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A címben megidézett két fogalom � a �helyek� és az �emlékezet� � voltaképpen az
emberi észlelés két nagy kategóriáját foglalja magában: a teret, valamint az idõt; és így,
egymás mellé állítva, összekapcsolva utal a közöttük lévõ viszonyra is, amelynek létre-
hozásában a különbözõ narratívák mindenkor fontos szerepet játszanak. E két katego-
riális rendszer � az idõ és a tér � alapvetõ funkciójában van valami közös: mind az idõt,
mind a teret arra használják a különbözõ életvilágok szereplõi, hogy szavakon, narra-
tívákon keresztül � azaz a kommunikáció segítségével � határokat helyezzenek el, iden-
titásokat termeljenek, tehát lakhatóvá és biztonságossá tegyenek egy saját világot, így
védekezve a határaikon túl található földrajzi vagy történelmi ûr ellen.

Kultúra és természet megkülönböztetése, határhúzás és identitásteremtés, a nar-
rációk és a csend birodalmának kijelölése: ezek a mindennapi kommunikációs gyakorla-
tok azért is fontosak, mert e tevékenységek során � a közeli és távoli környezetének el-
rendezése, koncepcionális tervezése révén � minden társadalom létrehozza a számára
érvényes térbeli orientációk koordinátáit, amelyek a cselekvés, a viselkedésminták alap-
vetõ elõfeltételeit jelentik. A �tájakként�, �régiókként�, �városokként� megnevezett és
ezáltal rögzített térbeli tervezetekben különbözõ valóságmodellek, idõhasználati mód-
szerek, kommunikációs szabályok tükrözõdnek vissza; egész kulturális rendszerek ol-
vashatók ki belõlük.

Az idõ és tér közötti viszony egyik speciális szeletét, az emlékezet és a helyek közöt-
ti kapcsolatot legteljesebben Pierre Nora francia történész dolgozta fel, aki egy speciális
kifejezés, az �emlékezethely� segítségével próbálta megragadni azt a bonyolult össze-
függést, amely idõ és tér rendszereinek egymásba kapcsolódásából származik. Emléke-
zet és történelem között. A helyek problematikája címû, 1984-ben megjelent és gyorsan
az emlékezetkutatások klasszikusává vált tanulmányában Nora az emlékezethelyek kap-
csán a múlthoz való két lehetséges viszonyról beszél: az emlékezetrõl (a megélt ese-

Tájkép és emlékkép � az emlékezethelyek
problematikája. Szabó Marianna

Kakpuszta címû installációja kapcsán
Ez a tanulmány nem más, mint egy kulturális elemzés, amelynek tárgya a pécsi
Kommunikációs Tanszék egyik � képzõmûvészek bevonásával megvalósított � te-
repgyakorlatán készült installáció. Az installáció � a társadalomtudományos kuta-
tás kérdésfelvetéseit továbbgondolva � egy sajátos emlékezethelyet hozott létre a
természeti környezetben, s ez kitûnõ alkalmat teremtett arra, hogy segítségével
újragondoljuk Pierre Nora, francia történész elképzelését az idõ és a tér viszonyá-
ról. A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy összekapcsolja és egymásra vonatkoz-
tassa a mûvészettörténeti és a kultúratudományos tradíciót egy közös téma: a ter-
mészeti tér kulturális szimbolizálása apropóján.

SZIJÁRTÓ ZSOLT
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mény lecsapódásáról) és a történelemrõl (azaz az eseményt értelmezhetõvé tevõ szelle-
mi tevékenységrõl). Míg az állandóan megújuló emlékezet szorosan kapcsolódik a ha-
gyományhoz, a folyamatossághoz, a diszkurzivitáshoz és a reflexiónélküliséghez, egy
közösség autoritásához, addig a történelem olyan kritikai tevékenység, amely mérlegel,
distanciát teremt, reflexív viszonyt alakít ki a múlttal.

Az emlékezet és történelem határán találhatók az átmenet tanúi, az emlékezethe-
lyek, úgy is, mint az emlékezettársadalmak lenyomatai, illetve a múlthoz fûzõdõ reflexív
viszony megjelenítõi. Nora az emlékezethelyekrõl beszélve három lehetséges viszonyt
definiál a helyek és az emlékezet között:

1. egyrészt � általános szinten � hangsúlyozza, hogy �az emlékezet a konkrétban gyö-
kerezik, a térben, a gesztusban, a tárgyban�, azaz az emlékezés � mint kognitív tevé-
kenység � mindig rendelkezik valamifajta objektivációval, tárgyak, helyek hordozzák;

2. másrészt az emlékezethely valamilyen korábbi történeti korszak, az emlékezettár-
sadalmak maradványaként is felfogható, olyan nyomként, amely az emlékezés korából
származik, ezért is képes a múlt felidézésére;

3. harmadrészt pedig az emlékezethely a jelen történeti korszakban speciális funk-
cióval is rendelkezik: a �folyamatosság�, az �eredet�, a �különlegesség� elõállításá-
nak helyszíneként mûködik, képes heterogenitásokat termelni a kulturálisan ho-
mogenizált mindennapokban (Nora 1999).

Persze Norát mint történészt kimondva-kimondatlanul elsõsorban az érdekli, hogy
milyen szerepet játszik a történettudomány abban a folyamatban, amelynek során az
emlékezettársadalmak eltûnnek, a történelem pedig fokozatosan átalakul: míg kezdet-
ben egy emlékezethagyomány kikristályosodási pontjaként mûködött, addig késõbb tár-
sadalomtudománnyá, �az emlékezethagyományból a társadalom önmagáról való tudá-
sává vált�. Ugyanakkor ez a pontosan húszéves, míves tanulmány nem csupán törté-
netfilozófiai vagy tudománytörténeti szempontból jelentõs;1  más aspektusból nagyon
is kortárs, releváns problémákat vet fel: a társadalomtudományok révén az utóbbi pár
évben végbement �tértudatosodás� miatt jelentõsen megnõtt a térben lejátszódó tár-
sadalmi-kulturális folyamatok iránti érdeklõdés, s ennek következtében sokkal pontosabb
ismeretekkel rendelkezünk a mindennapi életben megfigyelhetõ �geográfiacsinálás� és -
használat szabályszerûségeirõl.2

Éppen ezért érdemes nyomon követni, miként alakul az emlékezethelyek sorsa a késõ
modern társadalmak kulturális összefüggésrendszerében: néha kommercializálódnak,
s például turistalátványosságokká válnak, néha pedig felfedezi ezeket a helyszíneket a
mûvészet, s mûalkotásokká formálja át õket; néha pedig jelentésüket vesztve, kiüresed-
ve a feledés lesz a sorsuk. Felvetõdik tehát a kérdés: milyen, a késõ modern társadalmak
mûködésmódjára általánosságban is jellemzõ szimbolizációs folyamatok állnak ezen tér-
idõ transzformációk hátterében?

I.

Egy csaknem tetszõlegesen kiválasztott földrajzi téren � Belsõ-Somogyban, Somogyfajsz
környékén � az idõn belül (az utóbbi ötven�száz évben) és az idõ által okozott társadal-
mi-kulturális változások vizsgálata, valamint ezek bemutatása különbözõ médiumok
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(a kiállítás, a dokumentumfilm és a tudományos értekezés) segítségével � ez volt a kom-
munikációs tanszék által 2002 nyarán indított kutatássorozat fõ célja.3  A kutatás, a részt
vevõ megfigyelés során, az interjúkon keresztül három földrajzi-társadalmi hely, sajá-
tos lokalitás (és a közöttük lévõ, történetileg változó viszony) szolgált a projekt fõ ko-
ordináta-rendszereként: az egykori kastély és uradalmi központ, amely az idõk során a
középnemesi életmód egykori színterébõl elõször hadikórházzá, téeszirodává, zokni-
gyárrá, majd egyre inkább valamifajta közösségi térré, mozivá, afféle faluközponttá vált;
azután az egész térségben jelen lévõ, fontos szerepet játszó erdõ, amely sajátos föld-
rajzi térként számos életvilág tevékenységének szolgált keretéül a múltban s a jelenben
is. S végül ott vannak a falvak � négy, egymással szorosabb kapcsolatban álló település
(Somogyfajsz, Kakpuszta, Kürtöspuszta, Libickozma), amelyek sorsa lehetséges fejlõ-
dési irányokat, megvalósult vagy meghiúsult elképzeléseket mutat be.

A kutatás másik fontos dimenzióját az idõ koordinátája jelölte ki, hiszen a lokalitás-idõ
építés általános érvényû folyamatait még inkább felerõsítették azok a történelmi disz-
kontinuitások, radikális törések, amelyek az általunk vizsgált területen is húsz�harminc
évenként, szinte menetrendszerû pontossággal követték egymást; a világháborúk elõtti
korszak, az 1920�1930-as évek, 1945, az 1960-as évek közepe, valamint a rendszervál-
tás környéke nem csupán idõbeli határvonalak, szilárd kronológiai mankók. Ennél jóval
fontosabb változásokat jelenítenek meg a földrajzi tér és a tágabb társadalmi-politikai
kontextus viszonyának átalakulásában is: új szereplõk s velük újfajta elképzelésrend-
szerek megjelenését, a térhez fûzõdõ kapcsolatok átdefiniálását, új térhierarchiák létre-
jöttét és eközben persze a korábbi meghatározottságok, szimbólumrendszerek hol erõ-
szakos, hol passzív felszámolását. Azaz két-három évtizedenként új világok keletkezé-
sének vagyunk szemtanúi (néha résztvevõi) ebben a diszkontinuitások miatt többször
átalakult, sokszor nyom nélkül megszûnt, majd váratlanul újradefiniált térben.

A projekt legutóbbi szakaszában egy közös kísérlet is lezajlott, amelynek során a
kutatómunkába képzõmûvész-hallgatók is bekapcsolódtak, részt vettek a terepgyakorla-
ton, s õk is elkészítették a maguk értelmezéseit � mûtárgyaikat, installációikat � az adott
földrajzi területen található lokalitások sorsáról. A projekt során a földrajzi tér � a Belsõ-
Somogy északi részén található néhány falu és közvetlen környéke, a Boronka völgye �
nem csupán a kutatás tárgyaként vagy a vizsgálódás kereteként jelent meg, hanem mind-
ezeken túl a kutatási eredmények bemutatásának is színtere lett. Azaz a társadalomtu-
dományos kutatás során napvilágra került térolvasat(ok), -értelmezés(ek) prezentációja
magát a földrajzi teret is (fel)használta; az idõben végbement változásokat, átalakuláso-
kat nem valamilyen semleges kiállítási térben (egy klasszikus �nem helyen�), hanem
magán a helyszínen, a vizsgált és � a szereplõk, valamint a kutatók által � különbözõ
jelentésekkel, értelmezésekkel ellátott téren belül ábrázolta.4

II.

Egyetlenegy � a közös munka során született � installációt (illetve az ehhez kapcsolódó
dokumentációt) szeretnék röviden bemutatni és kicsit értelmezni, amelyen keresztül a
hely és az emlékezet, tér és idõ problematikája talán jobban megközelíthetõ, szemlélete-
sebben ábrázolható. Az installáció helyszíne egy elpusztult erdei település melletti tisz-
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tás, Belsõ-Somogy valamely térképen alig jelzett vidékén, ahol egészen az 1960-as évek
végéig, a körzetesítésig virágzó települések, erdei puszták lazán kapcsolódó láncolata
jelentette a mindennapi élet alapvetõ keretfeltételeit. A házakat a termelõszövetkezetek
erõszakos megszervezése, a kiemelt faluközpontok létrehozása után az elmúlt évtize-
dekben sorra elhagyták lakóik, a vályogépületek romba dõltek, az erdõ gyorsan vissza-
vette egykori birtokát. Ma már csak egyetlen idõs asszony él itt, pár éve az õ háza is
összeomlott, azóta egy lakókocsi mûanyag vázszerkezete jelenti számára az otthon
falait.5

Az elpusztult településre vezetõ egyik erdei út mentén teljesen váratlanul néhány
fakeresztre, kõbõl készült emlékmûvekre bukkanhatunk � ez az egykori puszta egyik
temetõje, ahol gondozott és elhanyagolt sírok váltják egymást, meglehetõsen kaotikus
rendezetlenségben. Mi ez a temetõ? Egy emlékezethely � a Nora-féle értelemben? Egy
�eltérõ hely� � a foucault-i felfogás6  szerint? Rendelkezik-e a Nora által definiált hármas
funkcióval � az anyagi, a szimbolikus és a funkcionális összetevõvel? Az egyetlen hely-
ben maradt õslakó és a többi elszármazott számára természetes emlékezethely, az em-
lékezetközösség � noha csupán egyetlen állandó, õshonos tagja van � még létezik; ha-
lottak napja körül sokan keresik fel egykori hozzátartozóikat, s ez a (lehet, hogy inten-
zitását vesztõ, de még kétségkívül jelen lévõ) rítus egy évben egyszer élettel tölti meg
ezt a szimbolikusan megjelölt és kiemelt földrajzi területet.

Az installáció � Szabó Marianna7  munkája � közvetlenül a temetõ melletti tisztáson
található, egy hatszor hat méteres, viszonylag sík területen, csomagolópapírra írt, majd
harmincszor harminc centiméteres négyzet alakú lapokból összeállított jókora szöveg-
lepel, melyet vékony nádpálcák rögzítettek a földhöz. Az eredetileg összefüggõ, majd
szétvagdosott papíron egy fekete tussal kalligrafikusan megrajzolt Pessoa-idézet volt
olvasható.8  Az installációt a képzõmûvész 2003 augusztusában állította fel a helyszí-
nen, az elsõ sorozat fénykép ekkorra datálható, majd további két alkalommal � 2003
szeptemberében és novemberében � dokumentálta az installáció akkori állapotát.

Mi is ez az installáció? Emlékmû volna, amely az egykori településre, az egykori em-
berekre, egy eltûnt életvilágra próbál emlékezni? Részben igen, de korántsem ez az egyet-
len funkciója, hiszen valószínû, hogy akkor valamilyen idõt álló anyagból készült vol-
na� Az emlékmûállítás hiábavalóságáról szólna? Ez nem valószínû, hiszen komolyan
(talán kicsit túlságosan is komolyan) próbál megfelelni az �emlékmûfunkció� által meg-
követelt kimondatlan elõírásoknak; kétségünk sem lehet például afelõl, hogy az idézet
szó szerint értendõ�

Az installáció elsõ megközelítésben valamifajta idõ- és emlékezetmodellként értelmez-
hetõ, hiszen felnagyítja, kiemeli az emlékezethelyek mûködésének törvényszerûségeit,
határpontjellegét, sajátos idõstruktúráját. Nora tanulmányában afféle kedvenc, kézhezálló
metaforaként sokszor használja a �határpont�, a �fordulópont� fogalmát; például akkor,
amikor arról beszél, hogy az emlékezethelyek egy köztes idõbeli szituációban keletkez-
nek: amikor eltûnik a par excellence közösségi emlékezet, amikor nincs többé közege
(miliõje, ezt a fogalmat használja Nora) az emlékezetnek, akkor kell megteremteni amiliõ
helyeit (lieux de memoire).9  Ilyen drámai idõ- és térbeli határponthoz érkezett a közös-
ség azzal, hogy egyetlen tagja él már csak az eredeti területen, akinek nagyon fontos
igazodási pont, beszélgetõhely a közösség emlékét õrzõ temetõ. S az installáció mint
igazi emlékezethely pontosan arra a fordulópontra irányítja rá a figyelmet, �amikor eltû-
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nik az emlékezet személyességében megélt hatalmas tõke, s a rekonstruáló történelem
tekintetében� él tovább, azaz a temetõbõl emlékmû lesz.

Nora másik, ugyancsak sokszor használt terminusa az emlékezet és történelem kö-
zötti átmenet megjelölésére a �reflexió�. Ennek a fogalomnak az installáció is sokszoro-
san lekötelezettje, hiszen az emlékez(tet)és egyszerû feladatát összekapcsolja magára
az emlékezés egész folyamatára vonatkozó kérdésfelvetéssel. Azaz a temetõ melletti alsó
tisztáson álló installáció � egy konkrét emlékezethely melletti absztrakt emlékmûként �
felhívja a figyelmet a temetõre is, de sokkal fontosabb az a szerepe, amellyel rákérdez az
emlékezethely mûködésmódjára, szimbolikájának általános problémáira. Az installáció
az idõ és a tér, a hely és az emlékezet viszonyát, állandó alakulását kívánja megjeleníte-
ni, miközben az idõ mozgásának ábrázolására éppen a körülötte lévõ földrajzi teret hasz-
nálja fel, folyamatos határátlépéseket megvalósítva. Egyrészt az idõhatárból a földrajzi
határok irányába tart ez a mozgás, másrészt egy, az eredeti kontextustól idegen, a ki-
emelés és a megjelölés gesztusát végrehajtó emlékképbõl egyre inkább az adott helybe
belesimuló, alig-alig megjelölt tájkép felé visz az út.

Emlékezethelyek összefüggésrendszere s hierarchiája � sokszoros kiemelés, bekere-
tezés egy emberektõl távoli vadonban, felismerhetetlenül egymásra rétegzõdött korábbi
szándékok, reflexió, kulturálisan átformált táj, majd újra elvadult természeti terek, me-
lyek mélyén ugyanúgy elfelejtett szándékok találhatók és így tovább, egyre lejjebb,
mélyebbre térben és idõben � az emlékezet és az idõ egyfajta sajátos térbeliségével ta-
lálkozhatunk. Egyazon helyen egymásra rétegzett idõszekvenciák s az ezt kutató disz-
ciplína: valamifajta térarcheológia.10

III.

Hogyan mûködik ez az installáció? Legelõször is kialakít egy hozzávetõleg vízszintes teret
az erdõben, növénytakarójától megtisztítja, kiszabadítja a bokrok, a cserjék és az aljnö-
vényzet szúrós sötétjébõl � azaz munkát végez a téren: létre-, napfényre hoz egy he-
lyet.11  Ez az átalakított, védett hely ugyanakkor � mint láttuk � nem önmagától válik
jelentéstelivé, hanem azon keresztül, hogy a helyszín beleilleszkedik a helyek egész hi-
erarchiájába; a mindenütt jelen lévõ, dús vegetáció, az erdõ, az elhagyott és gondozat-
lan temetõ, a csak nyomokban létezõ, elpusztult településlánc együttese jelöli ki azt a
koordináta-rendszert, jelentéshorizontot, amelyen belül az installáció értelmet nyer.

Az installáció funkciójában és szimbolikus tartalmában többszörösen is megjelenít e
sajátos szomszédsági rendszerben különféle, egymásra tükrözõdõ átmeneteket: az erdõ
és a falu, az élet és a halál, a természet és a kultúra jelentik azokat a nagy rendezõelve-
ket, amelyek között egyensúlyozva hoz létre egy törékeny egyensúlyi állapotot. Ezt a
törékenységet jól szemléltetik az installációban felhasznált anyagok: a vékony nádpál-
cák védtelen regimentje, a lebegõ papír anyagszerû természetessége, az egész mû szán-
dékos nem idõtállósága, a szél és a harmat játékos támadásának kitéve� Az idõ és a tér
konkrétba gyökerezettsége, tárgy, kép és tér összefüggése � akaratlanul is felidézõdik
Nora szép képe az emlékezet fájáról, amelyet a történelem kérge borít.

Az installáció mint emlékezethely más tekintetben is köztes állapotot szimbolizál:
folyamatos oszcillálást a természetes és a mesterséges, az érzéki és az absztrakt között.
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Ha a felhasznált tárgyakat nézzük, akkor láthatjuk, hogy a felhasznált anyagok � a pa-
pír, az írás, a nád idegenek ettõl a miliõtõl, egyáltalán nem �helyspecifikusak�, nem az
erdõ anyagaiból született az installáció, ám a természeti közeg magában foglalja, do-
mesztikálja ezeket az artefaktumokat. Az egész folyamat, amelyet bemutat, érzékileg
nagyon is jól megragadható � papírcafatok, töredezett nádrudak, az avarszõnyegbõl
kikandikáló betûroncsok, miközben a felirat által is hangsúlyozott, erre ráépülõ üzenet
� éppen ellenkezõleg � meglehetõsen absztrakt. Alig kiemelkedve, a földhöz simulva,
mintegy szöveglepelt borítva rá az installáció felidéz egy sokkal absztraktabb folyama-
tot: a jelentéshálók, értelmezés- és szimbólumrendszerek illékony anyagiságát,12  ame-
lyek � ha gondozatlanok maradnak �, gyorsan erodálódnak, s elõször csak foltokban,
majd késõbb egyre nagyobb területeken megjelenik a csak idõlegesen elfedett, nyers
természet, jelen esetben a vadon.13

Az installáció nagyon jól szemlélteti az emlékezethelyek idõhöz fûzõdõ furcsa vi-
szonyát: szándékuk részben az idõ kimerevítése, rögzítése, valamifajta kezdet, eredet
megragadása és megõrzése. Ebbõl a szempontból úgy viselkednek, mint széttartó fény-
nyalábokat egy fókuszpontra összegyûjtõ tükrök vagy az idõbeliség kontinuumába egy
ponton beavatkozó fényképek: szándékoltan minimalista, redukált módon a legkevesebb
jelet felhasználva próbálják �megjeleníteni� a lehetõ legtöbb jelentést. E folyamat során
az emlékezethelyek rendelkeznek valamifajta holisztikussággal: akárcsak az emlékezés
aktusa, azokat a részleteket emelik ki, keretezik be és õrzik meg az események végtelen
láncolatából, amelyek megerõsítik az alapul szolgáló jelentést.

Az emlékezethelyek fenntartanak egy másfajta, az eddig bemutatottal ellentétes
kapcsolatot is az idõvel: hiszen ezek a helyek képesek változni, átalakulni, képesek jelen-
téskörük állandó bõvítésére, megújítására � hogy aztán egy új pillanatfelvétel során megint
csak rendezett formában összeállva egy új, másfajta tablóképet közvetítsenek. Az ins-
talláció kitûnõen érzékelteti � azaz érzékileg is jól megragadhatóvá teszi � ezt a folyamatot:
mint valamifajta idõkatalizátor felgyorsítja a történéseket � többszörös sebességûre ál-
lított videorekorderként bele-belepörget az események lassú menetébe, a monoton tör-
ténéssorba, így jelenítve meg az idõ háttérben zajló, folyamatos � amúgy meglehetõsen
láthatatlan � átalakító munkáját. Az egymás után következõ képek � kimerevített idõ-
pontok, szekvenciák � egyik funkciója is éppen ez: hogy egyáltalán érezhetõ legyen az
idõ múlása, valahogy ki kell lépni ebbõl a folyamatból, distanciát kell teremteni � vagy
ellenkezõleg: tudatosan belehelyezkedve reflexió alá kell vonni a történéseket.

Az idõ megállításának és az állandó újradefiniálásának egymásmellettisége: ez a
folyamatos oszcillálás alakítja örvénylõ tárgyakká ezeket a látszólag nagyon is röghöz
kötött, mozdulatlan objektumokat, amelyek a szándékok, figyelmek állandó változását
kihasználva vagy elõidézve hol reflektorfénybe kerülve kiemelõdnek, hol pedig vissza-
süllyednek a kollektív emlékezet homályos, alig derengõ helyzetjelzõ fényekkel, vöröslõ
ledekkel megvilágított háttértárolójába.

Ki a nézõje ennek az installációnak? A fák lombkoronája és az erdõ madarai � hiszen
a szöveg csak �felülrõl�, a fák ágai közül vagy az ég horizontjából olvasható s fogadható
be. A megszokott emberi perspektívából nézve a betûk nem állnak össze egységes tör-
ténetté, fragmentumokból, a szélben ide-oda billenõ betûfoszlányokból kell valamifajta
értelmet kicsiholni. És egy további megkötés: csak kiállítások látogatói, városi emberek
számára válik jelentéstelivé és értelmezhetõvé a mû; az erdõben élõk számára néhány
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semmire sem jó, felhasználhatatlan papírfoszlányról, pár haszontalan, törött pálcada-
rabról van csupán szó, melyért lehajolni sem érdemes. Kiállítva viszont (Nora egy másik
szép képével): kagylóhéjak a tengerparton, ahonnan visszavonult az élõ emlékezet ten-
gere. Az installáció eredeti környezetében befogadhatatlan és értelem nélküli � de ott
nem is rendelkezik e felidézett jelentéstartalmakkal; ott még nem történelem, hanem a
hagyomány ideje uralkodik. Ahhoz, hogy emlékezethelyként mûködhessen, dokumen-
tációs anyagként átemelõdjön, bemutathatóvá és megtekinthetõvé váljon, olyan környe-
zetre van szüksége, amely a történeti idõ uralma alatt áll.

Az installáció visszahoz valamit az emlékezet � azaz az idõ � mûködésének logikájá-
ból, felidézi az emlékezettársadalmak korszakát. Ahogyan az adott földrajzi térben élõ
közösség is beleágyazódott egy természeti környezetbe, egyfajta sajátos idõritmusba,
úgy most, a közösség eltûntével éppen a természeti közeg marad egyedül az, amely õrzi
a közösség egykori �lenyomatát�, mozgatja, irányítja az emlékezést. Hiszen az installá-
ció az idõhasználat szintjén az emlékezés idejét jeleníti meg, s nem a történelemét, a
múlt kimerevítésével szemben definiálja önmagát, nem akar rekonstruálni, csupán szer-
vesen belesimulni a hagyományba. Az emlékezés ideje uralkodik itt, a természeti idõ
közeli rokona, egy megvalósulási formája � vagy ahogyan Schama fogalmaz: Klio, a tör-
ténelem múzsája létét anyjának, Mnemosynének köszönheti, eme vad, ösztönös és õsi
személynek�

Az installáció sajátos viszonyt hoz létre a térrel is: egyrészt azzal, hogy az erdõ fái
által lehatárolt helyszínen egy majdnem szabályos négyzet alakú területet definiál, hang-
súlyos módon újrateremti a tér alapszerkezetét, felhívja a figyelmet arra, hogy egy spe-
ciális minõségekkel, szimbólumtartalmakkal ellátott tájban mozgunk, határvidéken tar-
tózkodunk. Ugyanakkor az a táj, amely a vadon közepén felidézõdik, nem a természeti
látnivalók miatt került kiemelésre, sokkal inkább idõbeli minõségekbõl áll; sajátos formá-
jú idõtáj, emlékezetvidék. Furcsa transzformációs folyamatok keresztútján vagyunk itt
is: ahogyan az emlékezés folyamata egyszerre tájképpé lesz� s fordítva, ahogyan ez a
tájkép aztán � a dokumentáción túl � megint csak az emlékezetben találja meg végsõ
helyét.14

IV.

Ha az installációt mûvészettörténeti szempontból próbáljuk elhelyezni, akkor egy olyan
mûvészeti mozgalmat kell felidéznünk, amelynek gyökerei az 1960-as évek végéig nyúl-
nak vissza. Ekkor jött létre ugyanis a Land-Art, a természetmûvészet, amely újradefini-
álta a táj mûvészi megközelítés- és ábrázolásmódjának amúgy nagyon régi hagyomá-
nyát, mégpedig oly módon, hogy a tájképfestészet kiindulópontjával ellentétben e mû-
vek nem egy meghatározott perspektíva mentén reprezentálják a tájat, hanem elsõsorban
a tájban zajló folyamatok kimerevítése a céljuk. Andy Goldsworty vagy éppen David Nash
alkotásai15  a �talált formák, alakzatok összegyûjtésével, a természeti folyamatok felhasz-
nálásával a mûvész beavatkozását a lehetõségekhez mérten a minimálisra redukálják;
megpróbálják elkerülni, hogy egy eleve adott festõi, mûvészi tradíció formáinak követel-
ményrendszerét érvényesítsék a természet fölött� (Weilacher 1999:15). Keserü Katalin
mûvészettörténész az emlékezés szerepét a kortárs mûvészetben vizsgáló könyvében a

Tabula-2004-2.p65 2000.01.01., 1:10259



T
a
b
u
la

20
04

 7
 (2

):2
53

�2
66

.

260226600

�természetmûvészet� kategóriáját alkalmazza ezekre a sajátos mûalkotásokra, amelyek
�az adott természeti környezet elemeit, darabjait, tárgyait, jelenségeit (használják), ezeket
figyelik, értelmezik, jelentéssel ruházzák fel� (Keserü 1998:166). Az általunk vizsgált
összefüggésrendszerben fontos megkülönböztetni azt a Land-Arton belül kikristályo-
sodó két kortárs mûvészi tendenciát, amelyek sok szálon kapcsolód(hat)nak a kultúrakuta-
tás megközelítésmódjához: az �individuális mitológiát� és a �nyomolvasásnak� nevezett
irányzatot, �amely régebbi kultúrák és élettapasztalatok nyomainak és jeleinek segítsé-
gével szuggesztív hatású, asszociációkban gazdag szimbólumokat próbál létrehozni.
A »nyombiztosítás« anyagaként éppúgy szolgálnak leltárak, fotódokumentumok, illetve
az archeológia és az etnológia tudományos kutatásai, amelyek aztán a mûvészek új, in-
dividuális kommentárjai révén tesznek szert új, önálló életre.� (Weilacher 1999:12.)

Ahogyan az installáció kapcsán is láttuk, a természetmûvészet jellegzetes formakin-
csét különféle rituális folyamatok, tárgyegyüttesek (installációk, environmentek) alkot-
ják, amelyek zömükben � éppen az egyszerûségük miatt � készen kapott természeti
anyagokat (fa, kõ, homok, növények) és redukált természeti formákat használnak fel.
E megközelítésmód egyik egyenes következménye az antropológiai jellegû tematikák (így
például a természet és kultúra viszonya, a társadalmi csoportok beágyazódása külsõ
természeti környezetükbe stb.) intenzív és közvetlen jelenléte ezekben a mûvekben.

E mûvészeti mozgalomban például fontos szerepet játszik a késõ modern társada-
lomtudományok egyik központi kategóriája, �reflexió�-fogalma, hiszen e mûvészi tevé-
kenység egy sajátos �metatájat� hoz létre, ahol együtt, egymás mellett látható a táj és
annak egy sajátos olvasata � az értelmezés elõtti állapot és a reflexió együttese. E több-
szintû reflexiós munka következtében egyszerre létezik a tér mint társadalmilag defini-
ált, kulturálisan formált földrajzi entitás, a táj mint a tudományos és mûvészeti érdek-
lõdés tárgya s végül ugyanaz a táj mint egy falak nélküli galéria: egyszerre sajátos kiál-
lítási hely és a kiállított helyek hordozója. Különleges átalakulások zajlanak az adott helytõl
el nem távolodva: a természeti objektumok, a tereptárgyak, az életvilágok mindennapi
tárgyai, az unalomig ismert képrepertoárok a különbözõ intenciójú reflexiós munka so-
rán kutatási objektumokká, mûtárgyakká alakulnak, majd kiállítási tárgyként történõ
megjelenésüket követõen rövid idõ után ismét visszatérnek kiinduló állapotukba. A fo-
lyamat eredményeképpen a térre vonatkoztatva különbözõ léptékû és mûfajú imaginatív
térképek jönnek létre, amelyeken (akárcsak a korai, kezdetleges földrajzatlaszokban) a
szigorúan definiált és négyzethálósan rögzített helyek mögött feltûnnek eltérõ indítta-
tású emberi aktivitások, láthatóvá válnak sajátos lényekkel, önálló törvényekkel rendel-
kezõ fantáziavilágok.

A másik fontos � és ugyancsak antropológiai értelmezést igénylõ � jellegzetessége e
mûvészeti mozgalomnak az, hogy intenzíven érdeklõdik az idõbeliség különbözõ dimen-
ziói iránt. Keserü Katalin szerint a kelet-európai természetmûvészet � amely amerikai
gyökereitõl eltérõen nem az állítólag érintetlen természeti környezetben, így például a
sivatagban hozza létre a maga mûveit, sokkal inkább közege és témája a sûrûn lakott és
kulturálisan, társadalmilag gazdagon strukturált táj � �az élettel-halállal való foglalko-
zásból született� (Keserü 1998:159�175). Ez a témaválasztáson túl a többfajta idõbeli-
ség folyamatos tematizálásában is tetten érhetõ: talán egyetlen más képzõmûvészeti
ágban sem viseltetnek ilyen kitüntetett figyelemmel az idõ iránt � már csak azért is így
van, hiszen e mûvek létrehozásában, értelmezésében konstituens szerepet játszik az
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idõbeli folyamat, a mulandóság. Így az idõ társadalmi kategóriáját a természetmûvészet
nem filozófiailag, szemléleti kategóriák vagy absztrakt fogalmak mentén ragadja meg,
hanem a mûvekben, installációkban felhasznált anyagok inherens tulajdonságait felhasz-
nálva tesz kísérletet arra, hogy az idõt, e láthatatlan dimenziót, társadalmi-kulturális
konstruktumot vizuálisan is megjeleníthetõvé tegye, beágyazva különbözõ léptékû össze-
függésrendszerekbe.

V.

Az amerikai történész, Simon Schama (1998) a tájmetaforák kultúrtörténetét bemuta-
tó monumentális mûvében számos történetet mesél el, amelyek Lengyelország keleti
részén, Litvánia rengetegében játszódtak, s melyekben a társadalomtörténet és a sze-
mélyes történelem szálai õsrégi mítoszokkal, írásos feljegyzésekkel gabalyodnak össze.
E történetek témája ugyanakkor mindvégig nagyon hasonló: az idõbeli, történeti ese-
mények hátteréül szolgáló földrajzi téren megfigyelhetõ kulturális transzformációs fo-
lyamatok vagy Schama megfogalmazásában: az a mód, ahogyan �az emlékezés rétege-
ibõl összeállnak a táj szcénái�. Mindezért pedig különféle kulturális jelentéshálózatok a
felelõsek: társadalmi csoportok elképzeléseinek és vágyainak változó összefüggésrend-
szere, az így létrejövõ imaginárius tájak �visszaprojektálása� a természeti közegbe. Schama
(1998:260) szerint �örökölt hagyomány az, ami a puszta geológiából, vegetációból egy
tájat hoz létre, s ez a tradíció minden katasztrofista jóslat, hanyatlástörténeti prófécia
ellenére virulens módon jelen van kultúránkban�. Hiszen mindmáig nagyon fontos sze-
repet játszanak a tájra vonatkozó régi hagyományok, kitartó szívósággal jelentkezõ tör-
ténetek, melyekben meghatározott helyekre irányuló vágyak, kívánságok fejezõdnek ki,
objektiválódnak (Keszeg 2003). Aztán ezek az objektivációk � egymás mellé helyezve �
létrehozzák, kirajzolják a maguk naturalizált, azaz a természetesség látszatával felruhá-
zott topográfiáit.

Jelen esetben is igaz az a természetmûvészet kapcsán tett megállapítás, hogy sok-
szoros kulturális reflexiós munka zajlik a tájban és a tájjal, amelyet persze a késõ mo-
dern kor tömegtermelése jelentõsen átalakított: immár egész imaginációs iparágak (a tu-
rizmusipar, a különbözõ tömegkommunikációs rendszerek) hozzák létre a földrajzi
helyekbõl a �látnivalókat�, változtatják át a földrajzi tér meghatározott pontjait � egy
(a természetmûvészet eljárásmódjaihoz nagyon hasonlító) szemiotikai folyamat, a kije-
lölés, a stilizálás és a szakralizálás révén � szimbólumokká. A különféle kiemelt térele-
mek egy új, mesterséges és meglehetõsen redukált összefüggésrendszerben jelennek
meg, amely a szemlélõ számára ugyanakkor mégis az egyszeri-egyedi értelmében vett
értékeset közvetíti. Mindez pedig az �eredeti� térhasználat átalakításához és szimuláci-
ójához vezet: miközben a térbeliséget egy másfajta jelrendszer újradefiniálja e sokszor
egyáltalán nem mûvészi tevékenység során, a transzformációs folyamat végeredménye-
képpen a kiválasztott térszeletnek itt is egy sajátos képimázs jut osztályrészül: hely és
emlékezet, tér és idõ egy sajátos tájképpé mosódik össze.

A Schama által részletesen bemutatott kulturális tértranszformációk másik sajátos-
sága éppen az általuk felrajzolt idõtáv: a nagy nehezen felkutatott és megidézett törté-
netek az emlékezet és a történeti idõ mélyrétegeiben találhatók. Patrick McGreevy (2001)
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amerikai kulturális geográfus a földrajzi tér megmunkálásának stratégiáihoz kapcsoló-
dóan, ezeket értelmezve különít el nagyon markáns irányzatokat a kulturális érdeklõdé-
sû tértudományon belül. Így például a hosszú idõtartam mellett elkötelezett irányzatok
fontosnak tartják a földrajzi adottságok (éghajlati tényezõk, talajviszonyok, település-
szerkezetek) szerepét, valamifajta nagy idõtávlatokon átívelõ determináló jelleget tulaj-
donítva ezeknek � s ez a tartósság, változatlanság igencsak szemben áll az életvilágok
törékenységével, esetlegességével. Az átfogó, hosszú távú vizsgálatok mellett elkötele-
zett megközelítésmódok egyik legszebb könyvét éppen egy történész, az Annales-isko-
la egyik klasszikusa, Fernand Braudel (2003) írta, akinek magyarul nemrég megjelent
Franciaország identitása címû munkájának elsõ kötete, Tér és történelem címmel ponto-
san azokat a hihetetlen távlatokat mutatja be, melyek a jelenben zajló társadalmi-kultu-
rális folyamatok determináló feltételeit alkotják.16

VI.

Ezek a megközelítésmódok � akárcsak a bemutatott installáció � két ponton egészítik ki
a Nora által bemutatott emlékezethely-problematikát: egyrészt tudatosítják, hogy nem
csupán a történelem (és a történettudomány) az egyetlen ágens, amely részt vesz ezekben
a sajátos transzformációs folyamatokban, hiszen a képzõmûvészet és a különbözõ
imaginációs iparágak, a mindennapi életben használt narratívák legalább ennyire fontos
szerepet játszanak a tér kulturális szakralizálásában. Másrészt míg Nora � s a hozzá
kapcsolódó kultúrakutási irányzatok � az emlékezethelyek kapcsán igazából a történeti
idõvel foglalkoznak, addig az installáció ráirányítja a figyelmet egy �másik történelem-
re�, amely tárgyakban, természeti objektumokban lakozik, s mintegy az emlékezethe-
lyek kereteként szolgál, valamifajta long durée-t jelenítve meg, amely kijelöli az értelme-
zési tartomány szélsõ határait.

JEGYZETEK

1. Nora megkülönböztetései, alapvetései az emlékezetkutatás diskurzusában sorra visszaköszön-
nek: így például az assmani kommunikatív és kulturális emlékezet közötti határvonal számos
szempontból éppen a norai gondolatokat viszi tovább, akárcsak Peter Burke klasszikus tanul-
mánya a történelemrõl mint társadalmi emlékezetrõl (Assman 2004; Burke 2001; magyar nyel-
vû összefoglaló K. Horváth 1999).

2. Errõl részletesebben lásd Szijártó 2003.
3. Az eddig lezajlott feltárómunka mérlege: két kiállítás (A kastély, a falu és az erdõ � a lokalitás képei3. Az eddig lezajlott feltárómunka mérlege: két kiállítás (3. Az eddig lezajlott feltárómunka mérlege: két kiállítás (

Belsõ-Somogyban címmel, 2002. november 28.�december 7. között Pécsett, a Közelítés Galériá-
ban, valamint Térképek az Idõrõl címmel 2004. március 23.�április 3. között az Uránia moziban),
egy tizennyolc oldalas, fekete-fehér fényképeket tartalmazó kiállításkatalógus. Elkészült to-
vábbá egy Berta János, Kádár Anna és Németh Annamária által jegyzett dokumentumfilm, Isten

hozta� címmel, továbbá számos (több száz, többnyire fekete-fehér) fénykép, egy CD és honlap
(amelyek a vizuális anyagok nagy részét, továbbá a források zömét is tartalmazzák lásd:
www.maya.btk.pte.hu/sfajsz) és öt-hat (egyenként körülbelül egy ív terjedelmû) dolgozat. A
legelsõ kiállításról lásd Frazon Zsófia kritikáját (Frazon 2003).
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4. A projekt során elkészült mûvek a következõk: Rezsonya Katalin: Hinták, Horváth Csaba � Kiss
Andor: Csónaktemetõ, Szabó Marianna: Kakpuszta. A mûvek részletes dokumentálása, valamint
Havasréti Józsefnek a megnyitón felolvasott szövege a kiállítás CD-jén és az említett webhelyen
ugyancsak megtalálható.

5. Az õ sorsa, sajátos életvitele gyorsan felkeltette a tömegkommunikáció figyelmét, több újság-
cikk is foglalkozott vele, de forgatott már róla két olyan, egymástól ideológiailag nagyon távol
álló magazinmûsor is, mint a Fókusz és a Fókusz Heti Mozaik.

6. �A heterotópiák leírásának második alapelve szerint egy társadalom, történelmének során, na-
gyon különbözõképpen mûködtethet egy létezõ és fenn is maradó heterotópiát; igazság szerint
minden egyes heterotópiának precíz és meghatározott funkciója van a társadalom belsejében,
de a neki helyet adó kultúra szinkronicitása szerint egy bizonyos heterotópia szert tehet ilyen
vagy olyan mûködésre.
Vegyük például a temetõ heterotópiájának különleges esetét. A közönséges kulturális terek-
hez képest a temetõ magától értetõdõen eltérõ hely, mégis kapcsolatban áll a város, a társada-
lom vagy a falu összes szerkezeti helyével, hiszen mindenkinek, minden családnak vannak
felmenõi, akik a temetõben nyugszanak.� (Foucault 2000.)

7. Szabó Marianna 2002-ben végzett a PTE Mûvészeti Karán, rajz�vizuális nevelés szakon és vi-
deó specializáción. Jelenleg a DLA-képzés elsõéves hallgatója.
Eddigi kiállításai:
� 1993: Budapest, Pataky Mûvelõdési Központ, csoportos kiállítás,
� 2000: Pécs, Közelítés Galéria, csoportos kiállítás,
� 2001: Kaposvár, Kaposvári Tudományegyetem, csoportos kiállítás,
� 2001: Balatonboglár, Pincetárlat, csoportos kiállítás,
� 2001: Pécs, Új Galéria, csoportos kiállítás,
� 2004: Térképek az idõrõl� 2004: T� 2004: T  címû csoportos kiállítás (Rezsonya Katalin, Horváth Csaba, Kiss Andor,

Szabó Marianna), Pécs, Uránia mozi,
� 2004: Pécs, Hattyúház, installáció,
� 2004: Mûvészetek Völgye, Taliándörögd, Mogyorók Háza, csoportos kiállítás.

8. �Egy nemlétezõ település határvidéke vagyok, terjengõs kommentár egy meg nem írt könyv-
höz. Senki, de senki nem vagyok. Nem tudok érezni, nem tudok gondolkodni, nem tudok sze-
retni. Egy megírásra váró regény szereplõje vagyok, s bár sohasem léteztem, tünékenyen és
formátlanul bolyongok egy olyan valakinek az álmaiban, aki soha nem volt képes megformál-
ni.� (Pessoa 1989:3.)

9. Számtalan kérdés vetõdik fel ezzel kapcsolatban: hol található, hogyan definiálható ez a pont;
melyik pillanattól lehet azt mondani, hogy nincs közösségi emlékezet? Vagy a kérdést némileg
megfordítva: amikor még van/létezik a közösségi emlékezet, akkor milyen formában léteznek
ezek az emlékezethelyek?

10. Simon Schama sajátos felszínre hozatalnak, idõásatásként definiálja saját � a tájmetaforák hosszú
történetét bemutató � monumentális vállalkozását, amely �keresztülhatol a konvenciók látha-
tó felszínén, s eljut a mítoszok, az emlékezet elrejtett területére� (Schama 1998:259).

11. Itt felidézõdik a �tér� szó nyelvtörténeti háttere: a Grimm-szótár szerint ez nem más, mint egy
tisztás teremtése az erdõben letelepedés vagy mûvelés céljából. Azaz a tér egy sajátos emberi
tevékenység eredményeképpen, mégpedig a vadon kiirtásán keresztül jön létre.

12. Megint csak Simon Schama gondolatára utalhatunk: �a táj mint szöveg, amelyet a generációk a
maguk mindig visszatérõ obcesszióikkal állandóan újraírnak� (Schama 1998:259).

13. Ezt mutatja a felirat banalitása is � az idõ korlátlan hatalmával való szembeszegülés hiábava-
lóságát, akárcsak a fejfákon, a sírokon, közhelyek, klisék sorakoznak, egy az egyben értendõ
szövegek, semmi bonyolult mögöttes értelem, pont erre nincs is idõ: a szövegek mögöttes értel-
mének nem kell utánagondolni, mély igazságokat megfogalmazni; inkább csak felidéznek ér-
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zéseket, helyzeteket, embereket, hiszen gyorsan � ugyanakkor mégis az örökkévalóságnak �
kell megszólalni, a többit pedig majd úgyis elvégzi a kontextus és az idõ.

14. Ugyanezt a folyamatot vizsgálja Keserü Katalin mûvészettörténész is a tájkép mûfajának át-
alakulását végigkövetve, s összegzõ megállapítása, miszerint �a tájkép mûfajának klasszikus
típusai a táj-képben akcióként, all-oves festésként, installációként éltek tovább, miközben táj-
szerûen (táj-képként) bontakozott ki a térinstalláció, az építészet, a szobrászat és a festészet
is az utóbbi évtizedben� (Keserü 1998:196), az általunk bemutatott installációra is érvényes.
Lásd két recenzió a könyvrõl: Dobai 1999; Szombathy 2000.

15. Nagyon jó áttekintést ad a különbözõ törekvésekrõl, mûfajokról, kialakulásukról Udo Weilacher
és John Beardsley könyve: Weilacher 1999; Beardsley 1998; magyarul egy friss összefoglaló:
Foster 2004.

16. �És biztosan bevezetjük vele ismét a földrajzi determinizmus kétarcú problémáját. Csakhogy én
úgy vélem, bárki bármit is mondjon, hogy a vita, amelyet ez a probléma kivált, koránt sincs
kimerítve.
A geográfusok persze régen feladták a dolgot: szerintük a meghatározó tényezõ nem a föld, a
természet, vagy a környezet, hanem a történelem, az ember [�]
Ami engem illet, én mindig meg voltam gyõzõdve róla � és persze meg is rémített a dolog � hogy
a távoli gyökereknek iszonyú a súlyuk. Összeroppanunk alattuk. [�] Vidal de la Blache-nak
igaza van, amikor Franciaországra célozva azt mondja: »egy nép történelme elválaszthatatlan
attól a vidéktõl, ahol él. Abból a gondolatból kell kiindulnunk, hogy minden vidék egyfajta tár-
ház: ott szunnyadnak benne azok az energiák, amelyeket a természettõl kapott, de amelyek
használatbavétele az emberen múlik«.
Ez a mondat a »lehetõségelmélet« vonalában illeszkedik � a lehetõségelmélet szót Lucien Febvre
találta ki, hogy meghatározza vele Vidal de la Blache gondolkodásmódját. Egy lehetséges Fran-
ciaország, a lehetséges Franciaországok � ezek a megfogalmazások vonzóak számomra.� (Braudel
2003:195.)
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ZSOLT SZIJÁRTÓ

Landscape and afterimage. The issue of memory places.
Marianna Szabó�s Kakpuszta installation
This article deals with a land art installation that had been set up during a fieldwork organised by
the Communication Department of the University of Pécs. The installation, which is analysed here
from a cultural point of view, established a very specific place of memory in a natural environment,
and itself was a consequence of a perspective taken form the interpretive social sciences. It offers,
thus, the opportunity to look again at the notions of space and time as they had been developed by
the French Historian Pierre Nora. The aim of the paper is to connect, or more clearly, to interconnect
the traditions of art history and cultural science through the case of the installation taken as an
example of cultural symbolisation of natural place.
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