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„Mert most tü kör ál tal ho má lyo san lá tunk, ak kor pe dig 
szín rõl szín re; most rész sze rint van ben nem az is me ret, 
ak kor pe dig úgy is me rek majd, a mint én is meg is mer tet-
tem.” – ír ja Pál apos tol a korinthusbeliekhez. Ha a gaz dag
fa ri ze us csa lád ból szár ma zó, rend kí vü li mû velt sé gû apos-
tol nak – akit, meg tisz tel ve ben ne a ró mai pol gárt, majd 
Ró má ban an nak rend je s mód ja sze rint le fe jez nek – a sza-
vai egy ál ta lán el ju tot tak a cím zet tek hez, kér dés, hogy hall-
ga tói va jon men  nyit ért het tek az in te lem több let je len té sé-
bõl, ami kor a me ta fo rát meg kí sé rel ték azo no sí ta ni köz na-
pi ta pasz ta la ta ik kal. Nem is olyan ne héz vá la szol ni er re 
a kér dés re, mi vel a tük röt a kor em be rei kö zül a leg töb-
ben is mer ték, hi szen az majd mind egyik ház ban ott lóg-
ha tott a fa lon vagy egy, a te tõ ge ren dá za tot tar tó fa osz lo-
pon. Az a fi nom ra csi szolt, fo lya ma tos gon do zást, tö röl-
ge tést igény lõ fém lap, amely be a ház la kó ja na pon ta be le-
te kin tett, va ló ban nem mu tat hat ta tisz tán an nak ar cát, aki 
fri zu rá ját igaz gat ta ben ne, a kör nye ze té ben lé võ dol go-
kat pe dig szin te egy ál ta lán nem. A hát tér vi szont bi zo-
nyo san el mo só dot tan je lent meg a réz tü kör ál tal vis  sza-
vert sár gás szí nû fél ho mály ban. De a ké pes gon dol ko dás 
sem áll ha tott mes  sze a kor em be ré tõl, mi vel a ma ga vég-
le te kig ki tá gí tott és na pon ta át élt va ló sá gá ba még min-
den be le fért, az is te nek kel, dé mo nok kal, há zi szel le mek-
kel egye tem ben, te hát a csak szó ké pek kel meg fo gal maz-
ha tó nem evi lá gi dol gok is. A ko ra be li nyelv ál la pot erõs 
metaforizáltságáról nem is be szél ve. Még is, nem té ved he-
tünk na gyot, ha en nek el le né re azt ál lít juk, hogy az apos-
tol sza va i nak ha tá sá ra a fan tá zi á nak poetizált és erõ tel je-
sen mi ti kus tá vol sá gok ra kel lett szár nyal nia a meg ér té sig, 
és nem ké tel ked he tünk ab ban sem, hogy az ad dig meg te-
en dõ út nak va ló ban egy rég óta ki dol go zott hit vi lág va ló sá-
gá ban kel lett gyö ke rez nie.   

Ami kor meg szü le tünk, azt mond ják, nem lá tunk mást, 
csak alak ta lan fol to kat. Az, amit a ké sõb bi ek ben a mi 
vi lá gunk nak fo gunk ne vez ni, egy elõ re amorf vil la ná sok, 
ár nyé kok és fé nyek for má já ban lé te zik. Szük sé ges hoz zá 
egy ked ves hang – anyánk hang ja –, hogy az egész rõl ér te-
sü lé sünk le gyen. Ké sõbb kezd va la me lyest tisz tul ni a lá tá-
sunk. Lát ni ugyan is ta nu lunk, hi szen hogy mi tu da to sul 
ben nünk egy ál ta lán, ép pen úgy a tu dat ré sze is, nem pusz-
tán az ér zé ke lé sé. Nem ele gen dõ ek hoz zá az ana tó mi a i lag 
ren del ke zés re ál ló adott sá gok. Ami rõl fo lya ma tá ban elõ-
ször lesz fo gal munk, és mind azt, amit majd sa já tos rend-
sze rünk be tu dunk fog lal ni, ne vez zük a ren del ke zé sünk re 
ál ló vi lág nak. Min de nes tül em be ri vi lág ez, egye di, csak is
fa junk ra jel lem zõ ter mé ke an nak a kör nye zet nek és an nak
a ci vi li zá ci ó nak, amely be be le szü let tünk. An  nyi ra a köz-
vet len él mé nyek ál tal be ha tá rolt vi lág, hogy hi á ba pró bál-
gat juk meg ér te ni, s tu do má nyos nak mon dott szö ve gek-
ben hos  szan ana li zál ni, so ha nem tud juk meg, mit is lát 
egy tõ lünk kü lön bö zõ élõ lény, de még azt sem, mit lát ha-
tott a sa ját vi lá gá ból az em be ri kör nye zet bõl ki sza kí tott, 
gnúcsordában fel ne vel ke dett af ri kai fiú vagy Maugli, Kip-

ling le nyû gö zõ hõ se. Ki ala kult-e meg ha tá ro zott fo ga lom-
rend sze rük pél dá ul a szí nek rõl? Ideg pá lyá ik va jon ugyan-
azt a vi lá got köz ve tí tet ték-e szá muk ra, mint a mi szá munk-
ra, vagy em be ri mi vol tuk tól el tér ve ne tán el sa já tí tot tak-e 
egy, a kü lön bö zõ, ve lük élõ ál lat faj ok ra igen csak jel lem-
zõ „mö göt tes” ér zé ke lést, amely a gnúk nak tör té ne te sen 
a ra ga do zók je len lét ét, a far ka sok nak a zsák mány kö zel sé-
gét jel zi? Gon dol kod tak-e gnú ul? Far ka sul? 

Hogy mi kép pen lát ha tunk, ar ról te hát leg el sõ sor ban 
ér te sí te nek ben nün ket. Azok a sze mé lyek, akik elõ ször
meg mu tat ják és meg ne ve zik ne künk a vi lág leg fon to sabb 
lé te zõ it. A tör vény sze rû az len ne te hát, hogy lá tá sunk, 
a vi lág ról ki ala kí tott ké pünk ne vál toz zék a foly to no san 
vál to zó idõ ben. Ám meg fi gye lé si ké pes sé günk ko ránt-
sem csak a sze mé lye sen meg ha tá ro zott sza bá lyok gát ló 
rend sze ré be üt kö zik. Van még eze ken kí vül va la mi, ami 
be fo lyá sol ben nün ket. Még pe dig a kül vi lág ból hoz zá ren-
delt min den na pi ta pasz ta lás. És az asze rint be kö vet ke zõ 
lá tás mó do su lá sok hal ma za. A tár gyak tu do má sul vé te lé-
tõl egé szen az el vont va ló sá gok ben sõ szem re vé te le zé sé-
ig. Ezek hez va ló vi szo nyunk, al kal maz ko dóké pes sé günk 
ha tá roz za meg, hogy éle tünk fo lya mán mily mér ték ben 
tu dunk majd el tá vo lod ni és füg get le ned ni a be lénk vé sett
vi lág kép tõl. Ha er re az el sza ka dás ra nem vá lunk ké pes sé, 
ak kor egy, a leg el sõ pil la nat tól kezd ve tö ké le te sen ma ni pu-
lált vi lá got le szünk kény te le nek vé gig él ni, olyat, ami lyent
ma gunk tól so ha sem len nénk haj lan dó ak fel fe dez ni, s nem-
csak azért, mert ezen az ide gen pla né tán so ha sem jár tunk, 
lá bun kat oda so ha be nem tet tük, gon do la tunk kal, fan tá zi-
ánk kal azt so ha el nem fog lal tuk. 

La poz zuk csak föl Pla tón hí res bar lang ha son la tát: 
„Kép zelj el egy föld alat ti, bar lang sze rû szál lá son – 
amely nek be já ra ta a fény fe lé tá rul, és olyan tág, mint a 
bar lang – em be re ket, gye rek sé gük tõl fog va lá buk nál és 
nya kuk nál meg bék lyóz va, hogy egy hely ben kell ül ni ük, 
és csak elõ re néz het nek; fe jü ket a bék lyó tól nem te ker he-
tik kör be: a há tuk mö gül, fönt rõl, lo bo gó tûz vi lá gít, e tûz 
és a bék lyó zot tak kö zött fent út ve zet, en nek hos  szá ban 
ala csony fal épült, mint ami lyen a kö zön ség és a bû vé szek 
kö zött le võ ke rí tés, mi kor az utób bi ak cso dá kat mu to gat-
nak. (…) Majd azt is, hogy a kis fal men tén min den fé le hol-
mit hur col nak úgy, hogy a fal fö lé magasuljanak: em ber-
szob ro kat, ál la tok kõ és fa kép má sa it, és amint va ló szí nû, 
a hol mi kat hur co lók egy ré sze be szél, a má sik meg hall-
gat. (…) Mit gon dolsz, az ilye nek ön ma guk ból és egy más-
ból lát nak-e va la mi mást, mint az ár nya kat, ame lye ket a 
tûz a bar lang szem köz ti fa lá ra ve tít? (…) És ha tár sa log-
ni tud ná nak egy más sal, mit gon dolsz, nem azt ne vez nénk 
va ló ság nak, amit lát nak?”

Alig ha von ha tó két ség be az a fel té te le zés, hogy Pla tón 
itt va la mi fé le kény szer hely zet rõl be szél, s hogy a bar lang 
fa lát nap es tig me re ven né zõ em be rek va la mely em ber te-
len nek is te kint he tõ kí sér let sze ren csét len ál do za tai. Kí sér-
le ti sze mé lyek, aho gyan a mo dern lé lek tan aposzt ro fál ja 
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õket. Ha ez így van, nem vá dol hat juk Pla tónt 
av val, hogy nem is mer te az em be ri ség ter mé-
sze tét, haj la ma it és be fo lyá sol ha tó sá gát. Alak-
jai azok a sen kik ké nyo mo rí tott, ön tu dat lan 

fi gu rák, akik kel ked vük sze rint bán hat tak. A kí sér let 
le foly ta tó i nak egyet len fel ada ta van ve lük szem ben: fo lya-
ma to san új és új, ér de kes nél ér de ke sebb ár nya kat elõ ál lí-
ta ni szá muk ra, hogy ne unat koz za nak. S még sze ren cse, 
hogy az ál do za tok lé te zé se ab szo lú te vir tu á lis, en nél fog-
va a ke gyet len fi lo zó fu si kép ze let fáj da lom nél kül te he ti 
azt ve lük, amit csak akar. Nem ne héz ezek ben a jobb sors-
ra ér de mes fi gu rák ban fel is mer nünk a ko rai, de még egy-
ál ta lán nem „szó ra ko zás” cél já ból bu tu ló té vé né zõk elõ-
de it. Még ak kor is tisz te let re mél tó elõ dei õk a több mint 
két év ez red del ké sõbb szü le tett szap pan ope rák fo gyasz tó-
i nak, ha szán dé kuk ban egy ál ta lán nincs meg az ön kén tes-
ség na i vi tá sa, sem az ele ve el ha tá ro zás. Hi ány zik be lõ lük 
a beete tett hal nak a mûtáp lá lék irán ti bó dult szen ve dé-
lye. A tu da tos vál la lás bam ba ön meg va ló sí tá si nor ma ál lí-
tó má ni á ja és az el bu tí tot tak ol csó, fel szí nes büsz ke sé ge. 
Pla tón alak jai vegy tisz tán azok, amik, csak is a fel ada tuk-
ra, az il lú zió va ló ság ként tör té nõ el fo ga dá sá ra szü le tet tek. 
Nem va la hon nan el té rí tett meg té ve lye det tek, hi szen nem 
áll ren del ke zé sük re egy meg él he tõ, ön aka rat ból vá laszt ha-
tó má sik va ló ság.     

Azt lát juk, ami re a ben nünk meg for mált ho má lyos 
el kép ze lés nek szük sé ge van. A vi lág, amely ben élünk, 
ugyan is szubjektíve nem más, mint azon meg je le ní tett jel-
tár gyak hal ma za, ame lyek re, mint job bá ra is me ret le nek re, 
jel zõ sza lag gya nánt kü lön fé le meg kü lön böz te tõ je le ket 
ag ga tunk, és at tól van szá munk ra, hogy ben nün ket meg-
elõz ve va la kik je len tés sel el lá tott je let köl csö nöz tek ne ki 
ab ból a cél ból, hogy hasz ná lat ba ve hes sük. Elõ ször ezek-
kel a köl csön zött je lek kel dol go zunk, amíg azo kat to vább
nem ala kít juk, hogy az így mó do sí tott je let, a hoz zá adó-
dó sa já to san egyé ni is me re tek töm ke le gé vel, to vább köl-
csö nöz hes sük utó da ink nak, azok pe dig az utá nuk jö võk-
re és így to vább. A je lek nek azon ér zé kel he tõ rend sze re 
te hát, aho gyan azt mi fog juk ér tel mez ni, az elõ de ink ide jé-
ben még más kép pen, más je len tés me zõ ben lé te zett, s szin-
te biz tos, hogy ha mi itthagyjuk ezt az ár nyék vi lá got, az az 
sze mé lyünk ben, sa já tos él mény tar to má nyunk kal egye tem-
ben le kap cso ló dunk a jel rõl, az is mét más kép pen, más szö-
veg ös  sze füg gés ben fog funk ci o nál ni. Meg va gyunk át koz-
va. Meg át ko zott sá gunk lé nye ge ab ban rej lik, hogy éle-
tünk fo lya mán el kell fo gad nunk azt a tényt, hogy kü lön-
bö zõ en lá tunk, mint elõ de ink, s utó da ink is kü lön bö zõ en 
fog nak lát ni, mint aho gyan mi szem re vé te lez zük a vi lá-
got. Pusz tán az az egyet len va ló ság áll ren del ke zé sünk re, 
amit ren del ke zé sünk re bo csá tot tak. És még csak nem is 
vá laszt ha tunk. Vi lág lá tá sunk ép pen úgy a „ta lált tár gyak” 
kö ré be tar to zik, mint egész éle tünk.

Wittgenstein er rõl a kö vet ke zõ ket ír ta a Lo gi kai-fi lo-
zó fi ai ér te ke zés ben: „Az Én az ál tal lép be a fi lo zó fi á ba, 
hogy a »világ az én világom«. A fi lo zó fi ai Én nem az 
em ber, nem az em be ri test vagy az em be ri lé lek, amely-
 lyel a pszi cho ló gia fog lal ko zik, ha nem a me ta fi zi kai szub-
jek tum; ha tá ra, nem pe dig ré sze a vi lág nak.” Esze rint – 
te szi hoz zá mint egy ma gya rá za tul Ryszard Przybylski – 
„min den vi lág le írás a me ta fi zi kai szub jek tum te rem tet te 
kép, az ér te lem il lú zi ó já nak ké pe”. Az az: sa ját va ló sá gom 

ma gá nyo san kó bor ló bir to ko sa nem csak „Én” va gyok,
ha nem egy ben én va gyok en nek az „Én”-nek ter mé sze tes 
gát ja, sõt: bör tö ne is. Esze rint az „ob jek tív” va ló ság nak 
olyan éne men kí vül lé te zõ va la mi nek kell len nie, amely-
rõl leg fel jebb il lú zi ó im, vá gya im le het nek, s amely nek
meg is me ré sé re, egy ál ta lán ma ga mé vá té te lé re: min den 
igye ke ze tem el le né re nincs le he tõ sé gem.

Wittgenstein ar ról írt itt, ami már rég óta ben ne volt a 
le ve gõ ben, hi szen jó val elõt te, már a ti zen ki len ce dik szá-
zad vé gé nek fes tõ je új ra fel tet te a rég óta el hall ga tott nagy 
kér dést: mit lá tunk? Lá tunk-e a ha tá run kon, az az ön ma-
gun kon túl? Ha nyil ván va ló an nem élünk he lye sen, ha 
nyil ván va ló an nem gon dol ko dunk he lye sen, va jon el csö-
ke vé nye se dett, sé mák ba me re ve dett lá tá sunk egy ál ta lán 
hasz nál ha tó-e még vi lá gunk fel tér ké pe zé sé hez? Pissarro 
és Renoir hát tér ben el mo só dó alak jai az el sõ, ám a szok-
vány ban meg me re vült te kin te tû kor tár sak sze mé ben kel lõ-
kép pen fel ka va ró jel zé sei an nak, hogy men  nyi re lé nye ges 
volt ez a kér dés elõ ször a fes tõ, majd ké sõbb a vi lág meg fo-
gal ma zás ver bá lis korlátai kö zött ver gõ dõ köl tõ, majd köz-
vet le nül utá na a vi lág tel jes sé get meg ra gad ni kí vá nó, szin-
té zis te rem tõ gon dol ko dó szá má ra. Wittgenstein 1903-ban 
még kis ka masz, csak ti zen négy éves, ami kor a Le ve lek 
Írisz ko szo rú já ból köl tõ je már eze ket a so ro kat ve ti pa pír-
ra A lí ri kus epilógjában:

S már azt hi szem: nincs raj tam kí vül sem mi,
de hogy ha van is, Is ten tud ja, hogy’ van?
Vak di ó ként di ó ban zár va len ni
s tö rés re  vár ni beh meg un do rod tam.

Bû vös kö röm bõl nin csen mód ki tör nöm.
Csak nyílam szök het raj ta át: a vágy –
de jól tu dom, vá gyam sej té se csal fa.

Én ma ra dok: ma gam szá má ra bör tön,
mert én va gyok az alany és a tárgy,
jaj én va gyok az óme ga s az al fa.

A fi a tal Ba bits, nyil ván a so kat ta nul má nyo zott Nietz-
sche nyo mán, a fi lo zó fia fel esz mé lé sét idõ ben jó val meg-
elõz ve, ta lán ön kén te le nül jut el eh hez a sar ka la tos prob-
lé má hoz, majd an nak szin te azon na li re zig nált el ve té sé-
hez. Meg fo gal maz za ugyan az em ber szá má ra szü le té se 
pil la na tá ban bo rí té kolt ki me rít he tet len szen ve dés for rás-
vi dé két, de av val is tisz tá ban van, hogy ez a fu tó meg fo-
gal ma zás töb bé nem játsz hat sze re pet a köl té szet terrén u-
mában. A köl tõ leg fon to sabb – ha nem az egyet len – dol-
ga ugyan is: kér dez ni, kér dé sek kel bom báz ni a vi lá got, s 
hogy Ba bits nál ma rad junk: „mi ért nõ a fü, hogy ha majd 
leszárad?/ mi ért szá rad le, hogy ha új ra nõ?” Lás suk be, 
en nél to vább jut ni nem köl tõ fel ada ta, mert ezen a pon ton
– a va ló ság ha tá rán – túl meg hal a köl té szet.

Az Énen kí vü li „vi lág” ter mé sze té bõl adó dó an ma ka-
csul s ki tar tó an el len áll az iga zi meg is me rés nek. Ho gyan 
is mond ja Pla tón: „A sze münk elé tá ru ló vi lá got ha son-
lítsd a bör tön szál lás hoz, a ben ne égõ tûz fé nyét a Nap 
su ga rá hoz, és ha a fel ju tást és a fen ti dol gok szem lé le tét 
azo no sí tod az zal, ahogy a lé lek fel száll a gon do lat vi lá gá-
ba, nem jársz mes  sze az én el kép ze lé sem tõl.” Az em ber a 
ma ga egész sé ges szán dé ka sze rint ugyan ak kor mást sem 
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kí ván, mint meg is mer ni, hi szen szü net nél kül kény te len 
szem be sül ni az át lép he tet len sza ka dék kal, amely a va ló-
ság és sa ját meg is me ré si ké pes sé gei kö zött tá tong. Meg 
is ret ten tõ le. Vis  sza hõ köl, úgy jár, mint õs ap ja, Ádám, 
ami kor a Makpela-bar lang mé lyén meg pil lan tot ta az 
Éden ka pu ját, ám meg ijedt az Úr dör gõ hang já tól. A ké sõ 
utó dot is meg tor pa nás ra kény sze rí ti a va ló ság meg pil lan-
tá sá nak le he tõ sé ge, de nem té rí ti el szán dé ká tól. Ku dar-
cai el le né re is hajt ja a ve le szü le tett kí ván csi ság. Így zaj-
lik ez ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött. A „vi lág” azon-
ban az em ber min den igye ke ze té re újabb és újabb trük-
kök kel re a gál, ame lyek kel sem mis sé szán dé ko zik ten ni 
ezt a tö rek vést. 

Is mé tel jük csak el a bi zo nyos sá got: elõ ször a fes tõ lát. 
Utá na a köl tõ. És csak leg vé gül a fi lo zó fus. Hár mó juk 
kö zül a kép zõ mû vész az iga zi „lá tó” em ber, hi szen „fog-
lal ko zá sa” a lá tás. Amit õ lát, an nak lé te zé sé ben va ló ban 
hi he tünk. „A kép így kap cso ló dik a va ló ság hoz; el ér hoz-
zá.” – ír ja Wittgenstein. Ez ko ránt sem azt je len ti, hogy 
a fes tõ gyö ke re sen „mást” lát a vi lág ból, mint kor tár sai, 
ha nem hogy más ként, ha úgy tet szik, má sik, ta lán a töb bi
ha lan dó szá má ra csu pán egy, az el jö ven dõ ben lé te zõ, iga-
zabb va ló ság ként lát ja. Eb bõl kö vet ke zik, hogy nincs hi te-
le sebb lá tás tör té net a kép zõ mû vé szet tör té ne té nél. Se gít-
sé gé vel lá tá sunk, a tisz ta sá gá ért fo lyó sza ka dat lan küz de-
lem, de an nak el té ve lye dé sei is pont ról pont ra nyo mon 
kö vet he tõk. És még a kép zõ mû vé szet nek is mek ko ra utat 
kel lett meg ten nie. Azt per sze ko ránt sem ál lít hat juk, hogy 
az egyip to mi fal fest mé nyek ki te kert test tar tá sú, térd nél-
kü li alak ja it vagy le nyû gö zõ en gyer me teg tó áb rá zo lá sát 
a kor társ egyip to mi is ugyan úgy lát hat ta. Av val õ is tisz tá-
ban volt, hogy ezek stilizációk. Ar ra va lók, hogy lel künk be 
fo gad juk õket, s nem ar ra, hogy va ló ság ként szem lél jük.

Fel te he tõ en av val kez dõ dött az em ber ki tö ré se eb bõl a 
min de nes tül sti li zált, a mí tosz hoz, a va ló sá gon kí vü li hez 
ezer szál lal kö tõ dõ vi lág ból, hogy Ak hil le usz és Aiasz 
koc ká zott, s Ak hil le usz lán dzsái – mi vel azok tá vo labb 
he lyez ked tek el – a vá za fest mé nyen rö vi debb re si ke rül tek 
Aiaszéinál. Az em be ri te kin tet ev vel a rend kí vül me rész 
el sõ moz za nat tal egy csa pás ra meg te rem tet te ma gá nak a 
te ret. S amit az óko ri vá za fes tõ sze me fel fe de zett, szü ne-
tel tet ni, ide ig-órá ig el tit kol ni ugyan le he tett, de töb bé le he-
tet len volt ab ba hagy ni: a lá tás szen ve dé lye, az iga zi lá tás
irán ti éh ség ér zé se gyõ ze del mes ke dett. Hi á ba is akar ta
a kö zép ko ri ke resz tény ség mû vé sze te vis  sza pa ran csol ni 
a lá tást a két di men zi ós tér vo na lai és kö rei kö zé, a re ne-
szánsz em ber csak azért is új ra be le he lyez te ma gát kör-
nye ze tes tül, min de nes tül ab ba a tér be, ahol vég re jól érez-
te ma gát, av val a szán dék kal, hogy töb bé ki se moz dul-
jon on nan.

A fest mény, a szo bor ezen a pon ton vált kü lön a köl té-
szet tõl. A kép zõ mû vé szet vég le ge sen ma gá hoz ra gad ta a 
te ret, a köl té szet nek meg ma radt az idõ. A tér ben moz gás
és az idõ ben moz gás va ló sá ga. Év szá zad okon ke resz tül tar-
tot ta ma gát sért he tet le nül ez a fel osz tás. A szem hoz zá szo-
kott a tér hez, a gon dol ko dás az idõ höz. Va la mi kor a hu sza-
dik szá zad ele je tá ján tör tén nie kel lett va la mi nek, hogy 
mind ez gyö ke re sen meg vál toz zék, a lá tás le mond jon a tér 
min den ha tó bir tok lá sá ról, s be lás sa, hogy a vi lág gal foly ta-
tott küz de lem a to váb bi ak ban re mény te len. A fes tõ kény-
te len volt tu do má sul ven ni, hogy a há rom di men zió túl sá-

go san bo nyo lult szerkesztmény a mo dern ci vi-
li zá ció em be ré nek. A ha gyo má nya i ból ki sza kí-
tott, ma gá nyo san té vely gõ mo dern em ber nem 
lát ni, ha nem nem-látni kí ván. Vé le mé nye sze-
rint min den fel van már fe dez ve, ami õt eb bõl a vi lág ból 
egy ál ta lán ér de kel het né, en nél fog va sem mi szük ség újabb 
ka lan do zá sok ra. A nyug ha tat lan ság ve szé lyes vál lal ko zá-
so kat szül het, s ezek ben õ nem akar részt ven ni. Kü lön ben 
is el fá radt, hagy ják õt bé kén. Nem akar cse lek võ ré sze se 
ma rad ni a vi lág nak, hi szen ab ból a raj ta kí vül mû kö dõ, 
több nyi re lát ha tat lan sá guk ba bur ko ló dzó erõk vég ér vé-
nye sen ki re kesz tet ték, a tõ le min de nes tül ide gen, min den-
na pos ro bot ba, fö lös le ges lát szat ver sen gés be ta szí tot ták. 
Nem ma radt más vá lasz tá sa, ön szán tá ból kell be vo nul nia 
a ne ki ki je lölt bar lang ba, s ön ma gát meg bi lin csel ve kell 
el fog lal nia az õt meg il le tõ he lyet a bar lang fa lá val szem-
ben. A cse lek vés igaz sá ga he lyett a kö dök be ve szõ má gi át 
kell vá lasz ta nia, a bensejében la kó ár nyék, a lel ké ben la ko-
zó dé mon fal ra ve tí té sét, a na pon kén ti lét ron tást. A leg pri-
mi tí vebb lét for mák ba kell me ne kül nie. S be kö vet ke zik a 
mind ad dig el kép zel he tet len: a vi lá gá ból ki re kesz tett, le kö-
tö zött em ber egy szer csak me ne dé ket lát az ár nyék ban, s 
egy szer re von za ni kez di a két di men zi ós tér.   

Nagy já ból az em ber kény sze rû vá lasz tá sá nak kez de té-
vel egyidõben a ma ga mód ján a mû vé szet is el in dult ezen 
az úton. S mi cso da bot rá nyok sze gé lyez ték! A mo dern 
kép zõ mû vész ké pe hir te len eh hez az újon nan ke let ke zõ, 
s egy re in kább el ural ko dó vi lág hoz iga zo dott. El la po so-
dott, le ko pott ró la a pers pek tí va, egyút tal elõ ször har mo-
ni kus vo ná sa it vesz tet te, majd – mint to váb bi ak ban áb rá-
zol ha tat lan – el tûnt ró la az em ber. A nyo má ban meg szü-
le tõ non fi gu ra tív kép pusz tán an  nyi ra jel zés ér té kû, mint a 
kö zép kor ke resz té nye i nek mes ter sé ge sen pri mi tív vo nal-
ve ze té se vagy a mo ha me dán or na men ti kák áb rá zo lá sai. 
A mû vész üze ne te egy ér tel mû vé vált: egy szer és min den-
kor ra le mon dott a tér rõl. Az a köz íz lés, amely már rég óta
csak az ár nyak ban, az il lú zi ók ban ke res te igaz sá ga it, fel-
há bo ro dot tan és ter mé sze te sen hi á ba til ta ko zott a va ló ság 
ilye tén vál to zá sa el len.   

Az iro da lom em be ri-ci vi li zá ci ós lép ték kel mér he tõ 
rö vid idõ alatt kö vet te a kép zõ mû vé sze tet. A tér tetsz ha lá-
lát az idõ tetsz ha lá la. A mo dern re gény író is ki ik tat ta tör-
té ne té bõl hõ sé nek múlt ját, ki ra dí roz ta jel le mé bõl a jö võt.
Fö lös le ges sé vált a fi gu rá ból mind az, ami az em bert
em ber ré, vi lá gá ban meg for mált, hús-vér sze rû va la ki vé 
te szi. Nem lé tez het nek töb bé lét épí tõ Pierre Bezohuvok. 
Josef K., Kaf ka múlt nél kü li hõ se egy két di men zi ós tér ben 
bo lyong va, szin te ki éhe zet ten vár ja ma ra dék jö võ jé nek 
ne vez he tõ va la mi jét, a ha lált, ami még is csak je lent het ne 
va la mit. Ca mus hõ sé nek, Mersault-nak köz vet ve az okoz-
za pusz tu lá sát, hogy any ja ha lá lá val rá lel rég óta meg sem-
mi sült nek gon dolt múlt ja. Ám nem csak Kaf ká nál vagy 
Ca mus-nél szûnt meg a fi gu ra önál ló éle te. Õk csu pán 
el kezd ték en nek a la pos sá mi nõ sü lõ vi lág nak a fel tér ké-
pe zé sét. Josef  K. és Mersault csu pán az ere det. Az õs for-
rás. A fel fe de zés. A foly ta tás is nem ke vés bé meg döb ben-
tõ en si vár. Az élet be ki ve tí tett egyes alak töb bé nem lát-
szik ön ma gá ban, nem lé te zik va la hol, va la mely be azo no-
sít ha tó élet tér hez vi szo nyít ha tó an, ép pen ezért töb bé nem 
kí ván csi a sa ját sze mé re, er re az ön ve szé lye sen õszin-
te szer vé re sem, avagy idéz zük új ra csak Wittgensteint: 
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„És a lá tó tér ben nincs sem mi, ami ar ra en ged-
ne kö vet kez tet ni, hogy van egy szem, amely bõl 
lát szik.” Íme, még lá tá sunk is vir tu á lis, nem-
csak mi ma gunk va gyunk azok. Em be rünk 

azt lát hat ja csu pán, ami tu da tá ba van prog ra moz va. Az 
em ber, a Te rem tés haj da ni ko ro ná ja a to váb bi ak ban csak-
is a má sik, szin tén vir tu á lis nak te kint he tõ em ber hez va ló 
vi szo nyá ban vál hat meg raj zol ha tó vá.

Hogy még egy, köz is mert nek mon dott, most már 
ma gyar re gény pél dát ve gyünk, Ottlik Gé za Is ko la a 
határonját: föl tet te már va la ki a kér dést, hogy ön ma gá ban 
mi fé le em ber is volt Ottliknál, a ma gyar iro da lom el sõ ran-
gú eta lon já nál s hi vat ko zá si pont já nál: Bébé? Jó, ol vas hat-
juk, hogy ha gyo mány tisz te lõ pol gár csa lád ból szár ma zott, 
de ezt a pol gár csa lá dot csak se ma ti kus gesz tu sa i nak vil la-
ná sa i ban, s an  nyi ra is mer het jük, amen  nyi re egy, a sa ját 
vi lá gá tól is tö ké le te sen el ide ge ne dett csa lád nak ba la to ni 
nya ra lá sok ról szó ló, több nyi re mo soly gó san für dõ dresz-
 szes fény kép al bu má ban fe lü le te sen la poz gat ha tunk. Bébé 
is kli sé, múlt ját és jö võ jét vesz tett ma ri o nett, aki nek a fel-
nõtt, az uszo dá ban, mint ki vé te le zett he lyen vis  sza em lé ke-
zõ Bébéhez sem mi kö ze. Avagy: mi fé le jel lem volt Med-
ve Gá bor? Vagy az ép pen ak tu á lis, meg le he tõ sen pi ti á ner 
ha ta lom mal kol la bo rá ló jel lem te len töb bi-rész? Va jon, 
mi tõl vált az idõk fo lya mán jel zés ér té kû vé, pél da kép pé? 
Az utó kor iro dal má ra i nak sze mé ben szim bó lum má? Lám, 
meg an  nyi fel ol dat lan kér dés, köd be ve szõ fél ho mály. 

Egyet len év szá zad ele gen dõ volt ah hoz, hogy a sem-
mi be tûn jön a pers pek tí va, el ko szo lód jon az ár nyék. A 
for ma. A je len tés. A mély ség. A múlt. A jö võ. Eköz-
ben a nyelv is kli sék hal ma zá vá bom lasz tot ta ön ma gát. 
Min den olyan ci zel lá lás, mély sé gi be ál lí tás fö lös le ges-
sé vált, ami vel a bar lang fa lát ön fe led ten szem re vé te le-
zõ amúgy sem tud na mit kez de ni. Vagy akár kis sé ne he-
zeb ben bir kóz na meg. Ugyan is a mo dern mû vész nem 
áb rá zol hat töb bé, csu pán üzen het. Kí vül rõl, ki fe lé. Küld-
het egy nemiszervvel metaforizált ró zsát, vagy egy ró zsá-
val metaforizált nemiszervet is akár, mint Or vos And rás a 
ké pe in. Üze ne tét min den kép pen ki lö vi az ûr be, mert meg-
hal ló ja nincs, meg lá tó ja nincs, ha csak nem egy má sik
ga la xi son. Ám mi re sza vai oda ér né nek, már ott is más 
vi lág van. Mint aho gyan cím zett je sincs az üze net nek. 
Hi á ba hang zik el a kér dés: cím zett vagy-e? Ha vé let le-
nül az is vol nál, a ne ked szó ló mik ro szko pi kus üze ne tet 
úgy kell meg ta lál nod egy ön nön fö lös le ges sé gé tõl zsi vaj-
gó makrovilágban, mint tût a szé na ka zal ban. Ha sze ren-
csés vagy.

Az egyik va rázs szó az a lát szat, mi sze rint a vi lá gá ból 
ki re kesz tett, le kö tö zött em ber me ne dé ket, sõt: üd vö zü lést 
lát az ár nyék ban, a ho má lyos ság ban, s egy szer re an  nyi ra 
ott ho ná vá vá lik a két di men zi ós tér, hogy már eszé be sem 
jut, hogy me ne kül jön be lõ le. Il lú zi ó ja azt mon dat ja ve le, 
hogy ép pen az, ami van, az nem le het igaz. Ké tel ke dé se 

nem iga zi ké tel ke dés, csu pán el bi zony ta la no dás. Té vely-
gés. A fél ho mály ban bo lyon gó lé te zõ za va ro dott sá ga. 
Er re hív ja fel Pla tón is, Pál apos tol is a fi gyel mün ket. A 
má sik az ér tel me zé sünk ki szol gá lá sa irán ti kí vá na lom. Az 
em ber mi nél job ban hoz zá szo kik va la mi hez, an nál ke vés-
bé haj la mos ar ra, hogy azt éle te fo lya mán még egy szer
vizs gá lat tár gyá vá te gye. Hi á ba va ló, med dõ, fe lü le tes, szo-
fisz ti kus a kí ván csi sá ga, hi szen egész éle tünk nem más, 
mint má ni á kus ra gasz ko dás ah hoz, hogy mi is ak kép pen 
lás sunk, aho gyan kor tár sa ink, aho gyan te kin te tünk be le-
ra gadt az el ta nult kép vi lág ba. Ha va la mi új fo ga lom ra 
le lünk, ar ra za va ro dott ság gal re a gá lunk, hi szen va la mi 
ben sõ bi zony ta lan ság azt mon dat ja ve lünk, hogy lá tá sunk 
akár egy-két egy sze rû op ti kai trük kel is mi lyen hi he tet-
le nül kön  nyen be csap ha tó. Ré sen kell te hát len nünk, de 
me lyik pon ton?

1884-ben egy vik to ri á nus is ko la mes ter, bi zo nyos 
Edwin Abbott ki adott egy köny vet egy el kép zelt két di-
men zi ós vi lág ról, amit Flatland-nek (Síkország) hí vott.
Eb ben nagy já ból ezt ír ta: „Egy gömb, ha egy szer meg mu-
tat ja ma gát Síkországban, csak úgy je len het meg, mint 
egy kör.” Vi lá gunk mind eb bõl kö vet ke zõ en két ség beej-
tõ en la pos, amely ben té to va kö rök, ré sze gen tá moly gó 
négy ze tek, ag res  szív há rom szö gek s lán dzsa ként ki he gye-
zett egye ne sek tü le ked nek. Tol ják, ta szi gál ják egy mást 
szün te le nül. Alak jai egy két di men zi ós tér ben mo zog nak. 
Él nek és hal nak. Sze rel mes ked nek. Gyil kol nak és vo nag-
la nak vég órá juk ban, ami moz za nat va ló já ban nem más, 
mint he be hur gya hor pa dás és ki tü rem ke dés. Nyu god-
tan szem lél het jük õket. Hi szen csu pán árny kép min den,
amit má sok a mi szó ra koz ta tá sunk cél já ból ve tí te nek. 
Nem kell ko mo lyan ven ni, il let ve ko mo lyan is le het ven-
ni. Az ered mény szem pont já ból bár me lyik mind egy. A 
ránk ki lõtt pisz toly go lyó ak kor sem fog el ta lál ni min ket, 
a fe lénk ro bo gó vo nat vagy au tó pe dig nem gá zol el. Azt 
kell ta pasz tal nunk, hogy a két di men zi ós tér fe let tébb biz-
ton sá gos. Egy ál ta lán nincs mély sé gi ki ter je dé se. Ma gas-
sá ga. Egy ál ta lán nem za va ró. Hálistennek, nem akar sem-
mit meg vál toz tat ni. Olyan, mint a pla tó ni bar lang fa lá ra 
ve tü lõ ár nyék, a réz tü kör ben el ho má lyo sult hát tér. Ez is, 
az is kel lõ kép pen ki für kész he tet len. Be ren dez ked he tünk 
ben ne, nem akar bán ta ni ben nün ket. Mint az op por tu nis-
ta gömb Síkországban, aki az el is me rés kó sza re mé nyé-
tõl haj szol va, vagy egé szen egy sze rû en, kol la bo rál va a 
sík idom ok kal, élet ben ma ra dá sá nak cél já ból kör nek akar-
ja mu tat ni ma gát. A te le ví zió és a szá mí tó gép kép er nyõ je 
vagy bár mi ezek után kö vet ke zõ, és az ál ta la köz ve tí tett, 
kö zép ko ri as szel le mi sö tét ség be egyér tel mû sí tett vi lág 
er rõl a di a dal ma san vi gyor gó la pos ság ról gyõz meg ben-
nün ket. Min de nes tül el fog lal ja véd te len sze mé lyi sé gün-
ket, ját szik ve lünk az il lú zió.

Amit pe dig egy ko ron új ra „szín rõl szín re” fo gunk lát-
ni: döb be ne tes lesz.
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