A hiányzó végtelen

A nosztalgia szótár szerinti jelentése honvágy, sóvárgás, vágyakozás távoli, elveszett, elmúlt dolgok iránt. A szó a görög nostos
(otthon) és algos (fájdalom) szavakból áll össze. Az idő visszafordíthatatlanságának tragédiáját, azaz a múlt elérhetetlenné
válását rejti magában, ami a 17. század óta a nyugati kultúra
vissza-visszatérő fájdalma. Negatív felhangját az adja, hogy a
nosztalgia szembemegy a haladással, az idő linearitásával, így
a modernizációval is. A nosztalgiában az időbeli és a térbeli
elvágyódás szorosan összekapcsolódik: a más korba kívánkozás
más helyszínt is jelent, ezért a nosztaligia egyfajta utópiaként
is értelmezhető. Az ókori romokban mindez egyszerre testesül
meg: a tárgyak ugyan megjelenítik a múltat, de mégis annak
elérhetetlenségét sugallják.
A romok iránti rajongás a 18. század óta kísér minket, Piranesi
vedutáitól a mai romkocsmák virágzásáig. Az elvágyódás tehát
korunk embere számára is ismert, gyakori felkiáltások a ‘régen
minden jobb volt’ vagy a ‘máshol minden jobb’ - bár egyesek
szerint ez csak hungaricum. Bárhogy legyen is, a nosztalgia
megkérdőjelezhetetlenül jelen van. Ami bizonytalan, az a dolgok érzelmi természetének hasonlósága: a vágy irracionalitása
mindig is egyértelmű volt, ám valaha nemesnek és tiszteletre
méltónak tűnt a régi időkbe vágyni, ma már inkább nevetséges
vagy gyáva az, aki saját kora elől elmenekül.

“Oh, antik karcsuság, szelíd ivek,
Márványfiúk s lányok kecses köre,
Oh, sûrü ágak, eltiport füvek,
Oh, formák csöndje, anda gyönyöre
Az öröklétnek: hûs pásztormese!
Ha rajtunk múlás űli már torát,
te megmaradsz s míg új jajokkal ég
az új kor, nékik is zengsz, hű barát:
„A Szép: igaz s az Igaz: szép! – sohse
áhítsatok mást, nincs főbb bölcseség!” “
(John Keats: Óda egy görög vázához, részlet)

Óda egy görög vázához

A kiállítás azzal foglalkozik, milyen szerepet tölt be a múlt jelenünkben. A nosztalgia és az emlékezés egyszerre van jelen az
egyes személyek és a tágabb közösség szintjén - a múlthoz
való viszonyunk ennek függvényében lehet intim vagy kollektív élmény. A múlt értelemezése meghatározza identitásunkat,
jövőképünket, így életünk számos aspektusát, ezért nem elhanyagolható szerepét tudatosítani.
Az első teremben kiállított munkák kiindulópontja John Keats
Óda egy görög vázához c. verse. Keats egy antik váza előtt állva
az ókori emberek nagyszerű életéről ábrándozik, életüket sokkalta tökéletesebbnek látja kortársaiénál. A múzeumi tárgy,
akár egy rom, a távoli múltat, az elveszett kultúrát testesíti meg,
ugyanakkor jelenlétvel emlékeztet mindennek megismételhetetlenségére. Az 1819-ben írt vers egy dionüszoszi jelenet, egy
pásztori idill és egy vallási szertartás leírása után jut el a művészet titkának megfejtéséhez, saját ars poeticájához. Eszerint a
múlandó pillanatok rögzítésével, a szép és igaz megragadásával,

a műalkotás halhatatlanná válik, a művész képes lesz az időt
legyőzni. Ebben az esetben a nosztalgia nem csak a letűnt idők
utáni vágyakozás:: a múlt megidézése legyőzi az elmúlást, egy
tárgy (egy rom) segítségével az antik világ öröklétet nyer.
Keats emellett egyenlőségjelet tesz a valóság hű ábrázolása, azaz
az igazság valamint a szépség közé. Vagyis szerinte, ha valamit
tökéletesen örökítünk meg, annak szükségképpen szépnek is
kell lennie. A művészek feladata pedig ennek megvalósítása,
csakis így érhetik el műveiken keresztül az örökkévalóságot.
Mindez mai szemmel olvasva sántít. A valóságot ritkán tartjuk
szépnek és a művészet valamirevalóságában is kételkedünk.
Keats sorai szinte gyerekesen naivnak tűnnek és nem csak az
antik világot érezzük távolinak, hanem minden olyan kort is,
amikor a művészetnek nemes erkölcsi feladatokat tűztek ki célul.
A múlandóság rögzítésére célként ritkán, az igazság megragadására eszközként még ritkábban szoktunk tekinteni, inkább olyan,
mintha mindenki csak a túlélésre játszana. Az egyedüli, ami ma is

tetten érhető, az az elvágyódás. Az itt és most helyébe még mindig jobb valami mást képzelni, csak közben már nem vagyunk
romantikusak. A végtelen hiánya továbbra is elviselhetelen, de
az öröklét meghódíthatatlanságába mintha már beletörődtünk
volna. A hat képből álló kollázs sorozat a gondolatmenet első
állomása. 5 vázát és egy antik templomot idéznek a képek, de
a vázák sziluettjében idilli jelentek helyett építkezésekre emlékeztető szerkezetek, rácsok, szobor töredékek, távoli tájak látszanak és a templom romjai előtt is a betonozási folyamat egy
fázisa jelenik meg. A szépség megjelenítése nem megy könnyen,
komoly erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy legalább a megközelítésére kísérlet történjen és az antik világ megidézése is nehéz,
a romok alig tudnak önmagukon túlmutatni.
A keretekben megjelenő tárgyak töredékek, ennek a kísérletnek
hátrahagyott bizonyítékai. A további munkák más eszközökkel
folytatják a próbálkozást a szépség megragadására. A PET palackokból készült vázák a Keats által is leírt antik vázákat igyekeznek
lemásolni - sikertelenül. A formák ügyetlenek, az eredeti tárgyak
tökéletességével köszönő viszonyban sincsenek a ragasztószalaggal összetekert vázácskák. A múlandósággal legfeljebb az
elkészítésükre használt műanyag dacol, különben az igazság és
a szépség elérhetetlen távolságban maradnak.
A polcokon lévő apró szobor replikák a Milói Vénusz, a Louvre
Apolló torzója és a Farnese Atlasz kicsinyített másai só-liszt gyurmából elkészítve. A gyerekes formai megoldások és az anyag
egyszerűsége éles ellentétben állnak a megidézendő művek
magasztosságával, nemes anyaghasználatával. A szépség megragadása tett kísérlet ebben az esetben sem jár tehát sikerrel, az
öröklét ismét kicsúszik a kezeink közül. A só-liszt szobrok és a PET
vázák nem képesek a fenséges antik világ megidézésére, nem
nyújták azt az érzést, hogy az emberi lét tragédiája feloldható
lenne a művészet nagyszerűségének segítségével, hanem arra
emlékeztetnek, hogy minden erőfeszítés hiábavaló, az élet túl
banális ahhoz, hogy a halhatatlanságon gondolkodjunk.
A csatában a trójai faló adja meg a kegyelemdöfést. Amikor azt
hinnénk, mégiscsak sikerül az időt legyőzni, a katonák előbújnak és elkezdődik a mészárlás. A ló üres gyomra hősi emlékjel
a nyerteseknek, de a vesztesek szemszögéből saját naivitásuk
borzalmas monumentuma.
A romok ugyanakkor emlékeztetnek arra is, hogy a haladás
eszméje állandóan veszélyben van. A modernitás ígéreteinek
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sekélyessége és gyengesége olykor felszínre kerül és az alapjául
szolgáló meggyőződések meginognak. A haladásba vetett hit
ilyenkor elveszti vonzerejét és felerősödik a vágy a nosztalgiára.
Ezért a romok felett érzett nosztalgia nem csak elvágyódást
jelent, hanem a kritika egy formája is. Aki az idő linearitásával
szembemegy, a ‘valahová tartást’ is megkérdőjelezi és tisztában
van azzal, hogy saját kora hamarosan eszméviel együtt enyészetté válik. A bolhapiacok növekvő száma, a retro divathullámok,
a régi városközpontok historizáló helyreállításai vagy a közösség
emlékezete által sikeresnek tartott történelmi korszakokra való
hivatkozás politikai kampányüzenetekben a kollektív nosztalgia
jelei.
A személyes emlékezethez azonban ezeknél sokkal finomabb
és kontrollálhatatlanabb eszközökkel lehet eljutni. A második
teremben kiállított munkákat a szubjektív nosztalgia kapcsolja
össze. Az itt szereplő munkákon gyakran visszatérő elemek a
régi fotók, illetve az azokon alapuló kollázsok. Ezek a fényképek ismeretlen emberek hagyatékaiból kerültek elő, eredetükről legfeljebb a hátuljukra felírt évszám vagy helységnév
árulkodik. Romok abban az értelemben, hogy elmúlt időkről
tanúskodnak és magukban hordozzák azok megismételhetetlenségét. Tragédiájukat fokozza, hogy a rajtuk megörökített
dolgok ismeretlenek maradnak, nem derül ki, kik az ábrázolt
személyek, melyek a dokumentált helyszínek vagy események.
Mindennek ellenére mégis nosztalgikusak, mivel a hagyományos
beállítások saját fényképalbumainkat juttatják eszünkbe és úgy
érezzük, saját családtagjainkat látjuk.
Az apró vitrinekben múzeumi ereklyékként feltűnő tárgyak
alapjául is ilyen talált fényképek szolgáltak. Kis méretű fotókivágásokat, köveket, fa és papír elemeket látni a miniatűr tárolókban. Megjelenésük azonban eltér a hagyományos tudományi
múzeumok tárgyi világától, értelmezésük inkább metaforaként
lehetséges. Az emlékek felidézése és személyiségünkbe építése
olyan automatikus folyamatok, melyeket észre sem veszünk. A
megélt események rögzülése, megőrzése és előhívása a tudatalattiban történik, és megesik, hogy mindeközben a valóság akár
a felismerhetetlenségig deformálódik. Ha saját élettörténetünket
kell elmondanunk, észrevehetjük, hogy azt számtalan módon
megtehetjük anélkül, hogy hazudnánk.
Az eseményeket folyamatosan olyan sorrendbe rendezzük és
úgy értelmezzük, hogy a jelenbe vezessenek. Így magyarázzuk
meg magunknak, hogy jutottunk idáig és természetes, hogy ez

tehát nem felesleges díszítőelem, hanem a megismerés eszköze,
segítségével például a fizikai valóságon túl létező dolgokról is
tudunk beszélniOlyan folyamatokra alkalmazva, mint a memóriánk működése tudatalatti folyamatok válnak láthatóvá. Mivel
azonban rendkívül személyes tapasztalatokról van szó, felmerül
a bemutathatóság és az általánosíthatóság kérdése. Az apró
tárgyak a tárolószekrényeikben olyan múzeumi keretekhez
ragaszkodnak, melyek a tudás megismerhetőségét sugallják.
Mintha nosztalgiáznának a korról, amikor még magabiztos hit
élt arról, hogy minden megismerhető és bemutatható gondosan
konzervált gyűjteményekben. Hiszen a múzeumi reprezentáció
szavahihetősége sokszorosan megkérdőjeleződött a 20. század
második felére, a múzeumok már nem definiálhatók stabil, jól
behatárolható intézményekként, a művészet és a tudás ‘templomai’ szekularizálódtak.
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sokféleképp megvalósítható. A kódolás, tárolás és visszakeresés
az agy állandó újraszervező tevékenysége, emellett észrevehetetlen folyamat. Csak akkor figyelünk fel rá, ha a rendszerbe
valamilyen hiba csúszik, ilyen például az időskori demencia vagy
az amnézia különböző formái. Ekkor vesszük észre, mennyire
sérülékeny és esetleges az, hogy a velünk történteket képesek
vagyunk-e rögzíteni és előhívni, illetve azt, hogy ezeknek a történéseknek a tárolása személyiségünk kialakításában fajsúlyos
szereppel bír.
A kis vitrinek tárgyai ezekre a tudatalatti folyamatokra utalnak,
lényegében az emlékezés képi metaforái..
A metafora két dolog azonosítását jelenti valamilyen hasonló
tulajdonság alapján, vagyis „egy fogalmi tartománynak egy

másik fogalmi tartomány terminusaival történő megértését.”
Elsősorban a nyelv és a szépirodalom eszközének tekintjük, de
szóképeken kívül vizuális metaforák is léteznek.
Ezekkel ugyanúgy leírhatók hétköznapi tapasztalaton túli jelenségek, hiszen a képi jelek is kelthetnek asszociációkat, hívhatnak elő fogalmakat, beindíthatják azt a szellemi tevékenységet,
mely a metaforákat működteti. Ezért az érzéki tapasztalatból
önkéntelenül életrehívott fogalmak a szóképekhez hasonlóan
gondolkodásra bírják a tudatot.
A dolgok kódolásával és dekódolásával történő játék viszont nem
csak öncélú rejtjelezgetés, hanem a határátlépések a másként
látás élményét adják. Ezzel pedig a jól ismertről tudhatunk meg
újat és a megértés új lehetőségeit fedezhetjük fel. A metafora

A falon levő képek ezt a gondolatmenetet visznik tovább. A
múzeumi tárolók néhol szoborfülkékként köszönnek vissza,
illetve maguk a képek is értelmezhetők vastag keretükkel, térbeli
játékaikkal tárolódobozokként. Az idő megőrzésének és tárolásának problémájához esetenként a matematika nyelve próbál
közelebb vinni. Egy gráf pontjaira tekinthetünk eseményekként,
az azokat összekötő egyenesekre pedig a történéseket összefogó narrációként. A fekete körökben megjelenő sárgás erezetű
pontok egy gráf csúcsait ábrázolják az egyik képen, a kiemelt
vonalak pedig azt az utat mutatják, melyen keresztül a legrövidebb úton összeköthetők a pontok. Ez a legkönnyebb magyarázatra, az agy által konstruált legegyszerűbb narrációra utal.
Másik példa, hogy az események előre meg nem tervezhetősége
jellemezhető a Markov tulajdonsággal. Eszerint a jövő csak a
jelen állapottól függ, nem jósolhatunk meg többet akkor se, ha
pontosan ismerjük a múltat. Például a dobókockával korábban
dobott számok se befolyásolják a következő dobás eredményét.
Erre utal egy másik képen szereplő koordinátarendszer a rajta
futó dupla grafikonnal. Ez a függvény dobokockával történő
dobássorozatok kimenetelét jeleníti meg. A számok ugyanakkor hétköznapi eseményeket is jelenthetnek és így felmerül a
véletlen szerepének kérdése.
“...amit idõnek nevezünk, nem más, mint az igazság képtelensége
arra, hogy egybeessen önmagával”. A nosztalgia egy átmeneti
megoldás, ami ezt az igazságtalanságot próbálja orvosolni. A
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A hiányzó végtelen
múlt felmagasztolása és megidézése a temporalitás legyőzésének illúzióját adja, mintha az életből hiányzó végtelen pótlására
adna lehetőséget. A vágy irracionalitása olykor komikus, máskor
tragikus, a nosztalgia mégis kivédhetetlen marad.
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