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A poszt mo dern, avagy az 
avantgarde le he tet len sé gé ről *
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Az „avantgarde” szó (szó sze rin ti for dí tás ban elő véd) az élen já ró egy sé get jut tat ja 
eszünk be, amely meg el őzi a csa pat fenn ma ra dó ré szét — bár csak azért hagy ja ma ga 
mö gött, hogy utat tör jön ne ki. A zász ló alj pa ran csot ka pott ar ra, hogy nyo mul jon  
be a még (pil la nat nyi lag) meg hó dí tat lan te rü le tek re, az tán a zász ló alj ál tal meg tett 
úton bi zo nyos idő múl va át vo nul nak az ez re dek, had osz tá lyok és had tes tek.  
A tér be li tá vol ság ra rá ra kó dik az idő be li tá vol ság — amit ma meg tesz az elő őrs, azt 
előbb-utóbb min den hát ra ma radt ala ku lat vég re hajt ja. Az egy sé get az a fel té te le zés 
te szi „él csa pat tá”, hogy „men nek utá na a töb bi ek”; azért te kint jük avantgarde-nak, 
mert tud juk, hol az elő véd, hol az utó véd, és hol hú zó dik a front vo nal, ahon nan a két 
irányt mér jük, ugyan ak kor azért is, mert ez a vo nal fel fo gá sunk sze rint ter mé sze té-
ből adó dó an moz gás ban van, szá mí tá sa ink sze rint moz gás ban is ma rad, és ar ra fe lé 
ha lad to vább, ami lyen irányt ki je löl nek az „élen já rók” lép tei. Te hát az „avantgarde” 
fo gal má nak az a fel te vés ad ér tel met, hogy mind a tér, mind az idő ren de zett elem, 
mind két rend alap já ban vé ve be van tá jol va. Ab ban a vi lág ban, ahol ér tel me sen 
be szél he tünk „avantgarde-ról”, az „el öl nek” és a „hátulnak” egy szer re van tér- és  
idő be li ki ter je dé se.
Ezért nincs ér tel me „avantgarde-ról” be szél ni a poszt mo dern vi lág ban. Ez a vi lág 
te le van moz gás sal, ugyan ak kor ez rend szer te len moz gás, az egyik hely vál toz ta tás 
nem kü lön bö zik a má sik tól, leg alább is kép te len ség meg ítél ni a köz tük lé vő kü lönb-
sé ge ket, mi vel az idő be li sé get már nem he lyez het jük be le a tér be, s már ma ga a tér 
és az idő sem struk tu rált, bel ső leg diff e ren ci ált rend szer. Itt már nem tud hat juk, hol 
van el öl és hol van há tul, te hát azt sem tud hat juk, mi „ha la dó” és mi „ma ra di”. Hisz 
nincs újí tás, ha el tűnt a ká non; nincs eret nek ség, ha el tűnt az or to do xia! Leonard B. 
Meyer már 1967-ben je lez te, hogy a kor társ mű vé szet „ál lan dó an vál to zó ál la pot ba”, 
a „moz gal mas pan gás” (stasis) ál la po tá ba lé pett; egyet len frag men tu ma sem ma rad 
moz du lat lan, de eb ben a zűr za var ban nincs rend szer vagy lo gi ka, nem adód nak össze 
a ré szecs kék moz gá sai, az egész pe dig nem moz dul he lyé ből — az össz kép „Brown-
moz gás” né ven is mert az is ko lá sok előtt. Mond hat ni, nap ja ink ra el tűnt a front vo nal, 
ami hez ké pest meg ha tá roz hat tuk, mi te kint he tő elő re nyo mu lás nak és mi vissza vo-
nu lás nak; re gu lá ris had se reg he lyett par ti zán csa pa tok csa tá roz nak; elő re ki tű zött 
stra té gi ai cé lo kat szem előtt tart va in dí tott off en zí va he lyett vég nél kü li, öt let sze-
rű en ki törő he lyi cse te pa ték kö ve tik egymást; itt sen ki sem tör utat sen ki nek, azt 
sem vár ja sen ki, hogy bár ki is el in dul jon utá na… Jurij Lotman me ta fo rá já val él ve (ez 
éle sebb, mint Guattari és Deleuze „ko csá nya”) — a se bes he gyi pa tak sod rá ba sű rí tett 
ener gia he lyett, mely med ret váj ma gá nak a szik lá ba, ahol az tán majd en ge del me sen 
csor do gál nak a he gyi vi zek — szét szó ró dott ener gi á val van dol gunk, olyan ez, mint az 
ak na me ző ener gi á ja, ahol itt is, ott is rob ban a töl tet, de en nek he lyét és ide jét nem 
lát hat juk elő re.
A szá zad for du ló mű vé sze te azért él te át újí tá sa it avantgarde te vé keny ség ként, mert 
a mo dern iz mus pers pek tí vá já ból te kin tett rá juk: ez a szel le mi moz ga lom a tü rel met-
len ség ből fa kadt, mert a modernitás álom kó ros csi ga tem pó ban vál tot ta va ló ra ígé-
re te it és az ál ta la éb resz tett re mé nye ket. A modernisták ko mo lyan vet ték eze ket az 
ígé re te ket és re mé nye ket; fenn tar tá sok nél kül és má sok nál lel ke seb ben fo gad ták el 
azo kat az ér té ke ket, ame lye ket a mo dern ci vi li zá ció emelt pi e desz tál ra, s ame lyek 
szol gá la tá ra föl es kü dött; az idő „vek tor sze rű sé gé ben” is szik la szi lár dan hit tek, egy 
irány ba mu ta tó, nyíl vessző vel je löl he tő moz gás nak lát ták az idő mú lá sát — te hát hit-
tek ab ban, hogy ami ké sőb bi, az jobb is (mu száj an nak len nie), ami pe dig ko ráb bi, az 
rosszabb (ret rog rád, el ma ra dott, korcs). Nem más ér té kek és más vi lág kép, ha nem  
a föl gyor sult tem pó ne vé ben üzen tek ha dat a ké szen ta lált vi lág nak: azt ír ták zász la-
juk ra: hic Rhodos, hic salta — sza va dat ad tad, tartsd be az ígé re te det. De csak annyi-
ban tud tak ha dat üzen ni en nek a vi lág nak, amennyi ben el fo gad ták az előfeltevéseit, 
va gyis hit tek a tör té nel mi ha la dás ban és ab ban, hogy az új lé te zők meg je le né se 
el avult tá te szi a ré gi, ké szen ta lált lé te ző ket, és meg foszt ja azo kat lét jo go sult sá guk-
tól. A modernisták ar ra haj tot tak, hogy meg sar kan tyúz zák a tör té nel met, buz gón 
la pá tol ják a sze net a tör té ne lem lo ko mo tív já ba. 

Stefan Morawski min den re ki ter je dő lel tár ba fog-
lal ta azo kat a jel lem ző je gye ket, ame lyek össze-
kö töt ték a mű vé sze ti avantgarde leg kü lön bö zőbb 
cso port ja it: mind egyi kük út ját a pi o ní rok szel le mi-
sé ge ra gyog ta be, fenn tar tá sok kal, bi zal mat la nul és 
kri ti ku san te kin tet tek a ké szen ta lált mű vé szet re 
és a tár sa dal mi élet egé szé ben be töl tött sze re-
pé re, le néz ték a múl tat és gúnyt űz tek ká non ja i ból, 
buz gón „teoretizálták” sa ját kez de mé nye zé se i ket, 
mé lyebb, tör té nel mi je len tő sé gű ér tel met ke res tek 
bennük, a for ra dal mi moz gal mak pél dá ját kö vet ve 
mind annyi an haj la mo sak vol tak cso por to san te vé-
keny ked ni, tár sa sá go kat és pár to kat ala pí tot tak; 
s vé gül mind jó val messzebb re te kin tet tek vál lalt 
ügye ik nél, nem csak a mű vé szet avantgarde-jának 
tar tot ták ma gu kat, ha nem ma gát a mű vé sze tet is  
a tár sa dal mi ha la dás leg tá vo labb ra ki tolt elő őr sé-
nek, a jö vő hír nö ké nek tar tot ták, ami kör vo na la i ban 
már elő le ge zi a hol na pot — né ha pe dig fal tö rő kos-
nak vél ték, ami szét zúz za a tör té ne lem út ján tor-
nyo su ló aka dá lyo kat.
A fen ti le írás ból az kö vet ke zik, hogy a modernis-
ták „plus mo der nes que la modernité elle-même” 
vol tak; a mo dern ci vi li zá ció te kin té lye buj to gat ta 
és jo go sí tot ta föl cse lek vés re őket. Mint a mo dern 
ci vi li zá ció — csak hogy még an nál is in kább —,  
a fron ton él tek; mint ez a ci vi li zá ció — csak hogy 
még an nál is in kább —, a tra dí ci ó nak csak annyi-
ban vet ték hasz nát, hogy ab ból tud ták meg, min 
kell túl lép ni — a ha tá rok pe dig azért lé tez nek, hogy 
be ha tol ja nak mö gé jük. Egyéb ként a tu do mány ból 
és a tech ni ká ból, a mo dern antitradicionalizmus 
legönfejűbb és leg el szán tabb ro ham osz ta ga i tól 
me rí tet tek ih le tet (on nan vet ték azt a jo gu kat is, 
hogy szi go rú íté le te ket hoz za nak): az imp resszi o-
nis tá kat a New ton el ve it ta ga dó op ti ka, a ku bis-
tá kat az antikarteziánus re la ti vi tás el mé let, a 
szürrealistákat a pszi cho a na lí zis, a fu tu ris tá kat  
a rob ba nó mo tor és a fu tó sza lag lel ke sí tet te.  
A mo dern ci vi li zá ció nél kül alig ha tud juk el kép zel ni 
a modernistákat. Azt akar ták szol gál ni; nem az ő 
bű nük volt, hogy úgy kel lett rá eről tet ni ük szol gá la-
ta i kat. Azo kat vá dol ták, akik a ha la dás lo gi ká já val 
szem be sze gül ve is ra gasz kod tak a már ér vé nyü ket 
vesz tett ká no nok hoz, az el avult íz lé sű em be re-
ket (va gyis azo kat, akik nek az ő fel fo gá suk sze-
rint nincs íz lé sük), akik nem tar ta nak lé pést, nem 
akar nak lé pést tar ta ni az avantgarde-dal; meg ve-
tő en és sér tő en vas ka la po sok nak, fi lisz te rek nek, 
kis pol gá rok nak, cső cse lék nek ti tu lál ták őket. Meg-
ta gad ták tő lük azt a jo got, hogy ál lást fog lal ja nak 
mű vé sze ti kér dé sek ben, hisz ők ter mé sze tük ből 
adó dó an a múl tat kép vi se lik, ami már el vesz tet te 
lét jo go sult sá gát, a te kin té lyé ről nem is be szél ve.
A modernisták ké pez ni, ne vel ni, té rí te ni akar-
ták az éret le ne ket, fej let le ne ket, el ma ra dot ta kat, 
hi szen csak ta ní tó és té rí tő mi nő sé gük ben őriz-
het ték meg ve ze tő po zí ci ó ju kat. Ha rag juk a ta ní tó 
gyöt rel me i ből fa kadt, aki nek min den ener gi á ját 
föl emész ti a ta nít vá nyok ne héz föl fo gá sa és szel-
le mi zűr za va ra. De a ta nu lók (amíg meg ma rad nak 
ta nu lók nak) kép te le nek lé pést tar ta ni ta ní tó juk-
kal, akár csak a meg té rí tet tek (amíg meg nem 
tér nek tel je sen) a hit té rí tők kel — min dig van hát 
ok a há bor gás ra. De még rosszabb, ha vá rat la nul 
túl könnyű nek bi zo nyul a lec ke a ta nu lók szá má ra, 
ilyen kor el tű nik a ha tár a ta ní tó és a ta nu ló, az 
él csa pat és az ül dö ző boly, az elő véd és a me net-
osz lop kö zött. Ha a nö ven dé kek meg tap sol ják 
ne ve lő i ket ahe lyett, hogy lá zad ná nak ellenük — ez 
biz tos je le an nak, hogy nem vol tak elég ra di ká li-
sak a ta nok, bű nös mó don alább ha gyott a ne ve lők 
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éber sé ge, meg en ged he tet len komp ro misszu mo-
kat kö töt tek a fi lisz te rek el le ni ke resz tes had já rat 
so rán. Ilyen kor két sé ges sé vá lik, hogy egyál ta-
lán avantgarde-e az avantgarde, meg il le ti-e még 
a szel le mi ve ze tő sze rep, dik tál hat ja-e a jó íz lést, 
in téz het-e ki ro ha ná so kat a nyárs pol gá rok el len, 
el fog lal hat ja-e a hit té rí tő po zí ci ó ját.
Te hát az avantgarde-ban az a pa ra dox, hogy a 
bu kás je lé nek te kin ti a si kert, a ku darc vi szont 
meg győ zi ar ról, hogy jó úton jár. Az avantgarde 
szen ved a tár sa dal mi el is me rés hi á nyá tól — de 
még job ban fáj ne ki a taps és a nép sze rű ség. Te hát 
ér vei he lyes sé gét és a meg tett út ra di ka liz mu sát 
ma gá nya mély sé gén és az el uta sí tás he ves sé gén 
mé ri, amit azok tól kap, akik meg té rí té sé re föl es-
kü dött. Mi nél in kább köp dö sik és ócsá rol ják, an nál 
biz to sabb a dol gá ban az avantgarde… A cső cse lék 
tap sá tól va ló fé lel mé ben lá za san ke re si az újabb 
és újabb, egy re ne he zeb ben el fo gad ha tó mű vé szi 
for má kat. Ami csak esz köz lett vol na a cél el éré-
sé hez, át me ne ti ál la pot, ész re vét le nül vál to zik 
leg főbb cél lá és ide á lis ál la pot tá; a vég ered mény 
pe dig azt mu tat ja — a modernisták hang za tos 
ki je len té sei el le né re (amint azt nem rég ész re vé te-
lez te John Carey, ol va sói nagy föl há bo ro dá sá ra) 

—, hogy az eu ró pai ér tel mi ség él csa pa ta ko moly 
erő fe szí té se ket tett ar ra, hogy „el sza kít sa a tö me-
ge ket a kul tú rá tól”, s mint ha „a mo dern mű vé-
szet nek az len ne a leg al ap ve tőbb funk ci ó ja, hogy 
két osz tály ba so rol ja a kö zön sé gét: az egyik be 
azok tar toz nak, akik meg ér tik, a má sik ba pe dig 
azok, akik nem”. Sem mi más ra, csak is ar ra ment ki 
a já ték, mond ja Carey, hogy tart sák a tá vol sá got 

és meg őriz zék az ér tel mi ség fel sőbb ren dű sé gét (amint azt már ko ráb ban Pierre 
Bourdieu su gall ta, a mű vé sze ti kul tú rá ban min dig er re megy ki a já ték…).
E pa ra do xon ban rej lett a bu kás csí rá ja (nem vé let lenül ír ta Benjamin, hogy az ön gyil-
kos ság je gyé ben szü le tett a modernitás). A vész pe dig egy szer re két fe lől ér ke zett.
Ha nem fo koz za a tem pót az avantgarde, nem me ne kül het a cső cse lék elől, amit 
meg ve tett, föl akart vi lá go sí ta ni, ugyan ak kor félt is tő le. A pi ac meg gyor san ki sza-
gol ta, hogy az elit hez tar to zás szim bó lu ma le het az „ért he tet len” mű vé szet, ezért 
ar ra tö re ke dett, hogy aki a köz vé le mény tud tá ra akar ja ad ni stá tu sa emel ke dé sét, 
és van is er re fe de ze te, az könnye dén meg te hes se, elég, ha re zi den ci á ját a kul tú ra 
leg újabb vív má nya i val éke sí ti, ame lyek re más, kö zön sé ges és fa ra gat lan ha lan dók 
iszo nyat tal és döb be net tel te kin te nek — ez zel demonstrálván jó íz lé sü ket (”sa ját kul-
tú rá ju kat”) és a tá vol sá got, ami el vá laszt ja a „kul tú rá val” és íz lés sel nem ren del ke ző 
plebstől. Peter Bürger sze rint az üz le ti si ker mért ha lá los csa pást az avantgarde-ra —  
a „mű vé sze ti pi ac” vil lám gyor san „inkorporálta” az avantgarde mű vé sze tet.  
Az avantgarde e pa ra dox vo ná sa a disz tink ció szim bó lu má vá tet te a mo dern mű vé-
sze tet, s pon to san e mi nő sé gé ben ta lált vá sár lói tö me gé re a gaz da go dó, de bi zony-
ta lan tár sa dal mi po zí ci ó jú pol gár ság ban. Az avantgarde mint mű vé szet erő fe szí té se 
az al ko tók szán dé ka i nak meg fe le lő en to vább ra is sok kol hat ta kö zön sé gét; ugyan ak-
kor mint a ré te ge ző dés és az ön iga zo lás esz kö ze még is csak fo lya ma to san nö ve ke dő 
ke res let és kri ti kát lan aj ná ro zás tár gya lett. A taps (sőt, a mű vé szet szin te is ten fé lő 
imá da ta), ami re az avantgarde vá gyott, s ugyan ak kor félt is tő le, mint a tűz től — föl-
hang zott, de a cse léd lép csőn jött ez a si ker; nem mint a modernista misszió di a da la, 
nem mint a meg té rés bi zo nyí té ka, ha nem mint a lá zas ke re sés, a fel sőbb ren dű ség 
meg vá sá rol ha tó szim bó lu mai irán ti vágy gyü möl cse olyan vi lág ban, ahol ta lajt vesz-
tet tek a ha gyo má nyos iden ti tá sok, az iden ti tás meg te rem té se pe dig a gyö kér te le nek 
éle té nek leg főbb fe la da ta lett. Nem is annyi ra azok „szív ták ma guk ba” az avantgarde 
mű vé sze tet, aki ket ne mes bí tő ha tá sá val ma ga mel lé ál lí tott, ha nem in kább azok, 
akik a benne tük rö ző dő dics fény ben akar tak süt ké rez ni.
A csap da elől pe dig csak az idő be le he tett me ne kül ni. Előbb-utóbb fal ba kel lett 
üt köz ni ük, mert az át lé pen dő ha tá rok és a szét zú zan dó aka dá lyok kész le te nem volt 
ki me rít he tet len. Az avantgarde eposz vé ge, ál lít ja Umberto Eco, az üres vagy el sze-
ne se dett vá szon volt, de Kooning raj za, amit Rauschenberg ki ra dí ro zott, az üres ga lé-
ria egy Yves Klein-ki ál lí tás meg nyi tó ján, a Kassel alá ásott ve rem, Walter de Maria 
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mű ve, a csönd Cage sza lag ján, a te le írat lan pa pír lap. A mű vé szet mint per ma nens 
for ra da lom vé ge az ön meg sem mi sí tés volt. El ér ke zett a pil la nat, ami kor már nem volt 
hová me ne kül ni.
Te hát egy szer re jött kí vül ről és be lül ről a vég. A vi lág nem hagy ta, hogy el tá vo lod jon 
az avantgarde; nem is volt már mit meg sem mi sí te ni ah hoz, hogy ro mok ból emel je nek 
re me te la kot. Mond hat ni, az avantgarde el vi leg mo dern, de (aka rat lan s ugyan ak kor 
el ke rül he tet len) kö vet kez mé nye it te kint ve poszt mo dern volt. 
A mai poszt mo dern vi lág ban fél re ér tés len ne avantgarde-ról be szél ni, bár egyik-má-
sik mű vész kö vet he ti a Sturm und Drang kor szak ban ki dol go zott stra té gi á kat; de 
ez most már in kább póz, mint szel le mi al kat, el vesz tet te ré gi ér tel mét, üres, nem 
jö ven döl sem mit és nem kö te lez sem mi re, in kább a nosz tal gia, mint a pöff esz ke dő 
gőg tü ne te, a lel ki e rő höz pe dig vég képp sem mi kö ze. A „poszt mo dern avantgarde” 
fo gal ma „contradictio in adiecto”.
A mű vé sze ti stí lu sok és mű fa jok sok fé le sé ge ma már nem a kö zös tér re ve tí tett idő-
ko or di ná ták sze rint ren de ző dik; a stí lu sok nem oszt ha tók ha la dók ra és el ma ra dot-
tak ra, újak ra és el avul tak ra; az új öt le tek, ha egyál ta lán akad nak ilye nek, nem azért 
jön nek, hogy föl vált sák a ko ráb ban al kal ma zott stí lu so kat, ha nem mel let tük ve ge tál-
nak, he lyet pró bál nak ta lál ni ma guk nak a mű vé szet zsú folt, szű kös szín pa dán. Ami-
kor a szink ró nia ki szo rít ja a di ak ró ni át, az örök lést pe dig föl vált ja az együt tes je len lét, 
és az örök ké va ló je len fog lal ja el a tör té ne lem he lyét — nincs már ke resz tes had já rat, 
csak kon ku ren cia harc, szó sincs kül de tés ről, gyám ko dás ról, egyet len igaz ság ról, ami 
szám űzi a fé li gaz sá go kat. Min den stí lus nak, le gyen az ré gi vagy új, ugyan azok kal az 
esz kö zök kel kell kivívnia létjogosultságát, ugyan azok a tör vé nyek vo nat koz nak rá juk, 
mint a kul tu rá lis ter mé kek leg több jé re, ame lyek, Ge or ge Steiner ta lá ló meg ha tá-
ro zá sa sze rint, „ma xi má lis fel tű nés sel és azon na li el tű nés sel” kal ku lál nak (a túl te lí-
tett pi a con bor zasz tó ne he zen tud ja föl hív ni a fi gyel met ma gá ra az em ber, az tán meg 
gyor san sza bad dá kell ten ni a stan do kat a fi gyel met kö ve te lő új áruk szá má ra). Ahol 
pe dig a kon ku ren cia dik tál, ott nincs he lyük cé hek nek, tár sas kö rök nek vagy fe gyel-
me zett, tisz ta sá gu kat fél té ke nyen őr ző is ko lák nak, me lye ket a szent há bo rú ko rá-
ban hív tak élet re — va gyis kö zö sen meg fo gal ma zott és kö zö sen őr zött ká no nok nak, 
el vek nek sincs he lyük. Min den mű a null pont ról star tol, és nem gon dol az utó kor ra, 
el fel ej tet te azt a baudelaire-i sza bályt, hogy az újí tó szel le mű mű vé szet nek „in spe” 
klasszi kus nak kell len nie.
Az olyan ka te gó ri ák, mint a vas ka la pos ság, fi lisz ter ség, kö zön sé ges ség fő sze re-
pet játsz hat tak Balucki vagy Zapolska drá má i ban, a ke res let és kí ná lat poszt mo dern 
ka ko fó ni á já ba vi szont nem il le nek be le. Hogy le het itt ce zú rát be ik tat ni, ha az új don-
ság már nem kö tő dik (ahogy ré geb ben, a mo dern iz mus ko rá ban kö tő dött) a for ra-
da lom hoz, az újí tás a ha la dás hoz, az újí tás el uta sí tá sa pe dig az el ma ra dott ság hoz, 
sö tét ség hez? A ha la dás ví zi ó ján ala pul tak azok az ob jek tív nek vélt íté le tek, ame lyek 
alap ján meg ál la pít ha tó, mi mű vé szet és mi nem, mi a jó mű vé szet és mi a rossz — e 
két ség be von ha tat lan íté le te ket pe dig dics fény ként övez ték mind azok vé le mé nyei, 

akik a ha la dás ne vé ben szó lal tak meg. Ha hí ján 
va gyunk ilyen igaz ság nak, a leg el is mer tebb ga lé-
ri ák és kon cert ter mek véd je gyé re kell ha gyat koz-
nunk — gya nít ja pél dá ul Howard Becker vagy 
Marcia Eaton —, és össze kell ha son lí ta nunk az 
ál ta luk for gal ma zott mű vek árát (ami egyéb ként 
ugyan oda ve zet). Az zal a tár sa da lom-diff e ren ci-
á ló erő vel, ami egy kor az avantgarde di a da lá hoz/
ku dar cá hoz ve ze tett, most nem annyi ra a mű al ko-
tás, mint in kább a hely ren del ke zik, ahol be sze-
rez he tő, no meg a vé tel ár. Ilyen szem pont ból a 
mű al ko tá sok nem kü lön böz nek más, szin tén pi a-
con ter jesz tett stá tus szim bó lu mok tól. Mi ben áll 
hát az avantgarde utá ni poszt mo dern vi lág ban  
a mű vé szet sa já tos sá ga?
Az avantgarde (vagy ál ta lá ban vé ve a mű vé sze ti 
mo dern iz mus) ko ra a mű vé szet mint a tör té ne-
lem ro ham osz ta ga fo gal mát hagy ta az utó kor ra. 
Az avantgarde for ra dal mi te vé keny ség ként él te 
át az al ko tást (köz is mert, hogy az avantgarde 
mű vé szek több sé ge ro kon szen ve zett a for ra dal mi 
moz gal mak kal, le gye nek azok jobb- vagy bal ol da-
li ak, itt ta lál tak ro kon lel ke ket és kö zös cé lo kat; 
egyéb ként e ben ső sé ges ér zel me ket rend sze rint 
nem vi szo noz ták a po li ti ku sok, mert gya nak vás-
sal te kin te nek min dazokra, akik a párt fe gye lem 
fö lé he lye zik az el ve ket és a ká no no kat, rá adá-
sul az kö ti le min den ener gi á ju kat, hogy tö meg-
tá mo ga tást sze rez ze nek, te hát ter mé sze tük ből 
adó dó an haj la mo sak a po pu lis ta hang vé tel re, így 
szí ve sen szol gál nak ki olyan íz lé se ket, me lyek 
el pusz tí tá sá ra föl es kü dött az avantgarde).  
A mű vé szet nek kel lett olyan for má kat eről tet nie 
a va ló ság ra, ami lye nek hez ma gá tól, se gít ség nél-
kül nem jut ha tott vol na.
A mai mű vé szet, a vál to za tos ság ked vé ért, ke vés 
áhí tat tal csügg a va ló sá gon; job ban mond va ma ga 
is va ló sá gos, s bő ven elég ne ki ez a va ló ság,  
a mű vé szet va ló sá ga. S eb ből a szem pont ból a 
mű vé szet osz to zik a poszt mo dern kul tú ra sor sá-
ban, az pe dig Baudrillard meg ha tá ro zá sa sze rint  
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a szi mu lá ció, nem pe dig a rep re zen tá ció kul tú rá ja. 
A mű vé szet a szá mos al ter na tív vi lág egyi ke, ezek 
mind egyi ke hall ga tó la go san el fo ga dott előfeltevé-
sek hal ma zá val, va la mint az ezek „iga zo lá sát” és 
új ra ter me lé sét szol gá ló pro ce dú rák kal és me cha-
niz mu sok kal ren del ke zik. Ér tel met len né vá lik az 
a kér dés, hogy me lyik va ló ság „va ló sá go sabb”, 
me lyik ősi és me lyik újabb ke le tű, me lyik hez iga-
zod jon a má sik, me lyi ken mér he ti le kor rekt sé gét; 
de még ha szo ká sá hoz hí ven föl is tesz ilyen kér dé-
se ket az em ber, ak kor sem vi lá gos, hol ke re sen dő a 
vá lasz (a szi mu lá ció, mond ja Baudrillard, nem szín-
le lés; ha be teg sé get, pszi cho szo ma ti kus fáj dal mat 
szi mu lál a pá ci ens, meg vá la szol ha tat lan az a kér-
dés, hogy „tény leg” szen ved-e).
A poszt mo dern mű vé szet ki vív ta füg get len sé gét  
a mű vé sze ten kí vü li vi lág gal szem ben, elő dei nem 
is ál mod hat tak ek ko ra sza bad ság ról. Ugyan ak kor  
e pél dát lan sza bad ság nak ára volt, a mű vész kény-
te len volt föl ad ni azt az el kép ze lé sét, hogy ő tö ri  
az utat a vi lág előtt. Ez nem azt je len ti, hogy  
a mai mű vé szet el vesz tet te — tény le ges vagy 
vélt — „tár sa dal mi hasz nos sá gát”. Schönberg 
radikalizálta Gautier „mű vé szet a mű vé sze tért” 
szlo gen jét, mond ván, hogy sem mi sem le het 
mű vé szet, ami hasz nos — de még ez a ra di ká lis 
té tel sem ha tá roz za meg a mű vé szet hely ze tét a 
poszt mo dern vi lág ban, ahol már ma ga a „tár sa-
dal mi hasz nos ság” fo gal ma is ér tel met len né vá lik, 
mi vel azon a te rü le ten, ahol a mű vé szet ope rál, 
ko ránt sem vi lá gos, sőt nem is lát szik vi lá gos nak, 
mi vál na hasz ná ra s mi ár ta na a tár sa dal mi élet nek. 
Pon to sab ban fo gal maz va, az a faj ta, a tár sa dal mi 
lét től füg get le ní tő sza bad ság, ami meg ada tott a 
mű vé szet nek, nem tesz ele get Gautier kö ve tel mé-
nyé nek. A füg get len ség nem je lent au to nó mi át, 
pe dig a „mű vé szet a mű vé sze tért” szlo gen pon-
to san au to nó mi át, ön ren del ke zé si jo got kö ve tel, 
nem az élet más as pek tu sa i hoz fű ző dő kö te lé kek 
el sza kí tá sá ra biz tat. A modernisták az élet irá-
nyí tó já nak, né ha dik tá to rá nak, nem pe dig szol-
gá ló lá nyá nak kép zel ték a mű vé sze tet. E sze rep 
be töl té sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges volt az 
ön meg ha tá ro zás jo ga, ma guk nak kel lett meg hoz-
ni uk tör vé nye i ket és meg ha tá roz ni uk alap el ve i ket. 
Gautier szlo gen jé nek csak az avantgarde mű vé-
szet re vo nat koz tat va volt ér tel me.
A füg get len ség nem azo nos az au to nó mi á val,  
és a mű vé sze ten kí vü li vi lág gal szem be ni fe le lős-
ség től/kö te les ség től va ló sza ba du lás nem fel tét-
len azo nos az ön ren del ke zés sel. Mint Baudrillard 
mond ja, ma nap ság a mű vé szet nagy sá ga az ál ta la 
kel tett vissz hang gal mér he tő (an nál na gyobb a 
mű, mi nél né pe sebb a kö zön sé ge). A mű vé sze ti 
ese mény je len tő sé gét nem a hang erő vagy a ké pi 
ki fe je ző erő, ha nem a rep ro du ká lók sú lya és a 
má so ló gé pek tel je sít mé nye ha tá roz za meg — de 
nem a mű vé szek bir to ká ban van nak a hang szó-
rók és a rep ro duk ci ós esz kö zök. Ezt az új hely ze tet 
Warhol ké pez te le mű vé sze té ben: olyan tech ni ká-
kat ta lált ki, ame lyek ma ra dék ta la nul föl szá mol ják 
az ere de ti fo gal mát, ele ve csak kó pi á kat állítanak 
elő, hi szen csak az szá mít, hány kó pia kelt el, nem 
pe dig az, mit sok szo ro sí tunk.
Eb ben a hely zet ben az avantgarde alig ha is mer ne 
rá a ma ga be tel je sült prog ram já ra, a szo ci o ló gus 
vi szont föl is mer he ti benne az avantgarde pra xis 
(aka rat lan) kö vet kez mé nye it.

Leeds, 1994 má ju sá ban

Lengyelből fordította Pálfalvi  La jos

Berecz Ág nes

A ki lenc ve nes évek  
mű vé sze té nek  
diszk rét bá jai* 

Balkon

2002/1

I d ő  h a  t á  r o k
Min de nek előtt azt kel le ne tisz táz nunk, hogy mit ér tünk ki lenc ve nes éve ken. Elég evi-
den sen te het jük az el múlt év ti zed kez de tét 1989-re, a kor szak zá ró és szim bo li kus 
Nagy Im re-te me tés és a köz tár sa ság ki ki ál tá sá nak évé re, de 1990-re, az el ső sza bad 
vá lasz tás és a ber li ni fal le bon tá sá nak ide jé re is. Hogy a szim bo li kus 1989-es év a kul-
tu rá lis élet és a mű vé sze ti pro duk ció szem pont já ból éles ce zú rát je lent-e vagy sem 

— az az, hogy a po li ti kai vál to zás együtt jár-e kul tu rá lis tö rés sel —, nyil ván va ló an po li ti-
kai vé le ke dés kér dé se.
Ugyan ak kor 1990 a szű kebb mű vé sze ti éle tet te kint ve is elég sű rű nek tű nik ah hoz, 
hogy ké zen fek vő kor szak ha tár le gyen: ez év ja nu ár já ban in dult el Sinkovits Pé ter 
fő szer kesz té sé ben, ál la mi tá mo ga tás sal, de ala pít vá nyi ke re tek kö zött a Mű vé-
szet ből lett Új Mű vé szet, ek kor jött lét re a bu da pes ti Ludwig Mú ze um, és eb ben az 
év ben volt a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la — az óta so kak ál tal „deform”-ként em le ge tett 

— re form ja is. Az Új Mű vé szet az euroatlanti ré gió kor társ mű vé sze té nek pro duk tu-
ma i val va ló fog lal ko zást ak kor még prog ramsze rű en és nagy len dü let tel vál lal ta fel, a 
fő is ko lai re form pe dig nem csak a mé dia mű vé szet ok ta tá sá nak in téz mé nyes ke re te it 
te rem tet te meg, de a ká dár iz mus alatt ti la lom alatt ál ló neo-avantgárd mű vé sze ket 
is ka ted rá hoz jut tat ta. Ek kor, 1990 kö rül vesz tet te el ér tel mét a hi va ta los és nem-hi-
va ta los mű vé szet kö zöt ti ré gi distinkció is, más kér dés, hogy rö vid időn be lül ki de rült, 
hogy ez a kü lönb ség té tel ko ránt sem kor szak spe ci fi kus.
Ami az ún. ki lenc ve nes évek vé gét je len ti, azt könnyen te het jük 2000-re, a nagy 
át te kin tő és rész ben Ma gyar or szá gon, a Ludwig Mú ze um ban is be mu ta tott Ke let-
Eu ró pa ki ál lí tá sok évé re. Úgy tű nik, hogy az eze ket a ki ál lí tá so kat koncipiáló és 
szpon zo rá ló EU tag ál la mok mű vé szet csi ná lói az After the Wall-lal (Moderna Museet, 
Stock holm), a L’autre moitié de l’Europe-pal ( Jeu de Paume, Pá rizs), az Aspekte–
Positionen-nel (Museum Moderner Kunst, Bécs) és a hoz zá juk kap cso ló dó kon fe ren-
ci ák kal, szimpoziónokkal pon tot tet tek az egy ko ri szov jet-blokk ki lenc ve nes éve i re. 
Az im po záns, ez red for du lós dá tum megakiállításai a Kö zép- vagy Ke let-Eu ró pa irán ti, 
a 90-es évek kö ze pén ki hűlt lel ke se dés ma rad vá nya it igye kez tek ki hasz nál ni, és 
in kább ke ve sebb, mint több si ker rel fel is élesz te ni. A ke let-eu ró pai mű vé szet kul tu-
rá lis kon junk tú rá ja ezek kel a ré gió-spe ci fi kus ki ál lí tá sok kal dek la rál tan vé get ért.  
De a 90-es évek vé gét köt het jük egy má sik ese mény hez is: a New York el le ni tá ma-
dás hoz, il let ve a vár ha tó po li ti kai és gaz da sá gi vál to zá sok hoz. A hi deghá bo rú pra-
xi sát és re to ri ká ját fel ele ve ní tő nagy ha tal mi po li ti zá lás új faj ta meg je le né se és a 
glo bá lis gaz da sá gi re cesszió mar káns kor szak ha tár nak ígér ke zik.
A 90-es évek az EU-or szá gok po li ti kai és kul tu rá lis nyel vé ben gyak ran mint az „át me-
net évei” je len nek meg. A „for du lat évei” és az „át me net évei” kö zé éke lő dő má so dik 
vi lág há bo rú utá ni Ke let-Eu ró pa a 90-es évek óta ugyan már nem kur zus té ma az ame-
ri kai és nyu gat-eu ró pai egye te me ken, meg je lent vi szont egy új, tranzitológia né ven 
is mert te rü let, amely — egye lő re egye te mi ka ted rák kal tá mo ga tott mű ve lők nél kül —  
a ke let-eu ró pai or szá gok el múlt év ti zedbeli szocio-kul tu rá lis fo lya ma ta i val és je len sé-
ge i vel fog lal ko zik.1

Úgy tű nik, hogy a traumatikus po li ti kai, gaz da sá gi vál to zá sok és az eze ket tematizáló 
nem zet kö zi dis kur zu sok ré vén az egy ko ri szov jet blokk 90-es évei jól el kü lö nít he-
tő ek, és így a ma gyar or szá gi mű vé sze ti élet itt be mu ta tan dó egy szeg men sé nek 
is idő ha tá rai le het nek. Bár a kor társ mű kri ti ka gya kor la ta és a mű vé szet tör té net 
ta pasz ta la ta szám ta lan szor bi zo nyí tot ta, hogy év ti ze d es kor szak ha tá rok men tén 

1 A tranzitológia bőséges irodalmából áttekintésül lásd többek között: Rudolf Takács: Transitology : 
Global Dreams and Post-Communist Realities, Central Europe Review, vol. 2. no. 10. 13 March 2000, 
http://www.ce-review.org; The Gains and Losses of the Transition to Democracy, Social Research, vol. 63. 
no. 2. (Summer 1996). Kultúra és tranzitológia kérdéseihez: Nebojša Jovanovic: A Prejudice in the Culture, 
http://www.eipcp.net/diskurs 
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