
DITRÓI ERVIN 

Malraux metamorfózisai 

Van egy jelentőségteljes fényképfelvétel az idős Malraux-ról. Mintha szim
bolikusan összegezné életének sok vonatkozását. A felvétel a Bombay közelében 
levő Elephanta-sziget óriási barlangtemplomában készült a francia művelődésügyi 
miniszterről. A templomot Síva isten tiszteletére vájták az élő sziklába valamikor 
a hetedik században, mikor Európa még nem született meg, és Ázsiának ebben 
a legnyugatibb csücskében csak éppen annyi műemlék volt, amennyit a nemrég 
elsüllyedt Római Birodalom területén a hunok és vandálok, az osztrogótok és vizi-
gótok tökéletlenül megszervezett pusztításai után még megmaradt. Lutetia szige
tén ekkor még távolról sem épült fel az a katedrális, amely a Nôtre-Dame nevet 
fogja viselni, és ugyanez a miniszter fogja tisztára mosatni, aki itt áll a kolosszá
lis hármas fej előtt, szemmel láthatóan meghatottan, s talán a beteljesülés sejtel
mével. Képzett orientalista, tehát tudja, hogy a szobrot mint Trimurtit tekintheti 
Brahma, Visnu és Síva együttes ábrázolásának, de tekintheti Sívának is, akiről tud
nivaló, hogy ő a Pusztító és a Teremtő és a Megtartó, ezért három arca van. 

Malraux a maga nyelvén le Majesténak, Fenségnek nevezi, egyes számban, 
mert számára egység ez a három arc. Felé — a fényképen — a középső, a Terem-
tő-Alkotó fordul fenséges komolysággal. A Pusztító és a másik, a Megtartó, most 
nem látszik. 

Az előttük álló, condition humaine-ben, emberi létformában élő lénynek meg
adatott, hogy kivegye részét mindhárom princípiumból: a pusztító háborúból ön
kéntesen, idegenben, más nép szabadságáért, mint repülő; majd saját hazája 
földjén mint harckocsizó, sőt később képletesen ,,a föld alatt" a felszabadulásért. 
Ismeri az alkotás ízét is: már a világszerte becsült író teszi kockára életét, mások 
és a saját népe emberhez méltó életéért. És tudja, mi a megőrzés-megtartás gondja; 
egy nagy nép kultúráját és műemlékeit bízzák rá — hivatalosan is. Megfelelt 
emberül mindhárom hiposztázisban. És mellékesen része volt nagy illúziókban és 
illuminációkban, s ezek fölött — mint indológus tanulta — szintén Síva az Űr. 

Most áll a szobor előtt. Hogyan nézne ki Malraux képzeletbeli (ez egyik ked
venc szava), mindenesetre elképzelhető, szürrealisztikus szobra? A megszokott (nor
mális-e a megszokott?) emberi méreteket meghaladja (mint modellje metaforiku
san), és mindenesetre több arcot mutat. Ezek közül világosabb körvonalakban 
bontakozik ki a fiatal kalandor, az érett harcos író, a politikus és a világművé
szetet átfogó idős gondolkodó arca. Egyetlen lény, bár többarcú, s most már min
denképpen szoborként magasodik fölénk, önmaga által önmagát faragott szobor
ként. Már megkapta végleges formáját is, mert Malraux megtette azt, amit Anatole 
France „végtelen felelősséggel járó cselekedet"-nek tartott: meghalt, 

„Vérző és hívságos" életére, külső és benső kalandjaira, művekkel és embe
rekkel való találkozásaira tekint vissza az Antimémoires (Ellenemlékiratok) eddig 
rendelkezésünkre álló első részében*. Megjelenésekor, ezelőtt tíz évvel, még három 
kötetet ígért, de csak halála utánra. Csodálatos olvasmány, szépirodalmi és mű-
vészetelméleti-történeti munkái mellett és felett. Esszészerű ez is, amint esszékkel 
rokonították regényeit. Esszé az életről, benne a legfontosabbakról, művészetről és 
politikáról; és egy ritka teljességű, következetesen megkomponált és kialakított 
remekműről: a saját életéről. A Kelet elvarázsolta, nemcsak elbűvölte ezt a repre
zentatív európait, s nemcsak annyiban, hogy ifjúkorában orientalisztikát tanult, 
hogy a „századok moraját" Ázsiával való első találkozásakor hallotta meg, hogy re
gényeinek java része a Távol-Keleten játszódik, hanem azzal is, ahogyan sorsának 
hullámzásaiban már-már az Ezeregyéjszaka mesehőseivel rokon. 

Emlékezzünk ázsiai kalandjai közül csak a két végletre! Életének korábbi 
szakaszára, mikor — több-kevesebb joggal — templomfosztogatónak, s a néhány 
évtizeddel későbbire, amikor vezírnek és Visnu isten megtestesülésének nézik. Mind
két esetben a megfelelő módon kezelik. Az első, sorsindító kalandról még szó 
lesz; az utóbbit az ö szavaival mondjuk el. A jelenet irreális környezetben, a 
népben mélyen élő legendáktól körüllengett madurai templom félhomályos térsé
gében játszódik le. Valahol a magasságban kilenc óriástorony; itt benn istenek és 
állatok, démonok és emberek ezrei — kőből. 

* André Malraux: Antimemoár (Részlet). Korunk, 1968. 4. 514. 



„Egy menet tűnt fel lassan az árnyékból. Férfiak és nők nyilvánvalóan dísz
ben, és ruházatuk méltósága félszeggé tette őket. Az első páron azonban az eposzok 
táncosainak nemessége volt, és a szári kétségtelenül a világ legszebb női ruhája. 
A menet közeledett, hosszú ujjú kezük összetéve a megható köszöntésre, amit a 
hindu művészet oly kevéssé és a buddhista olyan jól ismer: a kíséretem előttem 
vonult. »Esküvő« — mondotta Raja Rao. Az ifjú pár felé mentem; egyetlen tamil 
szót sem tudva, szanszkritül kívántam nekik szerencsét (orientalizmus good luck 
szinten). Mire mindketten a földre borultak. Zavartan fel akartam emelni a nőt; 
hindu szomszédom megállította a mozdulatom, majd néhány jó szó után tovább
indultunk az istenek forgataga felé, akik a homályban nyüzsögtek. »Visnunak tart
ják — mondotta Raja Rao —, egyébként igazuk van«. Később magyarázta meg, 
hogy a szülök, akik eljegyezték a fiút és a lányt, esztendőkön át takarékoskodtak, 
hogy majd a lakodalom napján elvigyék őket a Nagy Templomba, ami szerencsét 
fog hozni rájuk. Itt egy távoli ország vezírjével találkoztak — olyan országéval, 
mely még soha nem küldött vezírt Madurába: különös. A vezír feléjük tartott: 
nagyon különös. Hogy jó szerencsét kívánjon nekik: vezírek nem kívánnak jó sze
rencsét parasztoknak. Szanszkritül (a fiatal pár nem tud szanszkritül, de az 
egyik brahmin azt mondotta, h o g y . . . stb.): teljesen-tökéletesen valószínűtlen. Te
hát nem vezír volt. Ezeket a szerencseszavakat az istenek küldték: leborulni. 

Elvégre is, vezír voltam-e valóban?" 
Érdekes kérdés, Nehru is föltette, mikor húsz év múltán találkoztak. Annak 

idején spanyolországi sebesülése után Malraux éppen a kórházból jött ki, Nehru 
pedig a börtönből. Most a francia miniszter tesz látogatást India miniszterelnöké
nél. „Elolvasta de Gaulle tábornok levelét — megbízólevelét —, az asztalra tette, 
és még derűsebben mondta: 

— Így hát, íme, ön miniszter. . . 
A mondat egyáltalán nem azt jelentette: ön a francia kormány tagja. Kissé 

balzaci volt, de elsősorban hindu, és ezt jelentette: íme, az ön legújabb megtes
tesülése. . . 

— Mallarmé mesélte — feleltem — : egy éjszaka a macskákat hallgatta, amint 
az esőcsatornában társalogtak. Egy fekete inkvizítor macska megkérdi az ő macs
káját, a derék Raminagrobist: 

— És te, te mit csinálsz? 
— Jelenleg úgy teszek, mintha macska lennék Mallarménál . . ." Az Antime

moárokat Malraux már Kháron ladikján írta. S innen nézve: 

Minden oly gyönyörű, sőt — titkosan — ahogy 
elleng, még gyönyörűbb! 

Olyanformán, mint a dallam attól, hogy ott 
hagyja a hegedűt. 

(Illyés Gyula) 

Tekintsük megértéssel Malraux ifjúkori tévelygéseit a távol-keleti dzsungel
ben. S ki nem tévedt valamilyen dzsungelbe ifjúkorában? Végre is, számunkra 
is értékes — szellemi — kincsekkel tért meg. Ne tekintsük valamilyen istenség 
inkarnációjának sem, mint a hindu parasztok tették. Jó európaiként is hihetjük 
azonban, hogy valaminek a megtestesülése volt, olyasvalaki vagy valami, amit a 
hinduk Mahatmának, Nagy léleknek neveznek. 

Malraux szerint az életrajzíró egy elviselt sorsot átalakít uralt sorssá. Az ö 
esetében — ritka eset! — mintha csakugyan végig kezében tartotta volna sorsát. 
Legalábbis annak külső eseményeit. Rajta múlott az első távol-keleti út, részvé
tele a spanyolországi harcokban, a szökés a német hadifogságból, az Ellenállás . . . 
A két sebesülés nem; a miniszterség sem. 

És ezek mellett volt ideje írni, írói sorsát kiteljesíteni. 
Ezerkilencszáznegyvenöt február másodikén — még egyenruhában — kije

lenti, hogy számára csak a művészet lényeges, hogy ezt tekinti vallásának. A 
következő évtizedben már megjelennek könyvei, melyek valóságos forradalmat 
idéznek elő a modern művészetfelfogásban. 

Megírja a Musée Imaginaire-t (Képzeletbeli Múzeum), amit majd át- meg 
átgyúr-formál, és újabb köteteket csatol hozzá. 

A művészetben az ellensorsot látja, eszközt a sors, a halál és az elmúlás 
ellen. Ezért nem ír ortodox művészettörténetet, formailag sem. A Les voix du 
silence (A csend hangjai), melynek a Képzeletbeli Múzeum egy része lett, való
ságos költemény prózában: „Ez éppen annyira művészettörténet, mint amennyire 
a Condition humaine riport Kínáról." 



OSZLOPSZOBROK, CHARTRES (1150—1155) — Ditrói Ervin felvétele 



GIOVANNI D A BOLOGNA: A S Z A B I N NOK E L R A B L Á S A (1585) FIRENZE, L O G G I A DEI L A N Z I 
HÁTTÉRBEN A P A L A Z Z O VECCHIO T O R N Y A — Ditrói Ervin felvétele 



Áhítatos tömeg Michelangelo Dávid-szobra előtt, Firenzében (Ditrói Ervin felvétele) 

Nagy „találmánya": a musée imaginaire, a képzeletbeli múzeum. A szó meta
forikus és többértelmű, mert mint magyar megfelelőjében, benne van az illúzió 
fogalmán kívül a képé, az imágóé is. A képzeletbeli múzeumot úgy lehet felfogni, 
mint képekből, műalkotásokról készült képekből-reprodukciókból álló múzeumot. 
Így „az egész emberi történelem öröksége" áttekinthető, mert ez. a múzeum, „mely 
bennünk él", teljesebb minden lehetséges múzeumnál. Ez a múzeum „a történelem 
éneke, nem illusztrálása". 

A bukott istenekből általában ördögök lesznek. Megtestesüléseiket, a szob
rokat természetesen össze kell törni, mint ördögöket és démonokat, különösen, ha 
márványtestükből kitűnő meszet, a bronzból pedig hasznos fegyvereket lehet ké
szíteni. Ez történt a kereszténység első győzelmes századaiban ezernyi alkalommal; 
sajnos, nemcsak Merkurral és Marssal, hanem Aphroditével és Pallasz Athéné
vel is. 

Néhány démon azonban megbújt a föld alatt, és ott vészelt át 1000—1500 évet, 
míg ki nem ásták, mint a Medici Vénuszt vagy a Belvederei Apollót, hogy végül 
is szoborformában kerüljenek az egyház, illetve műértő-megértő bíborosok és más 
nagyurak kezébe, majd idővel múzeumokba. Így többszörösen is megtörtént az 
átlényegülés, illetve — hogy maradjunk közelebb a malraux-i terminológiához — 
a metamorfózis egy fajtája. A holt anyagból szoborként istenek lettek, majd egyre 
lejjebb süllyedve démonok, szobrok, aztán újra felemelkednek, s áhítatos reve-
renciában részesülnek mint műtárgyak. 

Bár Egyiptom és Görögország istenei árnyakká váltak, maradt — úgy látszik 
— annyi hatalmuk, hogy elégtételt vegyenek maguknak. Volt idejük, kivárták, míg 
az emberek kezdenek valódi, vetített árnyakat imádni, a megfelelő szentélyekben, 
de otthon is naponta többször és több ideig mint — talán a szerzeteseket kivéve 
— bármikor, bármilyen más istent vagy bálványt a történelem folyamán. S már 
nemcsak az árnyakat illetik ilyen hódolattal, hanem gyakran csak az árnyak 
hangját. 

A görög istenfaragók leszármazottai egy évezred után jézusfaragók lesznek. A 
iegjobbak közöttük mélységesen hisznek abban, amit csinálnak: Fra Angelico tér-
denállva imádkozik munkája, majd műve előtt is. Michelangelo saját sírja számára 
Pietát farag, Tizian Pistát fest. A z előbbi a firenzei Santa Maria del Fioréban, 
bár nem Michelangelo sírja fölött van, megmaradt szakrális tárgynak: nemcsak 
turisták, hivők is zarándokolnak elé. Tizian Pietàja már átesett a metamorfózison: 
nem kegytárgy, hanem műtárgy, bár így is, múzeumi falon — ki tudja hogyan? 



— több áhítatot gerjeszt maga körül, mint a Mester pompázatos síremléke a Frari 
templomban. 

„Egy román kori feszület elsősorban nem faragvány, Cimabue Madonnája nem 
kép, sőt Pheidiasz Athénéje sem szobor volt elsősorban" — indítja Malraux a Kép
zeletbeli Múzeum bevezetését. Azokká lettek a múzeumban, elveszítvén eredeti 
funkciójukat. Más kérdés, hogy ez számukra emelkedés vagy degradálódás. 

Korunkban — furán változott előjellel — folytatódik egy ilyen processzus. 
Tinguely és más masina-művészek alkotásai eredetileg funkcionális tárgyak vagy 
azok alkatrészei voltak, hogy a ready-made-ekről ne is beszéljünk. César félköb
méternyi, kockaformára összepréselt autóroncsa élő, illetve mozgó korában is meg
becsült tagja volt a technicizált társadalomnak, holtában pedig láttam apoteó
zisát: műtárgyként volt kiállítva a párizsi Musée d'Art Moderne-ben, a szentelt 
hely lakóinak kijáró tisztelettől övezve. Részemről semmi esetre sem éreztem, 
hogy ez az autóroncs degradálódott volna attól, hogy műtárggyá ütötték. Milyen 
minőségű hit testesült meg benne — kérdezhetné Malraux —, mikor még megvolt 
a funkciója, pontosabban szólva, funkcionált? S talán a labilis műalkotás-érték
skálán való helye ehhez mérten is fog alakulni. 

A malraux-i gondolatépület egyik főpillére, a metamorfózis fogalma sok irány
ban gondolatébresztő, mert jelentőség és funkció nemcsak műtárgyaknál változik 
és fordul át egymás függvényeként. 

Láttam iránytűt viselni karóra helyett (nemcsak karóraként), mert ez bizo
nyos előkelőséget kölcsönzött viselőjének, mint a japánoknak az ablaküveg-szem
üveg a húszas-harmincas években. Tudjuk, hogy az első világháború utáni ínséges 
időkben itt-ott szép, kövér koncertzongorákat őrizgettek parasztházakban mint 
státusszimbólumot. Azt a néhány zsák krumplit megérte. 

Gyanús szó a „véletlen" — és megbízhatatlan; jó, ha óvatosan kezeljük. En
nek előrevetésével jegyzem le, hogy a Les voix du silence (A csend hangjai) első 
része, a Musée Imaginaire címet viselő könyv végére, utolsó reprodukcióként Mal
raux véletlenül a Pusztító, Teremtő és Megtartó háromarcú Maheshamurti jobbra 
tekintő profilját helyezte, a könyörület és megértés álomszerű mosolyával a fen
séges arcon . . . 

A szemben levő — utolsó — oldal befejező mondatai: „Amit az Éjjeli őrjárat, 
az utolsó Tiziánok, a Sainte Victoire-hegy, A gondolkodó, a moissaci timpanon, 

A Parthenon alkonyatkor 
Athén, Akropolisz 

Apolló-szentély Pompejiben 
(Ditrói Ervin felvételei) 



Gudea herceg, Dzsószer fáraó szobra, az afrikai Ős mond nekünk, csak formákkal 
mondható, ugyanúgy, ahogyan Palestrina Kyrie-ja, az Or/eo, a Don Juan vagy a 
Kilencedik Szimfónia csak hangokkal fejezhető ki. Fordítás nincs. 

Mást mondanak nekünk ezek a szobrok és képek, mint amit valaha mon
dottak. Kétségtelen, amit a Királyi Kapuzat alakjai nekünk mondanak, abból szü
letett, amit egykor Chartres népének mondtak, és ez nagyon különbözik attól, 
amit a Sívák mondanak. [...] 

És hogyha halljuk az eddig ismeretlen éneket, amely a feledés annyi éve 
után, a keresztesek gregoriánja vagy a Ramajana énekbeszéde után következik, ez 
nem azért van, mert a történészek helyreállították a szöveget, sem azért, mert 
újra megtaláltuk a X I I . század vagy a védikus idők hitét, hanem mert csodáljuk 
őket. Sumér és az indiai barlangok, az Akropolisz és a firenzei sírok szobrai 
között — a föld minden szobra között. Ez az átalakulás éneke, és senki sem hal
lotta mielőttünk — olyan ének, amelyben az esztétikák, az álmok, még a vallások 
is többé nem egyebek, mint egy kiapadhatatlan muzsika szövegei." 

Egyik fiatalkori regényében (La voie royale — Királyi út) Malraux jószerivel 
saját, húszegynéhány éves fejjel az indokínai dzsungelben átélt veszélyes kaland
ját dolgozza fel. A Kaland — hála bizonyos hindu isteneknek, melyeket súlyos kő 
valóságukban, dzsungelbefúlt romtemplomból emelt el (a szó minden értelmében), 
és szállított tovább homályos céllal, hihetetlen nehézségek árán — börtönben vég
ződött. A fogoly fensőbb — európai — hatalmak közbenjárására kiszabadult egy 
idő múlva. („Templomrablóból lesz a jó kultuszminiszter" — parafrazálhatnánk a 
népi szólást.") 

A regény egyik főhősével mondatja Malraux: „Királynak lenni hülyeség; ki
rályságot létrehozni : ez az, ami számít . . . Nyomot akarok hagyni a térképen..." 

A kaland óta lepergett viharos fél évszázadban Malraux valóban létrehozott, 
nem egy királyságot, hanem egy birodalmat, Sacrum Imperium Artium Imagina-
riarum. Ez a birodalom pedig határtalan. „ A »képzeletbeli múzeum« szükségszerűen 
szellemi természetű. Nem mi élünk benne, ő él bennünk." Ami pedig a maga 
után hagyandó nyomot illeti: műveivel s életével — mely talán főműve — bele-
véste-faragta magát Európa öntudatába, és nem mulékony nyomot hagyott, túl
nőtt az a francia kultúrán, melynek a szó eredeti értelmében is ministere: ma
gasrangú szolgája volt. 

ANDRÉ MALRAUX 

A képzeletbeli múzeum 
Részletek 

[A múzeumok] megszabadították funkciójuktól az általuk egybegyűjtött mű
alkotásokat; képekké alakították át még az arcképeket is. [...] 

Ha Caesar melszobra s a lovon ülő V. Károly még Caesar és V. Károly, Oliva-
rez herceg már csak Velazquez. Mit érdekel minket A sisakos férfi vagy A kesztyűs 
ifjú kiléte? Rembrandtnak hívják őket és Tiziánnak. A z arckép megszűnik vala
kinek az arcképe lenni. A X I X . századig minden műalkotás, mielőtt műalkotás 
lett volna, valami létezőnek vagy nem létezőnek az ábrázolása volt. A festészet 
csak a festő szemében volt festészet; és hozzá néha költészet is. És a múzeum 
minden portrénak (az álmodottnak is) megszünteti a modelljét, ugyanakkor amikor 
a műalkotástól elragadja a funkcióját: nem ismer sem oltalmazó istenszobrot, sem 
szentet, sem Krisztust, sem tisztelendő tárgyat [ . . . ] csak dolgok ábrázolásait, 
melyek különböznek a dolgoktól maguktól, és létjogosultságukat éppen ebből a 
fajlagos különbségből merítik. A múzeum a metamorfózisok szembesítése. 

A z európaiak befolyására és irányításával Ázsia csak nemrégiben ismerte 
meg a múzeumot, mert az ázsiai, különösen a távol-keleti ember számára művé
szetszemlélet és múzeum összebékíthetetlen. A műalkotások élvezése [...] — a 
vallásos jellegű művészetét kivéve — elsősorban birtoklásukhoz volt kötve, és 
főleg az elszigeteltségükhöz. A festményeket nem állították ki, hanem rendre 


