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derült ki, vagyis hogy az interszubjektivitás hiányzott belőle a leginkább. 
Az akció-kép, a face-to-face viszony csak szerkezeti szinten volt adott, és ez 
homogenizálta és elszemélytelenítette mindkét oldalát – a közös ellenség 
miatt mellékessé vált minden ellentét és konfliktus az innenső oldalon, viszont 
az ellenség maga szintén nem öltött igazán testet, a háború nem volt igazán 
akció, vagyis harc Sartre-ék számára, inkább csak egy mindenhol ott lévő, 
mégis megfoghatatlan képzeletbeli Másik állandó fenyegetése.14 A háború 
után azonban hirtelen minden megváltozott, mindenkin úrrá lett a politikai 
cselekvés és elköteleződés láza, megindult a személyiséggé válás, vagyis a 
konkretizálódás folyamata, ami pedig hamar előhozta a nézeteltéréseket és 
a konfliktusokat. És mit csinált ekkor Simone de Beauvoir, a tekintet tárgya? 
A háttérbe húzódott, és figyelni kezdte, mit művel Sartre, Merleau-Ponty, 
Camus, Malraux és más értelmiségiek, hogyan mutogatják magukat, ugrálnak 
egymás elé, és csinálnak magukból időnként bohócot. Azután 1954-ban előállt 
egy vaskos regénnyel, a Mandarinok cíművel, amelyben mindezt megírta, és 
akkora sikert aratott vele, hogy rögtön Goncourt-díjat kapott érte.15

A kiállítás egészéről szinte első pillantásra lerí, hogy a szubjektivitás és az 
interszubjektivitás a legfontosabb problémája. És ez a probléma is ugyan-
olyan absztrakt szinten kerül megragadásra, ahogy az előző kiállítások 
problémái. Leginkább a mélység és a felszín, a kívül és a belül viszonyában. 
Merthogy nem jön létre a találkozás, a másik igazi megjelenése, amiben 
annak esetlegességével, puszta adottság voltával, vagyis igazi másságával 
szembesülhetne a szubjektum. Még azon a módon sem, ahogyan Sartre 
híres kulcslyuknál leselkedős példájában, amelyben a másik megjelenése a 
szég yenérzet élményében konkretizálódik. A kiállításon bemutatott videó-
ban van ugyan valami elemi szintű vidámság és játékosság, amely – szintén 
a korszaknál maradva – Matisse életörömére és játékosságára emlékezteti a 
nézőt, az installáció egészét azonban sokkal inkább egyfajta beletörődő szo-
morúság hatja át. Nem két mélység találkozik ugyanis, hanem egy felszín és 
egy mélység, és a felszín hiába színes és vidám, mint Matisse papírkivágásai, 
mégis csupán mimikriként képes létezni, és pontosan ezért a mélység sem 
tud megmutatkozni – az egyikből konkrét semmi válik, a másikból abszt-
rakt semmi. Az egyik éppúgy be van zárva a maga felszínébe és külsőjébe 
(ezért tud uralkodni rajta a forma, amely önálló életet kezd élni a videóban, 

14  Sartre meteorológiai században szolgált a harcok idején, egyébként Raymond Aron 
közbenjárására, amikor pedig fogságba esett, egy idő után egyszerűen eljött onnan,  

„mert mindig nyitva volt a kapu” – ahogy Beauvoir egy helyen beszámol róla.

15  Magyar fordításban: Simone de Beauvoir: Mandarinok. Illyés Gyula és Wessely László 
fordítása. Magvető, Budapest, 1966.

leválik a madarakról, sőt néha teljesen átveszi 
a helyüket a táncban), ahogy a másik a maga 
anyagába és üres mélységébe.
De lehet, hogy nem is itt kell igazán keresni a 
szubjektivitást a kiállítás egészén belül. Még 
valami van ugyanis adva, amiről eddig nem 
tettem említést: maga a bambuszokból össze-
állított rácsszerkezet. Sok minden történt 
már ezzel a szerkezettel Komoróczky Tamás 
korábbi műveiben, megmozdult, meggyűrő-
dött, szétszakadt, itt azonban valami radikáli-
san más dolog történik vele: anyagi formában 
áll elénk, megtestesül. Ez a megtestesülés pedig 
nemcsak belehelyezi a térbe, amellyel átlát-
hatóvá válik, vagyis megjelenik legnagyobb 
riválisa, a mélység,16 hanem kiszolgáltatja a 
szabálytalanságnak, az anyagi véletleneknek 
és hibáknak, a szétesés lehetőségének stb.  
És nem utolsósorban lehetőségeket teremt arra, 
hogy rá lehessen akaszkodni, hogy el lehessen 
rejtőzni benne, hogy esetlegességeket, egyedi-
ségeket lehessen belecsempészni. Valóban itt 
találhatóak a kiállításon a szubjektivitás igazi 
nyomai, jelei, maradványai. Ezek is ugyan-
olyan absztraktak, mint a nagy keretstruktúra,  
a paradicsommadarak és a menyasszony szem-
benállása, és ugyanúgy nem utalnak semmi-
lyen konkrét szubjektumra, mégis közvetle-
nebbül tudnak utalni magára a szubjektivitásra. 
És éppen azért, mert még absztrakt szinten sin-
csenek szituációban, még valamiféle szerepben 
sincsenek, mint a menyasszony és az udvarlói.  
Az installációban egy idő után éppen azt kezd-
jük el élvezni, hogy otthagyjuk a videót és a 
menyasszonyt, és elkezdjük egyenként felfe-
dezni, sőt egyáltalán észrevenni, azokat az apró 
tárgyakat, amelyek a rácsra akasztva lógnak: 
egy kerámiát, amelyik valakinek a lábnyomát 
hordozza magán, egy másikat, amelyiken vala-
milyen tárgynak a lenyomata van, egy harma-
dikat, amin talán egy állaté, egy negyediket, 
amin egy sosem látott formával találkozunk, 
vagy egy paradicsommadár papírsziluettjét, 
amelyet mintha csak ottfelejtett volna valaki 
a rácsra akasztva, vagy egy rossz helyesírás-
sal felírt szöveget, vagy szappanmaradékokat, 
amiket ki tudja miért gyűjtöttek össze, vagy 
épp eg y tiki-taki játékot, amelyik szintén 
biztosan valakié volt, és amelyikben talán 
ugyanannyi filozófia rejtőzik, mint a kiállítás 
keretstruktúrájában, csak lehet, hogy annak 
pontosan az ellenkezőjéről szól. 

16  Itt is adódna egy hivatkozás a korszakból és Sartre 
környezetéből, Maurice Merlau-Ponty filozófiája, 
akinek talán legfontosabb alaptétele az, hogy a 
mélység minőségileg különböző dimenzió a 
felszínhez képest, vagyis nem fordítható belé, 
ahogy a modernizmus matematizált tér-fogalmán 
keresztül, amelyre például a perspektivikus 
ábrázolás épült, azt elgondolni próbálták.

H O R V Á T H  M Á R K  –  L O V Á S Z  Á D Á M

ROTHADÓ SZIRMOK
Sötét esztétika és sötét ökológ ia  
Borsos Lőrinc Virágnyelven  című 
sorozatában 

A melankólia nélkülözhetetlen velejárója minden szubjektivitásnak és 
minden etikának. Minden egyes tapasztalatunkat jóvátehetetlenül és 
kitörölhetetlenül átszínezi a vágy és az annak tárgya közötti szakadék 
sötétsége. A melankólia nem belülről érkezik és a világ külsődlegessé-
gére externalizálódik, hanem eleve ott van a megszűnésre és felbom-
lásra ítélt ökológia gravitációs intenzitásaként. 
Borsos Lőrinc Virágnyelven című képsorozata az elsötétült ökomimé-
tikus praxis kimagasló eredménye. A Virágnyelven sorozat a Botanika 
és Politika című kiállítás1 keretén belül látható a Kisterem Galériában 
Gosztola Kitti alkotásai mellett. Borsos Lőrinc festményein a termé-
szet beárnyékolódik az ökológiai katasztrófa hipertárgy-szerű fenye-
getése által. 
Timothy Morton esztéta és filozófus Ecolog y Without Nature című 
kötetében bevezeti a „sötét ökológia” fogalmát. Mint írja, „a sötét 
ökológia egy melankolikus etika. Mivel képtelenek vagyunk kivetni 
magunkból vagy felemészteni a másikat, (...) a cselekvőképességünk 
felfüggesztődik ”.2 A sötét ökológia melankolikus attitűdje esztéti-
kus formát is ölthet. A természeti létezőkkel nem mint tiszta, ártat-
lan alteritásokként találkozunk, hanem a felbomlás és az összeomlás 
tüneteiként. Egy olyan etikai és esztétikai álláspontot jelöl, amely 
nem letagadni kívánja a negativitást, hanem éppen ellenkezőleg, 
prezerválja és konzerválja a melankóliát, „megtartja az ökológiai 
katasztrófa árnyékában élt élet sötét, depresszív jellegét”.3 Arra mutat 
rá a világ „vége”, hogy mindig egyek vagyunk a világ melankolikus, 
folyamatos pusztulásnak alávetett lényegnélküliségével.4 Nem a tisz-
taságra, a természet megtisztítására, purifikációjára kell törekednünk 
a sötét ökológiai felfogás értelmében, hanem a koszban és szennyes-
ségben való megmaradásra. Morton szerint sötét ökológusokként „az 
általunk kitermelt ragacsos rendetlenségben kell megmaradnunk, sőt, 

1  Borsos Lőrinc, Gosztola Kitti: Botanika és Politika. Kisterem Galéria, Budapest, 
2016. október 28 – december 2. Kurátor: Zsikla Mónika 

2  Timothy Morton (2007) Ecolog y Without Nature. Rethinking Environmental 
Aesthetics (Cambridge: Harvard University Press), 186. 

3  Morton 2007: 187. 

4  Uo. 

azonosulnunk kell ezzel a szennyes csúfsággal”.5 A sötét ökológiának 
nem célja elérnie a nagybetűs Másikat, vagy egyesülni ezzel a redu-
kálhatatlan alteritással: „meghagyja a dolgokat úgy, ahogy vannak”.6 
A Kisterem Galériában látható Botanika és Politika kiállítás címe is 
utal arra, hogy a növények is fontos politikai aktorokként tételeződ-
hetnek. Borsos Lőrinc Tulipa ’Semper Augustus’ című képe egy fény-
telen, sötét alapból emelkedik ki, azonban ez a kiemelkedés csupán 
időleges, mivel a Tulipa ‘Semper Augustus’ már nem létezik, tehát egy 
kihalt virággal van dolgunk. Az ökomimétikus gesztus, amelyet ez a 
festmény megvalósít, az elhalt kísérteties visszatérését eredményezi. 
A sötétből szellemszerűen kísértenek a növény halvány, piros elszíne-
ződései, melyek egy vírusos fertőzés következményei. A sötét ökológia 
folyamatosan visszaszívja magába az attól csak látszólag elkülönülő 
inoperatív ágenseket. Esztétikai értelemben a ‘Semper Augustus’ 
tulipán különlegességét és értékét – amely az 1637-es tulipánőrület 
fékeveszett spekulációjába torkollott – a virág szirmait megszálló 
mozaikvírus adta, amely nem sokkal később a virágfajta teljes eltű-
nését eredményezte. A művészi nyelv kudarcossága képtelen egészen 
lehatolni a dolgok titkos mélyére.7 
A válságban, pusztulásban lévő természetnek több köze van a halál-
hoz, az élő halottsághoz, mint az élethez. Ebből adódóan az ökológiai 
témájú esztétikai gyakorlatnak, és általánosságban az ökokritikának 
mint politikai geszt usna k „a ha lotta k hoz kel l csat la koznia”. 8 
Problematikussága és ellentmondásossága ellenére a sötetbe merülő 
természet redukálhatatlanul közel áll hozzánk.9 Ebben az értelemben 
az ökológiai álláspont nem transzcendálja a természet tisztátalansá-
gát, a beszennyezett antropocén korszak bomlottságát. A sötét öko-
lógia legfőbb jellemzője az, hogy „helyben marad”, még ha ez a hely 
groteszkül deformálódott, sőt, egyenesen lakhatatlan is.10 Mérgezett 

5  Morton 2007: 188. 

6  Morton 2007: 196. 

7  Uo. 

8  Morton 2007: 201. 

9  Morton 2007: 200. 

10  Uo. 

Komoróczky Tamás
Feltáró intuíció / az immanencia megragadja a transzcendenciát és meghatározza 
önmagát, 2018, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest © Fotó: Eln Ferenc
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sárban kell leragadnunk, sőt, már abban vagyunk leragadva, a radio-
aktív, anti-vitális talaj ölelésében, az olajfoltok feketeségében, és nem 
áhítozhatunk valamilyen tiszta földre.11 A természet folyamatosan 
visszatér, ez az örök visszatérés viszont nem egy reményteli találko-
zás lehetőségét vetíti elő, hanem „élettelen, rettentő és mechanikus 
jelenlétként” adódik.12 Ebből a roncsoltságból egy olyan közösségiség 
lehetősége merül fel, amely „excentrikusságával” felkelt bennünket 
a romantikus természetimádat „szendergéséből”.13 Furcsa és kísérte-
ties tájon találjuk magunkat, a katasztrófa által beárnyékolt térbeliség 
alaptalanságában.14

Dylan Trigg megfogalmazásában „a hely mindig elfoglalja a hiányun-
kat”.15 A kísértetiesség hantológiája hiányos jelenlétként árnyékolja 
be az elhagyatottság színhelyeit, a hiányos jelenlétek térbeliségeit.16  
Ez a hantológiailag túlkódolt térbeliség, a romlás esztétikája erőtel-
jesen megjelenik Borsos Lőrinc alkotásaiban. Nemcsak a romokat 
tekinthetjük otthontalan, hely nélküli helyeknek, hanem a romos-
ként felfogott antropocén természetet is olyan helyként írhatjuk le, 
amelyben „feltárulkozik a rögzített és racionális otthon hiánya”.17 
Heterogenitásával a romos, roncsolt térbeliség szétszór a világban 
heterogén, degenerált és dekadens mozzanatokat.18 Morton tézise 
szerint végleglegesen szakítani kell azzal a gondolattal, mely szerint 
megérthetjük és integrálhatjuk ezen heterogén aktorokat és elemeket. 

11  Morton 2007: 201. 

12  Uo. 

13  Morton 2007: 202. 

14  Uo. 

15  Dylan Trigg (2006) The Aesthetics of Decay: Nothingness, Nostalgia, and the 
Absence of Reason (New York: Peter Lang), 134. 

16  Trigg 2006: 135. 

17  Trigg 2006: 136. 

18  Trigg 2006: 136-137. 

Ehelyett az alteritás redukálhatatlanságát, a heterogenitás „radikális 
non-identitását” kell elismernünk.19

Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az ember által véghezvitt katasztrófa még 
negativitásában sem tekinthető kitüntetettnek. Az antropocént nem 
vizsgálhatjuk függetlenül az egyéb geológiai és temporális síkoktól.  
A temporalitást többé nem-lineáris módon kell értelmeznünk: linea-
ritás helyett összegabalyodottság, a különböző rétegződések differen-
ciálatlan kiazmusa tapasztalható „temporális homályként”.20 Egyetlen 
létező sem alkot koherens, egységes egészt: Borsos Lőrinc virágain 
többféle temporalitás keveredik, és nem kibogozható, melyik mond-
ható elsődlegesnek.21 A sötétség keretezi, nyeli el a virágokat, vagy 
a feketeség furcsa esszenciájából szöknek szárba ezek a növények. 
Ebben a szemléletben nincsen kizárólagosság: az egyetlen kizárólagos-
ság a katasztrófa kizárólagossága, a látóhatárt elsötétítő ökoválságnak 
mint hipertárgynak a közeledése. 
A hipertárgy egy eredetileg informatikai fogalom, amelyet Morton 
átemelt a filozófiai és esztétikai diskurzusba a Hyperobjects című 
könyvében.22 Minden olyan objektumot hipertárgynak nevezhe-
tünk, amely más entitásokhoz képest hatalmas méretekkel rendelke-
zik, olyan nagysággal, mely beárnyékolja az általa érintett létezőket.23  
A hipertárgyak további tulajdonságaiként említi Morton a „raga-
dós jelleget”, a „non-lokalitást” és az „interobjektivitást”.24 Olyan a 
hipertárgy, mint egy fekete, sűrű olajfolt, amelyben madarak és halak 

19  Morton 2007: 186 

20  Morton 2016: 71. 

21  Morton 2016: 72. 

22  Timothy Morton (2013) Hyperobjects: Philosophy and Ecolog y After the End of 
the World (Minneapolis: University of Minnesota Press) 

23  Morton: 2013: 1. 

24  Horváth Márk, Lovász Ádám (2016) „A zaj mint hipertárgy”, In: Karlovitz 
János Tibor (szerk. 2016) Társadalom, kulturális háttér, gazdaság (Komárno: 
International Research Institute), 383-391. 

fulladoznak, és amely átszínezi a testeiket, légzőszerveiket és az óceán 
felszínét.25 
A Language of Flowers / Virágnyelven című sorozat festményei sötét, 
olajszerű hátterei hipertárgyként szinte magukba olvasztják a gyenge, 
törékeny virágokat. Ezek a virágok láthatatlan gyökérzetük és érrend-
szereik által beleragadnak a sötétség mély melankóliájába.
A feketeség tapadós teljessége átjárja ezeket a kimunkált virágábrázolá-
sokat. Julia Kristeva a negativitás egy olyan formájáról beszél a Soleil 
Noir című könyvében, amely „totális óceáni halálként árasztja el a vilá-
got”.26 Jean-Paul Sartre a Lét és a semmi című munkájának egyik leghí-
resebb részletében a ragacsos anyagról mint rettenetes fenyegetésről ír:  

„a ragacsos anyag olyan, mint eg y rémálmunk ban látott folya-
dék, amelynek minden tulajdonsága életre kel és ellenem fordul.”27  
A ragacsosság magába kíván szippantani bennünket, és ezáltal fedi 
fel embertelen, sötét preobjektív totalitását. Rémisztő, mert veszélybe 
sodorja az olaj sűrű, andalító folyé-konysága az egyéniségünket, 
ugyanis „egy ragacsos anyagot megérinteni annyi, mint kockáztatni, 
hogy feloldódjunk a ragacsosságban.”28 Borsos Lőrinc alkotásaiban 
még a színesnek tűnő virágábrázolásokat is ez a rettenetes jelleg lepi 
el. Értékek vagy különálló objektumok helyett a halál olajos óceánja 
értéktagadásként tételeződik, „egy antiérték szimbólumaként jele-
nik meg”.29 A sötétség egy mély szakadékosságot is jelent, olyan anya-
giságot, amely betömi a szánkat a „tátongó dolog obszcenitásával”.30 

25  Morton 2013:180. 

26  Julia Kristeva (1992) Black Sun: Depression and Melancholia (New York: 
Columbia University Press), 73. 

27  Jean-Paul Sartre (2006 [1943]) A lét és a semmi: Egy fenomenológiai ontollógia 
vázlata (Budapest: L’Harmattan), 713. 

28  Sartre (2006 [1943]): 714. 

29  Sartre (2006 [1943]): 715. 

30  Sartre (2006 [1943]): 718. 

Sűrűsége okán a feketeség összefüggésbe hozható a vastagsággal is.31 
A tátongó jelleg és a szubverzivitás összesűrűsödése egymást nem 
kizáró, hanem kiegészítő attribútumok. 
Az óceáni halál olajos felszínén finom növényi formák találkoznak 
a katasztrófa mélységes formátlanságával. Francis Ponge a Faune 
et Flore című prózaversében egy sajátosan „növényi időről” beszél, 
amely teret enged a hervadásnak, a növények fokozatos degradá-
ciójának: „a hervadó virágok szépsége: a szirom összezsugorodik, 
akárha tűzbe tartották volna: egyébiránt pontosan erről van szó: az 
aszalódásról. Azért fogy el lassanként, hogy megmutassa a magot, 
melynek úgy döntött, esélyt ad, szabad teret enged.”32 A halál fekete 
vizeit felszívó gyenge növényi szár eljuttatja a virágig a megsemmi-
sülés asszimetrikusságát. Már a hervadás is belefoglaltatik a kataszt-
rófa szabadságába, amelytől a virág színe csak időleges kilengés, 
heterogén mutáció. A heterogenitás mellett tehát a katasztrófa adja 
a sötét ökológia meghatározó ontológiai tartalmát, olyan folyam-
ként, amely beletöltődik az esztétikumba. A sötétség nemcsak fel-
számol, hanem szubverzív módon furcsa összekapcsolódásokat is 
megalkot.33 Ez a kifordult, pervertált, a sötétség által átjárt és beterí-
tett interkonnektivitás adja a hipertárgyak melankolikus tengerében 
megakadt létezők kontextualitását. Továbbra is lehetséges a gyász 
a hipertárgyak árnyékában, viszont ennek a gyásznak szükségkép-
pen egyetemesnek kell lennie, a depresszív ember differenciálatlan 
érzelmi összeomlottságához hasonlóan: a gyász depresszív egyete-
messége „temetővé” változtatja a gyászoló pszichéjét.34 A Kristeva 
által leírt „depresszív pozíció” tökéletes passzivitás, olyan dermedt-
ség, amely a felfüggesztődésén keresztül mutat be önfelszámoló áldo-

31  Michel Pastoureau (2012) A fekete. Eg y szín története (Budapest: Pesti Kalligram 
Kft.), 70. 

32  Francis Ponge (2016) A dolgok oldalán (Budapest: L’Harmattan), 66. 

33  Morton 2013: 83. 

34  Kristeva 1992: 61. 
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zatot a hipertárgy feketéjének.35 Ebben az értelemben a sötét ökológia 
által virálisan megfertőződött esztétikai gyakorlatnak nekrologikussá 
kell válnia, megvilágítva az élet heterogenitása és a halál burjánzása 
közötti affinitási viszonyokat. Kristeva összeköti a képzelet amorf jel-
legéből kibomló mesterkéltséget az eltetemesedéssel.36 Borsos Lőrinc 
művészete esztétikus vagy xenoesztétikus virágnyelven kíván szólni 
hozzánk, olyan megtört fragmentumokon át, amelyek a halott nyelv 
éjszakájába juttatnak bennünket: „halott vagyok és a sötétség szünte-
lenül váltakozik a fénnyel. Az univerzum számomra zárt, benne vak-
nak kell maradnom a semmisséghez láncolva. Ez a semmi, én magam 
vagyok, az univerzum az egyetlen temetőm, a Nap az egyetlen halá-
lom.”37 Mi magunk vagyunk a sötétség, a hipertárgy beláthatatlan 
mélyétől nem vagyunk különválaszthatóak. 
Borsos Lőrinc Rosa ’Black Baccara’ című alkotása a rózsa feketeségében 
lévő szubverzív potencialitásokra utal. A művész összeköti – spekulatív 
módon – a fekete rózsát a black metál műfaj zenei világával. Jól látható, 
hogy a sötét virág alig töri meg a háttér mindent elfedő feketeségét, 
hozzá van tapadva a hátteréhez. Egyedül a zöld szár kínál szökésvona-
lakat, azonban a száron keresztül a fekete virágban összpontosul a táp-
anyag. Ennek a növénynek a virágzása tehát önfelemésztés, akárcsak a 
black metál zene. Egyfajta negatív transzcendencia valósul meg mind 
a fekete rózsa, mind a vallásgyalázó black metál zenészek szubverzív 
praxisa kapcsán. Az önelégetés olyan elfeketülést visz végbe, amely 
maga a tökéletes negativitás: a megszűnés nemlétének „immateriális 
tisztasága” marad, afféle végső, kiszáradt, elhamvadt maradványként.38

Az elmúlásnak és a felszámolódásnak egy másik aspektusát figyelhet-
jük meg a virágban mint szimbólumban. Georges Bataille egy korai, 
1929-es tanulmányában kiemeli, hogy a dolgok elzárkózó, szimbolikus 

35  Uo. 

36  Kristeva 1992: 73. 

37  Georges Bataille (1998) The Collected Poems of Georges Bataille (Dufour 
Editions), 69. 

38  Uo. 

tartalmakat rejtenek magukban. Mint írja, „a látvány avat be a dol-
gok értékeibe”.39 A virágok temporalitása Bataille szerint a teljes és 
azonnali, rövid idő alatt bekövetkező degradáció hirtelenségére utal. 
A virágok traumatikussága tragikomikusan szánalmas.40 Még az illa-
taik is, szinte végtelen változatosságuk ellenére, mind egyetlen igaz-
ságtartalomra irányítják érzékelésünket: „a szerelemnek olyan szaga 
van, mint a halálnak”.41 A szerelembe avató rózsa illata nem az élet felé 
nyit réseket, hanem a halál kilátástalanságának enged teret. Minden 
rózsa olyan temető, amelyben elsüllyednek szakadékos vágyaink.  
A magasból hullanak alá a virágszirmok, ezáltal megvalósítva egy 
fordított emanációt. Noha a növény a fényből táplálkozik, „annak 
szentségtelen és alantas gyökérzete a földbe merül alá, imdáva a rot-
hadtságot legalább oly mértékben, mint amennyire a növény szom-
jazik a fény után.”42 Bataille rövid esszéjének végén feleleveníti a 
mandragóragyökér „obszcenitását” és „alantasságát”.43

Ebből a szimbólumból bontakoztatja ki Michael Taussig saját 
Bataille-olvasatát. Taussig kiindulópontja az, hogy minden ábrázo-
lás egy öncsonkító mozzanatként megy végbe, amely „hullámszerű 
mozgásokat” képez a totális óceáni halál felszínén.44 A bizonytala-
nul remegő zöld szárak és virágszirmok Borsos Lőrinc képein utal-
nak a művészet általános tetemszerűségére. Ebben a poszthumán 
művészeti térben, amelyet műveik megidéznek, a felfüggesztettség 
állapotába kerülünk: „nem lehet eldönteni, hogy mi a művészet és 
mi a természet”.45 A sötét ökológiai szemléleten belül a virág nemcsak  
a termékenység vagy az élet burjánzó kibontakozásának a jele, hanem 
törékenységén keresztül a halál és a katasztrófa állandó közelségét is 
képviseli.46 Taussig a fehér mandragóravirág kapcsán megemlít egy 
középkori hiedelmet, mely szerint az a felakasztott férfiak spermájá-
ból terem, amely az akasztás idején a földre hull, akárcsak a virágszir-
mok.47 A fehér virágszirmok a mazochista, munkátlan terméketlenség 
hervadó maradványai. A megszáradó, a föld feketeségébe ivódó ondó-
csepp a produktivitással szemben az elnyelődés terméketlenségét 
valósítja meg. 
Eugene Thacker arra hívja fel a figyelmünket, hogy a szomorúság 
nemcsak pszichologizálható szubjektív mozzanat, hanem egy olyan 
légkör, amelynek kedvtelenségéhez még csak nem is szükségeltetik az 
emberek jelenléte. A szomorú légkör halálos stabilitása „egy érdekte-
len világ” sötét ökológiáját járja át.48 A halált követő kivirágzás annak 
az excesszusnak a megnyilatkozása, amelyet még a kivégzés aktusa 
sem képes megérinteni. A kihullajtott ondó és a leszakított fehér jáz-
min egyaránt tekinthető „olyan életnek, amelyet a halál hozott létre, 
perverz, mágikus, kifordított életnek”.49 Mutáns, élőhalott többlet, 
üres bőség, amely még a mű befogadóját is sterilizálja, magtalanná 
lényegíti át. Magok nélkül csak a sötét ökológia feketeségének simoga-
tása marad és a fokozatosan leszáradó halványzöld levelek. Magtalan 
és gyökértelen levél: reziduális fraktál. Rothadó szirmok a felaksztott 
ember spermájaként darabosan áradnak szét körülöttünk. Ebben a 
sötét éjszakában soha többé nem lesz fényesség: még a fehér szirmok 
is örökké elhalnak. Beáll a csend.

39  Georges Bataille (1985 [1929]) “The Language of Flowers”, In: Georges Bataille 
(1985 [1929]) Visions of Excess: Selected Writings, 1927–1939 (Minneapolis: 
University of Minnesota Press), 11. 

40  Bataille 1985 [1929]: 12. 

41  Bataille 1985 [1929]: 13. 

42  Uo. 

43  Bataille 1985 [1929]: 14. 

44  Michael Taussig (2003) “The language of flowers.” Critical Inquiry 30.1 (2003): 100. 

45  Taussig 2003: 109. 

46  Taussig 2003: 111. 

47  Taussig 2003: 121-122. 

48  Eugene Thacker (2015) Cosmic Pessimism (Minneapolis: Univocal Publishing), 20. 

49  Taussig 2003: 129. 

Az alternatív zenei lejegyzésformákkal kapcsolatban gyakorta felme-
rül az a kérdés, hogy mi szükség van ezekre egyáltalán. Nem szolgál 
minket kiválóan, immár évszázadok óta a hangjegyírás? A hagyomá-
nyos hangjegyírás azonban csak egy behatárolt zenei közegben – a 
modális hangsorokra épülő (modale) zenében – működik tökéletesen, 
és már a kromaticizmussal határokba ütközik, az alteráció fogalma 
ugyanis a tizenkétfokú zenében nem létezik. A Cisz vagy a Desz pél-
dául nem a C vagy a D alterációja, hanem önálló hang. A konvencio-
nális hangjegyírásban a tizenkét hang autonómiája láthatatlan marad. 
A szeriális zene talán emiatt nem vált soha széles körben ismertté.  
A kortárs zene jelentős része továbbra is modális hangsorokra épül. 
Azt a zenét, amely szakít ezzel a konvencióival, „experimentális zené-
nek” nevezhetjük. 
A kompozíció nemcsak hangok projekcióját, hanem mindenekelőtt 
a hangok írásbeli ábrázolását jelenti. Ha a szerzői képzelet számára 
valamilyen oknál fogva akadályt jelent a hagyományos hangjegyírás, 
akkor alternatív utakat kell találni. Az alternatív lejegyzés szabad gra-
fikus minták, egyéni jelrendszerek és verbális instrukciók formájá-
ban jelenik meg. Mindezen felül pedig olyan zenei elképzelésekkel 
áll összefüggésben, amelyek nem elsősorban a hangzó eredményre, 
hanem inkább a zenélés körülményeire (Bedingungen) vonatkoznak. 
A hangjegyekkel, betűkkel és tabulatúrákkal történő hagyományos 
notáció mindig egy paraméterekben – tehát a rezgés gyakoriságának, 
hosszának és a hangerőnek többé-kevésbé pontos egységeiben – mér-
hető zenei folyamat képzetével hozható összefüggésbe. Az alternatív 
lejegyzés ezzel szemben elsődlegesen a zenélés olyan aspektusaival 
áll kapcsolatban, amelyek nem írhatóak le e paraméterek segítségével. 
Ilyenek egyfelől az improvizáció spontán affektusai, másfelől pedig 
minden olyan hangi jelenség, amelynek hangmagasság-struktúrája 
nem határozható meg, illetve zenei kontextusban nem bír konstitu-
tív funkcióval. John Cage az Imaginary Landscape No.4 (1951) című, 
tizenkét rádióra, huszonnégy előadóra és karmesterre komponált 

művében például pontos utasításokat ad a partitúrában arra vonatko-
zóan, miképpen kell a rádiókat szabályozni, miközben a hangzó ered-
mény kiszámíthatatlan marad.1 
Nemcsak e kiszámíthatatlanság miatt szükséges azonban a zenei 
lejegyzést újraértelmezni. A legfőbb ok a zenei elemek konstelláció-
jában végbemenő változásokhoz köthető. E változások már a 20. szá-
zad eleje óta megfigyelhetőek. Legkésőbb Edgard Varese Integrales 
című 1925-ös darabjának megszületése óta a zene négy alapeleme 
(dallam, ritmus, harmónia és forma) egy továbbival, nevezetesen a 
materialitással (Materialität) egészült ki. 
Az ötvenes évek közepéig a materialitást a hangszín elavult fogalmával 
helyettesítették, mintha nem a zene alapvető fejlődéséről, hanem csu-
pán a hangi paraméterek szintjén történő csekély előrelépésről lenne 
szó: arról, hogy a hangszín másodlagosból elsődleges paraméterré lép 
elő, de máskülönben minden marad a régiben. Az ötvenes években 
megjelenő konkrét zenével azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ennél 
sokkal mélyrehatóbb változásról van szó. A materialitás egyre inkább 
eluralkodott mindenen, ahogy korábban azt a dallam és a ritmus tette 
az európai, illetve az afrikai zenében. Ezzel pedig a szeriális iskola 
mint a „state of the art” hivatalos reprezentánsa, végleg háttérbe szo-
rult, s egyidejűleg számos korábban ismeretlen eljárás, stílus és műfaj 
jött létre. Mindez lassanként a notáció szintjén is megmutatkozott.
A hangmagasság-kapcsolatok zenei relevanciája – és vele a hangje-
gyekkel történő kottaírásnak mint a notáció univerzálisan érvényes 
formájának a jelentősége is – drasztikusan csökken azzal, hogy állan-
dósul a zajokkal és zörejekkel való munka, és így jelentősen kibővül 
a hangszín fogalma. Ráadásul a komplex zajstruktúrákat, valamint 
a hang- és zajmasszák fúzióit már nem lehet olyan hatékonyan leje-
gyezni a hagyományos notáció segítségével. Elkerülhetetlenné válnak 

1  http://www.youtube.com/watch?v=iRa0j_EIth0
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