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MILTÉNYI TI BOR

Bukits Er nõ raj zai
Min den iga zi mû al ko tás va la hol a le he tet len he lye is, hi szen épp az esz té ti kai be fo ga-

dás ban él het jük át drá mai erõ vel azt, hogy vol ta kép pen „nem ne künk van nak tit ka ink, 
ha nem az iga zi tit kok bir to kol nak ben nün ket” (Jung). Ilyen ese tek ben szok tam érez ni, 
hogy iga zá ból csak is a le he tet len dol gok kal ér de mes fog lal koz ni. Ahogy a mû vé szet 
ha tá ra i ból tud hat juk meg, mi a mû vé szet, úgy a be teg ség ha tá ra i ból azt, hogy mi az 
egész ség. Bukits Er nõ, ki lenc éves, autizmussal élõ kis fiú raj zai egy szer re kí nál ják fel e 
két kér dés kör együtt lá tá sá nak a le he tõ sé gét.

Az autizmus kó ros ön ma gá ra irá nyult sá got fed. E kró ni kus ön fi gye lem kon cent rált 
te ré ben el vész a kül vi lág (ma ga tar tá si és kom mu ni ká ci ós za va rok) és az ér ze lem (em pá-
tia hi á nya), csak az autisztikusan sé rült ego ma rad, mint egyet len va ló ság. A hét köz na-
pi em ber va ló ság ér zé ke lé se az ér zék szer vi ész le lé sen és az ezt je len tõ sen be fo lyá so ló 
tu da ti té nye zõk (em lé kek, ér zel mek, elõ í té le tek) ket tõs sé gén ala pul. Va ló já ban szí nek 
he lyett in kább fo gal ma kat fo ga dunk be, így nem an  nyi ra a sze münk kel, mint in kább a 
tu dat tar tal ma ink kal lá tunk: a vi lág et tõl lesz jelentésteli, ko he rens és ant ro po morf szá-
munk ra. Az autista ez zel szem ben olyan nak lát ja a dol go kat, ami lye nek azok va ló já ban: 
sem le ges nek (va gyis ér zel mi és gon do la ti elõ í té le tek tõl men te sen ész lel). Az õ vi lá ga 
nem ér zel mes és em ber ar cú, nem gon do la tok ál tal ren de zett fik ció, ha nem hi deg, üres és 
pre cíz op ti kai re a li tás. Di gi tá li san lát: te hát min den moz za nat azo nos ér té kû szá má ra.

Va ló szí nû, hogy épp az autizmussal élõk ma ga tar tá si és kom mu ni ká ci ós ne héz sé ge 
az ára gyak ran meg fi gyel he tõ kü lön le ges ké pes sé ge ik nek. Az autista savantok (tu dók) 
vég te len me mó ri á juk kal köny vek ez re it ké pe sek hi bát la nul „le fény ké pez ni” az agyuk-
ban, fan tasz ti kus fej szá mo lá si ké pes sé ge ket mu tat nak, avagy tö ké le te sen le raj zol ják egy 
fu tó lag lá tott nagy vá ros lát kép ét min den ap ró rész let re te kin tet tel! E zse ni á lis nak tû nõ 
ké pes sé gek azon ban több nyi re prak ti ku san nem jók szin te sem mi re, egy részt mert az 
autista ne he zen tud al kal maz kod ni kül sõ aka ra tok hoz, más részt mert in for má ci ó kat tá rol-
ni és ma te ma ti kai mû ve le te ket meg ol da ni a szá mí tó gép még ná luk is sok kal gyor sab ban 
tud, az op ti kai rész le tek pre ci zi tá sát il le tõ en pe dig ott a fény ké pe zõ gép. A savantok 
raj za i nak se esz té ti kai cél ja, se esz té ti kai tar tal ma nin csen: ki csit la zán ke zelt mû sza ki 
raj zok ra em lé kez tet nek („kli ni kai re a liz mus”). Nem a szu ve rén ego be szél te hát itt, vagy 
a stí lus, il let ve a nyelv, és nem is az Is ten – aho gyan a mû vé szet tõl meg szok tuk –, ha nem 
a sé rült autista szub jek tum (ami nem au to nóm-, ha nem pusz ta technikai-ego. Azo nos 
ön ma gá val, de csak a kü lön le ges pszi chi kai ál la po ta õ ma ga. Ké pei pe dig sé rült tu da ta 
szer ke ze té nek áb rái).

Az újabb fel té te le zé sek sze rint vi szont még is csak le het az autizmusnak tu do má nyos, 
sõt esz té ti kai tar tal ma is: mi kor a be teg ség eny hébb vál to za tá val ál lunk szem ben. Olyan 
zse nik, mint Einstein vagy Mo zart, af fé le majdnem-savantok le het tek: elõ í té le tek õket 
sem be fo lyá sol ták, szo ci á li san is elég gyen ge lá ba kon áll tak, in tel lek tu á lis, il let ve mû vé-
szi tel je sít mé nyük pe dig mes  sze meg ha lad ta az em be ri di men zi ót. Nyil ván az ará nyok-
ban rej lik a ma gya rá zat: a be teg ség ese tük ben nem et te meg a szu ve rén egót, in kább csak 
fel sza ba dí tot ta ve le szü le tett te het sé gük szá má ra kü lön le ges autisztikus ké pes sé ge i ket.

Bukits Er nõ meg döb ben tõ raj za it néz ve szin tén er re az el ké pesz tõ le he tõ sé ge ket 
ma gá ban rej tõ félautisztikus ál la pot ra gon dol nék, mi vel a pszi chés za var tí pu sos vi zu á lis 
min tá za ta in túl szá mos ori gi ná lis esz té ti kai szen zá ció is azo no sít ha tó ná la. A kü lön le ges 
ál la pot ra uta ló je gyek per sze szá mo sak: az ér zel mi kö zöm bös ség-hu mor ta lan ság, a fo tó-
sze rû pre ci zi tás a rész le tek ben és a tér áb rá zo lás ban egy aránt, az abszt rak ci ós és több let je-
len tést be vin ni aka ró in ten ció hi á nya, a nyo masz tó te ma ti kus fixációk, a fan tá zia, a ké pi 
ko he ren cia és a fo gal mi lá tás de fi cit je és az em ber áb rá zo lás mi ni má lis szint je. Igen ám, 
de az emo ci o ná lis ste ri li tást min dig szí ne zi va la mi fur csa, nyo masz tó at mosz fé ra is (ami 
a te ma ti kus kény sze res ség bõl, va la mint az em ber áb rá zo lás szin te tel jes hi á nyá ból, il let-
ve zavarba ejtõen na iv vol tá ból is kö vet kez het). Bo nyo lult „szá raz ság” te hát ez: na gyon 
is em lé kez tet ar ra a sze mély te len, hi deg te kin tet re, ahogy a mû vé szi for ma ide gen sze-
rû más vi lá ga néz min den al ko tás ból. A fo tó sze rû pre ci zi tást és a tér áb rá zo lást il le tõ en 
pe dig egye ne sen po é ti ká já nak ab szo lút mi nõ sé gi moz za na ta i hoz ér kez tünk el. Vég te-
le nül ar tisz ti kus, ere de ti és vir tu óz az a fir ka sze rû, nagy vo na lú rajz mo dor, aho gyan a 
szin te kö vet he tet le nül bo nyo lult, tér be moz du ló pil la na to kat meg ra gad ja, ha tal mas 
áb rá zo ló- és ki fe je zõerõ vel. Lé leg zet el ál lí tó an pre cí zen fo gal maz meg e la za és vad tech-
ni ká val olyan bra vú ros rö vi dü lé se ket és ta ka rá so kat, me lyek a pil la nat tört ré sze alatt 
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zaj la nak le (üge tõ lo vak ár nyé kuk kal egye tem ben, szá gul dó au tók, vil la mo sok). Ez biz-
tos, hogy nem csak a me cha ni kus savant-kézügyesség, ha nem ve le szü le tett kü lön le ges 
rajz te het ség! Lát ha tó an nem el sõ sor ban mû vé szi szán dék ve ze ti õt sem, in kább mint ha 
a le he tet len lát vá nyok fe gyel me zet ten-eg zal tált rög zí té sé vel akar ná meg sze lí dí te ni, sa ját 
va ló sá gá nak ré szé vé ten ni ezen ere de ti leg szá má ra ijesz tõ en za va ros vi zu á lis kons tel lá ci-
ó kat (va gyis a kép ál tal tisz táz za ma gá ban az ere de ti leg ér tel mez he tet len szisz té mát).

A mû vé szet ese té ben az esz té ti kai szán dék hi á nya azon ban nem ki zá ró ok, aho gyan 
meg lé té bõl sem kö vet ke zik föl tét le nül ér té kel he tõ al ko tás (lásd a di let tán so kat). Er nõ 
fo gal mi lag ar ti ku lá lat lan te kin te te és erõs kép al ko tó te het sé ge együtt fur csán el emelt, 
pa ra do xo nok kal te li kép vi lá got ered mé nyez. A kom po zí ció egé sze min dig sta bil és zárt, 
me lyet moz gás ban le võ ké pi mo tí vu mok eset le ges sé ge i vel tölt ki. Szá raz és fa nyar szín-
vi lá ga stí lu sá nak szin tén mi nõ sé gi té nye zõ je. Mély sé ge sen hi te les min den moz du la ta: 
élet igaz sá ga azo nos mû vé szi igaz sá gá val, ami a pszi chés ál la po tá val szem ben foly ta tott 
he ro i kus esz té ti kai küz del me ként ír ha tó le. Nem el ve szik az autizmusban, ha nem mû vé-
sze té ben hasz nál ja azt, és ké pe i vel har col el le ne.

Er nõ mû vé sze té nek je len tõ sé ge ab ban áll, hogy a mû vé szet és a pszi chés fej lõ dé si 
za var ha tá rá ról nye rünk ál ta la új rá lá tást az esz té ti kai szfé ra mi ben lé té re. Bi zo nyít ja, 
hogy a sze líd autizmus fe lõl is nyíl hat út a mû vé szet irá nyá ba (nem csak a pa ra no ia 
fe lõl, ahogy ed dig Csontváry- és Papp Ger gely-ku ta tá sa im alap ján fel té te lez tem). Õ 
sem kul tu rá lis min tá kat utá noz, ha nem sa ját ma gá ból fe de zi fel új ra a mû vé sze tet ma gát 
(nem pe dig az egyen le te sen nyo masz tó esz té ti kai patográfiát, va gyis az el me be te gek 
„mû vé sze tét”). A kü lön le ges ál la po tá ból fa ka dó im pul zu sok és a szü le tett te het ség 
fe szült sé gé ben eg zisz tál az, amit õ csi nál. Mû vé szet és nem-mû vé szet paradoxona 
kü lön le ges esz té ti kai ér ték szü le té sé nek le het a he lye: ha egy mû ér té kes, ak kor a ben ne 
lé võ nem-mû vé szi moz za na tok is ér de kes sé vál hat nak. Er nõ raj za in pél dá ul a tisz tán 
ol dal né zet bõl áb rá zolt mo tí vu mok meg le põ en na i van mo del lál tak (il let ve pont olya nok, 
mint amit egy át la gos ki lenc éves tud…). Ezek a frag men tu mok azon ban nem lóg nak ki 
bán tó an ext rém-pers pek tí va bra vú ros kör nye ze tük bõl, in kább még ér de ke seb bé te szik 
az össz ha tást (ahogy Csontvárynál is mi nõ sé gi moz za nat a he te ro ge ni tás, nem pe dig 
a di let tan tiz mus, vagy az el ural ko dó ab nor mi tás je le. Hogy a ké pi koherenciazavart a 
mû vé szet tör té né szek men  nyi re nem ke ze lik he lyén, jó pél da, hogy a „Ma rok kói ta ní tó”-
ról le re tu sál ták a hát tér fá it, mond ván, hogy egy ilyen jó fes tõ biz tos nem fest he tett ilyen 
gye re kes fákat…). Er nõ kü lön le ges ál la po ta mû vé sze té nek ru gó ja, vi szi õt az autizmus 
el len õriz he tet len sod rá sa, de kre a ti vi tá sá val mint ha épp ez el len küz de ne. Sem mi ben 
nem lát je le ket és je len té se ket, csak konk rét és la pos vi zu á lis té nye ket ész lel, még is esz-
té ti ka i lag ref lek tált ké pei a szu ve re ni tá sá ért küz dõ sé rült ego szim bó lu ma i vá lesz nek. 
Meg jó sol ha tat lan, hogy mi lesz az õ mû vé szi jö võ je, de hogy je le ne már van ne ki, az 
biz tos, és nem is akár mi lyen!


