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Czegõ Zoltán

ÉLETMÛ

Amikor én dalolni kezdtem,
pacsirtákat ettek az emberek.
Amikor én mesélni kezdtem,
elsüketültek. Hát hogyan perelek?

Az idõben, amikor fészket raktam,
erdõket gyújtott valami átok.
Végül a tisztáké akartam maradni.
És leköpdösött az unokátok.

FARSANG FARKÁN

Ismét egy telet nélküled. –
Jól elvermelt arcképedet
Elõszedem fagypont alól.
Melengetlek benn valahol.
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Méhes Károly

VIZES FÛ

Minden menetrendszerûen történik
avagy véletlenül, csak éppen úgy, mint.

Mintha egész nap egy dunsztosüvegben
szaladgálnék körbe-körbe.

Ma nem eszem húst,
a pápát már csak hátulról mutatják,
ízleljétek és lássátok, milyen.

Tisztálkodás közben megkarmolom magam,
vérzek, én uram, én uram, mért.
Függöny szakad, vers születik.

Befestettük a tojásokat, füvet kell szedni.
A tetõablakon hallom a tavaszi esõt.
Na tessék, vizes lesz a fû. 

KÉSZÜLÕ MONDAT

Minden évszakban, minden hónapban
megtettem már ezt az utat, az országon át.
Ugyanazok a fák, ugyanazok a hidak,
házak vonulnak el az ablak elõtt.
Ugyanazok az emberek. Aki közben meghalt,
az is ugyanaz a földben. Nézek,
bámulok és semmit se tudok.
Ma téli nyiroktól fényesek az utak,
a köd miatt mintha minden nagyon
messze lenne. Mint ami csak dereng,
vagy nincs is. Ilyen lehet a szomorú
lélek, valami hideg, szürke, málló anyag,
ami, ha meg akarnánk markolni,
a semmit fognánk, mert nincs.
Lebontott kerítés, sárban álló
fafûrészelõk, roncstelep, fekete
bokrok tövén lapító szemét – ez
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egy ilyen nap. Majd véget ér,
s ugyanúgy fog fájni, mint bármi,
amibõl az a mondat készül,
hogy elmúlt az élet.

Mestyán Ádám

A NEFERTITI-PARADIGMA

Nemrégiben a Kortárs Képzõmûvészeti Exportiroda felkérésére a Kis Varsó mûvész-
csoport emlékezetes NEFERTITI-akciójára reagáló arab cikkeket kerestem és fordítot-
tam.1 Bár 2003 júniusában számos tudósítás jelent meg magyarul és angolul az arab
– egyiptomi – reakciókról, tudomásom szerint nem történt komolyabb kísérlet a cik-
kek tartalmának, érveinek tágabb kontextusból történõ megértésére. Miközben az
interneten kutattam, bizonyos mozaikokból rekonstruálhatóvá vált egy történet, mely-
nek elmondására az alábbiakban teszek kísérletet, s melybõl úgy hiszem, mindannyi-
an okulhatunk. 

Az arab nyilatkozatok fordítása közben azonban esztétaként két további kérdéscso-
porttal is szembesültem. Az elsõ a mûvészet autonómiájának, mint sajátosan európai
jelenségnek a problémája. A második a régészeti tárgyak, mûkincsek hovatartozásá-
nak kérdésköre, amelyben már eddig is számtalan nyilatkozat született. Írásom máso-
dik fele e két területet járja körül. Noha a Kis Varsó alkotása váltotta ki az alább ismer-
tetett polémiát, meg sem kísérlem a performansz esztétikai-kritikai elemzését. Annál
inkább célom egyfajta mentális diagnózis bemutatása, mely szorosan érinti az európai
ideológiákat, azok arab-iszlám recepcióját és az ezekre adott immáron „nyugati” vála-
szokat. Ezt a diagnózist Nefertiti-paradigmának neveztem el.

I

Hagyományos detektívtörténet formájában mutatom be az esetet. A fõszereplõk név-
sora:

Zahi Hawass,2 az Egyiptomi Mûkincsek Legfelsõ Tanácsának (továbbiakban: EMLT)
fõtitkára;

Kis Varsó (Gálik András és Havas Bálint), magyar mûvészek, Nefertiti testének al-
kotói;

Petrányi Zsolt kurátor;
Dietrich Wildung, a berlini Egyiptomi Múzeum igazgatója, korábban a müncheni

Egyiptomi Múzeum igazgatója;
és még sokan mások.

Történik: 2003. május vége–június eleje, Budapest–Berlin–Kairó.


