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Tho mas Bernhard kiváló osztrá k iró egy ik elbeszé lésében (Al
sózás) bukkantam először a dermoid- lét metafo rikus jellegű 

megfoga lmazására a képtelen ségig fokozott kisközösség i el
zártság szinonímája ként. Mivel rajza imban, illusztrác ióimban 
kompozic ionál is szinten hasonló kérdéseket feszegettem, ka
póra jött ez a „talált tárgy" , anélkül, hogy különösebb orvosi is
meretekkel rendelkeztem volna a témáról , sőt óvakodtam ez i
rányban bármiféle komo lyabb búvárkodásba fogn i. 
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Belső ösztöntől vezérelve láttam hozzá egy rajz-sorozat elké

szítéséhez, immár megnevezve az általam mindi g is kedvelt 

neutrális teret benépesítő alakza tokat (,,Dermoidok"). Rajzi te

remtm ényeim edd ig is antro pomorf jellegűek voltak, a névadás 

által azonban va lami különös másod létre ébredtek egy nyomo tt 

atmoszférájú világban, később ezt magának a test belsej ének 

téte leztem . 
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Alkotás lélektani vonatkozás ban a képek rajzolása idején haj lan
dóságot éreztem párhu zamot vonni a dermoid-képződés, vala
mint a mindenkori művészeti tárgykészí tési folyama t között. 
Képzeletem szerint mihelyt egy alkotá s elkészü lt, bekerü l a tár
sadalom élő korpuszába, s azon perctől kezdve vagy észrevé tlen 
marad, vagy különböző változásokat okoz a közösség i tudatban , 
gondoltam. Tetszetős analógiákra nyílt lehetőség az építés-rom
bolás, kizárás-befogadás stb. viszony lataiban, nem beszé lve az 
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ősi egyszerűségű és a végte lenségig bonyolítható technikai meg
oldás közt feszülő ellentétről. A kultúra színteréről számta lan 
példát hozhatnánk ezen imaginárius létezés bizonyítására, elég 
talán csak a legendás alexandr iai könyvtár utóéleté t felidézni. 
Lehet, hogy a különlegessége k múzeumát hozzuk létre ezáltal, 
ezoterikus gyűjteményt, mely csak keveseket érdeke l, tehát ha
szontalan? A feltoluló kérdések közepette csupán egy dolog ve
zérelt, mennyiben szuggesz tív és mennyire lesz közérthető kom-

mentárok nélkül a mondandó , ez esetben a provinciális mikrovi
lágba tokozódott kamaraszereplők groteszk némajá téka, termé
szeti élő és term észeti zárvány párbeszéde, melyet ki-ki saját ta
pasztala ta szerint szövegezhet, bővíthet , kerekíthet. Lényeges
nek éreztem a zsánerszerű elrendezést, a horizon t viszonylagos
ságát és a maradványok (kezdemények) kidolgoza tlanságá t is, 
melyek így együttesen talán felidézik azt az immanens erőteret, 
ami a „valódi" dermo idok rejtekének tekinthető. 
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