
Rég óta is me rem Ferenczy Bo tit... Kezd het ném akár így is, amo lyan pelikánjózsefes
koncept-besúgó mó don. Per sze nem len ne iga zam. Ferenczy Bo tit va ló szí nû leg so ha -
sem fo gom meg is mer ni. A mû ve in ke resz tül sem. Nagy rej tõz kö dõ vel, és egy ben pro fi
Próteusszal ál lunk ugyan is szem ben. Hi á ba ké pez ném te hát ma gam amo lyan jel leg ze -
tes erdmagyar filó-kultúrsznob be sú gó nak, nem igen ta lál nék fo gást eze ken az al ko tá so -
kon. Hogy mi ért me rek még is hoz zá szól ni? Egy részt azért, mert va gyok annyi ra jel leg -
ze tes erdmagyar filó-kultúrsznob be sú gó, hogy ne tart sam ma gam an nak. Más részt,
mert nem va gyok kép zett mû kri ti kus. Igaz, az ilye nek ál ta lá ban csak annyit tud nak
(vagy akar nak) mon da ni a fi a tal kép zõ mû vé szek mun ká i ról, ter mé sze te sen csak is
nyak ken dõs, feszt ív al kal mak kor, hogy ér de kes, meg el gon dol koz ta tó. Ez zel ugyan saj -
nos nem a mun ká kat mi nõ sí tik, de hát micsináljanak õk is, ahogy Bréda Fe renc mon -
da ná. A ma gam ré szé rõl in kább meg ma ra dok há lyog ko vács nak, aki nek könnyû, amíg
gõ ze sincs, mi rõl be szél.

Az imént azt mond tam Bo ti ról, amúgy va kon s me rõn: rej tõz kö dõ és Próteusz.
Hadd tá gít sam kis sé a kört. A ma gam ré szé rõl két kor társ kép zõ mû vészfajt is me rek: az
egyik megy elõ re a ma ga út ján, be lül rõl ki fe le fes ti, kar col ja, raj zol ja, miafenézi a ma -
gá ét. Ez a faj ki ál lí tá so kat ren dez ma gá nak kü lön bö zõ ka no ni kus, álkanonikus és
antikanonikus te rek ben. Egyéb ként e faj sür gõ sen és szi go rú an vé det té nyil vá ní tan dó,
ugyan is élõ he lyé nek ro ha mos zsu go ro dá sa okán a ki ha lás sza ka dék szé lé re sod ró dott.
Si e tek meg je gyez ni, hogy ez amo lyan kultúrzoológiai tény, nem ér ték íté let. A má sik faj
a nagy túl élõ. Aki szin tén megy elõ re, de út köz ben, mint egy gát lás ta lan szi vacs, min -
den lát ványt, él ményt, halmányt ma gá ba szív, nyak ló nél kül, hogy az tán ennenmagán
át szûr ve, a fér ge sét ki dob va, va la mi fé le mu táns out pu tot (ha tet szik, pro duk tu mot)
mu tas son fel a vé gén. Ami egyéb ként na gyon nem vég, de ez egy má sik tör té net. Ez a
faj vi szo lyog a ki ál lí tá sok tól, õ in kább be ál lí tá so kat ren dez ma gá nak, a már em lí tett
szeku-szakrális te rek ben. Nos, Ferenczy Bo ti ér zé sem sze rint és há la a fen nenva ló nak,
az utób bi faj egyik al fa ja. És hogy mi mö gé rej tõz kö dik, mi lyen alak vál tá sai van nak
pro fi Próteuszként? Néz ze nek szét, tisz telt Egy be gyûl tek. Va la hol azon a te re pen van
ott hon e mû vész, mely nek egyik ha tá rán Sailor áll, a Ve szett a vi lág ból, kí gyó bõr dzse -
ki ben (em lé kez nek, ugye, a sze mé lyes sza bad ság jel ké pe), a má si kon pe dig Tim Burton
Vincentje néz ránk mé la bú san. Tud ják, az a hétéves gye rek, aki Vincent Price-nak kép -
ze li ma gát, zombit csi nál a ku tyá já ból, meggyilkolássza a nagy nén jét, és egy ha lott né -
ni be sze ret be le. Hogy a két ha tár kö zött mi van? Nos, itt a há lyog ko vács le te szi a bics -
kát. Önök re bí zom, ked ves Nagy ér de mû. Jár ják be a bi ro dal mat, iz zad ja nak ki csit,
küzd je nek meg (szó sze rint és kép le te sen is, na ná) a né pes sé get al ko tó godzillákkal,
kroklokvafcikkal, szemmelemmikkel, kvasztipasztipókokkal, és a vé gén még fel vil lan
va la me lyik Ferenczy-arc is, mint a va ku. De ha mást nem, bár e be ál lí tás rá má it fejt sék
meg, a Deukalión elõt ti idõk bõl. Ja, és ne fe led jék: A zélet harc.
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El hang zott Ferenczy Bo tond Ta más Imagine Lost Ti mes cí mû ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ján, a Ko runk
Stú dió ga lé ri á ban, 2010. jú ni us 16-án.
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