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és ráomlottak a nyakunkra, karunkra, és egyetlen porcikánkat sem tudtuk megvédeni. Egy függőlámpa 
alatt ültünk, a tengert összefüggésbe hoztuk a halállal, és sírtunk. Bogi vonyított, rúgkapált, és a kedvenc 
macskájára gondolt. A függőlámpa burája megrepedezett, és a kiömlő fény az egészet zavarossá, ijesz-
tővé tette. Vékony síneken halálvonat haladt. Isten lelke lebegett a sínek felett. Aznap nem étkeztem, igaz, 
hogy a kabátom alatt voltak tartalékaim. A kutyám megette a csontokat, gyönyörűséggel rágta, és az 
egész a bábszínházra emlékeztetett. 

Bogi finoman bánt velem. Az orrával követte a szagokat. Elhatároztam, hogy az eseményeket az emlé-
kezetembe vésem. Valószínű eszméletlen voltam. Előre láttam a szándékaimtól független befejezést. Bizo-
nyos lények röhögtek rajtam. Ez a röhögés ellenőrzés volt, és arról szólt, hogy velem és a kutyámmal nem 
értenek egyet. Bizonytalan volt Isten jelenléte is, és nem csak az előítéletek miatt. Egy óvatlan pillanatban 
kinyitottam az ajtót, és kirohantam az utcára. Ennél sokkal bonyolultabb, és lehetetlenebb feladatoktól 
zengett a város. Végeláthatatlan sorokban áramlottak a mártírok. Bölcsek voltak, mindent értők, és min-
dent megbocsátók. Bogi, a kutyám arra várt, hogy szolgálatkész kezek kinyissák előtte az ajtót. Csodálta 
azokat, akik ezeknek a kezeknek az irányítói voltak. Akik megmenekültek, és akik elpusztultak. Azt 
hitték, hogy nem harcol értük senki. A kutyám, Bogi erényei és testi kiválóságai közeli rokonságban 
álltak azokéval, akik miatt mi, Bogi meg én, tiltott szerencsejátékokat űztünk. Krokodilra vadásztunk 
a Kiskunságban. Az aszfalt forró volt és olvadt, nem fontoltam meg semmit. Szigorú fegyelmet hirdet-
tem, és megakadályoztam a kutyámat abban, hogy elkényeztessen. Amikor a harcok visszahúzódtak, a ku-
tyámmal átkeltünk a folyón. Láttuk, ahogy a győztesek vízre bocsátják a kivágott fatörzseket. A vesztesek 
hidat vertek a folyón. A tárgyalások alatt Bogi alakját csak forgás közben láttam. Kiteljesedett, légcsavar-
gyakorlatokat végzett. 

Abból indultam ki, hogy senki nem lát, nem hall és nem tud semmit. 
Alig maradt ország. A győztesek átfirkálták a határokat. Csak a használt autógumi szaga terjengett, me-
lyet forró hengereken vulkanizáltak. 
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Az awantgárd művészet hivatalos művészetté válása

Az átalakulás vagy a történés fokozatos engedmények révén, időben elnyújtottan vagy villámcsapás-
szerű hirtelenséggel bekövetkező fordulattal zajlik le.

A történetben mindkét szereplő – az awantgárd és a hivatalos művészet is – aktív szerepet vállalhat; 
a közeledés, illetve az átváltozás kölcsönös mozgás, tudatos vagy mintegy észrevétlenül kicsúcsosodó 
önkéntelen együttműködés következtében jöhet létre.

Az awantgárd művészet fokozatosan idomul az ún. elvárásokhoz, az ideákhoz, a hivatalos eszmények-
hez, a hivatalosság meg nagyvonalúan befogadja a korábban általa szélsőségesnek és periférikusnak 
ítélt (megvetett) jelenségeket és a jelenségek prominens képviselőit.

A dolog lényege végső soron a kölcsönös elkurvulás, az elkurvulás mértékében viszont a két fél között 
lehetnek árnyalatnyi, lényegtelennek tűnő különbségek.

Az indítékok (súlyosbító mentő körülmények) alkotói oldalról szemlélve elsősorban az egzisztenciális 
jellegű tényezőkben rejlenek: előjogokban, kedvezményekben, helyzetbe hozásokban, tisztségekben, kap-
csolatokban, díjakban sat., és persze pénzben, pénzben és pénzben („akár az anyjukat is eladnák”). 

Vannak elvi segéderők is: kiegyezések, megegyezések, belátások, közösségvállalások, ellentételezés-
kompromisszumok. 

Közben mintha tapsvihar hallatszana, holott az csak a vállak valóságos és szimbolikus jótékony, 
kölcsönös megveregetése.

A hivatalos művészet természeténél fogva birtokolni szeretné, és ezért előbb-utóbb birtokolni is fogja 
a korábban őt megtagadókat is korlátozatlan hatalmának kinyilvánításaként (jelképes alázás).

Langyos, átlagosnak minősíthető, de legfőként kezelhető legyen a közeg, áttekinthető legyen a terep.
Csak semmi feltűnés, semmi szélsőség, semmi lázadás.
Megkönnyíti a folyamatok futását, hogy az egykori awantgárdoknak már éppen elegük van a lázadás-

ból, mely köztudomásúlag elég fárasztó ugyanis.
Nélkülözni, hőbörögni, a különutasok magányába zárkózni, állandóan feszült készenlétben lenni, 

mindig fejjel rohanni a falnak – minek már?  
Elég volt. 
Jöjjenek most már a fiatalok, járják be azt az utat, amit mi törtünk nekik.
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Itt várjuk őket kitárt karokkal. 
A kocsmapultnál kinyilvánított tiltakozások és bölcsességek improduktív hangoztatása helyett – míg 

megérkezik az új nemzedék – inkább beülünk az elnökségbe.
Arra azonban éberen ügyelni kell, hogy a szemlélet felszámolása lassú legyen, a szellemiség üzleti 

alku tárgyává avatása szinte észrevétlenül forduljon át a ténylegességek szintjére: mintha mi sem történt 
volna, mintha a dolgok mindig is valamifajta jótékony változatlanságban dermedtek volna meg, amely 
egyébiránt nem más, mint egy langymeleg, középszerűen karbantartott esztétikai posvány. 

Utolsó figyelmeztetés.
A fentebb leírt feltartóztathatatlan folyamat szigorúan és kizárólagosan egyirányú lehet csak. 
Hivatalos művészet – „nem lesz kutyából szalonna” – sohasem válhat awantgárd művészetté, és ez 

talán adhat némi reményt. 
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