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A próféta mint művészi jelkép
Joseph Beuys a nyolcvanas évek müvészetének küszöbén

A legdrágább múvész

A hetvenes évek múvészeti krónikája egy földcsuszamlás regisztrálásával zárult:
Joseph Beuys New York-i kiállításával. Először történt meg, hogy egy európai
müvésznek engedték át az egyik legjelentősebbamerikai múzeum emelete it. És ezzel
a tárlattaI egy időben jelent meg a nagy tekintélyű gazdasági szaklapnak. a nyugat
német CapitaInak az a száma, amelynek képzőmüvészeti teszt-rovata új sorrendet
állapított meg a világ legdrágábban vásárolt müvészeire vonatkozóan: Andy Warhol
és Robert Rauschenberg kénytelenek voltak lemondani az első helyról - Joseph
Beuys javára.

Nemcsak a második világháború óta töretlen amerikai hegemónia ingott meg ezzel
a helycserével. hanem a tágabb értelemben vett Újvilág rnitosza is háttérbe szorult. A
jövő világa bukott meg 1980-ra, illetve azok a dolgok, amik a jövőt beharangozták: az
ipari társadalom, a konzum és a pop-kultúra. Az utópisztikus vágyak tárgya hirtelen
megint a múlt lett. Ennek az utópisztikus múltnak a főpapjaként lépett föl Beuys is.
Vele a régi, babonás kontinens küldötte, az eurázsiai sámán, az atavisztikus varázsló,
az okkult és irracionális fényben fürdő szertartások mestere, sőt az obskurus ideoló
gus és demagóg politikus, s ahogy sokan gondolják: a hamis próféta került most a
trónra. Érthető, hogya müvelt európai közvélemény nem nagyon örült ennek a hir
telen európai sikernek.

Beuys pályaképe

Az első jelentős rajzok és plasztikák a negyvenes évek végén és az ötvenes évek ele
jén születtek. Beuys ebben az időben saját szavai szerint inkább egy laboratóriumot,
mint egy műterrnet tartott fenn, és rajzain és szobrain is Paracelsus vagy Faustus ér
deklődési területét felölelő motívumokat találunk: méhkirálynók párosodását, evolú
ciós folyamatból kiragadott állati formákat és mozdulatokat, és olyan jeleneteket,
amelyek az élet mítosza mögött a történelem biológiai mélységeit kutatják (sámánok,
Dzsingisz kan stb.). Ezek a szellemképek gyakran csontvázig letisztított formában
jelennek meg, illetve a "röntgenképek" áttetsző struktúráját mutatják. Beuys rajzai
nem közölnek semmit, céljuk magában a rajzolóban van, annak prehisztorikus pszi
chéjét kutatják. Nem véletlenül foglalta össze Beuys késöbb őket a következő címen:
"Titkos könyv egy titkos személynek. Írországban."

A viasz és a fa alkalmazása után 1960·ban használja Beuys először a zsírt, mint kizá
rólagos plasztikai anyagot (Zsírsarok). A szoborrnúbe ezzel a hideg-meleg faktor ke
rül bele, valamint az idő tényezője, módosító hatása (mivel az ilyen plasztikák olvad
nak, penészednek. alakjukat és szagukat változtatják). A másik kedvelt plasztikai
anyag a filc lesz, amely Beuys értelmezésében a védő, abszorbeáló közeg megjeleni
tése, és a csend vagy az atmoszféra anyaga (Hóesés, 1965). Fontos szerephez jutnak a
következőkben a réz, a vas, és a nyers, ormótlan megjelenésú tárgyak, rudak. tartá-
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Iyok, gerendák, csövek, lemezek vagy ezek kombinációja. Beuys a plasztika fogalmát
kitágítja a tér-formáról a tér-idő formára, majd a biológiai és szociális dimenziókra is.
A szociális plasztika emberi tevékenység. A szobor így nő tárgyból emberi akcióvá.

Beuys akció-rnúvészként 1963 körül lép porond ra, először mint a pop-nemzedék
happeningjeinek és a darmstadti új zenei kollégiumok formabontó "hangversenyei
nek" a tanítványa. Csakhamar azonban vezető figurává nő a .Fluxus't-rendezvények
során (Fluxus = Herakleitosz: minden folyik, változik). A fluxus zártabb. szigorúbb
forma, mint a happening, mert a közönség nem vesz alakítólag részt benne, hanem
csak nézi. Előre megtervezett menete, partitúrája van, s a benne szcreplö akciók
gyakran szimbolikus érteImüek, s igy az "élet" helyett a "változást" és a "közlést"
jelenítik meg. Egy 1964-ben rendezett aacheni fluxus-rendezvényen azonban a közőn

ség soraiból érkező jobboldali egyetemisták egyike véresre veri Beuys-ot, s ezzel a
fluxus mégis új, váratlan irányt kap. Vele Beuys pályafutása is, mert ettől az időtől

kezdve a múvész egyre provokativabb akciókat tervez, fölismeri és követi a közeledő

forrongások és politikai extremitások dinamikájának a törvényeit (1964: Beuys java
solja a berlini fal 5 centivel való magasítását - esztétikai arányokra hivatkozva). Az
egyik legfontosabb Beuys-akció 1966-ban EURASIA néven került bemutatásra, itt
Beuys többek közt egy görög kereszt körvonalait rajzolta egy táblára, majd letörölte
a kereszt alsó felét, s a helyébe az EURASIA szót írta. Ezzel végleges formát kapott a
beuys-i értelmezésben vett kozmosz: a kettéosztott, tört és csonka világ ez, a földré
szek egymást tagadó sorsával és tragédiájával. Beuys azonban optimista, és az "orvos
ságos-ember" szerepébe helyezkedve megpróbálja az ön-analizist a társadalomra ki
terjeszteni, és a nyugati embert az archaikusabb keleti mentalitáshoz visszavezetni.
Elkerülhetetlen a kultúra megújítása. varázsszertartásokkal való életre ébresztése
(..Hogyan magyarázom meg a festményeket egy döglött nyúlnak", akció, 1965, mely
nek során a mézzelleöntött fejü Beuys leckét ad a müvészettörténelemből egy dög
lött nyúlnak. Az EURASIA-akció során a döglött nyúl gólyalábakat kap, és így "em
berszabásúvá" növekedve alkalmas arra, hogy Beuys a vállára ültesse, és gólyalábain
járni tanítsa). A Manréza címu akció (célzás Loyolai Szent Ignác visszavonultságának .
és megigazulásának helyszínére) a megfelezett kereszttel való varázsszertartás egy
újabb példája (1966). Sorra kerülnek a klasszikus múlt beuys-i átértclrnezései is
(Titusz /Iphigénia, 1969), és a megosztott kozmosz kitágul Eurázsiáról Amerikára (I
like Amerika and Amerika likes me, 1974, ennek során Beuys egy New York-i galériá
ban egy hétre összezárkózik egy coyote-tal).

Az ilyen akciók azonban egyre inkább politikai színezetet öltenek, és átadják a he
lyüket a Beuys által alapított különböző pártoknak és szervezeteknek, melyek mind
költői ellen-képei a társadalmi intézményeknek. A Deutsche Studentenpartei-t, amely
alkalmasint a Fluxus-zóna Nyugat nevet is viselte, Beuys egy évvel a diákforradalmak
előtt, 1967-ben szervezi. A párt tipikus anti-párt, program és szervezet - sőt tulajdon
képpen tagok - nelkul. Ezt követi 1968-69-ben a Beuys pártfogása alatt megszületett
Lidl-Akadérnia. amelyet az egyik Beuys-tanítvány, Jörg Immendorf szervezett meg a
düsseldorfi müvészeti főiskola termeiben. 50 diák tanul itt tanárok nélkül. Közben
1968 öszén Beuys professzor kollégái bizalmatlansági manifesztumot írtak alá Beuys
ellen, és ebben a Bcuvs körül e lharapódzó politikai dilettantizmus, intolerancia, dif
famálás és unkollegialitás miatt panaszkodnak. 1970-ben Beuys megalapítja az "Orga
nisation der Nichtwahler, Freie Volksabstimmung" nevü szervezetet, amely a közvet
len demokrácia megvalósításat tűzi ki céljául, és ennek elérésére a pártrendszeren
alapuló politikai élet szabotálására hivja fej az állampolgárokat. 197o-71-ben kerül
sor a muvészeti élet financiális szerveinek a "megreformálására" is. Beuys barátaival
együtt a müvészeti vásárok intézményesitése ellen tüntet, és a "müvészeti terrnelök"
szabad piacáért küzd. 1971-ben. egy baseli légoltalmi bunkerben rendezett akcióját
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azzal kezdi, hogy megmossa hét jelenlévő személy lábát; az akciókban egyre erőtelje

sebben játszik közre a keresztény mitológia és Beuys azonosulása az új Messiás kép
zetéve!. 1972-ben Beuys epébe mártott spongyát nyom a mönchengladbachi temp
lom kapujához, miközben tanítványai Hölderlinböl, Platonból, János evangélistától
és Montesquieu [esprit-jéből olvasnak fel (Békeünnep, akció, Münster von Mön
chengladbach).

1971 nyarán Beuys szó szerint veszi a német alkotmánynak azt a paragrafusát,
amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a tanuláshoz, és illegálisan fölvesz az
akadémiai osztályára 142 hallgató-jelöltet. Ezek közül 16 hajlandó arra is, hogya
szemeszterkezdetkor Beuys-szal együtt megszállják a főiskola tanulmányi osztályát. A
minisztérium enged, a 16 jelölt fölvételt nyer. Az 1972-es Kasseli Dokumenta tárlaton
Beuys egy információs irodával vesz részt. Száz napon át áll itt a közönség rendel
kezésére, hogy megmagyarázza a közvetlen demokrácián alapuló társadalomról alko
tott elképzeléseit. Ugyanez év öszén 54 föl nem vett hallgatóval újra megszállja a
düsseldorfi főiskola irodáit, ezúttal azonban a kultuszminiszter ellenlépésre szánja el
magát: Beuys-ot azonnali hatállyal elbocsátják a föiskolából. A szuszpenzált pro
fesszor válaszként szervezni kezdi egy nemzetközi szabadegyetem anyagi és erkölcsi
bázisait. Az 1979-es hatodik Kasseli Dokumentán fölépített "Mézpumpa" ennek az
anti-főiskolának a múködését illusztrálja.

Az "agresszív Beuys" a hetvenes évek végére újra megbékél, legalábbis ami a mód
szereket illeti. Az ellen-pártok és anti-szervezetek irodái észrevétlenül bezárnak, s
Beuys-ot ott látjuk az 1979-S0-ban látványosan szervezódó ökológiai és környezetvé
delmi mozgalom "pártjában", a .zöldek" tagjai között. Beuys ismételten felajánlja,
hogy elvállalja a zöldek megbízásából a képviselöjelöltséget. Számos ökológiai vonat
kozású plakát és alternatív mozgalmakat képviselö folyóirat jelenik meg Beuys arc
képével vagy műveinek a reprodukcióiva!. Maga Beuys azonban nem kerül be a par
lamentbe.

Mik azok az ifjúsági szekták?

A szekták világnézeti kisebbségek, amelyek sajátos rítusok, formák és diszciplínák
segítségével tartják fönn szervezeteiket a többség intézményeivel szemben. Ha el
fogadjuk azt az elterjedt véleményt, hogy a müvészetek tulajdonképpen a vallás sze
kularizált formái, akkor világos, hogy az avantgarde mozgalmak a szekták szekulari
zált változataiként foghatók fe!. Tényleg van az avantgarde csoportokban egy sor
szektás vonás: az intézménves muvészet ellen születnek meg, és rítusok, formák és
stiláris jegyek segítségével "erősítik meg identitásukat. A hőskor itt is - mint a szek
táknál - transzcendens lázban égő korszak, a konszolidáció itt is egybeesik a több
séggé válás folyamatával - múvészetröl lévén szó; az egyetemessé válás megnyugvá
sáva!. Érdekes módon azonban csak a formák válnak egyetemessé. A müvészet sok
kal tisztábban disztingvál, mint a vallás: az egyetemessé vált kubizmus például csak
formakultúra, esztétika, és nem világnézet, vagy mozgalom. Ez a redukció biztositja a
legtöbb múvészeti izmus egyetemessé válásának a lehetöségét, A világnézet lehet
akármi, benne békésen megférnek a legkülönbözöbb forma-kultúrák. Ogy látszik,
múvészeti ízlésünk sokkal pluralisztikusabb, mint a világnézeti vagy vallási alkatunk.

Ha most az avantgarde sorsának az alakulását az új vallásos szekták történetével
fonjuk össze, akkor már előre is azt feltételezzük, hogy valami komplikáltabb, vagy
ős-eredetibb esetet fogunk leírni. Ezek az új szekták nem szekták, és az új avantgarde
nem művészeti izmus ...

Lássuk elóbb az új-avantgarde-ot. A régi, klasszikus avantgarde transzcendenciája
tipikusan polgári eredetű volt: a játék és a humor (prototípus: a dádaisták). A máso-
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dik világháború után azonban az irónia és a paródia lépett az individuális humor
helyébe. s az irónia csakhamar rítussá szélesedett ki. Ez a teátrális vonás - nevezhet
jük dramaturgiának is - már jól mutatja, hogy az új-avantgarde nem a szellemes
egyének ügye. hanem jelentős rnéretú tömegek életforma-vallása.

És mi jellemzi az új szektákat? Az ellenkező folyamat, vagyis az. hogy a világnézeti
és vallási megújhodás mozgalma már csíráiban esztétikai jellegű. A szekta-alapító úgy
lép fel, mint nagy müvész, nagy alakító. A tanítványokat elsősorban a szekta "formai
szépsége", rítusokban megnyilvánuló extremitása vagy avantgardizmusa érdekli 
maga a tan többnyire túl együgyű is ahhoz, hogy transzcendens elragadtatást vált
hasson ki. Az új szekták tehát szintén életforma-vallások. tagjaikat is a korábbi élet
forma-forradalmak, a hippik. a rockerek és a drogokat szedök közül toborozzák.
Ezeknek a szótárában a kreativitás nagybetűvelvan írva.

A különbség az új-avantgarde és az új szekták között elsősorban abban van. hogy az
új-avantgarde megtartotta a személyiség szerepét (Joseph Beuys: Minden ember
müvész). Az új szekták ezzel szemben kitörlik. megsemmisítik a tagjaik személyiségét,
hogy az így elszemélytelenedett tömeg fölé a guru. a mester űber-szernélyiségétemel
jék (Minden hívő boldog). Az új-avantgarde tehát még mindig humanista. míg az új
szekták nem a vallásosság. hanem inkább a totalitarizmus felé fejlődnek.

Az érintkezési pont közöttük körülbelül ott van. ahol Beuys helye kijelölhető - az
áldozat és a hős. a tömegember és az individuum irritáló egyesülésében. Lehet. hogy
Beuys kvalitása éppen azzal magyarázható. hogy ezt a kétértelmű helyzetet testesíti
meg és ismétli meg minden élethelyzetben. Az irónia és a paródia nagyon messzire
kerül kiinduló forrásától, a humortól - Beuys-ra inkább a fanatizmus és groteszk
különös keveréke jellemző. A mosoly lehervad az arcokról, s helyét a csodálkozás és
a félelem foglalják el (Troels Andersen 1966-ban az EURASIA koppenhágai bemuta
tása után: ... Fantasztikus figura. valahol a bohóc és a gengszter között). Beuys a
müalkotásból ereklyét, a múvészböl papot, a müvészeti akcióból pedig mágikus gyó
gyító-rítust igyekszik formálni. Az egyetlen klasszikus elv, amihez továbbra is ragasz
kodik, az individuum korlátlan szabadsága. Mint pályaképéből is láthattuk, éppen ez
a tipikusan .müvészí" allűr akadályozta őt meg abban, hogy ellen-szervezetei és
rneta-pártjai valóságos szervezetekké és pártokká fejlödhessenek. Beuys transzcen
dens világképe a magányos Börharisnyáé: a természet egyenként váltja meg az embe
reket, s ezen az sem változtat. ha Beuys mindvégig kedvét lelte a tanítványok táborá
ban, s ha szívesen meneteIt egy-egy tüntetés élén. A huszadik századi kollektivizmust
mindenképpen elveti, ezért idegenkedik az intézményes szocializmustól és az egy
házzá szervezödött vallásosságtól is. Beuys állandóan hangsúlyozza, hogy az ő

"kereszténysége" a materializmuson át vezet. De a materializmus az ő számára nem
filozófia. hanem életforma: - individualizmusnak hívják.

A beuys-i recept tehát nem alkalmas arra. hogy a kollektív igénnyé vált avantgar
dizmus megjelenési formája legyen szerte a világban. Az utolsó logikailag szükséges
lépést. az individuum föloldását az álpróféták és pszeudo-vallásalapítók tették meg.
Hogy mennyire az avantgarde közeléből érkeztek azonban ők is. azt kitünöen illuszt
rálja az első közismertté vált guru, Mahesh Prasad Warma (közismert nevén: Maha
rashi Mahesh Yogi) karrierjének története is. őt ugyanis az tette világhírűvé, hogy
1967-ben a Beatles .Jelkiatyjává" vált.

A Beatles időközben széthullott, s konszernjük, az Apple is rég átadta helyét az
utódvállalatoknak. Maharashi Mahesh Yogi azonban jobban gazdálkodott. Az általa
hirdetett transzcendentális meditáció sikeresebb elsajátításáról hatalmas nemzetközi
szervezet gondoskodik. s ebben a trösztben nemcsak egyetemi kurzusok, meditációs
otthonok. vagy kűlönbözö financiális és információs intézmények foglalnak helyet.
hanem a világ egész jövőjét átformáló programok is. és ez utóbbiak a modern állam-
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formát utánzó keretekben öltenek testet, s a tan "kormánynyilatkozatok" oldalain ol
vasható. Az egész apparátus olajozott múködését szigorú hierarchiára épített belső

szervezet biztosítja. Ennek élén egy "világkormány" áll, és az ez alá rendelt és a világ
különbözö pontjain müködö intézményeket "kormányzók" és .rnesterek" vezetik. A
tan terjesztésére hivatott szervezetnél fontosabb azonban az adminisztratív hierar
chia, amelynek helyi szerveit "világterv-központoknak" hívják. Ezek a központok az
egyetemi bázisok és a független alapítványok munkáját vezetik, és országonként egy
egy "világterv-tanácsba" vannak egyesítve, amelyeknek az élén "nemzeti vezetők" áll
nak. Öket az "internacionalista világterv-tanács" fogja össze egyetlen "internacionális
koordinátor" vezetése alatt. A szerteágazó szervezetek legfelsőbb központja azonban
nem más, mint a szent jogi seelisbergi rezidenciája, amelynek belső használatra
szánt neve így hangzik: "A megvilágosulás korszakának fővárosa". Az ebben a palotá
ban folyó munka egy multinacionális tröszt sokoldalú tevékenységéhez hasonlítható,
és természetesen nem képzelhető cl a képzett szakemberek fegyelmezetten dolgozó
serege nélkül.

A transzcendentális meditáció köré épített kultikus szervezet a mai ifjúsági szekták
egyik legártatlanabb és legliberálisabb formája. A hierarchia általában sokkal szigo
rúbb és nem elégszik meg "önkéntes" áldozatokkal. A tagok radikális anyagi és szel
lemi függőségbe kerülnek, s többnyire le kell mondaniuk a személyes mozgásszabad
ság minden megnyilvánulási formájáról. A vezető mester mint "egyedüli megváltó"
lép fel, az általa hirdetett tan az "egyetlen megmentő recept", és a tanítványok serege
egy "szent családot" képvisel. A szektatagok elhagyják korábbi tanulmányaikat vagy
munkájukat, és kizárólag a missziós munka számára dolgoznak - ez a koldulástól
vagy az információs füzetek árusításától kezdve az "önkéntes vagyoni felajánlások"
kierőszakolásánát az esetenként megkövetelt utcai "szent prostitúció" gyakorlásáig
terjedhet.

A szektaalapító mesterek az így befolyt pénzt képzett szakemberek segítségével for
gatják tovább. A nyereség abszolút, mert a legtöbb államban ezek a szervezetek mint
vallásos intézmények lettek bejegyezve, és így teljes adómentességet élveznek. A
centralizáltság modern formái olyan hatalmat adnak a vezető guruknak, amilyent a
hagyományos régi szektamozgalmak vezetői nem ismerhettek. Megváltozik a "hívők"

és a "hitközségek" helyzete, illetve sorsa is. Míg a hagyományos szekták arra töreked
tek, hogy a társadalmon belül életképes sejteket hozzanak létre, és a túlvilági üdvös
ség ígérete mellett a hívők evilági életét is könnyebbé tegyék, sőt, hogy intézményei
ket a következő generációknak is továbbadják, addig az új szekták rablógazdálkodást
űznek. Teljesen a pillanat és a szektavezető mester igézetében élnek a tanítványok,
akiket - ha munka- vagy fizetésképtelenné válnak - fölötteseik könyörtelenül az utcá
ra tesznek. Folytonossága csak a szektán belül megszervezödött hatalomnak és finan
ciális vállalko'zásoknak lehet. A vallásos motívum és az avantgarde-dal rokon életfor
ma-divat mellé így járult egy harmadik elem, a kriminális.

A szekták legtöbbje gátlástalan eszközöket vezetett be a tagok toborzására és ki
zsákmányolására, valamint az esetleg jelentkező szülök távoltartására, illetve a pszi
chózisba hulló fiatalok helyzetének a palástolására. Ehhez járulnak aztán a gazdasági
bűnök. Pár évvel az ifjúsági szekták elterjedése után a szakirodalom már a "pszicho
maffia" elnevezést használta.

Az archaikus nullpont

"Az ifjúsági szekták a technikai civilizáció társadalmának a vallásos megnyilvánulása
ként tekinthetők. A technikai civilizáció következményeként szűlettek meg és bizo-
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nyos értelemben az erre a civilizációra való választ jelentik. Helyesen állapította meg
egy a vallási kérdésekben jártas újságíró: minden korszak pontosan azt a szektát
kapja meg, amit megérdemel."

Friedrich-Wilhelm Haak, akitól ezeket a sorokat idézzük, és aki tulajdonképpen az
evangélikus egyház megbízásából foglalkozik a szekták és a világnézeti extremitások
kérdésével, nem a technikai civilizáció hiányosságai ból, hanem éppen ellenkezöleg: a
perfekcionizmusából vezeti le az ifjúsági szekták robbanásszerű terjedését. Szerinre a
termelés és az ellátás abszolút tökéletessége, valamint a törvénykezés és a közigaz
gatás optimális müködése az, ami a nyugati civilizációt elviselhetetlenné tette. Eltűn

tek az egyének és a csoportok közti "köztes terek", az igények és az ellátás közti tá
volságok, a bizonytalan tényezök és a kiszámíthatatlan sorsfordulatok. Az emberi lét
teljesen automatizált és túlszabályozott lett, a konzum "besűrűsödött" és az egyén
ezzel a teljes szabadság helyett a függöségek perfekt rácsai közé szorult. Nem csoda,
ha a technikai civilizáció célkitűzéseit átvevő és abszolút tökélyre emelö ideológiák
esélyei olyan nagyra nőttek ebben a helyzetben. Mert az új szekták tulajdonképpen
ugyanazt a paradicsomot ígérik követöiknek, mint amit már a technikai civilizáció is
ígért az állampolgároknak: - az abszolút boldogságot, a tökéletes szabadságot, a vég
érvényes békét és a betegségek és a halál kiküszöbölését. Az egyes tanok ezért majd
nem úgy hatnak, mint a személyiség önmegvalósításáról vagy a korlátlan élrnényszer
zésröl és ismeretgyarapításról szóló modern gondolatok karikatúrái. A különbözö
szektákba menekülö fiatalok lényegében csak annak a programozásnak engedelmes
kednek, amit a konzum-társadalom nevelt beléjük születésük óta. Az egyetlen kű

lönbség a pólusok felcserélésében van. Míg az ipari társadalom a technicizálás maxi
mumával igyekezett ígéreteit beváltani, addig a szekták a minimumra lépnek vissza
és a technikai nullpont, az irracionális és archaikus kezdetek rekonstruálásával kísér
leteznek. Azoknak a fiatalkorúaknak, akik a technikai civilizáció fölépítésében és
fenntartásában nem vettek részt, ez a váltás nem is feltünö. Hiszen csak a bálvány
imádás egyik formájából léptek át a másikba.

A fordulatot a családban és az iskolában uralkodó közöny, az utcán átélt magány és
a technikai csodák közelében tapasztalt tanácstalanság készíti elö. A csodák miszti
kus fényében megjelenö guru aztán megindítja azt a pszichikai mutációt, amelyet a
pszichológusok a "szerelembe-esés" állapotához hasonlitanak, és amelynek eredmé
nyeként az egyén teljesen föladja magát, elmerül az érzelmek és a formák, a szavak és
a rítusok zsongító imamalmában.

Beuys pályaképe, és általában is az avantgarde-nak a pop virágkora óta követhetö
fejlödése (vagy hanyatlása) ugyanennek a folyamatnak a rnúvészi alkotómunka felöli
oldalát mutatja. A muvész hűséges fia, mi több, vak eszköze a társadalomnak, illetve
annak az ideológiának, amely a maximumok elérését, az állandó növekedést, a teljes
szabadságot és a perfekt önmegvalósítást ígérte. Beuys sem tett mást, mint hogy
kezdte ezeket az ígéreteket szó szerint venni, s mivel úgy érezte, hogy a társadalom
becsapta öt, megpróbálta e maximákat a társadalom nélkül, vagy az ellen fordulva
házilag megvalósítani. Nála is bekövetkezett a pszichomutáció, a pólusok fölcserélése
- igaz, lassabban, az alkotómunka fázisaihoz kötve. És nála is fölfedezhetö a szektás,
pszeudovallásos gondolkodás elotérbe kerülése, és ezzel egyidejűleg a tudományos
világkép és az intézményes társadalom megvetése. Beuys nosztalgiája az archaikus
nullpont iránt az írásaiban és nyilatkozataiban jelentkező "keleti ember" képében
kapott formát.

Ez a motívum azonban nem Beuys találmánya. A művész maga hivatkozik Rudolf
Steinerre, az 1912-ben alapított német antropozófiai társaság vezetőjére. Steiner
mögött pedig egy még korábbi szekta, a theozófiai társaság áll, amely a századforduló
körül volt divatos, és amelynek célkitűzései közé tartozott például egy ifjú hindunak
Messiásként való "kiképeztetése".



De nemcsak a rnüvészeti avantgarde és a vallásos szekták ideológiái kerültek köze
lebb egymáshoz. A tágabb értelemben vett társadalmi radikalizmus is újabb mutáció
hoz érkezett, és a frissen megtérteket ott látjuk most a szent mesterek lábainál. Csak
egy példa: Guru Maharaj Ji fivére, Raja Ji nem mást vett feleségül, mint Claudia Litt
mant, a nyugatnémet APO-szervezet (Auűerpolitische Opposition) egyik közismert
személyiségét (aki, tegyük hozzá, már korábban is mutált egyszer, hiszen eredetileg a
frankfurti rendőrkapitánylánya volt). Konzervativizmus, radikalizmus, vallásos fana
tizmus - így következnek egymás után ugyanannak a generációnak a fázisváltásai. És
az ember hajlik arra, hogy föltegye a kérdést: - vajon változott-e egyáltalán valami
lényeges eközben?

A szekták ma már eljutottak a szórakoztatóipar hagyományosan konzervatív ízlésű

világáig, és egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, ha John Travolta arró) áradozik,
hogy a menyasszonya halálát csak a Scientology Church segítségével tudta túlélni.
Aki nem érti ezt az utalást, az reménytelenül .Je van maradva". A pop másfél évtized
del ezelőtt divatba hozta a csodák ironikus vagy groteszk változatait. A mai generáció
viszont már túllépett ezen a .Jedér" felfogáson, és a csodákat csakugyan látja. A hit
megnőtt, erősebb lett. és a kreativitás nem a mosolyból fakad többé, hanem a csu
kott száj mögül tör elő. Ahová csak nézünk, lenyelt vicceket és lármázó szíveket
látunk.

Mert a pszichomutáció és a nyomában előretörő lelkiismereti extremizmus ott a
legmegdöbbentőbb, ahol egész csoportok, vallások vagy kultúrák váltanak át az ipari
társadalom közegéből annak ellentétébe. az archaikus nullpontba. A legszembeöt
löbb e téren a nagy világvallások egyikének, az isz!ámnak a forrongása.

Az egyetemesség kompromittálódása

A jólét és a szabadság maximumainak a veszélyeiről már volt szó, egy további veszély
azonban a kulturális és ideológiai értékskála megtelése, a kulturális közeg besúruső

dése, viszkozitása. Még a szubkultúrák is valamiképpen az egyetemesség felé töre
kedtek és a legkisebb patak partjáról is látható volt a horizonton csillogó óceán, az
univerzális értékek tengere. Az egyetemesség nemcsak hírt, dicsőséget, igazolást
ígért, hanem egyúttal a mozgásszabadság, s a gátak leomlásának a képzetét is hor
dozta. Ma azonban ez az óceán inkább egy roppant adatbankhoz hasonlít, amelynek
alvadt közegében a kultúrák nem az örök élet, hanem a fulladásos halál közelébe
jutottak. Csak a tömegkommunikációs médiumok malmainak a zaja és a múzeumo
kat tisztán tartó porszívógépek monoton zúgása hallható Árkádia aszfaltozott ligete i
ben. Az egyetemességet kompromittálta, megölte a saját tökéletessége. Jólinformált
nak lenni = halál.

Beuys költői partitúrájában "egy csapásra eltünnek az állatok", amint ennek a kul
túr-imperializmusnak a kezelője, a "nyugati ember" a színre lép. Hasonló képpel
nevezi Pasolini "a szentjánosbogarak kipusztulása utáni" korszaknak Olaszország
indusztrializált évtizedét. Nyilvánvaló, hogy mind Beuys, mind pedig Pasolini többre
gondoltak, mint a DDT-re vagy a vegyszeres gyomirtók hatására. Az ember "belső ter
mészetéről", a fantázia és az érzelmek faunájáról van szó, amelyet az ipari társadalom
szintén intézményesített, és az intenzív gazdálkodás módszereivel sivataggá változta
tott. Lehet, hogy már a szubkultúrák virágkora a hatvanas években, és az ellen
intézmények divatja a hetvenes esztendőkben sem volt más, mint az egyetemesség
nyomasztó telítettsége elleni védekezés. Azóta azonban már tudatosan folytatódik ez
a kísérlet. Az egyének és csoportok kerítéseket húznak maguk köré, rezervátumokat
alapítanak saját maguknak és utódaiknak, és extrém érzékenységgel vagy agresszív
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idegességgel válaszolnak minden közeledésre. A belső természet megörzésére Ira
nyuló ösztönös vagy tudatos vágy a külső természet fölértékelésében kap formát.
Kialakulnak az ökológiai és vulgár-ökológiai mozgalmak, divatos lesz az új egyszeru
ség, és színre lépnek az "új-parasztok", akik egy szakértő szerint "spirálban gondol
kodnak. Ami tegnap volt, az holnap - változott formában - újra lesz. Az alapelv a ter
mészettel. az emberrel és a társadalommal szemben tanúsított alkotó tapintatosság."

Az egyetemesség megalvadt közege nemcsak a "klasszikusokat" zárta már magába,
de az avantgarde múvészeteket is. A második világháború után szinte versenyfutás
kezdödött a nyugati országok között, hogy melyik tudja sikeresebben és maradék
talanabbul az avantgarde-ot integrálni. Politikai szempontok is közrejátszottak
ebben, mert fölismerték, hogy a kulturális avantgarde olyan szellemi termék, amely
anyagi és politikai erové változtatható (és ebben tulajdonképpen Lenint követték, aki
ugyanezt tette a húszas évek elején az avantgarde filmmuvészettel), Nem mindenütt
sikerült azonban a modern müvészeteket azonnal intézményesíteni. De végül is az a
szellem vált általánossá, amit a Pompidou-Center képvisel Párizsban: - a konzumtár
sadalom áruházaira emlékeztető kulturális szupermarket szelleme. Zseniális népmü
velési intézmény, amelyben gombnyomásra hívhatók le az izmusok, alkotók és kul
túrperiódusok. De nem hívható le a titok, az igazi alkotóerö, s nyoma sincs a szellemi
megújulás képességének.

Nap mint nap látjuk, hogya Pompidou-Center előtti téren gyülekező fiatalok egy
része belép az épületbe. Sokan vannak azonban, akik nem jutnak el a küszöb ig sem,
mert érdekesebbnek találják az épület előtt tornázó túznyelöket, a handzsárokkal ha
donászó mutatványosokat vagy a gitárjaikon játszó mükedvelö zenészeket. Ami tragi
kus a dologban: a megfigyelő nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy ezek a "spon
tán" amatőrök is a múzeumhoz tartoznak, az egyetemesség adatbankja már őket is fi
zeti. Ez azt jelentené, hogy már az archaikus nullpont, a folklór és a kezdetek is fog
laltak. Az út visszafelé a múltba csak egy kitérő, amelynek a végén ugyanaz a cél,
ugyanaz a jövő, ugyanaz a jól olajozott egyetemesség áll.

És mégis, a közönségességnek és dilettantizmusnak ez a kertje - talán müvi kert 
még mindig áraszt magából valami varázst, még mindig a titkok kertje is. Az izzadt
ságszag és a megpörkölődött ször nehéz illata, a trikók, amelyek úgy hatnak, mintha
használt zászlókból szabták volna őket, ezek az elnyűhetetlen kellékek még mindig
több lehetőséget ígérnek, mint a szuper-múzeumok. Ha jobban odafigyelűnk, észre
vehetjük a bűvész és a kardnyelő között a jövő előreküldött kurirjait, egyet-kettőt a
brosúrát áruló ideológiai rikkancsokból. És a tűznyelök mögött apokaliptikus lovai
kon ott állnak. ott várakoznak a csak félig bekalkuláltak, a kiszámíthatatlanok, az új
irracionális mozgalmak és szekták arany-ornátusba öltözött főpapjai.

Mert nem kizárt, hogy ez lesz a nyolcvanas évek legkeresettebb árucikke: a titok.
És a legsikeresebbek a titkokat szállító para-ideológiák és meta-vallások. Maguk is
intézményekké csontosodva hatalmasan és gazdagon vonulnak majd ezek a szekták
az univerzális értékek ellen, és ők lesznek az ellen-egyetemesség, az anti-Krisztus.
Anti-tanaikkal olyan rítusokra inspirálják majd a müvészeket, amelyek a máglyatüzek
fényére fognak hasonlítani. Ezer Savanarola rak talán tüzet a modernekböl. hogy
aztán mind az ezer maga is máglyán végezze majd.

Számunkra ez a kép körülbelül a világ vége. Beuys is úgy érzi, hogy a halál pilla
natához érkeztünk, amelyet túl kell haladnunk. Beuys, a szektás hajlamú müvész
mindenesetre hitt abban, hogy a gyógyító recept létezik. Váratlan halála azonban azt
a benyomást kelti, hogy - ellentétben számos hívével és apostolával - ezt a meggyó
zödését is inkább parabolának szánta.

201


