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A Nemzeti Galéria labirintusszerü kiállitóhe
lyiségében járva azon gondolkodom, igaza
volt-e Keatsnek, hogy a szépség igaz, s az igaz
ság szép. Beauty is truth, the truth beauty.
Festmények körben a falakon, s a padlón
zavarbaejtő közelségben-közvetlenségben
szobrok. Az elmúlt húsz év művészeti doku
mentumai. Szándékosan írtam dokumentumo
kat alkotások helyett, mert a kiállítást immár
harmadjára végigjárva sem érzem azt a varázs
latot, amelyet Arany János a művészet sin e
qua non-jaként emleget. Hiányzik belőle "ami
személyes és ami szent". Inkább csak jelsza
vak, szellemi és materiális aktualitások, keres
gélés, kétségbeesett, suta karnyújtogatás sok
isten és ember felé. S közben a XX. század
második felének - mindennapi ~letünknek 
valamennyi pokoli bugyra: magány és tömeg,
erőszak, emberi mivoltunkat zsugorító gigan
tománia.

... the truth beauty. Nézem Duane Hanson
Supermarket ladyjének karján a véraláfutáso
kat, a lefutott szemeket a harisnyáján. Ez len
ne a xx. századi nő, a reneszánsz Venusok
utóda, akinek e szoborba formált képét az utó
korra hagyjuk? A fogyasztói társadalom elhí
zott rabszolgája, akiből kiveszett minden inti
mitás: hajcsavarókkal a fején, szégyentelenül
tolja dugig telt bevásárlókocsiját. Körülötte
mindennapi materiális életünk attribútumai:
egy képen harisnyák, kézitáskák és cipők, pult
női fehérnemükkel. Körben a' falon gigantikus
méretben érzékeink, melyekkel a bennünket
körüláradó anyagi világot befogadjuk.

A műveket szemlélve úgy tűnik, szellemi lé
tünk végleg megsemmisült. De mégsem - hi
szen vannak jelszavaink, melyekkel próbáljuk
óvni a magunk cseppjeit az öröklét vizéből.

Don't shoot civilians! (Ne lőj civilekre!) - har
sog a magát Rózsaszín Hölgynek nevező mü
vésznö képén a felirat. Harcolunk, hogy ne
kelljen harcolnunk, jelszavakat kiabálunk,
hogy ne legyenek többé jelszavak, és ledöntött

régi bálványaink helyébe popbálványokat
emelünk. De magabizonygató bátorságunk,
öntudatunk és függetlenségünk hangoztatása
közben szükölünk túlzsúfolt magányunkban.
Csak tömeg van, de társ nincs, mert bár képe
sek lettünk az anyagot legyőzni, az mégis egy
re több teret tölt be köröttünk. így zsugorodik
lassan repülőtéri várótermekbe és metróál
lomások peronjára társasérintkezésünk lehe
tősége, ahol a tömegben, arcát zárkózottra
igazítva, ki-ki bámulja a síneket. Magányosak
érzelmeink, a félelem és a fájdalom is, melyet
nem oszthatunk meg senkivel; amely leszűkíti

és valószínűtlen távolságba lendíti előlünk a
környező világot.

Próbálunk hát keresni valakit, egy transz
cendens lényt, aki eloszlatná magányunkat és
fájdalmunkat. De "Isten halott". A Jó Pásztor
szobra is inkább bálvány, zaklatott idegeink
vezérelte óriási látomás, alakja nem kínál
megváltást. Megváltásunk, a kereszt mísztéríu
ma is töredezett, a kereszt szétcsúszott szárain
Mantegna rövidülésben ábrázolt Krisztusának
mai változata; a falon óriás mementóként tar
ka kazula lóg ernyedten.

Pilinszky János idéz egy francia költöt, aki
szerint "a remekmű megtanít. vágyakozni az
után, ami a mienk. S mi is lenne egyéb a ke
gyelem isteni csodája?" Ezek között a művek

között is feltámad a vágyunk, nem is vágy ez,
inkább egyfajta szomjúság. Szomjúhozzuk az
"igazat" is a sok "valódi" között, az igazat,
amelynek megismerése a kegyelem. A müvé
szet pedig egyszerre hálaadás és kegyelemtel
jes megismerés. A mindennapi élet pillanat,
melyben vágyak ébrednek s illannak el betel
jesületlenül, de az öröklét, a halhatatlanság tit
ka Istené. Nem akarok hinni saját ördögi kép
másunkban, abban az elbizakodott hitben,
melyet ezek az elbizakodott müvek tükröznek.
Hinni szeretnék azonban abban, hogy a jólét
ben is megmaradhat bennünk annak bizony.
sága, amit kiválasztottságnak nevezünk; s a
művészet - úgy, mint a régí korokban, melyek
ről hajlandók vagyunk megfeledkezni - képes
lesz visszasugározni e bizonyosságot.
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