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11pontatlanság (Ungenauigkeit) pontosságát (Genauigkeit) ábrázolta. 
A notáció eközött a két pólus között ingadozott. Aki ezt az elvet elsa-
játítja, improvizálva is képes ilyen struktúrát létrehozni, ha más-
hog y nem, a ritmika vonatkozásában mindenképp. Virtuálisan 
elképzelhető, hogy egy meghatározatlan elemekre épülő notáció 
vele eg yenértékű eredményre vezet. De a professzionális zené-
szek hajlamosak arra, hog y lebecsüljék a meghatározatlan ele-
meket, így ezeket a darabokat nem próbálják kimerítően. Tehát a  
részletekbe menő lejegyzés hatására lankad a megkövetelt előadói 
figyelem. 
A meghatározatlanság másik típusa az induktív eljárás. Az impro-
vizációs folyamatot ebben az esetben külső, konceptuális előírások 
befolyásolják. Hogy megakadályozhassuk a begyakorolt gesztusok 
sztereotip reprodukcióját, a partitúra tartalmazhat arra vonatkozó 
instr ukciókat, miként szakíthatjuk meg az önfeledt improvizá-
ciós folyamatot (flow). Az alkotás folyamatát ezúttal nem a végered-
ményből érthetjük meg, hanem épp ellenkezőleg: az alkotást helyébe 
experimentális tervezést léptetünk, és így előre ki nem számítható 
eredményekre jutunk. 
Erre vonatkozó példákat találhatunk Christian Wolff úgynevezett 
Game pieces című darab-jaiban. Ezekben a művekben az előadók nin-
csenek stabil helyzetben: folyamatosan pillanatnyi döntéseket kell 
hozniuk saját felelősségre, és ezek a döntések hatással vannak a zene 
további folyására. A hangzó eredményben ez az instabilitás hallhatóvá 
válik, például a hallgató érzékeli, hogy a létrehozott hangokat nem egy 
parametrikus koordinációs rendszer, hanem spontán reakciók hatá-
rozzák meg. 
For 1, 2 or 3 people című 1964-es művében Christian Wolff a koordi-
nációhoz négy különböző instrukcióval látja el az előadót. 1. „Azután 
kezdj játszani, miután egy előző hang megszólalt, s addig játssz, amíg 
ez a hang kitart.” 2. „Kezdj bármikor, addig játssz, amíg egy másik 
hang meg nem szólal, és zárj ezzel a hanggal.” 3. „Kezdj a következő 
hanggal együtt (illetve mihelyt észreveszed azt), de állj meg, mielőtt 
a másik is elhallgat.” 4. „Kezdj bármikor, addig játssz, amíg a követ-
kező hang megszólal, és folytasd bármeddig, azután is, hogy a másik 
hang elhallgatott.” Magukat a hangokat is meghatározatlan tulajdon-
ságok jellemzik, mint például „valamilyen”, „valamennyire magas”, 

„olyan hang, amely bizonyos vonatkozásban disszonáns az őt közvet-
lenül megelőzővel”, „olyan hang, amely súrlódást eredményez”, „olyan 
hang, amely feszültséget eredményez” vagy „egy hang csekély mértékű 
megváltoztatása”.6 
Abban a korábban már említett beszélgetésben, amelyet Heinz Klaus 
Metzger folytatott Christian Wolffal, a zeneszerző a következőket 
mondta: „Végül rájöttem, hogy az a hang, amelyet meghatározatlan szi-
tuációban hoznak létre, sehogy máshogy nem születhet meg; például 
az egyik előadó által játszott hang döntésre, vagy egy döntés revide-
álására készteti a többieket. A meghatározatlan elemekre épülő, álta-
lam használt lejegyzés (unbestimmte Notation) tudomásom szerint 
az egyetlen lehetséges útja annak, hogy létrejöjjön az a fajta hangzás, 
amely érdekel engem. És ne feledjük: azt is szeretjük, ha meglepnek 
minket.” 
Az 1968-as Edges egy olyan improvizációs tervezet (Improvisations-
konzept), amely egy harminc jelből álló informális szabálykészletet 
tartalmaz. Ezek a jelek határvonalként, referenciapontként vagy uta-
sításként szolgálnak. A jelek részben hangi tulajdonságokra utalnak: 

„rezonáns”, „piszkos”, „szűrt”; részben mozgásszekvenciákra (pl. „egye-
netlen”, „vontatott”, „tekervényes”). Az improvizáló előadók feladata, 
hogy valamilyen rendet alkossanak a jelek között, s ehhez a partitúra 
egyfajta térképként szolgál. 
John Cage Four6 című, 1992-es szerzeménye négy egyéni „programból” 
(Spielplan) áll. Az előadó mindig tizenkét hangot választ magának, 

6  Christan Wolff: for one, two or three people http://www.youtube.com/
watch?v=nY6rGeWwL_0

Emil Cioran öccse (Aurél) idézi fel egy gyerekkori emlékét. A falubeli 
favágóról mesél, akinek hobbija az volt, hogy esténként Schopenhauer 
metafizikai spekulációit olvasta és a primitív1 dolgok költőiségén 
merengett. Érzelmekre még az is képes, aki amúgy nem tud hinni 
semmiben – gondolta.
Honnan? Merre? A feltűnésből az eltűnésbe?

1 Primitív: ősi, eredeti, kezdeti, elmaradott, fejletlen, együgyű, ostoba, 
műveletlen, legelső, elsődleges, kezdetleges, egyszerű, tökéletlen.

A születés előtti pillanat azonos a halál utáni pillanattal. Egyik sem 
az élet része. A lét és a nemlét lehetőségének együttállása talán éppen 
maga a valóság. A születés és a halál valósága evidencia. A születés és 
a halál ciklusként az állandóság részének gondolható. Ugyanakkor az 
állandóság még nem egészen valóság. Inkább amolyan valóság képlet, 
valóság princípium. Ennek ellenére sem születéskor, sem a halál 
pillanatában nem tudhatom, mire számíthatok. A valóság méltósága 
a kiszámíthatatlanságban van. 
A kiszámíthatatlanság a természetes. Ez az alapértelmezett. A kiszá- 
míthatatlanság nem meglepő. Ilyen a világ. Ez a normális.2 A kiszá- 
míthatatlanság az, amire számíthatok.
Egy kivágott virágzó almafa a lét és a nemlét lehetőségének valósága. 
Pr imitív dolog. Teg y ü k fel, hog y a ha lá l megszünteti az időt.  
Egy gyilkos megállítja áldozatának privát idejét. A favágó is gyilkos.  
Eg y fag yilkos. Ha eg y virágzó almafát kivágok olyan, mintha 
hasba rúgnék egy terhes nőt. A fejjel lefelé fordított, virágban lévő 
almafa az idő természetellenes, erőszakos kiiktatását jelenti, vagyis  
a gyilkosságot.
A favágónak a világok mindegyikével van valami – kisebb-nagyobb 
baja. Olyan betegségben szenved, amelyet Cioran metaf izikus 
nyugtalanságnak nevez. 
Mennyire gondolható primitívnek egy virágzó almafa kivágása? 

2 Ian Stewart, angol matematikus – University of Warwick.

amely-nek paramétereit maga adja meg. A számozott hangok egy 
véletlenszerű eljárás segítségével harmincpercnyi idősíkban oszla-
nak szét, úgy, hogy a „program” a mindenkori hangzások kezdetének 
és végének időkereteit is kijelöli. A darab előadása sem zenei képzett-
séget, sem pedig hangszeres tudást nem igényel. Az előadás minősége 
egyedül az anyag gondos kiválasztásától függ és attól, hogy nyitottak 
vagyunk-e arra, hogy elmerüljünk a folyamatban. Cage itt az eszközök 
elképesztő takarékosságával mintegy saját zenefilozófiáját: a hangi 
jelenségek összességének elvi egyenrangúságát juttatja kifejezésre.  
A laikusok számára a darab eleven zenéléssel enged bepillantást a kor-
társ zeneszerzés alapjaiba.
1998-ban a Sonic Youth nevű New York-i post-punk zenekar Goodbye 
20th Century címen előadta az itt tárgyalt kompozíciókat. Ez az elő-
adás precedenst teremtett a meghatározatlan zene interpretációs tör-
ténetében, sőt meg is változtatta annak befogadói kontextusát, hiszen 
popzeneként került előadásra. A zeneszerző és előadó közötti hierar-
chikus viszony ezzel megváltozott, mégpedig az előadó javára. Ahogy 
Deitrich Diederichsen „a popzenéről” (über Pop-Musik) szóló 2014-es  
elméletében kifejtette: a popzene esetében a szó szoros értelmében 
nem zenéről van szó. A popzene egy olyan művészeti forma, amely a 
zenét egy társadalmi performansz médiumaként használja. A popze-
nében az előadó a főszereplő, és de nem zenészként, hanem emberként. 
A zene az előadó számára pusztán egy szubjektív színházi rituálé szín-
padaként szolgál. A popzene a hangzásra vonatkozó jelekkel (Sound-
Zeichen) kommunikál. Ezek a jelek nem a zenei anyagra vonatkoznak, 
ahogy azt az Új zenében teszik, hanem az interpretáció egyéni stílust 
érintő és műfaj-specifikus affektusaira. Miután a meghatározatlan ele-
mekre épülő zenei lejegyzés alapvetően nincs ellene az ilyen interp-
retációnak, új, sokrétű kommunikációs formák jönnek létre, anélkül, 
hogy a kompozíció alapja (Kern) sérülne. 
Lezárásképp szeretnék reagálni annak a művészeti formának az utó-
pisztikus dimenziójára, amely lényege szerint maga a tiszta alkotás, 
függetlenül attól, mi a témája vagy a tárgya, és amelyet ebből kifolyólag 

„absztrakt művészetnek” neveznek. 
A természet úgy rendezte, hogy minden ember egy saját maga által 
meghatározott kreatív életét éljen, hiszen az ember csak akkor lesz 
önmaga, ha kreatív. A kreativitás koncepciója társadalmunkban 
ugyanakkor élesen szemben áll a munka intézményével. A munkakap-
csolatok erőviszonyokon alapuló kapcsolatok. A kapitalista társadalom, 
akárcsak valamennyi más jelenlegi vagy múltbéli társadalmi modell, 
egy munkatáborra emlékeztet. Az embereknek gyakran kell terméket-
len és kevéssé inspiráló munkát végezniük, ahelyett hogy támogatnák 
őket abban, hogy kibontakoztassák a saját alkotói potenciáljukat. Az 
emberek hátráltatása abban, hogy kreativitásuk kiteljesedjék, önma-
gában nagyon veszélyes dolog, mondhatni bűntény az emberiség ellen. 
E tekintetben, művészettel foglalkozni mindig a forradalom melletti 
állásfoglalást jelent. Az alkotás aktusa az önmegváltás aktusa. 
A modern művészet alkotásait gyakran gúnyolják azzal, hogy „ezt én 
is meg tudnám csinálni”. E mondat azt mutatja, hogy a modern műal-
kotások üzenete ugyan „átjön”, de sajnos nem teljesen értik meg azt. 
Egy műalkotás nem a képességek fitogtatása, hanem sokkal inkább az 
esztétikailag kifogástalan (korrekt) élvezet egy modellje. Az alapjául 
szolgáló Gestalt-elvek (az alaköltés elvei), tehát a részeknek az egész-
hez való viszonya, nemcsak a művészeti médiumok között, de minden 
apró napi cselekedetre vonatkozóan is működik. A dominanciáktól 
mentes globális társadalom modelljeként a műalkotás nem utolsósor-
ban az egyénnek a társadalommal mint egésszel való kapcsolatára is 
reflektál. Ezek a kapcsolatok ideális esetben a lehetséges legnagyobb 
függetlenségről és ezzel egyidejűleg, a közösséggel való lehető legtelje-
sebb azonosulásról ismerszenek meg. A tisztánlátás ritka pillanatában 
egy műalkotás legalább sejtetni engedi, hogy miként is lehet valaha 
elérni ezt a tökéletes egyensúlyt. 

Fordította: Ignácz Ádám

T A S N Á D I  J Ó Z S E F

A favágó hobbija*

Tasnádi József
A favágó hobbija, 2015 © Fotó: Szalontai Ábel

* A favágó hobbija – installáció. Tasnádi József képzőművész kiállítása,  
Óbudai Társaskör Galéria, Budapest, 2015. május 27 – június 28.
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Mennyire tekinthető lírainak egy kivágott virágzó almafa látványa? 
Az érzelmekről elementárisan mesélni alighanem csak a költészet 
képes. A vers az érzés megközelítésének története. A figyelem meséje.  
A költészet nem a megismerés lenyomata, hanem a megélésé. A megélés 
koncentrált idejéé, mely idő alatt az érzelmek konkrét gondolatokká 
mosódnak tisztára, hogy aztán amolyan érzelem-kőzetté dermedjenek. 
Sokáig a kifejezést tekintettem az élet értelmének, a művészet 
értelmének pedig magát az értelmet gondoltam. Később rájöttem, hogy 
nem szabad értelmet keresnem abban, amiben az érzelem dominál,  
a művészetnek tehát nem értelme, hanem érzelme van. 
A művészet értelme maga az érzelem, az érzelem generálás.
Az érzelemben mindig van valami váratlan, valami meglepő és 
kiszámíthatatlan. Az a jó benne, hogy anyagtalanságában képes 
összekötni minket az anyaggal. Az érzelem olyan, mint a gravitáció. 

Tasnádi József
A favágó hobbija, 2015  
© Fotó: Szalontai Ábel

Tasnádi József
A favágó hobbija, 2015 © Fotók: Szalontai Ábel

Gravitáció = Vonzás. 
Vonzás (bizonyos értelemben) = Csábítás.
Hawking szerint, ha a gravitáció csak egy kicsivel nagyobb lenne – a tér 
nem jöhetett volna létre. A fizikusok ahelyett, hogy örülnének ennek – 
azt kérdezik: miért is annyira gyenge a gravitáció? Nekik a keletkezés 
mikéntje érdekesebb, mint maga a keletkezés. 
Newton úgy volt 24 évesen a nyugati világ legnagyobb matematikusa, 
hogy ezt rajta kívül senki sem tudta. 
Pontosabban senki sem tudhatta, ug yanis az arrogáns Newton 
senkit sem tartott méltónak arra, hogy megossza vele tudását. Úgy 
gondolta, hogy munkájának publikálása csupán az ismerőseinek 
számát gyarapítaná, ugyanakkor csökkentené koncentráló képességét. 
Szerinte az igazság a csend és a töretlen meditáció együttállásában 
keresendő és található. Newtontól azt kérdezték: hogyan sikerült 
felfedeznie a gravitációt? Inspirált voltam – válaszolta. Na és mi a 
gravitáció? – kérdezték tovább. Maga Isten – mondta.
Mennyire nevezhető Isten primitívnek? A transzcendens – bármit 
is jelentsen az – nem szükségszerűen köthető ahhoz, amit Istennek 
nevezünk – bármit is jelentsen az. És mégis... – végső soron mindenki 
csak a lényeget, az alap princípiumot, az alap primitivitást szeretné 
megérteni. 
Romantika, szentimentalizmus, lágyság és keménység. Aztán még egy 
kis romantika.
Ha minden igaz – a csábítás története az édenkertben kezdődött.  
Az édenkert története maga is csábító. Az utópia csábítása. 
A képzelet, a függetlenség, a bűn csábítása. 
A favágó hobbija egy vizuális Rekviem. A munkáé, az elmulasztott, 
elrontott lehetőségeké, az elvesztett Paradicsomé, a meg nem valósult 
terveké, a kudarcoké, az ártatlanságé és a naivitásé, az elfeledett 
gondolatoké, azoké az emlékeké, amelyek olyan távolinak tűnnek, 
mintha nem is ebben, hanem egy előző életben történtek volna.
A munka, mint érzelem portré. A személytelen személyesség. 
A konkrét és az ideális én közötti különbség helye. Ahol a lakk lepörög 
és láthatóvá válik az absztrakció, vagy hallhatóvá válik a folyamatos 
bűntudat zúgása.

Sokan és sokféleképp írnak és beszélnek a festészet huszadik századi és 
kortárs válsághelyzeteiről, a médium jelenéről és sorsáról, látszólagos 
időszerűtlenségéről és folyamatos megújulásáról. A festészet legújabb 
kori teóriái két pólus között sodródnak: az egyik oldalon a médium 
autonómiájába vetett hit, a másikon az elanyagtalanodás folyamatának 
konstatálása. A festészet feltámadásának ígéretével a médium végére és 
halálára vonatkozó elbeszélések szembesülnek, és rendre bebizonyo-
sodik, hogy egyik álláspont se bizonyul maradéktalanul helytállónak. 
Gyakran felmerül a kérdés: létezhet-e önmagáért művelt, tiszta festé-
szet? Festészet a festészetért és a festészetről. Máshonnan nézve pedig 
az a dilemma fogalmazódik meg, hogy nem válhat-e a festészet önmaga 
elméletévé, mintegy kiteljesítve, ám egyúttal ki is üresítve önmagát.  
Az érzéki tobzódás és az éteri anyagtalanság utópiái és végletei között 
az utóbbi évtizedekben megannyi tranzitív festészetfogalom körvo-
nalazódott, amely egyszerre hordozott magában igenlést és szkepszist.  
A festészet persze elsősorban nem elméleti tevékenység, hanem küzde-
lem az anyaggal: a sűrű matéria ellenállásával, a színek kölcsönhatásai-
val, a formák kényes egyensúlyhelyzeteivel, a mozgás és a mozdulatlan-
ság, a láthatóság és a láthatatlanság dialektikus viszonyaival, amelyek a 
készülő és az elkészült műalkotások előtt állva elsősorban nem elméleti 
dilemmákként, hanem közvetlen érzéki tapasztalatokként jelennek meg.
Veszélyes vállalkozás ennyiben Hencze Tamás és Nemes Márton 
műveit a festészet történetének és kortárs elméleteinek komplex össze-
függésrendszerébe helyezni, hiszen ezáltal szinte láthatatlanná válik, 
eliminálódik a képfelületek érzéki jelenvalósága, a mozgásra, a mozga-
tásra, az eleven festői gesztusra irányuló művészi kísérletek dinamikája. 
Mégsem kerülhető meg teljesen a festmények elméleti és történeti 
kontextusa, hiszen csak ebben a tágabb összefüggésrendszerben értel-
mezhető az egymás mellé rendelt festmények párbeszéde. A bemutatott 
alkotások ugyanis kölcsönösen átértelmezik egymást, reflektálnak 
egymásra, és ezáltal generációkon átívelő, parttalan dialógust kez-
deményeznek a festészet sorsáról és mibenlétéről. A művészek kiin-
dulópontja eltérő, ám az őket foglalkoztató kérdések szinte azonosak. 
Hencze Tamás a magyar neoavantgárd élő klasszikusa, Nemes Márton 
a posztdigitális karakterű új absztrakt festői tendenciák meghatározó 

fiatal képviselője, aki ezúttal a hatvanas években fellépő neoavantgárd 
hagyományaival is számot vet, Hencze Tamás rendkívül konzekvens, 
reduktív festészete előtt is tisztelegve.
Hencze Tamás pályájának kezdetét meghatározták a festészet autonó-
miájára és válságára vonatkozó kételyekkel teli diskurzusok. Egy az 
absztrakciót élesen elutasító politikai rendszerben a francia informel 
és az amerikai absztrakt expresszionizmus felé fordult, művészeté-
nek központi motívuma és mozzanata a spontán festői gesztus lett.  
A gesztus mint olvashatatlan írásjel, mint formává szilárduló formát-
lanság. Hencze Tamás kiindulópontja az egyik művén név szerint is 
megidézett Pierre Soulages gesztusfestészetének intenzitása, illetve 
a tasizmus Georges Mathieu-i értelmezése. A festői gesztus Hencze 
korai alkotásain azonban mégsem tekinthető teljesen autonómnak és 
önreferenciálisnak, hiszen valójában a nyomhagyás tünékeny aktusára 
utal, a mozgásra, a mozgatásra, az időben lezajló akcióra. A festmény 
nem más, mint megszáradt kézmozdulat. 1965-ben Hencze Tamás 
Tót Endrével közösen fényképen rögzített egy ironikus festői akciót: 
Hencze esernyővel a kezében állt egy befestékezett vászon mögött, 
melyről Tót heves ecsetvonásai nyomán szertelenül csorgott le a fekete 
festék. Hencze feje fölött a falon egy másik gesztusfestmény volt: a festék 
mintha arról is lefelé csorogna, jóllehet már a felületre száradt. Hencze 
élő szoborként állt a száraz festékesőben, a mozgás és a mozdulatlanság, 
az életteliség és az élettelenség kettősségére reflektálva, egyúttal a festés 
performatív karakterét is nyomatékosítva.
A hatvanas évek elején-közepén azonban a nemzetközi művészeti szín-
téren megkérdőjeleződni látszott az absztrakt expresszionizmus tiszta 
és autonóm festőiségébe vetett hit: az eleven és megismételhetetlen 
gesztussal szemben egyre fontosabbá vált a megismételhető formák és 
a sokszorosítható tárgyak világa. Hencze hengerrel alkotott repetitív 
struktúrákat, amelyek imaginárius mélységek felé nyíltak: a művek 
illuzórikus jellege az op arttal, a formák szeriális karaktere pedig a pop 
arttal rokonítható, a homogén felületek fenségesen rideg megjelenése 
pedig a festészet utáni absztrakció szinte ipari karakterű, steril látványait 
idézi. Míg a korai festmények az eleven emberi gesztus közvetlenségét 
totalizálták, addig a későbbiek eltüntették, felszámolták a közvetlen 
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