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A kereszt újraállítása
Kelényi Bélának egy időben kél helyszínen ny ílt kiállítása. A Józsefvárosi Galériában 
és a Budapest Kiállítóteremben. A két environmentének belső összefüggése révén 
kiállításának helyszíne valójában nem a két említett terem, hanem az a tér, melynek 
a termek is, az environmentek is csupán elemei.

Az egyiken egyetlen, talpfából ácsolt ha
talmas kereszt dől előre annyira, amennyire a 
hátsófalhoz rögzítő durva láncok engedik. A 
háttér (melyen az előre dőlő kereszt lenyoma
ta feketélik) egy felnyíló -  egyszerre a közép
kori szárnyasoltárakat, és az apokaliptikus élet 
könyvét idéző − konstrukció. A kompozíció 
abból a feszültségből ered, mely az egészen a 
hátsófalig visszahajtható ajtószárnyak, s vas
kosan térbeli kereszt között feszül. A kereszt 
ugyanis nem lehetett az ajtószárnyak mögött: 
a felnyílás pillanatában, a felnyílás által kelet
kezett éppen. Mivel az  ajtószárnyak és a ke
reszt mozdulatlanok, a pillanat nem csupán 
időtlen, a teremtés első napjának legelső pilla
nata. A kereszt tövéből a születő föld árad. 
Csak föld van tehát és az, amitől léte által 
elválasztatott. Az ég boltozata. Az  itt születő 
érzéki és az őt teremtő érzékfeletti kapcsolata 
még személytelen: a kereszt üres. És az üres
ség is a mű egészének időtlenségét állítja. A 
megfeszítés előtt és a feltámadás után áll, áll
hat csak így, üresen.

A kereszt létrejöttének következményei 
előtt egy megjegyzés. Szent János prológusá
nak ez a sajátosan modern megtestesülése 
nem csak teológiailag, kultúrtörténetileg is ar
chaikus. Az üressége által az idők időtlen kez
detét megjelenítő teoretikus objekt” formai
lag a nyugati kereszténynél ősibb, görög tradí

ció még korpusztalan keresztjének a megfele
lője. Egy korábbi, az egyházszakadás előtti idő
szak megidézésén át vezet tehát az idők időtlen 
kezdetéhez vezető kontempláció útvonala.
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A másik “keresztény tántrán” a két lator 
keresztje néz egymással farkasszemet. Közöt
tük a Megváltó keresztje “láthatatlan”. Üveg
lapok közötti fény jelzi helyét. S ez a hely 
mintegy a két lator keresztjének és így szen
vedéseinek összegeként adódik. A pontosan 
beállított üveglapok perspektívájából nézve 
ráadásul a földből kiszakadt lét latorkereszt 
végtelennek tűnik. A szerkezetből két elem 
taglalását tartom elkerülhetetlennek:

A latrok aspektusából láthatatlan esemény, 
melyet (az általában is, és Kelényi Béla élet
művében különös erővel, az érzékek számára 
hozzáférhetetlent jelző) üveg szimbolizál, 
még színtere által sem lehet itt jelen, hiszen az 
másutt, másik kiállítóteremben látható. Ott, 
ahol az időtlen pillanat ajtaja csak félig nyi
tott, ahol a latrok keresztje csak készülhet 
megszületni, hiszen (ha az időtlen pillanatot 
nem a teremtés, hanem a feltámadás aspektu
sából nézzük:) a latrok keresztje elkorhadt és 
szénné égett régen. Ezen a szénen nyugszik a 
feltámaás aspektusából már, a teremtés aspek
tusából még nem látható két kereszt most. 
amikor csak a szimbolumok -  ég és föld ajtó- 
szárnyai közé vetetten -  időtlenek.

A Szent János prológusában leírtak követ
keztében a latorok keresztjei nem föntről ér
keztek, hanem a földből (Kelényi megfor
málása szerint a meszet borító szénből) sza
kadtak ki. Vakító fehérség őrzi kiemelkedésü
ket a szénfekete sötétből. A megváltás ese
ményében a hangsúlyokat a kereszthalálra he
lyező nyugati hagyománnyal szemben (az 
ugyenezeket a hangsúlyokat a feltámadásban 
meglelő) görög tradíció itt is jelen van. Ezek 
a keresztek is üresek. (A megváltás műve tehát 
ezekre is átsugárzott. Ugyanezt tanúsítja a 
lator keresztek imaginárius felemelkedése 
nyomán támadt vakító fehérség is.) A szénfe
kete gyász és a mész kontrasztjától is erősí
tett kiszakadás (az anyagnak még összeomlani 
sem volt ideje) a kereszten történtekről alko
tott nyugati fogalmakat teszi jelenvalóvá.

Elmodhatatlan, csak szimbólumokkal érzé
kelhető kín és fájdalom. Teljesen mind
egy, hogy erről a szimbólumról valakinek a 
kígyó jut-e eszébe, éppen, vagy Gusavson 
híres-hírhedt mondata, ("újabb megváltásra 
sóvárognunk már csak azért is fölösleges, 
mert az, ki megválthatna minket, nyilván 
tökéletesebb lenne nálunk. Márpedig ezt 
fölismernünk úgyszólván lehetetlen. Ma
napság már valószínűleg keresztre sem fe
szítenénk. Egyszerűen hülyének néznénk.″ ) 
Ilyen a világ. Lehetne rosszabb is. Nem az. 
A létezhető világok legjobbika. Hiszen 
megváltatott.
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