
 Robert Wil son és Hans Pe ter Kuhn H.G. cí mû 
ins tal lá ci ó ján ak elem zé se azt pró bál ja be mu -
tat ni, hogy a hu sza dik száz ad vé gi nyu ga ti kul -

tú ra ha gyo mán yo san passzív nak tek in tett be fo gadói 
ma ga tar tá sa hog yan vá lik ny il ván val ó an per for ma -
tív, ter em tô akt us sá az inst al lá cióv al tör té nô ta lál -
kozá s ban. Min dezt te szi úgy, hogy az elem zô fel -
vál lal ja a Mar co de Ma ri nis ál tal le írt ‘min ta nézô’ 
(de Ma ri nis 1987) sz e rep kö rét, azzal a tu da tosság -
 gal, hogy az elemzés az elem zô sa ját, egyé ni dön -
tés e in alap ul, amel yek re H.G. te re i ben 1995-ben 
tör ténô lá to gat á sa kor, vala mint H.G. te re ir ôl ké szí -
tett vi de o film ké sôb bi számt a lan meg te kin tése alap -
 ján tett szert. Min dez eg yrészt azt imp li kálja, 
hogyha val a ki más irányt vá lasz tott, más utat jár -
ha tott be, el té rô kö vet kez te té sek kel és ér tel me zé -
sek kel (lásd Mac do nald 1995), más részt pe dig azt, 
hogy az el em zés meg pró bál tu da tosan és per forma -
 tí van ref lek tál ni, nem csak az ins tal lác i ó ra, ha nem 
vá lasz tott au to ri tat ív hang já ra és el be szé lé sé nek 
techni ká já ra is. 

 
Az el be szélô uta zás á nak be ve zet é se,  

ahol egyút tal a já téks za bá lyok at is meg tud ja 
 

 Az ins tall á ció a kö zé pkorb an épült lon do ni 
Clink Pri son üre sen álló, fél sö tét, egymásba 
nyí ló pin ce-ren dsze réb en ka pott he lyet, aho -

vá az el be szé lô egye dül lé pett be a H.G. ke z dô be -
tûk kel el lá tott fa be já ra ti ajt ón ke resz tül. Kü lönl e -
ges ala poss ág gal be rend e zett Vik tó ria ko rab e li 
ebéd lô ben ta lálta ma gát, ame lyet kit ö mött ál la tok, 
sö tét olaj fest mén yek, tük rök és or vo si táb láz a tok 
dí szíte t tek. A szob át két fé lig égett, csöp ö gô gyer -
tya vilá gí tot ta meg, ame lyek et a fel dí szí tett és pre -
cí zen meg ter í tett asz tal két vég é re ál lí tott ak. Az 
aszta lon a vá zá ban friss vi rág állt, a tá nyé ro kon ha -
gyott éte l bôl és az evô esz kö zök el he lye zé sé bôl az 
el be szé lô ar ra kö vet kez tete tt, hogy az étke zést be -
lé pés é nek pil la na tában sza kít hatt ák meg, mivel a 

szo bá ban sen kit sem talá lt. Egy öreg óra fel e rô sí -
tett üt é sei hal lats zot tak, me lyek még jobban ki -
emel ték az ét ke zôk hi ány zó je len lé tét vagy je len -
lé vô hi á nyát. A hely iség ben tölt ött rövid idô ut án, 
az el bes zé lô kis elô szob án ment kere sz tül, amely -
ben kis mé retû, szin tén vik to ri án us fi ókos sz ek rény 
állt, és az aj tó val szem ben ki tö mött bi ka fej függ -
ött a fa lon. A szekr ény re csu pasz vil lany kör té vel 
meg vi lá gí tott új sá got (Time) he lyez tek, amely je -
löl te a hely színt (Lon don) és a dátumot (1895. no -
vem ber 12). 

Már az eb é dlô és az elô tér pri vát ter é ben szer -
zett in form á ci ók kü lön bö zô té má kat és kér dé se ket 
imp li káltak az idô re, a té r re, a di men zi ók ra és a de -
fi ní ci ók ra vo nat ko zó an. Va jon a H.G. mo nog ram 
H.G. Wellsre utal hat ott? Az újsá gon l évô dát um ta -
lán Wells re gé nyének Az id ôgép nek a meg jele né sé -
re? Vajon az ebéd lô azt a pil lan a tot áb rá zol ta, ami -
kor az idô uta zó ven dé gei a la bo ra tóri um ba tá voz -
tak me g te kin te ni az idô gé pet? Vagy ez már a re -
gény vé ge lett volna, am i kor az idô uta zó örö k re 
el tûnt? Vagy a hu sza dik szá zad vé gi e lbe szé lô vált 
idô u ta zóvá, aki vissza tért egy ko rábbi kor szak ap -
ró lé ko san be ren de zett te ré be? Min den eset re, ezek 
a kér dé sek az el be szé lôt már itt, az ins tal lá ció kez -
 de tén ar ra kény sze rítte t ték, ho gy sa ját, tér beli és 
idô be li po zí ció já ra ref lek táljon. 

A kö vetk e zô hely iség ben lá tot tak pon to san az 
idô sze re pé re hív ták fel a fi gyelmét. Az el ô tér bôl kis 
lép csô ve ze tett egy sö tét, vi zes, penészszagú, egye -
net len felszínû tér be, ah ol irányt csak az a tá vol ból 
be tö rô fény mut a tott, amely egy kis cel la sze rû szo -
bá ból szi várg ott ki. Egy fel fordí tott, tö rött zse bó rát 
he lyez tek a cel la be é pí tett ülô kéj é re. A fényt egy 
csu pasz vil lany körte szol gál tat ta, ame lyet lát szó lag 
vé let lensz e rû en rak tak az óra mellé. S mint ha vala -
ki is mét csak az imént hagyta vol na el a hely isé get. 
A hi ány zó tes tek fo lyama tos je len(nem)lé te és az el -
be szé lô örökös ké sés ben, va la mi-már-meg tör tént-
ben, va la mit-min dig-el mu lasz tott-ban va ló lé te zé -
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se köz öt ti fes zült ség adta a tör té nés terét és ide jét, 
amely ben a je len-lét va dá sza ta tette a ke re sést él -
ménnyé az el be szé lô szá má ra. 

És amit, ak kor az el bes zé lô még nem tu dha tott, 
de most vissza te kint ve vi lá go san lát: a H.G. kez dô -
be tûkk el el lát ott be já ra ti ajtó, amely en ke resz tül 
min den ki ‘le e reszke dett’, va la hol a pin ce há ló zat kö -
zepén he lyez ke dett el, ahol csu pasz vil lany kör té -
ket he lyeztek el egy me gtö rô és e lfor du ló vo nal 
ment én jobb ra és bal ra. A vil lany kör ték vona la egy 
idô után mindkét irány ban elt ûnt a szem elôl. Az 
irány ki vá lasztá sa, a ki ál lí tott tár gyak meg te kin tése, 
a han gok, zen é k, sza vak, zö re jek meg hall ga tá sa tel -
jes mér ték ben tôle fü g gött, mi vel a jobbra vagy bal -
ra ind u lást nem be fo lyá sol ta sem mi lyen táb la, fe -
li rat, ka ta lóg us vagy teremôri inst ruk ció. A be já ra -
ti ajtó tól balra a tér az el ér he tet len ‘vad on’ elôt ti 
zárt aj tó val végz ô dött, míg jobb ra egy má sik 
masszív két szár nyú aj tóv al, amely az 1995-ös év 
Lond on já nak min de nna pi éle té be ve ze tett. E két 
pó lus kö zött uta zott az el be szé lô. S bár lé tez tek vi -
lá gok a pin ce ren dszer alatt és felett is, eze ket az el -
be szé lô nem érint het te. Ezek a te rek vi szont ha -
tása ik kal és ké pe ik kel foly to nos an em lék ez tet ték 
az el be szél ôt azok ra a vilá gok ra, ame lyek elérh e -
tet le nek vol tak szá mára, s amely ek lé tez é sét a min -
den napi és az el ér he tet len pont jai közé kor lá tozták. 

Az el bes zé lô sze ret né fel hív ni az ol va só fi gyel -
mét ar ra, hogy a hely szí nen H.G. elre n de zé sét nem 
le he tett ol yan vilá go san kö vet ni, mint ahogy azt itt 
az el be szé lés be fog ja mut at ni, mert a pin ce rend -
szer ben az irányt csak a fény és a sö tétség kö zött 
lé vô né ha hu mor os, né ha fé lel me tes já ték mu tat ta. 
Ahogy az el be szélô egy re több idôt töl tött ott, rá 
kel  lett jön nie, hogy a ter et a söt ét ség uralta, és a 
meg vi lá gí tott he lyi sé ge ket csak ideig le ge sen nyer -
ték vissza a sö tét ség tôl. Ez ar ra is fel hívta figyelmét, 
hogy a lát ha tó vagy nem lá tha tó tár gya kat is a sö -
tét ség és a vi lá gos ság vis zo nya be fo lyá sol ta, me lyet 
az el besz é lô kapc solt össze. Így uta zá sa a vi lá gos -
ság pont jai tól ve ze tett más meg vi lá gí tott pon tok -
hoz a sö tét ség vi lá gá ban. 

 
Az el be szélô uta zása, ahol hét kö zna pi, 

ám de egyben kü lö nös dol gokkal ta lálk o zik 
 

 Asöt ét pin ce rend szer ben az el sô út já ba ke rülô 
tér fa osz lopo k kal volt te le, a ta lajt pi szok, por 
és széna bo rí tot ta, s meg ha tá ro zott idô közö -

n ként fel vil la nó, ka to nai lé te sít mén yek nél, bör tö -
nök nél hasz ná la tos ke re sôfénnyel vi lág í tot ták meg. 

Az e lbe szé lôt drót ke rí tés zár ta el et tôl a tért ôl. 
Ahogy a kerí tés ment én moz gott, valamilyen kis -
mé re tû áll at ár nyé kát fe dez te fel az egyik fa lon, me -
lyet kö rül teki n tô en helyeztek el a fény su gár, a fa 
szer ke ze tek, a fal és az el besz é lô meg fi gye lô po zí -
ci ó ja köz ött. Az elre n de zés ar ra irán yí tot ta az el be -
szélô fi gyelm ét, ami rôl Ar nold Ar on son a poszt -
mod ern szín há zi dísz let e zés kap csán bes zél, még -
pe dig, hogy ‘egy et len szem po nt sem le het do mi -
náns, egyet len ké pen be lül sem. [Így] a néz ô ben 
újra és újra tu da to sítj ák a lá tás és, [...] a tel jes tör -
té ne lem tap asz ta lat át, a kon tex tu so kat és egy adott 
kép fol ya ma tos vissza té rése it a kor társ vi lág ban. 
(Aron son 1991:2) A tér ben el he lye zett tár gyak at az 
el be szé lô vánd or ló sze mei hozt ák vi szonyba egy -
máss al, ahogy vá l toz tatta meg fig ye lôi po zí ci ó ját. A 
külö n bö zô sz eg men tum ok kö zül azo n ban egyik 
sem emel ke dett ki ide á lis ként vagy el sôdl e ges ként, 
ahon nan a tér ide á lisan be lát ha tó lett vol na, ha nem 
min degyik csak más volt. Már itt ki der ült, hogy az 
el be szé lô in terp ret á ci ó ja a tér ben e lhe lye zett tár -
gyak, zaj ok, ze nék, fé nyek és az e lbe szé lô meg fi -
gyelé se ket vég zô agyá nak közös já téká ban való sul 
meg, de látó(gató)ké nt nem tu dott vi ssza térni egy 
bi z ton sá gos és el ke rít ett po zí ci óba, ahol nyu god -
tan vár hat ott volna a szem ei elôtt me gje le nô ké pek, 
tár gyak, je le ne tek so rá ra, ha nem ré sze lett a kör -
nyeze t nek és így saját elô adá sá nak is ebb en a kör -
nye zet ben. Az el be szé lô sa ját per for man szának kel -
lett meg ter em te nie a H.G.-rôl szó ló el ôadás(á)t szá -
mos el mé le ti leg le het ség es ver zió kö zül. A vi lág 
aho vá az el be szé lô le er esz ke dett, vég cél, az az te le -
o lóg ia, nélk ül lé te zett. A fel ha sz nált ele me ket eleve 
nem hi e rar chik u san ren dezt ék el, ha nem az e lbe -
szé lô ál tal hozt ák egy más sal kap csol at ba. Nem volt 
se el ô re e lké szí tett tör té net, se fo lya ma tos nar rá ció, 
ame lyet kö vetni le hete tt vol na. Nem vo l tak elô re 
meg ter vez ett, beé pí tett, késô bb fel fe de zen dô és az 
el be szé lô ál tal a meg fe lelô mód szer se gít sé gé vel de -
kód ol ha tó vi szo nyok. H.G. azok nak a tak ti kák nak 
az egyi két hasz nál ta, amellyel Nick Ka ye a poszt -
mo dern mû ve ket azo no sít ja: az eze ket kons ti tuáló 
ala kok ról és ter mi nu sok ról tu lajdon kép pen nem 
le het azt ál líta ni, hogy bir to kol ják a ‘je len té sü ket, 
mi vel a posztmodern itt úgy je le nik meg mint a je -
len tés re vo nat kozó ál lítás szét zú zá sa.’ (Ka ye 
1991:17) A je len tés re vo nat ko zó ál lí tás szét zúz á sa 
ered mé nye zi ‘a je löl ôk sza bad já té kát, a mul tip li -
cit ás és a frag men tá ció ki ál lí tá sát, ah ol a je len tés el -
to ló dik és el dönt het et len.’ (Ka ye 1991:17) Nem 
volt köve ten dô „he lyes” irány, „he lyes” verzió, „he -
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lyes” in terp re tá ció. Wilso n nak a 90-es évek vé gén 
kész ült szín há zi mun ká ih oz ha son ló an (La Ma la -
die de la Mort (1997) vagy Mons ters of Gra ce 1.2 
(1998)), H.G. is vissza uta sí tot ta azt az egy sé ges, ko -
he rens sz er ke ze tet, amelybôl egy ér tel mû en és egy 
szempont sze rint ért el mez het ô vé vál ha tott vol na. 
Az e lbe szé lô volt az, aki a ki ál lít ott, fel a ján lott ele -
meket össze kapcs ol ta sa ját ta lál ko zá sa i nak és ér -
tel me zés e i nek re n dsze rét alk al maz va. 

Bal ra ha lad va tová bb, kis idô múlva az el be szé -
lô olyan tér be ér ke zett, aho vá az el sô vi lá ghá bo rú 
front kór há zai ban hasz nált ágy a kat hel yez tek. Az 
ágyak at ki fog ás ta lanul me g ve tet ték, se hol egy ránc 
vagy gyû rô dés, mint ha so ha sem ér tek vo l na hoz -
zá juk. Fel et tük, az elô zô ter ek bôl is merôs, csu pasz 
vil lany kör te ló gott. Az el be szélô egy föld alat ti „kór -
ház” lá to gat ó já vá vált, aki ép pen lá to gat vagy ke res 
va la kit, ak it so ha sem is mert, aki vel so hasem ta lál -
ko zott. A „kór ház zal” szem ben, a tér kö ze pén egy 
író asz tal állt, raj ta to ll, egy „aut en ti kus”, 1919-bôl 
szár ma zó do ku ment um, amely az inf luen zá ban el -
halá lo zot tak szá mát tün tette fel, és más pa pí rok. 
Az asz tal mögött össze csuk ható pa ra ván. Min dkét 
té r ben több mû vérr el telt vöd röt he lyez tek el kis, 
fel szín alat ti mé lye dés ek ben és szin tén csu pasz vil -
lany kört ék kel vi lá gí tot ták meg ôket. A „kór ház” és 
az „or vo si szo ba” köz ött egy hata l mas fa aj tó állt, 
raj ta ki smé re tû, rá cso zott ab lak. Ahogy az el be szé -
lô át né zett a rá csok kö zött, a tá vol ban fel fe de zett 
egy zöld vi rágo k kal, bok rok kal, fák kal te li te ret, 
amely fel ett ké klett az ég. A te ret meg vi lág í tó fény -
for rá sok at az el be szé lô nem látta. A ‘va don’ szá má -
ra el ér het et len tá vols ág ban volt, mi vel az aj tót be -
zár ták. Az aj tó elôtt egy pár hosszú szá rú, fé nyes re 
puc olt vi lá gosb ar na, – ha tal mat és fölé nyt su gár zó 
– ka to nai cs iz ma állt. Az el ôt te fek vô, csupasz vil -
lany kör te elh e lye zé se még ki is emelte au to ri tá sát. 
A csiz ma, ha son ló an H.G. más tár gya ih oz, volt a -
képp „ta lált tárgy” volt, ame lyet tér be hel ye zé se és 
meg vi lá gít á sa tett szig ni fi kác i ó ra váró ob jek tummá, 
s amely egyútt al ki is lett sz ol gál tat va a szig nif i ká -
ci ó nak. De H.G. nem cs ak a tér ben el he lyez ett 
tárgyakat, – leg ye nek azok ‘va ló sak’, ‘ha mi sak’ vagy 
‘ta lált ak’ –, za jok at, ze né ket, fén ye ket és az el be -
szélô meg fig ye lé seket te vô agyát és ér zé keit fog lal -
ta ma gá ban, ha nem az e lbe szé lô te s te is a tér ben 
lát ha tó, és zlel he tô és meg vi lá gí tott tárggyá vált, a 
töb bi lá to ga tó test é vel együtt. Az el be szélô tes te 
ugyan annyi ra ki ál lít á si tárgy lett a töb bi lá to ga tó 
szám á ra mint ôk ne ki. Az az az el besz é lô teste is ki -
szolg ál ta tottá vá lt a szig nif i ká ció já té ká nak. 

A test ad ta a köz ponti té má ját an nak a tér nek, 
ah ol egy em beri te st ma rad vány a it ál lí tott ak ki, 
ame lyet fe lül rôl ér ke zô, ég szín kék fény vi lág í tott 
meg. Az el besz é lô nem tud ta el dön te ni, hogy a test 
va ló jáb an egy óva to san ke zelt és me gôr zött mú mia 
(an nak szánt imi tá ció) vagy csu pán egy hir telen el -
é gett és vél et le nül mu mi fi ká lódo tt test volt. Am it 
el tu dott dön te ni: ez egy ha lott test rep re zen tác i ó -
ja. A halál és a ha lál kü lön bö zô rep re zen tá ciói az 
ins tal lá ció alap vetô té mái kö zé tar toz tak. A lá to ga -
tó kon kí vül az egyet len élôl ény, egy akv á ri um ban 
úsz ká ló gyík volt. A gyík nem a gyík reprezentációja 
volt, ha nem élô, va ló di, a gyík ma ga, bár kéts ég te -
len, hogy meg je le nése az ins tall á ció ter é ben, fel i -
déz  te ö nma ga rep re zent á ci ó ját is. És ez csak kis tá -
vol ság ra volt a hal ott test tôl, val a mint az ebé delô 
ven dé gek, a kó rhá zi bet e gek és az om nip o tens meg -
fig ye lô hi ányzó tes te it ôl. Az ak vá ri um fi zi kai kor -
lá tok kö zé szo rít ot ta a gyík élet te rét, mint ahogy 
bár mil yen meg fi gye lô te re is megkö tött. Eb ben a 
vi szony rend szer ben az üres szék, a ha lott test és az 
élô gyík – utalva Wells re gé nyére – úgy is ér tel mez -
hetô vé vált az el be szélô szá mára, mint a ke gyetl en 
és ki ábrá n dí tó jö vô rôl (vég rôl) szóló jós lat, amely -
ben a je len fogyasztói tár sa dal mán ak „ered mény e -
it” ha talmas sze mét hegy ek je löl ték a pin cerendszer 
fô bol to za ta men tén. Ezek a szemét hegyek üres 
kon zerv do bo zok ból, üve gekb ôl és olyan fe hér ál -
lat ko pon yák ból álltak, ame lye ket a si va tag ban le -
het ta lál ni. Ez a si vatag azon ban hul lad ék ból kép -
zô dött, mint ha a sze mét elö n tött vol na min dent, 
eln yel ve ál la tot s ké sôbb ta lán mag át az em bert is. 

Az elbeszélô ed di gi hal adá si irá nyá nak meg vál -
t oz ta tásá ra kénys ze rült, mivel a pinc e rend szer egyik 
vé gé hez ér ke zett. Vissza for dulva elhagyta az ágya -
kat, a ke rí téss el el zárt te rüle tet, majd a b ejá ra ti lép -
csô elôtt el ha lad va, uta zásá nak kö vet kezô ál lo má -
sá nál, az ûr lát szód ott egy boly gó val és a boly gó -
hoz ép pen kö ze ledni lát szó, bár moz du lat lan ûr -
hajóval. Azt nem tud ta ki ven ni va jon a Fö ld-e az, 
vagy va la me lyik más ik bolygó. Ha a Föld volt, ak -
kor po zí ci ó ját tel je sen át he lyez ték, mi vel ô ma ga 
hirt e len a tá vol ba he lye zô dött, és in nen figy el te a 
Föl det. Egyút tal azon ban ô is meg figy e lés alatt állt, 
mi vel egy kis fe hér szé ket he lyeztek el an nak a tég -
la lap al a kú nyíl ás nak a szé lé nél, ame lyen ke resz tül 
az imént le írt te ret szem lél te. Te hát je lezt ek egy má -
sik meg fi gye lô po zí ciót is, ahon nan va la ki ta lán ép -
pen ak kor tá vo zott, vagy is mét az el be szé lô ér ke -
zett kés ve. (Tal án a töb bi ek még lát ták a tá vo zót?) 
Ez fe li déz te ben ne az om ni po tens me gfi gye lô elha -
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gyott he lyét, ah ogy egy mást figy el nék. Bár idá ig is 
ta lál ko zott olyan jelekkel, ame lyek ar ra utal tak, 
hogy a fel szín alatt, ille t ve a te tô fel ett több vi lág 
lé te zik, amint azt meg is ta pasz tal hat ta, de ez volt 
az el sô köz vet len uta lás ar ra, hogy tu dá sa, hely zete 
és az, amit el tud fiz i ka i lag, men táli san és ér zel mi -
leg ér ni még eb ben a vi lág ban is li mi tált. Csak azt 
lát hat ta, ér het te el, kö vet ke zéské p pen csak azt fi -
gyel hette meg, amit megf i gye lésre és meg tapa sz ta -
lásra ott hagy tak. Bár sa ját per for man sza ter em tô -
jé vé lép tett ék elô, bi zo nyos ér te lem ben kor lá toz -
ták a ha tás  kö rét, ami ar ra hív ta fel fi gyelm ét, hogy 
bár mi lyen em beri me g fi gye lés, tu dás és tapa szt alás 
kor lá toz ott és min dig bi zo nyos né zôp ont ból és 
adott térb en és id ô ben tör té nik. 

A meg fig ye lés nek és az ér tel me zés nek a prob le -
ma ti kája ke rült elô térbe ab ban a he lyi ség ben, ahol 
hí res festményeket vagy azok rep rint je it hel yez ték 
el a pisz kos föl dön, aho vá a víz remé ny te le nül öm -
lött. A térb en he lyet ka pott még egy fél ig sö tét ben 
ál ló, Hó fe hér ke-tí pu sú ker ti tör pe (ta lán uta lás Dis -
ney landre) és egy élô fe nyôfa a hátt ér ben, amely et 
csu pasz villa ny kör te vilá gí tott meg alul ról. Óvat o -
san kel lett lép kedn ie, ha nem akart min dunt a lan a 
ke re tekben lé vô fest mé nyek re ta pos ni, ame lye ket 
egy más tól vé letle n sze rû tá vol ságb an a föld re he -
lyeztek. A fest mén yek rôl el múlt ko rok gaz dag fér -
fi jai és asszonyai bá mul tak rá a pisz kon és a ví zen 
ke resz tül. A ké pek elh e lye zése nem azt a meg szo -
kott au rát biz to sít ot ta szá mukra, amely egy gal é -
 riá  ban vagy múz e um ban vet te vol na kö rül ôket, 
ahol egy más tól egyenlô tá vols ág ra függ nén ek a fa -
 la kon, meg fel e lô vilá gí tás ban, kis cé du lá val az ol -
da lu kon, am e lyen az el be szé lô ada to kat ta lált vol -
na cím ük rôl, al ko tó juk ról, a meg je lení tett sze -
mély(ek)rôl, a kor szakról, amely ben ké szül tek, az -
az elég in formá ci ót ahh oz, hogy mes ter mû vek ként 
mél tassa ôk et. Itt hét kö zna pi tár gyakká vál tak, ki -
té ve az idô, a ter mé szet vi szonta g sá ga i nak és a 
puszt u lás nak. Pisz kos fel szín ük hang sú lyoz ta, hogy 
min den, amit em ber ké szíte tt aláve t te tett az idônek. 
A ráj uk ra  kó dott pi szok tu dat o sí tot ta az el be szé lô -
ben a ké pek mo dellj é ül szol gá ló emb e rek és a sa -
ját pozí ci ó ja kö zöt ti tá vol sá got is. El he lye zé sük a 
pince há ló zat söt ét jé ben meg kér dô jele z te olyan in -
tézm é nyek au to ri ta tív ere jét mint a múzeum, a ga -
lé ria és egyúttal felhívta a fig yel mét ma gá nak a lá -
tás nak az aut o ri ta tív po zí ció já ra, mi vel sze mei 
ponto san a ké pek fö lé ke rültek, mi köz ben ezek az 
ar cok fel(fe lé)néztek rá. A m ûan yag kertitörpe a 
mûv é szet, a mes termû, a kla sszi kus (és meg ítélé -

sé nek) kér dé sét hu mo ros pers pekt í vá ba ál lí tot ta. A 
ker ti törpe mint giccs és a fest mé nyek mint mes ter -
mûvek kö zötti kap cso lat tuda tos sá te t ték ben ne a 
meg köze lí tés kon ven ci ó zus voltát, vi szony la gos sá -
gát, mi vel nincs on to ló gi ai kül önb ség kö zöt tük, el -
végre a kerti tör pe és a fest mé nyek is em ber ké szí -
tette tárgy ak. Ahogy a fest mé nyek és a ker ti tör pe, 
úgy a fe nyôfa is ki szolg ál ta tott az idô nek. Az idô 
mú lás á val azo n ban tök é le tes for má ja, ko mor sá ga 
és rag yo gá sa nem hogy nö vek szik mint a m ûre me -
ke ké, ha nem el tû nik. A fen yô fa hal dok lik. Az idô 
mú lá sa nem hogy nem te szi ôt még ér té ke seb bé 
mint a fest mé nyek et, vagy még ta lán a törpét is, 
hanem épp el len ke zô leg. Élô vo l ta hang sú lyoz ta az 
élet hat á rát és a szük ség sze rû vé get, a ha lált, mint -
hogy mind en egyes nap pal ki sebb és ki sebb lesz, 
hogy élet ét vagy a sze mét dom bon vagy mú mi a ként 
fejezze be. 

Az el be szé lô fel fe dez ô út já nak köv et ke zô ál lo -
má sát az ‘ant ik templ om romjai’-nak ne vez te el. 
Mind két ol dal on egy más sal pár hu za mosan fu tó, 
gö rög osz lop o kat lá tott, kö rü löt tük pe dig kö ve ket. 
Amint a ro mok fö lé né zett, rengeteg arany nyíl -
vesszôt pil lant ott meg, amint jobb ról bal ra (ke let -
rôl nyu gat ra vagy for dít va) száll tak a le ve gô ben. 
Most sem fe deze tt fel egyet len élô lényt sem. Azt a 
pill a na tot me rev í tet ték ki, ami kor a nyíl vesszôk a 
templ om fe lett a le ve gô ben szállt ak. Ez az a pill a -
nat, am i kor kul tú rák ta lál koz nak, har col nak 
és/vagy to vább élnek vagy el pusz tul nak. Az el be -
szélô he lyét négy zet ala kú kô koc ka je löl te, amely -
re fel kellett lépn ie, mert a je le ne tet csak így, egy 
kis re ped é sen ker esz tül lát hat ta. Né zô pont ja par -
ti kul á ris pont ja volt a tér nek és idô nek, és parti ku -
lá ris látv ányt kí nált. De nem tudta el dönt e ni, hogy 
ez a megfi gye lô hely va ló já ban a temp lo mon be lül 
volt-e, ahonnan az elô temp lom ba tu dott ki néz ni 
(mint szerep lô) vagy ép pen séggel kí vül he lyez ke -
dett el, s ô a kül sô szem lélô (a tör té nész) po zí ci ó -
já ból figyelt egy múlt beli je le ne tet. A hely ze tek kö -
zöt ti le begte tés fel hív ta a fi gyel mét ar ra, hogy a je -
lene tet a tör té nelmi kal and fil mek va gy az in te rak -
tív múz e u mi ki ál lí tá sok stí lu sá ban szer vezt ék meg 
mint „em lé kez ett” vagy „el kép zelt” tör tén e lem. Ez 
ism ét meg er ô sí tet te azt az e lgon do lá sát, hogy ez, 
mint minden tör té nel mi em léke zet, a je len ben és 
a je len bôl be ál lí tott tör té nel mi jele net, mi vel a tör -
té ne lem rôl va ló el be szél és a je len ben és a je len bôl 
konst ru á lódik és több nyi re a gyôz te sek (vagy a túl -
élôk) szem pont já ból. A po zí ciók kö zöt ti le beg te tés 
ját é kos sá ga nyil vá nva ló vá tet te szá má ra azt a ve -
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szélyt, ame lyet min den megfigyelés magá ban hor -
doz: ha sa ját po zí ció ját je löl né ki mint az egyet len 
és ki zár ó la gos po zí ci ót, ez zel egyút tal sa ját, egyé ni 
meg fig ye lé se it az om ni po tens né zô meg fi gye lése i -
ként ál lí ta ná be. Kö vet ke zés kép pen, nincs ön ma -
gá ban vett tör té ne lem, mi vel a bi zo nyos es e mé -
nyek rôl szó ló ret ros pek tív el be szé lés min dig va la -
kinek a tört é nel me/törté ne te, amelyb en az es e mé -
nyek bi zo nyos kom bi ná ci ój á val egy i dô ben ma gát 
az el be szé lôt is el be szélik. 

A temp lom után ha tal mas te rem ben tal ál ta ma -
gát, amely nek vég é ben hat al mas, fé lig nyi tott (vagy 
zárt) két szár nyú aj tó állt, és fe hér fény ömlött ki 
raj ta. Amint kö ze lede tt hoz zá az a be nyo má sa tá -
madt, hogy a fény kívü l rôl, az utc á ról jön, és az aj -
tó a kül sô vi lág ba ve zet. Ami kor az on ban el ér te és 
be né zett, egy hó fe hér szfinx óri á si mo dell jét fe dez -
te fel. Eb ben ism ét uta lást lá tott We lls regé nyé re, 
amely ben az idô uta zó gépét a ma jo mem be rek egy 
szfinx szob ra alá rej tet ték el. De a szfinx eml é kez -
tete t te Egyip tom ra, a fáraókra, és ar ra szfinxre is, 
amely ti tok za tos kér dé se ket tett fel Oi dipu sz nak. 
Oi dip usz ön meg vak í tás sal vég zô dô tör té net ét és 
sa ját be csa pott lá tá sát az elbeszélô össz efügg és be 
hoz ta az ér zé ki tap asz ta lat és an nak pe r cep ci ója kö -
zött lévô erô fe szíté s sel. Eg yút tal em lék ez tet te ar ra 
is, hogy amint az aj tó fe lé igye kez ett uta zá sa vé gét 
várva, vá rat la nul zsá kut cá ba juto tt, a zaz a szfinx 
misz té ri u má hoz. Ugyan ak kor já té kos hu mort vélt 
fel fe dez ni az ôsi szim bó lum és mo dern mû anyag 
imitá ci ó ja kö zött, ami sz á má ra össze kapcs ol ta a je -
len e tet a re mek mûvek, a mû anyag ker ti tör pe és a 
sze mét dombok je le ne tein ek prob le mat i ká já val. 

Hogy ki hagy hat ta az aj tót fé lig nyit va (vagy zár -
va) nem tud hatta. Azokról a nôkr ôl, férf i ak ról és 
gye rek ek rôl sem tu dott sem mit, akik a kö vet kezô 
fél söt ét te rem ben l évô fel cím ké zett, egy más sal pár -
hu za mosan futó és eg ye nes so rok ba ra kott láb be -
li jü ket hagy ták. Vagy el vet ték tôl ük? Kik volt ak a 
ci pôk tu laj dono sai? Hal ot tak vagy élôk? Kik cím -
kéz ték fel és rak ták sor ba ôket? És mi ért? Ezekre a 
kér dé sek re az el be szé lô nem ka pott vá laszt. Csak 
a bo lyon gó lá to ga tók né ma tes tje it és a vé let len sze -
rû en el he lyez ett csup asz vill any körté ket látta a láb -
be lik kö zött. Amint a tár gyak és a tes tek köz ött lép -
delt, ism ét fi gyel nie ke llett arra, hogy hová lép. A 
lá ba i ra va ló kon cent rá lás az ug ró isk o lá ra em lékez -
 te tet te. En nek já té koss á ga azon ban elle n tét ben állt 
az el ha gyott ré gi vagy új ci pôk ko moly sá gá val, 
amel yek em lé kez te tôül szolgá l tak szá má ra a hu sza -
dik szá zad lo gik u san kiv i te le zett és vég re haj tott tö -

meg mé szár lá sa i ra Ausch witzban, a Gul a gon, Ni gé -
ri á ban vagy Ko szov ó ban. Ezt az el len té te le zést to -
vább erôs í tet te a hat al mas, fa ra gott lá bú bil i ár dasz -
tal – ját é kok tár gya és szín te re -, amely a tér kö ze -
pén állt. A láb be lik által me gidé zett em be ri test ek 
kí sér teti es hi á nya és e tárgy masszív jel en lé te kö -
zött fe szülô el lent mon dás szá má ra sokko ló ha tású 
volt, amit még az is fo ko zott, hogy az asz tal egyik 
lá ba egy csu pasz vil lany kör tén állt, il let ve azon ta -
po sott. Az asz tal sú lya, masszív szerk e ze te és a vil -
lany kör te tö ré keny sége köz ött fe szü lô el len tét meg -
erô sí tet te az asz tal nak az egész je le net fel etti szim -
bol i kus erejét és ha tal mát. Az em ber (sú lyos) hi á -
ny át és en nek hi ány zó je len lét ét az az óri á si mér leg 
is ki emel te, amel yet a kö vet ke zô hely iség be ve ze -
tô út mentén he lyez tek el. 

Itt, a feke te mû a nyag gal bo rí tott te ret a tá vol ban, 
jóv al az el besz é lô feje fe lett el he lyez ett emel vé nyen 
lé vô fe hér, mû anyag nyúl te kin tete uralta. Ez je len -
tet te szá má ra a vé get, a tel jes vé get. Az után meg pil -
lan tott meg egy má sik két szár nyú aj tót fé lig nyit va 
(vagy zár va), ame lyen ke resz tül fény öm lött be fe lé. 
Mi u tán em be rek et lá tott el tûn ni mö göt te, las  san ô 
is meg köz e lí tet te, és rá jött, hogy ez a KI JÁ RAT, 
amely a min den na pi élet va lós vi lá gába ve zet. 

 
Az el besz é lô vissza be szél, 
s fel tár ja né hány kéts é gét 

 

 P er sze, iga zad le het ak kor, amik or azt írod „nem 
volt kö ve ten dô ‘hel yes’ irány, „hel yes” ver zió, 
„he lyes” in terp re tá ció. Wil son szín házi mun -

kái  hoz ha son lóan, H.G. is vissza u tas í tot ta azt az egy -
 sé ges, ko he rens szer ke ze tet, am ely bôl egy ér tel mû -
en és egy szem pont szer int ér tel mez hetô vé vál ha tott 
vol na. Az el bes zé lô volt az, aki a ki ál lí tott, fela ján -
lott ele me ket össze kap csol ta sa ját ta lál ko zá sa i nak és 
ért el me zé se i nek rend sze rét al kal maz va.” De hát ez 
nem zárja ki an nak a le he tô sé gét, hogy látogatóként, 
sa ját ta pasz ta la tom ban a jel en tést olyan „he lyes” szer -
ke  zet tel mint a az ado tt nak te kint ett tört é ne lem, vagy 
Wil son ál ta lam tudo tt nak vé lt in ten ciói, kö t het tem 
össze, ha én ép pen úgy akart am. Mindez tel jes eg é -
szé ben tô lem és saj át egyéni dön té se imt ôl füg gött. 
Mert hogy, ol vas tad, Wil son azt sze ret né, hogy elô -
adá sai a né zôk fe jé ben szül es se nek meg, s techn i ká -
ja me gadja a né zô nek az asszo ci á lás le he tô ség ét. (lásd 
Wil son 1998:69) És ebb en az ér te lem ben, ak ár be -
szél he tünk „hel yes” ért el me zésr ôl is. 

Pers ze, abban is le het né mi igaz ság, hogy folyton 
ut alsz H.G. Wells re gé nyére, hi szen az an gol kon -
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tex tus ban majdnem adott nak leh et te kin te ni, hogy 
a lát o ga tó is meri (lásd Macdo nald 1995), de en nél 
fon to sabb le het az, hogy a re gény ele mei, egyéb 
hét  köz na pi, is me rôs és is me rôs ele mekkel együtt 
me gvál toz(tat)ott hely színe k re és kon tex tus ok ba 
ke r ül tek, ahol a lá to ga tók sa ját asszoc i á ci ók alap -
ján te remt het ték meg je len tés e i ket. Kö vet ke zés -
képp, H.G. kü lön bö zô, egyén i leg el kép zelt és lé t -
re ho zott há romd i men zi ós té rszer keze t té vál to zott, 
mely nek ne gye dik, idô-dim en zi ó ját a lá tog a tó szol -
gált at ta. Fel hasz nál va a lá to gató ta pasz tala tát, ahogy 
a min den na pi élet ben sé tál, vá laszt, meg fi gyel, dön -
té se ket hoz, vagy ép pen el ren dez va lam it, ahogy 
azt bár ki az utcán vagy egy be vásá r ló köz pont ban 
te szi, H.G. te ret engedett az in terpr e tá ci ók já té ká -

nak, mégpe dig kü lön bözô szinte ken, at tól füg  gôen, 
hogy a lá to ga tó mit akart va gy mit ke res ett. A lá  to -
ga tó le he tô sé get ka pott ar ra, hogy a tárg yak kal, ze -
nék kel, za jokk al va ló ta lál koz á sai és ezek kap cso -
ló dá sai so rán saj át asszo ci á ció-rend sze rét hasz nál -
ja. Ezek a tár gyak, zaj ok, ze nék pe r sze már ön ma -
guk is más tár gyakra, za jok ra, szöv e gek re utal t ak, 
de mi nél gaz da gabb volt va la ki nek ez az asszo ciá -
ci ós há ló ja, an nál gaz da gabb és szö ve vé nye sebb lett 
az in terp re tá ció ja és a ta pasz ta lata. Kö vetk e zés képp, 
az el be szé lôt be le fogl al ták az installációba és in ter -
p re  tá ci ója nem egy sze rû en egy puzz le dara b ká i nak 
‘he l yes’ (egyetl en, a zaz tök é le tes) meg fej té sé vé, vagy 
az elô re el ké szít ett üzen et de kó do lás á vá, han em 
(ön  ma gát meg)teremtô ak tus sá (is) vált.
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