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Friedhelm Mennekes: Szívesen visszatérnék most a 
Krisztus-témához. Krisztus alakja a szenvedés és a halál 
alakja. Nem az-e ennek az alaknak a jelentése, hogy aki 
érzi magában a belső életerőt, az bizonyos mértékig 
drámai összeütközésbe kerül saját környezetével, fenye
getett helyzetétől szenved és végül a fényhordozó és a 
sötétség erői közötti ellentétnek alávetve elpusztul?

Joseph Beuys: Csakhogy ez még nem szenvedés. Nem 
az szenved, aki saját eszméi miatt tapasztal ellenállást és 
van kitéve éles támadásnak. A szenvedés annak az 
osztályrésze, aki ezt az összeütközést nem tudja 
befolyásolni. Akinek van ereje, annak számára ez nem 
jelent szenvedést. Az, ha megtámadják is, van ereje ahhoz, 
hogy örömöt és derűt is nyerjen a támadásból. Aki erre 
nem képes, aki tehetetlen és nem tud a saját lábára állni, 
az valóban szenved. Aki szenved, az áldozat, és mindenki 
az, aki képtelen bátran a saját lábára állni, aki nem tudja 
a szavát felemelni. Tehát a tehetetlenség rejlik a 
szenvedésben, a fizikai szenvedésben is. A gyermek, aki 
betegen született és talán egész életét ágyban kell töltenie; 
az ember, aki néma vagy a kaiját elvesztette vagy nem 
tudja mozdítani; mindezek a névtelenül közöttünk élők az 
igazi szenvedők. A szenvedés itt tényleges, de nem tény
leges azoknál, akik képesek küzdeni.

Friedhelm Mennekes: Krisztusról minden bizonnyal 
elmondható, hogy egyes támadásokat szuverén módon 
hárított el magától, talán még örömmel is. De nem lehet 
emellett az áldozattá válás folyamatáról megfeledkezni. 
Egy ponton túl lemondott ellenfelei támadásainak elhárí
tásáról, mert tehetetlensége áldozattá tette; nem tudta 
tanítványait, legközvetlenebb bizalmasait és barátait 
megtartani, egyedül kellett maradnia, mert mindenki 
elhagyta.

Joseph Beuys: Igen, ezt szenvedésnek lehet mondani. 
De ez valójában a nagy csalatkozás és nem ugyanaz a 
szenvedés, amit sok ember nagy tehetetlenségében, igazi 
betegségében, kitaszítottságában érez, ami minden 
tevékenységet lehetetlenné tesz. Ténylegesen szenvedők 
a mai fiatalok, szenvednek, ha ezt gyakran nem is észlelik 
a maga súlyosságában, elvették tőlük annak lehetőségét, 
hogy alkotó módon, maguktól létrehozzanak valamit, 
teremtő életet éljenek. És ez a szenvedés a számomra. A 
szenvedés a semmittevésnek való kiszolgáltatottság. 
Mindenki, akiben aktivitás van, fájdalmat is érezhet, 
maga is a fájdalom emberévé válhat, de valójában nem ez 
a szenvedés.

Friedhelm Mennekes: De Krisztus bcletaszíttatottcbbe 
a végső passzivitásba is, legalábbis az utolsó pillanatban, 
a keresztre feszítéskor. 6  a tehetetlenségnek való 
kiszolgáltatottságot is megtestesíti, hiszen még az Atyá
ban való kételkedésnek is ki volt szolgáltatva.

Joseph Beuys: Igen, valóban erről beszélek én is, ez 
egyetlen pillanatban igaz. De ez az egyetlen pillanat az, 
amelyről mint igazi passióról lehet beszélni. Passióról a 
kétségbeesés és függés értelmében. Ebben a pillanatban 
egyszerre eltűnik a szabadságfogalom valósága, az amiért 
ő maga eljött: „Megszabadítalak titeket." Egy pillanatra 
kérdésessé válik az, hogy az ember Krisztus által válik 
szabaddá. Ez a passió valójában. Ez a szenvedés Krisz
tusnál.

Friedhelm Mennekes: De az ezt megelőző élet 
egyenesen eme irányul, ide vezet. Ehhez a pillanathoz, 
hogy azt ne mondjam, ebbe a magasságba űzetik.

Joseph Beuys: Amit az Ő sorsának nevezünk, az a 
Jordán-kcrcsztelőtől ebben a formában van meg benne. 
Ezt <3 tudja. A hang, amelyen beszél, a gyógyítások, 
amiket véghezvisz, pontosan megfelelnek ennek a vég
nek, vagyis kezdetnek, mert a passió vége természetesen 
egyben kezdet. A voltaképpeni élet a halálon át húzódik. 
Ez az Emberfia misztériuma. A voltaképpeni életet csak 
a passió által éri el. Ezzel az élettel szemben az addigi 
életútja a halál területén visz át. Nagyon élesen fogalma
zok. Halottak között él. A halottak között Őt ennek 
megfelelően kezelik: itt-ott segítségért fordulnak hozzá, 
azután újra elhagyják. A voltaképpeni élet csak ezután 
kezdődik. Ezután következik el a föltámadás, ami egé
szen más érzéki összefüggésekre utal, olyanokra, melyek 
az emberek számára is lehetségesek lesznek. Ezáltallett Ő 
teljességgel az Ember reprezentánsa. Az embernek olyan
ná kell válnia, mint Ő.

Friedhelm Mennekes: Mit jelent ma Ön szerint Krisztus 
alakja a szenvedők számára? Mi a jelentősége a 
tehetetlenek, a szabadságuktól megfosztottak számára?

Joseph Beuys:: Azt igazolja, hogy maga a szenvedés 
segít az embernek. Aki a szenvedésben megmarad, 
természetesen az is viszi előre a világot és gazdagítja is. 
Nagy kérdés: a tevékenyek, vagy a szenvedők által gaz- 
dagodik-e inkább a világ? Én mindig úgy döntöttem: a 
szenvedők által. A tevékeny ember végtelenül sokat tud 
elémi a világ számára. Egy beteg gyermek azonban, aki 
egész életében ágyhoz lesz kötve tehetetlenül, szenvedése 
által a világot krisztusi szubsztanciával tölti meg. Mert a 
világot krisztusi szubsztanciával a valóságban a szenve
dés tölti meg. A szenvedésnek tehát nagyon fontos fel
adata van. Ha valamilyen formulát akarnánk megfogal
mazni, azt mondhatnánk, hogy az embernek kétféle módja 
van arra, hogy a világot gazdagítsa és a jövőt előkészítse, 
ezek minden személyes sorsban más arányban, más ár
nyalatokkal találhatók meg: egyik a tevékenység, másik a 
szenvedés.

A szenvedés egy bizonyos hang a világban. Hallható és 
jól is látható. Aki megkísérli, hogy észlelje, az a szenve
désben a megújulás állandó forrását látja. Egy forrást, ami 
a szenvedést értékként árasztja a világba. A szenvedés:
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látható— láthatatlan szentséges szubsztancia. Ma a fák ezt 
inkább észlelik mint az emberek. Ezért ültetek fákat Nem 
vagyok kertész, aki azért ültet fákat, mert a fák szépek, 
Nem, azt mondom, a fák ma sokkal intelligensebbek, mint 
az emberek. Ha a szél átfúj a levelek között, akkor 
egyúttal az is átjárja a fák koronáját, amit a szenvedő 
emberek hoznak a földre, mint szubsztanciát. A fák ezt 
régóta észlelik és ők is a szenvedés állapotában vannak. A 
fák jogfosztottak és egészen pontosan tudják, hogy ók 
jogfosztottak. A  fák, az állatok mind egyformán jogfosz
tottak és én a fákat és állatokat a jogaikba szeretném 
visszahelyezni. Ez természetesen az ember kötelessége. 
Ha az emberek a feladatukat a világban az igazi keresz
ténység, az igazi keresztény szubsztancia, azaz a fák 
koronáját átható szentség értelmében akarják felfogni, 
akkor ennek megfelelően kell viselkedni ük. Intelligenciá
jukat —  a fáknál kezdve —  lassan újra kell építeniük.

Friedhelm Mennekes: A fa ennélfogva maga is Krisztus- 
figuráció?

Joseph Beuys: A fa —  az életfa —  az általános 
intelligencia számára ilyenjei. És minden, ami a fákkal 
történik, amit az erdőkben észlelünk, az is ezt mutatja, Az 
erdő magától válik azzá, amire a kereszt fáját felhasznál
ták. „Mert ha a zöldelő fán ezt mívclik, mi esik a száraz 
fán?" (Lukács 23, 31.) Ez az éteri eleme annak a szubsz
tanciának, amit Krisztus maga hoz létre és amit az embe
rek maguk hoznak létre, ami alkalmas rá, hogy a teremtő 
akaratot valóra váltsa. Ezért fontosak a fák! A fákra nem 
azért van szükség, hogy a földön fenntartsák az életet, 
nem, a fák azért fontosak, hogy az emberi lelket meg
mentsék. A spenótökológia nem érdekel, avilág elmúlhat, 
ez a világ elpusztulhat. De ha a Föld elpusztul ebben az 
állapotában, amiben van, akkor veszélybe kerül azemberi 
lélek. Az egyetlen, amit felemelni érdemes, az az emberi 
lélek. A „lelket" átfogó értelemben gondolom. Gondolok 
nemcsak az érzésre való képességre, hanem a megismerő 
erőre, a gondolkodás képességére, az intuícióra, az 
inspirációra, az éntudatra, az akaraterőre. Ezek mind 
olyan dolgok, amik a mi korunkban súlyosan károsodtak. 
Ezeket meg kell menteni. Akkor majd minden más is 
megmenekül. Ezek nélkül a gondolatok nélkül jobb 
krumplit termelni teljesen értelmetlen.

Friedhelm Mennekes: Igen, ezek nélkül a gondolatok 
nélkül, effajta kreativitás nélkül az emberiségnek és a 
világnak nincs jövője. Ön szerint ki lehetne ilyen krea
tivitás hordozója?

Joseph Beuys: Minden ember egyforma módon. Ezt 
jelenti a megállapítás: „Minden ember művész". A 
lehetőség kimondatott

Friedhelm Mennekes: Ez az egyik legszebb gondolat, 
mellyel az Ön munkássága kapcsán találkoztam. De az 
emberek legtöbbje mégis egyfajta zavarodottságban, 
szellemi tehctcücnségben él. Másrészről itt vannak a 
művészek, mint Ön is, akik szabad kreativitással rendel
keznek.

Joseph Beuys: Igen, de a művész nagyon gyanús lett a 
számomra. Mindenekelőtt azért, mert önmagát redukálva

illeszü bele a régi rendszerbe: a művész legyen festő, vagy 
szobrász, vagy táncos, vagy költő, vagy valami, amit az 
emberek „kulturális értéknek11 tekintenek Én egyáltalán 
nem így gondolom. Ez az út: minden ember művész, 
sokkal többet követel az embertől annál, amit a művészek 
el tudnak érni, am ikor például gyönyörű képeket festenek. 
Rendben van, ennek is van egy helyiértéke. De az 
emberiség jövője számára nem ez a döntő. A  döntő az, 
hogy a „művész" fogalmát minden egyes emberre 
vonatkoztassuk, munkája teljességére. És akkor ki fog 
derülni, hogy az úgynevezett művészeihez vezető út nem 
a legeredményesebben visz a MŰVÉSZET-hez. A 
kitágított művészet-értelmezés: „minden ember művész", 
nem könnyen valósítható meg, de sokkal fontosabb a 
MŰVÉSZET számára. Egy szemétszállító az antropoló
giai művészet-értelmezést sokkal könnyebben meg tudja 
valósítani, mint egy festő. De ez nyitott kérdés. Nem 
tudjuk, ki fejleszti ki azt saját munkájából. Jelenleg, úgy 
tűnik, a művészek a legkevésbé.

Friedhelm Mennekes: A  művészet-fogalom kitágítása 
maga is kreatív cselekedet Sok tehetséges, elhivatott, a 
kreativitás erejével megáldott ember van, akik utat 
mutatnak a kreativitás általános kitágításához. Úgy lá
tom, hogy a művészek egy különös küldetéséről van itt 
szó, ami a szokásos szerepükön messze túlmutat. Ön ezt 
a nézetet valószínűleg nem osztja. Ön a megújított krea
tivitás jelenlétét mindenütt feltételezi.

Joseph Beuys: Igen, mindenütt. így a hagyományos és 
a modem művészet területén is. De ez a mondat: „minden 
ember művész", természetesennem azt jelenti: „minden 
ember festő". Egészen más minőségi követelményei 
vannak valamilyen munkának, amire egy bizonyos ember 
képes. A kreativitás általában emberi képességei jelent, 
nem pedig valamilyen sajátos képességet, mint amilyen a 
festés.

Friedhelm Mennekes: Igen, értem. Az Ön számára 
például egy rocker tetoválása vagy egy kisgyermek adott
sága a tánchoz egyaráni a kreativitás egy formája.

Joseph Beuys: Igen, csak ebből még mindig úgy tűnik, 
mintha kifejezetten feslői vagy mozgásművészeti 
képességekről volna szó. Nem: gépészet, földművelés, 
gyermeknevelés, pedagógia, gyógyítás, fizika, kémia, 
ezek mind, ügyintézés, pénzügyek, emberek a bankban... 
mindenfajta munkára gondolok. Egy figurát a kaira teto
válni, persze az is kreatív, de az a hagyományos művé
szetek körébe tartozik

Friedhelm Mennekes: Igen, de valamikor különbségei 
kell tenni a Tart pourl'art kreativitás és aközött a kreativitás 
között, ami kifejezeuen a felszabadító —  megváltó 
aspeuktusra irányul. Mi a döntő feltétel? Kétely esetén mi 
az, ami a szabad kreativitási meghatározza?

Joseph Beuys: Először is, nem határozza meg senki. 
Egy új elemet kell a tudatunkban felébresztenünk. A 
leghamisabb volna meghatározni, hogy hogyan lehet a 
dolgokat megkülönböztetni. Ez nagy igazságtalanság is 
volna mindazokkal szemben, akik a kézművesség vagy a 
művészet valamely hagyományos gyakorlatánál marad
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nak. Én ezeket az embereket cselekvésükben gátolni nem 
akarom. Ellenkezőleg, azt kívánom nekik, hogy minél 
nagyszerűbb eredményeket érjenek el. De bármilyen 
nagyszerű eredmény sem volna az igazi gyógyír. Csak 
abban az esetben volna az, ha képesek lennének a műveik- 
benimaginációkatmegvalósítani, melyek műveik szubsz
tanciájává válnának. De e szubsztancia megjelenésével a 
kitágított művészet-fogalom is világossá válna ezeknek 
az embereknek a számára. Sajnos napjainkban túl sok 
formalitás áll az útunkban. Ilyen a szépség fogalma is, ami 
elcsépelt és talajtalan. Én a kitágított művészet-értelme- 
zésiől akarok beszélni és nem arról, hogy mi jó és mi nem 
jó. Akkor visszajutnék az ítélkezéshez. Ezzel szemben az 
a fontos, hogy mindenkit bátorítsunk. Mindenkinek el 
kell mondani: amit csinálsz, az jó, de persze még valami 
egészen más is lehet belőle, azaz lehetőség van a kitágí
tására. ítélkezés helyett a helyeslés megfelelő formáját 
kell megtalálni. Előfordul, hogy az embernek kemény 
szavakat kell használnia, de ettől jobb tartózkodni.

Friedhelm Mennekes: Kiállításaink témája a jelenkor 
Krisztus-képe. Mi a feltámadás teológiája által értelmezett 
megmentő— m egváltó— megszabadító princípium  
korszellemnek megfelelő megjelenése? Ön szerint m il yen 
utak vezetnek ehhez a Krisztus-képhez? Ilajól értettem, 
Ön állandótovábbkeresésiől.továbbkísérlctczésrőlbeszél.

Joseph Beuys: Semmilyen korábbi időben kialakított 
Krisztus-kép nem vihető tovább. Számomra adódott 
egyfajta megoldás. Egy bizonyos időtől kezdve egyes 
hagyományos jelek nem merültek fel többé. Az egész 
feloldódott egy szövedékben, nyugodtan kimondhatjuk: a 
világban lévő erő-összefüggések szövetében. A Krisztus- 
képet külső szemmel nem lehet már észlelni, belső látás 
szükséges hozzá. A belső látás számára a feltámadás 
valósága is feltárulkozik. A feltámadott Krisztus nem 
illant el, nem párolgott el, de akkor az a kérdés, hol van 
most? Aki bclsőlátással kutatja, felfedezheti, hogy régóta 
újra itt van. Nem fizikai formában, hanem akülső szemnek 
láthatatlan szubsztancia állandó mozgásában. Ez a 
szubsztancia átjárja a tér és az idő minden elemét Vagyis 
nagyon közel van. A történelemben soha nem volt még 
ilyen közel ahhoz, hogy betörjön az emberbe, csak hiányzik 
az átéléshez, a belső megváltozáshoz szükséges nyílt 
odafordulás.

Friedhelm Mennekes: Ennek az üdvhímek vannak 
közvetítői. Egyik a szó, másik a művészi ábrázolás. Ön 
milyen formát tart alkalmasnak e gondolatok közlésére?

Joseph Beuys: Először ezt a szót kell kimondanom: a 
mozgást. Elsősorban a mozgáson van a hangsúly. Hogy 
mikormilyen formában, az más kérdés. Az akcióművészct 
a lehetőség szerint mindenre kiterjedő mozgáson alapul. 
A faültetési akcióval is a mozgás mozzanatát fejeztük ki 
amennyiben az időbeli lény, az életidőbeli lény, az időgép, 
azaz a fa minden pillanatban elmozdul a merev alakzattal, 
a mellé helyezett sziklával szemben. Az egyik 
nyugalomban van, a másik lényege a változás, kibomlás, 
mozgatja a szél. A felsőbb befolyásoknak ki van 
szolgáltatva. A mozgás-elem fontossága mindennél

előbbre való. Krisztus a mi korunkban a mozgás-elemben 
ölt teljességgel testet. Az önmagát mozgatóban. A tisztán 
szellemi alak jelenléte hasonlítható ahhoz, ahogy egy 
ember van jelen, aki meghalt. Teste, mely benne állt a 
történeti összefüggésben, nincs itt, ő  mégis jelen van. Mi 
az, hogy jelen van? Ez természetesen az emberlényére vet 
fényt. Ma az emberről csupán biológiai képünk van. Ez 
az, amit elénk tálalnak. Az ember megszületik, aztán 
meghal, jó. Valami marad utánuk: az egyik örökséget 
hagy a családjára, a másik valami művet írt. De ennél 
tovább nem gondolnak az emberek. Persze sokat 
prédikálnak arról: az ember a mennybe jut stb. Ezt a 
rózsaszínűre mázolt szamárságot úgy gyűlölöm, mint a 
pestist. Gyűlölöm azt, hogy nem vagyunk képesek rá, 
nem képes rá az egyház, hogy elkötelezett formában az 
emberek elé tárja a kereszténység igazi üzenetét ahelyett 
az átkozott fecsegés helyett. A vasárnapi szónoklat minden 
alkalommal a hét vicce. Teljesen alkalmatlan arra, hogy 
az emberek szemét rányissa az idők szörnyűséges 
folyamatára, amelyben benne élünk. Alkalmatlan arra, 
hogy megmutassák az előttünk lévő rettenetes 
lehetőségeket Ha az ember ezeket a lehetőségeket 
elutasítja, nincs jobb stratégia, mint engedni, hogy az 
Antikrisztus fellépjen.

Friedhelm Mennekes: A mozgás mellett lát-e más 
kifejezési eszközt is, ami a művészetben ma Krisztus 
alakját megjeleníthetí?

Joseph Beuys: A fő feladat a mozgás elemének a 
továbbvitele. Amikor valami mozgásba lendül, elindul 
egy folyamat. A jelenkorban az ember egész lelki épít
ménye mély dermedtségben van és ugyanilyen mély 
dermedtségben vannak a társadalmi építmények, a kom
munizmus és a kapitalizmus. Ezt a dermedtséget keleten 
és nyugaton egyaránt fokozza a materialista felfogás.

Friedhelm Mennekes: Hogyan jutunk ki ebből a 
dermedtségből? Hogyan keletkezik mozgás?

Joseph Beuys: A  mozgás provokáció révén, a mozgásra 
irányuló kezdeményező beavatkozás útján jön létre. Az 
ember életre kelti magát a mozgást És itt azonnal más 
pólusok is megjelennek: az akarati pólus —  hogy az 
ember tudja, hogy a mozgás honnan kap táplálékot; és a 
formai pólus— hogy itt arról van szó, hogy minden ember 
számára léire kell jönnie valaminek, más alakban, mint a 
régi. Ez a feltámadás princípiuma: a régi alakból, ami 
alszik, ami dermedt állapotban van, eleven, pulzáló, éle
tet, lelket ösztönző alak formálódik. Ez a kitágított mű
vészet-fogalom.

Friedhelm Mennekes: Melyik művét tekinti a leg
fontosabb hozzájárulásnak a mai Krisztus-képhez?

Joseph Beuys: A  kitágított művészet-fogalmaL Egész 
egyszerűen.

Friedhelm Mennekes: Mint elméletet?
Joseph Beuys: Ez a művészet-fogalom nem teória. A 

gondolkodás alakj a inkább. A kitágított művészet-fogalom 
önmagából kiindulva igaz. A kitágított művészet-fogalom 
nem más, mint az egyetlen módszer, hogy az emberek a 
létezőt legyőzzék.
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Friedhelm Mennekes: Persze Ön hűséges marad 
gondolatmenetéhez, a kitágított művészet-fogai mát vá
laszként ültetheti bele ebbe a mozgásba, de ezzel a konk
rét műre irányuló kérdésemet kikerüli.

Joseph Beuys: A válasznak logikusnak kell lennie. A 
kitágított művészet-fogalom nem teória, hanem módszer, 
amelyből kiderül, hogy a belső látás sokkal fontosabb, 
műit a külső kép, ami valamilyen formában megjelenik. 
Sokkal fontosabb a feltételezett jó külső képek mellett, 
melyek tőlem múzeumokban is lóghatnak, hogy a belső 
kép, azaz a gondolati fonna, az elképzelés, az érzés vagy 
a gondolat formája rendelkezzék olyan minőséggel, 
amilyennel egy harmóniában lévő képnek rendelkeznie 
kell. Tehát én a képet keletkezésének helyére vezetem 
vissza. Vegyük elő újra a mondatot: Kezdetben vala az 
Ige. Az Ige —  alak. Ez az új fejlődési princípium csak az 
embertől származhat, csak az emberből törhet elő, mert a 
korábbi fejlődés mára lezárult. Ez a mai krízis oka. Minden, 
ami a Földön új, az ember teremtése által jön létre. De nem 
tud létrejönni, ha a forrás el van zárva. Ha a kezdet forma 
nélküli. Én tehát a gondolkodás, az érzés és az akarat 
számára szűk séges jobb formáról beszélek. Ezek a valódi 
esztétikai feltételek. Ezeket azonban nemcsak külső 
formáiban lehet megítélni, hanem értékelni lehet őket az 
ember bensejében is és akkor láthatóvá lesznek, Akkor 
egyszerre azt is megértjük, hogy szellemi lények vagyunk 
és hogy az, ami a szellemünkben látható és képszerűvé 
válik, és megvan a maga magasabb matematikája, az 
képessé tesz bennünket arra, hogy a krisztusi erőt is 
észleljük. Mert ez a fejlődés ereje, ez az a fejlődési 
princípium, ami ma az emberekből kiárad. Tehát a 
folyamatot tovább kell követni visszafelé addig, ahol még 
nincs külső kép, mégis van képszerűség. Az eszme nem 
egyszerűen semmi, hanem fogalom, aminek képszerű 
feltétele van. A lelkiismeretességnek ez a fajtája ma 
sokkal fontosabbá vált, mint valaha is volt. Mert ezáltal az, 
ember önmagát mélyebben megérti, magát szellemi 
erőösszefüggések hordozójának ismeri fel, aki —  ezeket 
érezve— felelősséget is vehet magára. Sok ember v ál tál na 
ma felelősséget magára, de nem tudják, mi ennek az útja. 
Legfeljebb egy sertéspörköltért— értsd, valami fizikaiért
—  tudnak felelősséget érezni. De nem lehet iiyen 
értelemben felelősnek lenni. Sok az úgynevezett szociális 
kezdeményezés, de az emberek nem tudják, hogy 
voltaképpen miről van szó. Miféle intézmény határozza 
meg az emberek helyét, hogy a dolgok honnan jönnek és 
logikusan hová vezetnek? Ki mondja meg az embereknek, 
hogy hol vannak? Az egyház is elmulasztja ezt, és ezért: 
antikrisztusi.

Friedhelm Mennekes: Vigasztalásul azt mondhatom, 
hogy az egyház is részese a megindult mozgásnak.

Joseph Beuys: Elfogadom, amit mond, mert nagyon 
tetszik, de még csodákra is szüksége lesz az egyháznak.

Részlet Friedhelm Mennekes: Beuys zu Christus 
(Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH Stuttgart 1989) c. 
kötetéből. Gerle János fordítása.

Meggyesi Tamás

Az alföldi kertes 
települések dicsérete

Mint minden helynek, az Alföldnek is megvan a maga 
sajásos szelleme, ami áttetszik a földön, az égen, az 
emberek mentalitásán, sorsán és kultúráján, Az Alföld 
géniusza az orosz sztyeppékre és keletre néz. A  síkság 
határtalansága és végtelensége a sivataggal és a tengerrel 
rokon. És ahogy az oázis vagy a sziget az egyetlen 
kapaszkodó, életmentő elem az elveszettségben, úgy je
lent szabadulást egy kis nyárfás, a nádas vagy egy facso
port árnyékában meghúzódó tanya. Hamvas Béla szerint 
az Alföld szellemének paradoxona az, hogy a végtelen 
síkság nyíltsága és határtalansága egyidejűleg bezártsá
got és fogságot jelent. Az alföldi lét a szabadságba van 
bebörtönözve. A táj egyhangúsága semmiben sem külön
bözik a börtönfal kopárságától és közönyétől. A tanya és 
a mezőváros a szabadság foglyai. Csak egy Petőfi volt 
képes arra, hogy lcboruljon a kozmikus szabadság előtt, 
ami egy ugyanolyan kozmikus belső kényszer béklyóitól 
terhes. Az Alföld olyan, mint a kiszáradt tengerfenék: 
állandóan szomjas és az aszály tűzében ég. Itt nem a 
mediterrán nap derűje, hanem a perzselő hőség és a 
dermesztő, jeges szél szélsőségei uralkodnak. Ezért van 
elementáris jelentősége a kertnek: a kerített hely, ami fölé 
lombsátor borul, az alföldi lét archetípusa. Ez ölt testet a 
tanyában, az udvarházban, de ez a lényege a kertségekkel 
övezett településnek is.

A halmazos település és a  Tao
A halmazos település nem csak a történelmet őrzi, nem 

csupán egy különös, festői környezetkultúrát képvisel, 
hanem egy lehetséges világlátás és életérzés, sőt, talán 
egy filozófia megiestesíiője is. Bizonyára nem véletlen, 
hogy e filozófia feltűnő rokonságot mutat kelet világával. 
A kanyargós, változatos utcák mintha népmesei hangu
latot árasztanának: csak szakaszról-szakaszra járva, séta 
közben tárják fel történetüket, miközben minden sarkon, 
minden hajlatnál új és új fordulat teszi színessé, gazdaggá 
és életszerűvé az összképet. Hiányzik az egészet rendező, 
előre elgondolt eszme, ami logikus szervezetbe kénysze
rítené a részeket. Az egyik részletből nem következik a 
másik, az egymásutániságban megmarad az építő elemek 
relatív függetlensége. Miközben az egész mintha csak 
egyszerűen megtörténne, jóllehet bármikor másként is 
történhetne. Az épületek additív módon sorolódnak a 
telekhatáron, mint az ízes paraszti beszédben a mondá
sok. Az egész mégis folyondárszerű, a részek nem esnek 
szét, sőt, egymást úgy támogatják, mint a növényi szö
vetek rostjai. Ezért utánozhatatlan. Halmazos, nőtt tele
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