
Langyos, száz évvel ezelőtti időkben még minden egészben és egyben volt. A kő kő volt. A fű fű. A növény az 
növény. A békebeli ember mindent annak érzékelt és annak nevezett, aminek évszázadok óta szokásos volt 
már. Aztán darabjaira töredezett a kő, sejtjeire és szöveteire széthasadozott minden ami növény a modernebb 
ember szakadozottabb, szétaprózottabb világérzékelésében. Minden egész eltörött. Egészek helyébe a részletek 
véghetetlen méretű skálája jött...  

Ma már nem így van. Nem kődarab a letört kődarab többé. Kiállitásra kitéve életszag árad róla: élőlény, 
amelytől moccanást várni. Ha fény fut végig a recéin, abból szilánkos zene szól. Orrmaró fűszerszaga van. 
Erezett, torzonborz felszínén kacsok, zsenge növényi szálak élnek szétsebzésre várva... Ha jól megnézem, él. 
Ha jól megnézem rideg es élettelen. Valójában egyik sem: valami egészen más, valami vadonatúj minőség, 
amely mintha egy másik világból jött volna. 

Nézzük végig Új-Zélandtól Japán, Oroszország, Európa kiállitótermein át Kanadáig a kortárs táncművészetről 
készült fotókat. Többnyire feketében és fehérben, szinte ugyanaz jelenik meg mindenütt. Vibráló, táncoló 
testekből és fejekből (töredékként) állóképek maradnak csupán, amelyek színes részletek özönét veszítve, 
szürkén sötétednek máris el és mennének vissza egy másik világba... Hiszen a testek, a fejek, a hagyományos 
testektől és fejektől oly messzire esnek immár ezeken az ábrázolásokon! A testívek finomak, lányosak, amikor 
jól megnézem. A testívek dacosak, fiúsak, amennyiben szintén jól megnézem. A testivek teljesen nem és 
nemiség nélküliek, szép zenei szekvenciák, japán metszetek és indiai szobrok elemei inkább, amennyiben ismét 
jól megnézem. Ám a testívekből libidó gerjed, mindenhonnan a nemiség párája száll elő, amennyiben újra 
alaposan megnézem. Se fiú, se lány, se férfi, se nő: valami nagyon más ez, valami, ami nem is igazán evilági. 
Lányos, oldott, odaadó az ágyék íve szinte mindenütt. Agresszív, kivánós, fiús ugyannak az ágyéknak ugyanaz 
az íve szinte mindenütt. Kétnemű lenne ez az ágyék? Aligha, inkább megint csak valami új minőség ez...  

A test egésze maga milyen az ábrázolásokon? Feszes. Felhúzott íj. És persze puha,  átmelegedett, olvadó... A 
képekből kiszikrázó húsvér és szoborszerű, vágyaktól őrjített és végzetszerűen merev médiumokon ekképpen 
iramlanak végig az összeférhetetlennél összeférhetetlenebb jellemzők, zsúfolt és sűrű vegetációt alkotva. A bőr 
hol kávéhangulatú és kávéillatú, hol törött bors aromáját árasztja. Néha lágy balzsamok illatat idézi, ám néha 
illattalan, elhagyatott, s megremegő, akár egy elhaló sóhaj. Édes, füstös, fűszeres hangulatok csapnak elő a 
megmerevített mozdulatokból, amelyek persze egyúttal sterilek, szinte már éterszagúak... Az az érdekes: ami 
ebben a vegetációban most csupán részelem, az valamikor végpont volt! Tánctörténeti tetőpontok körébe 
tartozik a kávéfigura a kávé-aromájú mozgással ugyanis ugyanúgy, mint az alapvető emberjellemzőktől 
megfosztott steril imázs. 

Nézzük az arcokat. Ráncos homlokúak a táncelemekre koncentrálástól, komorak és öregesek, itt is, ott is, amott 
is. De felnőttkorokon és kamaszságokon keresztül leívelnek szinte mindenütt a csecsemőig is, majd rendre 
embriószerűen rögzülnek az adott mozdulatban. Fotójuk szürkébbnél szürkébb, ám valami vörös, eleven pír át 
akarja ütni mégis a színtelenséget. Fej és arc mindez valóban? Néhol szabatos anatómiai ábra irányába indul, 
másutt ropogós indákból összeállt növényt idéz. A fülkagyló különösen növényszerű. A hajnélküli fej és a 
fenék a formái révén, az ártatlan pihéivel együtt egyszerűen megcserélhető. 

Mi történik itt? Ami kívül, a korszerűsödött világban! Az, hogy a tudásunk tetőpontjai szépen és sorban egymás 
után alárendelődnek a nem-evilágiságnak! Az, hogy felsőbbségét veszti minden ami racionális, minden ami 
irracionális, minden ami archaikus idők óta emberi - és a szabadon akármivé alakuló részletek vegetációjában 
immáron csupán ez a nem-evilági jelleg marad meg rendező elvnek.  Ezt éneklik ki ezek a testek a maguk 
papírfényképre szorított, végtelen némasága révén is.  

A Világ és csillagmilliárdnyi részlete nem cseng immár, mint az avantgarde idején. A Világ kimerült. A 
Világból az embernek ma már szinte csupán az az igazán élénk és lélekfrissítően eleven, amely magán viseli a 
valahonnan máshonnan, egy másféle világból való származás sejtelmes jegyeit. 


