
SELYEM ZSUZSA

1967-ben születet! Ma
rosvásárhelyen. Kritikus,
irodalomtörténész, író. Je
lenleg a Babes-Bolyal Tu
dományegyetem Magyar
Irodalomtudományi Tan
székének oktatója. Leg
utóbbi írását 2009. 4.szá
munkban közöltük.

l"They transgress social
structures and strata by

altering perception itself.
lnthis light, works like
Anselmo's Direzione,

Merz's objects run
through bya neon tube,
orFabro's partially mir
rored glass may be just
ascapable of inciting a

paradigm shift asSitua-
tionist actions were."

Elizabeth Mangini:
Parallel revoution.

Artforum, 2007. Nov.

2"...social gestures inand
ofthemselves... formative

and compositive libera
tions which aim atthe
identification between

man and the world."
Germano Celant Arte

povera: Appunű peruna
guerriglia. Flash Art,
1967. Nov. - idézi

Mangini: i. m.

A Fibonacci-regény
Arte povera a Seiobóban

Krasznahorkai László 1999-ben megjelent Háború ésháború című re
gényének VII. fejezetében van egy fotográfia, fehér falak között fél
körbe hajlított csövekbó1kiképezett félgömb: Mario Merz neve nincs
ugyan leírva, de az igen, hogy az alumíniumcsövekbó1 és szabály
talan üveglapokból eszkimó iglu mintájára épített mű Schaffhau
senben található. Az a regény ezen a ponton kilépett a saját maga
teremtette fikcióból- Mario Merz (1925-2003) olasz képzőművész
iglu-sorozatának egyike valóban a schaffhauseni Hallen für Neuen
Kunst állandó kiállításának része. Oda, abba a múzeumba megy hát
el a Háború ésháború regény szereplője,Korim György, azért, olvas
suk, mert amint meglátja a fotókat Merz iglujáról, azonnal tudja,
hogy az a "leheletfinom szerkezet" lesz egyedül képes helyet adni
az úgynevezett Wlassich-hagyatékban talált "leheletfinom, hajlé
kony mondatokkal" írt kézirat négy angyali figurájának, akiket a
kézirat végigvezetett ugyan az emberiség történetének jó néhány
olyan helyszínén, ahol volt némi esély a békére, csakhogy mind
annyiszor kiderült, hogy ott is háború lesz.

Mario Merz 1968-banállította ki az első igluját (Giap Igloo), amelyre
Észak-Vietnám háborús stratégájának, Vo Nguyen Giap tábornok
nak a mondását applikálta, miszerint "ha az ellenség tömöríti erejét,
területet veszít, ha szétteríti, erőt veszít". Az iglu mint forma itt a há
borús logika képtelenségét hordozza, archaikus, prehistorikus alak
zatára a reklámokban alkalmazott hajlított neoncsövekbó1 egy tá
bornok szavait írta föl. Az írás az emlékezet, az emberi kultúra egyik
hordozója, csakhogy itt olyan mondat áll, mely a kultúra sernrnisíté
sének része. Ellenség, erő és terület ebben a tábornoki mondatban
statikus objektumokként vannak felfogva, valamiféle kimerevített,
életen kívüli állapotban. Kultúrákon, emberek közötti kapcsolatokon
kívüli logika működik benne, brutális logika. Ezt robbantja - a 68
as mozgalmi nyelvet idézve - a társadalmi struktúrákat és rétege
ket új, váratlan perspektívából megvilágító artepouera:'

A fogalmat Germano Celant olasz művészetfilozófusvezette be
1967-es manifesztumában. Kézenfekvő, a környezetben jelenlévő

anyagokkal operáló, társadalmi gesztusokként megnyilvánuló mű
alkotások tartoznak ide, akárcsak a szituacionista vagy minimalista
irányzatokhoz, a különbség az, hogy az artepovera egyén és világ (a
legáltalánosabban értett világ, kozmosz) identifikációján keresztül
éri el a társadalmi elnyomó szerkezetektőlvaló függetlenedést.i

Merz első igluja földdel tömött zsákocskákkal van betakarva.
Mint egy bunker, ha nem volnának olyan kicsik (hatalom-nélkü
liek) a zsákok.
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3.1 made the igloo
for...over1apping reasons.

First inorder todiscard
the jutting plane orthe

wall plane and creale a
spaceindependentofthe
process ofhanging things

onthe wall ornailing
them tothe wall and put

tingthem onalable.
Hence, the idea ofthe

igloo asthe idea ofab
solute and self-contained
space: it isnotmodeled;
it isa hemisphere places
onthe ground. I wanted

the hemisphere tobe
nongeometricai. sothe

hemispherical shape cre
atad byamelallic struc

ture was covered with
sacks orshapeless

pieces ofmaterial such
assoil, clayorglass:

Germano Celant: Sphere
of /nfluence. Artforum,

January 2004, 25.

\A térgörbe, a föld
görbe, azégföld-világán

minden görbe· - mondta
Mario Merz.

Az iglukkal Merz kilép a művek falra akasztásának vagy asztalra
elhelyezésének intézményesített (és a huszadik századtól folyama
tosan problematizált) gyakorlatából, s ezzel az egyszerű iglu-gesz
tussal ráébreszti a nézőt, újra meg újra, hogy a korábbi "természe
tes" kiállítási formák valójában irányítottak, elitisták és represszívek
voltak.' De hogyan kerüli el a társadalmi változtatásokkal, lázadá
sokkal, forradalmakkal járó új represszió meghonosítását? Mert elke
rülni elkerüli: az iglu nem egy fal vagy egy asztal, csak máshol és
másnak a kezében, hanem egy görbe forma, amin nem kilapulnak a
dolgok mint az elnyomó és kirekesztő ideológiákban, hanem anya
guktól függően (Merz földet, agyagot, tört üveglapokat használ) kü
lönféleképpen viszonyulnak hozzá. A félgömb három szempontból
is az egyenes - vízszintes vagy függó1eges - kiállítási tér kritikája:
felőle nyilvánvaló, hogy az egyenes olyan absztrakció, mely a konk
rét megerőszakolásával jön létre,' másrészt megszűntetvevízszintes
és függó1eges dichotómiáját, a művészeti tárgyat nem-hierarchizált
erőtérbe helyezi, harmadrészt pedig a művészettörténetet töretlen
folyamatként elgondoló diskurzusokkal szemben nem egy pusztán
romboló gesztust tesz meg, hanem az élővilág, a növekedés prehis
torikus, nem-diszkurzív struktúráját formálja meg.

Prehistorikus és aktuális találkoztatása, a fogyasztói, elitista és a
gondolkodást elutasító társadalom artepovera általi bírálata mellett
Celant értelemadó gesztusai között még van egy lényeges vonása
a Merz-installációknak, amely szintén szoros kapcsolatban áll azzal
a művészet-koncepcióval, melyet Krasznahorkai Háború és háború
jának Korim Györgye, és az általa talált kézirat jelenít meg: a nomád
létforma. Mert a kézirat négy angyali szereplője nomádként ván
dorol- azaz: birtokra törekvés nélkül - az emberi kultúra egyik
fontos és reményteljes helyszínéről a következőre, de sehol sem ma
radhat, mert mindenütt győzedelmeskedikaz emberi butaság és
határtalan hatalomvágy társadalmi formációja, a háború.

Mario Merz művészetében éles társadalomkritikával találkozunk,
melynek leglényegesebb vádja, hogy a társadalom szerkezete olyan,
hogy folyamatosan háborúkat produkál - ezt a kritikát viszont
éppen az olthatná ki, hogy az ellentét maga is háborús logikára épül.
Merz művei viszont valamiféle rejtett, kultúra-előtti formát, szabá
lyosságot jelenítenek meg, amely a maga "törékeny és veszélyes"

(Celant) módján az élet ünneplése. A több
mint harminc éven át épített különféle
iglukon megjelennek egy idő után a ter
mészetben föllelhetőszabályosságot absz
traktizáló számok, a fenyőtoboz, csiga,
ananászgyümölcs, napraforgó stb. felüle-

~-~----I tének szerkezetét leíró Fibonacci-szám
sorok. Maga az iglu, a három dimenzióba
rajzolt spirál, a félgömb is a Fibonacci-szám
sor képi reprezentációja.
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5 Jeanne Silverthome:
Mario Merz's Future ofan

/Ilusion. Parkett,
1988,58--63.

6Az. utópia ígéret ésrej
tekhely: védelmet igér és
rejteket a külső ellenség

valamint a belsőnkből

fakadó felismerés elől.

Merz a mindennapok élővilágábanföllelhetőrejtett, folyamato
san táguló rendet mutatja meg az iglukkal, az iglukon, a spirálfor
mában elrendezett asztalokon, melyek mellett 1, 1,2,3, S, 8, 13,21...
munkás ül egy kantinban, vagy a schaffhauseni múzeum spiráljá
nak gyümölcsökkel megrakott asztalain.

Jeanne Silverthome azt írta Merz munkáiról, hogy metafizikusak
és utópikusak," ehhez az értelmezéshez viszont el kellett tekinteni
attól, hogy a tökéletes, rejtett, végtelen forma, a menedéket adó iglu
nemcsak hogy nem tömör, azaz nem zárja el magát a közegétól,
hanem legtöbbször pusztán hajlított fémrudakból álló váz. A vázat
befedő anyagok soha nem érintkeznek teljes mértékben a széleken,
nem képeznek zárt felületet. Nemhogy megvédeni, de még elrejteni
sem képesek. Azt mutatják meg, hogy bár védelemre szorulunk,
semmi nincs, ami megvédene: az ember, még ha nem is tud róla, ki
látszik a rejtekhelyéből. Merz iglui a metafizikus utópia-konstruktu
mok legalapvetöbb funkcióit leplezik Ie," Így nyújtanak védelmet.
Prehistorikus és aktuális közös terét létrehozó, ismétlem: "törékeny
és veszélyes" művészet a represszív, egymás megsemmisítését elő

író ideológiákkal szemben.
A szegény, vidéki, talált kéziratától elragadtatott helytörténész

Korim György a háborúk elől nienekvést nem találó négy alakot,
Kassert, Falkét, Bengazzát és Thotot a shaffhauseni múzeumban
lévő igluba viszi el, a jelenkor aktuális anyagaiból felépített, nyitott
formába, ahol a szerkezet egymásmelletti elemei az aranymetszés
szabálya szerint viszonyulnak egymáshoz. Nem egymásra épülnek
az elemek, hanem egymáshoz adódnak, azaz

{

O
Fn= 1

Fn-l+Fn-2

if n = O;
if n = 1;
ifn>1.

és két egymásmelletti szám aránya az aranymetszés száma:

ahol

lim=
n->oo

F(n+ 1) =O;
._--_._~

F(n)
=fP,
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7Ajó kegyetlensége.
Interjú Krasznahorkai

Lász/óva/.
http://www.litera.hu/hirek/

a-jo-kegyetlensege

BAIain Badiou megkülön
bözteti azegyenlőségre

alapozott, ageneológiai,
antropológiai vagy szociá
liskülönbségeket felszá

moló univerzalizmus! a
hamis univerzalizmustól,
mely a neoliberális piac

gazdaság ekviva/encia-el
vére alapozódik, ésegy

fajta formális homogenitás
termelésében érdekelt.

(Alain Badiou: Saint Paul.
Latonda/ion de /'univer

sa/isme. Presses
Universilaires deFrance,

Paris, 1997.)

Az aranymetszésnek ezzel az irracionális számával, ezzel a precíz
végtelennel dolgoztak a reneszánsz festők,munkáik közül a Seiobo
járt odalent című Krasznahorkai-regény hármat ír le a maga sajátos
formájában: Filippino Lippi fatáblára, valójában egy hozományos
láda egyik oldalára festett Eszter-történetét. Belliniano Halott Krisz
tusát és Pietro Vanucci (Il Perugino) Madonna gyermekkel és négy
szenttel című festményét. E három kép Krasznahorkai könyvének
három fejezetében szerepel, külön-külön, anélkül, hogy bármiféle
kapcsolat közöttük meg volna nevezve. Az aranymetszés sincsen
megnevezve. Lehetne így akár az értelmezés túlhajszolása, kívülró1
ráerőltetett összefüggés. Az aranymetszéshez viszont nem csupán
az íglu-struktúra felől érkezünk, hanem a könyv, a Seiobo fejezetei
nek sajátos számozása felől is, mely nem az általánosan használt,
tízes számrendszerbeli, pozitív egész számok sorrendjét követi,
hanem a Fibonacci-számsort. (Az első két szám viszont, a Oés az
első l-es kimarad a fejezetek közül. Ha a következetességet elvár
juk a regénytől és értelmezésünktől, akkor azt kell megállapíta
nunk, hogy a regény elsőkét fejezete hiányzik, vagyis a kezdet nem
meghatározott, nyitott az ismeretlenre - ami teljesen rendjén is
van, hiszen a másik felén is nyitott a számsor, a 2584 után ugyanis
végtelen sok Fibonacci-szám következik még, ami regényfejezet
ként szintén nem ismerhető.)

Krasznahorkaí azt mondja egy interjúban, hogy a regény
hommage Mario Merznek, a képzőművésznek, akit egy életen át
foglalkoztattak a Fibonacci-számok." Merznél ez a számsor érzéki
módon jelenik meg, igluként, spirálként, vagy ha mégis az arab szá
mok absztrakt voltában, akkor neonvilágításként padlón, asztalon,
fotósorozaton, egy épület homlokzatán, az élővilág, a növekedés
prehistorikus, nem-diszkurzív struktúrájának megformálásaként.
Krasznahorkai Fíbonacci-regénye szintén nem-diszkurzív abban az
értelemben, ahogyan azt a regény műfajtörténeténeklegnagyobb
részében előírták:ebben a 17 fejezetben különféle helyszíneken, kü
lőnféle időkben, különféle emberekkel (vagy állatokkal vagy sír
szobrokkal) különféle események történnek, és látványosan nin
csen semmiféle ok-okozati összefüggés közöttük.

A merzi társadalomkritika korábban is mutatott hasonlóságokat a
Krasznahorkai-félével. (A Sátántangó, Az elmállás melankóliája a Háború
ésháború a [többnyire föl nem fedett okból] elesettek, a társadalmi lét
perifériáján lévők pozícióját végtelen pontossággal és árnyaltsággal
megírt mondataira gondolok, mely mondatok iterációsan indázó szer
kezete megfeleltethetőa Merz-féle spirálnak, az elbeszélő identifiká
ciója - nem azonossága, hanem identifikációja - olyan figurákkal,
mint Estike, Valuska vagy Korim rávilágít a represszív hatalmi struk
túrák "rossz", a konzum-társadalom fölcserélhetőségrealapozott uni
verzalitására," anélkül, hogy ezt közvetlenül bírálná, és anélkül, hogy
valami másat, egy újabb formációt vagy akárutópiát, művészet-men
helyet proponálna. Krasznahorkai művészete is, akárcsak az arte
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9Alain Badiou: Being and
Event. (Translated by

O. Feltham.) Continuum,
New York, 2005.

povera, nem elleplezi, hanem föltárja az aktuálisat és összefüggésbe
hozza a prehistorikus, nem-antropomorf alakzatokkal. Ebbó1 a szem
pontból még igen releváns a hinokiciprus-magvak egymásratalálá
sáról vagy a végtelen fogalmának nem-Iétét a pozitív egész számok
felsorolásáva! bizonyítani vélő, fiktív matematikai traktátusról szóló
regény, az Északról hegy, De1ről tó,Nyugatról utak,Keletről folyó.)

A Seiobo járt odalent struktúrájában formálja meg a törékeny és
veszélyes merzi művészetet.A fejezetek közötti kapcsolat nemhogy
nem ok-okozati, de, ahogy jeleztem korábban, még csak nem is
diszkurzív. Vagyis nincsen narratíva abban az értelemben, hogy egy
hang a regényt elmesélné, összekötné az eseményeket - az ese
mények közötti kapcsolat, bár az egyes események fantasztikus re
torikával vannak megírva, nem beszédmód kérdése, hanem struk
túráé, Mondhatnánk úgy is, talán így világosabb, nyilvánvalóbb:
Krasznahorkainál nincsen akció, ha az akciót most a fogyasztói kul
túrában igen elterjedt elvárás értelmében gondoljuk el, mint ese
mények egymásból szorosan következő gyors egymásutánját.
Krasznahorkai - és Tarr Béla - lassúsága viszont nem az akció
diktatúra szimpla tagadása, Krasznahorkai - és Tarr - művészete

nem statikus, hanem a dinamika megjelenítése olyan szituációk
ban, amelyeket a kommersz irányította köznapi észlelés nem képes
felfogni. Például itt van a már emlegetett három reneszánsz fest
ménya Seioboból: Krasznahorkai nem "leírja", hogy mi látható raj
tuk (nem az ekphraszisz retorikai eljárásával él), hanem megjele
níti az alkotás folyamatát, a festőket, a kort, a hétköznapokat.
Visszautalnék Mario Merz első iglujára, ahol a háborús logika sta
tikusságát az igluforma és az anyagok, az archaikus és az aktuális
közötti ellentmondás leplezte le. Hasonló dolgot művel Kraszna
horkai is ebben a regényben: a narratíva kontra statikus személet
helyett áfdinamizálja a képeket vagy gesztusokat.

A Fibonaccí-számsor első tagja, a Onincsen megírva, hiszen a spi
rálnak a kiindulópontja, lévén a nulla kiterjedésűpont, érzékileg
megfoghatatlan, gyakorlatilag nem létezik. A Fibonacci-számsor má
sodik tagja, az első l-es hiánya a Krasznahorkai regénybó1 értelme
zésem szerint a korábban az univerzalizmus-fogalmak kapcsán már
idézett (8. lábj.) Alain Badiou halmazelméletekbó1levezetett követ
keztetésével függ össze, miszerint az 1 mint olyan nincsen, adott
tuladonságokkal/feltételekkel rendelkező halmazok vannak, s eze
ket a tulajdonságokat Badiou az ontológia újragondolásával a tu
dományos, politikai, művészeti vagy szerelmi szituációkkal írja le,
melyben a szubjektum nem 1, azaz nem adott identitás, hanem az
"eseményhez" való hűsége szerint saját idejében létrejön.9

A regény első 16 fejezetében egy-egy eseményhez való életreszó
ló hűség az, ami az adott fejezet szereplőit meghatározza. Nem ősz

szesíthetőekezek a figurák, mert látványosan más "halmazokban",
más korban és más helyszínen jelennek meg, az egyetlen közös elem
a mindegyikőjüket más-más módon meghatározó más-más esemény:
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a nagykócsagot meghatározó mozdulat, mellyel a halat elkapja (1), a
megaláztatást a legmélyebb szépséggel kifejezőFilippino Lippi (2),a
Buddha-szobor restaurálását és visszahelyezési rituálját végtelen
pontossággal és az esendőség folyamatos tudatosításával végző res
taurátorok és szerzetesek (3), a Belliniano Halott Krisztus festményé
hez évek múltán visszatérőférfi, akire a lehunyt szeműKrisztus rá
nézett először is, most is (5), az egész életében az Akropoliszra
vágyakozó férfi, aki az égető napon és a szomjúságon kívül semmit
nem talál Athénban, és vége is szakad életének (8),az egész életében
Nó-maszkok faragásával foglalkozó mester (13),a Rubljov Szenthá
romságának egy fölszentelt másolatát a barcelonai Casa Milaban
megpillantó román vendégmunkás, aki már dolgozott egyszer iko
nok közelében, de nem vette észre az eseményt, most félelem fogja el
az ikon "igazi angyalai" láttán, és gyilkossá válik (21), egy Nó-szí
nész élete, akit családjával együtt egy fehér, csontig soványodott
kutya mentett meg, s ezért az ő apja haláláig imádkozott a kutyáért,
miután pedig az apa meghalt, a Nó-színész imádkozik, s mikor ő is
meghal, legnagyobb lánya fog imádkozni a kutyáért (34), Pietro
Vanucci mester, aki hiába tudja a legszebb vermiglione kikeverésének
titkát, valamiért elvesztette érdeklődését a festészet iránt (55), az
Alhambrában bolyongó férfi, aki semmit nem ért abból a sem véde
lemre, sem rituális célokra, sem rezidenciaként föl nem fogható mo
numentális épületból (89),Ion Grigorescu, aki a vulkanikus eredetű

Szent Anna tónál vágtató, vicsorító lovat formál meg, formál ki a föld
alatt (144), a Louvre teremőre, aki egész életét a milói Vénusznak
szenteli (233), az építész, akinek soha egyetlen tervét sem építették
meg, és vidéki könyvtárakban, törődött öregembereknek tart szen
vedélyes előadást a barokk zenéró1 (377),Oswald Kienzl szenvedé
lyes hűsége sajátos, koncepeionális tájképeihez (610), az európai
utazó tántoríthatatlan érdeklődése a sinto szentély újjáépítése iránt
(987) és végül a száműzött, szép arcú Ze' ami mester, aki már nem
játszhat, megpróbál maszkot faragni, félbehagyja, és írni kezd (1597).

A 17. fejezet, akárcsak az első, nem emberekró1 szól- ott egy élő

lény, egy senki által már észre nem vett madár álldogál a sekély Kamo
folyóban, itt a föld alatt sírszobrok üvöltenek, az emberi kultúra hiá
bavaló eró1ködésének rekvizítumai, amelyekkel a félelmet és a halált
próbálta magától távoltartani. Az iglut formáló spirál legkülső köre ez,
az iglunak - a művészetnek, a társadalombírálatnak - az alapja.

Másfeló1,a Fibonacci-számsorba rendezett fejezetek azt az értel
mezést kínálják fel, hogy ne a folyamatosság, a múlt-jelen-jövő abszt
rakt linearitása szerint próbáljuk elgondolni a könyv történeteit,
hanem próbáljunk meg minden újabb fejezetet az előtte lévő két fe
jezet összegének látni. Ez a forma a historicizmus és a szimultaneiz
mus között van: semmiképpen nem válik egy történet végérvénye
sen múlttá, nem vagyunk túl egyiken sem, hiszen az újabb történések
összefüggenek vele. Összefüggnek vele, vagy azzal az alakzattal,
amellyel a korábban olvasott történet szembesült. Nem időn kívüli
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történetek ezek, de nem is a történelmi időbenzajlanak - a Merz-féle
prehistorikus, nem-antropomorf formák hatják át őket:

a Fibonacci-számok,
az aranymetszés,
a vadászat,
a kiszolgáltatottság.
A történetek műalkotásokrólszólnak, fiktív, emberek által te

remtett valóságról. A teremtés aprólékos folyamata elég sokat meg
mutat abból, hogyan következik a (kűlönféle) világokból a művé

szet. Amilyen aprólékos az alkotás leírása, ugyanolyan gonddal van
megjelenítve mindaz, ami az alkotást gátolja, relativizálja, semmi
síti: a környezet érdektelensége, tudatlansága, türelmetlensége,
vagy, másfeló1, kiszolgáltatottsága, nyomorúsága, szerencsétlensége.
És ez utóbbi sor, erről is szól a Fibonacci-regény, nem akadálya a
művészet eseményével való szembesülésnek: például a Louvre te
remőre, vagy a barokk zenéről nyolc nyugdíjasnak előadó építész
egész élete folyamatos kudarcként volna olvasható, de ez lényeg
telen amellett, ami számukra egyszer megmutatkozott, és soha
többé el nem halványult. Ugyanakkor a művész-lét sem garancia
semmire: a különféle hagyományok kitüntetett művészei,Ze'ami,
Pietro Perugino vagy Oswald Kienzl életük olyan pontján vannak
ebben a regényben, ahol minden összeomlani látszik. A művész

nem kivételesebb mint bármely másik ember, aki hűségesaz "ese
ményéhez". Ez az egyik következtetésem. A másik, hogy létrejött
egy nem-diszkurzív regény, amelyben az események közötti össze
függést nem a szereplők és az akció garantálják, hanem a különféle
szituációkban létrejött műalkotásokiteratív, részletezőés szenvedé
lyes átdinamizálása, és a közöttük lévő rejtett, prehistorikus, akár
olyan intenzíven nem-létezőalakzatok, mint a béke univerzumából
a Nó-színház egy előadásábanmegjelenőSeiobo istennő.

Harmadik következtetésem pedig egybeesik a regény első fejeze
tében idézett Al-Zahad ibn Shahib-féle hármasmondattal, mely a pre
historikus létezés mindennapjainkban tapasztalt valóságát is leírja:

"Egy madár tart hazafelé az égen. Fáradtnak látszik, nehéz napja
volt. Vadászatból jön: rá vadásztak."
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