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R ŐCZE I GYÖRGY
akció
Megtapasztalás
dokumentáció – fikció – reakció – dekonstrukció

A kép Szombathy Bálint Lenin Budapesten (1972) akciójának dokumentuma. A dokumentáció szerint le s föl
flangált egy május 1-jei felvonulás után talált Lenin-transzparenssel a városban, s akciója a transzparens
érvényességét kérdőjelezte meg e szocializmusát lelkesen építő honban. A művészet eszközével közelített a forradalmiság, a kommunizmus kiüresedett ideológiájához, a semmitmondóvá vált szimbólumhoz, a transzparenst fennen cipelő magányosságához, kit nem követ senki… Folytathatnánk elemzésünket mindaddig,
míg eme nemes tett művészettörténeti helyét kijelölnénk, nosztalgiázhatnánk, felidézve ez elmúlott idő
szépségét s nyavalyáit. A fiatalabbak próbára tehetnék szerzett ismereteiket a korról, művészetről, miegymásról, vagy nagy idők nagy tanúinak, élő legendáinak történeteit meghallgatva kísérletet tehetnének az akció
rekonstruálására. Az akció csak rendkívül korlátozottan rekonstruálható és reprodukálható – csak képzeljük
el 1972 karácsonyát, amikor valaki Lenin-transzparenssel ácsorog a Corvin áruház előtti tömegben… Az
már egy másik akció (… amire még sor is kerülhet…). Vagy amikor Szombathy Bálint a rendszerváltás után
Pozsonyban sétált a táblájával. A két akció egészen más! Mindkettő dokumentum.
E dokumentumok hitelességéhez nem fér kétség. Hitelesítette azt a fénykép, a művész maga s az akcióról írottak. S ha úgy volt, úgy is van!
És ha ennyi az egész, be is kerül változatlanságában a múzeumba. Az elmúlt korok értékes vagy értéktelen kacatjai közé. És ott is marad mindaddig, míg ki nem hozza onnan egy másik jelen idejű akció –
Duchamp bajuszt pingál a Mona Lisára! A bajuszos kép is dokumentáció. Mindkettő hiteles és eredeti.
AZ AKCIÓ MINDIG JELEN IDEJŰ. Az ember pedig természetében arra törekszik, hogy akcióit maradandóvá tegye. Gondolatait leírja, ötleteit megvalósítja és mintha keze, lába, teste, lelke csak azért lenne,
hogy jelen létét (s jelenlétét) demonstrálja. Akciói jelenében a jövőjére hatnak, és ez a felismerése anélkül,
hogy tudatosult volna, vezette arra az embert, hogy bölényt fessen a barlang falára, énekeljen jókedvben,
munkában, gyászban. Meg eszközt, ruhát, gyereket csináljon, kőbaltával űzze a szarvast, Holdra szálljon
– s mindezt dokumentálja. A CSINÁLÓ EMBER AKCIONISTA.
Jelenlétében praktikus létét definiálja újra meg újra, megismer-fölfedez-alkalmaz. Amennyiben érvényesek világára tettei, úgy s addig ismétli ezeket – azaz az eredeti akciót reprodukálja jól-rosszul –, míg
ez hasznára van. A reprodukciók végtelen variációi bővítik lehetőségeit, de idővel elszakadnak az eredetitől,
s élik a reprodukciók önálló életét. Funkcionálnak eredetiség, egyediség nélkül, és vagy működnek a jelenben
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