
Clairvaux-i Szent Bernát, a középkori egyháztörténet 
egyik nagy hatású szellemi vezetője A megfontolásról 
című értekezésében írja: „Mi az Isten. Ő a hosszúság és 
szélesség, magasság és mélység.”

A görög eredetű geometria szó szerinti jelentése a 
„föld mérése”. Az ókori Egyiptomban, ahonnan az antik 
görögök átvették ezt a tudást, a Nílus évente elárasztotta 
a folyópartot. A medréből kilépő folyó által elöntött 
földeken érvényét vesztette a telkek és a mezőgazdasági 
területek rendezett jelölése. Az évenkénti árvíz jelképezte 
az egyiptomiak számára a vizes őskáosz ciklikus 
visszatérését, aminek elvonulásával kezdődhetett 
meg a határok újradefiniálása és újjáépítése. Ezt a 
munkát geometriának, vagyis a „föld mérésének” 
nevezték, és a rend alapjainak helyreállításaként, 
valamint a földön uralkodó szabályszerűségek érvény-
re juttatásaként tekintettek rá. Minden évben a 
mért területek kissé eltérőek lennének a féktelen ter-
mészet törvényszerűségeinek következtében, ezáltal 
a szabályokra épülő emberi rendszer felbomlana, 
amit a földterületek aránytalan és évenként ingadozó 
felosztása tükrözne. Az egyiptomiak számára tehát 
a síkba fektetett derékszögű területeknek fizikai, 
metafizikai és társadalmi dimenziói voltak. A „föld 
megmérésének” tevékenysége, vagyis a geometria a 
változtathatatlan természeti törvények tudományának 
alapjául szolgált, ami a négyzet, a háromszög és a kör 
mértani alakzatainak archetípusaiban öltött testet. Az 

ókori görögök első ízben az antik kultúrák között a 
geometria iránti ösztönös lelkesedésükben a síkidomok 
térbeli megfelelőiről, a mértani testekről úgy hitték, 
hogy a természeti világ minden megjelenése leírható és 
visszavezethető ezekre a formákra. Megkezdődhetett a 

Kiállítások – műhelyek
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geometria mai napig tartó tanulmányozása az embe-
ri séget meghatározó valóság értelmezése céljából, a 
kiterjedés mennyiségi és viszonyítási kapcsolatának 
rendszerbe szervezésével. Ahogyan a bevezetőben 
megidézett középkori hittudós, több száz év távlatából, a 
létértelmezés szempontjából döntő fontosságú kérdésre 
a matematika térbeli törvényszerűségeinek allegóriájával 
válaszol, mennyire érvényes jelen korunkban, hogy 
a világot felépítő alkotóelemek vizuális modelljének 
megalkotásához a részecskék és mintázatok egymással 
összekapcsolt, folyamatosan átalakuló energiamezőinek 
mátrixát tételezzük fel. 

A kiállítás, amelynek hívószava és forrástartománya 
a geometria, kísérletet tesz két kortárs alkotó megkö-
zelítésében értelmezni az egyetemes rend metaforájának 
szemmel látható megnyilvánulásait.

Kántor József és Zakar József képzőművészeti 
alkotásai egymással párbeszédet folytatva a sík és a tér 
dimenzióinak dialógusában a geometrikus absztrakció 
nyelvén szólaltak meg. Jóllehet mindkét alkotó 
művészeti tanulmányaiból és hivatásos képzettségéből 
fakadóan az alkalmazott művészetek fundamentumára 
építkezik, mégis az elmúlt bő egy évtizedben szükségét 
érezték, hogy autonóm képzőművészeti munkákkal, 
festményekkel és térplasztikákkal lépjenek a 
nyilvánosság elé. A két alkotót egy generáció választja 
el egymástól, mindazonáltal szemléletmódjuk közös 

metszőpont irányába közelít, amennyiben az idősebb 
művész modern programvezérelt automatizmusban, az 
ifjabb pályatárs archaizáló, letisztult formakultúrában 
igyekszik megragadni az univerzálissá merevített 
időtlenséget. Ezt a vezérelvet szemléletesen érvényesítette 
a kurátor, Hidasi Zsófi tervezőművész, amikor az eltérő 
dimenziókban otthonosan mozgó két alkotó egyforma 
szerkezetű és felépítésű műtárgyait egy kompozícióba 
összeállítva mutatta be. A Gödöllői Iparművészeti 
Műhely (GIM) központi kiállítótere melletti helyiségben 
Zakar József Az utolsó malom című, elemi struktúrára 
redukált fényes porcelánépülete fekete posztamensre 
állítva uralta környezetét, míg a falon Kántor József 
Erdő című táblaképén mértani formákká stilizált 
növényi vegetáció meleg színtónusaival emelkedett ki 
a fekete háttérből. Noha az egyik tárgy a kiterjedés 
harmadik dimenziójában nyerte el értelmét, míg a másik 
mű a síkban vált vizuális élménnyé, mégis szervesen 
összekapcsolta őket a kizárólag vertikális, horizontális 
és diagonális felépítés mindenen uralkodó geometriai 
rendszere. Nemcsak ebben a teremben rímeltek 
egymással az alkotások, tetten érhető volt az összhang a 
GIM-ház nagytermében is, ahol az északnyugati falon 
kapott helyet két kompozíciósorozat. Kántor József 
Társas I–II. című olajképeihez csatlakoztak Zakar 
József Válaszút előtt I–III. című kőcserép síkplasztikái, 
amelyek a kiegészítő színpárok felhasználásával az 

aranymetszés szabályából levezethető szerkesztés 
tömegalkotó hatásában mutatnak rokonságot. Zakar 
József sorozata izoláltan volt jelen a talapzatra állított 
kőcserép plasztikák között, amely a kerámiaszobrok 
esztétikai funkcióját az installálás következtében 
nyerte el a zárt falszakasz rendhagyó dimenziójában. 
Kántor József vászonképeinek hangsúlyos átlós 
vonalrendszere viszont azzal az optikai illúzióval lép át 
a síkon, amelyben az akromatikus háttér előtt vibráló 
számos metszéspont a gúla axonometrikus képét idézi 
meg. A két művész kompozíciója ezáltal a térkép és 
a terepasztal folyamatosan egymásba transzformáló 
bizonytalanságában kereste szilárd viszonyítási pontját.

Kántor József ebben az esztendőben tölti be 70. 
életévét, akinek hosszú alkotópályája az iparművészet 
különböző szakágaitól a képzőművészet számos 
műfajáig gazdag életművet ölel fel. Textiltervezői 
munkásságának megvalósult alkotásaiban és egyéni 
törekvéseinek autonóm festményeiben mindazonáltal 
karakterisztikus vizuális kapcsolódási pontokat jelent a 
ritmikus mintázatok és izolált motívumok szerteágazó 
variációinak kiaknázása. Központi helyet foglal el 
képi világában a zömök szárvastagságú szabályos 
háromszögben végződő nyíl, amely tipográfiai 
szimbólumként a mutató kéz absztrahált motívuma, 
ugyanakkor a dinamikus iránymutatás spirituális és 
univerzális jelképe. Azonos témában készült variációi a 
koordináta-rendszerben helyüket kereső vektorok állan-
dó vibrálásának láncolatai, amelyek irányuk, állásuk 
és nagyságuk különbözősége folytán egy kompozíciós 
egységbe rendezve az idő negyedik dimenziójának 
szubatomi kiterjedését modellezik. 

A hosszanti kiállítótér középtengelyének falsza kaszát 
uralta a Vörös áradat című háromrészes mű tárgycsoport, 
amely absztrakt expresszionizmusával feloldani látszott a 
többi alkotás szigorú hard-edge irányzatú formaképzését. 
A tudatos rendet megtestesítő és a tartalmi közlést mellőző 
gépiesen tökéletes, szerkezetelvű ábrázolásmódon lágyít 
a pszichikai önkifejezés közvetlensége, amely a vörös 
színtónusok egymásra épülő áttűnéseinek hömpölygő 
gesztusával a festés folyamatának meditatív átéléséről 
tanúskodik. Kántor József kifejezésmódja a vonal és 
a kontúr interferenciájának észlelésére fókuszál, mert 
mindkettő ugyanannak a geometriai formatartalomnak 
a hordo zója.

Zakar József a pályája elején járó szilikátművész, 
aki kifejezésmódjának egyéni hangvételét a magastüzű 
égetés technológiai eljárásában találta meg. Kitüntető 
figyelmet szentel kőcserép tárgyak előállításának, a 
GIM-házban kiállított alkotásainak legtöbbje is ebből az 
alapanyagból készült. Kőcserepet készítettek már az ősi 
kínaiak is a késő bronzkorban, de mai napig alkalmazott 
megmunkálási technikája az újkor hajnalán virágzott. 
Kivételes keménysége és jellegzetes mázbevonata hamar 
felkeltette a művészi szilikátipari tervezők figyelmét, de 
mostanáig kevesen adták fejüket a kőcserépben rejlő 
művészi lehetőségek mélyreható tanulmányozására. 
Zakar József munkáinak formaképzését prehisztorikus 
tömegalakítás és archaikus megjelenés jellemzi, 
ami redukált léptékű megalitokban, alapszerkezetre 
visszabontott architektonikus térelemekben és 
kezdetleges mértani ismétlődések lenyomataiban ölt 
testet. A Labirintus és a Rom című kompozíciók egy 
letűnt kor régészeti maradványainak pszeudo-kövületei 
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2014, kőcserép, ponthegesztett vas, oxidációs égetés, 1280 °C
Fotó: Zakar József
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2010, kőcserép, oxidációs égetés
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ZAKAR József: Rom II. | József ZAKAR: Ruin II
2014, kőcserép, oxidációs égetés, 1280 °C
Fotó: Zakar József



és apokrif leletei, amelyek a hajdani civilizációkban 
magától értetődő természet és kultusz harmóniájáról 
tudósítanak. Az első pillantásra komplexnek tűnő 
térszerkezetek elemi mértani idomokból kapcsolódnak 
minden esetben aszimmetrikus és konkáv testekké, 
ahol a felületeket szabálytalan sokszögű lapok 
alkotják, és csonkított alakzatok gátolják, hogy az 
erővonalak a tömeg határain belül koncentrálódjanak. 
A kiegyensúlyozatlan forma és a kiegyensúlyozott 
tartalom feszült ellentmondása az emberi létezés 
örök paradoxonja, amelyben szintézist teremteni 

az absztrakció egyetemes és időtlen eszköztárával 
kísérelhetünk meg.

A modern erőtér-elmélet és hullámmechanika 
korszerű tudományos megfigyelései számos egyezést 
mutatnak az ősi eredetre visszavezethető geometriai 
harmónia világrendteremtő modelljének teóriájával, 
amely a mintázatok összefonódó szerkezetének 
alaptételén nyugszik. Jelenleg a tudományban általános 
elmozdulást tapasztalunk attól a feltételezéstől, hogy az 
anyag alapvető természete a részecskék és kvantumok 
különálló vizsgálatával érthető meg, mert egyre 
bizonyosabb annak az elképzelésnek a helytállósága, 
hogy az anyagi világ alapvető jellege csak a mögöttes 
mintázatokon keresztül ismerhető meg. Platón a 
geometriát és a számokat tekintette a filozófia nyelvének, 
lényegileg legredukálhatóbb építőelemeinek, Kántor 
József és Zakar József képzőművészek az esztétika 
vizuális jelrendszerét választották a közlésmódjuk 
esszenciáját visszaadó legkomfortosabb médiumának. KÁNTOR József: A fény háza | József KÁNTOR: The house of light | 2010, olaj, vászon

Fotó: Kántor József 

(Geometria. Kántor József és  Zakar József kiállítása. 
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza, Gödöllő, 
2019. március 9. – április 28.)

KEPPEL Márton 
művészettörténész

A szöveg a kiállításon elhangzott megnyitóbeszéd szerkesztett változata.
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KÁNTOR József: Társas I–II. (fent) és ZAKAR József: Válaszút előtt I–III.
József KÁNTOR: Jointly I–II (above) and József ZAKAR: On the horns 
of a dilemma I–III
2010, olaj, vászon; 2012, kőcserép, oxidációs égetés, 1260 °C
Fotó: Szesztay Csanád

Geometria című kiállítás (részlet). Az előtérben ZAKAR József: Erőd
The showing ‘Geometry’ (exhibition photo). In the foreground: 
József ZAKAR: Fortress
GIM-ház, Gödöllő, 2019
Fotó: Szesztay Csanád

Geometria című kiállítás (részlet). Az előtérben ZAKAR József: Rom I., 
a falon KÁNTOR József: Vörös áradat I–III.
Exhibition photo of ‘Geometry’. In the foreground: József ZAKAR: Ruin I, 
on the wall: József KÁNTOR: Red flood I–III
GIM-ház, Gödöllő, 2019
Fotó: Szesztay Csanád
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