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Kvantumfodrozódások
Ha világ minden részletét, pontos, mikroszkopikus állapotát figyelembe
vehetném, akkor talán el is tűnnének az idő folyásának jellegzetes velejárói?

Carlo Rovelli
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Különös közelítés a festészethez ha még csak nem is metaforikusan, inkább szimpla
analógiával a kvantálást javasoljuk; legföllebb annyi hozható föl mentségünkre, hogy
valójában nem a szemlélő választása, ugyanis a festő vállalta be kis „csomagjaival” be-
födni a megnyitott képfölületet. Természetszerűleg és szükségképpen az ő kavantum-
jai mérhetetlenül nagyobbak, mint az anyag fizikai részecskéi, jóllehet, viszonylag kis
méretű ecsetet használ – akár a nagyobb képek megfestéséhez. Voltaképpen úgy le-
hetne fogalmazni, hogy Jancsik Károly a festői gesztust (amely a formát már az imp-
resszionizmus színes pöttyökre, foltokra absztrahálta – a la pointilizmus,
divizionizmus) minimalizálja, a belőlük alkotott kvantumokkal operál a vásznon.
Oly módon, hogy a különböző színek (gesztusnyomok) újabb és újabb réteget hoz-
nak létre a fölületen – minduntalan utalva a festmény szerkezetére az apró átfödések
által, finoman sejtetve a rétegek egymásra épülését – mintegy a konstruktív képépí-
tésre hajazva. Ámbár olvashatjuk megkésett, posztmodern utáni transzavantgárd öt-
letként, noha nem idézetként, szintén. Elsődlegesen mindenképpen emocionális
funkcióban.

Eddig – mondhatnánk – a modernista (klasszikus avantgárd) paradigma: a for-
mabontás jegyében, jóllehet a kvantumvilág óhatatlan az absztrakcióhoz vezet, hiszen
megsemmisíti a tárgyat, a tapasztalat kézenfekvő élményét. Valami más, valami sej-
tésszerű, mélyebben rejtező titkokat sugalló nyomul a helyébe. A műteremben a festő
többé nem emlékeit „alkotja újra” (miként Jean Starobinski mondja Corot-ra utalva),
hanem autonóm sajátvilágot igyekszik megépíteni, noha még csak nem is föltétlenül
utópiaképpen. Ámbár a klasszikus avantgárd ténylegesen bővelkedett világtervekben.
(Nem különben a XVIII. századi allegórikus-geometrikus francia építészet – Boullée,
Ledoux, Poyet.)

Első rápillantásra csakugyan szembeötlő nyüzsgést és egyéb szünesztéziákat észlel
a néző: már-már zajongásként hallatszik ez a nyüzsgés, már-már bizsergésnek hat,
netán elzsibbadó ízlelésbe megy át. Egy kis kép, a probléma első markáns fölvetése
arra utal, hogy eleinte a fodrozódásból megképződő hullámzás virtuális mozgásillú-
ziója jelentette/jelenthette a képalkotó eszmét – talán-talán a végét nem lelő idő/idő-
káprázat lenyomataképpen, úgyszólván minden hierarchia nélkül – még a vélelmezett
időirányok terhét is eliminálva az elemek mellérendelődésében. Ekként született
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aztán egy szinte moha-finomságú tömött zöld fölszín, amelyen olyan sűrűre váltanak
a kvantumok, hogy a mozgás csupán feszültségként érzékelhető – akár valamiféle
zöld robbanást sejtetve. Ez a fölület – úgy tetszik – önnön totalitását demonstrálja:
egy keretbe foglalt energiaszektort. Nem föltétlenül a rendezettség benyomását kelti,
inkább – fizikától kölcsönzött kifejezéssel élve – sajátos termikus nyugtalanság feszíti
kezdeti entrópiaként. (A bennünket körülvevő események – tartja a fizika – alacsony
entrópiaértékekként kezdődnek, hogy fölvehessék a természetes rendezetlenség, a
magas entrópia fázisát.) Ez a „különleges” állapot jellemzi a festői keretek közé szo-
rított látványt: a festői misztériumot Jancsik Károly esetében. 

Az entrópia tulajdonképpen tehát a rendezetlenség mértéke (lényegében az apró
kvantumok száma – mondhatná Boltzmann, az entrópia megértője és leírója); egy
festőnek – persze – nem föltétlenül célja a teljes rendezetlenség megidézése (noha
nem zárható ki radikálisan), hiszen a legszebb spontaneitások is rendre elárulták al-
kotóik „kompozíciós” szándékát. Jancsik esetében ennél jóval egyértelműbb fordulat
következik be, amikor egy kifejezetten konzervatív kompozíciós eszközhöz nyúl visz-
sza: a centrális szerkesztéshez. Kicsit pontosabban: a centrális szerkesztés látszatához.
A 2011 utáni képek mintegy a tengelyes tükrözést imitálják; ugyanis a kép függőleges
tengelyébe erőteljes vonzást/taszítást sugárzó elem (egy rendezetten strukturált csík)
kerül, jobbra-balra eligazítani látszik a kvantumok fodrozódását, holott mindössze
virtuális fölfelé mozgásról/mozgatásról van szó, ahol aztán megint egybe kavardulnak
a tülekedésben, sürgésben tartott elemek: a tarka (ecset)gesztustöredékek. Azaz: az
atomok mozgása újfent gyorsulni látszik: az entrópia növekszik. Na igen, az a nyüzs-
gés-érzet az új Jancsik-képek miliőjét demonstrálva. 

Vagyis az említett „különleges” állapot számos apró esemény együtteséből áll elő
– bárminemű időirányok nélkül, sőt, egyéb hierarchiák mellőzésével ugyancsak. A
művészetben mindig marad valami kifürkészhetetlen, amihez ismételten vissza-vissza-
térhetünk. Végtére is ez mozgatta – például – a transzavantgárdot vagy más neo-hul-
lámokat.

Azt már Pál apostol korán megértette: tükör által homályosan látunk. Mindig van
valami a fizikai valóságban (is), ami a szemlélés tárgya és szemünk közé áll. Jancsik Ká-
roly festői allegóriája föloldja ezt az ellentmondást: elénk tár egy metaforikus kvantu-
mos szerkezetet (másképpen fogalmazva: festői mikrokozmoszt) illuzórikus
mozgásában – esztétikai élményként modellezve a fizikai jelenséget. Ismétlem: eszté-
tikai élményként, a festő forma- és eszköztárával. A gesztus egyediségével, lenyűgöző
mániákusságával, a színek, a színharmónia markáns személyességével, a gondolat intel-
ligens szellemiségével, metafizikai tágasságával. Úgy tetszik, a posztmodernnal, a poszt-
modern posztjával sem ért véget a történelem, miként azt avatott bölcselők jósolták;
amíg az élet le nem lép a kozmikus színről, addig alighanem inkább változásokról lehet
szó; a festészetben (művészetben általában) – teszem azt – a látásmód, a közelítés vál-
tozásáról, amelyet ebben az esetben bizonyára az elméleti fizika (is) sugallhatott fes-
tőnknek az információk mai gáttalan áradatában. Mert végképp igaza van Rovellinak:
la realtà non è come ci appare, vagyis: a valóság korántsem olyan, amilyennek látszik…
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A huszadik század elképesztően hektikus művészeti (egyáltalán: történelmi) válto-
zásai után, a modernizmus kapkodó fordulatai után mintegy a kifulladás jegyeit mu-
tató kulturális állapotban (elfáradó társadalomkritika, erkölcsi-esztétikai nihilizmus,
információs robbanása, a szaporodó szimulakrumok, a globalizmus agressziója stb.)
megfogalmazódhatott az új doktrína: a történelem vége, ami szuggerálta a filozófia
és a művészetek lehetséges végét szintén, jóllehet éppen ez a helyzet involvált új böl-
cseleti közelítésket: strukturalimus, posztmodern bölcselet, hermeneutika, elhozta a
művészet kitapintható technicizálódását, komputerizálódását, új médiumok alkal-
mazását (az egyébként teljesen mediatizálódott világban). Az önellentmondás nyil-
vánvaló: a szép új világ ugyanúgy kifejezési formákat keres, akár elődei. A
posztmodern, valamint annak posztja nemcsak lezárta a modernizmust, de elindított
– korántsem az avantgárd vagy a neoavantgárd kiáltványos, mozgalmi harcosságával
– aktuális szellemi megnyilatkozások felé, nota bene korszerű művészeti programok
lehetőségének földerítésére. A közönyös paroxista, Baudrillard éppenséggel hevesen
deklarálja úgymond az esztétikai princípium megszűnését, azaz: a művészet végét (ő
úgy fogalmaz: inkább valamiféle esztétikai túltelítettségről lenne szó). Mivel a Dadá-
ban és az amerikai popban a banalitás tolta föl magát esztétikummá, a művészet már
nem képes új színtereket fölfedezni. Úgy tetszik, tétele igazolására Baudrillard szándé-
kosan összekever dolgokat. Duchamp alapvető iróniája kulturális kritika volt az ipari
társadalom eltömegesítő tendenciáira, viszont Warhol a fogyasztói társadalom affir-
mációját jegyezte – manifeszt a Campbell-levessel, a Brillo Boxal, a Coca-Colával.
A kritika és az affirmáció nem ugyanaz. Nehéz lenne belátni, mitől volna ez antro-
pológiai törés, ha csak nem a paroxista nyelvezet színezése végett. 

Ugyanakkor egy nagyobb lényeges igazságot is megfogalmaz a kortárs művészet
őreinek: címezve: egy pusztán önmagára hivatkozó, narcisztikus közeget testesítenek
meg, és ráadásul azzal kérkednek, hogy ez a közeg örök érvényű. Való igaz, a túl-kultu-
rált sznobisztikus lihegések időről időre maguk alá gyűrik a művészetet, leválasztják
a szélesebb közösséget, privatizálják az új eredményeket arra hivatkozva (és van alapja
a hivatkozásnak), hogy az új elképzelések pusztán az előzmények ismeretében, a tör-
ténetben értelmezhetők. Azonban itt is illendő a distinkció; a művészet nem azonos
a történetével. A huszadik század és a mai kor művészete túlságosan konfúzus ahhoz,
hogy szellemi erőfeszítés nélkül, önmagát föltárva befogadható lenne, ennek okán
közönsége egyre szűkül, a tömegek másutt keresik vélelmezett esztétikai igényeik ki-
elégítését, ennek megfelelően talán története során még soha nem volt ennyire tarka
és rafinált a giccs (a művészet mindenkori szimulakruma), annak létrehozói és köz-
vetítői, soha nem értékelődött föl még ennyire a celeb-világ: a társadalmi karrier 
legostobább (leghazugabb) szimulakruma. Mindebből azonban sem az nem követ-
kezik, hogy nem lehetnek új színterei a művészetnek, sem az, hogy egynémely mű-
vészeti irányzatok antropológiai törést okozhatnának. (Ha csak nem a liberalizmus
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ósdi kliséinek megtörésére gondol a szerző, aki a tömeget még mindig fennkölt jelen-
ségként aposztrofálja. Mondjuk Ortega y Gasset után majd egy évszázaddal.)

Az persze aligha vitatható, hogy a művészet társadalmi funkciójában jelentős vál-
tozások történtek – mintegy a tizenkilencedik század utolsó harmadát követően.
Mondjuk azonban ki, hogy – teszem azt – a reneszánsz művészet legalább annyira
kötődött a tudományos fordulatokhoz, miképpen a tizenkilencedik század végének
művészete a pozitivista tudományossághoz, és eleinte idegenkedve fogadta az előz-
ményekhez szokott közönség. A fennkölt tömeg nagyobb érdeklődéssel csodálta a
nyilvános kivégzéseket (kerékbetörés, akasztás, máglyahalál), semmint a humanizmus
szellemi megnyilatkozásait, majd meg a gazdagok hivalkodásait, mint az impresszi-
onisták tudományos finomkodásait. A művészet reprezentációs metódusának válto-
zásáról volt szó, a gótika, a másik esetben a realista naturalizmus beidegződéseinek
föladásáról, az új nyelvezet elfogadásának nehézségeiről. Egyik sem volt antropológiai
törés, még csak az ész trónfosztását sem kellett föllelni bennük, hiszen maga a repre-
zentáció töretlen volt. Azt ellenben annál inkább érzékelni kellett, hogy a művészet
képes modort váltani a reprezentációs funkciójában; az viszont még meglepőbb, hogy
képes színteret váltani, a reprezentációról áttérni – például – az analízisre, ahogyan
momentán Jancsik Károly művészetében is színtérváltás körvonalazódik. Természe-
tesen, nem ő az egyetlen posztmodernt átlépő, új lehetőségeket kutató alkotó (csak
találomra merül itt föl a többdimenziós terek, fénykísérletek iránt érdeklődő Men-
gyán András neve, de még az entrópia felől sem, Fábián Zoltán kifejezetten entrópi-
kus helyzeteket képezett meg 2016-os kiállításán), ám a mikrokozmosz festői
allegóriája Jancsik új képeiben fogalmazódik meg először plasztikus tudatossággal –
antropológiai funkcióban. 

A művészet fogyasztója – alighanem mindig – eseményként, sőt attraktív ese-
ményként közelíti a műalkotást; évszázadokon keresztül látványos természethűséget,
mind tökéletesebb utánzást várt el, amit aztán a fotó – talán túlságosan is előzékenyen
– kielégített, mindinkább az attraktivitás, a szépségvágy helyett a szépítés bizonytalan
és misztikus vágya került előtérbe. (lásd: szecesszió.) Az impresszionizmus a poziti-
vista tudományosság jegyében a látvány fizikai (szín- és fénytani) igazságát firtatta,
semmi esetre sem kívánta beáldozni a reprezentációt. A benyomások reprezentációját,
amelyet elegánsan vetített rá a konkrét témára. Jelentős fordulatot a kifejezés repre-
zentációja hozott a maga nehezebben identifikálható tartalmaival, a naturális forma
elbizonytalanításával, a közvetlen valóság-látvány fogódzóinak szűkítésével. Egysze-
riben az ismeretlen vadság általánossága terült rá a befogadóra, jóllehet ő az (akár
extrém) egyedihez szokott, annak vélelmezett pontosságát kérte számon. A vadság
pedig megkövetelte a századokon át kimerevedett szépségfogalom (szépségideál?)
átalakulását, nem csupán a rút jelentkezéséről volt szó, inkább arról, hogy az etikai
normák változásai kétségbe vonták a korábbi ideál-hangsúlyokat. Megjegyzendő:
mindez a meghökkentő tartalom ellenére a hagyományos színtéren történt, noha a
reprezentáció karaktere formailag a torzítás felé irányult, föladta a külsődleges hűség
illúzióját: a szimulált valóságot. Amit mégsem adott föl, az a – talán nem egészen
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pontos a kifejezés – társadalmi jelenlét: a közlemény etikai-politikai tartalma (Die
Brücke). Rejtett pszichikai tartalmakkal (álmok, elnyomott vágyak stb.) majd a szür-
realizmus csatlakozik ehhez a porondhoz.

A színtér változását a kubizmus és részint a futurizmus (árulkodó fogalom az
orosz kubo-futurizmus) jelenti, amely gyakorlatilag a modern fizika alapján az ál-
landó mozgás/változás elemző megragadásában szakított a természet-látvány kiürült
illúziójával, érzékelte, hogy a fényképezés mindinkább műalkotásként kívánja azo-
nosítani önmagát, egyazon közösségi fölületeken – galéria, kiállítás, műkereskedelem,
piac, műgyűjtés, múzeum – azaz: autonóm és minden más effélével egyenrangú (ám
eleve tömegesebb) kulturális termékként. Ráadásul a társadalomkritika radikálisabb
szegmensében képes megmutatkozni (szociofotó), mint az ilyes közleményekkel óha-
tatlanul allegóriába szédülő romantikus-realista festészet. A kubista festmény ere-
dendő gesztussal lemondott a hagyományos társadalmi beágyazottságról, tudatosan
elidegenítette magát tőle; pontosabban: tagadásával tartotta fönn a kapcsolatot. (Itt
most ne essék szó az oroszok forradalmi téveszméiről.) Ennél is lényegesebb azonban
kiszabadítása a metaforizált ideák realisztikusnak tekintett rendszeréből: reprezen-
tációs bizonyosságából. Bizonyos értelemben etikai mozgalomnak értékelhető a ku-
bizmus (és a futurizmus), föl akarta számolni a romantikus-realista művészet álságos
szimulakrumait – nem sejtve, hogy a társadalomban ez már több, mint beidegződés,
ez a gátlástalan kulturális (rendre-másra politikai) önigazolás fontos szerkezeti eleme.
(A diktatúrák – például – világért sem mondanának le a tekintély, a heroizmus, a
fénylő jövőkép ócska látvány-demagógiájáról, de a modern demokráciák is remek
álcát találnak benne szemérmetlen hazudozásaikhoz, úgyszólván a finánctőke mar-
kírozott asszisztenciáját tartósítják általa. 

A fölszabadított forma az elemzés absztrakcióját követve egyre önkényesebb jel-
ként kezdett funkcionálni a jelhasználatban, a fölhasználóhoz kötődve sajátos tauto-
logikus folyamaton ment keresztül, amit talán Malevics négyzeteinek sora – fekete,
piros, fehér – mutat a legpregnánsabban: a szimbólum önállósulásában. Baudrillard
kissé elhamarkodott idegenkedései ellenére pontosan látja: a tiszta forma valóban a
modern művészet paradoxona. (Egyébiránt a szabadvers is magán viseli az ellentétek
egységének paradoxonát.) Úgy is fogalmazhatott volna: mitológiája, amelynek alap-
mitémái a geometrikus, valamint a szabad forma. Megjelenésekor a műkereskedelem
előbb abszorbeálta, mint a provokált közönség, éppen a műkereskedelem által vált
szép lassan a tágabb kultúra részévé, miképpen a kubizmus provokációját követve ha-
sonlóan az újabb és újabb provokációk. A provokáció mint műforma ugyanis a hu-
szadik századi avantgárd első számú gesztusa, ha nem is fölfedezése. Az avantgárd
metaforikus struktúráját rendre a provokáció képezi meg. Ebben az esetben a pro-
vokáció nem pusztán szakítás, de szakadás is; az új művészet ismételten az újszerű-
séget keresi a szakításban, a közönség viszont végletesen elszakadt az új művészettől,
a modernizmus újabb és újabb kísérleteitől (érdekes a kísérlet szó karrierje a modern
művészet magyarázataiban). Mintegy fölváltja a stílus jelentőségét, sok esetben a gesz-
tus stílusáról sem érdekes értekezni: a gegenstandlose Welt önmaga a stílus. 
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Holott pontosan a tárgyát vesztett világban értékelődnek föl a műtárgyak (szem-
ben a természetes tárgyakkal és az elavultnak, divatjamúltnak minősített műtárgyak-
kal). Elegendő a modern világ elképesztő kacat-kultuszára, a kacatok folyamatos
váltogatására és tömegtermelésére utalni, az abszurd fölöslegességig fogyasztó társa-
dalomra, amibe – persze – a tőke profithajszája kergeti – hol nyíltabban, hol meg
alattomosabban – bele. A jó szimatú műkereskedelem idejekorán kisajátította az új
művészetet, majd – ugyancsak kellő időben – betársította (értsd: korrumpálta) az
üzletbe a műkritikát és a művészettörténetet. Mára egy olajozottan (olykor a ciniz-
musig olajozottan) működő társulásról van szó, amely a kapitalizmus szentségét kö-
vetve szerves része a liberális demokrácia-hamisításnak. „Művészeti szakemberek”
alkotnak meg látványos pályákat, amelyeket alkalmi normák igazolnak, amely nor-
mák sosem értékhierarchiában fogalmazódnak meg, hiszen mindenki lehet művész,
és ebben a szemfényvesztő mellérendelésben bármely tárgy lehet műalkotás, amennyi-
ben a művész nevére veszi a zabigyereket. Ugyanis a virtuális egyenrangú (alkalmasint
azonos) a valósággal, a Brillo box-effektus voltaképpen a szimpla reprezentációba ta-
szította vissza a művészetet: valami fanyar affirmációba, amelynek a tautológia az im-
manenciája, nem pedig esztétikai megalkotottsága. A nagyközönség ebben a
reprezentációban nem ismeri föl önmagát, tehát nem is fogadja be: ő a tökéletes tárgyi
hasonlóságot preferálta, nem pedig az üres azonosságot. Warhol metaforikus gesztusa
– a közönséges tárgy műalkotássá szituálása – kvázi-relevanciával bír, egy pillanatnyi
kulturális állapot reflexiója. A műtörténetben értelmezhető. Ehhez kell a „szakem-
ber” apparátus. Warhol – természetesen – nem volt szélhámos; Duchamp nyomán
ráérzett a modern művészet tragikomédiájára. 

Na és a színtér? Voltaképpen az absztrakció színterén mozgott a pop art is, hiszen
a népszerűség mint fogalom színtiszta elvontság. A tárgy szürreális önazonossága a
fogyasztói társadalom szimbólumaként idéződött meg, köznapi popularitásában, ha
tetszik, maga a pop art művészeti irányként sosem lett tömegek sajátja, ahogyan a
hiperrealizmus sem, a tömeg szemében ezek legföllebb művészeten túli jelenségeknek
tetszettek, semmi esetre sem műélménynek a szokványos értelemben. Következés-
képpen egyazon színtéren mozogtak, mint a tárgy nélküli absztrakció bármely for-
mája, ennyiben mindenképpen igaza volt a transzavantgárd, még inkább a
posztmodern kimódolt revíziójának. 

3

Az igazi művészet a valóságostól elütő színpadot akar teremteni, és egyáltalán nem tö-
rődik az analitikus igazsággal – állítja Baudrillard. Kijelentésének első fele igaz, a má-
sodik legalább kétséges. Olcsó, Baudrillard véleményét ismerve a freudizmusról,
inkorrekt hivatkozás lenne a pszichoanalízis karrierjét idézni a modern regényből,
filmből vagy szürrealista képzőművészetből, ám esze ágában sem volt lemondani a
lélektani elemzésről – mondjuk – Gogolnak, Dosztojevszkijnak, netán Balzacnak,

15



Flaubertnak vagy Theodor Fontane-nak, éppen hogy azzal támogatták meg alakjaik,
történeteik igazságát. Az idézet első felében parányi igazítást kezdeményezve, a va-
lóságosság talán látszatra módosulhat. Az analízis pedig lényegében a látszat mögötti
igazságra irányulna – a modern fizika szellemében (lett-légyen bár hellyel-közzel hi-
potetikus); vagyis – visszakanyarodva a Jancsik-művek által körvonalazott színtérre
– valóban elütő színpadot kell föltételezni, amelyen bizony kitüntetett szerepe van az
analitikus igazságnak. Markáns lehetőség, hogy megnyissa a posztmodern által vég-
legesen bepecsételtnek ítélt utat – akár a „nagy-elbeszélés” előtt. Ebben az esetben a
kvantummechanika világképét friss, erőteljes metaforaként lehet aposztrofálni, szem-
ben a már bejátszott színterek elhasználódott, holt metaforáival. Mi több, remek cá-
folata egy másik sommás Baudrillard-igazságnak, miszerint a művészet témája lokális
probléma, ami – természetesen – ennyire kristályosan sosem volt helytálló. 

Paradox módon ez az absztrakció alighanem a fizikai valóság anyagi realitásához
vezet (még ha a kvantumrészecskék nem is föltétlenül rendelkeznek materiális tulaj-
donságokkal, sőt, többnyire ellenkezőleg). Továbbra is a festői gesztus (választás)
mellett maradva fontos hangsúlyozni, hogy semmi esetre sem a modern fizika illuszt-
rálásáról lenne szó, annyira sem illetéktelen beavatkozásról a tudományok ügyeibe,
hanem a metafora szellemének megfelelően új látási-gondolkodási modell ajánlásáról
– a vizuális absztrakció megértéséhez. Jelesül, hogy az absztrakció semmi esetre sem
zsákutca pusztán amiatt, mert gondolkodást igényel a követése. Egyébként Jancsik
fölvetése sokkal komplexabb: az emocionális mozzanatok legalább olyan súllyal van-
nak jelen, mint a naturalista-realista művészetben, vagyis kell-e nagyobb elbeszélés,
mint a kvantummechanikai-kozmológiai világkép? A kanti megelevenítő erő éppen
hogy föltámad a lélekben esztétikai szellemiséget érzékelve. Esztétikai eszmén pedig
– így a königsbergi toronyszoba hangja – a képzelőerőnek azt a képzetét értem, amely
sok gondolkodásra ösztönöz anélkül, hogy vele valamilyen határozott gondolat, azaz fo-
galom adekvát lehetne, amit következésképpen semmiféle nyelv teljesen el nem érhet és
nem is tehet érthetővé. Ezt a meditációs kényszert képtelen a tömeg elfogadni. 

A fizikának ez a sajátos „hermeneutikája” tulajdonképpen filozófiai kérdéseket is
jócskán fölvet, érint bizonyos ontológiai alapproblémákat, amelyek semmi esetre sem
„mini-diskurzusok”, amiket meggondolatlan posztmodern gesztussal le lehetne sö-
pörni. Kivált nem a történelem végéről körvonalazott fantazmagóriákkal. Ugyanis
a kvantumok korántsem gondolati létezők, hanem detektáltan anyagi létezők, ame-
lyeknek egynémely tulajdonsága szintén ismert. Az föltétlenül, hogy örökösen moz-
gásban vannak, eseményeket kreálnak, részint mintáját, részint koherens
magyarázatát adják a Nagy Egésznek – szólásra késztetve a róluk gondolkodót, aki
már ezáltal létezésbe hozza azokat az elgondolásban – detektálás nélkül. Másfelől
valóban Rovelli megjegyzését támasztják alá, még ha ez meglepi, netán deprimálja
is a hagyományos gondolkodást, a valóság ismert képe ténylegesen látszat. 

De hát a legkitűnőbb realista festő képe is látszat, sosem ugyanaz, mint a tárgya
(még a trivializáló popban sem!); tehát a látszat látszata. Jancsik Károly képei – mint
autentikus műtárgyak – referenciális értelemben idegenek a mindennapok látszat-
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valóságától, és – természetesen – idegenek is akarnak lenni, ez a szándékuk (mikép-
pen minden absztrakt törekvésnek). Akár úgy is fogalmazható: valamilyen indivi-
duális eszmét próbálnak univerzalizálni – ismervén azt a nyelvi (szemantikai)
mechanizmust, amely a legegyedibb dolgot is nyomban általánosítja a megnevezéssel.
Ezúttal – persze – a megjelenítéssel mint festői nyelvvel. A nyelvre a közlemény, az
információ kötelezi föladóját; az egészen más kérdés, elsajátítható-e a befogadó szá-
mára a közleménynek a saját nyelve (az ikon mint nonverbális szöveg). Mindenesetre,
Jancsik (alighanem minden művész) reménykedve hagyatkozik efféle készségre.
Annak tudatában, hogy mégsem keresztrejtvényt adott föl, hiszen legalább annyira
hangsúlyos ajánlatában az emocionális elem, mint a racionális, mindkettőt pedig az
azonos kulturális közeg legitimálja. Való igaz – ámbár nem föltétlenül pradoxon
(ahogy Baudrillard állítja) –, hogy az ilyen művek (ekként a posztmodern utáni abszt-
rakció csakúgy) nagyobb intellektuális erőfeszítést igényelnek, mint a naturalizmus
valóság-hamisítványai (de semmiképpen nem igénylik ab ovo azt a „szakapparátust”,
amelyet alighanem a műkereskedelem vagy a politikai ideológia telepít rá). Az azon-
ban a posztmodern egyik közhelye, hogy mindaz, amit eladdig kulturális vagy éppen
természeti realitásként szemléltünk, egyszeriben szemben áll saját reprezentációjával,
ez pedig zavarhatja/zavarja a tágabb megértést.

Tévedés lenne azt hinni, hogy valamiféle tudományos ismeretterjesztésről volna
ebben az esetben szó, ugyanis festészetről elmélkedve született ez a megközelítés;
márpedig a festészet mint művészet történetileg identifikált, még csak olyan javaslat
sem mozgatja Jancsikot, amely ki akarná billenteni közmegegyezéses hagyományaiból
a táblaképet, miként az a modernizmusban többször fölmerült. Anyagaiban, tech-
nikájában, kereteiben a tradícióhoz kötődik, gondolkodásmódja, következésképpen
nyelvezete más. Még csak nem is a hölderlin-i riadalom (elvesztettük majdnem a nyel-
vet) okozza a befogadói idegenkedést, inkább hogy nem lelte még meg az üzenet
nyelvét, a friss metafora értelmét, belekényelmesedett a szokványosba. A megértés -
aktus mindig a változásokban válik nehézkessé, bonyolultabbá, márpedig a világ, a
róla alkotott kép folytonosan változik... 
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