
HatÀr Gyûzû

àAZ IRODALOM K¹ZTçRSASçGAÊ

àLiterature, like nobility, runs in the blood.Ê
(àAz irodalom, akÀr a nemesi szÀrmazÀs, a
v¢r¡nkben van.Ê)

(W. Hazlitt: TABLE TALK)

JÂllehet ritkasÀgszÀmba megy, akad olyan müv¢szdinasztia, amely tucatnyi mesterrel
ajÀnd¢kozza meg korÀt, azok meg ezernyi olyan mestermüvel, melyeknek a fele em-
l¢kezetes, a fele maradandÂ. Ilyen volt a Couperin csalÀd.

A csalÀdalapÁtÂ az 1600-as ¢vek v¢g¢n sz¡lethetett, fiai, a hÀrom fiv¢r k´z¡l a leg-
fiatalabb, Charles vÀlasztotta a legszerencs¢sebb csillagegy¡ttÀllÀst a nemz¢shez ä az
û fia volt Fran§ois, mind k´z¡l a legnagyobb. ýt tiszteletnev¢n a kortÀrsak ¢s az utÂkor
Ãgy emlegett¢k, hogy Couperin le Grand; de ivad¢kai k´zt volt egy, bizonyos Armand-
Louis, aki tÀn utol¢rte volna, ha 1789-ben, a forradalom ¢v¢ben, PÀrizsban halÀlra
nem gÀzolja a megbokrosodott hÀtaslÂ: û bÀmulatos r´gt´nz¢seirûl volt hÁres.

Valamennyi a St. Gervais orgonistÀja is volt, az utolsÂ, Gervais-Fran§ois, a maga
korÀban a pÀrizsi zenei ¢let fejedelme, t´bb templomot is magÀ¢nak mondhatott or-
gonÀstul, ¢s arrÂl volt nevezetes, hogy NapÂleon elûtt is jÀtszott; Àm ez nem akadÀ-
lyozta meg abban, hogy XVIII. Lajos trÂnra l¢pte alkalmÀbÂl zenemüvet szerezzen,
amelynek az volt a cÁme, hogy LOUIS XVIII OU LE RETOUR DU BONHEUR EN FRANCE
ä FRANCIAORSZçGBA A BOLONDSçG VISSZAT°R. A muzsikusdinasztia az û C¢leste lÀnyÀ-
val halt ki 1850-ben, de û is meg´r´k´lte ûse minden orgonÀjÀt templomostul, ¢s t´r-
t¢netesen 1826-ban a St. Gervais-templomban ä ahol apja, halÀlakor, felravatalozva
volt ä, az engesztelû gyÀszmis¢n û orgonÀlt,

valamennyi Couperinnek a klavicsembalÂ volt a hangszere, a clavecin irodalma ¢s
zenei fogalma elvÀlaszthatatlanul ́ sszeforrt a csalÀd nev¢vel. De senki nem lesz a sem-
mibûl, ¢s amilyen kegyelettel tanulmÀnyozta Bach JÀnos Sebesty¢n a maga hÀzi kla-
vicsembalÂja mellett Fran§ois Couperin müveit, maga Couperin, àa NagyÊ, ugyan-
olyan term¢kenyÁtû bÀmulattal ment v¢gig Arcangelo Corelli müv¢szet¢n, aki az el-
lenpont mestere volt, ¢s egy nemzed¢kkel elûtte ¢lt,

nem is nyugodott addig, amÁg m¢ltÂ eml¢ket nem ÀllÁtott mester¢nek; ¢s 1624-ben,
amikor mÀr mindent el¢rt, amit valaha muzsikus XIV. Lajos udvarÀban el¢rhetett, a
NapkirÀly csalÀdjÀnak zenetanÀra volt, ¢s a versailles-i palotakÀpolna elsû orgonistÀja,
û, Couperin le Grand ä akkor szerezte egyik legismertebb müv¢t, amelynek a cÁme:
LE PARNASSE ä OU L'APOTH°OSE DE CORELLI, A PARNASSZOSZ ä AVAGY CORELLI
APOTEñZISA. A szonÀta LES GO÷TS R°UNIS ä A STíLUSOK EGYESíT°SE cÁmü album utol-
sÂ darabja, ¢s valÂban egyesÁti az olasz maniera k´zvetlens¢g¢t a francia stÁlus fiori-
turÀival.

Az elk¢pzelt szcenÀriÂ a t¢telek cÁmei alapjÀn mint valami szÁnpadon tÀrul elûnkbe.
így ¡dv´zlik az elhunyt Corellit a Parnasszoszon ApollÂn ¢s a mÃzsÀk. A Parnasszosz
Prop¡leiÀin felhaladvÀn, a Mester Àrnya elûbb bebocsÀttatÀst k¢r. K¢r¢s¢t teljesÁtik, a
Parnasszosz kapuja feltÀrul elûtte,
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a hosszÃ hegyi kaptatÂ utÀn iszik a szentelt Hippokr¢n¢-forrÀs1 meg¡dÁtû viz¢-
bûl, varÀzshatÀsÀra elkÀbul, ¢s ihlet¢rlelû Àlomra hajtja fej¢t. A mÃzsÀk ¢bresztik
ÀlmÀbÂl, felvezetik ApollÂn szÁne el¢, ¢s az istens¢g jobbjÀra ¡ltetik. Az utolsÂ t¢tel-
ben Arcangelo Corelli hÀlatelten borul istene el¢, ami¢rt elhalmozta az ihlet kegyeivel,
ApollÂn pedig megÀldja, ¢s magÀhoz emeli.

*

Nem vagyok ¢s nem voltam sohasem az elsû, sem az egyed¡li, aki a szÁvem k´zep¢n
melengettem az irodalmi eszm¢ny t¢veszm¢j¢t.

Bizonyos vagyok benne, hogy ugyanilyen gyÂgyÁthatatlan szerelemmel cs¡gg´tt az
irodalmi eszm¢ny t¢veszm¢j¢n a Nyugat mindhÀrom nemzed¢ke csakÃgy, mint az Ãj-
holdasok tÀrsasÀga, az is, aki mÀr halott k´z¡l¡k, de tanÃsÁthatja az is, aki ¢l, Lakatos
IstvÀntÂl Lengyel BalÀzsig ¢s RÀba Gy´rgytûl SzabÂ MagdÀig. S hogy ne csak a kifele
menûk nemzed¢k¢t emlegessem, a fiatalokat vagy majdnem fiatalokat is, ennek az
eszm¢nynek a t¡z¢n¢l melegedett Vathy Zsuzsa, LÀzÀr Ervin, Gyurkovics Tibor, Sze-
pesi Attila, Baka IstvÀn, KÀnyÀdi SÀndor, KovÀcs AndrÀs Ferenc, LÀszlÂffy AladÀr, Ger-
gely çgnes, az EL°RHETETLEN F¹LD fiataljai ä hosszÃ volna sorolni is. Hogy akadna-e,
aki tagadja? K´tve hiszem. TÀn nem gondol vele; vagy mint irodalmi tudatÀnak ä
irodalmi tudatunknak ä neuralgikus pontjÀt, ker¡li; fÀjdalmÀt elfojtÀssal a tudat m¢-
ly¢re gy´m´sz´lte.

Ennek a t¢veszm¢nek a l¢nyege, hogy ´sszetevûire mindjÀrt sz¢t is szedjem, a k´-
vetkezû.

Az alap az emlÁtettek hasonlÁthatatlan naivitÀsa. A grÀllovagok balga szentj¢nek
egy¡gyüs¢ge kismiska ehhez az angyali naivitÀshoz k¢pest, amiben szÀzadok Âta szen-
ved¡nk,

a mÀsik ´sszetevû az irodalmi eszm¢ny hiedelme; az az elk¢pzel¢s, hogy az Iroda-
lom K´ztÀrsasÀgÀnak lovagjait a legnemesebb szellem t´lti el, s ez mindenkor legyüri
a versenyszellemet; ¢s/de jÂllehet, a nemes vet¢lked¢s e k´ztÀrsasÀg agorÀjÀnak egyik
gy´ny´rüs¢ge, mindenkor mindenek lovagi elûz¢kenys¢ggel engednek utat annak a
tÀrsuknak, aki valamilyen Ãton-mÂdon az irodalmi eszm¢ny szerencs¢sebb megk´ze-
lÁtûj¢nek bizonyul,

de hogyan ä ha nincsenek se bÁrÀk, se esk¡dtsz¢k, se kalibrÀlt m¢rûeszk´z az iro-
dalom k´ztÀrsasÀgÀban, ahol es¢lyeiben amÃgy is mindenki egyenlû?

Annak, aki t¢veszm¢nket megszÀllott mÂdjÀra hiszi ä annak mindez roppant egy-
szerü. Mert adva van az agorÀn balgasÀgunk harmadik ´sszetevûje: a Rosta,

lÀtvÀnyos szerkentyü ez a Rosta; egyr¢szt mert f¢nyl¢s¢be majd' belevakulunk, s
hogy is ne vakulnÀnk bele, hiszen egy merû arany, s ahol nem arany, ott a m¢g drÀgÀbb
feh¢raranybÂl, elektronbÂl ¢s platinÀbÂl rÂttÀk egybe, ¢s/de drÀgakû kirakÀsa is olyan,
hogy az oroszäfrancia Faberg¢ ha lÀtnÀ, megsz¢gyen¡lne. °s mÀsr¢szt mert mivel t´bb-
emeletes, ez a rosta alÀfele v¢gelÀthatatlan emeletsorbÂl Àll, ¢s minden emeleti szintje
maga is rosta; Ãgy, hogy ami a negyedik-´t´dik rostÀn is kihull, a hatodikon fennakad,
ott marad, mindenek rendje-rangja szerint, ¢s semmi sem megy veszendûbe,

a Rosta az irodalom k´ztÀrsasÀga, minden nemes polgÀrÀnak szeme f¢nye, aff¢le
szekulÀris szents¢g, bÀr szakrÀlis jellege frigylÀdÀval, evangeliÀriummal vetekszik. Ne-
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1 A Helikon-hegylÀnc legmagasabb csÃcsÀn, BeÂciÀban volt, ¢s a Pegazosz patkÂja nyomÀn fakadt. Viz¢t
ittÀk a mÃzsÀk, belûle merÁtettek ihletet, s abbÂl juttattak hÁveiknek ä kinek-kinek müneme ¢s müfaja sze-
rint; a forrÀs k´zel¢ben volt a mÃzsÀk szoborkertje.



ve, amit hiÀba ajkunkra venni nem szabad, bÀr vÀltig rÀ gondolunk, ¢s alkotÂi inge-
r¡leteinkbûl olyan kikergethetetlen, mint a feh¢r elefÀnt, s ezt a nevet mondani is csak
sÃgva merem: az irodalom eszm¢nye,

az eszm¢nyi alkotÀs, az Opus Magnum eszm¢nye; annak megvÀgyÀsa, az arra valÂ
t´rekv¢s,

valami olyasfajta magasrendü ideÀja az irodalmi alkotÀsnak, amely folyton-folyvÀst
rostÀl, minden alkotÀs elûbb-utÂbb rostÀjÀra ker¡l, s hogy e dolgÀt mint ¢s hogyan
v¢gzi, az ä t¢veszm¢nk szerint ä a felkelû NapnÀl vilÀgosabb.

Annak, akit e r´geszme hatalmÀba kerÁtett, neh¢z ezen vigyorogni, trÀgÀr ¢lcet fa-
ragni rÀ, legyint¢ssel elint¢zni, hogy àki nem szarja leÊ, nyerÁtû r´h¢csel¢ssel elk¡ldeni
a bÃsba: ez csak a kÁv¡lÀllÂnak adatik meg; a kÁv¡lÀllÂnak, aki szÀmunkra arrÂl ismer-
szik meg, hogy vagy alkotÀsk¢ptelen, vagy nincs olyanja, amivel a m¢rt¢ket meg¡t-
hetn¢, hogy az irodalom k´ztÀrsasÀgÀnak rendes polgÀra legyen.

Vajon oly el¢rhetetlen eszm¢ny az eszm¢ny, amely szerint a Rosta rostÀl? Igen, majd-
hogynem el¢rhetetlen: de szÁnk¢pe sz¢les; magÀba fogadja a legk¡l´nb´zûbb szÀzados
eszm¢nyeket, periodikus àizmusokatÊ ä a klasszikus Âkor r¢torÀnak alkotÂ eszm¢ny¢-
tûl a legÃjabb kor k¡l´nf¢le dadaizmusaiig, poszt/meta/transz prefixekkel megtisztelt
avantgardizmusaiig,

hogyha valaki ovidiusi hexameterekben versel, vagy komputeren nyargalva betü-
kacskaringÂkban sz´vegel ä nem akadÀly; a k´vetelm¢ny, hogy utol¢rje az eszm¢nyt,
melyn¢l fogva t´bb¢ nem hull ki a RostÀn; megilleti az ́ r´k¢rt¢küs¢g bÀjos misnomere,
megalkotÂja abban a der¢k t¢vhitben ringathatja magÀt, hogy m¢ltÂ a negyven im-
mortel ¢pp meg¡r¡lû sz¢k¢re, a t´bbiek pedig tisztelettudÂan utat engednek neki,
mert hiszen ä a szÂ goethei, veretes ¢rtelm¢ben ä alkotÀsa àvilÀgirodalmi rangraÊ
emelkedett.

MuzsikÀs moraja ennek a Mentûl Fens¢gesebb RostÀnak bet´lt´tte dobhÀrtyÀnkat
csakÃgy, mint lÀtÀsa eg¡nket,

hogy t¢vedhetetlen lett l¢gyen-e? hogy az eszm¢ny milyen hat¢kony volt, ¢s nem
voltak-e meghamisÁtÂ, mÀsodlagos be- ¢s rÀhatÀsok? Nos, ezt most ne firtassuk,
mert akkor f¡lig pirulnÀnk; t¢ny, hogy az irodalmi hamiskÀrtyÀs a v¢g¢n mindig pÂrul
jÀrt, hiszen csak egyet kellett korduljon a t´rt¢nelem kereke, ¢s Ãgy kiakolbÂlÁtot-
tÀk sz¢k¢bûl a szeg¢nyt, hogy DÀtÀnnal ¢s AbirÀmmal egybûl elnyelte a f´ld; ¢s m¢g
enn¢l is fontosabb t¢ny (ha mÀr mÃlt idûben a t¢nyekn¢l tartunk), hogy az irodal-
mi eszm¢ny vÀltig eleven erû volt, valÂsÀgos csillagk´zi gravitÀciÂ, olyan, amelynek
hatÀsa alÂl magÀt senkinek kivonnia nem lehet.

*

De hang¡t¢sem gyanÃs ugyebÀr, ¢s ezzel a ronda nosztalgiÀzÀssal csak a jÂisten a tu-
dÂja, hova akarok kilyukadni. Mi¢rt kezdtem mindjÀrt az elej¢n olyan modorban,
mintha threnÂdiÀt k¢sz¡ln¢k v¢gigverni szarvasbûrrel takart cimbalmomon, ahogyan
egykor RÀcz AladÀr tette, hogy mutassa: vakon is tudja, hol a hÃr, jÂmagam meg hogy
vakon is lÀtom, merre a betüsoros billentyüzet? TÀn ¢n is halottki¢nekl¢sre k¢sz¡l´k?
HÀt kit lÀtok ¢n itt kiterÁtve, ¢s ha a ravatalt m¢g ideig-ÂrÀig elsikkaszthatjÀtok ä hol
a halott?

Csak nem valamelyik halhatatlan? Vagy tÀn ä horribile dictu ä mind a negyven? Avagy
ä triste dictu ä mi irodalmÀrok: a fajtÀnk, mind, valahÀnyan csak vagyunk?
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Mert eddig a forgatÂk´nyv hasonlatos volt ahhoz, ahogyan az, Couperinn¢l, zene-
ileg, Arcangelo Corelli ApoteÂzisÀban felcsend¡lt; vagy mivel a nyomtatott betü seho-
gyan se csend¡l, hÀt, mutatis mutandis, ha mi is, csudÀk csudÀjÀra odÀig jutottunk,
bebocsÀttatÀst k¢rhett¡nk a Parnasszoszra, r´gvest ki-ki megtalÀlhatta a maga mÃzsÀ-
jÀt, ¢s a szerelmi k´lt¢szet müvelûi, paneg¡rikusok-ditirambistÀk, krÂnikÀsok-histori-
kusok, lantpengetûk, szÁndarabok-reg¢nyek elkerekÁtûi ä ki-ki k¢zen fogva vezetge-
tûj¢t, EratÂt, KliÂt, Euterp¢t, Polih¡mniÀt, Melpomen¢t, ThÀliÀt ¢s Ágy tovÀbb,2 taka-
rodhatott a trÂnemelv¢ny el¢, s onnan felpenderÁtett¢k ApollÂn trÂnjÀnak elejb¢, hol
is zavarodottan talÀlgathatta, honnan n¢zve, merre van a àbalÊ, ¢s merre a àjobbÊ ä ä
ä de innentova tengelyt´r¢sben vagyunk; vizsgÀlÂdÀsunk tÀrgya a torkunkon akad,
k¢k¡l¡nk-z´ld¡l¡nk, az agyonfulladÀs vesz¢lye fenyeget.

Mert igaz ugyan, hogy a Parnasszoszon, a csÃcson, f¢lÃton meg a hegys¢g lÀbÀnÀl
hÀrom szentelt forrÀs is van, az Aganipp¢ ¢s a KasztÀlia, a szÂban forgÂ Hippokr¢n¢
meg olyank¢ppen csudÀlatos, hogy mÁg mÀs tÀjakon a vallÀshiedelem alapÁtÂ prÂf¢tÀja
kellett, hogy mÂzesi botjÀval a sziklÀbÂl vizet fakasszon, itt az aranyszûrü, szÀrnyas Pe-
gazosz patÀja elegendû, hogy gy¢mÀntpatkÂja egyetlen rÃgÀsa nyomÀn szentelt forrÀs
fakadjon. Csak aki az elûidûk sugdosÂdÀsÀra s¡ket, az nem tudja, hogy az Ol¡mposz-
vallÀsnak is megvolt a maga VatikÀnja, nem is egy, hanem ahÀny fûisten, annyi: az
ör-Zeusznak Ol¡mpiÀban, Szerapisznak AlexandriÀban, ApollÂnnak D¡dimÀban, ¢s
itteni ÂriÀstemploma kerengûiben napestig hÀnytÀk-vetett¢k skolasztikusai/hiereuszai
az istens¢g csudasÀgos attribÃtumait, l¢v¢n û a MegvÀltÂ Istenek k´z¡l azok egyike,
akiknek mindentudÀsa ä Szent PÀl szavÀval ¢lve ä àv¢g¢remehetetlenÊ, s nincs a tenger
f´veny¢nek az a homokszeme, amely elveszhet Phoibosz ApollÂn tudta n¢lk¡l ä ä ä

igen Àm, de a k¢sûbbi vallÀshiedelmek tûzsd¢j¢n ApollÂn ýmegvÀltÂsÀgÀt nem
jegyzik, az utÂdvallÀsok, a judaeo-iszlÀm, a zsidÂkereszt¢nys¢g hatalmi ter¡let¢n az
Ol¡mposz-vallÀst fû- ¢s mell¢kisteneivel, ApollÂnostul-mÃzsÀstul a àki nem szarja leÊ
kategÂriÀjÀban tartjÀk szÀmon. Csak hibbant elme lehet, aki f¢l azoktÂl a khÀriszoktÂl,
akiknek jogukban Àllt az ihlet¢st nemcsak adni, hanem visszavenni is; csak elmehÀbo-
rodott ÀcsingÂzhat olyan koszorÃra, amely¢rt az Âcskapiacon huncut, veszekedett f¢l
forintot sem adnak,

jaj nek¡nk, atyÀmfiai: titkos-erûs-maffiÂzus kezek elloptÀk a l¢lekharangot, amelyet
meghÃzhatnÀnak felett¡nk! Jaj nek¡nk, atyÀmfiai: oltalmazÂ isteneink amit eddig f´-
l¢nk terjegettek, most visszavontÀk mennyekbûli v¢dûpajzsukat!

jaj nek¡nk, anyÀm leÀnyai: itt Àllunk a gyenge oldalon; egyetlen tûk¢nk: a t´k¡nk,
avagy ha az se, a meztelen valagunk. Vel¡nk szemben ott toronylik felhûkarcolÂi-
val, felhûkarcolÂ-magosan az erû, amely tûkeerûs, a tûke, amely m¢g fel se ¢bredt¡nk
elsû r¢m¡let¡nkbûl, ¢s mÀr piacra dob! Itt Àllunk tûkegyeng¢n a gyenge oldalon, ¢s
vel¡nk szemben a f´lib¢nk meredû sz´rnyeteg, ki sz´rnyetegs¢gben vetekszik a
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2 CsupÀn a gondolkozÂ a kiv¢tel, mivel a filozÂfiÀnak nem volt àmÃzsÀjaÊ ä hacsak az a M¢l¢t¢ nem, az
Elm¢lûd¢s megihletûje, aki H¢sziodosznÀl nem szerepel. Mert egy k¢sûbbi, àprotestÀnsÊ teolÂgia szerint
csak hÀrom mÃzsa volt, az °nekmüv¢szet, az Elm¢lûd¢s ¢s az Eml¢kez¢s mÃzsÀja. Ez utÂbbi kivÀlt figyelmet
¢rdemel, s kiemel¢se rÀrÁmel az ideg¢lettani kutatÀs egyik fû irÀnyÀra, melynek alapeszm¢j¢t az a gondolat
adja, hogy az eml¢kez¢s ä a kortikÀlis reflexintegrÀlon ¢s alatta is, az agy eg¢sz struktÃrÀjÀn Àtterjedû amaz
alapsz´vet, amelyre az à¢nÊ t¡netcsoportja ¢s, azon tÃl, maga az emberi intellektus rÀ¢p¡l. Eml¢kezet n¢lk¡l
nem tudnÀm, hogy ¢n ä ¢n vagyok, ¢s nem volna intellektusom. A memÂria ideg¢lettani let¢tj¢t, helyeseb-
ben az eml¢kezet mük´d¢stani k´zpontjÀt ä a hipotalamusz k´zvetÁt¢s¢vel ä sokan a hippokampuszban
lokalizÀljÀk.



sz´rnyÀllammal, melybûl csak alighogy kilÀboltunk; ýfûmagassÀga, a Piac, amely Pa-
rakl¢tusnak is mondatik, a VigasztalÂnak, de melyik ÀlmegvÀltÂ nem hirdeti magÀ-
rÂl, hogy û az igaz-elk¡ldetett, a VigasztalÂ?

*

Eddig volt, prÂza volt, nagyon lila prÂza: forrÂ kÀsÀt ker¡lgetû macskalila prÂza; meg-
vÀdolhatnÀnak azzal is, hogy a lila prÂza csupÀn k´rm´nfont elkendûz¢se a gorom-
basÀgnak,

nos, nagyon is tudatÀban vagyok annak, hogy idevÀgÂ meggyûzûd¢seimet ¢rtet-
lens¢g ¢s haragvÀs fogadta. MÀr hajlan¢k arra, hogy a gy¡lekezeti b¢ke megÂvÀsa ¢r-
dek¢ben hallgatÀsba burkolÂdzom, f¢lreÀllok, ¢s mintha nem hallanÀm, elsiklom a
h¡ledez¢s f´l´tt. De a bokorbÂl kiugrasztott nyÃlnak az a tulajdonsÀga, hogy k´r¡l-
szalad. Nincs mÂdomban visszavennem, amit per tangentem errûl Ártam3 ä ¢s m¢g ha
lincshangulat lesz a fogadtatÀsa, akkor is; itt Àllok, ¢s nem tehetek mÀsk¢nt.

Ha valaki olajos-bÀrsonyosan Ãgy fogalmaznÀ, hogy nem hiszek a modern müv¢-
szetekben ä olyan lenne, mintha m¢zes sziruppal prÂbÀlnÀ meg¢desÁteni a csukamÀj-
olajat. Vagyis hÀt ä enyh¢n szÂlva ä nem hiszek. B¡d´s´l´m a performanszot.

A müv¢szet t´nkremen¢se, a müv¢szet àv¢geÊ oly gondolat, amelynek eredetvid¢ke
Hegel-tÀjt keresendû. ögy is lehetne mondani: Hegelnek a dologban igaza van ugyan,
de ¢pp ellenkezû okbÂl, s indokolÀsa hamis, amilyen hamis minden metafizikai in-
doklÀs csak lehet. Teljesen mÀs okbÂl ment t´nkre a k¢pzûmüv¢szet, s ha f¢lû, hogy
àv¢get ¢rtÊ, akkor ennek az igazi okÀt Hegel sejteni sem sejthette.

A Camera Obscura volt a k¢pzûmüv¢szet alatt az az idûzÁtett bomba, amely a f¢ny-
k¢pez¢s feltalÀlÀsa perc¢ben alÀrobbant; ¢s e robbanÀsban a k¢pzûmüv¢szet annyira
ripityÀra ment, hogy diribdarabjaibÂl vÀltig prÂbÀlta ugyan ´sszekaparni magÀt, de
oly sikertelen¡l, hogy hovatovÀbb mÀr azok is elkallÂdnak-elsikkadnak: a kapkodÂ
r´gt´nz¢sek, müv¢szetmentû prÂbÀlkozÀsok, izmusok, trendek diribdarabjai.

V¢lem¢nyemmel nem vagyok egyed¡l, s itt nem is a mindenkor s¡keten hallgatÂ
n¢ma t´bbs¢gre gondolok, hanem egy jeles magyar gondolkozÂra, Perneczky G¢zÀ-
ra:4 û k´z¢rthetûbben, Àrnyaltabban fejti ki, hiszen szakter¡lete; jÂmagam gorombÀn,
t´m´ren, csak mint a rekedtesen odasÃgott szÁnpadi aside-ot, hogy mielûbb tÃll¢phes-
sek rajta, s csupÀn az¢rt hozom szÂba, mert nem hagyhatom szÂ n¢lk¡l,

ahÀny lÀngelm¢nckedû kÁs¢rlet csak volt, hogy a kÀrt àmegreperÀljÀkÊ, csak szer¢ny
nyomot vagy annyit sem hagyva sikkadt el, ¢s a f¢nyk¢pez¢s magrobbanÀsa elûtt, k¢t-
hÀrom-n¢gy ¢vszÀzados k¢pzûmüv¢szeti irÀnyzatokhoz k¢pest a pÀnik ihlet¢ben fo-
gant trendek k¢r¢sz¢letü epizÂdok voltak csupÀn; s alighanem Ágy lÀtja ezt Perneczky
is, aki errûl Ágy Ár: àK¡l´n´sen az Ãj, m¢g fiatalsÀguk elsû ¢veit ¢lû müv¢szeti t´rekv¢sek korai
halÀla olyan fÀjdalmas. Ezek a gyermekien bizakodÂ ¢s tapasztalatlan izmusok tegnap m¢g tele
voltak ¢lettel ¢s kÁs¢rletezûkedvvel, ¢s m¢g hittek abban, hogy vel¡k kezdûdik a t´rt¢nelem. Ma
mÀr jÂl lÀtni, hogy semmi sem kezdûdik vel¡k. Szinte m¢g meg sem sz¡lettek, ¢s mÀris el´regedtek,
elemz¢s¡k megt´rt¢nt, lezÀrt t´rt¢nelm¡k van [...] ÏSzeretem napjaink müv¢szet¢tÎ ä Árta a kubista
festûk kapcsÀn 1913-ban Apollinaire [...] ma mÀr aligha jutna esz¢be, hogy szeresse a fest¢szetet.
A müv¢szet unalmas.Ê
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Hol vagyunk mÀr a kubizmus szelÁd, eukleid¢szi ÀlmodozÀsÀtÂl! A müveknek csu-
pÀn a piaci Àrfolyama m¢rvadÂ, az eszt¢tika Ãgy tÀncol, ahogy a Marketing f¡ty¡l, a
fejedelmi, az Àllami mecenatÃrÀtÂl a k¢pzûmüv¢szet sorsÀnak irÀnyÁtÀsÀt Àtvette a
mindenn¢l hatalmasabb Piac. Az ¢n elektronikus pennÀm szüzi-szem¢rmes, nincs
benne annyi vitriolos gÃny, annyi ep¢je a jogos felhÀborodÀsnak, ahogyan ¢s amivel
mÀsok, nÀlam avatottabbak felboncoltÀk a Piac hasÀt, k´zszeml¢re tett¢k a boncolÀs
eredm¢ny¢t. Akiknek csak becsukott szemeik vagynak, azok is nyilvÀn lÀthatjÀk,

hogy mi a fesztivÀlok, vÀndorkiÀllÁtÀsok ¢s gy´ny´rkiadvÀnyok pazar paravÀnja
m´g¢ rejtett struktÃrÀja a k¢pzûmüv¢szet vilÀgpiacÀnak,

hogy milyen finomkodÂ Ãri n¢ps¢g, titkossÀgÀban a rÂzsakereszteseket megsz¢gye-
nÁtû szupermaffia a mükereskedûk konfraternitÀsa,

hogy egy-egy indulÂ fiatal sz¢p Ág¢ret ¢letmüv¢t ¢letest¡l-müv¢szest¡l, lÀtatlanba
mint veszi meg jÂ elûre, ha benne ¡zleti fantÀziÀt lÀt, a milliÀrdos gal¢ria,

hogy mint talÀlta fel a cirkuszi lovaglÂostor-cserdÁtû Piac a Feddhetetlen ºzelmeket,
amelyek nemcsak hogy erk´lcsileg kifogÀstalanok, de kiÀlljÀk a paragrafusok prÂbÀjÀt,

hogy ami a jelent¢svÀltozÀsnÀl is t´bb, micsodÀs metamorfÂzison ment kereszt¡l a
müv¢sz fogalma, magatartÀsformÀja, katonam¢rt¢ke,

hogy a magÀt annak vallÂ (¢s a Piacon akk¢nt ÀrulÂ) àmüv¢szÊ esetleg alig-alig pedzi
a mesters¢gbeli tudÀst, ¢s inkÀbb halva lÀssÀk, semmint hogy kider¡lj´n rÂla, hogy a
müv¢szett´rt¢net valamelyest ¢rdekli, ¢s hogy errûl homÀlyos ismeretei vannak ä §a
va sans dire,

hogy a magÀt annak vallÂ (¢s a Piacon akk¢nt ÀrulÂ) mü, mütÀrgy, müremek ho-
vÀ-miv¢ torzult, ¢s ´nmagÀbÂl valÂ kivetkûz¢se sorÀn mibûl mibe vetkûz´tt ki,

hogy a lelk¢bûl lelkedzett Ãjsz¡l´tt gyermek¢nek fosad¢kÀval ä esetleg sajÀt excre-
mentumÀval festû festû ä az igen,

a müterem-lÀtogatÂknak kitÀrulkozÂ ´nher¢lû, a hÁmvesszûj¢t szik¢vel ´sszevag-
dalÂ, sebk´t´zû- ¢s pÂlyÀlÂ müv¢sz ä az igen,

az eleven mütÀrgy à´n-immolÀtorÊ, akinek tiszavirÀg-¢letü remekl¢se, hogy perfor-
manszÀra (?!) rÀmegy ¢s odahal ä az igen,

a formalinban eltett, felhasÁtott, d´gl´tt birka hullÀja a mÃzeumi tÀrlÂ k´zep¢n ä
az igen,

a lenyelt ä vagy oda bevezetett ä minireflektorral/minikamerÀval sajÀt beleit, vagi-
nÀjÀt, ivarszervi jÀratait filmezû, a filmet a bejÀrhatÂ installÀciÂ falg´rb¡letein nagyra
kivetÁtû müv¢sz ä az igen!

Az mÀr nem tartozik ide, hogy a Piac alatt is, akÀrmilyen NagyhatalmÃ, idûknek
v¢gezet¢vel feltÀtonghat az a Fekete Lyuk, ami mütÀrgyakba befektetett, p¢nz¢r-
t¢kben felbecs¡lhetetlen megamilliÀrdjaikat elnyel¢ssel fenyegeti. Pedig a v¢szjelek,
gÀzprotuberanciÀk formÀjÀban ott villognak a horizonton: a mÃlt szÀzad elk¢sve utÀn-
zÂ eklektikÀja, amit a dobra verûk m¢g tegnap mint ¢rt¢ktelen kacatot nem gyûztek
a szem¢tre hordani, ma mÀr az Àrver¢si termekben milliÂk¢rt kelnek el; az egykori
elsû pÀnik term¢kei, az ûs-àizmusokÊ a kikiÀltÀsi Àron nem kelnek el, Àrg´rb¢j¡k lefel¢
konyul, ¢s ¢rt¢ksorvadÀsban szenvednek

ä mindez hogy hovÀ vezet, nem tartozik rÀnk, ÁrÂkra: a k¢pzûmüv¢szek dolga,
de van valami, ami nagyon is rÀnk tartozik, ¢s azok, akik, mint ÁrÂk, mÀris kegyet-

len¡l megszenvedik a Piac k¡l´nc zsarnoksÀgÀt ¢s ellehetetlen¡l¢s¢t, nem csoda, hogy
hÀtrafel¢ kancsalognak; nem is tesznek hangfogÂt a nosztalgiÀzÀs nÂtafÀjÀra: lÀm, a
PÀrtÀllam idej¢n ha volt is bajunk, nem ilyen bajunk volt,
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a rebesgetûk mÀr-mÀr kezdik m¢ltÀnyolni a hajdanvalÂ jÂ-gonosz àseg¢dszÁn¢szÊ
apparatcsikot, akinek legalÀbb àvolt Ázl¢seÊ, visszaszorÁtotta a giccs, a pornÂ ¢s a pony-
va szennyes ÀrjÀt ä s az¢rt a picurka engedm¢ny¢rt cser¢be mÀr mindjÀrt megvolt az
¢letfogytig biztos betevû...

Nem a Szabad Piac megbÁzÀsÀbÂl Àllok itt, hogy vig¢ci fogÀsokkal belebesz¢ljem a
csÂrÂ ÁrÂ hasÀba a gyereket; mert mÀr azt se bÀnom, ha valaki szavaimbÂl (a boldog
eml¢kü PÀrtÀllam argot-jÀval ¢lve) kihallani v¢li a àhÀrmas szÀmÃ aggÂdÂ dumÀtÊ,

hanem az Irodalom K´ztÀrsasÀga k´vets¢g¢ben j´v´k, az irodalmi eszm¢ny t¢vesz-
m¢je nev¢ben szÂlok, amely ¢desmindnyÀjunkkal egyetemben a gyenge ä a tûkegyen-
ge ä oldalon, ¢letveszedelemben forog,

mert m¢g megesik, hogy valaki nyelv¢n-Ány¢n feltetszik a szentelt forrÀs Áze, hallani
v¢li felbuzogÀsÀt, ¢s rÀszomjazik a Hippokr¢n¢ viz¢re, amelyet a Helikon sziklÀjÀbÂl
a Pegazosz patkÂja fakasztott. MÀr-mÀr inna amaz ihletadÂ nedübûl ä de a rÀdiÂ¢b-
resztû fellÀrmÀzza: àrossz ÀlomÊ volt az eg¢sz. Az ihlet kÀprÀzatÀt elcsÁkolja a keny¢r-
kereset hajrÀja, felserken, szÀjat ´blÁt: az irodalom eszm¢nye leped¢k volt csupÀn, s
egy eg¢szs¢ges, harcias csettint¢ssel szabadul tûle. MÀr hogyne szabadulna, ha ¢letre-
valÂ ¢s cinikus, hiszen a bÀrca n¢lk¡li prostituÀlt à¢letrajzaÊ, gondosan vezetett koi-
tusz-statisztikÀjÀval ¢s egy szem gyermeke k´nnyfacsarÂ nyÀlas-szentimentÀlis t´rt¢-
net¢vel hamarabb kiadÂdik, egy id¢nyre listavezetû sikerk´nyv lesz, s neki meg, az
ÁrÂnak, ha esze van, bibliÀja a piackutatÀs

ä a vesz¢ly?
hogy valamik¢pp vallÀshiedelmeink a àki nem szarja leÊ kategÂriÀjÀban tartjÀk szÀ-

mon az ol¡mposzi megvÀltÂ isteneket, ¢s valamik¢ppen a k¢pzûmüv¢szet, a pÀnik ih-
let¢s¢ben, a àki nem szarja leÊ kategÂriÀjÀban tartja szÀmon a maga parnasszoszi esz-
m¢nyeit,

valamik¢ppen a g¢niuszok hely¢re boszorkÀnyos-¡gyes bitorlÂk ugrottak, akik a
àvilÀgsztÀr-mutatvÀnyosokÊ szerep¢ben piacra dobtÀk aranytojÀst tojÂ absztrakt mü-
tyÃkjaikat, ¢s b¡szk¢lkednek pÂrÀzon vezetgetû milliÀrdos gal¢riatulajdonosaikkal,
szintazonk¢pp benn¡nket is elkap a Piac bübÀja ¢s deleje,

vedl¡nk. Vedl¡nk egyet, egyszer, de nagyot: s majd nÀlunk is ugyanaz a nÂta jÀrja,
az Irodalom K´ztÀrsasÀgÀt Àtveszik a mindenre kaphatÂ àvilÀgsztÀr-mutatvÀnyosokÊ,
elsû bestseller müv¡ket tÀn m¢g maguk ÁrjÀk, de mint minden nemes ponyvÀt,

id¢nyremekmüv¢ ezt is a Piac avatja, a p¢ldÀnyszÀm, a sikerlista ¢s a fizetett m¢dia-
diadalmenet. Emez ÁrÂi àvilÀgsztÀr-mutatvÀnyosokÊ, showmanek mÀsodik csÃcsk´ny-
v¢t a sikerlistÀn mÀr nem ûk maguk ÁrjÀk (ahhoz tÃlsÀgosan lefoglalja ûket a Macdonald
hamburger reklÀmozÀsa a t¢v¢n ¢s a m¢diÀban), hanem kiadÂi zugÁrÂ kulik,

rem¢nykedj¡nk az Internetben? Eddigi tapasztalataink szerint ha nem a müked-
vel¢s melegÀgya ä a triviÀk Nagy SÀrga Folyama: a monitorrÂl monitorra zubogÂ Jang
Ce Kiang,

iszonyodjunk tûle, rettegj¡nk? Hogy ami a k¢pzûmüv¢szetnek a f¢nyk¢pez¢s fel-
talÀlÀsa volt, nek¡nk meg ez az idûzÁtett bombÀnk, amely sz¢trobbantja K´ztÀr-
sasÀgunkat, mintha mÃzsÀink a Parnasszoszon ¢s irodalmi eszm¢ny¡nk sohasem lett
volna?

(elv¢gre ä amit zÀrÂjelben is alig merek megpendÁteni ä irodalom n¢lk¡l is lehet
¢lni; sz¢pirodalom n¢lk¡l jÂ ¢vezreden Àt l¢tezett magasrendü kultÃra, amelyben in
floribus voltak a müv¢szetek mÀs vÀltozatai: az arab vilÀgban belletrisztika sohasem volt
ä olyan ¢rtelemben, ahogyan mi a sz¢pirodalmat EurÂpÀban termelt¡k-Àpoltuk)
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tudjuk, hogy nem igaz; bankoknak, politikusoknak igen ä nek¡nk nincs f¢lnivalÂnk
sem az Internettûl, sem a sz´vegszerkesztûtûl. TisztÁtÂ tüz lesz az infotechnika Ãj ipari
forradalma, gondolkozÀsunk munkafogalmainak, nyelv¡nk alapsz´vet¢nek megÃju-
lÀsÀt vÀrhatjuk tûle, ¢s/de sem elszÀntsÀg, sem optimizmus nem kell hozzÀ, hogy fel-
ismerj¡k: ez az ipari gigabÀjt-forradalom a mi sz´vets¢ges¡nk

ä de mi nem a tÀvolj´vûben ¢l¡nk, a k´zelj´vû rettentû lÀtÀsai nem tÀgÁtanak, s
kedv¡nk elborul. Zavarjuk a pokolba KasszandrÀinkat, ami¢rt ilyen elcs¡ggesztû-el-
undorÁtÂ vÁziÂkat k¡ldenek a szem¡nkre, mondvÀn, hogy ahol a Politikailag Korrekt
DemokrÀcia, a mindenevû Multi-Tûke ¢s a Szabad Piac keze beteszi a lÀbÀt, ott VidÀm
Park, Disneyland, Hollywood, AlternatÁv szubkultÃra, Harikrisna, Jehova TanÃi ¢s Giccs-Por-
nÂ lesz a vilÀgbÂl, mÁg a vilÀg vilÀg ä ä ä?!

Ez¢rt vagyok itt, hogy szoruljon ´ssze a szÁvetek, k¢sz¡ljetek fel rÀ. K¢sz¡ljetek fel,
hogy nekifesz¡lhessetek,

¢s ha van m¢g olyanotok ¢s annak tartÂja, ûrizz¢tek meg klenÂdiumk¢nt t¢vesz-
m¢nket, az irodalmi eszm¢nyt, az ¢rt¢k ́ nzetlens¢g¢t csakÃgy, mint tisztasÀgÀt, a tudÀs
alÀzatÀt csakÃgy, mint a tehets¢g elûz¢kenys¢g¢t; ¢s Ãgy gondoljatok, akik nektek ezt
ÀtaladjÀk, az elûttetek jÀrÂkra, mint Fran§ois Couperin le Grand gondolt mester¢re
¢s arkangyalÀra, Arcangelo Corellire, amikor gradus ad Parnassum: a Parnasszosz
prop¡leiÀjÀn, kapuzatÀig felkÁs¢rte, ¢s zen¢je eg¢sz zeng¢s¢vel, ApoteÂzisÀra, az isten-
s¢gnek ä ApollÂn Muzaget¢sznek ä Àtaladta.

KÀrolyi Amy

KERT

Ponttal megjel´lhetem
gyerekkori bÃvÂhelyem,
hol fal¢ceken, kapun Àt
tanulgattam a kert szavÀt.

HÀlÂba takarva,
akarva nem akarva
szorÁtja a k¢z.
A teremtett gyeng¢t
a teremtû neh¢z.

A valÂtlannÀl valÂtlanabbak
egymÀst rikoltjÀk, egymÀst rÂjÀk,
konyhab´gr¢ben a rÂzsÀk.
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