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hogy teljesüljön az ígéret, 
poruk porával egy legyen, 
még pillanatnyi pihenőre 
megállnak a Templomhegyen.

Tandori Dezső

MÚZEUMOK KÖZÖTT
„Egy híd, egy forró betonút, 
üríti zsebeit a  nappal, 
rendre kirakjamindenét... ” 

(Pilinszky János: 
A  SZERELEM SIVATAGA)

Minden -  hasonlat. Persze, ha úgy akarjuk. De ha például „a bedeszkázott, szálkás ket
recekben” égnek „a szárnyasok, mint kerubok”: itt a hasonlat épp az ilyes önérvény kioltása, 
a hasonlat a nagyon is végső módon nyers való felmutatója. A hasonlattól lesz tényle
gesebb a történés képzete bennünk. Nem szólva a ténylegesen elégőkről.

A sivatag, a múzeum -  e gyűjtőfogalmak terjedelmessé tehetők. És mégis, ha akár 
ennél a hasonlatképzetnél maradunk, s egy pillanatig Pilinszky versénél, idézetünknél 
így, illetve ha csak egyetlen kitekintést teszünk is nála, könnyen kiderülhet: amikor ő 
a múzeumot már említi, vagyis amikor a közel-valóstól távolodik, mindegy, milyen 
alap hasonlatok naszcenz feltöréseitől a nyíltabban átszellemített anyag felé, könnyen 
kiderülhet, mondom, hogy az a „gyémántüres múzeum”, melynek „közepében egy melltű 
lángol”, csekélyebb magány-és-pusztulás-végsőségig jut, mint ama „szalma közt kidön- 
töttpléhedény”. A múzeumnak is megmarad inkább a kiállítóterem-jellegénél.

Pilinszky „korai” nagy versei többségükben ilyen elemi muzealitással mutatják be 
(vagy inkább fel!) az élet tényeit.

Gondoljuk meg: a DÉL „örökké tartó pillanat”-a, melynek „alig győzi csöndjét” a vad 
szívverés. Azok a szárnyasok is úgy állnak, hogy „szárnyuk se rebben”. Az a „kerti szék”, a 
„kinnfeledt nyugágy”. Nem hinném, hogy bármit is erőltetnénk csak itt. Vagy az Im- 
PROMPTU összevissza csatangolásában a kép-tárgyak: a sok-sok látomás! Ahogy egy 
mosolytól a messzi vitorlák tüzet fognak, ahogy „arészletek, a kicsiségek” sorakozni kez
denek, s a puha szélben az „egyszál virág” akár ha egy néma csecsemő ámuló kezében 
forogna, és a szobák során „ugyanaz a locsogó dallam” valami tenger-performance, 
ahogy „a mezítlábas” a falakban bolyong; és végül a roppant tömegű torony, melynél szo
morúbbat kieszelni sem lehet.

Szomorúbbat...? Hát használható még ez a szó? A minap valami brooklyni kábító- 
szer-elhárító rendőrökről és fixerekről szóló könyvet, igazi remekművet olvastam, 
nyers remeket, s valaki mást is hallottam nyilatkozni róla, és „nagyon szomorú” 
végződésű műnek nevezte. Vagyis a szavak oly könnyen nem küldhetők múzeumba, 
mint kolostorba Ophelia, vagy mint amikor Kosztolányi a „harmat ragyog a fű  zöld bár
sonyán” -t „a fű  vizes” kifejezéssel kizárólagosan vélte helyettesíthetni.
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Ó, mélyen igaza volt neki! Szólt ő a periodikusságról is ebben. De mostanság mintha 
nem így, ciklikusan térne vissza, ami újra jön, hanem egyszerre lenne tömérdek min
dennek egymás melletti pluralitásjoga. Vegyük csak a hiperrealista festészetet -  az 
azonnali, konkrét tárgyiság mellett, ahol, ez utóbbinál, külön aktus sem kell a „lelés- 
hez”, elegendő, ha kellő hitellel történik, kinevezni valamit alkotásnak.

Múzeummá volna alakítható így a világ?
Itt érkezünk vissza a „minden -  hasonlat” alapképéhez. Hol a határa bármiben, 

hol a mennyiségi végkritériuma, ahonnét „ne tovább”, mert a dolog önfelszámolása 
következik? Ha teljes azonnali-valónkat múzeumként éljük, a múzeumfogalmat iktat
tuk ki, tehát hasonlatunk értelmetlen jelölés, viszont ez ördögi kör, mert az ilyesféle 
totalitásanarchizmus ismét csak az alapokig juttat vissza: bármely ágazás, a maga eset
legességében, teljes érvényű lehet, átlendültünk a holtponton, az abszolutizáló azo
nosításén (minden -  múzeum, pl.), és az iménti gyűjtőfogalom visszaadja a részek úgy
nevezett szabadságát. Ezek halmozni kezdik magukat (legyen az konkrét és szó szerint 
valós gyűjtés eredménye, legyen akár csupán „termelés”, esetleg szennyezés, mi több, 
elgondolás -  képzetünk a végsőkig szalad, vagyis a végtelenig, mely a végsőnek szintén 
muzealizált hasonlata, és kész megint... kész Sziszüphosz holtpontja, az újrakezdés le
hetősége). Van-e értelme a múzeumnak?

Semmivel se több, mint az „előtte-állapotnak”, vagy -  korábbi kultúrák! -  az újbóli 
nekikezdés lehetőségének, vagyis a korábbiak elpusztulásának, a lehetséges leletek fel
értékelődésének stb. A múzeumhasonlat, e fogalomközegünk folyamatosan termé
kennyé tud lenni újra meg újra.

Ha most még egészen keveset itt időzöm -  a konkrétabb múzeumszempontúságot 
kiváratva egyelőre! - , említenem ezt kell: Pilinszky alkalmasint összefogóttabbik Van 
Gogh-verse (az „ima”) meghatározza saját valónk muzealitásjellegét, ennek forrását 
is: „hol én is laktam, s nem lakom, /  a ház, hol éltem, és nem élek, /  a tető, amely betakart” -  és 
most: kiemelés tőlem: -  „Istenem, betakartál régen.” Alapvető muzealizálódásunk, az 
az egy, netán az a kevés, amely tényleg számít, ily alapvető világkapcsolatunk folyomá
nya, vízjel-folyomány, hogy a képzavar határáig menjek, muzealizált jele valami ter
mészetesnek és folyamatosnak, zárvány-folyomány előrevetülése: tulajdonképpen (és 
tulajdonunk-képpen) készülődünk erre a muzealizálódásra, már „ha és amennyiben”, 
vagyis például magam ezt mondhatom csak, ezt kell felismernem saját esetemről, ké
szülődünk erre már korai jeleinkkel, jellegeinkkel, s mit értek ezen itt? Hogy közelebbi 
olvasóimat magamhoz közelebb vonjam közlésemmel: az „Istenem, betakartál...”régen- 
jellegéről van szó. Magam a HlMNUSZ-t is így értettem félre -  parafrázis Weöres ese
tére is ez, ahogy az ő gyermeki elméjében valami fura, talán maga költötte mondóka 
motozott, életről-halálról - , gyerekfejjel úgy értettem a „régen” szót, mintha főnév 
lenne, tehát jaj annak, akit a „régen”, a múlt tépáz, gyötör stb. Ez a „régen” nekem 
etikai kategória lett, vagyis a már-egyszeri-összetartozás ténye kötelmeket ró és szab 
ki (rám), nem hagyhatom „cselédeim” stb. Ezért volt őskép a magam szerény viszonyai 
között a gyermekkori esti behajózás (a játék állatoké), s nem tudom, a háborúban le
omlott lakás romjai, a vasgerendára feldöfődött zongora légi „múzeum-zeneisége”, 
az előkotort bronz-, agyagállatok stb. motiválták ezt a „féltést”, közellétigényt, vagy 
még eredendőbben volt az egész -  Isten részéről történt betakarás.

Este így aludtam el: behajóztam játék állataimat. Valami „szigetre” -  Britanniába? 
-  mentünk. Betakarásmotívum, hogy mikor -  „... és a játék állatokra a medvék, koa
lák... utánuk a más mód is eleven madarak” stb. -  Szpéró meghalt, „szigetre” utaz
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tam... s hogy addig, majdnem tizenegy éven át, sehová. Ez a betakartság, mely a mú
zeumvilág tragikus megtöréséből mutatkozott hirtelen, rendkívül egyszerű, megold
hatatlan képletet, azaz egyenletet formázott elmémben már akkor jó ideje, és ma sem 
tudok alapvetőbb hasonlatot a lényegi dolgaimra (hogy ekképpen, hát persze, a „fon
tosságot” csak hasonlattényezőként használjuk, nem önértékű fontosságról beszélve, 
csupán kikülönítő jegyről).

A képlet, olvasómnak aligha új, a következő:
Ha én meghalok, illetve társném meghal -  vagyis eltűnünk mi, akik korrelációban 

álltunk és állunk az említendőkkel - , kérdés, és ezt legalább húsz éve firtatom (hasz
talan), mi lesz „cselédeinkkel”, azaz barátainkkal, azaz korrelátorainkkal, úgymint Dö- 
mi, Kazinczka, Csiripovics stb. Mi lesz a sorsuk? Múzeumi ládába kerülnek? Valakihez 
besuvasztódnak? Szétszóratnak? Elégnek velem? De ha nem én halok meg előbb?

Mármost ez az egyik oldal: mi lesz a csak általunk védhető (bár már tőlünk függet
lenül, tudatokban is létező) társakkal?

A másik oldal: ahogy nyilvánvaló lett, 1987 körül, s a Nagy Tizenegy (Szpéró, Samu, 
Éliás, Csúcsú, Pipi Néni, Poszi, lesi, Böbe, Pepi, Aliz, Mokka) második halottja révén 
(Böbe; egy reggel hirtelen összeomlott, és fél órán belül vége volt; mert az első ily 
távozó, Csúcsú halála még esetleges tragédiának tűnt fel, hirtelen szélütésféléje: vé
letlennek), ahogy tehát nyilvánvaló lett, hogy Böbével Nagy Pusztulás kezdődik meg 
-  s ez folytatódott 1988-ban a kalitka alján egy hajnalban holtan lelt Éliással, folytató
dott még az 1988-as évben az elvérző Poszival, az éjszaka meghalt Szpéróval, végül 
decemberben, még mindig 1988-ban, Pipi Néni nyolc és fél órás haldoklásával a ke
zünkben, aztán „mellesleg” Pepi halálával, később Samuéval -, mondom, ahogy ez 
nyilvánvaló lett, még elemibben adódott a kérdés: hát velünk mi lesz az ő halálaik után? 
Ahogy medvéinket mi, madaraink minket hagynak bizonytalan sorsra.

Nem folytatom, mert feloldhatatlan.
Mármost, persze, amikor 1988-ban Szpéró halála után magam is elmentem „a szi

getre”, korántsem volt még szó a fehér szárny rajtautó-hasonlattá válásáról; ez csak a 
bécsi Krieauban következett el (1990-ben; mert legyünk akkor ismeretterjesztő jelleg
gel pontosak, később múzeumok címeit, lelőhelyeit is így adjuk meg). Akkor még mú
zeumok fölkereséséről volt szó -  később, hamar, rájöttem: London magával az utca
rendszerével „múzeum”-féle, inkább, mint Párizs... bár ez nem okadatoIható... mert 
„hát Amszterdam”, „hát Koppenhága”? Stb. Múzeumok „gyűjtése” volt ez az út, úgy 
jórészt, és nemcsak Londont ismertem meg mintegy három hetem során ekképp -  a 
Taté Gallery, az Abbey Road sarkához közeli Saatchi Gallery (ki nem hagyandó, már 
csak igen jól átélhető, szellős térkiképzése okán sem!), a Serpentine Gallery -  a Ken- 
sington Gardens környékével együtt nézendő - , a Hayward a Waterloo Bridge „kiseb
bik oldali” főjénél, a Whitechapel Gallery (és környéke! az ódon templommal, a zsib- 
piaccal, az épülő új negyeddel, a dokkokkal arrébb), természetesen a National Gallery, 
esetleg a Királyi Művészeti Akadémia valamely időszakos kiállítása, azután, onnét nem 
messze, a Cork Street s környéke töméntelen galériája (nem sorolom a nagy neveket, 
ám némelyikük, a Cork Streeten, húsz-huszonkét képpel, annyival se, de Ben Nichol- 
sonokkal, pop artosokkal, Braque-okkal, Picassókkal, Hockneykkal stb., kinek-kinek 
ízlése szerint, parányi Múzeumnak is bőven tekinthető... azután a Christie’s árverési 
kiállítóterme -  engem a XX. századi matéria érdekelt - , s környékén még több jeles 
pincegaléria, egy alkalommal Schiele komoly grafikai együttesét láthattam ott a King 
Streeten -  nem tévesztendő össze a King’s Road dal, netán a Walton Streettel, ahol
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hagyományosabb galériavilág él. És sorolhatnám. De talán ezek a legfontosabbak így. 
Schieléről eszembe jut az a döbbenet, melyet első bécsi utam alkalmából éreztem -  ó, 
bármily sokat utazom is mostanság, azért Bécsbe például csak ötvenévesen jutottam 
először el!, s hiába jártam Párizsban talán kilencszer, abból a második: 1990-es út volt 
stb. - , Egon Schieléről eszembe ju t az a fölfedezéses rádöbbenés a bécsi „Aranygömb- 
s-Romtér” világban, a Freyung Kunsthalle-épületében, hogy aztán ismétlődjék ez, az át
rendezett kiállítás -  Sc h ie l e  És KORA -  élménye Münchenben (vándorkiállítás volt), 
valamint kevés híján Wuppertalban...

...de itt álljunk meg.
Örömmel tapasztaltam, már hogy ilyen ómódi komótossággal fejezzem ki magam, 

hatást tesz némely beszámolóm, mely(n)ek során a lóterek mellett olykor mintha el is 
hanyagoltam volna a múzeumi szempontot; de hát ez periodikus! Emlékszem, mikor 
Szpéróékkal, a Nagy Tizeneggyel, társném s magam csaknem tizenegy évig -  említet
tem! -  itthon éltünk, éveken át járattunk, mert nem volt reménytelen, viszonylag meg
érkeztek, még megfizethetők is voltak akkor, olyan folyóiratokat, mint a Kunstforum, 
az Artforum, pár londoni, némethoni kiadvány stb. Vagy antikváriumokat bújtunk 
használt példányokért. Meglehetős képet alkottunk így a világ múzeumterepéről, s e 
dolgokat, igaz, csak Európában, rendre viszont is láttuk. Koppenhágából közelíthető 
meg az öreg kontinens egyik legkülönösebb múzeumegyüttese, a Louisiana, tenger 
fölé kifutó utolsó termével (kis túlzás), parkjába épített Serra-vaslapművekkel etc. 
Kölnben a Ludwig Múzeum változatos alapélményeket kínálhat. A bécsi múzeumokat 
(a mi Hegyi Lorándunkat, mármint e magyar vonatkozást) csakígy említenem kell. 
Visszaemlékezvén még 1976-os utazásunkra (a Szpéróék előtti korszak!), a nagy berni 
Klee-retrospektívet láthattuk, s Klee képei alatt vacsorázgattunk, Klee macskájának 
egyik leszármazottjával, az akkori „Bimbó”-val ölünkben, Félix Kleenél, Klee fiánál. 
A baseli múzeum is a meghatározó hatások közé tartozott. Most az azóta alakult „pá
rizsi színről” nem is szólnék sokat, a két újdonságot mindenki tudja, felhívom a figyel
met inkább az Auteuil vidékén, az akadálypályától nem messze lelhető Marmottan 
Múzeumra, valamint a mindig alapélményszerű Orangerie-re (szemközt kb. az Or- 
sayvel). Örömmel veszem, mondom, hogy főleg németországi említéseim hatnak új
donságként. Wuppertalról, e kissé Bonnt is idéző, Düsseldorfból könnyen megköze
líthető városról sem tudtam jószerén semmit, hát még hogy pár éve remekül felújított 
múzeuma -  a Von dér Heydt-Museum, címe ott Turmhof 8, a vasúttól könnyen meg
közelíthető -  fantasztikus huszadik századi anyagot kínál. De ugyanígy, sőt, építésze
tileg (örök vita: legyen-e túl szép a múzeum? nem árt-e öncéljának, nem vonja-e el a 
figyelmet a bemutatandókról; most ezt ne firtassuk) még különben hat a maga módján 
a mönchengladbachi Abteiberg Museum, hogy röviden jelöljem... az Abteistrasse 27 
alatt... Bécsben az ún. Haas-Haus láttán döbbentem rá, az építész azonos lehet, s va
lóban, a különleges elhelyezésű és belső-külső térkiképzésű Abteiberg Museum min
denképp megnézendő „csuda”. Már csak a nagy Beuys-köveknek is eredendően al
kalmas teret nyújtó méretei, változatos világossága miatt sem hanyagolható el. De ha 
a sorolást elkezdtem -  csonkán kell befejeznem! - , Aachen két múzeuma, Düsseldorf
ban is kettő tekintendő meg, nem szabad megállni a város legközepénél itt, hanem a 
természetrajzi múzeumépületen túl, a piros gesztenyék szép sora után alkalmi és ál
landó kiállítások szárnyaival jó „újabb anyagokat” bemutató Kunstmuseumot érde
mes keresni. S akkor Essent, Mülheimet (an dér Ruhr, ahol a lópálya közelében lakni 
szoktam „hölderlines toronyszobámban”, itt van az a bizonyos Hérakleitoszt „cáfoló”
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adódmány, nevezetesen a nekem már-már múzeumi zöld fémlap a másképp zöld cse
repeken, ahol is a kanalizációs megoldás szeszélyének jóvoltából -  csövön, „nyílt tö
résként” jut a víz a tetőre, e zöld lapon az ereszcsatornába -  „kétszer van ugyanaz a 
folyó”, tehát viszontlátom a fogvizemet stb., ha kinézek az ablakomon), Bochumot stb. 
nem is említettük!

Hálám a múzeumvilágé (...nem átvitt értelemben!) -  mennyi odaadás és törődés 
lehetőségét adja nekünk, társnémnak s nekem, hogy ily összefüggések egyáltalán lé
teznek). Mennyi minden maradt feledhetetlen. A New York-i kis-postatisztviselő házas
pár, az ARTnewsból, igen, az ARTnews cikkéből... ők jókor, mikor még „fillérekbe” 
került, elkezdtek Minimál Artot gyűjteni, s lakásuk maximális múzeum lett! Komiss 
Dezső kiállítása fenn a Várban, Veszelszky Béláé a kiscelli dombon. Megkésett dolgok, 
azóta is elhanyagolt szupernagyságok -  igen, Veszelszky és Korniss! -, mindegy, az 
élmény elvehetetlen, hozzátartozik a Várhegyhez „Titusz” alakja, ahogy leballagunk 
vele, közben Szpéróéknak szedünk füvet hármasban, O, társném s én. Vagy Ve
szelszky... mikor először mentem Karolához-özvegyéhez-, Szpéróépp repülni tanult 
társnémmal. Nagy áldozat volt a részemről. S mintha prototípusa lenne ez valaminek: 
nagyon sokan csak annyit látunk valakiből, ami a felszínijei, ami „kikódolódik”. Nem 
tudjuk a mögöttes tartományt... magam pl. sokfelé nem megyek el, de Veszelszkyt 
nézni, fehéret a honi fehér környezetben ott a Váradi utcában, 1977-ben, elmentem 
még akkor is, ha Szpéró első szárnypróbálgatásai nem lettek „enyémek”. Miért kelle
ne. Műalkotások „birtokára” sem vágynék... ez elmúlt. Ha múzeum, hát a most újult 
erővel zajló Nagy Koala Kártyabajnokság... bár nem akarom, lásd, „minden -  hason
lat”, lejáratóan muzeálisnak nevezni az életet... a Nagy és a Kis és a Liga Koala Kár
tyabajnokság (francia kaszinó nevű játék társnémmal, s 20-20-20 klub van, medvéink, 
madaraink stb. azok, s a halottak neve napra nap előjön, Istenem, egy Martin /Szpéró/ 
verebek -  Samu meccs! Vagy egy Jakabék /Éliás -  kontra Bankárék/ Tóni. Bankárék 
őrzik első fényes kétforintosomat, Tóni él, ő az ellőtt szárnyú, kilenc-tíz éves hím veréb, 
akit egy lövőedzőnő lelt, Ország Miska mentett meg, a nagy állattanár... stb ), állan
dóan újra vannak, akik holtak... de hát ha belegondolok, ismétlem -  mert bele tu- 
dok-e? - , épp az ARTnews MoMA-száma, a New York-i múzeum 50. évfordulóját idé
ző, mutatta újra Morris Graves Vak  MADÁR-képét reprón, s ez megvan nekünk a lakás 
legkülönfélébb sarkaiban, különféle kiadványokban... Pipi Néni a vak madár... de 
most az lesi széncinegénk is vak, hihetetlen egészséggel, evidenciával él, semmi mú
zeuma nincs a vakságnak pl. nálunk, és seprűárus vak barátnénk is másféle gondokat 
revelál, környezetét tekintve hogyan segíthetnénk rajta legalább néha, egy-egy tele
fonálással... Csodálatos vakokat ismertünk meg... Tutut? őt ne említsem? a félszemű, 
félszárnyú zöldikét? nem, nem múzeum az élet elevensége, nem próba-kripta a Kár
tyabajnokság „az ő nagy neveikkel” (lásd Génét: A RÓZSA c so d á ja ), elevenség ez a 
tárolódás, összegyűlés... és tragikum foglalata, ahogy... jaj, képes nem eszembe jutni 
a neve... hogy van ez? óh, társnémat kérdem, persze, Virginia Woolf, de fáradt lehet 
némely agysejtem, ő nem jutott az eszembe... Londonban „mindig” ott lakunk az O 
Bloomsburyjében, kivéve, ha... de nem „múzeum” az se... bár hát igen mulatságos 
tud lenni amúgy a múzeum is az élet szempontjából, mikor először voltam London
ban, a Courtauld-intézet liftje ledöglött, s egy ballonkabátos hölgy szépségesen kifag
gatott, áramszünet alatt, kivagyok, mi a dolgom ottan etc! Beh mulatságos, hát nem? 
De Virginia Woolfékra vissza! Mekkora öröm és ajándék volt a Taté Gallery angol 
anyagában viszontlátni az ő rokonságának, baráti körének festészetét! Meg a vidéki
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múzeumok (Southampton, Norwich, Leeds, Bath, Bristol, Cambridge, Liverpool-ó, 
az ARTnews után élőben látni egy teremre való Rothkót... mikor már kívül-belül tud
tam Rothko pályafutását a folyóiratcikkekből... társnémmal együtt milyen hihetetlen 
sokat tudtunk „világról-dolgot” a múzeumi folyóiratok, majd a valós viszontlátások 
által! Hála a múzeumoknak és a képzőművészeti folyóiratoknak (persze, fluxusig s 
mindmáig terjedően etc.). Virginia Woolf öngyilkosság-motívuma ugyanúgy „állan
dóm” lett, mint a tőlem alapjaiban távoli Jean Génét társak-halála-témája. A már kihalt 
csillagok fényéveljön Szpéró üzenete ugyanúgy, érzem, mint Genet-nek a kivégzett 
társaké a poros újságlapokról, törvényszéki tudósításokból. Virginia botját és kabátját 
láttam múzeumosan viszont -  ó, dehogy, csak véltem viszontlátni! -  egy Little Russell 
Street-i zöldmázas galéria kihalt, alkonyi szobájában... mintha ő kelt volna fel nemrég 
ott a székről... és enyém Veszelszky Béla egyik kalapja, filc valódiságban. Egy megfes
tett „füllung”, amivel az ’50-es években az emeleti kis szobája volt bedeszkázva, ablak
tól. Mülheimben nemcsak a múzeum van, nemcsak Szpéró fehér szárnya révén a ló
pálya, s nemcsak a zöld lemez a tetőn. Minden összevissza idézi egymást, tartalmasab
bá tesz ürességeket, és vidám idők során megríkat, és önmagamat elemibb módon 
érzem.

Aztán kimegyek a napi utcára, mely mintha alkalmi kiállítótere lenne szükségessé
geknek... semmi véleményem. Ezt lendületesen kell, mint Rilke írta, átszelni, míg pa
ripáink, mint a zápor, zuhognak. Ám itt már egy s más élők múzeumvilágához érkez
nénk... emlékek, Ottlik és Nemes Nagy Ágnes, „mesterek” -  volt szó a jelleg meg nem 
határozandóságáról.

S ha csonkán, gyatra töredékben marad is mindaz, amit sorolni kellene -  a valóság 
tulajdona! bele kell törődnünk! - , túl a „minden -  hasonlat” képletén, egyedibben és 
elevenebben, paradigmáig juthatnak az amorf dolgok s ki nem elégítő leltározásuk -  
„TÖREDÉK... TALÁLT TÁRGY... MÉG ÍGY sem ” (ez utóbbi kötetcímem, egykor, Paul Klee- 
től!), olyan zen jellegű azonnal-átszúrásokig, mint a kölni-krefeldi „múzeumélmé
nyem” volt. Hadd ismételjem ide.

A Talált TÁRGY...-kötetben (Iparterv-és-Vidéke hatás! meg sok minden egyéb, 
eredendő, vonzódásszerű) már akad múzeumvers. Egész tárlat, szobáról szobára. 
Kölnben valami eléggé fantasztikus, átfogó kis impresszionista vándorkiállítást néz
hettem a Ludwigban, s itt volt az, hogy légszomjam támadt, elzuhanástól féltem: bot
rányos lenne vízszintesen .. mégis, feküdni a földön egy múzeumban? Reménytelenné 
vált a helyzet, elmenekültem. Vonatra! Külhoni városokban fölfedezésértékű lehet 
olykor a különféle intézmények egymáshoz közele. Ott a múzeumé s a pályaudvaré. 
Krefeld rég izgatott! Még a jégkorong csapata miatt. Dr. E. M.-mel, kamaszkorom 
nagy barátjával játszottunk jégkorongot is, szekrény lapon. S neki volt Krefeldje. Dr. 
E. M. tudta ezeket a külhoni tudnivalókat hihetetlenül, s Krefeldben múzeum is van
-  ide is írom: a Kaiser-Wilhelm-Museum, Karlsplatz 35 -, s mint kiderült, több terem
re való hirtelen felfoghatatlan fehérséggel, ilyen szobrokkal, vásznakkal, lapokkal, tár
gyakkal, mobilokkal. Nem is volt szabad golyóstollal jegyzetelnem. (Pár éve még 
ugyanolyan önpusztító odaadással jegyzeteltem a múzeumokat, ahogy ma -  meddig?
-  a Paris-Turföt, a Sport-Weltet.) S eljutottam (Krefeld Beuys szülővárosa) sok minde
nen át a Beuys-sufniig etc. -  kongott a hétköznap déli múzeum. Eljutottam; az utolsó 
teremig. Nem tudtam, mégse tudtam, hogy „valahol” vagyok, érdemben. De valahol 
voltam, mert egyszerre valami furcsa történt. A velem azonos évjáratú német (oszt
rák?) B. L. műalkotásához érkeztem a záróteremben. A termet őrző néni, aki a go-
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lyóstollügyben oly szigorú volt, kedvezni akart nekem, s megkérdezte: nem óhajtok-e 
a hosszú, ágyszerű fekete fatárgyon végigfeküdni. Aha! Priccs volt ez, egy ilyen tárgy. 
De nem elég az. Zengő priccs volt a neve, s lábtól valami hangdoboz. Hát végigfeküd
tem, táskám jól szorítva -  abban mindenem! - , s hogy a zenét bekapcsolja-e, kérdezte 
a teremőrnő. Be, be. S elszenderültem -  a Schubert-féle V o n ó s ö t ö s  némely tragikus 
hangzatát idéző zenére. Felrezzentem. Hát megtörtént: ami elől Kölnben menekül
tem, ami ott botrány lett volna és abszurdum, itt lehetőség volt és evidencia. Vízszintes 
helyzetben -  egy múzeumban. A látogató így. Ez, itt befejezésül, távoli képzettársítást 
tett lehetővé, de nem képtelent.

Társnémnak mondom -  s a Goethét idéző akaratlan szándék jegyében is, ily szel
lemben, korántsem szerénytelenül tehát, csak jelleggel - , mondom tehát: „Látod, ha 
saját magunk nehezen mondhatunk is ilyet, gondold meg, amikor valakinek a való 
jegyére, értékére netán, mikéntjére nem ismernek rá, a köz tehát másként kezeli, nem 
érdemének sajátságai szerint, az érdemek is egyszerre semmivé hullanak, s ahhoz ké
pest, hogy az illetőt nem ekképp fogadják, túl soknak, halmaznak, összevissza bőség
nek tűnhet, amit lassan egybeépített, vagy ami általa alakult. Tehát múzeumi masz- 
szává alacsonyodik, rossz értelemben, az élet elevensége, az, hogy pl. egy ún. életmű 
valamire -  illetőleg amire, meg hogy valamire -  jó. Esetleg még odáig is mehet a tűnődés 
akkor, mint ha egy ódonabb múzeumban, valaki emezt-azt a mestert nem szeretvén, 
a helyiség célszerűbb felhasználását is latolja, ilyes elpazaroltságokat zokkal panaszol
ván.”

Sikerült, mindenképpen, így legalább J. W. G. emlékének ajánlanom emez írást -  
nem abban a hitben, hogy ha erre (képtelenség!) mód volna, ő is okvetlenül a sajátlag 
létindokló jegyei szerint nézi.

Ám akkor már eleve múzeumi tárgyként tárná oda magát, ily -  hívság! -  remények
kel „a kegyes”.

És itt oly cél nincs. Megyek máris, nézegetem a Kunstforum 2/79-et, benne a dakli- 
csontú rinocéroszról Honnef cikkét, meg Dániel Spoerri zagyvatárgy-múzeumát, 
Timm Ulrichs minimúzeumát, meg a fejtegetéseket olvasom, mi a különbség gyűjtés 
s muzeálás közt... egyáltalán, valami merő más világban vagyok, mint...

Ott vagyok, ha múzeum, ha nem, ahol nem oly véletlenül, nem oly félrefogottan 
igyekeztem lenni a hetvenes évek elején, derekán, végén. Mindegy, hogy ki mit akart 
(ezzel?!) tőlem.

Mert azért mégis inkább arról lett volna szó. Minél is inkább? Szinte az se látszik.


