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ZA LÁN TI BOR

A tér és az idõ ct-metszetei
Tû nõ dé sek Olasz At ti la ké pei fö lött

Az élet kor – je le sen a fi a tal ság – nem esz té ti kai ka te gó ria. Ezt azért tar tom fon tos nak hang sú lyoz-
ni, mert ami kor Olasz At ti lá ról mint fi a tal, mi több, túl fi a tal fes tõ rõl be szé lünk, gya kor la ti lag nem 
mon dunk sem mit a mû vé sze té rõl, ho lott azt hi het nõk, hogy igen. A fi a tal ság – már mint hogy 22 éves, 
en nek el le né re a há ta mö gött már ép pen egy tu cat ki ál lí tás van – föl em lí té se több nyi re gel lert ad a tel-
je sít mény nek. Vagy a ment ség ke re sést, vagy a sze mé lyi ség ger jesz tést fel té te le zi. Ho lott en nek a (va-
ló ban na gyon fi a tal) fes tõ nek nincs szük sé ge ment sé gek re, ahogy ger jesz té sek re sem. Ki állt, vál lal ta, 
meg nyer te, el ve szí tet te, el dõlt vagy el fog dõl ni – in nen tõl kezd ve a ring ben nincs meg ál lás, zúg nak 
a po fo nok. Ne is for szí roz zuk ezt a zic cert to vább. 

Mun kái fö lött el tû nõd ve az jut eszem be, és ez ta lán fon to sabb, ha van par exellence köl tõ, ak kor 
kell le gyen par exellence fes tõ is. Olasz At ti la ilyen: a vi lág leg egy sze rûbb dol gát mû ve li, ami kor te-
szi, amit ten nie kell, fest, mi vel nem is na gyon tud mást ten ni. Lát szó lag na gyon egy sze rû és ké zen-
fek võ el fog lalt ság ez szá má ra, va ló já ban egy élet ál lan dó meg le beg te té se pók fo ná lon. A sza ka dé kot 
pe dig nyil ván meg fog ja is mer ni, ha még nem is mer te meg ed dig, ami elõt te, vagy alat ta tá tong. Nem 
tu dom pon to san, hogy mi ó ta, de a mû ve i bõl ki de rül, hogy mi ért fest. Vi lá gá nak két pó lu sa van: a 
ká osz és a rend, és egy szán dé kát biz to san ki ol vas hat juk a mun ká i ból: e ket tõ kö zött meg ta lál ni az 
egyez te té si pon tot. Nagy ka te gó ri ák, sok élet mû szü le tett eb bõl az am bi va lens sze re lem bõl – és sok 
élet ment már rá. Ke vés bé pa te ti ku san szól va, mun kái a vi lág ban lé võ pon to sí tá so kért ví vott harc ból 
kris tá lyo sod nak ki. El sõd le ges té má ja a tér ben föl lel he tõ, mi több, te remt he tõ rend, és en nek a mó do-
za tai. Nem vé let len te hát, hogy mû ve i ben az idõ prob le ma ti ká ja fel fo ko zott for má ban van je len. És 
itt áll junk meg egy pil la nat ra. Egy met szés pil la nat ra – avagy egy pil la nat met szés re.

Ha vé gig ha la dunk leg fris sebb mun ká in, egy vi lá gunk ban azért csak -csak ál lan dó an je len lé võ 
elem, tör me lék, hor da lék hi á nya tû nik fel azon nal szá munk ra. Az em be re lem, em ber tör me lék, em ber-
hor da lék hi á nya. Ezek nek a ké pek nek va la ho gyan – de min den képp – az em ber hi ány a jel lem zõ jük, 
és ha ala po san el idõ zünk elõt tük, ben nük, azt kell lás suk, hogy a raj tuk ke let ke zett, meg ra ga dott, be-
fo gott vagy szét met szett te rek nem is al kal ma sak az em be ri élet ki hor dá sá ra, el vi se lé sé re. A kér dés 
már csak az, elõt te va gyunk-e még az em bert vi se lõ tér lét re jöt té nek a meg al ko tás pil la na tá ban, vagy 
már re mény te le nül és vég képp utá na. Mi fé le ta pasz ta lat az, ami a fes tõt ezek re, épp ezek re a tá jak ra 
ve zér li? Sej té sünk, hogy nem a ké pe ken, ha nem azok mö gött, a lét re ho zás ak tu sá ban kel le ne ke res-
nünk a hi ány zó em bert. El kép zel he tõ, hogy meg ta lál juk, de még ez sem fog ja meg ma gya ráz ni a kül-
sõ, szem lél he tõ em ber hi ányt. Ha na gyon akar juk, né hol em ber ár nyak ra vagy ár nyék em be rek re buk-
ka nunk, vagy csak az em lé kük sej lik fel a ké pe ken, de le het, hogy mind ös  sze be le ma gya ráz zuk eze-
ket a fel sej lé se ket az ûr hi de gé be, vagy a for ron gó és fod ro zó dó õs anyag tük rö zõ dé se i be, me lyek vá-
rat la nul szo ros kö zel ség ben van nak egy más hoz Olasz szer ke ze te i ben. Per sze min den a geo met ria le-
fe dé sé ben, vagy ki ta ka rá sá ban. Olyan ér ze te van a ké pek né zõ jé nek, hogy a fes tõ elõbb meg akar ja 
ke res ni a vi lág ban mû kö dõ, mû köd he tõ, mû köd tet he tõ ren det, szer ke ze te ken ke resz tül meg va ló sít ha-
tó egyen sú lyo kat, hogy azu tán, majd, ta lán, egy szer, be is lak ja, be is la kas sa a föl ta lált te re ket, föl-
tárt vagy föl tá rul ko zó di men zi ó kat. 

Föl lel he tõ per sze itt egy egy sze rûbb meg ol dás is az ér tel me zõ szá má ra, még pe dig az, hogy mind-
ös  sze sen konst ruk ti vis ta kí sér le tek nek, meg kö ze lí té sek nek te kint sük a ki ál lí tott al ko tá so kat. A fes tõ 
te ret metsz, a met szés – le gyen ke reszt for má jú, vagy ép pen csak át ló sze rû – a kép te ret négy, leg ke-
ve sebb két kü lön bö zõ tér rész re bont ja, a szí nek és tó nu sok kü lön fé le mély sé ge ket te rem te nek, rit mu-
so kat hoz nak lét re, és kész a lát vány, a kép bel sõ moz gá sa, rit mu sa, köl té sze te vagy drá má ja. A Pil la-
nat met szet cím ta lán így nye ri el ér tel mez he tõ sé gét. A pil la nat met szet nyil ván a fo lya mat meg ra ga dá-
sá nak kí sér le te, az az a fo lya ma tok rög zí té sé nek az ered mé nye. Mint ha a fes tõ be tol ná a ma ga sa ját sá-
gos com pu tertomográfjába a te ret és az idõt, met sze te ket ké szí te ne ró luk, és eze ket a met sze te ket ta-
nul má nyoz za kép for má ban, il let ve te szi ta nul má nyoz ha tó vá. 

Nem gon do lom, hogy ez az ol va sat mes  szebb van az igaz ság tól, mint az elõ zõ gon do lat sor, és azt 
sem hi szem, hogy kö ze lebb len ne. Olasz At ti la a tér pon to sí tá sá ra tesz he ro i kus kí sér le te ket, a kí sér-
let ma gya rá zó ja ter mé sze te sen ná la csak is pon tat la nabb le het. 

A mû vé szet ál ta lá ban, je len eset ben pe dig egy konk rét idõ szak/kor szak fes tõi al ko tás so ra nem eg-
zakt meg ol dá so kat ke res, ha nem a lét be ve tett ség esé lye it kí sér li meg fel ku tat ni és meg ra gad ni. Az az 
in nen a na gyob bat; va gyis em be ri vé ges ség bõl az uni ver zá lis be lát ha tat lant. A fa lon lát ha tó ké pek vi-
lá gá ban két fo gó dzó kí nál ko zik – és ér de kes mó don egyik sem a met szés, amit oly sze re tet tel al kal-
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maz mód szer ként a fes tõ. A két fo gó dzó a kris tály és a mag. Elõ zõ egy ko ráb bi al ko tás fo lya mat köz-
pon ti ele me, és jel le gé nél fog va vég ter mék, utób bi a hoz zánk idõ ben leg kö ze lebb ál ló ké pek cent ru-
mát ké pe zi, és ki in du lá si szim bó lum. 

A kris tály zárt elem, gyûjt, meg tör és vis  sza su gá roz. Sok fé le sík lap ban va ló ki ter je dé se és egy be-
fo gott sá ga le he tõ sé get ad a sok fé le szem él he tõ ség re és vis  sza tük rö zés re. A kris tály idõ szak ké pei, ha 
jól ér tel me zem, egy sû rû sö dé si fo lya ma tot tesz nek a ma guk nyel vén szem lél he tõ vé, a go moly gás, a 
mélyvörösök, bí bo rok és mély ké kek mö gött ott for tyog az õs anyag, mely kris tály lé té nek ki hû lõ pil-
la na tá ra vár. Ezek a ké pek ma gu kon hor doz zák a ki tö rés ve szélyt, a szét szó ró dás esé lyét, a szí nek és 
for mák küz del me kö zel sem ígér nyug vó pon tot. A mag meg je le né se olyan gra vi tá ci ós pon tot je lent, 
amely tér ben le beg te ti és meg tart ja ott az anyagda ra bo kat, anyag ki ter je dé se ket, ám szük ség ese tén 
be is ke be le zi azo kat. Az ûr be lép ki a be fo gó tu dat, és jól ki ve he tõ en már em be ri test résztor zu la to-
kat is meg pró bál vi lá gá ba be le ren dez ni a köz pont ként funk ci o ná ló mag. Le het, hogy az em ber meg-
szü le té sé nek le szünk a ta núi a fo lya mat le zaj lá sa után? Avagy, az em ber el vesz té sé nek újabb kí sér le-
te-drá má ja zaj lik le a sze münk elõtt? 

 Von zás és szét szó ra tás, fan tasz ti kus fil mek re as  szo ci ál ha tó (as  szo ci ál ta tó?) tá jak és a tu dat alat ti-
ban go moly gó alak ta lan és ér tel mez he tet len szín- és köd to lu lá sok, ke ve re dés és geo met ri ai alak za-
tok ba be le ren de zõ dõ ki vá lás – egy élet be in du ló em ber ér tel me zi ben nük ma gát. Ki met szett pil la na-
tok és pil la nat met sze tek – úgy tû nik, a ká osz és rend játsz má já ban még ko rán sem dõlt el sem mi. A 
küz de lem fo lyik, és még so ká ig fog foly ni. En nek már csak így kell len nie, ha va la ki ko mo lyan ve-
szi azt, amit csi nál, és azt, hogy csi nál nia kell, amíg a vég sõ dön tést ki mon da ni tud ja, ha egy ál ta lán 
ki le het mon da ni ilyes mit. 


