élet más 
területén figyelemre méltó eredményt ér el, amellyel felhívja magára az 
érdeklődők kis csoportjának a figyelmét, akkor a csodálók rendszerint 
abba a hibába esnek, hogy az ünnepelt minden lábnyomában csodákat 
vélnek felfedezni.

 22 kerekes lászló (1954–) újvidéki festőművész, grafikus.
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Maurits23 az utóbbi időben a kötéltáncos ügyességével (még inkább 
bátorságával) halad egy általa kijelölt vonalon, amely valahol a figura-
tív-tárgyi és az absztrakt ábrázolásmód között húzódik. értéke abban 
van, hogy egy határozottan lezártnak tekinthető körön belül (az egész 
képzőművészetre gondolok) tehetségével talált tiszta helyet magának, 
valahol Dubuffet24 és pollock25 szomszédságában.

e kötéltánc tragédiája – a művészet szemszögéből nézve – abban 
van, hogy a Maurits által kijelölt vonal az említett (a művészet számára 
lezárt) körön belül húzódik.

De ne bántsuk Maurits tiszta, becsületes, emberi törekvéseit!

1987. június 20.

 23 Maurits ferenc (1945–) újvidéki festőművész, illusztrátor, költő.
 24 Jean Dubuffet (1901–1985) XX. századi művész, az informel festészet kiemel-

kedő francia képviselője.
 25 Jackson pollock (1912–1956) amerikai festőművész.
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…az automatizmus penovác25 rajzain firkálásban érhető tetten; teremtő-
jüktől elszabadult, önfeledten hancúrozó vonalak formájában. Ref lexek 
diagramjai ezek a vonalak, és öncélúságukat az okozza, hogy létrejöttük 
gyorsasága miatt ábrázolásra alkalmatlanok. Megalkotójuk kézügyes-
ségét sem hordják magukon. penovác endre legsikeresebb rajzait ezek 
a vonalak uralják…

 26 penovác endre (1956–) újvidéki festőművész, grafikus.
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Szajkó27 csodálatosan szép képeslapokat fest.
Játékosan fitogtatja szakmai adottságait, de a múlt század festészetének 
szintjén. Hiányzik munkáiból a problémaérzékenység, vagy szándéko-
san kerüli azt. nem akar elmélyülni a problémákban, mert csorba esne 
játékosságán. e tekintetben Maurits mélyebb, pedig éppen itt kezdődik a 
művészet. Ma!

Szajkót a belgrádi tárlata alapján tisztelem, de azóta sem láttam jobb 
munkákat, rajzokat tőle.

 27 Szajkó István (1955–) szabadkai festőművész.
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Szilágyi28 a képzőművészeti Találkozó29

élén festményeket stb. gyűjtöget. A
művészetet kívánja őrizni, és nem is 

sejti, hogy a temetőcsősz szerepét
tölti be.

Micsoda melléfogás,
micsoda megalázás,

a művészet megalázása
pénzért.

TeMeTŐCSŐSZ 
pénZéRT

1975. június 6.

 28 Szilágyi Gábor (1926–2007) szabadkai festőművész.
 29 képzőművészettel foglalkozó szabadkai intézmény.
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Torok Sándor30 művészetének lényege nem ismeretlen: a tízes évek 
eredményének szó szerinti ismétlése, legalábbis a forma tekintetében. 
és azáltal, hogy absztrakt művészetet képvisel, változatlanul azt bizony-
gatja, hogy nincs értelme ma sem az ábrázolásnak.

 30  Torok Sándor (1936–2006) szabadkai festőművész.
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Hazudjunk művészetet!

Megtekintettem Török31 kollégám minitárlatát az Art kávézóban. Azonos 
méretű és hangulatú pasztellképeket állított ki. Az alkotások tematikai 
rekvizítumai igen szerények, úgy is fogalmazhatnék: minimálisak. 
Valamennyi képen rózsaszínű égbolt jelenik meg, két lombos fa nő ki 
egy darabka mezőből, vagy éppen egy patak partján (két oldalán) te-
rebélyesedik, és még folytathatnám… egyetlen ihlet és ötlet változatai 
ezek a képek, éspedig olyan variációk, melyek az azonosságot és nem a 
különbségeket emelik ki.

…a festő mintha varázsigeként azt suttogná maga elé: szép az élet, 
szép az élet…

…Hazudjunk hát szép valóságot! Hazudjunk szép művészetet! érté-
két vesztett világunkban hazugsággal pótolható a hiány és az égvilágon 
minden.

 31 Török István (1940–) szabadkai festőművész.
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A ristići színházról

nem kerülhetem el az okoskodás csapdáját, ha ki akarom fejteni ál-
lásfoglalásomat: Ristićben32 – úgy látszik – annyira meggyűlöltük az 
embert, hogy a gyűlöletben áldozatul esik a művészet is. Vagy művész 
és ember egymástól különválaszthatatlan fogalmak? A történelem azt 
igazolja, hogy a művészet tartós érték marad akkor is, ha az alkotója 
a legaljasabb eszközökkel hozta létre. Ismeretes például, hogy picasso 
nem volt valami példás apa – gyermekének hetente mindössze fél napot 
szentelt -, mégsem esett emiatt művészetén csorba…

Ristić tehetséges rendező, aki a módszerével utáltatta meg magát: aho-
gyan tehetségét kamatoztatja, ahogy művészetének társadalmi érvényt 
szerez. Tehetségre vall ugyanis, hogy tisztában van a világállapottal, 
amely képére mintázza, faragja meg művészetét.

A tisztességes út a „sikerhez” számára hosszúnak bizonyult, és főleg 
kevés anyagi sikerrel kecsegtetett ahhoz, hogy nagy projektumokat 
valósíthasson meg. Így aztán politikai eszközökhöz folyamodott. egy 
csapásra – a szó szoros értelmében – szétzúzta a színházat, markába 
kaparintott minden létező és nem létező pénzt és megvalósította a maga 
művészetét.

Az érvényesüléshez vezető tisztességes utak egyike az lett volna, ha 
Ristić a népszínház mellett alternatív színházat nyit, és amennyiben 
művészetével oda tudja csábítani a szabadkai közönség nagyobbik részét, 
jogosan elfoglalhatja a népszínházat. ez az út azonban nemcsak hosz-
szúnak, hanem kilátástalannak is látszott, mert a népnek mézeskalács 
kell, és nem művészet.

Másrészt Ristićnek nem is a népszínház épületére volt szüksége, 
hiszen azt úgyszólván lerombolta és többnyire az utcán játszik, hanem a 
perselyre, amelybe belecsorog a kultúrára befolyó pénz, hogy azt azután 
négyzetre emelve elfogyassza. pontosabban önkényesen, felelőtlenül 
elherdálja.

Ristić nem csupán a színtér és a nézőtér közötti határt bontotta le, 
hanem a színház és a város, a világ határait is el akarja mozdítani. ő 
politikai erőszakkal szerzett érvényt művészetének, ma viszont művészt 
játszik, aki a napi politika áldozatául esett.

 32  ljubiša Ristić (1947–) 1985-től tíz éven át a Szabadkai népszínház igazgatója.
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„ …EBBEN a rohanó világban”, 
avagy a giccs nyomában

Ahol vannak igazi értékek, ott alacsonyabb értékek és selejt, giccs is 
található. A giccs akkor hódít teret, amikor az igazi értékek nem érvé-
nyesülnek, vagy létre sem jönnek, jöhetnek valamilyen oknál fogva.

Amennyiben ez az állapot tartóssá válik, esetleg világméreteket ölt 
(az igénytelenség, a középszerűség) – mint ahogyan az napjainkban tör-
ténik – okai nem a kultúrában keresendők, hanem a társadalmi alapban, 
a termelésben, a munkában.

próbáljunk meg a giccs nyomába szegődni abból a naponta ismétlődő 
és immár közhellyé vált kifejezésből kiindulva, amelyet írásunk címéül 
is kölcsönöztünk: „…ebben a rohanó világban!” 

Az emberi képességek határtalanok, legalábbis abban az esetben, ha 
lehetőség van kibontakoztatásukra. napjainkban ezt a lehetőséget az idő 
hiánya rabolja el tőlünk, ami azt jelenti, hogy képességeinknek határt 
szab a gyorsaság. Alkalmazkodó-, teherbíró és befogadóképességünk 
időhöz kötött, lassú, legalábbis a gép teljesítőképességének viszonyában. 
Vegyünk például egy sakkpartit, amely – ha nagymesterek mérik össze 
tudásukat – napokig, sőt hetekig elhúzódhat. ennyi idő kell ahhoz, hogy 
az ember beleadhassa az illető munkába minden tudását, saját maga és 
mások is felmérhessék a képességeit. kössük most időhöz a lépéseket, 
és minden játszmánál rövidítsük a lépések közötti időt, egészen egy 
másodpercig. látni fogjuk, hogy a játékos képességei annál kevésbé 
jutnak kifejezésre, minél gyorsabban kell döntenie egy adott helyzetben. 
Az eredményben mind nagyobb szerephez jut a véletlen, mind nagyobb 
tévedések, melléfogások csúsznak be a játékba. leomlanak a csúcsok, 
miután a véletlennek köszönve gyakrabban győz a középszerű játékos 
is. leszűkül a távolság a csúcsteljesítmény és a középszerű képesség 
között.
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Panoptikum

Ugyan ki ne hallott volna már a londoni viaszfigurák múzeumáról, ahol 
világhírességek életnagyságú mását, mondhatnánk másolatát őrzik? 
könnyen elképzelhetőek az élethű emberutánzatok, hiszen ugyanolya-
nok, mint az élő emberek, tehát a „művészi” megformálás szempontjá-
ból nem várhatunk meglepetést, miután az alkotói szándék a másolás, 
az utánzás. ennélfogva az eredmény közelebb áll a giccshez, mint a 
művészethez, legalábbis a művészet több évezredes szabályai szerint 
mérlegelve. Mégis meglepetés várja a látogatót.

A viaszfigurák múzeumában érvényét veszti, vagy legalábbis újra-
értékelésre szorul az a kódrendszer, amely a mindennapi életben, álta-
lánosságban, az ember felismerését szolgálja. A valóság és a műtárgy 
azonossága az ember újraértékelését vonja maga után.

A giccs olyan mértékben léphet a műtárgy helyébe, amilyen mér-
tékben elveszíti értelmét (lehetetlenné, fölöslegessé válik) az alkotó-
munka, hiszen első kézből éppen a giccs veti fel a kérdést: mi történt 
az emberrel?
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3 + 2 = 6, avagy giccsel a giccs ellen 

Így van ez, amióta világ a világ – ahogy mondani szokás –, az emberek 
többségét néhány nóta egész életében magával tudja ragadni, újra és 
újra feloldva a bánatát, vagy fokozva az örömét. Miért lenne másként 
éppen napjainkban? Az érzelmi feszültség effajta lecsapolását sohasem 
sorolták az összetettebb vagy magasabb rendű érzelmi megnyilvánulások 
közé. Miért kérjük számon tőle épp most a művészi értékek hiányát? 
A nótának – akárcsak a szórakoztató zenének – megvan a maga helye 
a zenei igénytelenség lajstromán, és azt hiszem, nem az okoz gondot, 
hogy még ma is vannak magyarnóta-rajongók; a kultúrigények sajnos, 
vagy szerencsére sehogysem akarnak kiegyenlítődni. A probléma akkor 
jelentkezik, amikor vezető szerephez jut a középszerűség és az igényte-
lenség. napjainkban sajnos ezt tapasztaljuk világviszonylatban, amiért 
semmiképp sem okolhatjuk kizárólag a nóták kedvelőit, sem a 3 + 233 
névre hallgató zenekart, jóllehet ők is jelentéktelen mellékszereplői ennek 
az áttekinthetetlen világvásárnak, amelyet a kultúra válságának nevez-
nek, és amelynek valahányan részesei vagyunk. „Bűnrészességünk” a 
feltűnéskeltően nagy érdeklődésben nyilvánult meg, amit a szóban forgó 
zenekar hangfelvételei és koncertjei iránt tanúsítottak a rajongók.

Valóban elgondolkodtató, mi tette ennyire kelendővé azokat a nótákat, 
műdalokat, amelyeket évtizedek óta ismerünk, és különböző feldolgozás-
ban hetente a rádióban meg a falusi lakodalmakban is hallgatunk. Talán 
az új előadásmód? Vagy az, hogy az operaelőadások és hangversenyek 
látogatásához már-már kolosszális pénzösszegre van szükség? Aligha, 
hiszen az operaáriák és a többi komolyzenei szerzemény hangfelvételei 
ugyanott és ugyanannyi pénzért beszerezhetők, ahol és amennyiért a 3 + 2 
hanglemezeit árusítják. Mégsem azokat vásárolják a „műfaj” fogyasztói.

De ne zaklassuk tovább a nótaimádókat, mert ugyanezt a kérdést felte-
hetnénk a szórakoztató, a pop- és a rockzene imádóinak is, hiszen ezek a 
szerzemények sem hordanak magukban olyan természetű esztétikai érté-
keket, amelyekre az úgynevezett komolyzene épül. ellenkezőleg: gyakran 
esztétikaellenesek, értékromboló szándékúak. A fiatalok mégis magukénak 
vallják azokat. A videoklipekben, az akció- és a horrorfilmekben pedig első 
helyen az erőszak, a brutalitás, a szadizmus áll. Mindennapos látvány a 
vér, a tűzfegyver, az öldöklés, az erőszak. Immár nem is tiltakozunk ellene. 
De sajnos az életben, a világban is nap mint nap az erőszaknak vagyunk 
szemtanúi: elsősorban a tévéhíradó jóvoltából.

 33 Műnépzenét játszó temerini együttes.
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Hitről, vallásról

A vallás mindenkinek a magánügye. Beleszólni ebbe már azért sem aján-
latos, mert az Istenség kérdése az ember számára kimeríthetetlen. Magam 
is hívő vagyok, de nem azok közül való, akik kritikátlanul elfogadják a 
vallások által hirdetett, Istenről szóló tanokat. Gyerekkorom óta maga 
az istentagadás is többször átértelmezésre került.

Azt várom el ezektől a tanoktól, hogy az emberi értelem számára 
elfogadhatóak, következetesek legyenek, és mentesek az önellentmondás-
tól. Azonban a hittérítők, a szónokok gyakran már első mondataikban 
ellentmondásba kerülnek az általuk hirdetett istenfogalommal. ez történt 
néhány évvel ezelőtt a budapesti népstadionban, amikor 90 000 hívő előtt 
egy amerikai úriember a mondókáját a következő mondattal kezdte: „Az 
Isten megteremtette az embert, és próbára tette.” Számomra érthetetlen, 
miért kellett a Mindenhatónak próbára tennie a teremtményét, amikor 
minden adottságával maga áldotta meg, és mindennek a kimenetele az 
ő adottságán múlik. ez egyrészt azt jelenti, hogy az Isten sem biztos a 
dolgában, és ki kell próbálnia az alkotását, másrészt maga sem tökéle-
tes, mert bizony az ember nagyon sok hibával rendelkezik. Olyannyira 
tökéletlen, hogy elkárhozott, és megmentésére a földre kellett küldenie 
egyszülött fiát, hogy azt végül kegyetlen módon megölni hagyja saját 
teremtményei által. Így akarta megváltani a világ bűneit. De miért az 
áldozat, amikor egyetlen szóval – ahogy a beteg szolgát is meggyógyí-
totta – helyrehozhatta volna a világ bűneit. Mert szabad akaratot adott 
ugyan az embernek, de ő határozta meg akaraterejét, tűrőképességét stb. 
Minden az ő akarata szerint történik.

Miért tette ezt? erőtlenebbé vált saját teremtményénél? Vagy az 
emberiség jövőjét fontosabbnak tartotta egyszülött fia életénél. De hát 
ő mindenható…

Azt mondja a Biblia, hogy értünk szenvedett. De a szenvedés továbbra 
is megmaradt. feltehetjük akkor a kérdést, hogy mi kiért vagy miért 
szenvedünk. Hogy elnyerjük az örök boldogságot az Isten országában. ez 
a boldogság pedig akkora, hogy megéri a legkegyetlenebb földi szenvedést 
is. Ugyanakkor Jézus békességre és szeretetre tanított…
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Politikáról

elsősorban azért vagyok a béke híve, hogy senkinek se kelljen meghalnia 
a hazájáért.
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Eretnek gondolatok

„A bátor ember egyszer hal meg, a gyáva többször” – tartja a szólásmon-
dás. nos, én az utóbbiak közé tartozom szívvel-lélekkel, mert többször 
meghaltam már. nem tudom, gyávaságból-e, de meghaltam. és nem 
is a színpadon: nem vagyok színész. Ha ez gyávaság, akkor éppen neki 
köszönve most már tapasztalatból tudom, milyen szépnek tűnnek az élet 
legnehezebb mozzanatai is a halál pillanatában. Többek között ez ad 
erőt az élethez. Ismerem továbbá a föltámadás gyönyörűségét, amiben a 
bátor ember a szólásmondás alapján sohasem részesülhet. Márpedig e két 
tapasztalat hiányában az ember nem értékelheti az életet, hiszen nem is 
ismeri azt igazából. Talán ezért játszik a bátor ember olyan könnyelműen 
a halállal… Ő egyszer hal meg csupán, de mindörökre, már azért is, mert 
a világot nem a gőg, hanem az alázat mentheti meg, állítja egy nálamnál 
okosabb ember.

A gyáva tehát élni akar, a bátor pedig játszik az élettel, ám sajnos 
gyakran mások életével is. Mert hogyan élvezhetné a saját bátorságát, ha 
önmagát áldozta fel? Abban bátor tehát, hogy másokat küld a halálba…

nekem csupán arra van bátorságom, hogy mindenkit élni hagyjak. 
kell-e ennél több?

P. S.

egy magyarországi ifjúsági tribünön, amelyen a tévé jóvoltából vettem 
részt (már ahogyan Mcluhan értelmezi e médiát), az egyik felszólaló 
ifjú kereken kimondta: „én nem akarok meghalni a hazáért. én olyan 
hazát akarok, amelyért nem kell meghalni.”

ez a bátor kiállás, nem pedig a fogcsikorgatással aláfestett ökölbe 
szorított kéz. Sajnos ez nem a hazán múlik, hanem a vezetőin.

1991 őszén
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A délszláv helyzetről

Amennyiben az emberiességre, az egyenlőségre és a demokráciára (egy-
szóval az együttélésre) való törekvés hívta volna életre a szerbek azon 
igyekezetét, hogy tűzzel-vassal megvédjék és kiharcolják a horvát és más 
köztársaságok területén élő testvérek jogait, akkor ugyanezt tennék a saját 
köztársaságukban élő horvátokkal és más nemzet(iség)ekkel szemben 
is. De nem ez történik.

Amíg a horvátoktól majdhogynem külön törvényt követelnek az ott 
élő szerbek jogainak megvédésére, addig a Vajdaságban élő horvátokat 
(a kisebbségekről ne is beszéljünk) egyenesen szerbellenesnek és nacio-
nalistának minősítik. nyíltan! Teszik ezt csupán azért, mert azok nem 
szavaztak az uralkodó pártra. pedig csupán azért nem szavaztak rá, mert 
a szóban forgó párt megcsorbítja a jogaikat. Tehát önvédelemből, nemzeti 
identitásuk megvédése érdekében. Mi másért tennék? Csak nem gondolják, 
hogy hadat üzen Szerbiának egy maréknyi horvát vagy kisebbségi?!

Itt, Vajdaságban nem folyt és nem is folyik fegyverkezés, pedig ennek 
az ellenkezőjét mostanában nagyon szeretnék ránk bizonyítani. Apropó 
fegyverkezés! kninben például már jóval a fegyverbotrány előtt fel voltak 
fegyver(k)ezve az ott élő szerbek. és ez természetes dolognak számít, 
mert egyszer sem vetették fel a kérdést Szerbiában: Honnan jutottak 
fegyverhez a kniniek?

A napnál is világosabb, hogy knin mögött Szerbia áll. A horvátokat 
mégis azzal vádolják – a fegyvervásárlás után –, hogy veszélyeztetik 
Szerbiát. A horvát fegyvervásárlás jó alkalom volt arra, hogy a szerb 
hatalom a vajdasági magyarokat ellene hangolja az anyaországnak. ezzel 
kapcsolatban én is azt kérdezem, hogy mi köze van az itt élő magyarok-
nak ehhez az ügyhöz, ideértve a szerb–horvát viszályt is, ami minden 
jel szerint kiprovokált Szerbia részéről. kiprovokált, mert olyan jogokat 
követel a más köztársaságokban élő szerbeknek, amilyeneket maga sem 
biztosít a területén élő más nemzetiségeknek. együttérzést vár el a saját 
bajában azoktól, akiknek bajáról hallani sem akar.

Mindent összevetve: Szerbia saját talpra állását (mert 40 évig térdre 
kényszerítettnek érezte magát) abban látja, hogy körülötte mindenki 
térdepeljen. néha úgy látom, hogy Jugoszlávia területi egységéért és 
részint azért harcol, legyen kivel szemben fitogtatni fizikai fölényét. 
ennek pedig semmi köze sincs az egyenlőséghez és a demokráciához, 
de teljesen lehetetlenné teszi az egymás mellett élést is. Csak fokozza az 
északi köztársaságok elszakadási törekvését.
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Hogy az elmondottak ellenére még mindig a jelenlegi Szerbia mel-
lett vagyok, azt azzal szeretném bizonyítani, hogy véleményem szerint 
bármelyik párt győzött volna is a választásokon, a kisebbségek helyzete 
ugyanilyen lenne. Azt kívánom tehát, hogy a jelenlegi kormány demok-
ratizálódjon. ne helyezzük a nemzeti hovatartozást az emberiesség elé.

és ha mindezek után bekövetkezik az ország szétesése, Szerbiának 
számolnia kell azzal, hogy anyáskodásának elsősorban azok a szerbek 
isszák meg a levét, akik Horvátországban maradnak. Ideértem a vér-
bosszút is. elsősorban, mondom, mert utána csak egy lehetőség marad: 
visszavágni a Szerbiában rekedt horvátokra, az ártatlanokra, akikre egy 
éjszaka rábizonyítható a bűnrészesség.

A demokrácia feltétele két mondatba sűríthető:

	 •	 Amit	magadnak	nem	kívánsz,	ne	tedd	másokkal!
	 •	 Amit	magadnak	kívánsz,	add	meg	másoknak	is!

Ha ezt a két mondatot szem előtt tartanánk, megoldódna az ország 
politikai helyzete.

Az eMBeRek a gazemberektől várnak javulást.

A nemzetiségi hovatartozás nem egyenlő az emberiességgel.

A nép hajlítható jobbra is meg balra is. Gerinces vezetőkön múlik, illetve 
azok személyiségén, hogy egyenesben marad-e.

Sebet nem csupán a golyó ejthet rajtunk…

Ha a mai politikusok irányították volna az országot 1948-ban, akkor 
nem egy, hanem tizenegy Goli otok34 lett volna.

 34 Börtönsziget (1949–1956).
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Én nem írok verset, 
meg antiverset se, csak 
szövegkísérleteket írok.

 1980. január 17.
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Mit ér a szó, ha … (képvers)

Megjelent a Képköltemény című kiadványban (Újvidék, 1970, forum 
könyvkiadó) 
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rat-art

(1982)
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Szombathynak
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Arc poetica

szem – savószín
orr – kanyarral

száj – málé
fül – hi-fi (sztereó)
ismertetőjel: nincs

haj – haj

minden a helyén:
fül helyén

szem
szem helyén fül

áll helyén
orr

orr helyén
száj

Guernica
zűrzavar
az arcon

1980
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Találkozhatnál-e

Találkozhatnál-e
valaha is

emberekkel
ha mindenki 
veled együtt
díszlépésben

előreszegezett
ref lektorokkal

a sorokat betartva
haladna

testmagasságához
szabott társaságban

találkozhatnál-e
valaha is

emberekkel
önmagaddal
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Üzleti látogatás doktoréknál

Ajtóban: háromdimenziós vándordiploma
néhány fanyar szögletes bonton csinálta szó

körítve időzített pléhmosollyal
borbély előzékenységgel

megnyitott ajtón át
parkettacsillogás

vándorvesezaj
kiherélt templomszag

légymentes vákuumban
felakasztott művészet:

hasmetszett Hangyák35 lógnak
pedánsan szanaszét

tiszta rothadásukban
szégyenkeznek a légkörben

melybe némi életízt
izzadságommal hoztam be

nincs itt csodálni való
végtére is

Hangyát személyesen ismerte
már Goya36 is

ismét ajtónyikorgás
pléhmosoly

udvarias kitessékelés
mintha csak a „kincstár”

bemutatása lett volna
a cél

 35  Hangya András (1912–1988) szabadkai festőművész.
 36  francisco José de Goya y lucientes (1746–1828) spanyol festőművész.
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a kóstolgatás már tilos:
receptre vásárolt művészet

receptre adagolandó 
minden vasárnap és ünnepnap

evés előtt egy kávéskanállal
tökéletes műtét – gondoltam
jó hogy csupán a vásznakat

ejtették rabul
valaki mögöttem kiszól az ajtón:

jöhet a következő páciens
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Életkonzerv

Kilöttyentem magam
magom

egy tányérra
aztán gondosan

mélyhűtőbe helyezem
és máris időtlenedtem

az elektronika
tartósítószerében

hiszen halálom után
akár száz évre is

gyerekem születhet
nekem

a halhatatlan halottnak
egy ma még csak
magjában létező
de valószínűleg

csinos karcsú derekú 
feleségtől

ajánlatos egy videoszalagot
is mellékelni a hűtőbe

így vizuálisan technikolorban
találkozunk majdan

azon a szép nászéjszakán
égnek áll majd minden csontom
és a legfrissebb nejem haja szála

százhatvanhatodik születésnapomon
száz évvel halhatatlanságom után
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A szemüveg

Utálom a szemüveget,
mert bárhogyan nyúlok

hozzá a fejemen,
bárhogyan nézek ki

mögüle, mindig
mások gesztusára

ismerek benne.
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F. M.-nek tisztelettel

I.

mezítelenül
házatlan
hazátlan
csigaként

mélyhűtött
fűszálak között

mászva
immár

nem keresem
az éjszakák

rejtett titkait

II.

a sötétben
itt-ott

felvillan
síkos

tétova utam
hogy ne kövessetek

III.

csillagokról
nem is álmodom

alva élek
teljes napfogyatkozásban

térképet rajzolok
összevissza járva

fénynek nem mutatkozom
bolond is lennék

1983. február 1.
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Mórinak

húzod a csíkot
idegesen ellenőrizhetetlenül

önfeledten összevissza
mintha a vonalak labirintusában

eltéveszthetnéd
önszimatoló nyomod

megszökhetnél önmagadtól
önmagadra találhatnál
vagy ujjaid foszlottak

végtelen vonallá
s gubancolódtak össze

a világ körül
villámok folyók jeléül a térképen

szétcsupált drótharisnya
amelyből még kibújhat a világ

ne tépelődj ülj le
fenekedre szépen nyugodtan

hogy szimmetrikusan
hasítson ketté

a fekete megváltás
netán összekuszált
görcsös vonalaid
rövidzárlatában

kívánsz elégni
egyre megy

ezért van igazad
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Ördögmalmon zajlik életünk

Körhintáról beszélgetek a nézőkkel,
de minden kiejtett szó más embert érint.

Darabos szavaimat csak én értem.
Kinek beszélek tulajdonképpen?
Az emberek előttem vízszintesen

összeolvadt/elnyúlt színsávok,
szavaim ugyanilyen

deformált, szirénahangvonallá alakult
barázdák

a homlokodon,
értelmetlenül bámulják

tátogó számat.
Nem hallják, nézik
gitárhúrrá nyúlt,

élesztőt vágó,
életbe hasító hangomat.

Ördögmalmon zajlik 
életünk.
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A baj

így falhoz állítva
hátulról kérdezitek
ki mellett vagyok

de hiszen
ilyenkor az ember
nem lehet őszinte

kiűztetek
házamból és

most
idegenként
zuhanok

vízszintesre
simára
fehérre

idegenek nem
értik egymást

mi értjük
s ez a baj
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Dac

Köpetem halál
markában
légyszarnyi 

parázs



■■■ Versek? ■ 151 ■

■■■  

Reménytelenül

Behegedt fenekű
szirének csalogatnak

se-vese
homokos játékra,
paripám a vessző,
homokot okádik.

A szétszórt szemekből
kvarcgyerek lát

kristály napvilágot.
Szerencsére 
aszály van:

száraz földből
nem kél a mag.
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Drágakő

(Drága)kőlelőhelyre
bukkantak bennem

úgy vesetájt
lám öregségére

gyöngykagylóvá
„nemesedik” az ember
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Öregségemre

Öregségemre most már tudom,
miért nem vagyok vérbeli alkotó.

Hosszú, kínos önvallatás után
elárultam magamnak

önmagamat.
A rejtély egyszerű: tériszonyom van.
Sohasem mertem igazán beledobni

magam a semmibe;
a feneketlen, fekete semmibe.

Pedig tudtam,
hogy ott színes, tarka csodák

várnak rám.

Nincs belenyugvás:
titokban újra meg újra kikúszom

értelmem jeges ugródeszkáján,
a biztonság kedvéért hasra fekve, ki a deszka végére.

De valahányszor ott maradok
begörcsölve, odafagyva a fosznira,

néha már úgy érzem,
nem is az ugrás a művészet,

az oda-vissza kínlódás
a deszkán. Ez az élet, ezt kéne

megénekelni.

Közben vásárfiára gyűjtögetek,
csokoládéházra, mézeskalácsra,
hogy meglepjem vele utódaimat.

De titokban még mindig várom az alkalmat,
hogy pofájába vágjak egyszer a semminek:

kieresszem a belét, igyak a véréből.
Bátorságot az ugráshoz most már

majd az öregség ad.
Úgysincs már mentenivalóm:

mindegy, melyikünk kerül ki győztesként:
én vagy a halál.
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Haikulik

ősz 1.

fácán röppen
fegyver dörren

földre zuhan a vadász

ősz 2.

levelek 
és fejek

hullanak

ősz 3.

szőrös varjak
ima helyett

vért bugyognak

hajnal

hasad a beton
hasad a test

hasad a tudat

tájkép

zöldellő aknamezőn
vérbe fagyott
bádogkrisztus

menü

aknamezei
nyúlsült

szilánkkörítéssel
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Cím nélkül

a szeméttelepet pirosra
sült emberalkatrészek

tarkítják

Ezeken az éjszakákon Csantavérig hallatszott az ágyúdörgés 
Baranyából.

1991. november
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Fekete

a színek hiánya
a hiány színe

a színek távolléte
a távollét színe
nem létező szín

létező gyász
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Naponta

naponta lejárok a pincébe
fűteni a központiba

naponta mert elmúlt a nyár
és csak most jut eszembe

sok év és néhány temetés után
hogy ott lent az alagsorban

egy szinten vagyok
a halottakkal

1992 telén

■■■  
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Pénztelenül, tisztán

Fiaim,
az én életem véges

(vélt bánatotok viszonyában).
Hátralévő részét

jó volna valahogy
hasznosan kitölteni:
pénztelenül, tisztán,

mindannyiunk
örömére.

1991. január 10.
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A nyugdíjaztatás ünnepsége: főpróba a ravatal előtt.
A nyugdíjba vonulókat mindig szánalommal néztem, és azt 

gondoltam, hogy én soha nem fogok abba a hibába esni, 
hogy megöregszem.
És lám: elhibáztam.

1991
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A legnagyobb ellentét az élet és a halál ellentéte. 
A ravatalon fekvő halott és a ráhelyezett művirág. 

Talán ez az egyetlen hely, ahol a művirág használata nem giccs. 
Mindkettő: a halott is, a művirág is az élet negatív kópiája.

Egyetlen hely, ahol az ember a virágillattól undorodik.

1978. július 17.
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Olyan értelmét vesztett világ ez, amelyben nincs, aki elmondjon, 
de nincs is kinek elmondania semmit.

Kinek és minek? Olyan kettősség ez, mint amikor az ember 
a saját ravatala előtt saját magát búcsúztatja: 

kimondom, hogy meghaltam, tehát élek.
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