
teremtett központi tér- és tömegrendszerének harmóniáját így rombolta szét. a (barokk)
hosszház hozzáépítése. .

Végeredményben arra lehet következtetni, hogy a latin-keresztény templom építöművé
szete az említett stílusokban alapvető.elléntétet tartalmazott. Ezzel tusakodott a müvészet '
állandóan. Hiszen a művésziniegvalósítás mindig harmóniábá foglalás és harmónia
teremtés igényével lép fel. Minden részletet összefogó és ömnagát minden részletben kife
jező harmónia az, amire a művészet törekszik és ami által létezik. Egységet akar.rszámára
minden részlet "szükséges". Rendezett gazdagságot, amelybenminden részlet esetleges
ségét megszünteti az egész belőlük teremtett értelme. A míivészi megformálás mint összes
séggé rendezés ellentétben áll a hossianti irányultsággal - tehát azzakamely a hierarchiá
ban a konkrét közösség viszonyát érvényesítette. Közösségi szellemévelkerültellentétbe,
mert az összegezés harmóniáját akarta közös valóságga tenni, mert a szellem világában
akarta a harmóniát rriegteremteni. Amikor a közösség alapját adó közöst formálja és létez
teti, akkor kerül a· közösséggel - annak rendjével - ellentétbe. A müvészet egyszerre fejezi
ki és tagadja tehát a közösség létmódját. merta közösr-harmóniénak akarja és ekként is
igyekszik azt megvalósítani. .

Az útipoggyasz
PiUnlul' JOGI e.1ék6n

BODNÁR ISTVÁN

Minek az óra,
és minek a térkép

A tengericsillagnyugalma;
és a.havasi gyopár igyekezete
a ránk testált
.útipoggyász.
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Major.Zltla Lajos: AJSA. Civilizációnk XX. szá
zad, végi állapotát "alószínüleg a televízió tük
rözi leghívebben. Atévé napi adásaiban képek
és látványok önkényesegybefüzésével ott nyü
zsög az élet kivonatolt változatossága. Hírek és
hírek. valódi és fátszatesemények! És mégis: a
mai ember - egyik közöriyéta másikra cserélve
- egyre unatkozik. Képzeletét a világ nagy el
lentmondásai - mint mondjuk: az éhezéskontra
szupergazdagság> nem tudják lázba hozni. Mint
ahogy hidegen hagyják érzékeit a fegyverkezési
statisztikék is. Masszív öntudatossága - kikezd
hetetlen: ö a modern társadalom Fogyasztója;
így másra nem, csak önmagára kívánesi. Nem
meglepö tehát, ha a jóléti társadalom eme dísz
polgára azzal sem törödik, hogyha rnoralitásá- .
nak nincs fogható mércéje: az valamikor nyom
talanulelveszett.

Ezen az ezüstszürkébe váltott. komputerizált
világon talán már segítség sincs: rohan önmaga
vesztébe. Hacsak ... ! Hacsak egy valamilyen űr

béli, "tévéntúli" lény megjelenése képernyős

glóbuszunkon nem gyÚjt végre világosságot.
Mert talán csak egy ilyen különleges, Földön kí-

vüli lény - a maga makulátlan érzéseivel s szüz
tiszta ,gonslolataival. - tudná -ráébreszteni ko
runk emberét a szomorú igazságra: az alkotó. a
gondolkodó homo sapiens helyett önmagát
csak Egyazonná, Négyszögletessé• . vagyis qSak
Fogyasztóvá volt képes formální.

A nagy r~ébresztfspersze csak a mesében le:
hetséges. Es ott is csak az olyan angyalszerü,
"tévérltúli" lények segitségével. mlntamílyen a
képzeletszülte Ajsa is. aki - Major-Zala Lajos
meseregényének hőseként - puszta felbukkaná
sával figyelmeztet: másként is,' szebben is élhet
nénk e számunkra kijelölt bolygon.

A képzelet és valóság. kapuját szélesre. táró
meseregény müfaja rendkívül nagy írói szabad
ságot kínál az alkotónak. Major-Zala Lajos, a
Svájcban élő magyar lírikus elsö prózakötete
azon bán ezzel csak részben. mondhatnh óvato
san élt. ígyaz Ajsa, a többféle hang kipróbálása
megszólaltatása mellett is t$ak-:-az emberiség~
vöjét .féltö, szelíd aggodalmaskodássé alakult.
(Aurora Könyvek; Müncheti,1983)

.De Coli Lajos
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