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hogy az attentatív álláspontban könnyen fel
ismerhető a végtelen abszolút negativitás. Az 
apokaliptikus vég-szó az ironikus állapotot 
hívja.

A megmentőre váró ironikus ember ké
szenléte a remény egyik, bár elmosódott, teo
lógiai arculata. A gondolkodásnak azonban 
megvan a maga feladata. Mit jelent gondolkod
ni? -  kérdezi Heidegger. A vég kezdetén ál
lunk -  a még nem idejében. „A létező lényegere
dete elgondolatlan. A tulajdonképpeni elgondolan
dó visszatartott marad. Még nem vált számunkra 
gondolkodásra méltóvá.” A még nem a lét törté
neti igazságára való időbeli készenlét állapo
ta, melyben „egy dolog marad számunkra, amíg 
az elgondolandó megszólít minket”: várakozni. 
Természetesen a várakozás nem passzív álla
pot, nem elodázás, hanem keresés, nem más, 
mint úton lenni az elgondolandóhoz. Am ez 
még nem tulajdonképpeni gondolkodás.

A kései Heidegger akkor jelent meg Ma
gyarországon, amikor igazolhatóan már nem 
maradhatunk meg az ironikus állapotban. A 
várakozásra szólító hívást ezért kell elháríta
nunk. A fordulat a hátunk mögött van. A z el
gondolandó ránk tört. Megszólított minket -  
akár halljuk, akár nem. De pontosan a veszé
lyes attentativizmus elutasításához elenged
hetetlen a heideggeri „esdeklő várakozás” ránk 
hagyott öröksége, mert -  Philippe Lacoue- 
Labarthe szavait idézve -  „Heidegger olvasása, 
nem ortodox és nem filológiai, hanem bizonyos fo 
kig aktív olvasása segíthet minket abban, hogy kö
zelebb jussunk ahhoz, amit elítélünk”. Nem egye
dül Auschwitzra áll, hogy gondoljuk végig, 
amit Heidegger nem gondolt végig; egyrészt, 
mert saját nyelvén nem gondolhatja végig, 
másrészt, mert a ránk tört elgondolandó raj
ta túl van. A keresés útján keresztúthoz ér
tünk. Újra tájékozódnunk kell a négyezett- 
ben (das Geviert), Föld és Ég, Ember és Isten 
égtájai szerint. Újra tájékozódnunk kell gon
dolatok között -  ez a filozófia feladata. A tör
ténelem nem ért véget és nem kezdődött el, 
éppen „csak” megtört.

A „...KÖLTŐIEN LAKOZIK AZ EMBER...” meg
jelenése komoly lehetőséget nyújt, hogy tájé
kozódjunk most készülő gondolatokról, a fi
lozófiáról szóló beszélgetésben. Üdvözlést, 
köszönetet érdemlő esemény.

A vég várhat.
Sziklai László

ÁSATÁSOK AZ UTÓPIA 
ROMJAI KÖRÜL

Ilya Kabakov: „C'est ici que nous vivons”
Centre Georges Pompidou, Párizs,
1995. május-szeptember
La cuisine communautaire (Musée Maillol,
Párizs)

Itt élünk mi, mondja Kabakov, mint annak 
idején József Attila, és a kijelentés nyilvánva
lóan több, mint tárgyilagos állítás. Az itt he
lyett inkább az így vádját önti formába: így 
élünk mi, a ragyogó jövő mauzóleumának 
árnyékában, egy barakkvilág lefosztott dísz
letei között.

Ilya Kabakov, a jelenleg New Yorkban élő 
szovjet-orosz festő Centre Georges Pompi- 
dou-beli kiállítása hatalmas installáció, pon
tosabban installációk sora, összesen tizenki
lenc „egység”, melyek, mint az orosz matr- 
joskababák, egymásba épülnek, és mind
egyiknek megvan a maga külön története és 
kompozíciója. Az Itt ÉLÜNK MI két szint 
mélységében helyezkedik el, a szó szoros ér
telmében mélységről beszélek, mert a föld
szinti térség után valóban lefelé kell men
nünk, az alagsorba, a föld alatti pincébe, 
hogy az épület teljes életét átlássuk. Óriási 
ipari konstrukcióba érkezünk, melyet kívül
ről körös-körül deszkapalánk vesz körül, 
egyetlen kicsiny rést hagyva csupán valamely 
ideiglenes bejárat számára. Belül a nagy épít
kezések ismerős képe tárul elénk: fapallók és 
cementzsákok, épülő oszlopok felállványoz
va, középen a tervet bemutató színes pan- 
neau, mely a készülő palotát ábrázolja. Pom
pázatos, monumentális műnek ígérkezik, 
tornyokkal és kupolával, a futurista cifrázat 
minden dekórumával felszerelve. Körötte 
barakkok sokasága sorakozik, szabályosan, 
de szabálytalanul is, vagonok, ahogy Kaba- 
kov nevezi, ezek szolgáltak?, szolgálhattak?, 
fognak szolgálni? a munkások szállásául. Sza
bad bejárás nyílik a barakkokba, melyek a 
rengeteg változat ellenére döbbenetesen egy
forma képet mutatnak: egy-egy durva pok
róccal letakart ágy, két-három össze nem illő 
szék, asztal, esetleg kis összetákolt szekrény, 
láda, és a „szoba” másik részében mindig, kö
telezően: szerszámok, vödrök, huzalok és te
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herautógumik, szétszedett szerelvények hal
mozódnak a nyers fapolcokra dobálva. A 
mindennapi lét legelemibb szükségletei és a 
munka tartozékai. A tárgyak minősége és 
együttese a legbeszédesebb: leírhatatlan a 
pontosság, amellyel Kabakov ez elócskult, ki
szolgált, mindig is komisz holmikat össze
szedte: rútság, illetve erőlködő megszépítő 
igyekezet, kopott szegénység, gondatlanság 
és elhanyagoltság szól minden részletükből. 
A színes felszegezett giccsreprodukciók csú- 
fondárosan néznek vissza ránk a falakról. 
Drótról csüngő, egyetlen gyenge fényű izzó 
a világítás forrása. Konyha vagy ebédlő, gye
rekszoba vagy kamarazene-sarok, a szétesés, 
elárvultság azonos légköre uralkodik ben
nük. A leépülés szomorú rendetlensége. A 
közönytől vagy kelletlenségtől sebzett tárgyak 
panasza. Egyetlen hulladékhalmaznak tetszik 
az egész, melyből kiköltözött az élet. Pedig a 
közösségi lét egy csomó jele figyelmeztet: a 
mechanizmus még működik, működhetne. 
Csak a kedv, a libidó, a figyelem és az energia 
az, ami hiányzik. A nyitott könyv és porlepte 
éjjeliszekrény, az odalökött takaró egyformán 
valami paradox jelenlétről szól. Még használ
ják vagy használták ezeket a dolgokat, csak 
éppen lélektelenül. És az alagsori helyiségek
ben hiába szól szüntelenül vidáman a zene, 
ki hallgat rá? A frissítő indulók és érzelmes 
Dunajevszkij-dalok harsognak a recsegő 
hangszórókból, a gyönyörű szocreál festmé
nyek árnyékában. Három egyforma, zöldes
barna falú gyűlésterem, ezúttal ragyogó vilá
gítással, várja a résztvevőket, hiszen a sorba 
rakott falócák ezt sugallják, de mintha ez is 
csak önmagáért való volna.

Hova csöppentünk? A múlt miféle kata
kombájába? És főleg mely időben járunk? A 
jövő készül itt vagy éppen fordítva: a jelen 
zátonyra futását látjuk? Mert az építkezés a 
tervek szerint valamely utópia megvalósítá
sán fáradozik vagy fáradozott. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy a munka már régóta abba
maradt, és ami előttünk hever, mint „egy h a lo m  
h a s íto tt f a ”, az már odahagyott maradvány 
csupán, selejt, kiáltó roncstemető. Otthon 
helyett egy felvonulási terület lakóinak háza, 
egymásra hányt dolgok fénytelen, sivár rak
tára. „ A  m e ta fo r a  k ö n n y e n  m e g fe jth e tő  -  mondja 
Kabakov -, a  X X .  sz. u tó p ik u s  e m lé k m ű v é r ő l v a n  
szó , »a k o m m u n iz m u s  ép ítése  egy o r s z á g b a n  k a 

la n d já ró l. A  ra g yo g ó  h o ln a p  ígére te  m e g r e k e d t a  
je le n b e n . É s  a m i id e ig le n e s  fü g g e lé k n e k  t ű n t  -  a  
la k h a ta tla n  m u n k á s b a r a k k o k  tá rsb érle te  - ,  több  
n e m z e d é k  la k h e ly é v é  v á l t .”

A metafora azonban mégsem ilyen egysze
rű. Éppen mert egy mindent a jövőbe halasz
tó beteljesülés, messianisztikus célképzet té
telezése áll e világ középpontjában, a brutális 
megszakítás képe, a befejezetlenség drámái. 
Csődről, összeomlásról szól, a nagy Cél bu
kásáról. Másfelől viszont van valami ironiku
san diadalmas, mindenekfelett győzedelmes
kedő szerény vitalitás is benne, hiszen ha 
képtelenül és nyomorúságosan is, „ A z  É le t  é l 
és é ln i  a k a r ”. A közönséges létezés, a folyto
nosság, az emberi vegetáció ronthatatlansága 
a pusztulás fölé kerekedik. A bánatos terítők 
és díszek, a cseszett virágágyak a kopár bejá
ratok két oldalán nemcsak szomorúak, igye
kezet is van bennük, igény, csinosítani az ot
romba környezetet, valami derűt lopni a 
mégoly sivár kubusokba. A félretaposott cipő 
és mosatlan edény mellett a kiolthatatlan ösz
tön jelei ezek. „ V égü l is -  folytatja Kabakov -  
a k á r  kis v a g y  g lo b á lis  u tó p iá k r ó l v a n  szó , m in d ig  
u g y a n ú g y  j á r u n k  v e lü k , n e m  s z a b a d u lh a tu n k  
tő lü k . ”

Kabakov csoda-rompalotája eszerint egy
szerre a jövő és a múlt jelképe. A jövő ott van 
a nagyravágyó terv képében, de halálraítél
ten, megdermedve. A jelen a hétköznapi élet 
vegetációjaként tölti ki a hatalmas temető 
színhelyét. És így a múlt emléke is egyben, 
mely, mint a múzeumok és templomok, az 
á lo m  i l lú z ió já t és annak h a lá lá t egy állandó 
jelenbe transzformálják. Mindkét színhely, 
a múzeum és a templom kiváltságos motí
vum Kabakov szemléletében, mert szerepük 
mintegy menedéket nyújtani a pusztuló tár
gyaknak és otthontalanságra ítélt tulajdono
saiknak.

Kettősség veszi körül ezt a világot, a nyil
vános helyek megzavart, eltorzult természete 
egyszerre zord és roppant hétköznapi. Az 
ironikus többértelműség sajátos aurát köl
csönöz nekik. Maga a közösségi gondolat is 
kétarcú Kabakov számára. Hiszen ábrázolá
sában a kényszerű közösségi életforma egy
felől nyilvánvalóan pokol, embertelen jog- 
fosztottság, másfelől nincs-e benne az emberi 
melegségnek, egymásrautaltságnak valami 
ősi hagyománya is? -  kérdezi, és mindkét ol
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dalát megvilágítja, minden hangzatos ítélke
zés nélkül.

A beaubourg-beli installáció -  a hatvanki
lencedik a sorban! -  Kabakov visszatérő nagy 
témáinak összefoglalása. És különösképpen a 
nagy sikerű ’93-as velencei VÖRÖS PAVILON
motívum folytatásának tűnik. Ott is hasonló 
deszkakerítéssel körülvett, elhagyatott épít
kezésen kellett a nézőnek keresztülvergőd
nie, sötét, zegzugos helyiségeken, hogy elér
jen a látvány csúcsához. Ez a csoda pedig 
nem volt más, mint egy kis, valóban minia
türizált, vörös pavilon, idétlen rózsaszínű bó
dé, számtalan vörös zászlóval és a szovjet cí
merrel ékesítve. Hogy a jelentés még félre- 
érthetetlenebb legyen, egy május elsejei fel
vonulás teljes hangzenekara recsegett a 
hangszórókból: dalok, jelszavak, katonai pa
rancsok... egyszóval minden együtt volt, ami 
ünnepet, szépet kell hogy ajándékozzon az 
embernek -  a maga egyedülálló szovjet moz
galmi kiadásában.

Kabakov a hangsúlyt a kontraszt feszült
ségére helyezi. Nehéz volna harsányabb el
lentétet elképzelni, mint ami ennek az „aján
dékának hivatalos és valódi értéke között lé
tezik. Am ezt a végtelen távolságot a humor 
megsemmisítő erejével mutatja fel. A kény
szerházasság, mely állami lét és magántudat 
között krónikus skizofréniát tartott fenn az 
orosz, nemcsak a szovjet gyakorlatban, látha
tóan meghatározó élmény Kabakov számára, 
ezért fordul műveiben a „kisember” életfel
tételeinek és lelkiállapotának ábrázolásához. 
Meglehet, az ember hangya, arctalan csavar 
az állam, az intézmény gépezetében -  sugall
ja. Önálló cselekvés helyett legfeljebb érzel
mileg éli át a maga létét: szenvedéstől bele
törődésig, önsajnálattól a lusta oblomoviz- 
musig. Kétségtelen, van benne valamely alá
zatos képesség a szolgálatra. De tehetsége a 
túlélésre is éppen ebben rejlik. Igen, a meg- 
alázottak és megszomorítottak nemcsak áldo
zatok, a nagy orosz hagyomány szellemének 
megfelelően hősök is. Sorsuktól a groteszk 
abszurditás nem lehet idegen. Kabakov ép
pen ezt a kettősséget viszi színre alkotásai
ban: az életforma nyűgét és elevenségét, tri
vialitását és „szentségét”. A veszteség és mégis 
pusztíthatatlan erő paradoxonját.

A tér, egy kivételesen épített és berende
zett színhely, és benne sajátosan összehordott

tárgyak halmaza hivatott felidézni a mondan
dót. Mert Kabakovot elsősorban a környezet 
érdekli, mint mondja, ami mindent körül
vesz, beleértve a nézőt is, hogy ezen keresztül 
fejezze ki azt a szinte megnevezhetetlen lég
kört, nyomást, amely képes megsemmisíteni 
az embert és lerombolni az emberek közti vi
szonyokat is.

így lett a társbérlet, a közös konyha egyik 
főhordozója az élménynek. Már a nyolcvanas 
évek elejétől dolgozott a témán, albumokat, 
összesen ötvenötöt készítve, amibe dialóguso
kat, rajzokat, képeket gyűjtött össze. Egy 
New York-i installációja ezekből a vázlatokból 
merített. És a Musée Maillolban kiállított vál
tozat, A KÖZÖS KONYHA, egy kápolna formá
ját választotta színhelyül, hogy a képtelen el
lentmondást éppen a térformálással hangsú
lyozza. Templomban vagyunk tehát, hatszö
gű roppant magas építményben, mely ipari 
szürke, olajbarna színeivel és mélységi elhe
lyezésével ugyanakkor keszonra emlékeztet. 
Ebbe a kongóan kietlen térbe helyezett el 
ócska lábosokat, fazekakat, konyharuhákat és 
fotókat. A mennyezet magasában párhuza
mos rendben kis címkék lengenek, amelyek 
a légmozgás következtében ide-oda járnak. 
Szüntelen mormolás, beszélgetés hallatszik: 
igazi konyhai perpatvar, a fáradt panasztól a 
csacska fecsegésig, sírgyalázástól a goromba 
kifakadásig. Torlódó töredékek, egy végtelen 
folyam szakadatlan áradása. S a cetlik oda- 
fönt mintha az egykori lakók „lelkei” volná
nak, megrekedve a plafon szintje alatt. A tri
viális szöveget velük azonosítjuk. De még a 
mindig száradó, csöpögő mosott ruha emlé
két is idézik. A kötelekét, amiken a gatyák és 
ingek párájától a cseppnyi, takarékos világí
tás is tovább homályosult. „Társbérleti kony
ha!... méltó arra, hogy világunk központja legyen!, 
mágikus, mint egy kristálygömb, összpontosítja és 
tükrözi életünk hétköznapjainak minden színét, 
örömét és bánatát, reményeit és kisszerűségét” -  
mondja Kabakov. Akolmeleg, fészek, ahol a 
szívélyes jóindulat egy pillanat alatt rémes ve
szekedésbe csaphat át a szemét és villany
számla körül. Agora, színház, gyalázatos bal
hék és barátságok színhelye. Mindenki itt él 
igazán, és ezért a templom régi, középkori 
funkciót betöltő szerepe áll a legközelebb 
hozzá. Kabakov transzformálásában az áhítat 
és a durva banalitás, az üresség és a zsúfolt
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ság élménye, a helyszűke minden ellentmon
dása ott feszül.

Az installációk minden darabja, a legutol
só szögig naturális tárgyakból áll. Életből egy
szerűen kiemelt rozoga székek és foltos taka
rók, vásott csipketerítők és fazekak, igazi ce
mentgyűrűk és falócák alkotják a telített éle
tet. Nem puszta valóságutánzat-e mindez? 
Utánzat persze, de milyen egyedülállóan el
rendezett, szigorúan megszerkesztett! Mint 
minden kifejező kompozícióban, a kihagyás, 
az utalás ugyanolyan fontos eleme a közlen
dőnek, mint az explicit bemutatás. A gyűlés
termekben vagy az említett kápolnában pél
dául éppen a csupasz tér idézi fel ellentétét, 
az összeszorult tömeg jelenlétét. A befejezet- 
lenség motívuma is ilyen felidéző erővel hat: 
vajon a félig felhúzott oszlopok nem azáltal 
válnak-e metaforává, hogy egyszerre hiteles 
objektumok, de félreérthetetlen többletjelen
téssel rendelkező jelzések is, a haszontalanná 
vált erőfeszítés megtestesítői? Az absztrakció 
olykor rejtettebben, máskor határozottabban 
alakítja Kabakov műveit. Az anekdotikus 
elem mindig csak valamely kiindulópont, er
re építi többdimenziójú konstrukcióit. Mint 
például egy másik híres New York-i kiállítá
sán: Baleset a múzeumban, avagy a víz mu- 
ZSIKÁJÁ-ban. Itt az ötlet egy szépen berende
zett kiállítóterem üzemzavarára épül: a fala
kon Kabakov nagyszerű szocreál festmény
utánzatai sorakoznak, ám úgy látszik, valahol 
csőrepedés lehetett, víz borítja el a termet, kis 
cseppekben hullva a plasztiktakaróra, mely 
alatt vödrök, lavórok próbálják felfogni a vi
zet, megóvandó a nagy értékeket. A kataszt
rófát azonban meglepő módon zene kíséri, 
egészen más, mágikus hangulatot kölcsönöz

ve a jelenetnek, disszonáns polifonikus egé
szet alkotva a zörej természetes hangjaival.

Kabakov világában a rendetlenség kihívó 
rendje szól hozzánk, amelyben a megeleve
nített zűrzavar az irónia élességével, a humor 
szinte nosztalgikus kritikájával is értelmez, ki
használva a színpadiasság minden szuggesz- 
tivitását. Fény és hang kompozíciója emlé
keztet arra, hogy mennyire összetett előadás
sal, színházzal van dolgunk. A nyomorúságos 
világítás és a harsány zene áthangolja, más 
összefüggésbe helyezi a látványt, mint egy 
pastiche, gunyoros távolságot teremt. Kaba- 
kov totális installációnak nevezi vállalkozását, 
mely a szöveg, a festmény, a zene és a fotó, 
valamint a tárgyformálás sokféle eszközét 
igénybe veszi, egy tudatosan választott teat
ralitás érdekében. A nehézsúlyú naturalista 
színház szinte minden eleme jelen van, olyan 
sűrítettségben, hogy éppen ez fordul át pa- 
rodisztikussá, idézőjelessé. Meglehet, éppen 
itt vannak a határai. De ebben a jelenlegi, 
nagy összefoglalásnak szánt monumentalitás
ban megértjük a teljesség igényét. A mű ele- 
mentárisan hat, a nézőt magát is résztvevővé, 
aktorrá teszi. végigsétálva ez esetleges ösvé
nyek labirintusán, e vigasztalan konyhák, el
ázott termek, képtelen otthonok függönyök
kel elválasztott lakóterein, kicsit magunk is 
beköltözünk ebbe a világba, hideglelősen 
bandukolva áporodott, levegőtlen puszta tér
ségein át. Romok között járunk, ahol minden 
részlet egy hajdani nagy, torz ábrándra utal, 
s mint az ásatások színhelyén a törött tárgyak 
és maradványemlékek, emberi életformáról, 
egy pusztulásra ítélt kultúráról tudósítanak.
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