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Csontó Lajos helyspecifikus kiállítása az ezredforduló utáni művekből kapcsol 

össze néhányat egy narratívaképző erővel fellépő — ám egyben önmaga grafika-

voltára is rákérdező — krétarajzzal. A kiállítás méretű munka részletei elsőre talán 

egymástól függetlennek látszanak, mégis folytonosságérzetet teremtenek az 

akaratlanul is asszociációs játékba keveredő, majd a mozaikokból szokásos sémák 

szerint történeteket építő befogadóban.

Bár a koncepció leírása és a videómunkák címei is krétával, manuálisan kerültek 

a fekete falakra, mégsem spontán szabadkézi ábrákról van szó: az alkotás egy — 

projektor által kivetített képek által — meghatározott „keretrendszerben” ment 

végbe. A megvilágított területek kitöltése ugyan imitatív aktus, ám az anyag-

használat egyszerisége áthelyezhetetlen és megismételhetetlen felületeket ered-

ményezett, s így a képek sora mégis a spontaneitás látszatát kelti. A befogadó 

tekintete ösztönösen ugrál az egymással szembe került részletek között, mivel 

a térelrendezés, az installációk és az ábrák közti méretarányváltások egyszerűen 

nem hagyják, hogy úgy járjuk körbe fegyelmezetten, egy pontból indulva a kiállí-

tást, hogy közben nem vesszük szemügyre rögtön a szemben látható ábrákat is. 

A tekintetnek éppen ez a kikényszerített oszcillációja teszi lehetővé, hogy ne csak 

a lineáris elrendezés mentén haladva keressük 

az összefüggéseket. A direkt határvonás azon-

ban nemcsak az egyes falrészletek és az ins-

tallációk találkozásánál marad el, de még a tér 

sajátságaiból adódó választóvonalak, a sarkok 

sem feltétlenül korlátozzák a formák továbbter-

jedését.

A kiállítóterem bejáratától rögtön balra buboré-

kokkal egybekapcsolt életképeket látunk a fala-

kon. A legelső részlet tüzetesebb megfigyelése 

után lepleződik le a mű elsőre alig észlelhető 

önrefexiója: egy kezében vélhetően krétát tartó, 

félig előre hajoló fiatal férfit látunk, miután épp 

egy foltot rajzolt a lába elé. Valójában ez a kis 

pocsolyaszerű vonalrajz az egyetlen perspekti-

vikus hatást keltő jelzés az első falon: sem egy 

távoli horizontvonal, sem pedig térbeli formák 

nem képezik, teremtik meg az elkülönítetle-

nül is csoportokba rendeződő alakok pontosabb 

viszonyrendszerét.

A Vicces sztorit tehát nekünk kell rekonstruál-

nunk, vagyis inkább megkonstruálnunk. Saját 

fantáziánkra van bízva, hogy kulturális kódjaink, 

narrációs technikáink, történeteink, kiállítás — 

bejárási stratégiánk és személyes emlékképeink 

alapján miképp rendezzük el a rajzolt jeleneteket, 

mozgóképeket, hangokat, és mit kezdünk az 

ezekhez kapcsolódó további benyomásainkkal.

Az én saját Vicces sztorim most a kiállítás önér-

telmezéséből, a nyitva hagyott kérdések által 
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felkeltett feszültségből, konkrétabban a krétá-

val rajzoló krétarajzfigurából bontakozik ki.  

Ha ez az alak mintegy önmagát, vagy legalábbis 

a környezetet alkotja meg maga körül, akkor 

már nem is olyan meglepő, hogy a szemben lévő 

falon magát a kiállítást rendezik be a felfirkált 

figurák. Egyenesen a fekete felületet lezáró óri-

ási szellőzőcsőről ereszkedik le a doboz, ami-

ben vélhetően egy műtárgy van, kicsit arrébb 

pedig létra segítségével dolgoznak az installáció 

összeállításán.

Egy Hold előtt összefonódó fejpár melletti 

videóinstallációban lehetséges magyarázatot 

kapunk a falon előtűnő buborékokra is: égites-

tek ikonikus ábrái lehetnek, hiszen a fekete-

fehér videófelvétel felhős égboltján Két Hold 

(2013) tűnik fel. A képaláírásokból egy szok-

ványos „vicces sztori”, egy csalódás kapcsán 

kialakuló beszélgetés bontakozik ki. Látszólag 

nagy igazságokat összegző, ám valójában sem-

mitmondó párbeszéd mondatait olvassuk az 

ideológiák és tényszerűségek relativizmusáról. 

„Ezek a ti tényeitek, a ti hitetek szerint.” A dia-

lógushoz csatolt cím és a kamera földi fókusz-

pontjából kozmológiai távlatot nyitó képvilág 

ironikusan jelzi, hogy a leírt, de az installáció 

keretében el nem hangzó — ezáltal sajátosan 

intim viszonyulást elváró — párbeszéd tanulsá-

gai minden szerveződési szinten érvényesek: a 

meg- és félreértésekben formálódó emberek, 

az ideológiai szövedékben alakuló társadalmak, 

de még az asztronómiai összefüggések esetén is csak relatív igazságok fogal-

mazhatóak meg.

A tárlat a különböző szinteken és szintek közt tényekként kezelt megállapítá-

sokra kérdez rá, sokszor éppen a súlyos mondatok képi megjelenítése által.  

Ezt teszi a Himnusz (2005), a különféle nyelvek szavait és népek himnuszai-

nak dallamát idéző videó, de a Félreértettél (2000) és a Dehát ez a dolgod (2000) 

alkotta diptichon is, amely esetén egy kisfiú és egy kislány felnagyított mono-

króm fotóportréján felnőtteknek tulajdonítható mondatok — egymással feleselő 

kép- és szövegszekvenciák — tűnnek fel. A nagyítás hatására ártatlanságukat 

vesztő arcok így mintha egy évtizedekkel későbbi konfiktus előjeleivé válná-

nak. A Caché (2013), azaz rejtekhely című munka harminc, gombostűvel falra 

rögzített, lakkozott portréja viszont kommentár vagy kiegészítő szöveges elem 

nélkül kényszerít bennünket a voyeur pozíciójába. A mozgásban lévő, elmosódó 

arcok felkeltik a kíváncsiságunkat, ám feszültséget hagy bennünk, hogy a nagyon 

eltérő történetekből kiemelt képkockák között nem találunk valódi összefüggése-

ket. Mintha szakadékok húzódnának az ikonikusan megidézett életek között.

A Napok és dolgok (2013) tizenkét párhuzamosan futó videója — ezzel meglehető-

sen nyomasztó atmoszférát teremtve — a társadalmi létezés különféle színtere-

inek mechanikus folyamatait rendezi egymás mellé. A különféle nagyságrendek 

közötti hasonlóságot mintha maga az embertelenség, a gépies ismétlődés idézné 

elő, s ez furcsamód még az emberi kézbe is bele van kódolva, amely az egyik 

képen csettint, a másikon kalapáccsal szaggat darabokra az ütések monoton 

ismétlésével egy tízezrest.

A Lecke (2006) című videóinstalláció két, egymás mellé helyezett projekcióján két-

két láblógatót látunk. Míg az egyik esetben egy kétmillió-negyvenezer forintnyi 

alapértékű, tízezresekből összeépített felület a képhordozó, addig a másikon a 

bankjegyeket idéző formákat üres, fehér lapok testesítik meg, s mintha a lábló-

gatás lendülete is alábbhagyna. A „henyélés” lehetőségének és ellehetetlenülé-

sének kettőssége szóba hozható a szintén két párhuzamosan futó videóból álló 

Ne félj (2008) című munka esetén is, ahol egy „van még idő” és egy „nincs már 

idő” feliratú szőttes készülése és felszámolása folyik párhozamosan. Míg az egyik 

Csontó Lajos
Kállítási enteriőr, Vicces sztori, 2013, MODEM, Lecke, 2006, videóinstalláció, © Fotó: Nagy Gábor



2 1

oldalon szálanként bomlik meg az írást hordozó 

anyag, addig a másikon másikon kirajzolódni, 

létrejönni látszik a felirat, majd a folyamat meg-

fordul, s mindez így folytatódik a végtelenségig.

De „a végtelen is megtelik utakkal”, tudjuk meg 

egy videó teljes képernyőt beborító feliratából, 

amelyet rovarok borítanak el, magán a szöveg 

testén képezve ezzel újra és újra átrendeződő 

úthálózatot. De hogy van-e tényleges „végtelen”, 

vagy csak a sokszorozódásban feltűnő, tárgyként 

adódó kiüresedett — vagyis mindig is üres — szó 

létezik, erről nem értünk meg többet ezúttal sem.

A Még nem elég (2005) egy négy oldalról képek-

kel megvilágított, folyamatos mozgás látszatát 

keltő gömb. Szavanként villan fel az egészen tág 

asszociációs mezőben pergő képsorok — sze-

mek, bolygók, utak, sínek, úszó alakok, animá-

ciós figurák — alakjaira vetítve két megállapítás: 

„még nem elég az irgalom, még nem elég az 

oltalom”. Eszünkbe juthat, hogy a tárlat elején 

még a „God bless you” jókívánság fogadott min-

ket egy zászlók közt feltűnő rajzolt transzparen-

sen. Az installációt elrejtő falon viszont már az 

elhagyatottságot jelző „God less Hungaria” fel-

irat tűnt fel egy fiatal lány zászlós pólóján. Atti-

tűdök ütközése vagy — a rajzok összeolvasása 

esetén — maga az értékvesztés története?

A transzparencia reményét leromboló teleírt fal 

ad végső utasítást a megértési kísérletek fel-

számolására, mégpedig azzal a néhány szóval, 

amely összeolvasható maradt a többi mon-

dat szakszerű lesatírozása után: „Feleletet ne 

keressél, ideje százszor megingani, álmainkat 

szemügyre venni.” — De ez is csak egy lehetsé-

ges olvasat, félreértések sorozatának követ-

kezménye, egy Vicces sztori a sok közül, amely 

igazából nagyon is lehangoló, s a legbántóbb az, 

hogy rólunk szól.
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