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Algoritmikus tendenciák  
Türk Péter munkáiban

POR, VONAL , SÚLY, 
KEVERT ELOSZLÁSSAL

N A G Y  Á G O S T O N

Procedúrák
A túlélési stratégiák egyrészt korábbi emlékek újrafelhasználásából, más-
részt nem várt körülményekre adott improvizatív válaszokból és ezek kom-
binációjából állnak. Egy-egy új vagy már ismert helyzetre adott válasz, vagy 
egy adott probléma megoldása úgy is felfogható, hogy egy készlettárból 
ismert módszereket valamilyen eljárás szerint helyes sorrendben össze-
kombinálunk, és azt végrehajtjuk. A végrehajtás folyamatát etimológiailag 
a latin processus szó alapján hívhatjuk procedúrának, amely ismerősen 
csenghet a hétköznapi nyelvből is: a procedúrák jobbára már elpróbált, 
begyakorolt lépések szabályszerű végrehajtását jelölik, legyenek azok 
egy beavatási szertartás, vagy egy teljesen hétköznapi kontextus lépései. 
Egyes biológiai nézetek szerint ilyen procedúrák összességének meg-
éléséből keletkezik maga a világban való jelenlét,1 és ezen alapulnak az 
élő organizmusok is. A folyamat elvű, dinamikus rendszerek a hatvanas 
években váltak népszerűvé. Az így generalizált folyamatok, mint abszt-
rakt rendszerek a tudományos diskurzus mellett a művészetre is egyre 
nagyobb hatást gyakoroltak: teret kapott az a felfogás, hogy különböző 
működő rendszerek különböző formulákkal „teljesen” leírhatóak. Ez azt is 
felvetette, hogy a teljes működés akár függetlenítve fizikai környezetétől is 

1  A nyolcvanas években többek között a rendszerelmélet, kognitív tudományok és a 
biológia szintéziséből született az autopoézis elve, ami úgy írja le az élő dolgokat, mint 
amelyek önfenntartó és önreprodukáló folyamatok kauzalitásából állnak. Az elmélet 
alkotói (Francisco Varéla és Umberto Maturana) nagy hatással voltak a későbbi 
tudományos és művészeti modellekben alkalmazott dinamikus rendszerekre. 

megfogalmazható, anyagtalan, szimbolikus 
formák kombinációjaként (például betűk, 
nyelvek, kódok segítségével). A konceptuá-
lis művészetekben, illetve az utasítás alapú 
megközelítéseknél eg yre hangsúlytala-
nabbá vált maga az interpretáció és annak 
formája, így a fókusz magára az eljárásra, a 
megvalósítandó kódsorra, mint szimboli-
kus (textuális, kriptografikus) értékre került.  
A szellem elválik a formától, ez a fajta szét-
választhatóság még a racionalizmusból és a 
felvilágosodásból eredeztethető karteziánus 
dualizmuson alapul. Napjaink kultúrájában 
teljesen új, mindennapi szinten működik ez a 
megközelítés, hiszen a szoftver és a hardware, 
az értelem és a cselekvés, test és lélek úgy 
tűnik, külön választhatóak. 
A környezetünkben, vagy akár önmagunk-
ban megfigyelhető folyamatokat könnyű 
elintézni annyival, hogy az emberi tudat 
szimbolikus reprezentációkat (nyelvi ele-
meket, absztrakt rendszereket, formulákat) 
anyagtalan adatok alapján működtet, és 
azokon hajt végre logikai manipulációkat.  

A testtől függetlenített gondolati létezés, 
vagy a mesterségesen működtetett intelli-
gencia a fenti okozatok miatt a kortárs kul-
túrában igen elterjedt felfogás, amely szerint 
különböző megfogható, fizikai eszközökön 
(biológiai, kémiai test, vagy szilikonból 
konstruált gép) absztrakt, leválasztható 
nyelvi rendszerek működnek, különböző 
algoritmusok segítségével: döntési fák, szek-
venciák, ciklusok határozzák meg az emberi 
gondolatokat, érvelési technikákat, vagy a 
szoftverekbe épített mechanizmusokat. 
Ahogyan a XVIII. században, a racionaliz-
mus fényében az akkori technológiai meg-
oldásokból kiindulva óraműmodellekkel 
írták le világunk folyamatainak működését, 
napjainkban sokan gondolkodnak úgy társa-
dalmi folyamatokról, az emberi kognícióról, 
döntési mechanizmusokról, mintha azok 
egyfajta számítógép hálózatként működ-
nének, ahol a külvilágból nyert információ 
az észlelés során bekerül egy feldolgozó 
rendszerbe, majd válaszként megszületik 
egy akció. 
Türk Péter vonatkozó munkái azonban 
oldani segítenek ezt, a korszellemtől nagyon 
is terhelt, tévesen rögződött dualizmust.  
Az algoritmikus gondolatformálás nála nem 
egyszerűen egyfajta szabálykövetést vagy 
előre eltervezett programok futtatását jelenti 

absztrakt rendszerekben. Kísérleteiben és sorozataiban rendszeresen 
felsejlik egyfajta spirituális tartalom, ami nem a valóság leírására, ábrázo-
lására, hanem esszenciális megismerésére törekszik. Munkáival kapcso-
latban érdemes Janett Zweig Ars Combinatoria című esszéjéből a követ-
kező kérdést feltenni: milyen stratégiák figyelhetőek meg a procedurális 
gondolkodás, illetve az algoritmikus művészetek rendszerében? Hol 
körvonalazódnak a határok a spirituális tapasztalás, és a tisztán folya-
mat alapú megközelítések között? Amikor valaki az ábécé betűin végez 
permutációt, legyen az az ősi Életfa, a Sefer Yetzirah2 elágazásainak 
módosítása, vagy a Ji-King absztrakt bináris szimbólumainak használata, 
akkor kreatív transzformációról, avagy meditatív aktivitásról beszélünk? 

Kép architektúrák
Napjainkban nehéz nem úgy nézni Türk Péter fotómontázsaira, mint a kur-
rens digitális képalkotói technikák bizonyos értelemben vett előfutáraira. 
A repetíció, permutáció segítségével szétbontott és apró fragmentumokká 
alakított fotográfiái (például Osztályátlag I-II., 1979) egyrészt a sokszo-
rozhatóság kombinatorikai játékai, másrészt a perceptuális leképezés 
analitikai vizsgálatai. Az egyszerre több szemszögből, vagy több távolság-
ból bemutatott, kaleidoszkopikus hatású képein tört dimenziókat képez:  
a téralkotás, a holisztikus kognitív rekonstrukció határain lavíroz és azok 
lehetőségeit feszegeti. Az egyszersmind több nézőpontból való láttatás a 
matematikai fraktál tulajdonsága mellett képfilozófiai jelentőséggel is bír: 
a hagyományos tér-sík projekción alapuló, kanonizált középpontos pers-
pektívát, a lencsén alapuló leképezésből eredő torzulásokat és szubjektív 
transzformációkat már itt elhagyja. 

2  A faábrázolások egyrészt szellemi univerzális világmodellekként szolgáltak a korai 
kultúrákban, de későbbi deszakralizációjuk során tudásszervező rendszerekként is 
használtak fa struktúrákat, illetve az ágak elágazásai a digitális, bináris programozás 
alapjaiként is szolgálnak.

Türk Péter
Osztályátlag I-II., 1979, fekete-fehér fénykép, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria | 36 kép eredője moduljaiknak szisztematikus  
egyesítésével 1-2., 1975 k., fekete-fehér fénykép
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alól, a szabályokat mintegy rítusként hajtja végre, ismétel, sorol, ahogyan 
spirituális hasonlattal élve az emberek nem szokványos tudatállapotokban 
kántálnak, mantrát ismételnek, vagy épp rózsafüzéreket tartanak mozgásban.
A tégla, mint univerzális építőelem szimbolikus értékű. Egyrészt mind-
annyiunk számára ismerős, a legkülönbözőbb kultúrákban előfordul. 
Másrészt, felfogható a tértagolás atomi, avagy tovább bonthatatlan egy-
ségeként is, amelyből magasabb szintű rendszerek alakulnak ki: falak, 
épületek, az élhető emberi környezet. A téglából épülő képsorozatok korai 
formái milliméterpapírra készültek, ceruzával, csőtollal, tervrajzként 
kidolgozva, a téglák különböző oldalait más-más színnel kitöltve. Ezek a 
kép architektúrák egy-egy kezdeti szabály alapján magukat építették: az 
elhelyezett test körbeforgatásából adódóan bentről kifelé építkező spirál 
struktúrák, vagy kintről befelé tartó labirintus szerkezetek alakultak ki. 
A labirintus, a spirál, az ön-építő, generatív szabályrendszerek egyfajta 
szakrális esztétikát sejtetnek előtűnni, ahol akár dél-indiai procedurális 
rajzoktól7 különböző körcentrikus, épített szakrális tereken át Borghes-i 
végtelenített labirintusokig rengeteg misztikus képemlék felmerül.  
Itt hozzá kell tenni, hogy ezek a fogalmak nincsenek direkt módon kódolva 
a munkákba, nem igazán adódnak referenciális utalások, inkább a befo-
gadói kulturális kontextus és ezek előképei engedik belelátni ezeket.  

7  Ismertebb indiai szakrális geometriák (például mandalák, yantrák) mellett, főként  
Dél-Indiában jellemzőek az un. rangolik, amelyeknek nincs vallásos vonatkozásuk,  
a mindennapi rutin cselekvések között, szabad időtöltésképp rajzolják krétával, vagy 
homokkal a földre.

A sajátos térképzés mellett egy másik, a kortárs tudomány szempontjá-
ból is releváns érdekesség, hogy több sorozata (például: Pszichogramok, 
1979–1980; Constable fenomének, 1983–1984) egy az egyben a látás és az ész-
lelés kognitív határterületeit kutatják. Ezekben biológiai ábrázolásokból 
ismerős, vakfoltokhoz hasonló, minimál tónusjátékokkal, átmenetekkel, 
gradiensekkel, foltelmozdulásokkal és illékony élekből álló kompozíci-
ókkal operál. Ezek a képek mostani szemmel a gépi látás hierarchikus 
szerveződéseire emlékeztetnek, ahol vizuálisan is láthatóvá válik a valóság 
egyfajta szemantikai rekonstrukciója.3 Ezek a szemantikai rendezőelvek, a 
percepció, kogníció és fogalomalkotás határain egyensúlyozó vizsgálódási 
pontok azok, amiért ezek a munkák merőben eltérnek a korábbi, fotó alapú 
térvizsgálatoktól. Elhagyjuk a lencsét, mélyebb szintre jutunk, fiziológiai 
vizuális fogalomalkotás tájain járunk. Ezek a kísérletek minden bizonnyal 
összefüggtek Türk átmeneti szembetegségével, amiből később felépült.4 
Szép példa ez arra, hogy a művészi gyakorlat hogyan előzi meg korát, és 
tesz fel olyan kérdéseket, amelyekhez később más kontextusban jut el  
a tudomány, illetve szélesebb körben a társadalom. 
A megismerésre tett kísérleteknek ez a fajta perfekcionista, redukcionista 
szemléletmódja már korai műveinél is teljesen egyértelműsíti az alkotói 
szándékot, ahol az ego háttérbe vonul, mintegy kimosódik, és teret hagy a 
természeti folyamatok megfigyelésének, a dolgok, jelenségek önmagukban 
való érvényesülésének. 

A megfigyelés módszere elválaszthatatlan az azokat leíró modellek alkotá-
sától, ezek létrehozására pedig technológiai értelemben jól alkalmazhatóak 
különböző szimulációk. A fent említett analitikus, mondhatni tudományos 
objektivitáson alapuló megközelítés Türknél a későbbiekben találkozik 
bizonyos, matematikai értelemben vett világalkotási módszerekkel, avagy 
a világ szimulációira szánt komputációs rendszerek módszertanával (pél-
dául a Benéz az ablakon, nézelődik a rácson át (Én.2.9.) című sorozat 2003-ból,  
vagy a Téglaképek sorozata, 2008-ból). Bár Türk ezekre a matematikai 
modellekre nem, vagy elvétve tesz utalást, a megfigyelő számára akaratla-
nul is beugranak a természettudományban elterjedt, mesterséges élethez 
köthető, dinamikusan változó részecskerendszerek, vizuális formanyelvek. 
Közvetlen asszociációban jelentkeznek Neumann János univerzális auto-
matái, John Conway Game of Life szimulációs kísérletei, vagy épp Stephen 
Wolfram egydimenziós celluláris automatái,5 ahol biológiai, perceptuális 
és kognitív funkciókat emelnek át a kutatók pusztán szimbolikus, logikai 
terekbe, illetve szilikonon alapuló számítógépes modellekbe. 
A tudományos paradigma és a művészeti tendenciák természetesen köl-
csönhatásban állnak, hiszen ezekhez a szimulációs modellekhez a korban 
szorosan kapcsolódnak akár magyar vonatkozásban Bódy Gábor visel-
kedés-tanulmányai, vagy más nemzetközi, korai algoritmikus képalkotói 
kísérletek Vera Molnártól, Charles Chury-tól, vagy Manfred Mohr-tól. 
A fluxus művészeti irányzat alkotói, habár áttételesen, de természetüket 
tekintve szintén kapcsolódnak a fenti szervező elvekhez, miután ők is 
utasítások köré szervezik létrejövő műveiket és performanszaikat. A hat-
vanas évektől ezekre a módszerekre többféleképpen is hivatkoznak. Hívják 

3  Mesterséges ideghálókat (Artificial Neural Networks) pár éve alkalmaznak sikerrel a gépi 
látás (Computer Vision) különböző területein, elsősorban tárgyak, terek, emberek 
felismerésére és kategorizálására. Ezekben a hálókban általában az alsóbb szinteken csak 
foltokat, színeket, formákat különít el a rendszer, a felsőbb szinteken jelennek meg az 
azonosított kategóriák, szemantikai fogalmak. 

4  A betegségről és az abból való felépülésről az artportal alapján következtethetünk. Ld. 
https://artportal.hu/lexikon-muvesz/turk-peter-262/ (utolsó megtekintés 2018. július 14.)

5  A sejtautomaták nagyon egyszerű szabályokon alapuló képződmények, ahol egy-egy sejt 
leginkább egy képernyő pixeleként fogható fel, és komplex mintázatok alakulnak ki 
annak alapján, hogy egy-egy sejt megszületik-e, életben marad, vagy meghal. A sejtek 
sorsa szomszédjaik számától függ.

például „experimental action”-nek (John 
Cage), illetve „irrelevant process-nek”-nek 
(George Brecht), ahol az emberi szubjek-
tív döntéseket kiszervezik a folyamatból, és 
nem szándékolt, a résztvevőktől független, 
esetleges eseményekre hagyják a mű kibon-
takozását.6

A mű (világ) így „önmagának létrejöttét ábrá-
zolja”, amiben általában nem a végső forma, 
vagy az elkészült, zárt, kikristályosodott 
kép-anyag a meghatározó, hanem maga a 
folyamat, az algoritmus szervező elve, amely 
viselkedése elsősorban nem szimbolikus, 
hanem performatív: az alkotás (program 
futása, képek összerakása, vagy épp hangok 
megszólaltatása) során bontakozik ki, ahol 
az alkotó megadja magát a folyamatnak, tel-
jesíti, végrehajtja, követi a saját maga által 
korábban felállított szabályokat. 

Téglageometria
Ahogy már szóba került, még néhány évti-
zeddel ezelőtt is bátran hihettük azt, hogy 
a világ óraműszer ű működésének moz-
gástörvényei megismerhetők, s ahogyan 
a deter minisztikus eg yen letek mindig 
meg jósolható viselkedésre vezetnek, a 
jövőre vonatkozó megállapításaink pon-
tosságának csak ismereteink korlátai szab-
nak határt. A nemlineáris törvények egyik, 
pár évtizede felfedezett sajátossága, hogy 
a kezdeti feltételek (a kiindulási állapot) 
apró módosítása az eredményeket nagy-
mértékben megváltoztatja. Alig különböző 
kiindulási feltétel merőben más, gyakorla-
tilag követhetetlen, avagy megjósolhatat-
lan eredményre vezet bizonyos körülmé-
nyek között.
Ez a különös érzékenység a kezdeti feltéte-
lekre egy olyan alkotói determinizmust hoz 
létre, amelyben mintegy a teremtés pillana-
tában van jelen a művészi szándék. Miután 
eldőlt, hogy milyen pozícióban kerül le a 
kiinduló forma a papírra vagy a térbe, illetve 
kiválasztásra került a lépéseket működtető, 
soroló, építkező algoritmus, a művész csak 
asszisztál a mű kibontakozásához. Ezzel egy-
úttal mentesül a további döntések felelőssége 

6  Cage 1955-ben úgy jellemezte az experimental 
action fogalmát, hogy “An experimental action is 
one the outcome of which is not foreseen”, vagyis 
egy olyan művelet, aminek a kifejlete előre nem 
látható. Aleatorikus procedúrák ezek, amelyek az 
emberi emlékezet és az esztétikai döntés, a 
prekondícionált ízlés elhagyására irányulnak. 
Ezeket a folyamatokat hívja Simon Penny 
metakognitív folyamatoknak, amelyekkel a fluxus 
művészei mintegy a prediktív rendszereket 
kritizálják. (in Making sense, 376.)

A szenvtelen, mérnöki minimalizmus, az 
absztrakt megfogalmazásmód és a kivételes 
precizitással járó alázat, türelem ideológiától 
mentesen, az idő kötelékeitől való megszaba-
dulást engednek sejtetni. Hosszú, lassú kép-
alkotó folyamatoknak vagyunk szemtanúi, 
elgondolni is szédítő, mennyi időbe tellett 
egy-egy rajzolt vonalrendszer végigfuttatása 
a képen. Ez az elnyújtott időkezelés például 
nem nagyon jellemző Türk kortársaira és a 
kor művészeti szcénájára. Ezeket a kontemp-
latív műveleteket egy olyan korban készíti, 
amikor körülötte épp exponenciális gyorsu-
lásnak van kitéve az emberi kultúra és azzal 
együtt maga a képalkotás. Egy-egy terveze-
tet, programot négy, öt, vagy még több éven 
át folytatott, ahol a folyamat során több száz, 
több ezer képi lenyomat született.
Érdekes változás a Téglaképek történetében, 
hogy a korai, hosszan készített kézi rajzok 
után a 2000-es évek elején a képalkotás mód-
szere megváltozott: a C3 kulturális és kom-
munikációs központ jóvoltából Türk egy spe-
ciálisan erre a célra készített számítógépes 
program segítségével folytathatta képeinek 
generálását8. Ez a program úgy működik, 
hogy a kezdeti feltételeket (tégla mérete, 
pozíciója, illetve a forgatási algoritmus) egy 
felhasználói felületen ki lehet választani, majd 
ezek alapján az eszköz egy képként legenerálja 
a teljes, kirakott struktúrát. A program hasz-
nálata nagy hatással volt az alkotói módszerre, 
hiszen a lassú, meditatív képépítést felváltotta 
egyfajta szelekciós mechanizmus, ahol egy-
egy kép egy pillanat alatt, gombnyomásra lét-
rehozhatóvá vált, így a rengeteg iterációnak 
köszönhetően egész máshogyan vált meg-
figyelhetővé egy-egy algoritmus és a hozzá 
társított paraméterek viselkedése. Több, mint 
húszezer képvariáns született, amelyek között 
egy-egy struktúrában több ezer, vagy több 
tízezer téglaforma algoritmikus elrendezése 
figyelhető meg. Ezekben a rendszerekben a 
lokális variációk mellett előjönnek már olyan 
globális, emergens mintázatok is, amelyek 
kevés darabszámú elemeknél nem lennének 
megfigyelhetőek. A mintázatok metaszinten 
köszönnek vissza az alkotó és a megfigyelő 
számára. Egy nagyon egyszerű szabályokon 
alapuló rendszer komplex viselkedésének 
tanulmányozását teszik lehetővé, és nem 
véletlenül: a komplexitás tudománya éppen 
erről szól, ahol egyszerű szabályok mentén 
szervezett elemek olyan interakcióba lépnek 

8  A programot eredetileg Acsai Gábor készítette a 
művész számára, PASCAL nyelvben.

Acsai Gábor
Mennyei Jeruzsálem, felhasználói felület, 2001–2002 k.
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egymással, ahol nem várt, magasabb szintű együttállások, vagy sémák ala-
kulnak ki. Ebben a változásban egyúttal az is megfigyelhető, milyen az, 
amikor egy mesterséges eszköz kiterjeszti az ember lehetőségeit és ennek 
köszönhetően a megismerés más, újszerű viszonyai jönnek létre. A számí-
tógépes szimuláció segítségével az idő összesűríthető, hosszas folyamatok 
pillanatokká redukálódnak, ezáltal kibontakoznak olyan jelenségek, amelyek 
tisztán a természetben éveket vennének igénybe. Erdély Miklós filozófiá-
jához köthető, igazi extrapolációs gyakorlatok ezek.

Algoritmus Rekonstrukció
A téglarajzokkal különös úton kerültem közelebbi ismeretségbe. A Ludwig  
Múzeumban, 2018-ban rendezett Minden nem látszik című retrospektív kiál-
lítás9 kurátora, Százados László kért fel, hogy próbáljak meg olyan téglakép 
rekonstrukciókat készíteni, amelyek szemléltetik, hogyan épültek fel ezek, 
milyen rendezőelveket alkalmazott eredetileg Türk a munkáknál. Ren-
delkezésre álltak kézi rajzok, illetve az a több, mint húszezer, programmal 
generált kép, amely a kiállítás tervezése során került elő, valamint a már 
említett, eredeti program. Miután ez a kód mai gépeken már nem, vagy csak 
emulált környezetben futtatható, egyfajta médiaarcheológiai rekonstrukció 
lett a munka vezérfonala: visszafejteni és újraírni az algoritmusokat és a 
rajzolási funkciókat, hogy mai gépen is kipróbálhatóak legyenek azok az 
algoritmusok, amelyek segítségével a kép épül. A korai verzióhoz hason-
lóan a kezdeti paraméterek kiválaszthatóak, de kiegészülnek azzal, hogy 
animáció és egy térbeli megjelenítés szemlélteti az épülés folyamatát és az 
eredményt.10 Az eredeti programmal generált képek hosszas tanulmányozása 
után lassan összeálltak azok a rendező elvek, amelyek mentén kibontakozott 

9  Minden nem látszik – Türk Péter (1943-2015) életműkiállítása. Ludwig Múzeum – Kortárs 
Művészeti Múzeum, Budapest, 2018. április 20 – június 24. Ld. https://www.
ludwigmuseum.hu/kiallitas/minden-nem-latszik-turk-peter-1943-2015-eletmukiallitasa

10  Az új verzió jelenleg elterjedt web technológiákkal készült, az interakció a kiállítótér 
igényeihez lett igazítva: miután nem a művész, hanem a látogatók számára készült, jóval 
kötöttebbek a kezdeti paraméterek beállítási lehetőségei, illetve érintőképernyőn lehet 
körbeforgatni a kialakuló geometriai struktúrákat, épülés közben.

egy-egy kompozíció. Minden esetben a kez-
deti stádium már eleve determinálta a végső 
formát. Három paraméter csoporttól függ-
nek a képek: a kiválasztott terület méretétől, a 
tégla arányaitól és a „görgetési algoritmustól”. 
Ez utóbbi annyit jelent, hogy ha lehelyezünk 
egy téglatestet, akkor a következő lépésben 
az egyik éle körül átfordítjuk, majd ebben az 
irányban továbbforgatjuk az élek körül, amíg 
egy másik téglába, vagy a terület széléhez 
érkezünk. Ha ez az utóbbi helyzet bekövet-
kezik, akkor mindig egy olyan él mentén 
forgatunk tovább, amelyik irányba haladni 
tud a tégla. Több módszert is alkalmazott az 
alkotó, például az indítás helye is variálható 
volt: egyrészt középről indított, kifelé épülő 
spirál mentén építkeztek a formák, másrészt 
kintről, a terület szélétől befelé gyűrűző 
spirálformák adták a struktúra fő gerincét. 
Ezek az épülő spirál struktúrák különös, 

„inverz” labirintusokat idéznek. Maguk a 
szabályok is erősen emlékeztetnek az olyan 

„labirintus megoldó” algoritmusokra, mint 
például az a klasszikus módszer, hogy ha egy 
labirintusban vagyunk, forduljunk mindig 
balra, így – feltéve hogy nincsenek elkülö-
nülő falszigetek a labirintusban – előbb utóbb 
kijutunk, még akkor is, ha sok redundáns, 
felesleges fordulatot teszünk utunk során. 
Mégis, bár szűken határolt, repetitív terekről 
van szó, a hagyományos labirintussal ellen-
tétben ez esetben nincs feladvány, amit meg 

kellene oldani. Nem kell megtalálni a falak 
közötti utat a kijutáshoz. Az út maga épül 
természetes folyamatában. Nem a kijutás 
(vagy épp bejutás), hanem az úton levés a cél. 
A térbeliség szemléltetésére a rekonstrukciós 
program a síkban kibontott tervrajz mellett 
háromdimenziós grafikát is használ, ahol 
szintén akadt egy érdekes, ábrázolás mód-
szertani döntés. Miután az eredeti tervek (és 
az eredeti program is) kétdimenziósak, tehát 
tervrajzként maradnak funkcióban a készítő 
számára, a harmadik dimenzió alkalmazása 
egyfajta vizuális felelősséget jelentett ennek 
a rendszernek a továbbgondolásában. Ez a 
mediális rekonstrukció olyan megközelí-
tést igényelt, amely a térbeli leképezésben 
is hasonló objektivitást közvetít. A három-
dimenziós tér ábrázolása egy kétdimenziós 
felületen a nyugati szem számára a közép-
pontos perspektíva segítségével természe-
tesnek tűnik, ám a rövidülésekből adódó 
torzulások egyfajta szubjektív individuum 
szemszögébe kényszerítik az ábrázolt tartal-
mat, ahol a korábban már említett karteziá-
nus dualizmus jelenik meg: a szemlélő (szub-
jektum), és az ő szemszögéből látható, hozzá 
torzított ábrázolt tér (objektum) izolált ket-
tőssége. Miután a térbeli szemléltetést a láto-
gatók miatt mindenképp cél volt megtartani, 
így több kísérletezés során a kiállítás ren-
dezőivel úgy döntöttünk, hogy ortografikus 
leképezéssel lesznek körbeforgathatóak az 
épülő virtuális téglaművek. Ebben a leképe-
zési rendszerben párhuzamosak a vonalak és 
nincs rövidülés. Inkább emlékeztet a keleti 
metszetek axonometrikus rajzaira, mint az 
európai térszemléletre, de ez a fajta kulturális 
kitekintés segít univerzálisan, szubjektumtól 
mentesen tartani magát a képalkotó techni-
kát és annak reprezentációját. 

Valódi tér
Érdemes kitérni arra, hogy a Téglaképek 
sorozathoz készített konceptuális tervek-
ből több is meg valósult, igazi téglákkal, 
valódi, térbeli installációként. Ez azért is 
lényeges, mert a konceptuális művészet, 
a generatív, algoritmikus megközelítések 
sokszor megelégednek azzal, hogy elég, ha 
létezik a szabályrendszer, a felvetés, és elég, 
ha akár tervek, vagy csak szavak szintjén 
marad a koncepció: a fizikai megvalósítás 
másodlagos. Többek között ez az, ami alap-
ján nyugodtan mondhatjuk, hogy Türk nem 
volt trendkövető, hanem a saját útját járta, 
időt hagyott a tervekre is, s ugyanígy időt 
és energiát hagyott a művek kidolgozására 

Türk Péter
Téglaképek 1-2., 2008, 
számítógépes nyomat

Nagy Ágoston
Algoritmus Rekonstrukció, 2018, felhasználói felület
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Míg például a korábbi munkáinál ezek nem annyira szétválaszthatóak,  
a téglák esetében a képstruktúrák tervein túl valódi architektúrák is lét-
rejönnek, valódi terekben, kiterjesztett kontextussal. Benne állni, benne 
lenni ezekben, a tömeg kiterjedését megtapasztalni teljesen más élmény, 
mint elképzelni és leképezni ezeket a relációkat. 
Az igazi téglák ráadásul súlyosak, porosak, érezni bennük az egyetemes 
kultúra hagyományait, terheit és lehetőségeit. A geometriai elemeken 
túl történetük, történelmük van. A papíron, vagy a gépben megjelenített 
mérnöki, kvantált, szimbolikus reprezentációkkal ellentétben a tégla 
hordása és kirakása közben az ember fárad, ízületei is megérzik a fizikai 
munka hatását. Bizonyos értelemben a kirakás során a procedúra egyfajta 
ösztönkoreográfiába fordul, a monotonitás, ismétlés fizikai valójában tud 
kiteljesedni, értelmet nyernek a tervekre felvázolt vonalak. Így valósult 
meg barátok és segítők közreműködésével több helyszínen is egy-egy tégla 
installáció: Székesfehérváron 2004-ben 11 és Kassán 2005-ben12 mintegy ezer 
téglából álló labirintus készült, Óbudán a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtá-
rában pedig 2006-ban13 egy több, mint négyezer téglából álló monumentális 
raszter, Hosszúság, szélesség, magasság, mélység címmel. 2018-ban pedig a 
budapesti Ludwig Múzeumban épült meg újból a székesfehérvári installá-
ció, Türk Péter retrospektív kiállításán. Ezek az installációk tekinthetőek 

11  Végtelen kifutás. Faa Balázs, Olajos Györg y és Türk Péter kiállítása, Csók István Képtár, 
Székesfehérvár, 2004. május 15 – augusztus 1., rendezte: Szücs Erzsébet 

12  Deli Ágnes és Türk Péter közös kiállítása. Löffler Béla Múzeum, Kassa, 2005. június 28 - 
augusztus 28., kurátor: Andrási Gábor

13  Türk Péter: Hosszúság, szélesség, magasság, mélység, BTM Fővárosi Képtár - Kiscelli 
Múzeum, Budapest, 2006. augusztus 22 - szeptember 17., rendezte: Lorányi Judit

úgy, mint önnön terveik aktualizálásai, ahol 
a kép és a tér magukat építik emberi részt-
vevők közreműködésével.
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K .  H O R V Á T H  Z S O L T

A TERÜLET 
VISSZAFOGLALÁSA  
A MADAR AKTÓL
Albert Ádám: Minden a mienk! 

Ka s s á k  M ú z e u m ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  m á r c i u s  2 8  –  j ú l i u s  1 .

„mit nekik kancsukás felvigyázók
mit nekik kutyaháj
repülj az egyszerű nép megért tégedet”

Garaczi László: A terület visszafoglalása a madaraktól

„Minden korszakban újból meg kell kísérelni, hogy elragadjuk a hagyo-
mányt a konformizmustól, mert az maga alá akarja gyűrni. (…) Csak olyan 
történetíró képes az elmúlt dolgokban fölszítani a remény szikráját, akit 
egészen áthat az, hogy még a halottak sem lesznek biztonságban, ha győz 
az ellenség. És eddig még mindig győzött. (…) A mai hatalmasok diadal-
menetében, melynek útja azoknak a testén vezet keresztül, akik ma vannak 
földre terítve, ott menetelnek mind a hajdani győztesek.”

Walter Benjamin: A történelem fogalmáról

Hit, illúziókkal és anélkül
1956. október 23-án, a Tanácsköztársaság történetét megörökítő egyik 
kulcsregény – Sinkó Ervin Optimisták című regénye mellett a Visegrádi 
utca – írója, Lengyel József teljesen érdektelen bejegyzést tett. Megta-
lált egy papír cetlire feljegyzett bölcsességet a kultúra, a civilizáció és 
az emberiesség fogalmairól, a következő napokban pedig semmit nem 
írt. November 5-én, mikor a „külvilágban” a szovjet tankok már javában 
Budapest visszafoglalásán munkálkodtak, Lengyel naplójában azon bosz-
szankodott, hogy mégiscsak Révai Józsefnek igaza volt, s a pártkiadónak 
meg kellett volna tartania Szikra nevet (a Kossuth helyett). Bár a lényeg 

mégis az volna, teszi hozzá, hogy a lenini 
tradíciót ne csonkítsák meg.1 
Vajon mi magyarázza Lengyel látszólagos 
érdektelenségét a forradalom iránt? Jóval 
távolabb, Claude Lefort-tól E. P. Thompson- 
ig sok meggyőződéses marxistának omlott 
össze a hite a szovjet invázió hírére. Ráadá-
sul az 1930-as évek eleje óta Szovjetunióban 
élő Lengyel Józsefet – valószínűleg a Viseg-
rádi utca című riportregényét előszavazó 
Kun Béla személye miatt – 1938 februárjában 
letartóztatták és munkatáborba internál-
ták, ahonnan csak 1946 végén szabadult.2 
Valamivel később hazatérési kérelmét meg-
tagadva újfent elfogták. Végül 1955 február-
jában került szabadlábra, s tért haza Magyar-
országra. Lengyel tehát tökéletesen értette a 
sztálinista rendszer működésmódját – mégis 
hitt. Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás 
híre viszont már megdöbbentette, s azt írta: 

1  Leng yel József noteszeiből, 1955–1975, Major Ottó  
(s. a. r.), Budapest, Magvető, 1989, 60-61.

2  Kapcsolatukra lásd Borsányi György: Kun Béla. 
Politikai életrajz, Budapest, Kossuth, 1979, 351.

Türk Péter
„Szélesség, hosszúság, magasság, mélység” A 2004-es székesfehérvári téglainstalláció rekonstrukciója, (1996–) 2004 / 2018, tégla


