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Mentális mozaik

Egy jobb híján fehérre festett műterem falaira egyforma méretű (A4) lapok  

vannak ragasztva. Akad egy-két újságkivágás és egyéb nyomtatott lap is.  

A ragasztások módja eltérő, s ebből közelítőleg megállapítható, hogy mely fel-

iratok kerültek fel egyidőben, sőt még egymáshoz képesti sorrendjük is, hiszen 

az újabb ragasztás eltakarja a régebbiek egy részét. Egy idő után elfogyott a 

krémszínű ragasztószalag, így az újabb lapok azokkal a színes csíkokkal lettek 

rögzítve, amik eredetileg a lapokon lévő fogalmak közötti kapcsolatokat jelez-

ték volna kizárólag. Tehát a lapokon fogalmak vannak, különböző színű flccel és 

kézírással felírva. Az egymáshoz kapcsolódó fogalmakat/minőségeket/értéke-

ket azonos színű ragasztócsíkok kötik össze. Mondhatni, van egy központi fal, 

ahonnan a dolog elkezdődött, onnan burjánzott tovább a mennyezetre, az ajtóra, 

a többi oldalfalra és a padlóra. A plafonra kerülő lapok már valamilyen radikálisabb 

eltérést jeleznek az oldalsó falon lévő lapok egymáshoz való viszonyához képest, 

dimenzióváltást, aminek jelentése van. Egy színes ragasztócsíkkal azonban lehet 

kapcsolatot létrehozni közöttük, ami ismét módosíthatja a viszonyokat nem-

csak az összekötött két fogalom, hanem a kapcsolódó többi között is, áttéte-

lesen. A terem gondolati hálója folyamatosan 

alakul, s bármikor bárki alakíthatja, aki ott tölti 

a délutánját, vagy csak felugrik az ottfelejtett 

lakáskulcsért, és felír vagy felragaszt valamit. 

Felkerülnek hülyeségek vagy vitatható dolgok  

is, melyek aztán többé-kevésbé közös megegye-

zéssel lekerülnek, valamint egyelőre nem hasz-

nosítható vagy értelmezhető fogalmak: ezeknek 

külön helyük van a „főfal” jobb felső, mennye-

zethez közelítő területén. A lekerülő fogalmak 

nyomot hagynak. A hozzájuk kötődő színes 

csíkokat általában nem távolítjuk el, így kelet-

kezik valamilyen érdekes feszültség ezeken a 

pontokon, egy betöltésre váró hiány, vagy annak 

a felismerése, hogy a hiány egy szép formát, 

hangsúlyosabb űrt hozott létre, mint az egykori 
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konkrétum volt. Maguk a fogalmak általános-

ságok, talán még érdektelennek is mondhatók, 

mégis ezek pörögnek a fejünkben arról, ahogy 

megpróbáljuk meghatározni magunkat, élet-

érzésünket, másokat vagy a problémáinkat a 

jelennel kapcsolatban. A terem nemcsak konst-

ruktív térré vált, hanem térbe konstruálható 

mentális szemetesládává is. Ha tetszik, hulla-

dékgyűjtő. Meghatározzuk és láthatóvá tesszük 

a hulladékainkat, szembesülünk velük, kapcso-

latot teremtünk köztük és szelektáljuk, hogy 

megszabadulhassunk tőlük. A hasznosítható 

hulladék mellé odakerül a haszontalan, egy félre-

eső részre, mintegy zsákutcaként. Vannak jövő-

beli tervek is, falra ragasztott kiemelkedések, új 

területek bevonása. A dolog azonban gyakran 

megreked. Napokig nem változik semmi, és talán 

még olyan nap is akadt, amikor nem tudatosult 

bennünk egyetlen szó sem, csak azt bámultuk, 

ahogy a szél lebegteti a falon lévő a lapok sarkát. 

A külső nyomás, vagy az elnyújtott megállás 

feszültsége egyszer csak újra változást hoz létre. 

Ha ez nem így lenne, talán nem is maradna más 

út, mint megszabadulni az egész nevetségesnek 

tűnő, kaotikus, frusztráló, befejezhetetlen folya-

mattól és elfelejteni az egészet.
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