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Páriz s  fény kora,  a mű vé szet val lá s  szü leté se

„I belong to no nation, to no class,
to no school. to no generation. I’m
an emigrant on Earth. I don’t know
what I’m searching for but I document
what I find.”

SPIONS: THE BOOK of Reconstruction1

Párizs fénykorát a 19-20. század fordulója környékére teszem. Néhány 
évtizedig a világ élő lelkienergia-forrása volt. Akkor történt meg a város. 
Már csak bágyadt nosztalgia, skanzen villámlátogató turistáknak. Egykori 
emelkedett szellemiségét a humorérzék, szabadságvágy, a láthatatlan 
dimenziók iránti széleskörű érdeklődés, és annak művészettörténeti követ-
kezménye, a modernizmus pimasz frissessége jellemezte. Mire az 1970-es 
évek végén a városba értem, már mindkettő visszaszorult a mélyebb réte-
gekbe,2 de élményükre rátaláltam, mert kerestem őket. A SPIONS project 
aktualitásunkat illetően meglehetősen szkeptikus támogatója Monsieur 
Bizot,3 az Actuel magazin főszerkesztője volt a legfontosabb információ-
forrásom. Az arisztokrata származású régész, kultúrantropológus, író, 
újságíró kutatási területe a vallások kialakulása volt. Hogyan lesz az eredeti 
félreértésből ellentmondást, egyéni értelmezést, személyes véleményt 
nem toleráló hitrendszer? Hogyan válik politikai ideológiából vallás (bol-
sevizmus, nácizmus). Az ateizmus, mint vallás. A kapitalista világvallás, 
a Pénzisten. Miniatürizálódó, elhomályosodó Istenképek. Atomjaikra 
bomló közösségek. Apró, tanulságtalan, extázismentes magánmitológiák. 
Monsirur Bizot éveket töltött Dél-Ázsiában, és avatott ismerője volt a 
modernizmus születése korának, és a kor Párizsának is. Miután regiszt-
rálta érdeklődésemet, nagylelkűen megosztotta velem a Buddhizmus 
különböző iskoláiról és a Fin de siècle kreatív energiáktól pezsgő idejéről 
összegyűjtött tudását. Nagyszerű előadó, avatott történetmesélő volt, az 
angolul szívesen és remekül társalgó kevés francia ismerőseim egyike. 

1  First Chapter, The 31st of March, 1979, Saturday, Paris (p. 480)
2  Párizs az 1970-es évekre elveszítette aktualitását, New York 1984-ben fagyott le. Ma is

működő energiacentrumokról, helyspecifikus illúzió-forrásokról nem tudok. Régóta 
önállóan, saját illúzió-tartalékom felhasználásával üzemelek. Illúzióimat a szent helyek 
meglátogatása során kaptam.

3  Monsieur Bizot-ról többször írtam korábban, a SPIONS-eposz ötvenharmadik, Végzetes
szerelem, Khmer Rouge, Run by R.U.N. című fejezetében mutattam be pályáját részletesen.

Könyvekkel ajándékozott meg, szabadon 
kutathattam könyvtárjában, archívumaiban. 
Időutazásokra vitt. Megmutatta a fája alatt 
álmodó Buddhát, és a századforduló mámo-
rában pörgő Párizst. Erik Satie darabokat 
zongorázott, Kandinszkij orosz akcentusát 
parodizálta. 
Kambodzsában a Vörös Khmerek foglya 
volt. Az első hónapokban Angkor Wat rom-
jai közelében, bambuszketrecben őrizték. 
Helyi régész munkatársait agyonverték. 
Éjszakáit ősi khmer démonok társaságában 
töltötte. Napi egy maréknyi főtt rizsen élt 
a párás hőségben. Ha kígyó kúszott ketre-
cébe, elfogta és megette. Evett skorpiókat, 
svábbogarat, pókokat, legyeket, százlábúkat 
és hangyákat is. Akkor találta meg önma-
gát, helyét, funkcióját az örök körforgásban. 
Eg y júliusi éjszakán, 1979-ben, miután 
könyvtárszobájában elektromos zongorá-
ján4 eljátszotta Erik Satie Le Fils des Étoiles 
(A csillagok fia) című művének egy részle-
tét,5 Monsieur Bizot hívta fel figyelmemet 
Joséphin Péladan (1858–1918) személyére 
és korszakteremtő munkásságára. Satie 
Pélada n a zonos cí mű, K r.e. 3500-ba n, 
Káldeában játszódó színdarabjához kom-
ponálta zenéjét. Barna dossziékból régi 
fényképek, levelek, újságkivágások, kották, 
reprodukciók kerültek elő.

„A 19-20. század fordulója volt talán a leg-
optimistább, legenergikusabb periódus az 
emberi tenyészet szellemi evolúciójában”, 
mondta Monsieur Bizot. „Valóban új, a 
korábbinál higiénikusabb, komfortosabb 
kor kezdődött. A legtöbb európai országban 
addigra már kiépült a víz- és csatornahálózat, 
elszállították a szemetet – tisztábbak, hosz-
szú, kellemes sétákon beszélgetésre alkal-
masabbak lettek a párizsi utcák. A ló, sza-
már, öszvér funkcióját egyre inkább a vonat 
és az automobil vette át a közlekedésben.  
A z újonnan k ifejlesztett fény for rások-
nak (gázlámpák, elektromos izzólámpák) 
köszön hetően v i lágosa bba k, biztonsá-
gosabbak lettek az éjszakák, az új fegyve-
rekkel egyszerűbbé, hatékonyabbá vált a 
gyilkolászás, és mindenkinek biztosította 
a hatalom illúzióját az erősödő demokrá-
cia – a reneszánsz életélménye”. Aztán jött a 
kontinens térképét átrajzoló, cárt és császá-
rokat eltüntető, a becslések szerint 9 millió 

4  1956-os gyártmányú, szürke színű Wurlitzer Model
112 electric piano, Fender gitárerősítőre kapcsolva.

5  Erik Satie ~ Le Fils des Étoiles – 1. Prélude du 1er Acte: 
La vocation (Theme décoratif: La Nuit de Kaldée)
https://www.youtube.com/watch?v=eWsd_HGTQhY
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a befogadót, mint a másik jelenlévő szereplőt. 
A mozgás, a tárgyakkal folytatott dialógus 
az értelmezésen keresztül mind hozzájárul 
ahhoz, hogy létrejöjjön a végső mű, amely az 
interpretáció folyamatában egy sajátos meg-
kettőzése az eredetinek, miközben teljesen 
új jelentéseket generál. Végső soron pedig 
az egyes munkákon keresztül magukkal az 
alkotókkal kezd valamilyen párbeszédet a 
befogadó, aki egyrészt próbálja rekonstru-
álni motivációikat, másrészt pedig törekszik 
az értelemadásra. Az így létrehozott színté-
ren a rendező játssza a főszerepet, aki egyben 
meg is teremti a helyes egyensúlyokat.12 A két 
művész a térkialakításban teljesíti ki ezt a ren-
dezői feladatot, amely segítségével lehetővé 
teszi a befogadó színre lépését olyan szerep-
lőként, akinek egyúttal ezzel a helyzettel is 
kezdeni kell valamit. Segítségére lehet ebben 
az is, hogy az egyszerű variációk felől kell a 
bonyolult művészi formák felé haladnia, hogy 
így találja meg a saját útját, ahol a formák és 
irányok szerves összefüggésbe rendeződnek.13 
Az tehát mindenkor a befogadó lehetősége, 
feladata és ezáltal felelőssége, hogy mit kezd 

12  Vö.Ibid. 
13  Vö. Moholy-Nagy László (1968), 73-74.

a művel, hogyan viszonyul hozzá, és vállalja–e az értelemadás néha kihívá-
sokkal teli és nehéz munkáját.
A művész felelősségét a Bauhaus több tanára is abban látta, hogy a világot 
felfogható formákban ragadja meg és alkossa újra.14 Paul Klee szerint is 
abban áll művész feladata, hogy láthatóvá tegye az utópikus benyomásokat 
és szemléletessé tegye a képzeteket.15 Otto Stelzer évtizedekkel később 
hasonlóképp arra irányítja rá a figyelmet, hogy a szavakkal nem kifejezhető, 
nem verbalizálható az érzéki tapasztalás közegében válik megfogható-
vá.16 Ez a felfogás azért lényeges, mert a Kis Varsó kiállított munkáinak 
egészénél lehetővé válik egy retorikai olvasat, egy kifordított allegorézis.  
Az egyes tárgyak külön–külön, de összességükben és összetett relációikban 
nem egy mögöttes (transzcendens), elvont jelentésre utalnak, hanem pont 
fordítva, az ilyen jelentések lehetőségét implikáló elemek valójában a szó 
szoros értelmében azok, amik, nem pedig képzetek szemléletes megjele-
nítései vagy elvont dolgok felfogható formai megragadásai. Ugyanakkor 
olyan tárgyak, amelyek segítségével létrehozható valami, amely ilyen 
elvont gondolatokat, koncepciókat, elképzeléseket, ideákat közvetíti. Ezek 
egységbe foglalása, egy lehetséges jelentés megragadása, megalkotása 
azonban már a befogadóra hárul.
Az elején feltett kérdésekre egy lehetséges válasz tehát az, hogy a mű létével 
maga az, amely helyeztbe hozva eleve megteremti azt a közeget, amely 
teret nyit a párbeszédnek. A párbeszéd pedig már eleve a mű egyfajta 
megértését implikálja, és teszi ezáltal lehetővé.

14  Walter Gropius (é.n.), 17-18.
15  Paul Klee: Weger des Naturstudiums. Ibid. 24.
16  Otto Stelzer: Umrisse eines schöpferischen Experiments. In: Von Material zur Architektur.

Szerk. Hans M. Wingler. Mainz, Florian Kupfenberg. 1968

Kis Varsó
Tidal Wave, 2017, 
fotogram, 43,7×53,7 cm 
© Fotó: Sulyok Miklós
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katona és 7 millió civil életét kioltó, 15 millió súlyos sebesültet és 7 millió 
gyógyíthatalan rokkantat eredményező Nagy Háború, de még az is csak 
időlegesen tompította a nagyszerű jövőbe vetett vakhitet.
A századforduló reklámarca a kokaint, mint csodaszert energikusan 
propagáló kokainfüggő, dr. Freud volt, aki ráadásul az emberi psziché 
működése titkainak közzétételét is megígérte. Szépen öregedő, komoly, 
elegáns, gondozott szakállú specialista volt, hittek neki. A tudat – és ami 
alatta, felette van – működése megismerésének, és az érzékelés tágításának 
igénye egyre tömegesebbé vált. 

◻

A 19. század utolsó harmada Párizsában, aki csak tehette – számuk gyorsan 
nőtt, ahogy a varázsital ára csökkent –, a „Zöld Múzsának” (Muse Verte) 
becézett, a művészeknek, íróknak új típusú veszélyhelyzet indukálta ihletet 
adó abszintot6 ivott, amilyen gyakran módjában állt. És persze vörösbort. 

6  Az eredetileg maláriát megelőző gyógyszerként francia katonáknak kiporciózott, a köz-
vélekedés szerint őrületet kiváltó, szertartásszerűen fogyasztott, többek között ánizzsal 
(Pimpinella anisum), izsóppal (Hyssopus officinalis), citromfűvel (Melissa officinalis), és fe-
kete ürömmel (Artemisia absinthium) ízesített ital az 1840-es években vált valamennyi 
társadalmi osztályban népszerűvé. Az 1910-es években a franciák már évi 36 millió liter 
abszinttel (és 5 milliárd liter borral) igyekeztek csökkenteni magányukat. Az egyre erő-
södő antialkoholista mozgalom és a bortermelők szövetsége akkor indította el az ital 
betiltásához vezető abszint-ellenes kampányt Franciaországban. „Az abszint megbolon-
dít és bűnözővé tesz, epilepsziát és tuberkolózist provokál, franciák ezreit ölte meg. Ke-
gyetlen, vérengző vadállatokká változtatja a férfiakat, és mártírokká teszi a nőket, dege-
neráltakká a gyermekeket, szétrombolja a családokat és az ország jövőjét fenyegeti.” – írta 
egy bősz aktivista (Barnaby, Conrad III: Absinthe History in a Bottle. US, 1988, Chronicle 
Books. p. 116). Bár az abszint káros hatásait ma már bizonyíthatóan eltúlozták (ne felejtsük 
el, hogy hasonlóan hazug horror-propagandával érték el Amerikában az 1930-as években, 
a nagy olaj- és faipari vállalatok a cannabis betiltását), az abszint 1914-ben került tiltólis-
tára Franciaországban. A tilalom persze csak fokozta a varázsital népszerűségét. Ernest 
Hemingway, James Joyce, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Oscar Wilde, 
Marcel Proust, Aleister Crowley, Erik Satie, Edgar Allan Poe, Lord Byron és Alfred Jarry 

– csak néhány név az abszint rajongói és propagálói közül.

Rengeteget. A morfium könnyen hozzáfér-
hető, az ópium, cannabis származékok legá-
lisan terjedtek. Valószínűleg soha nem élt 
több bódult bohém Párizsban, mint akkor, 
a századforduló könnyed eufóriájában. 
Az ipari forradalom megidézte a megmentő 
gép (Saviour Machine), az Elektromechani-
kus Messiás szuggesztív vízióját. Helyet-
tünk fog dolgozni, megvéd a bajoktól, elvisz a 
Holdra, a csillagokra. A fényképezőgép meg-
jelenése felvetette a reprodukciós, imitatív 
művészetek szükségtelenségének kérdését. 
A műalkotás – lényege az idea – csak önmagát 
reprezentálja. Az ópiumot, hasist látnokok, a 
kor legnagyobb kifejezőerejű költői, művé-
szei7 propagálták az 1800-as évek eleje óta. 
Az ipari forradalommal egyidőben érkez-
tek Európába a tudattágító keleti vallások és 
varázsszerek, a lét a kontinensen korábban 
ismeretlen, vagy elfeledett dimenzióit fedve 
fel. A kor az általam is művelt steampunk 
műfajában mutatkozik a leghitelesebben.
A Felvilágosodástól megcsömörlött, a Józan 
Ész korlátait szűkösnek érző, a zsidó-keresz-
tény bűntudatkultuszba beleunt gondolkodó 
fők nyitottá váltak mindenre, ami új, szokat-
lan, magasröptű, botrányos. A botrány művé-
szi értékké nemesedett. Akkor vált domi-
nánssá a polgárság, volt kiket pukkasztani. 
A vad, különc, elszállt, öntörvényű, veszélyes 
életű figurák egyre jobban tetszettek a lányok-
nak, mint az ecetes lábvíz illatú, megbízható, 
kiszámítható, humortalan nyárspolgárok, 
akiket szüleik erőltettek rájuk. A 19. század 
végére a nők véleményformáló erővé eman-
cipálódtak. Színre léptek. Egyenlő jogokat, 
beleszólást követeltek8. Míg a művészek több-
sége továbbra is a butábbik nemhez tartozott, 
ismertségüket már nem nagyhatalmú férfi-

7  A narratív zene mágusa, Hector Berlioz 1830-ban írt
Fantasztikus szimfóniája (Symphonie Fantastique) 
reménytelen szerelemtől gyötörten magát ópiummal 
mérgező ifjú művész történetét mondja el. Ahogy 
látomásában előbb a saját kivégzésére masíroz.
(Hector Berlioz: Symphonie Fantastique – Marche au 
supplice (Masírozás a bitófához) htt ps://w w w.
youtube.com/watch?v=iTVzRdV0RD4), majd az 
ötöd i k tétel ben (Hec tor Berl ioz: Symphonie 
Fantastique – 5. Songe d’une nuit de sabbat. https://
www.youtube.com/watch?v=83N_FuMadog) az 
ópiummal elvarázsolt hős boszorkányok orgiáján 
találja magát, látja élete szerelmét a visítozó ném-
berek forgatagában vadul táncolni a Dies Irae  
(A Harag Napja) sötét ünnepének erotikus megszál-
lottságában. A narratíva a művészi közlés elenged-
hetetlen eszköze volt a 19. században, az absztrakció 
ideájának megszületéséig. A rock műfajában tért 
vissza (rock balladák), aztán a – ez ma már tisztán 
kivehető – reggae és hip-hop szellemi birodalmában 
teljesedett ki.

8  A kor legnagyobb hatású vallástanítója egy, a keleti
hitrendszereket kereszténységgel remixelő, elitista nő, 
a Teozófia egyik elindítója, Madame Blavatsky volt.

aknak – pápáknak, püspököknek, arisztok-
ratáknak, tehetős kereskedőknek –, hanem 
többnyire nő-közönségüknek köszönhették. 
A modern művészet legelső, legfőbb rajongói, 
a 20. század kultúrájának legeredményesebb 
formálói az öntudatra ébredő nők lettek9. 

◻

Az 1890-es évek dekadens Párizsának hasis, 
abszint és ópiumillatú, vad szexuális ener-
giák és gyakori megvilágosodások pörgette 
éjszakáit egy nyilvánvalóan nem evilági, 
hullámzó fehér palástot, azúrkék zakót, 
hímzett gallért és asztrahán süveget viselő, 
bokorszerű, fekete hajkoronát és dús, kétágú 
fekete szakállat viselő, középkeleti potentátra 
emlékeztető enigma járta permanens, fer-
tőző extázisban. Joséphin Péladan, a magát 
’Le Sâr’-nak10 nevező regényíró, műkritikus, 
mágus, guru, próféta, látnok. 21 kötetes, misz-
tikus történetekből álló regényciklusának 
a La Décadence Latine (A latin dekadencia) 
címet adta. Informálta Félix Faure köztár-
sasági elnököt, hogy nagy távolságokra lát 
és hall, „ami hasznos lehet ellenséges bizott-
ságok kontrollálására, és a kémkedés meg-
akadályozására.” Aktuális témákat (Wagner 
mitológiája; a naturalizmus elvetése; mágia, 
a Kelet bölcsessége, stb.) érintő előadókör-
útja egyik állomásán így szólította meg a 
közönséget: „Nimes népe, csak ki kell mon-
danom egy bizonyos formulát, hogy meg-
nyíljon a föld és elnyeljen valamennyiőtöket.”
Joséphin Péladan halk, bársonyos hangon, 
finoman gesztikulálva, megfellebbezhetetlen 
autoritással beszélt. Reakciós szellemiséget 
képviselt az egyre liberalizálódóbb párizsi 
szellemi térben. Az impresszionizmust baná-
lisnak tartotta, a demokráciát alantasnak, 
visszakívánta a monarchiát. A férfiakat a nők, 
a nőket a Sátán bábúinak mondta. 1890-ben 
megalapította a ’Katolikus Rózsa + Kereszt 
Temploma és a Grál Rendje’ nevű szervezetét, 
amelynek deklarált célja a mágia elvesztett 
művészetének feltámasztása volt11. „Az Ide-

9  Elég itt Gertrude Steinre emlékeztetnem, aki párizsi
szalonjában először mutatta be az Akadémia által 
marginalizált modernistákat, a szalonban, ahol a 
korabeli Európa szellemi elitje rendszeresen össze-
jött és eszmét cserélt. A korábban patriarchális 
alapon működő művészeti piac feminizálódott.

10  A szó jelentése ’Király’ az akhádok nyelvén.
11  Az ezoterikus lyoni katolikus családba született

Péladan vallásfilozófus apja, Louis-Adrien ’A Meg-
váltónk, Jézus Krisztus Bal Válla Sebének Imádata’ 
néven alapított misztikus rendet. Bátyja, az orvos-
tudomány alkímiáját kutató Adrien tanulmányt tett 
közzé, azt taglalva, hogy az agy nem más, mint a 
koponyában raktározott, fel nem használt sperma.

álban, a Hagyományban, a Hierarchiában hiszek”, hangsúlyozta. Péladan 
abban különbözött sok más korabeli keresztény okkultistától, hogy rózsake-
resztes retorikáját az egyházi intézmények által szerinte negligált autentikus 
katolikus doktrina kibontásának tartotta.
Ha nem ő beszélt, róla beszéltek. 1892–97 között évente ismétlődő, a szim-
bolistákat propagáló kiállítássorozatot rendezett különböző párizsi helyszí-
neken, Salon de la Rose + Croix címmel.12 Összesen kb. 230 művészt mutatott 
be a szalonokon, olyanokat, akiknek munkáit misztikus, idealista aspektu-
saik miatt nagyra tartotta. Fő vonatkozási pontjai az Arthur-legendák, az 
olasz reneszánsz ideái és stílusai, Edgar Allan Poe és Charles Baudelaire 
költészete, valamint Richard Wagner zenéje és világértelmezése voltak. 
Legendákat és mítoszokat, álmokat és allegóriákat tartott szükségesnek, 
aktuálisnak, a modern élettel foglalkozó, realista műveket, naturalista 
tájképeket kizárta. „A mágia törvényeit betartva” nő-művészeket sem 
látott szívesen rendezvényein, bár legalább öt nő állított ki álneveken a 
különböző szalonokon, köztük az orientalista költő és regényíró Judith 
Gautier,13 Richard Wagner egyik szeretője is, aki Kundry, a Pokol Rózsája 
címmel domborművet prezentált. 
Az első Szalon megrendezése idején Péladan művész-ideálja a főleg 
muráljai révén ismert, fakó színekkel, archaikus (neoklasszikus) stílus-
ban, lapos perspektívákban alkotó Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898) 
francia festőművész volt. „Amit ő fest, annak nincs sem helye, sem ideje. 
Mindenhonnan és mindenkorból való”, írta róla. Barátságuk gyorsan 
véget ért: Péladan annak engedélye nélkül állította ki Szalonjában hőse 
egyik festményét. Pierre Puvis de Chavannes többé nem fogadta az égő 
szemű próféta köszönését.
Péladan ízlésvilága rendkívül tág volt, Chavannes komor ünnepélyes-
sége mellett a vadság, az elszabadult erotika is érdekelte, Gustave Moreau 

12  A szalonok megvalósításához szükséges tetemes összeggel a képzőművész, műgyűjtő 
Antoine de La Rochefoucauld (1862–1959) gróf, prominens rózsakeresztes támogatta 
Péladant.

13  Louise Charlotte Ernestine Gautier (1845–1917)
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Najmányi László
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kísértetiesen csillogó Salomé-képei, vagy Baudelaire öregkori barátja,  
a szabadkőmíves Félicien Rops (1833–1898) belga művész diabolikus karika-
túrái, különösen a Les Sataniques nyomatsorozat (láthatóan felizgult démo-
nok penetrálnak és ölnek meg nőket). Rops készítette Péladan Décadence 
Latine novellasorozatának borítóképeit.
A Rose + Croix csoport legismertebb tagja Fernand Khnopff (1858–1921) a 
régi flamand mesterek komoly pontosságát, és a pre-rafaelliták hűvös érzé-
kiségét átvevő belga szimbolista festő volt, aki ugyancsak számos borítót 
tervezett Péladan publikációihoz. Khnopff 1900-ban, a bécsi szecesszió 
stílusában kezdte építeni már lerombolt brüsszeli otthonát és műtermét. 
Az épület „Az én temploma” nevet kapta, szentély, amelyben festő géniusza 
kiteljesedhet. A bejárat felett a művész mottója: „On a que soi” (Mindenki 
csak saját maga). Khnopff a műterem mozaikpadlója közepére inzertált 
aranykörben, többnyire ópium-mámorban, kellemes falsetto hangján 
bécsi operaáriákat és flamand népdalokat énekelve festett. 
A leginkább esszenciális Rose + Croix művész az ug yancsak belga 
szabadkőmíves, teozófus Jean Delville (1867–1953) festő, költő, tanár,  
a belga Idealista Mozgalom egyik vezetője volt. Hitte, hogy az Ideál és 
lelki Szépség princípiumaira alapozott művészetnek a magasabb spiri-
tuális igazságok kifejezőeszközének kell lennie. Démonikus nő-portréi 
mutatják szellemi közelségét a Péladan-féle, tág, szélsőségeket befogadó 
szépség-fogalomhoz. 

◻

Péladan lelkes, színpompás kiáltványai és mixed-media happeningjei 
előrevetítették a következő évszázad avantgárd trendjeit – nevezetesen „a 
kiállítótér, mint multidiszciplináris performanszok színhelye” és magával 
ragadó, szellemi otthont kínáló esztétikai környezet. Péladan szalonjai 
művészek koherens csoportjainak bemutatása helyett arra fókuszáltak, 
hogy demonstrálják a művészet képességét a mindennapi élet átalakí-
tására, transzcendálására. Wagnertől azt az ideát vette át, miszerint a 
művészet el tudja látni a vallás funkcióit. „A művész pap, király, mágus”, 
proklamálta azt, amiben még a legcinikusabb művészek is hinni tudtak. 
Bár 1918-ban, halála évében már csak egy letűnt kor patetikus relikviája-

ként tartották számon, Joséphin Péladan 
teljesítette misszióját, sikerült beemelnie a 
szellemtörténet hagyományait a művészetbe, 
megalapította a mára mainstreammé duz-
zadt művészet-vallást, amely nélkül nem 
született volna meg a modernizmus. Ahogy 
John Bram ble kitűnő köny vében14 ír ja,  

„a Péladanhoz hasonló misztikusok hozták 
létre azt a szellemi környezetet, amely a dol-
gok újragondolását lehetővé tette. Péladan 
szalonja volt az első kísérlet a modern művé-
szet (szemi-)nemzetközi vallásának, egy esz-
tétikai rendnek létrehozására.” A következő 
években radikális művészeti gondolkodás és 
obskurus spirituális vágyakozások keresz-
teződtek minden jelentős életműben, Kan-
dinszkij absztrakcióitól Schoenberg atonális 
zenéjén át Yeats és Eliot költészetéig. Max 
Weber írta 1917-ben: „A nyugati társada-
lom racionalizálódása a világ varázsának 
elvesztéséhez vezetett. Péladan ezt a varázst 
akarta újrateremteni.” – ahogy kortárs gon-
dolkodók közül sokan: például Paul Valéry, 
Paul Verlaine, André Gide, André Breton, 
Louis-Ferdinand Céline, Le Corbusier, Max 
Nordau, Ezra Pound. A teozófia iránt érdek-
lődő Vaszilij Kandinszkij 1910-es, A művé-
szet spriritualitásáról című kiáltványában 
Péladant idézte: „A művész király, ahogy 
Péladan mondja, nem csak nagy hatalma 
miatt, hanem mert a felelőssége is hatalmas.”

◻

Péladan és Erik Satie együttműködése a 
Montmartre bohémvilágában kezdődött, 
ahol mindketten kultuszfigurák voltak. Satie 
a Chat Noire és Auberge de Clou kabarék-
ban zongorázott, ahol Péladan gyakran pré-
dikált. A wagneri grandiózusság ellenében 
új egyszerűséget – „zene főttkolbász nélkül” 

– hirdetett ars poetikájaként. Javíthatatlan 
iróniája – például kivitelezhetetlen instrukci-
ókkal látta el kottáit – ugyan nem illeszkedett 
Péladan komor, fekete bársonyos világához, 
de osztoztak generációjuk miszticizmusá-
ban. Satie dísztelen hang-textúráit gyakran 
görög verslábakra, indiai mantrákra és gre-
gorián himnuszokra építette.
A rózsa keresztes per iódusát élő Satie 
incidentális (véletlenekre alapozott), 75 perc 
hosszúságú zenét komponált Péladan Le Fils 
des étoiles (A csillagok fia) című darabjához, 
amelynek első három etűdjét (Preludes) 

14  John Bramble: Modernism and the Occult (US,
palgrave/macmillan, 2015)

mutatták be az 1892-es első szalon esemé-
nyei egyikeként. Satie atonális zenéje 15–20 
évvel előzte meg Schoenberg és Sztravinsz-
kij hasonló kísérleteit. A bemutató után Satie 
szakított Péladannal és misztikus rendjé-
vel, Jézus Karmester Metropolitan Egyháza 
néven saját kultuszt alapított, beszédeiben, 
kiáltványaiban őt parodizálta. Szakításuk 
oka nem ismert. Talán a darabjához írt zene 
még Péladan szélsőségeket befogadó ízlé-
sét is sértette, talán Satie látta jobbnak, ha 
karrierje kiteljesedése érdekében szakít az 
ellentmondásos, sokakat megbotránkoztató 
figurával. Ahogy Péladan, Satie is hamaro-
san visszasüllyedt az ismeretlenségbe. Csak 
a huszadik század második évtizedében 
ébresztett újra érdeklődést művészete iránt 
az őt az antiromantikus stílus modelljének 
kinevező Maurice Ravel. 
John Cage amerikai zeneszerző, teoretikus, 
író, filozófus és képzőművész a 20. század 
közepén került Satie zenéjének hipnózi-
sába. Tőle vette át a véletlen-zene, a zenélés, 
mint akció (happening), és a csend radikális 
használatának ideáit. Különösen a Vexations 
(Zaklatások? Aggodalmak? Bosszúságok? Bosz-
szantások? Nyugtalanítások?.. .) című, 1893-
ban komponált rövid, torz, céltalan mű fogta 
meg. A kotta Satie instrukciójával kezdődött: 

„Hogy ez a motívum egymás után 840-szer 
eljátszható legyen, tanácsolható a legmé-
lyebb csendben, komoly mozdulatlanságban 
végzett előzetes önfelkészítés.” Cage 1963-
ban, a zeneszerző instrukcióját követve, egy-
mást váltó zongoristákat alkalmazva, közel 
19 óra hosszáig tartó előadásban bemutatta a 
művet. Erik Satie a szeriális zene pionírjának 
is tekinthető: felismerte a hindu/buddhista 
mantrák hosszú repetációjának hipnotikus 
hatását, tudattisztító mágiáját. 
Élete utolsó 27 évét egy apró lakásban töl-
tötte Arcueilben, Párizs egyik külvárosában. 
Egyedül élt, a 27 év alatt senki sem látogatta 
meg.15 Hasis, ópium, kokain, vörös bor és 
abszint volt a társasága. A mája vitte el 1925. 
június 1-én. Barátai elképesztő rendetlen-
séget találtak a málló vakolatú, koszos, 
pókhálós lakásban. Kották, kéziratlapok, 
felismerhetetlen rendeltetésű tárgyak szét-
szórva. Rengeteg esernyő. Két, egymásra 
helyezett koncertzongora. A felsőt levelek és 
csomagok tárolására használta a zeneszerző. 

15  Satie-nek élete során egyetlen intim kapcsolata volt:
1893-ban, 27 éves korában hat hónapig Suzanne 
Valadon festőművész és aktmodell élt vele (a szom-
széd lakásban), akit megszállottan imádott. Miután 
szerelme elhagyta, haláláig nem talált társra.

A zongorák mögül, az ágy alól, Satie számtalan bársonyöltönye zsebei-
ből olyan ismeretlen, publikálatlan, többnyire befejezetlen kompozíciók 
kerültek elő, amelyeket ő maga is elveszettnek gondolt. 

◻

A nagyjából száz évig uralkodó modernizmus öngyilkossága után, amely 
mintegy 10 évvel előzte meg a Szovjetunió széthullását, sok szó esett arról, 
hogy a művészet elveszítette korábbi politika- és valláspótló funkcióját. 
Nos, úgy vélem ez csak részben igaz. A társadalom alakulása iránt fele-
lősséget érző művészek még a korábbi, a szabad világ országaihoz képest 
szellemileg elmaradt szovjet gyarmatokon is igyekeznek véleményt nyil-
vánítani politikai kérdésekbe, bár véleményük súlya ma már kisebb, mint 
amikor az üldözöttek, betiltottak privilegizált mártírhelyzetét élvezték. 
Az elsúlytalanodás másik oka a globális tömegtársadalom hatalomra 
jutása, az önálló gondolkodásra nem képes, a gondolkodókat gyűlölő, 
arctalan, agyatlanított massza diktatúrája. A művészet a modernizmus 
megszületéséig, a 19. század utolsó harmadáig a megrendeléseket teljesítő 
mesterségek egyikének számított, szakrális tevékenységnek akkor kezd-
ték minősíteni, amikor az öntudatra ébredő, saját aktivitásuk lényegét 
megérteni igyekvő, már nemcsak igényeket, elvárásokat teljesítő, hanem 
saját kedvtelésből, saját okulásukra, önnön gyönyörűségükre is alkotó 
művészek típusa kifejlődött.
Bár a nagyközönség számára a művészet élvezete a korábbi vallásos áhítat-
ból mára a szórakozás egyik – a testépítéstől, fagyizástól, siklóernyőzéstől 
szellemi mélységben és komolyságban lényegileg nem különböző – for-
májává vált, művelőinek többsége továbbra is vallásgyakorlásként éli meg, 
amit csinál. Köztudott, hogy egy vízvezetékszerelő, politikus, programozó 
egzisztenciája jóval biztosabb, jóval nagyobb jövedelemmel jár, mint a 
művészek döntő többségéé, mégis aránytalanul sokan választják a sok 
megaláztatással, folyamatosan ismétlődő katasztrófahelyzettel, állandó 
létbizonytalansággal járó művészpályát. Tényszerűen: az emberi evolú-
ció során soha ennyi művész nem kapart, egymást félrelökve, egymást 
letaposva a lehetőségért, hogy megmutassa magát. Ez az önmutogatási 
kényszer lényegét tekintve vallásos indíttatású: a művészsorsot választó 
illető biztos benne, hisz abban, hogy a belőle kibuggyanni akaró közlés 
mások számára is fontos, tanulságos. Vagyis csillog benne az isteni szikra. 
Látja, amit mások nem látnak, hallja, amit mások nem hallanak, tökéletesen 
érti, amit mások nem értenek. Elhivatottságot érez a lélekgyógyászatra, 
tanításra. Megszállott.
A modernizmus vallása a diszciplínák határait negligáló, kollektív 
élmény volt. A ma művészet-vallása milliónyi apró, egymásról tudo-
mást alig vevő hitrendszer zsibongó koegzisztenciája. A modernisták 
élénken kommunikáltak egymással, egymás eredményeire építkez-
tek, közös volt az ellenségük – nevezzük tudatlanságból fakadó emberi 
hülyeségnek –, és általában ugyanazokon a dolgokon nevettek. Szellemi 
közösségben éltek. A globális tömegtársadalom művészete ezzel ellentét-
ben megoszthatatlan, szigorúan individuális élmény művelői számára. 
Egyéni titok. Pici ugyan, de az enyém. Csak az enyém. A modernisták 
megosztották kincseiket, a mai művész-szalamandrák éberen őrzik, 
görcsösen beléjük kapaszkodva, folyamatosan locsogva gubbasztanak 
rajtuk. Ők nem ideákból konstruálnak, szellemi építményeik homályos, 
kommunikálhatatlan érzetekből nőnek össze amorf, kváziorganikus, 
puha, nyálkás, szivacsos jellegű képződményekké, és nem kívánnak 
más rendszerekkel kapcsolódni.

F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k

Najmányi László
SATIE Shrine (2017, digitális kollázs a művész archívumából)


