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RADNÓTI SÁNDOR

AROM
Egy téma és egy kép

l. Valamit a romról

Georg Simmel, a nagy német tudós írt egyszer a század elején a rom eszté
tikai hatásáról. Arról, hogy a természet ilyenkor a művészí bevégzettségből egyet
mást visszavesz, s új egyensúlyt teremt. amelyben "valamilyen emberi művet

mint természeti produktumot érzékelünk". Bár Sirnmel gondolata megkülönböz
tette a tájba szervesen beilleszkedő romot a rombolás eredményétől. Ö még az
antik római romok gyakori csúfságát is abból eredeztette. hogy rajtuk "az emberi
rombolás nyomai vehetők észre - ez pedig ellentmond az emberi mű és a
természeti hatás ellentétének, amelyen a rom jelentősége alapul". A római rom
persze sokaknak tetszhet, s akiknek nem, másképp is magyarázhatják. De sen
kinek sem "tetszhet" a drezdai Miasszonyunk-templom lebombázott állapotában,
ahogy emlékül megtartották.

A régi rom azonban - míndannvían tapasztaljuk - valóban gyakran kelt
esztétikai élményt, s hatásába belejátszik azoknak az embereknek elképzelt
sorsa és érzése, akik számára vár volt a mai kőhalom. A bús düledék az euró
pai melankólia történetének egyik legpróbáltabb attribútuma volt, de a mélabú
nem szükségszerű kisérő szólama a rom hatásának. Ami szükségszerű, az a
hagyományba való beágyazottság érzése, az örökségé - s a történelmi gyakorlat
tudata úgy támad föl, hogy az épületből kilúgozódik minden gyakorlatísága, az,
ami az iparművészetek mellett egyedül őt jellemzi a művészetek közül, a
használati cél, a felhasználhatóság. Nyilván a legszélsőségesebb példa ez arra,
hogy a műalkotás az időben elveszíti eredeti tárgyi tartalmait, tárgyi világának
konkrétságát, anélkül, hogy valóságtartalmát - világát - elveszítené. Csakhogy
- éppen mert épületről van szó - a használhatatlanná válással a rom elveszített
valamit. amit más művészetek meg tudnak őrizni, amikor az idő múlásával el
veszítik velük született tárgyi tartalmaikat, s amit megőriz az épen maradt
épület is, bár a Doge-palotát már nem a doge lakja, s az istenházába esetleg
engedetlen szívvel lépünk. Elveszítette azt, ami a régi műalkotások befogadásá
nak éppoly fontos tényezője, mint a közte és köztünk eltelt idő, a múltidö
felidézése, az emlékezés: a jelellidöt. minden ma és ránk ható mű egyldejűségét.

Csonkaságuk ennyiben csonka hatást eredményez: a romok visszavonhatatlanul
a múlthoz tartoznak: az és csak az rögzül bennük, megrnerevednek, nem tölte
kezhetnek ú] tárgyi tartalmakkal. az idő monumentumai ők a jelenben. (Néha
persze mégis új tárgyi összefüggésbe kerül a rom. A bautzeni Míklós-templorn
főhajójának nyitott falai közt évszázadok óta temető van s a kettő együtt
nyugodt-szép hatást kelt. Csakhogy könnyű belátni, hogy a régi temető, amelyet
gyakran neveztek az idő hullámzó tengerének, éppenséggel erősíti a megnevezett
hatást. Most már a romok és sírok szímbíózísa a múlt emlékműve.)
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A csonkaság természetes fizetség, hiszen megbomlott a mú eredeti egysége,
s a jelenlegi mű és hatása kivonta magát a művészet teleol6giftjából. A meg
csonkult céltételezés helyére benyomuló új elemet nevezte Simmel természet
nek. Kétségtelenül vannak romok, amelyek legfőbb hatástényezőte II lassú
átalakulás természetté. Ezek ép voltukban is szeros kapcsolatban álltak a ter
mészettel - ilyenek a magas bércen ülő várak, az erdO rejtekében megbúvó.
növényzettel körülfont kultikus építmények -, s omladékukat valóban el is
foglalja a természet. Sziglíget várát egy-egy szögből már nehéz valamely kü
Iörnleges sziklától megkülönböztetni. De ezzel vissza is lépett a természeti szép
ség körébe s ha a leépülés befejeződött, a hasonulás véabement, akkor az emher
természetet teremtett, mintegy a fordítottját .annak, amikor a természet sziklák,
gyökerek, löszbabák "szobraiban" emberi művet,

Az ilyenfajta rom visszalépése a természethez persze csak végpont. s az,
hogy úton van afelé, hogy valóban emberi mú volt, a hatás fontos összetevöle.
De tudnunk kell, az út, amelyre lépett, a természeti szépség, amelynek körébe
vonódott, nem vezeti ki az "emberiből", maga is emberi mű. A szavakat ponto
san használva a természetélmény míndíg tisztán szubjektív, leírható és Iölís
merhető, de konkrét tartalmaiban közölhetetlen kellemessege vagy fensége
között a természet voltaképpeni szépsége mindíg közfelfogás. Szép - mintegy a
kultúra nyomán -: visszautal arra a festményre vagy színpadképre, amely
lehetne, visszautal arra a színhelyre - az aranykori idill, a világ zajától
távoli magány stb. - színhelyére, amelyet belelátunk. visszautal a természetnek
tulajdonított értékre, a természet-ideol6giákra. A tájkertészet, amely a kert
építészettel s a kert-allegóríákkal szemben szabadon burjánoztatja a termé
szetet, semmivel sem természetesebb, mínt azok, s a művészetek egykorú schlllerl
megkülönböztetésében a szentimentális jelző - maga nem természet, hanem
keresi a természetet - semmire sem illik jobban, mint erre a darab termé
szetre. E kertek díszítésére építették a műromokat, a természet-emberi mű

előbb leírt viszonyának legfurcsább ímítácíöját,
A rom saját formájának célszerű összefüggéseiből kilépve a természet 

művészet-befolyásolta, nem "objektíve" meglevő, hanem belelátott - célszerű

összefüggésébe lépett. De nem mínden művészi élményt nyújt') romnak ez a
titka. Még érdekesebb és hatékonyabb, ha a természet csak alárendelt szerepet
játszik, s a rom megmarad eredeti. formájának, eredeti teleológíáiának körében.
Nem mondvacsinált különbségről, hanem értelmes megkülönböztetésről van szó,
hiszen önálló festői térnává is legtöbbször a természeti rom válik, s e téma
születése és története szorosan összefonódott a tájképfestészet történetével.
(Baudelaire is a tájfestészet részének tekintette, míkor a "növellyevő" tájkép
festőkkel szemben a "romokon legelő" tájképfestőket kívánta visszaj.

A rom, mint önálló forma, ahol megtöretett. ott nem fölbomlott, hanem zárt
formája míntegy kinyílt, s a veszteségért ugyanannak a formának nem sejtett
új minőségével, új hatótényezőivel kárpótol. Aloís Riegl azt írta, hogy az épí
tészet kettős feladata terek és térhatárok képzése. A kettő közötti egyensúly
egyik lehetséges végpontján (a térhatár elhatalmasodása irányában) az épület
plasztikus művé válik, a másikon (a térhatárok kitágításának irányában) a
szabad tér. végtelenségének érzetét lehet fölkelteni. Nos, a rom míndkét irány
ban túllép az egyensúly megszabta végső lehetőségeken. A legszebb antik
romok szinte plasztikus índividuumok, amelyek súlyrit és tagoltságát érzékel
tetik az oszlopok és oszloprendek, s a tényszerűerr az egésznél persze nagyobb
üresség nem a térhatást növeli, az oszlopközök, amelyeken keresztül most a
szabad levegő grasszál, nem az áttörést sugallják, hanem a ' torzök meghatároz
ható, de el nem képzelhető hiányaként fordulnak át képzeteink szerint az
épnél is tömörebb teljességbe. S bár a természet gyakran áthatol ezeken a
romokon, s a kibukkanó tenger, felhő, hegykaréj, vagy zöldnövény - ameny
nyire az általam ismert képeken is kivehető - az élmény részévé válik, de úgy
képzelem, hogy nem kerül egységbe a romrnal, hanem körülveszi azt. mint
egy szép tájba állított önálló tárgvat. Talán valóban fontos, hogy egyedül áll
jon a tájban, s így az ép múnél erősebben hangsúlyozódjék índividualítása és
plaszticitása. A római Forum Romanum zűrzavaros összhatásának míndeneset
re - tapasztalatom szerint - az a legfőbb oka, hogy a különböző építmények
romjai kuszán egymásba hatolnak, szinte egymásba morzsolódnak, hogy tér
hatást és nem tömeghatást keltenek.
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Kardtson Gábor: Zsámbék (Dobos Gábor reprodukciója).
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A térhatárok kitágításának irányába is túllép a rom az építészet végső lehető

ségein. A felszakadt boltozat, a bedőlt oldalfalak a középkori katedrálisok rom
jain nemcsak fölkeltik a végtelen tér érzetét, hanem bizonyos irányokban meg is
valósítják az áttörést a végtelenbe. Ilyenkor a természet, rrndenekelőtt az
égbolt a hatás szerves alkotóeleme, de úgy, mint az építék céljának irreális
meghosszabbítása. Az itt valóságban létrejövő szabad tér persze csak nem
oszlik el, azért nem válik közömbössé, vagy csak alkalomadtán és véletlenszerű

beállítottságtól függőerr hatékonnyá, mert irányát megszabja. ami fennáll az
egykori épűletből. A határolt tér megsemmisül s a határok maradványai most
maguk is a határtalanságot artikulálják. Az egyensúlyt teremtő formák, a szer
kezet egy része fönnáll, de ami súlyt hordozott, feszítő erőknek állt ellent,
az most csak a szabad teret hordja, s ezzel nuntegy részesedik benne, természetévé
válik. Hogy történhet ez? A paradoxon, hogy minden, ami még fennáll, funk
cionál, de az ürességben. válasz nélkül, azt a meglepő hatást eredményezi,
hogy a terv rnintegy elénk terül, rejtve maradó részlet-titkai föltárulnak, a
szerkezet megmutatja magát. E rom töredékességében az egész mű szerkezeti
vázlatává, nem működő voltában a működés sémajává - absztrakcióvá válik.
S ezzel, ahogy az antik rom a plasztikus test felé, ő az ornamentika végtelen
sége felé közeledik. Nem éri el, mert bár a romnak van új esztétikai mínősége,

nem szakadhat el a teljes egész képzetétől, s az elvont ornamentízálödás ellen
hat, hogy képzeletben mindig újra fölépítjük. (Ezt sokkal inkább megtehetjük a
középkorí templom esetében, mert azt kultúránkban mégis az épet reprezen
tálja, míg az antik épületet a rom.) A kettös hatást a sziluett példázza, ame
lyet egyszerre fogadunk be szabad szépségként, nyítottan, s zárunk le a belőle

kikövetkeztethető irányok s tapasztalatunk szertnt, Az egyik vagy a másik
fölénye a romosság mértékétől függ: ?z egyik végponton ez oly csekély, hogy
eltekintünk tőle s épnek látjuk a körvonalat, a másik végponton pedig oly
nagy mértékű, hogy már legfeljebb csak tudható, de nem befogadható. hogy
egykor épület volt. Ellentétes és párhuzamos törekvéseink egyike a teljes épü
letet akarja, a másik annak egyik valódi belső formaszándékát, a végtelenséget.

A rom művészi szépségének két elengedhetetlen föltétele a régiség - ma
a középkori romok az utolsók, amelyeket szépeknek látunk -, s a fennmaradás
véletiene a már helyreállíthatatlan s még nem pusztán történeti érdekesség
között. S nemcsak föltétel ez, hanem szervesen hat: nyilván, hiszen a múlt
emlékműve csak régi lehet, csak rom, s megmaradása törékeny esély,

2. Karátson Gábor: Zsámbék

A középkori templomromok egyik legszebb példánya a zsámbéki szarény
premontrei apátsági templom. Példányról beszélek s minden fölismerhető egyé
nisége ellenére kettős joggal. Az általánosan uralkodó a stílus okából,
amelynek egyik megvalósulása, s amely ereje folytán szilárd, s az egyes mű

ve ktől szinte elszakadt, önálló képzetet kölcsönöz a középkorí templom abszt
rakciójának, S a rom említett absztrakt természete okából, amely itt a
legszerencsésebb egységre jut az elképzelt egésszel. Ennek az egységnek a titka,
hogy a rész és az egész mellérendelt s nem alá-, illetve fölérendelt viszonyban
áll egymással. Rendkívül gazdagok e templom lehetséges nézetei - a közeli
dombról leereszkedve, a faluból fölkaptatva, különböző távolságokban körbe
járva, belépve kapuján, forgolódva egykori hajójában váltakozva erősödik az
egész, illetve a rész benyomása. Ha három legfontosabb nézőpontját vesszük,
a homlokzatit, a valahai . apszis felőlit s a főhajó megmaradt árkádsorára merő

legest. az elsőben a teljes mű zárt, a második kettőben a rom nyitott hatása
uralkodik. Az épnek tűnő homlokzat s a tornyok masszívumára válaszol ugyan
annak hátulnézete, mert a rom azt a hatást kelti, hogy ugyanolyan természetű

súlyos erő söpörte el a most csak összekötő, de semmit nem tartó borda és a
valahai belső térből most föltáruló oromzat égberneredése elől az akadályokat.
A legérdekesebb az oromzat rózsaablaka. amely az ép műben is áttörés, de most,
az elpusztult, maradványaival csak a kör szélét farkasfogazó mérrnű hiányában
a szó szoros értelmében kitörés, amely a fal és a lyuk. az árnyék es az élesebb,
egységesebb fény ellentétével már-már drasztikus erőt képvisel. Képviselne, ha
az élménybe nem szólna bele az egykori hajó épnek tetsző oldaltala (amely
azonban ebből a nézetből már nem oldalfal), gyengéd ablak- és árkád-áttöré-
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sei vel, kecses pillérkötegeível, Ellenpont a darabosságra. de bármily meglepő.

nem az erőre, mert éppen törékenységében. az idő ostromának kitett voltában
a maradékban a megmaradást hangsúlyozza. Azt, amit a homlokzat - másképp,
de mégis összeesengve. a fennállást,

Karátson Gábor linóleummetszetének ez a templomrom a témtÍja.. A külön
álló téma, amelynek a művet megelőző szellemi tartalma van, rendkívül ritka a
modern képzőművészetben (nem gondolva most a képzőművészeti íparra). Ele
gendő a vallásos témák ábrázolásának, a portrénak vagy a zsánerképnek mély
válságára utalni, s más oldalról annak a reményteli vagy erőszakolt lendületnek
az eredménytelenségére, amely témák, új témák lefestését követelte a művész

től. Mégis, az ábrázolás tárgya Karátsen képén megkülönböztethető, s leválaszt
ható az ábrázolástól, sőt, a teljes megértés kedvéért szükségessé is válik ez a
művelet. Éppen ezért egész eddigi fejtegetésem a kép szempontjából ikonográfiai
jellegűnek tekintendő. Karátson képe pontosan az ellenkezőjébe fordítja a zsám
béki templomrom hatását, azt a megnyíló és végtelenbe szabaduló valamit, amely
ugyanakkor az összbenyomástól darabkállg és vissza mindenütt és míndenben
a fennállást sugározza. Reflektál tehát arra, aminek az ellentéte, s ezzel a téma
leválasztásának nem külsődleges, hanem belső, a kép formájára vonatkozó ér
telme támad. Az "eredetihez" való viszony persze más, mínt a tematikus mű

véknél általában. Mondottam, hogy mindazoknak jellegzetessége az ábrázolt
tárgyát illető valamilyen megelőző tudás. Ez nem egyedi, így nem a hasonlóság,
amely például a portré esetén lehet a megrendelő szempontja. de nem az esz
tétíkáé. Hanem általános: életforma és világlátás foglalata. Ilyen tár~ Krisztus
életének valamely eseménye, vagy a holland polgári szebabelső Vermeer idején.
A meghatározás - a vallási tárgy vagy a zsáner - pontosan jelzi is a téma
megelőző természetét. A tájkép- vagy csendéletfestészet fogalmai már pontat
lanabbak, mert ezek a témák hosszú történetük folyamán fokozatosan meg
szüntetik tematikus jellegüket s közvetlen festői formaproblémákká válnak. De
ahol még jogos a szó, ott sem az egyedi természet a képek témája. Claude
Lorrain festményei t nem a Róma-környéki táj "előzi meg", hanem annak a
világlátásnak az elégikus szellemi hagyománya, amelyet a rövidség kedvéért az
Arkádia névvel illethetünk.

Mindezektől a témaábrázolásoktól Karátson Gábor képét néhány lényeges
dolog különbözteti meg. Az első, hogy ami megelőzi, az egyedi, mert témája
esztétikai tárgy. Ezért a hasonlóság - amely leginkább csak művészet- s
művész-Ideológták követelése, mintsem nagy formák megvalósult eredménye 
ezúttal elengedhetetlen, ha feltételezzük, hogy a kiindulópont. a témaválasztás
és a témaválasztás helyes volt. Igaz ugyan, hogy ez az egyediség nem azonos az
arcmás vagy a táj egyedi hasonlatosságával, mert ott az adott természeti keretek
be vagy magába az adott természetbe belelátott vonások esetlegessé teszik a
pontos leképezést vagy vísszatükrözést, míg a műalkotás (amely itt új rnűalkotás

tárgya) egyedi formáival megteremti a belelátás vagyis a befogadás szűkebb

vagy tágabb kereteit. Az átfogalmazás speciálls problémája rajzolódik ki, amely
nek paradoxona, hogy a témának úgy kell a forma szerves részévé válnia. hogy
megőrizze eredeti formakoncepcióját is. Tehát nem az "homrnage", az idézés a,
képzőművészetben is ismeretes eljárásáról van szó, ahol a téma kiválik eredeti
formaösszefüggéseiből és teljes egészében fölszívódik (például az irónia seged
letével) az újba. Ritkább s ritkábbari sikerülő forma az átfogalmázás ...,... példá
jaként gondoljunk Ferenczy Béní életművének csúcsára, a művészéremsorozatra,

különösen a Ferenczy Károly és a Greco-plakettekre. A rom azonban kissé más
kérdéseket állít az átfogalmázás útjába, mint a többi rnűalkotás, Eredetileg
épület volt s ennek kettős természete (mű és használati tárgy) mlndig is lehetövé
tette, hogyegyszerűen csak emberi környezetnek tekintsék, tetszőleges, kisza
kított részleteit ábrázolják, s az architektúra maradéktalanul a kép formaeleme
lett, legtöbbször a térprobléma megoldásának eszköze. (Ez a rom-architektúra
ábrázolására is vonatkozik.) Másodszor a rom fogalma szerint nem őrizhette meg
a műalkotás eredeti formáját, s hogy mégis műalkotásnak tekintjük, ez a torzó
mellett talán a legvilágosabb példáia a befogadás művet alkotó. újrateremtő és
teremtő voltának. E minden mű befogadását jellemző műveletre bizonyosan a
torzó és a rom áll a leginkább nyitva. Az ut6bbi hatása fóltételezésem szerint
összhangban áll az eredeti formaelvvel. de annak irányát meghosszabbítja a
fantasztikumig. Ha e nyitottsághoz hozzászámítjuk még a rom absztrakt ter-
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mészetét, akkor kiviláglik, hogy témája mégsem annyira egyedi forma, mint
mondjuk Orgaz gróf temetéséé Ferenczy Béni medáliáján, Hogy itt magának a
műalkotásnak a sajátos természetében rejlenek azok az erők, amelyek visszafelé
terelik az általánosság irányába, azt bizonyítja e téma (rom és torzó) allego
rikus kiaknázása a manierista festészetben, a barokkban, majd később a szür
realizmusban. A zsámbéki templomromot ábrázoló kép azonban nem allegória,
ha a megértéshez bizonyos előzetes fogalmi eszközökre is szükség van. Helyze
tét röviden úgy [ellemezhetném, hogy hasonIítania kell egyedi tárgyára (s való
ban pontosan meg is határozható az az északnyugat-nyugati nézet, ahonnan a
kép tárgyát ábrázolja), de ugyanakkor épp a tárgy segitségével, e téma válasz
tásával egy olyan előzetes általános szellemi tartalom bekapcsolódására számít,
amelyet leginkább a vallási témájú festészetéhez hasonIíthatok.

Az előzetes tudást a tárgyról, amelyet a kép föltételez, a fennállás szóval ír
tam le. E tudásra azért van szükség, mert amit a kép fölidéz, az az ös.~zeroska

dás. A középkorí templom legmélyebb s legáltalánosabb formaelve, hogy 1)ilág
modell. A rom nem semmlsítí meg ezt a formát, de a gyökerét jelentő világ;'
látást végérvényesen múlttá változtatja és mínt múltat őrzi meg. Nem követke
zik be tehát a műalkotások normális maradandóságának sem egyik, sem másik
(sokszor egymásba játszó) módja, az, hogy a forma alapját képező világlátás szím
bolikusan átnő a jelenbe (mínt az európai művészetek történetében igen gyak
ran), vagy hogy a világlátást új tartalmakkal helyettesítjük be. A végérvényes
lezártság, az a paradoxon, hogy éppen a feltámaszthatatlanság válik halhatat
lanná, újra meg újra komplementer hatást keltett s mindig bizonyos nagyon mo
dern, ám a múltra irányuló érzéseket váltott ki, amelyek míntegy körbevették
a rornot, hangulat-udvart képeztek körülötte. E hangulatot azonban jól meg
lehet különböztetni a rom esztétikai hatásától, mert éppen a hiányra utal, arra,
ami tőlünk elválasztva testesül meg benne, arra, amit mi nem élünk át, arra,
ami mi nem vagyunk. Mondom, általában külön van a formaélménytől s csak
beburkolja azt. Karátson Gábor képén azonban erőt vesz a formán, amelyről

előzetes tudásunk megmarad.
A pillérkötegek növényi csomokká vagy hajfonatokká váltak, az épület a

föld felé irányuló mozgásba lendült. A kivágásnak nagy szerepe van: az árkád
sor tetejének egyenes vonalát nem eredeti lezártságában összefüggve pillantjuk
meg, hanem csak egy része kerül be a képbe s csak rajta kívül zárulhatna
össze, vagyis nyitott marad (ahogy a hátsó oromzat hárornszöge sem ér egybe a
képen). Olyan meredeken süllyed alá ez a felső szélről induló vonal, hogy meg
hosszabbítva csak mélyen a kép alsó felében érhetné véget. Az első oszlop
függőlegese is jobbra-balra kitér, majd a további oszlopok fokozatosan balra
dőlnek. A harmadik ingó vonala el sem éri egészen a köteget, amelyet alá kellene
támasztania. A dőlés fokozatos, de erejét növeli, hogy az apszis és az orom
beforduló íveiben majdnem összetalálkozik, illetve párhuzamossá válik az árkád
sor lerohanó fővonalával, és egy valamivel tompabb segédvonal, amely félúton
csatlakozott hozzá, lefelé meghosszabbítva bele is torkolina a dőlésvonalba. Az
eljelentéktelenített, lekicsinyített árkádok s a magasban törékenyeri megingó, a
kép belső terébe maredeken irányuló csúcsíves ablak, a fenti s lefelé törekvő

vonalak egyértelműségével szemben az alapzatot ábrázolók szándékolt zavaros
sága, s keveredése a föld és némi növényzet vonalaival a bizonyos zuhanást a
bizonytalan fenntartással ellenpontozza. Mindez két irányba vezeti a képzeletet.
Egy kusza s ránk csukódó índázatú erdő, amelyben bizonytalan kimenetelű utunk
vezet -; ez az egyik. A másik, az áthatóbb, az összeroskadó individuumot idézi
fel, anélkül, hogy a kép összefüggő értelemben antropornorfízálna, Rendkívül
fontos, hogy mindkét esetben a templomromot képzeljük valaminek, nem pedig
az átváltozás tanúi vagyunk. A vízíonáríus, fantasztikus áthasonításnak gátat
szab a hasonlóság követelménye, amelynek itteni szükségességét megokoltam már.
Minden arra vall, hogy Karátsen Gábor képének valódi témája nem csupán a
templomrom, hanem a templomrom élménye is.

Sőt, élményei; a képzettársítások, belelátások. gondolat- és érzelem-menetek
egymástól elrugaszkodó sora - a rom mínt rom, mínt visszaváltozó természet,
mint növő terhei súlyaí alatt összeroskadó ember s mint képzeletben vissza
épülő templom. A sarok végigjárása és újraegyeztetése időt vesz igényoe, s
alighanem ez a téma legfőbb komplementerje a képben, annak megállított, meg
rnerevített, egykori idejével szemben kimozduló idő, megjárandó út. Maga ez az
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idő a lehető legkevésbé szimbolikus, nem kiterjesztett pillanat. Fontosnak tartom,
hogy Karátson Gábor számára Paul Klee és Vajda Lajos a legfőbb modern rnes
terek: az első a teret is időbeli fogalomnak tekintve elvetette Lessing megkü
lönböztetését, s a képzőművészet alapképletéül mozgó pontok (tehát vonalak)
időbeli szövevényét választotta, a második pedig egységre hozott szímultán pers
pektívájával adott idődimenziót műveinek. Karátson képét .Is perspektivisztlkus
térszemlelet formálja, ami azt jelenti, hogy képének terét az empirikus látástér
elvonásaiból és annak sémajára építi fel. (A meghatározás Panofskytól szár
mazik, s azért hiszem, hogy igen hasznos, mert elkerüli a ..természetes" kate
góriáját s a természetnek megfelelés fölötte kétes ítéletét, s helyette abefogadásra,
tapasztalatunk szerkezetére hagyatkozik.) ,A kép alapterébe elforgatva és kisebb
léptékkel más terek kerülnek, 900 -al e1fordítva egy sisaktorony, amelynek meg
hosszabbított vastag vízszintese az egyik leghangsúlyosabb vonal, és 180 0 -al 
rnintha vízben tükröződne - a homlokzat jellegzetes rajza, a kettős torony. Ezek
funkciója a témára való vonatkoztatás és az attól való drstanciálás, mint az
említett időbeli sor része. A perspektíva vizuális rendjének nem elegendő a
rápíllantás pillanatát megkonstruálni. hanem egy láncolathoz kell kapcsolódnia,
amelyet hogy lepergessünk, nemcsak a látvány szétválasztásának és új raépíté
sének erőfeszítése szükségeltetík, hanem újra és újra szellemi impulzus, gondolat,
amely ismét csak a kép témájából. a romból ered.

A gondolatok három megértés köré csoportosulnak. Közös Jellegzetesség ük,
hogy történelmiek. Az elsőben a történelem, a történések rendje az emberi élet
lehanyatlásának analógiájára rendeződik, a pusztulásnak menetrendje van, s e
menetrend jelképe a rom. Toposz ez, amelynek keletkezéséről és összefüggéseiről
Walter Benjamin tett jelentős megállapításokat. Ez a rejtélyes jelkép megjelent
a festészetben is az éppoly rejtélyes XVII. század eleji Desíderio Monsü képein
fe név több festőt takar). Összecsukló katedrálísok, tört antik oszlopok és szob
rok, pusztuló épületek, fenyegető megvílágítás, és az óriási romok közott arány
talanul törpe emberek: minden az elkerülhetetlen végről beszél. A második ér
telmezésnek nyilvánvalóak a romantikával való kapcsolatai. Ez az összeornlást
értékek pusztulásának tekinti,amelyek a romban üzennek nekünk, egyszerre
üzenik egykori létüket és mai nemlétüket. A történelem itt nem analógia, nem
az egyes ember természettörténetének nagyszabású allegóriája, hanem a múltra
t1onatkoztatva egybefüggő s részletesen kidolgozott életkeret. Ami mítosz benne,
az éppen a jelennel való szálainak elmetszése, az, hogy történelem volt, de már
nincs. a jelen puszta negativitás, csakis a hiány - vak erő, amely értelmetlenül
megbontotta az összefüggéseket, megcsonkította a klfejlőt. rommá változtatta az
egykor épet. A rom csak végletes, és kissé talán bőbeszédű Jelképe egy általános
tényállásnak. mert ebben az értelmezésben a kereszténység vagy Európa összes
katedrálisaí romok - az épek is -, ha kipusztult belőlük az életnek az a mí
nősége, amely fölépítette őket.

A harmadik értelmezés szintén értékel tulajdonít a híányzónak, de értelmet
akar adni a hiánynak is, és ezért az egykori lét, mai nemlét, problémáját más
oldalról veti föl. Az ember saját történelmévé csak az a múlt válik, amely
nek a jelenhez és a jövőhöz vezető értékvonalai nem törtek meg, ami azt
jelenti, hogy csak akkor teszí saját történelmévé a múltat, ha Ilyentormán érti
meg, s ha a megértés akadályait a jelen kritikájának fogja fel, Ha a fenn
álló templom összeroskad, aki akar, annak lehet persze ujjongani a vakhit és
a hierarchikus ülésrend pusztulásán, de nem is a múlt egész komplexuraának
elhatelásáról van szó a [elenig. Hanem arról, hogy a rombadőlt templom képe
veszendőbe ment monumentalitást idéz. A művészetek jelenkori története meg
mutatja, hogy ahol törekedtek rá, csak álmonumentalltást s nem új monu
mentalitást sikerült teremteni, mert tartalmai nem váltak belsővé, hanem kí
vülről nehezednek az emberre. Talán valóban tagolt hierarchia az igazi rnonu
mentalítás föltétele. De ahogy e hierarchia transzcendens és társadalmi alap
jai mínt tárgyi tartalmak foszlanak le a katedrálís mai művészi befogadása
kor s ma kvalitatív emberi viszonyokra és értékekre alapuló hierarchia üzene
leként fogadjuk be, a történelem befogadásának is ez a menete, amikor célja
a múlt értékeinek megőrzése. Mert ez a megőrzés. soha nem lehet defenzív,
nem jelenthet egyebet, mint követelést. Ezúttal azt, hogy legyen kvalitatív em
beri viszonyokra alapuló világ és új világa ezeknek a viszonyoknak. Az össze
roskadó templom hiányuk szimbóluma.
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