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T A N D O R I  D E Z S Ő

Mi kerül a műbe?

(És mibe kerül a mű?)

Legyen most ez.

Nemcsak a mű-értőknek. Magunk, akik az úgynevezett művet csináljuk 

(ezt az egészet műveljük), magunk sem látjuk mindig oly hamar ‒ nem 

látjuk (be) olykor soha! ‒, mi kerül a műbe, belekerült-e, amiről a mű 

állítólag szól. 

A mű szólhat persze arról is, hogy manapság-ez-úgy-működik-a-század-

végén, mit tudom én, az új évezredben etc., hogy a mű nem szól semmi-

ről; vagy hogy a mű arról szól, hogy a mű semmiről se szól stb. Ez mind 

szép és igaz, kényszerűség és elhatározás, de én, „paraszt-ami-vagyok”, 

próbálom e nem-racionálist is racionálisan (is) megnézni. Megjegyzem, 

fura szervességként (mert az azért csak van! naná) a múltkori egyik Bal-

kon Duchamp-cikke megérintett (sok más egyéb mellett), hogy akkor 

hát duchamp-i módon működne (is) a XX. század végének művészete,  

s ebben nagy igazság van. Eltekintve attól, hogy pl. az én nagyon nagyra 

szeretett Ellsworth Kellym, sok más egyéb, pl. „hagyományos rajz, is” 

mellett csinált ilyen kromatikus négyzetegyüttest, „a” színekből, melles-

leg a szivárvány színeit is, megszokott rendjükben, megfestette, s most 

hagyom azt, hogy az őrületes fekete-fehér variációi, parányi esetlegessé-

geikkel, kerítés-és-zebra-rács és kétszersült-lapok, karib szoknyaanyagok 

stb. nem lehettek volna meg nyilván (tessék! mibe kerül a mű!), ha nem 

csinálja a kromatikusat is, és egy ilyen izét, mint ez:

‒ mellesleg legújabb Kelly albumunk, ha jól tudom, az „Ellsworth Kelly 

in San Francisco” borítója, úgy értem, Ellsworthy Kelly-közkincsünké, 

2002–2003, a mű címe Spectrum Colors Arranged by Chance, borítója, 

e mű részlete a borító, és nyilván lesz, aki Klee-t kiált, feledkezvén mind 

a húszas évek (akár dán, ld. Humlebaeck etc. múzeum) mestereiről, 

meg Albers is volt ezzel, sokan, mert hogy roppant nehéz kisajátítani 

így bármit, s minek is kéne, a „chance” művészeinek neve is beugrik, 

hagyjuk, de az ilyen kromatikusság összefügg az effélékkel (érdekes 

műfaj, elérhetetlennek gondolt társakat-mestereket csak repró kedvé-

ért utánozni próbálni, meg se próbálom, de hogy miről van szó, erről:)

s ez még amolyan állat-fej is, tehát nem így kéne, kicsit paravánosak 

a Kelly-művek, ha ilyenek, és a „Lassan vonul a roppant paraván” a 

(talán) kicsit olcsóságba (könnyen) hajló, bár a sivatagba ‒ Christo 

módjára ‒ berajzolható egy nagy paraván. Na tessék, ez már nem klee-i, 

ld. tuniszi etc. Nem, nem Etiópiába megyek, mondtam, ahogy szin-

tén a múltkori örvendezésemet hallhatta a Főszerk. itt, s ezt kérdezte:  

„Etiópiába mész?”, mikor azt mondtam, eléggé nagy dolog történik velem, 

nem, mondtam, épp most veszítgetem el az érintkezési képességemet 

(vágyamat? képességemet? s ezt általános emberiekre kell gondolni: no 

Az alábbi írással Tandori Dezsőtől  
búcsúzunk, aki számos esszét közölt a 
Balkonban. Tandori lapunk egykori kiadója, 
Deák László költő közvetítésével küldte első 
cikkét, de irántunk érzett bizalmát barátja, 
Baranyay András biztatása is erősítette.  
Így most nem csak Tandorit gyászoljuk, 
hanem Baranyaynak eddig publikálatlan  
írásaival a művész halálának harmadik  
évfordulójáról is megemlékezünk.
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2 pedig be fog menni a „grupp”-körforgalomba, de nem ez lett, csak egy 

sávnyit nyomult, s az Alagútba akart bemenni (ment be), de akkor én 

már léptem egyet, a kocsi elébe törekedvén (akaratlan, de objektíven). 

Mert én a kocsi útját meg akartam ítélni, a szemem v. az agyamban 

valami processzor így döntött stb. Szerencsére lassúak voltunk mind-

ketten. Különben? Ezt sokfelé megírtam, és ott ki is éltem rémületem 

(ahogy kanállal szednek össze; ahogy itt, pátriámban meghalni ízetlen s 

pótkávéilag borzalmas, botrányos, gyalázatos; ahogy ÍGY, üvöltöm, túl-

élni… és élik túl, törzsként… nos, a fentebbi tér-rajz, a Clarké, teljesen 

olyan, utóbb jöttem rá, mint egy ilyen csonkolt törzs. Ez a tűzoltóautó-

által-csonkolt törzsem, ahogy az írásom címében elneveztem, „A tűz 

testcsonk”, ilyesmi is lehetett volna. Érdemes nem elgondolni, hogy fest 

az ilyen OTT, s ha túlélő, hát… Ezért mondtam Főszerk.-nek, itt, kis 

kieg.: nem érintkezem… kivéve tűzoltóautókkal.

vonat, no aláírás, no odamenés, no adott-időre-menés… a múltkor így el 

is estem egy nehéz cipőben egy lépcsőn, nekem a tér-elem maradt meg 

a dolog állítólagos értelméből (rabságából, hogy mennem kell valahova, 

s nem Totyi madaramnak krumplit, salátát etc. venni csak a piacra, 

elintézni a párszoros kétdecizést, s akkorra már, mondjuk, reggel hétre, 

jókat-rosszakat dolgoztam is ½ 4-től, aztán a kétdecik hatása a postás 

utánra kimegy, alszom félórát, és hajrá, együtt lehet lennem Totyimmal, 

dolgozni lehet d.u. mit tudom én ½ 2-től este, míg el nem fárad az ügy, 

szememmel végképp nem látok, és este kilenckor már aludni is akarok, 

erre rá kell pihenni), de a két lábam is majdnem elvesztettem. 

Mert hogy ebbe a „műbe” (a múltkor), ahol a kör négyszögesülése volt 

a „vicc”:

mondjuk, vázlatosan tényleg, ebbe hogyan került az én esetem, az újabb 

(a lépcsőn színjózanul ‒ itthon pia nincs! ‒ hajnali elesésé), nem sejthet-

tem. Szintén hétkor, a Clarkon (tér, Lánchíd, Alagút) álltam szabályo-

san, vártam, hogy a Fő utcából érkező tűzoltóautó merre megy, vagyis 

hogy elmenjen. Nyomulni kezdett „felém”, nagy, sok tonnás szer-vagy 

vizeskocsi, s elhatároztam (azonnal, a fejemben, mindenemben, amivel 

írok is, más ilyen dolgokat is „elhatározok”, szükségesnek ítélek, „legyen 

így”-nek etc., elhatároztam, hogy ez az autótömeg

Ami már a lerajzolhatatlan (s nem kerülhet a tér-út-csonk műbe): hogyan 

került volna relációba egy ilyen vég azzal, hogy ilyen ‒ mondjuk? ‒ kaci-

fántosan élek etc. Nyilvánvaló senki sem él kacifántosan, ha így v. úgy 

él etc. Vagy „hol kezdődik a mondat”? Mi van benne, mi is rég izgat,  

a G. Stein-műben (ha már Duchamp): a rose is …etc. Nekem:

    e rózsa-e rózsa-e rózsa-e rózsa-e rózsa- 

         v. csak: ró 

legújabban, mert ő ró engem, e rózsa dolog ró engem a papírra.

És Ellsworth Kelly is rajzol növényeket stb. Vagy a rozéval is volt valami 

változatom. Mellesleg: „mondás”, írás…vagy ha a „képző” eszközökkel 

(installációig, a semmi-látványig stb.) el akarunk mondani valamit, 

beugrik Wittgenstein. Miután oly sokszor gyötört engem a

közhelye, még homokórának is vettem a 8-ast, abszolút:

„Hol helyezkednek el a homokszemek ebben a homokórában?” c. felad-

vány a részemről:
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mondom, közhely, mert variálható (nem attól közhely!), a végtelenjel 

is homokóra (sőt! na, nem is oly közhely, megvolt ez már?), Rimbaud, 

sivatag, homok, végtelen, Rimbaud lábát amputálták, mindent megbánt 

(akkor, állítólag), Clark, Rimbaud-könyv (az lett volna a „Talált tárgy”-

nak, „A. Rimbaud a sivatagban forgat”, tudható), és akkor Wittgenstein.  

A sok „Nekem nyóc”, „Emmá nyóc” után ugrott be, ellenőriztem:  

Wittgensteinnél a „még ennyit se kellett volna mondani” mondás  

(= amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni etc.) a 7., utána jön a 8.! ‒ 

Érdekes, visszatévedtem egy rég hanyagolt kocsmába. Sajnos, minden 

kocsmai helyből kiszerettem! Ld. érintkezésképtelenség. S pontosan 

kifogom egy régi haveromat, akinek ez a dolog van, térd alattról, s mesél 

is, mi van „ily helyeken” informatikus ő, s informál engem, íme. Bor-

zadva hallgatom (nem is! a Clark után se borzadtam, mentem a piacra, 

Fény u., végigittam három kocsmán kétdecizve, aztán haza, dolgoztam 

tovább, Totyi is „várt” stb.), „van, aki pisztollyal megy be”, mikor már 

a bal kezének, keze fejének levágása is fenyeget a jobb kar után; vagy 

ahol csak csonkja, törzse van valakinek, se keze, se lába. A múltkori raj-

zomban ez benne volt? Az itt idézett rajzomban. S Rimbaud fegyverrel 

kereskedett, ha igaz. Etc. A H. János utca sarkán, buszomra várakozva, 

pár nappal a tűzoltóautó után, beugrott két verssorom. Nem kommentá-

lom: „Paper Star, sugaradba / tintát csorgat a…” A „vak”, igen, azonban 

a „vak micsoda”? Vak fény? Olcsó, aránytalanul érdekeskedő, rám nem 

is nagyon jellemző. Na, megnézzük otthon.

xxxxx

Közben még, legyen itt belőle egy jó példány:

TD (64) A sakk éve

Ez egy Nagy Mező Kérdés, s köszönhetem egy bizonyos Raymond 

Smullyan Scherlock Holmes visszakövetkeztető-sakk könyvének is, amit 

fordítottam. Mármost kínos lenne (még nem vagyok 65!), ha a 65 mező 

a Clark lett volna, nem? Hát igen. S benne volt ez a műben!

Maradjunk inkább a derűnél: 

Mindenki sziget. (Felmegy a függöny. A súgó.)

Na? Arra megy föl a függöny (a függöny maga a darab?! A Nap a súgó), 

hogy mindenki sziget? Mire és hogyan ment volna fel a függöny, ha a  

Clarkot túlélem, beszállítanak (?kit? mit?!), s ez a ki-mi magához tér,  

a Rimbaud-énál rosszabb állapotban? (Ha van fokozás itt.) Felment 

volna nekem a függöny, úgy, ahogy eszméletvesztések után hirtelen  

óriási fényesség van… hagyom.

Itt szabadon lehet (Albers, Klee, Kelly etc.) kromatikusan change-ezni. 

Szigetként, érintkezésvesztve. 

xxxxx

A vers címe ez volt: Paper Star. Ide kell idéznem. A kilencvenes években 

íródott. A Főmű c. kötetben van (pl.), s nekem… de ne szaladjunk előre,  

a tűzoltóautónál se kapkodtuk el.
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a verset, mely E. Hoppernek a nevezetes szoba-napfény képére készült, 

s ott élesen vannak egymás mellé rakva a színek, s valami tér is kerül.

Meg a terek is kerülhetetlenek. Egy szinesztézia: addig fogdosom 

lábam, kezem, boldogan, hogy emberek kezére nem kerültem hát, míg-

nem kiderül: hoppá, észre se vettem, vakulásom (van, d.u. sajnos már!) 

addig jutott, hogy nem is látom a tűzoltóautó színét, sőt! Nem lesz sza-

bad kint járnom, de az is tény, hogy félrehatározni se fogok dolgokat. 

Öntudatosságom vész, mint Szép Ernő mondaná, s (joggal!) azt hiszem, 

már meghaltam.

Elnézést-kérésül a vers. A indoklás: ha versek írása mellett „rajzolgat-

tam”, most egy „rajzos lapba” legyen egy ilyen vers-elemzés (maga  

a valami nagyon részletes elemzés nem fért, nem is kellett hát?).

Egy kis labda emlékére, mert Szpéróm emléknevét ráírtam Londonban

Még közbeiktatom: tér-elemek. Ahogy azóta is félrehatároztam két nagy 

autó várható irányát stb., rettegve gondolhatnék rá: mi lesz, ha nem csu-

pán a tűzforró lábos fülét akarom megfogni, lévén hogy „nem annyira 

tűzforró lábossal, vízzel” stb. nagyobb baj nélkül érintkezhetünk (szok-

tunk!), nem, hanem az utcán úgy ítélem meg, „Istenem, átmehetek e 

kocsi előtt, ha találkozunk, hát fifti-fifti”, de ezt eszelős öntudatossággal.  

Honnét kezdhetek „egész lényemmel”, valómmal, mit tudom én, kéne 

tudni, bandzsítani? Még valamit: tér-elem: tér-elem lettem volna a Clarkon  

én, külön vitték volna a lábaimat etc., és elhamvasztva, a Tabánban, 

verebeim emlékhelyén is botrányosan „pihentem” volna: hiányos por-

alakban; ez kis mellékmegoldás a belül zárt homokóra tartalmához 

is; ott lett volna mindenem? ez mely műben volt benne? sajnos, úgy is 

„határozható, hogy benne volt. Nem! Kellemesen: „ilyesmire” annyit 

igyunk, hogy feledjük, de nem annyit, hogy elővigyázatosságokat 

utána aztán szintén (feledjünk).

A Paper Star c. versem azzal döbbentett meg, hogy tematikus ugyan, 

mégsem tud meg belőle az Olvasó szinte semmit arról, amiért az 

én lelkem nagy fölbuzdulásomban e verset írtam. Elvitte a művet a 

pampapa pampapa pampam ritmus- és vele a rímkényszer. (Weöres  

Sándort se hagyjuk itt említetlen. S bár mottóban megadok pár 

paramétert, ki tudná pontosan: Londonban, az évet már magam 

sem tudom, hát mikor még jócskán jártam oda, egy madárboltban 

vettem egy citromsárga gumilabdát a Szuszi kutyánknak, aki azon-

ban nem volt velem a Hyde Parkban, hát én játszottam a labdával, 

várván, hogy induljon a versenynap, és a közelben lévő jó 15 pazar 

(vagy kevésbé pazar) fogadóiroda egyikén megkezdjem aznap dél-

utáni játékomat. (Az idő eltöltésére főleg, ld. belül zárt homokórák.) 

S volt egy Paper Star nevű ló, akit helyezésre tettem (jobb helyeken 

ilyennel is lehet szépen nyerni, nem úgy, mint általában nálunk),  

s egy-két futam szünetében visszamentem a Parkba, ráírtam egyszer a  

sárga labdára, hogy Paper Star, mígnem a szél elvitte, be egy Round 

Pond nevű tavacskába, melyre madarak szálldostak, meg a felhők 

beszürkülésének is madár-színe volt, és nagyon átéltem halott Cicánk 

(Szpérót így is neveztük: Cicánk!) emlékét, s a többi. Aztán megír-

tam és befejeztem verset, s a Clarkon mely elem nem akart beugrani: 

a vég! A végszó a vég, s ez nem akart bekerülni nekem a műbe, a 

mű-emlékbe, az emlék-műbe, az emlék-mű, ld. Arany, hogy ő pon-

tatlanul idézi épp a legkedvesebbjeit, viszont a fény… már mondtam.  

A vers tele van színnel, formával, főleg ha hozzá vesszük a kötetben azt  

Paper Star, te kutyánknak 
vett citrom gumilabda 
képzetnek hajigállak, 
távollét kicsi napja, 

ég-játéka a távol
lét Hyde-park-közelének,
lennék, mintha, de máshol,
lombzöldek zizerésznek,

varjak szerteriadnak, 
röpte-szerén puha gömbnek, 
habzuhatag madaraknak 
mennyek a vízbe pörögnek,
csalképként, tovacsaptuk
történ, úszik a játék,
perc volt csak, ha becsaptuk,
mind, mi halálra a szándék:

Paper Star, te, ki szpéró
fény-üzenése lehettél,
messzi elúszol, az ég ó
füstaranyán lehelet szél,

lónév ihlete, Csillag,
ólom-prése papírból,
rost-szineden sosem írnak
kis karmok, s ha a sírból

vagy ha az őszi esőknek
pergésével eredvén,
elhagysz- félbe-előleg,
nem-tudhatni eredmény,

(Majd: hogy a háromszoros „Paper
Star!” Más-más szerepben, értékkel!
Nem ugyanaz, mint a slágerek, az élet-
szövegek örök ismétlődése. ‒ Aztán:

rájöttem, igenis tudom: a „paper” –
„újság” is. Innen az „ólombetűs”. És
marad az általam most „tóelszállás”-nak
nevezett dolog. A labda a tóé lesz, a

madarak a tó színéről szállnak el. De 
a labdára is az van írva: „Paper Star”)
(Értsd: a tóban látják egüket!)

(Arany! tehát csak hittük,
hogy nem meghalni akarnánk, percre!)

(itt jön be a Téma! nagy hatás, nem?)
(az ég játékai, nem?)

(ergo füstarany az ég, szél lehelettel)

(elengedett érzelmekkel olvasni, ha megy!)
(ezt ma már én se egészen értem!) (már igen!)

(lábkarmaim aligha lettek volna sírban,
persze, ez itt Szpéró, de felírom:
körmöt nyírni; s jön kis karmaival
Totyi!)

(a lójáték nekem ez volt: egy korban, mikor
magamféle író pénznek a közelébe se jut, 
pénz,
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S volt akkor még, 1969/70, körbe leírva, egy kávés doboz köré:

A főnévi igenév átalakulása hat személlyé: Címe: Duchamp-öröknap

Ja, átváltozása inkább. Rose, rose alapon örök kör. Mert hogy akkor  

„a főnévi igenév átváltozása hat személlyé” az =„a főnévi igenév átválto-

zása hat személlyé”, nagyon is az, de mennyire az, világos. Szeméj ‒ az 

magyarul a szem éje, hm. Rajz és írás.

Kilőve, nekem, Duchamp-nál a „6”, Witti a „7”, jött a nyóc.

Ja, érintők (tűzoltóautók is) kíméljenek. Adott esetben, persze. Ennyit 

a körjárásról. Rilke alapján: „Kört jár velünk a Fő utca, a Clark…”  

Mit mondjak? 

már csak a város, a fények,
már csupa emberi környék,
törtek egészbe-enyésznek,
éjfeketéllene: zöldjét

épp nem bánja a parki 
lomb s fű, futnak a lámpák,
három-szín, belehalni
nincs mibe, szív, mije vár rád

emlék ködnek, a padra
zöttyensz, messzi a nap rég,
Paper Star, sugaradba
tintát csorgat a vak vég.

(s főleg: mit tegyek???)
(vége a versenynapnak, megyek)
(ld. Hamlet: aki elveszti egészét…
megnyeri részeit… őrzöd pár
töredékét… idegen egészeit.)

(nem lehetett volna a t. autó!
s lehetett volna!!!) 

(Itt visszajön, nagy hatás,
ld. nem ugrott be a végszó.)
(Szpérót csillag-alakban
szoktam látni!)

„Vagy te ne érintgess mindent”, ez hirtelen a megszólaló világ válasza. 

„Így dolgozzak?” ‒ „Jó: vagy akkor helyesen érintgesd, amit.” 

(Ha a világ túl sok fontos eleméről kellene mint ellenességről beszélned, 

érthető, hogy hallgatsz, ez az érintkezésképtelenség.) 

S egy képzőm. filozófiai megj. Antal Istvánnak: mi az osztás? A Kelly-

műé: ha részletét közöljük, vagy ha másoljuk, azaz kivonatoljuk úgy, 

jellegben, hogy az az, mégsem az? Melyik a közelítés valódija? Amikor 

egy művet nézünk, így ‒ hogyan kerülünk belé? Belőle mi kerül belénk? 

(Csak ne a tűzoltóautó alá, Robi!!!)

Baranyay András
Tandori Dezső IV., 1985 k.

színezett brómezüst zselatin nagyítás, 415 ×290 mm
A Vintage Galéria jóvoltából.
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Baranyay naplóját, feljegyzéseinek egy részét a Művészettörténeti Értesítő 
XLIX.(2000) 3-4.,1 valamint a valamint a Balkon 2003/3. és 2003/4.2 szá-
mában számában Sz.Szilágyi Gábor publikálta, úgy tetszik, az írásos 
hagyaték zöme ‒ a levelezést leszámítva ‒ tehát már megjelent. A most 
közölt, kéziratban maradt rövid írások egy álom doumentumai: 1977-ben 
az (akkor még) Képzőművészeti Alap Kiadója elfogadott, majd nem sok-
kal később elutasított egy szinopszist, mely a kortárs képzőművészet és a 
fotó kapcsolatát tárta volna fel művészek és művészettörténészek esszéi 
és kommentárjai révén. Baranyay sorai ‒ aki nem csak írással, de „saját 
jogán” is szerepelt volna a kötetben ‒ e füstbe ment terv ritka dokumen-
tumai.

▪

Örülök, ha szabatosan írhatok.
Örülök, ha egy 12 soros mondatot írhatok.
Örülök, ha normálisan írhatok.
Örülök, ha szabálytalanul írhatok.
Örülök, ha áthúzhatom a mondatokat, egyiket a másik után.
Örülök, ha kiradírozhatom a mondatokat, egyiket a másik után.
Olvasni Tótot, látni Tót levelezőlapjait, írni Tótnak, hallgatni egy Tót 
lemezt, hallgatni az erőt, megsemmisíteni a párbeszédet, nevetni és 
menni, megszüntetni az ideológiát, semmit se mondani és nevetni, léleg-
zeni... írni egy mondatot, mint egy ismétlődő litániát. Újra megtalálni a 
mondatok írásának elveszett egyszerű örömét, írni kézzel, vagy géppel, 
nem nagy dolgokat írni, írni egyszerűen, a kéz egyszerű gesztusával, mely 
a szavak nyomát hagyja a papíron, fölfedezni írásnak a zérót... 
Semmit se mond: csinál. 
Mondanivalója semmi: megcsinálni, az írás, mint egy tett? egy írásmód, 
egy rajz, egy ritmus: Örülök, hogy az egyik mondatot a másik után írha-
tom, mint ahogy az ember kis kölykökkel játszik, mint ahogy megy, mint 

1 Sz. Szilágyi Gábor: Képek, írások, dokumentumok: Baranyay András korai művei és írásai 
(1956–1966). Művészettörténeti Értesítő 2000/3-4., 235-284.

2 Baranyay András: Franciaországi utazások I. 1976; Franciaországi utazások II. 1994, 1996, 
1997, Balkon 2003/3.; 2003/4., ld. http://balkon.art/1998-2007/

ahogy lélegzik, jó lenne a művészetről, vagy 
az irodalomról, semmit sem írni. Tót újra 
megtalálta az elemi járást, az eltemetés 
első aktusát a törvények, szabályzatok alá 
és szisztémák alá, amik a valamit mondást 
megkövetelik, az értelmet adást, egy igazság 
megerősítését, egy modell előírásait...
Tótnál ez radikális megsemmisítése minden 
miértnek és hogyannak: nincs magyarázat, 
a létezés aktusa egy társadalomban, ahol 
mindenki elvesztette azt a gyermeki naivi-
tást, hogy játszon a semmivel és a gúnyo-
lódással. „Örülök, ha mondatokat írhatok 
a sötétben, egyiket a másik után.” A maga 
módján a Fluxus minimalizmusát követi, 
Gerz-ét vagy (...).3 Látni Tót által átalakított 
képeket is, ezek levelezőlapok.
Egy (...)4 erő írja ezeket a kiürített monda-
tokat, ezeket a kinullázott dialógusokat, 
ez itt a létezés rendkívül kis örömeinek az 
újrafölfedezése, egyszerű lélekzetvétel (sic!), 
szétrombol a hiányok beszívásával, átvitt 
értelmű szertelenségével; a művészet már 
nem egy hatalom, az írás már nem egy pri-
vilégium, talán teljesen mindegy, ki hozza 
létre. Tót mutatja ezt a hihetetlen lehetőségét 
a létnek a semmivel, eltörlés által, az üzenet 
elutasítása által. 
76-ban kivonult az utcára táblákkal, melye-
ken elmondta az egyszerű sétálás fölött 
érzett örömét, vagy a nyakába akaszt 
egy táblát: örülük, hogy ezt a nyakamba 

3  A név olvashatatlan
4  A szó olvashatatlan

Néhány írás  
Baranyay András 
hagyatékából

K ö z z é t e s z i  H a j d u  I s t v á n
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akaszthatom, örülök, hogy mi ezt a kezünk-
ben tarthatjuk...

Tiltakozást támaszt, mert ez az egyszerű 
aktus nem mond semmit, csak önmagát, 
csak egy pontos törvénykönyv belsejében 
lehetséges...
Nem követel, csak megerősíti a kimondás 
örömét. Veszi a szót azért, hogy semmit ne 
mondjon, rombolóvá válik egy társadalom-
ban, ahol minden szabályozott; minden 
értéket ironikussá tesz, általános gúnyo-
lódás...
Tót negatívban mutatja meg, amivel mi el 
vagyunk árasztva a magyarázatok alatt, 
és hogy az ember csak egy szabályban 
cselekszik, ő megzavarja a lábnyomokkal 
kitaposott utat és lehetetlenné teszi az 
osztályozást, a normalizálást, az azonosí-
tást... Használja a filmet, a magnószalagot, 
a könyvet, a levelezőlapot, a pecsétet, az 
írást, hogy fölbomlasszon minden megis-
merést: manifesztációja egy lelkiállapot-
nak, amely a gesztusaival elutasítja a kul-
turális jogszabály alkotást. Nincs kezdet, 
sem vég, nincs szimbólum: minden dolog 
csak önmagát jelenti.
Egyszerűség, konkrétság, amit ebben a 
kinullázott párbeszédben mond.

Boltanski
B. bemutat egy színes fotószériát, csinos, 
ápolt, sőt kinyalt gyerekportrékat, amilye-
neket egymásnak ajándékoznak az embe-
rek általában. „Nem művészetből” van ez, 
mondják. Igen ‒ mondja Boltanski ‒ szán-
dékosan csináltam. Csinosak, mint a sza-
badság végi fotók, se nem nyomorékok, se 
nem nagyon szép gyerekek. Ez az új: egy 
kicsit megindító. Szeretném lerombolni 
a művészet eszméjét, mint fontos és drá-
mai valamit, itt nem csúfolódásról van szó.  
Ez „ízléssel” végzett munka, Duchamp 
óta az ember mindent csinálhat, bevihet 
egy kupac földet egy galériába, ennek már 
nincs fontossága. De az, amit nehéz marad 
kibírni, az a kultúrák áthelyezése: itt kitenni 
egy galériába; konceptuálisnak mondott 
művészt szokás megkülönböztetni az ama-
tőr fotók, rendkívüli technikák alkalmazá-
sában (rosszul megcsinált fotó, fekete-fehér, 
elmosódott, szöveggel kisért) itt semmi.
Épp az amatőrfénykép érdekel, mert az 
egy mindenki által ismert és hozzáférhető 
médium. Aztán van két megkülönböztet-
hető értéke: a használat (az ember elküldi 
a nagyanyjának, ezeket itt elküldhetném 

berlini gyerekeknek,5 kétségkívül nagyon elégedettek lennének) és eszté-
tika, (de mit akar ez mondani: „egy szép kép”?). Munkám egyszerre baná-
lis és kétértelmű. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé öntudatlanul, egy olyan 
vágytól hajtva dolgozom, hogy ne legyen már semmi.

Rainer
Rainer fényképeinek egyetlen témája az önarckép. Ezek fekete-fehér pil-
lanatfelvételek, utólag összefirkálva ideges, dinamikus színezett voná-
sokkal, amiket R-nak először el kell képzelnie, hogy kifejezhesse velük 
expresszív képi szándékait, a meszkalin hatása alatt, azután hideg mód-
szerességgel reprodukálhassa. Grimaszokról, kifacsart fintorokról van itt 
szó, a test és az érzelem minden regiszterének kikutatásáról, kialakítva 
egy fajtáját a „művészi színháznak, ahol összekeveredik a festészet és a 
fénykép”. R úgy látja valóban, hogy a test nyelve elsődlegesebb a beszélt 
nyelvnél, lényegesebb, közelebb van egy igazsághoz, amit a szavak csak 
eltakarnak: az azonosítás a felszinen van és csak a végletekig fölfokozott 
állapotában.

B és M Leisgen
Leisgenék sorozata ‒ „erővonalak” bemutatják az emberi test és a táj egy-
bekapcsolásának (összefogásának) kísérletét.

„Nem csinálunk »idea« művészetet, conceptual artot, de megpróbáljuk 
konkretizálni az érzéseinket a minetizmus által (mimikri). Aristoteles sze-
rint a mimézis »eljutni a reprenzentációhoz a tánc módján«. Mi az ember 
mimetikus képességéről beszélünk; mint egy gyerek, aki, hogy megfejt-
sen és megértsen egy malmot, gyorsan körbe forgatja a karjait, az M által 
fényképezett B mímeli az erőket, a feszültségeket, a természeti ellentéteket 
(ellentmondásokat). 
Például a fotó a felhővel és a kővel kifejezi a feszültséget a gravitáció és 
a fölemelkedés közt. Egyedül a fénykép engedi meg érezni ezt a feszült-
ségállapotot, nem banálist, nem hétköznapit, a nem reálisnak a realitását. 
Keressük az éppennek a pillanatát, azt amikor az erők kiegyensúlyozódnak. 
A fénykép megengedi megvalósítani az azonosságot a tárgy bemutatása és a 
bemutatott tárgy között. Köteléket alkot egy eszme és a megvalósulása közt. 
Nem vagyunk fényképészek. Meg akarjuk fejteni a természetet szavak nél-
kül, az emberi figura ábécéjével. A fénykép a mi számunkra csak a legjobb 
kicserélési mód, a legjobb mód az együttes munkára.”6

Becher
1957 óta, Berndt és Hilla Becher Németországban, Hollandiában, Belgi-
umban, Angliában, Franciaországban, az USÁ-ban és Luxemburgban 
fotósorozatokat készítettek. Ezeknek a tárgya egy hideg, analítikus, bizo-
nyos vidéki ipari aspektusok (üzemek, víztornyok stb.) hosszabb, rövidebb 
hosszúságú szériákba osztályozva, akár forma szerint (gömbök, hengerek, 
sokszögű formák, kúpok) akár anyagok szerint (fa, acél, vas, tégla, cement) 
akár látószög vagy pillanatnyi nézőpontok szerint. Hogy megfejthessük 
a modern idők emlékműveinek ezeket a jeleit, Becherék kitaláltak külön-
féle olvasási szisztémákat. És paradoxonként, az ötlet, amely statikusnak 
és prózainak látszik, vizuális asszociációk által kitágul, az irracionálisba: 
Becherék a „vidék anonim szobrászai”, munkájukból ez leolvasható, fino-
man, teli a képzelőerő dinamikájával.

5 Boltanski 1975-ös Berlin gyermekei című művéről lehet szó
6 A Leisgen házaspárról szóló írás ‒ az első mondatot leszámítva ‒ idézet-sor. A borítékban, 

melyben ez és a többi szöveg volt, lapult egy interjú Leisgenékkel (Barbara és Michael 
Leisgen beszélgetése Irmeline Lebeer-rel, l’Art Vivant 52. 1974 október), sokadik példány 
átütő papíron, valószínűleg Birkás Ákos fordítása. Ám a Baranyay által idézőjelbe tett 
mondatok nem innen származnak.
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A kiállítás megnyitója 18 órára volt meghirdetve, de Benjamin Vautier-t 
már fél hat előtt ágyban találták a korán érkező szerencsések. Szerencsé-
sek, hiszen akkor még baráti összejövetelnek vagy beteglátogatásnak beillő 
módon beszélgethettek a betegnek távolról sem látszó művésszel a „sárga 
mellényes” mozgalomról, a nemzeti népszavazásról, művészetről, és sok 
egyébről. Egy órával később viszont már szinte mozdulni sem lehetett a 
galériában, Ben pedig kénytelen volt mikrofont ragadni kifogyhatatlan és 
csapongó gondolatfolyamának közléséhez, sőt, „mivel sokan vagyunk és 
kevés a hely, megengedem, hogy átgyalogoljanak az ágyamon, akár mellém 
is fekhetnek” ‒ ajánlotta nézőinek. 
Akik ismerik Ben munkáit, azok megértik, hogy csak rendhagyó módon 
lehet beszámolni a Mi a kérdés? (Quelle est la question) címmel rendezett kiál-
lításáról. Színhasználat? Képszerkesztés? Formák? Tartalom? Korszakok? 
Nincs mit elemezni. 
„Valójában mindig azt szerettem volna, hogy inkább azt mondják rólam, 
igaza volt, mint azt, hogy tudott festeni... Kezdettől fogva az újat kerestem. 
Végigtekintettem a művészettörténeten, listát készítettem: impresszionizmus 
már volt, absztrakció már volt, Picasso már volt, Delaunay köröket használt, 
egy másik karcolt, Hartung ezt csinálta, Poliakoff azt. Az egyetlen forma, 
amit senkinél sem láttam, az a banán volt. De amikor megmutattam a 
’Banánokat’ Yves Kleinnek, ő azt mondta, hogy ha autentikus akarok lenni, 
akkor inkább a verseimet állítsam ki.” 
A falakat borító képek zöme fekete felületre gyerekes betűkkel lejegyzett, 
kérdések formájában felvetett gondolat, melyekhez Ben jelenléte, közremű-
ködése társul, és együtt teremtik meg azt művészetet, ami nem véletlenül 
vonz annyi érdeklődőt. Éppen ez indokolja, hogy a továbbiakban főként Ben 
szavait fogom idézni.

Mielőtt azonban a mostani eseményre 
rátérnék, stílszerűen közbevetnék egy 
látszólag nem ide illő részletet egy más 
helyen, más alkalomból1 folytatott beszél-
getésünkből:
Cserba Júlia: Valahol azt írta, hogy a múzeum 
semmire sem szolgál, most pedig egy nagy 
múzeumi kiállításra készül. Nincs ebben 
valami ellentmondás?
Ben: Hát ez egy jó kérdés, és megfogott vele. 
Ha a múzeum arra szolgál, hogy kérdéseket 
tegyen fel, akkor hasznos. De ha agymosásra 
szolgál, akkor nem. Amikor húsz gyereket 
látok a földön ülni egy kép előtt és egy sze-
mélyt, aki magyaráz, akkor felmerül ben-
nem, hogy mi is történik. Agymosás? Aztán 
azt gondolom, hogy nem, hanem informáci-
ókat nyújt az illető, egy következő pillanat-
ban azt, hogy manipulálják a gyerekeket, 
majd azt, hogy egy tantervet kell a gyerekek 
fejébe önteni. Ez esetben a múzeum kárté-
kony. Rosszul érzem magam ezzel a kérdés-
sel, nehéz rá válaszolni.

1  A kiadatlan kéziratból idézett beszélgetésre 2010-ben 
került sor, amikor Ben a lyoni Musée d’Art 
Contemporain-ben megrendezett retrospektív 
kiállítására (Strip-Tease integral, 2010) készült. 

CsJ: Minden kérdésre többféle válasz adható.
B: Igen, ez pontosan így van. Adhatnék olyan radikális és demagóg választ 
is, amit gyakran hallani, hogy rengeteg embernek nincs mit ennie, miköz-
ben sok pénzért múzeumokat tartanak fenn. Végül is az a válaszom, hogy 
a múzeum szolgál valamire. Szolgál akkor, ha kétségeket támaszt, ha utat 
nyit a kérdéseknek a művészetről. De ha megdermedt, megrögzött állítá-
sokat közvetít, és azokkal tömi a közönséget, hogy a közönség is ugyanúgy 
gondolkodjon, akkor nem szolgál semmire, sőt, akkor ártalmas. Na, de 
inkább kérem a következő kérdést!

Közel tíz évvel később ugyanez a szünet nélkül gondolkodó, töprengő, két-
kedő, „minden igaz, és semmi sem igaz” Ben beszél hozzánk a Artpress-
kötegeken nyugvó, fehér ágyneműs ágyból. Háta mögül diszkréten, de 
nem véletlenszerűen odahelyezett vörös párna kandikál ki. Időnként fel-
emel egy Veri/Faux táblát, természetesen nem következetesen: ami igaz, 
lehet, hogy hamis, ami hamis lehet, hogy igaz. Igaz-e vajon, hogy évekkel 
ezelőtt Combas-tól2 kapott egy selyempizsamát, valótlan-e, hogy eddig 
még sohasem viselte? De miért is kerül elő Combas neve? Bennél semmi 
sem véletlen. Akkor értjük meg, amikor az est folyamán szóba hozza az 
Egót. Szinte csak mellékesen említve Robert Combas-t, Ben eszünkbe 
juttatja, hogy ő volt az, aki a kezdő Combas indulását segítette, és  
1981-ben meghívta nizzai galériájába, mint ahogyan az ő nevéhez fűződik 

2  Robert Combas (1957) francia képzőmúvész, zenész, Hervé di Rosàval együtt ‒ válaszul a 
konceptuális művészetre ‒ a Figuration libre-mozgalom elindítója.

a nyolcvanas években kiteljesedő festői stí-
lus, a figuration libre elnevezése is. Az Egó 
fogalma Ben egyik olyan témája, ami már 
az ötvenes évek óta szüntelenül foglalkoz-
tatja. Nem titkolja, sőt ki is jelenti, hogy ő 
maga erős egóval rendelkezik, „ellentétben 
a Fluxussal, ahol nagyon is jelen van az egó, 
de el van rejtve, nem látható. Mondom is a 
Fluxus-követőknek, hogy vigyázzatok, mert 
ti egy primadonna-csapat vagytok! Pedig 
Cage gyakran szólt a személytelenségről,  
a non-egóról”.
Ben 1960-ban Londonban ismerkedik meg 
George Maciunas-szal, és tőle hall először 
John Cage-ről és George Brechtről. 
1962-ben nevet is kap az új mozgalom, és 
a Fluxus, Ben részvételével, számos nem-
zetközi eseményt rendez. Bár ő csak rövid 
ideig marad tagja a csoportnak, saját vilá-
gához ma is közel állónak érzi mindazt, 
ami a Fluxusban is jelen van ‒ „az ama-
tőrizmus, egy kis zen, egy kis dada, egy kis 
antiművészet, egy kis társadalmi forrada-
lom” ‒, és hogy mindezekből az összetevők-
ből kortárs művészet születik. 1962-ben két 
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Ben Vautier kiállítása
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hetet tölt el a londoni One galéria kirakatában, majd 1963-ban Nizzá-
ban George Maciunas-szal együtt Fluxus Festival of Total Art címmel, 
megrendezik az addigi legnagyobb Fluxus-fesztivált. Ennek során Ben 
kihirdeti, hogy (mint ahogy a festők és szobrászok aláírják alkotásaikat), 
ő Nizzát és a halált szignálja, ekképpen valamennyi, a fesztivál ideje alatt 
a városban elhunyt személyt saját műalkotásának tekinti. 

De térjünk vissza 2019-hez. 
„Amikor fiatal voltam, és az első képem elkészítéséhez fogtam, számtalan 
kérdést tettem fel magamnak: mi a művészet?, mire szolgál?, mi az új?, 
hol található az új? ‒ amit vég nélkülkövetett a többi. A művészet csak stí-
lus? A művészet objektív ? Ki dönt a művészetben? A művészet számomra 
ezt a kérdésfelvetést jelenti. Ha sok pénzed van, készíthetsz magadnak 
tizenkét méter magas szobrot, harminc méteres mélyedést, de ez engem 
nem érdekel. A legutolsó eset, amikor egy művésztől vettem valamit, az 
egy homokszem volt. Helyesbítek, kettőt vettem tőle. És most itt vagyok 
nyolcvanhárom évesen az ágyban, a kérdéseimmel.” 

A kiállítás a kérdések kiállítása: a falon Ben korábbi kérdései sorakoznak, 
ő pedig egyrészt újakat vet fel, másrészt a közönséget arra bíztatja, hogy ők 
is kérdezzenek. Keze ügyében papír és toll, ami tetszik neki, feljegyzi, akár 
a sajátja, akár mástól érkezett. „Kérdések!” ‒ kiabálja túl a hangzavart, 
amire mindenki elcsöndesedik. 

„Tudnak- e együtt élni az egók? Hoppá, máris született egy új gondolatom, 
fel is írom magamnak: Féltékenység nélkül nincs egó. Van-e féltékenység 
a művészek között? Igen. Van-e féltékenység a galeristák, között? Igen. 
Van-e hentesek között? Igen. Össze lehet-e mérni az egókat? Lehet-e állí-
tani, hogy Buren egója erősebb X-énél, és X-é Y-nénál? A kórházakban 
az egyik beteget Buren-nal kéne összezárni, a másikat Garouste-tal, 
a harmadikat Gasiorowskival, a negyediket Carl Andréval, és így 
tovább, akkor kiderülne, melyikükkel gyógyul a beteg, melyikükkel nem.” 

‒ mondja mindezt komoly arccal, huncut szemmel. A közönség köréből 
kérdés érkezik: Egy népnek létezik kollektív egója? Ben egészen felvilla-
nyozódik, itt a lehetőség, hogy egy másik vesszőparipájáról, az etniku-
mok kérdéséről beszélhessen. Ki is használja az alkalmat, és hosszasan 
kifejti elméletét a kis népekről, bretonokról, baszkokról, katalánokról, 
bantukról, inuitokról, és a túlélésért folytatott küzdelmükről. Belelapoz-
gat, felolvas egy-egy mondatot már eddig is kezében tartott könyvéből, 
a Ben, külügyminiszterből. (Ben, ministre des affaires étrangères, Favre, 
2015). „Egy példányt elküldtem belőle a külügyminiszternek is, de biztos 
vagyok benne, hogy nem olvasta el” ‒ legyint lemondóan. „Erre abból 
következtetek, hogy semmit sem fogadtak meg abból, amit írtam benne, 
pedig, ha én lehetnék a külügyminiszter, megoldanám az etnikumok 
kérdését, és nem lenne háborúskodás sem.” 
Hosszasan taglalja elméletét a kis népek nyelvének és kultúrájának 
védelméről, a földrajzi határok népcsoportok szerinti átrajzolásásról. Ben, 
eredeti nevén Benjamin Vautier érdeklődése az etnikumok iránt ‒ azon 
túlmenően, hogy barátság fűzte őt François Fontanhoz, a nizzai Naci-
onalista Okszitán Párt megalapítójához ‒ abból is eredeztethető, hogy 
ír és okszitán származású édesanya és francia svájci édesapa gyermeke-
ként Nápolyban született, a háború alatt kényszerűségből éltek Svájcban, 
Egyiptomban és Törökországban is, míg végül 1949-ben Nizzában tele-
pedtek le, amit azóta sem hagyott el. 

A hosszú monológ ellenére sem felejt el felelni a feltett kérdésre. „Hogy 
van-e egy népnek kollektív egója? A válaszom az, hogy igen, a népnek 

van egója és be is lép a játékba. Nézzük 
csak az amerikaiakat például Jasper Johns-
szal vagy Rosenquisttel vagy a litvánokat 
Maciunas-szal, Mekas-szal, a Litván kul-
túra klubjával. A népnek súlya van, a nép 
dönt az egó finanszírozásáról.” Minden 
újabb kérdésnél felcsillan a szeme, különö-
sen, ha az olyan, amit akár maga is kitalál-
hatott volna, mint például, hogy választ is 
keres, avagy csak kérdéseket. „Igen, kere-
sem a választ, de csak az olyan választ, ami 
egy újabb kérdést szül.” 

Elég-e egy kérdőjel? ‒ kérdezi valaki. „Van  
egy fontos művész, akit biztosan nem 
ismernek. Úgy hívják, hogy Jonier Marin.3  
Az egyik Velencei Biennálén úgy sétálgatott, 
hogy kérdőjeleket rajzolt a levegőbe. Min-
denki bolondnak nézte. Megkérdeztem 
tőle, hogy mit csinál? Mindenhova kérdője-
leket teszek, válaszolta. Vettem tőle három 
kérdőjelet. Pár évvel később kiállítása volt 
éppen ebben a galériában.” Egyszer csak 
megunja a fekvést, és kikel az ágyból. 
„Nem akarom, hogy a kiállítás statikus 
legyen” ‒ mondja, és cédulákra leírt kérdé-
seit asszisztense kezébe nyomva, megmu-
tatja, hova kell azokat kitűzni. Az asszisz-
tens Szegeden született. Dura Dezső 1956 
óta él Franciaországban, és több mint húsz 
éve dolgozik Ben mellett, szervezi kiállítá-
sait, és nagy része volt a Ben által meg-
álmodott, Fluxust idéző Blois-i múzeum,  
a Fondation du doute (Kétely Alapítványa) 
megvalósulásában is. Ben eltűnik, majd 
néhány másodperc múlva előjön a másik 
teremből kezében egy képpel, majd egy 
másikkal, aztán egy harmadikkal. „Figyel-
jetek rám, esztétikai filozófiai leckét adok, 
ráadásul ingyen” ‒ és beszélni kezd a Pour 
un collection pauvre című sorozatáról, ami-
ből néhányat elhozott a kiállításra. Aztán 
lekerült a falról legutolsó, közelmúltban 
készült képe, a Félek (J’ai peur, 2018) is, 
amiről szintén ad egy rövid leckét a hallga-
tóságnak. Ekképpen zajlott a késő estébe 
nyúló megnyitó, ami nemcsak a galéria 
meghívott és meg nem hívott közönségé-
nek nyújtott maradandó élményt, de a Rue 
de Seine vitrinen keresztül kíváncsiskodó, 
meglepődött járókelőinek is. 

3  Jonier Marin (1946), 1986 óta Párizsban élő 
kolumbiai képzőművész. Az említett performanszára 
Big and Small Questions (Grandi e piccole quetioni) 
címmel az 1979-es Velencei Biennálén került sor.

Ben
Quelle est la question ? 2019, Galerie Lara Vincy, Párizs © Fotók: Cserba Júlia
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Látomások Bartók Béla  
44 hegedűduójára

Haász István kiállítása
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Már írhattam funkciójukat vesztett, egykori szakrális helyekről (pl. a Fővá-
rosi Képtár / Kiscelli Múzeum, a szolnoki zsinagóga, az ipolysági Menora 
Saag Centrum Artis), ahol a parlagon hagyott belső tereket kortárs képző-
művészeti kiállítások rendezésére hasznosítják, ám az egyedülálló, hogy 

egy működő vallási intézményben látha-
tunk ilyen tárlatot. Ilyen párját ritkító jelen-
ség a Donáth László parókus lelkész által 
vezetett Csillaghegy-békásmegyeri evangéli-
kus gyülekezet temploma, ahol most Haász 
István Látomások Bartók Béla 44 hegedűdu-
ójára című kiállítása látható. Az anyagot a 
művész 2018 februárjában mutatta be elő-
ször a svájci Kunsthaus Interlakenban, ahol 
a megnyitón a Luzerni Fesztiválzenekar két 
művésze adta elő Bartók duóit.
Bartók 1931-ben két mélyhegedűre kom-
ponálta 44 duóból álló sorozatát, aminek 
majdnem mindegyik darabja eredeti népze-
nei témák alapján dolgoz fel magyar, szlo-
vák, román, rutén, szerb és arab dallamo-
kat. A sorozat ‒ túlnőve eredeti pedagógiai 
célzatán ‒ idővel hatásos előadási darabbá 
vált. Az átlagosan egy perces remekmű-
vekből két hegedűművész tucatnyit szólal-
tatott meg a tárlat megnyitóján, ahol több, 
mint 60 (!) látogató jelent meg február egyik 
álmos, fagyott vasárnapján. Helyszínünk, a 
templom az evangélikus vallásra jellemzően 
puritán, ahol „...a kerítéstől az oltárig min-
den téglából van...A kívül-belül homogén, 
minta és textúra nélküli anyaghasználat és 
a zárt tömeg robusztus hatást, erős jelen-
létet kölcsönöz az épületnek, a végletekig 
leegyszerűsített, kissé rideg belső térben az 

otthonosságnak nyoma sincs.”1 A helyszín 
tehát ideális.
Darabosan túlbukdácsolva a protokollá-
ris előjátékon, ideje szólnom Haász Ist-
ván műveiről is. A művész egy pályázatra 
benyújtott munkatervében már 2005-ben 
célul tűzte ki, hogy Bartók ezen soroza-
tát feldolgozva „a zeneivel analóg vizuá-
lis struktúrát akar létrehozni.” Tette ezt 
közel tíz éven keresztül, meg-megszakítva 
a zeneművek folyamatos hallgatását.  
A népzenei motívumok feszített tempója és 
tömörsége motiválta, inspirálta a művészt 
arra, hogy miniatúrákat készítsen Bartók 
után szabadon. Ám szó sincs itt illusztrá-
ciókról, sokkal inkább szuverén, önma-
gukban érvényes grafikákat láthatunk a 
nyers téglafalakon. Címadása tényszerű, 
a zeneszerző alliteráló kezdőbetűi után 
Bartók eredeti sorszámozása és az összes 
duó darabszáma áll (pl. BB 5-44, ami a Tót 
nóta zeneműre utal). A 10×10 cm-es mun-
kákat a művész festetlen, sima fakeretbe 
installálta, mélyített paszpartúba ágyazta 
kettesével. Valószínűsíthető, hogy nem  
a duett-jellegre kívánt utalni, hanem így 
levegősebben, elegánsabban érzékelhetőek 
a művek. Technikailag van itt tus, linómet-
szet, pasztell, hullámpapír, kollázs, több-
ször pedig ezek párban járnak (pl. több 
linómetszetét, kollázsát tussal „írja át”).  
A Svájcban állandó helyükre került eredeti 
művek helyett itthon giclée grafikai techni-
kával készült, azonos méretű darabokat lát-
hatunk. Tusrajzaiban a fekete alap-négyze-
tet hat egyenlő téglalapra osztja (BB 43-44) 
vagy kilenc egyforma négyzetet jelöl ki a 
képtérben (BB 34-44), van pedig, hogy tizen-
hat apróbb négyzetre bontja hálórendszerét 
(BB 17-44). Ezen művek közös jellemzője, 
hogy számos téglalap és négyzet fehéren, 
szabadon lélegzik, míg a központi fragmen-
tumokban vízszintes vagy/és függőleges csí-
kozás, párhuzamos vonalkázás fut. Ezeket 
a parallel struktúrákat a négyzet sarkaiból 
indított, majd derékszögben megtörő egye-
nesekkel ellenpontozza, így adva ritmust 
vonalai rendszerének. Linómetszeteiben 
megjelennek a Haászra oly jellemző sárga 
színvariációk (BB 5-44; BB 8-44). A felszínen 
vastagabb fehér árkok, vájatok, rések fut-
nak, melyek vonalvezetése párhuzamosan 
csatornázott vagy éppen trapézokat ad ki. 
Mindezeket felerősíti, hogy fehér vonalait 

1 In: Simon Viktória: A kortárs evangélikus építészet 
sajátszerűségei, DLA értekezés, Budapest, 2009)

Haász István
BB 17-44, 2007–2017, 
papír, tusrajz,  
10 ×10 cm  
© Bertalan László

Haász István
BB 5-44, 2007–2017, linómetszet, tus, 10 ×10 cm © Bertalan László

Haász István
BB 31-44 , 2007–2017, kollázs, tus, 10 ×10 cm © Bertalan László
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Wolsky András újabb munkái szerves folytatását és részét képezik 
annak a vizuális kutatási programnak, amit a 90-es évek közepén kez-
dett el egy, ha úgy tetszik, determinisztikus rendszerterv mint szándékolt, 
előre átgondolt konstrukció, és az azt módosító véletlen együttes hatásá-
nak vizsgálatára. Ezek a kutatások vezettek a diplomamunkájában (1996) 
alkotott konceptuális műhöz, egy Budapesten megtett, a város közép-
pontját jelentő helyről induló fizikailag kivitelezett véletlen bolyongás 
vizuális lenyomatához. Wolsky kockadobással, és egy ahhoz kapcsolódó, 
jól definiált irányítási algoritmussal (balra, jobbra, előre, hátra és még két 
lehetőség ‒ vissza, illetve még egyszer az előző szám adta szabály szerint 
mozogva) tervezte meg a séta útvonalát. Ez egy valódi kísérlet volt a város 
leképezésére, a véletlen mintavételezés metodikájának alkalmazásával. 
Miután a város közepe messze nem a Kígyó utcában van, hanem a Nép-
ligetben, a véletlen úgy hozta, hogy a bozótosban többször is elsétált egy 
szolgálatban lévő prostituált előtt, akivel tudatnia kellett, hogy ‒ hozzá 
hasonlóan ‒ ő is dolgozik. Wolsky számára a determinált struktúra és a 
sztochasztikus (véletlen) hatás keveredése azóta is vizuális kutatásának 
központja. Mennyire irányítható a véletlen? És mi irányítható benne?  
A szórása, a korrelációs szerkezete, spektrális eloszlása, vagy egyéb való-
színűségi jellemzői? A sáv széles: a semmi véletlent nem tartalmazó deter-
minisztikus kompozíciótól, mint például egy négyzet forgatása vizuálisan 
kellemes helyzetekbe, egészen a tisztán véletlen fehér zajig, mint például 
a fej-vagy-írás szabály szerint rendezett negyvenezer fekete, illetve fehér 
négyzet alkotta imázs, à la Morellet. És mi mindennek az esztétikai jelen-
tése? Mennyiben festői ez s mennyiben hideg kalkulálás? És mi van a két 
szélsőség között? Mi az, hogy strukturált sztochasztikus kép s mit jelent 
az, hogy dinamikus?
Wolsky ezekre a kérdésekre keres lehetséges válaszokat. Egy olyan 
nagyívű nemzetközi vizuális kísérlet részese és hiteles folytatója, ami 
száz éve kezdődött 1918-ban Sophie Taueber-Arp és Hans Arp „való-
színűségi törvényszerűségeket követő” Duo-Collages (1918) sorozatával, bár 

annak fontosságát akkoriban csak nagyon 
kevesen vették észre ‒ ha egyáltalán észre-
vették.
Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a dada 
is javában élt a véletlennel, de inkább az 
esetlegességgel s nem a véletlen, mint mód-
szer tudatos alkalmazásával. Így van köze 
a véletlenhez Henri Michaux, Jackson 
Pollock, meg a többi gesztusművész mun-
kásságának is.
Wolskynál a véletlen azonban nem esetle-
gesség, hanem tudatos része a képalkotás 
folyamatának és csakugyan beleillik az 
Arpok kezdte folyamatba. A Duo-Collages 
sorozat hatására és tulajdonképpen 
annak folyatásaként készítette François 
Morellet negyven évvel később első 
Eg y telefonkönyv páros és páratlan szá-
mait követő háromszögek véletlen eloszlása 
(Répartition aléatoire de triangles suivant 
les chiffres pairs et impairs d’un annuiaire 
telephone) című híres sorozatát. Morellet 
így írt az alkalmazott módszerről: „A rend 
és rendetlenség házasítása és a kérdés, 
hogy melyik okozza melyiket, valamint 
hogy melyikük zavarja a másikat mindig 
is izgatott. … Rájöttem, hogy a véletlen 
segíthet újraéleszteni (és felrázni) azo-
kat a rendszereimet, amelyek ‒ csücsülve 
babéraikon ‒ már békésen szunyókáltak. 
Imádtam a bosszantást, az irritációt, azokat 

itt-ott fekete tus-léniákkal határolja, melyek 
vinklibe hajolva bemozgatják a képet.  
Az egyik fekete-fehér (és ezek szürkéllő 
átmeneteit felvonultató) kollázsába szin-
tén belenyúlt tussal, melyek így egymást 
transzparensen átfedő síkidomokat adnak 
ki (BB 31-44). Pasztelljei viszont ‒ legyenek 
bár egy CD-borítónál is kisebbek ‒ gaz-
dagon kidolgozottak, hivalkodóan szépek  
(BB 1-44; BB 6-44; BB 26-44). A már isme-
rős horizontális-vertikális, ferdén vagy 
derékszögben megtörő vonalak által 
határolt területeken szitáló, párás, ködös, 
szfumátós mezők jelennek meg, világosod-
nak ki és sötétülnek el. Ezek az érzékeny-
érzéki részletek felvetik a kérdést: geomet-
riába hajló lírai absztrakcióval vagy pedig 
lírába tartó geometrikus absztrakcióval 
állunk-e szemben? A verbális dekódolás 
teljesen felesleges! Ezeket a munkákat 
nézni és átélni kell. Hullámpapírból hajto-
gatott művein megjelenik egy organikus, 
spirálosan kanyargó motívum (BB 7-44), 
egyféle „varrottas”, ami az alapanyag hul-
lámzó felszínét fogja össze / választja szét. 
Másutt a hullámtaraj vízszintesen és füg-
gőlegesen futva osztja meg a képteret, hogy 
a mű centrumában átlósan dinamizálja a 
minimális beavatkozással készült művet  
(BB 15-44). Haász kollázsainak szín- és 
formavilága, textúrája és faktúrája pedig 
legkarakteresebben a művésznek a 90-es 
években festett vászon alapú, kollázsolt 
akril/olaj műveire emlékeztet. Az alap 
fekete-fehér-szürkés, geometrikus formákat 
egymás mellé rendelő szövetére Haász szí-
nes (sárga, narancs, zöld, stb.) lapokat app-
likál, melyeket fekete síkidomokkal párosít  
(BB 10-44; BB 40-44). Ezek a munkák feszí-
tett sorrendiséget, mértani hierarchiát és 
a nagyobb fragmentumok primátusát jele-
nítik meg. A halk háttér előtt hangosan 
ütközteti a mű „tábláit”. Táblákat mon-
dok, hiszen Haásznál teljesen mindegy a 
mű mérete, ahogy Bartóknál lényegtelen  
a duettek időtartalma. A svájci bemutatón a  
koncert idejére a falra is kivetítették a mini-
atúrákat. Én a számítógépem képernyőjén 
nagyítottam a képeket, majd hitetlenkedve 
kellett megállapítanom, hogy azok „nem 
esnek szét”; színeinek konstellációja, motí-
vumainak pozicionálása, a részletek kidol-
gozottsága ugyanolyan precíz, mint nagy-
méretű vászonképei esetében. Haász István 
miniatúra sorozata a bizonyság arra, hogy 
a művész kis méretben is képes „nagyban 
gondolkodni.”

S Z Ö L L Ő S I - N A G Y  A N D R Á S

Wolsky András  
véletlen dinamikája

H á r o m  H é t  G a l é r i a ,  B u d a p e s t

2 0 1 9.  f e b r u á r  7  —  f e b r u á r  2 7.

Haász István 
BB 15-44, 2007–2017, hullámpapír, kollázs, 10 ×10 cm © Bertalan László

Haász István 
BB 10-44 , 2007–2017, papír, kollázs, 10 ×10 cm © Bertalan László
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kázik a mindenséggel, vajon miért mondta? 
Mert a szubatomi fizikában elvész a jövő 
meghatározásának lehetősége. Az alapvető 
törvények pusztán statisztikák. És Einsteint 
megrémítette az ilyesmi; ő klasszikus new-
toni elveken nevelkedett.”
Bár a véletlen szerepének felismerése a 
művészetben új volt, ámde mégis létezett 
folytonosság a művészet korábbi törté-
netével. Pont Morellet kapcsán így ír az 
akkor már Párizsban élő francia-magyar 
[François] Molnár Ferenc: „… megem-
líteném Cézanne-t a kétségeivel együtt … 
ha megértjük Cézanne kétségeit, akkor 
megértjük Morellet festészetét … Figye-
lem, véletlen hívei, sokat kell ahhoz gon-
dolkodni, hogy a valószínűségek alapján 
alkossunk valamit. Akik a véletlentől fél-
nek, kövessék Cézanne és Morellet gondol-
kodásmódját.”
Persze nem csak Morellet volt az, aki észre-
vette, hogy itt valami alapvetően újról van 
szó, részint a világ működésének megértésé-
ben, részint egy teljesen új művészi alkotói 
attitűd megteremtésében. Hadd utaljunk 
itt a filozófus Max Bense és a Stuttgarter 
Schule információesztétikai munkásságára, 
valamint a strukturalizmus és a szemiotika 
megjelenésére. A digitális számítógépek tel-
jesen új lehetőségeket nyitottak a művészi 
kifejezés tekintetében is. A hatvanas évek 
derekára tehető a számítógéppel generált, 
vagy annak használatával készült genera-
tív, illetve algoritmikus művészet megjele-
nése, amelyekben a véletlen meghatározó 
szerepének felismerésével ‒ és alkalmazá-
sával ‒ immár szerves egységbe kapcsoló-
dik a tudományos eszköztár és a művészi 
alkotás módszertana. A közös módszertan 
nemcsak analógiákat, hanem azonosságo-
kat is mutat. 
Max Bense azzal érvel, hogy egy generatív 
mű létrehozása során a véletlenszám-gene-
rátor biztosítja a mű „előrejelezhetetlenségét”, 
amely egy programozott műalkotás sajátja. 
A festőnek van „makroesztétikai koncep-
ciója”, de mindaddig, amíg az utolsó ecset-
vonással el nem készül nem tudja, hogy a 
„mikroesztétikai” részek milyenek lesznek. 
Bense szerint „a művészet a meglepetés léha 
természetén alapszik”.
Sajnos manapság sokan elfelejtik a hat-
vanas években lezajlott fontos változáso-
kat a képzőművészetben. A zágrábi Nove 
Tendencije sorozat ehhez meghatározó mér-
tékben járult hozzá. Itt fejtette ki Abraham 

a baleseteket, amelyeket a programozott 
koincidencia okoz és nem önkényes művé-
szi döntéseim szubjektivitásából fakadnak.”1

Voltaképpen ehhez az elvhez ragaszkodik 
Wolsky is, tudatosan felismerve, hogy a 
művész a maga sajátos eszközeivel reflektál 
a korra, amelyben létezik, a korra, melyben 
a dinamikus változás és a véletlen megha-
tározó meghajtók.
Az bizonyosan nem véletlen azonban, hogy 
a véletlen szerepének a fizikai alapjelensé-
gek leírásában való megértése és a vélet-
lennek a művészetben való megjelenése 
időben nagyon közel esik egymáshoz. Úgy 
látszik, hogy így kerek a világ. A húszas évek 
végének kvantummechanikája véglegesen 
megváltoztatta a newtoni mechanikán és a 
Laplace-i determinizmuson nyugvó világké-
pet, és ezzel alapvetően újat hozott világunk 
megértésében. Gregory J. Chaitin ameri-
kai matematikus pikírt megjegyzése szerint:
„A véletlen századunk fizikájának alap-
vető, ám sokat vitatott gondolata. Amikor 

1  François Morellet: 20 lignes au hasard, 1971.

Moles, hogy a tudomány és a művészet folyamatai a kísérletezésen át 
függenek szorosan össze. A hagyományos művészet a trial-and-error 
próbálgatáson alapuló elvét követi, szemben a tudományos kísérlet 
következetességével, megismételhetőségével és szigorúságával. A kísér-
let módszertana alapvetően eltér a „spontán géniusz művész” intuíción 
alapuló önkifejezésétől. Mivel egy kísérlet jól algoritmizálható, a digitális 
számítógép ideális eszköz esztétikai kísérletek végzésére és új esztétikai 
értékek létrehozására.
A tudományos kísérlet elveinek a művészetben való alkalmazását illetően 
Moles hangsúlyozza, hogy: „A kísérletezés a lehetőségek rendszerezése 
valamint feltárása és alapvetően más mint a próbálgatás. Amit az elmúlt 
húsz év művészetében láttunk az mind próbálgatás volt és nem komoly 
elemzés. … A kísérletezés egy algoritmikus feladat …A művész többé már 
nem manuálisan kezeli a tárgyakat és színeket, hanem algoritmusokat 
használ, amelyek szükségképpen absztraktak … A művész szerepe innen-
től kezdve algoritmusok felépítése a lehetőségek szisztematikus feltárására. 
(...)”
Ez a művészi attitűd az, ami Wolsky András rendszerelvű művészetét és 
vizuális kutatási programját jellemzi, felismerve, hogy a véletlen mindig 
és mindenhol ott rejtőzködik és léha természetével művészetet hoz létre. 
De az sem baj, ha éppen ott van Wolsky András is, aki kordában tartja a 
véletlenül viselkedő dinamikus fenevadat.
Hadd zárjam írásomat Molnár Ferenc paraf-razeálásával: „(...) ha meg-
értjük Morellet kétségeit, akkor megértjük Wolsky festészetét (...) Akik 
a véletlentől félnek, kövessék Morellet és Wolsky gondolkodásmódját.”

Wolsky András 
Inter-Space, 2019, fa, vászon, akril, 55 × 55 cm darabonként

Wolsky András 
A véletlen dinamikája, Három Hét Galéria, 2019. február 7–27.

Wolsky András 
A véletlen dinamikája, Három Hét Galéria, 2019. február 7–27.
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1. Előzmények: a halál jelentésrétegei
Mi történik az emberi testtel a halála után? A szükségszerű biológiai 
folyamat, a lebomlás végén vajon marad-e még valami az emberből? 
Berszán Zsolt pályája kezdetétől fogva erre a kérdésre keresi a választ. 
Ezzel párhuzamosan a fekete színben és a hozzá rendelt organikus for-
mákban felismert transzcendencia felmutatása is kiemelt törekvésként 
jelenik meg művészetében –a korai festményekben ugyanúgy, mint az 
érettebb korszakot bevezető Genezis projekt című kiállításának1 művei-
ben. Később ehhez hozzáadódik még egy jelentésréteg, ami a Velencé-
ben megrendezett, Decomposition (Bomlás) című tárlaton válik szembe-
tűnővé.2 A Genezis-projekt az alternatív genezis problémáját járta körbe: 
nem az emberi élet aspektusából, hanem a természet örök körforgásának 
inhumán szférája felől fogalmazva meg azt a kérdést, hogy vajon mikép-
pen ébred élet a halálban. Ott a művész a féreg szimbolikus alakját állí-
totta az általa reprezentált világ középpontjába, lecserélve az emberi vilá-
got egy dezantropomorf, ismeretlen univerzumra. A Decomposition-ban 
viszont a halott ember testének degradáló vonatkozásai kerültek előtérbe.
A velencei tárlaton, az egykor sóraktárként funkcionáló kiállítócsarnok 
téglafalain nagyméretű grafikákat és festményeket láthattunk, amelyek 
egytől egyig feketék voltak. Ezek a művek nem egyszerűen a festészeti 
relevanciájú, malevicsi feketeséggel szembesítettek, hanem azzal a fajta 
feketeséggel is, amit Adorno gondolatai nyomán Auschwitz „fekete lyu-
kaira” adott válaszként értelmezhetünk. Adorno szerint Auschwitz után 
többé nincs hiteles festészet a feketeség tónusai nélkül: „A radikális 
művészet ma sötét, fekete alapszínű művészetet jelent. […] Az eszközök 

1 Berszán: Genezis-projekt. MODEM, Debrecen, 2010. március 11 ‒ június 20.
2 Berszan: Decomposition. Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 A.S.D. kiállítóterme, 

Velence, 2014. június 6 ‒ július 6. 

elszegényedésével, amelyet maga után von 
a feketeség eszménye, sőt bármely tárgyila-
gosság is, elszegényedik a megköltött, meg-
festett, megkomponált is, ez beidegződik 
a leghaladóbb művészetekbe a némaság 
peremén.”3 Az ekkoriban készült művek 
mind erre a gondolatra reflektálnak: a 
ceruzarajzok érzékeny, sűrűre szőtt vonal-
hálóikkal, az olaj-szilikon képek erőteljes, 
strukturált felületeikkel hozzák létre azt 
a világot, amelyből kibontakozik a Soá és 
más népirtások traumája. S bár e kompozí-
ciók nem figuratívak, erőteljes és strukturált 
felületeik révén valamiképpen mégis narra-
tívát teremtenek: a sötét halmokból mintha 
emberi holttestek mozdulatlanná dermedt 
formái tűnnének elő.
Berszánnál nemcsak a kétdimenziós ‒ fes-
tészeti és grafikai ‒ művek feketék, hanem 
a betonból, fémből, szilikonból létrehozott 
szobrok is. A fekete szobroknak annyiban 
van ábrázoló erejük, amennyiben testeket 
idéznek meg. Persze nem az ember eszmé-
nyét tükröző, ép emberalakokat, hanem fel-
ismerhetetlenségig torzított testtöredékeket, 

3 Theodor W. Adorno: Esztétikaelmélet (Teller Katalin 
fordítása; kéziratban). Idézi: Georges Didi-Huber-
man: Túl a feketén (Forgách András fordítása). 
Jelenkor, Pécs, 2016. 12–13.

amelyeket csak az acélkeret tart egyben, 
melybe ‒ levegőbe lógatott emberma-
radványokként ‒ fémhuzalokkal vannak 
kifeszítve. A velencei tárlaton a szobrok 
mellett koporsóra emlékeztető, betonból 
és fekete műanyagból készült objektek is 
szerepeltek. Azonban a koporsók körvona-
lai is eltűntek. Mintha csak erózió támadta 
volna meg a szilárdnak hitt anyagot: a 
felületek és az élek elmosódtak, átadták 
helyüket az alattuk fekvő, bomlásban lévő 
emberi testnek, az organikus formáknak.  
A kiállítás végében egy olyan, helyspecifikus 
installáció épült fel, amely az individuum 
„belső koporsóját” modellálta: belépve az 
ember nem egyszerűen a sötétség hátbor-
zongató tapasztalatával, hanem önnön 
ürességének szorongást keltő érzésével, a 
nem-lét váratlanul feltáruló lehetőségé-
vel találkozott. A néző a rá záruló koporsó 
belső oldalfalain egyenesen az emberi 
test sérülékeny szöveteit láthatta, saját 
teste felbomlásának rettenetes vízióját, 
s a koporsó szilárdnak hitt anyagának 

erjedését. A szögletes faszerkezet kemény matériája ugyanis az instal-
láció építéséhez használt anyagstruktúrának, a tekergőző szilikonnak 
köszönhetően, a néző szeme láttára változott gomolygó feketeséggé.
Aligha vonhatjuk kétségbe, hogy az emberi test a halál után nem marad 
egyben, nem szellemül át, és nem emelkedik az égbe úgy, amiképpen 
Jézus Krisztus és Szűz Mária teste (legalábbis a mennybemenetel keresz-
tény teóriája szerint) ‒ hanem megsemmisül. A test, ami pedig az 0 
ember legsajátabb földi tulajdona volt, az a „dolog”, amivel élete során a 
leginkább azonosult, nem váltódik meg: a halál után részekre bomlik és 
szétrohad. Az életösztöne által meghatározott létező számára ez jelenti 
a legnagyobb kétségbeesést, ez váltja ki a legmélyebb szorongást. A földi 
élet végességének tudása ugyanakkor nem csak az egyes individuum szá-
mára jelent próbatételt, hanem ‒ egy másik perspektívában ‒ az egész 
emberiség számára. Hiszen a történelem semmi másból nem áll, mint 
a bomlás példázataiból: a háborúk, a gyilkosságok, a testi elmúlás törté-
neteiből. Berszán grafikáiból, a forma nélküli gomolygásként ható, első-
ként narratíva nélkülinek tetsző ceruzarajzokból, melyek a szürkeség és 
a feketeség, a vonalas szerkezet és a homogénné simított felület közötti 
tág intervallumot járják be, a haláltáborok „temetői” bontakoznak ki: 
hullahegyek, lélektől megfosztott, megcsonkított, rothadó testek halmai.  
A velencei kiállításra készült grafikákon valójában nem is testek láthatóak, 
hanem megrendülést keltő embermaradékok. 
A 2014 után létrehozott alkotások ennél is tovább lépnek: dekonstruálják 
a jelentésadás gesztusát. Megelőlegezte ezt a dekonstrukciós gesztust  

S Z É P L A K Y  G E R D A

Emberi maradék

Poszthumán perspektíva 
Berszán Zsolt művészetében

Berszán Zsolt
Genezis projekt, 2010, MODEM, Debrecen
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a kolozsvári Objet című kiállításon4 bemu-
tatott szürke kőtömb. Az a „halott szobor”, 
amely két, egymással szemközti falra ins-
tallált grafika között dísztelen masszaként 
feküdt a földön, s amely mintha a megfor-
máltságból a forma-nélküliségbe átlépő 

4 Zsolt Berszan: OBJET, Bázis Galéria, Kolozsvár, 
Románia, 2012. febuár 24 ‒ április 28.

anyagnak a tárgyi felmutatása lett volna. A szürke kőtömb úgy vált tárgy-
gyá, azaz szoborként meghatározható objektté, hogy közben megfosztotta 
önmagát a tárgyiság státuszától. Azaz még-nem-szobor, már-nem-szobor, 
hanem valami más lett, olyasmi, ami dolognak is alig nevezhető: objet, 
az élet maradéka. Julia Kristeva bolgár származású francia filozófus 
azt a tárgytalan tárgyat nevezi objetnek, ami még éppen megragadható 
az önmagát, a saját dologiságát, pusztulásnak való kitettségét elutasító 
én számára, de már csak az elutasításban. Objet egy kihulló hajcsomó, 
egy gennyes seb vagy akár maga a holttest, azaz minden, ami az élő test 
maradékának számít.5 Berszán szoborszerű megformáltságot levetkőző 
betontömbje ilyen ‒ felnagyított ‒ maradékként volt a földre fektetve.
Valójában már a korábbi, a Decomposition-on bemutatott műalkotások is 
ezt a maradék-mivoltot reprezentálták. Látványuk megalázta a befoga-
dót. A maradék láttatása nem más ugyanis, mint a végességgel való radi-
kális szembesítés. Berszánnál a halál visszataszítónak tetsző folyamatai 
nem naturálisan, nem realista hűséggel, hanem elvontan, utalás-szerűen 
vannak megjelenítve. Sőt, a fekete matériákon, az elsimított felületeken 
megcsillanó fény szépséget kölcsönöz a jelentésükben inkább az „undorí-
tóhoz” közelítő tárgydaraboknak. Ez a kettősség további ‒ imaginárius és 
szimbolikus ‒ jelentésrétegek feltárulását teszi lehetővé. 
A 2016-os Dissecting the Unknown című berlini kiállítás,6 amely a 2014 után 
készült művek összegzésére szolgált, ugyancsak a halál megkérdőjelezhe-
tetlenségét állította. Az itt bemutatott művek az emberi matéria felbomlá-
sának a láttatása révén arra a legvégső kérdésre mutattak rá, amit releváns 
módon csak egy utolsó szemtanú tehetne fel: ha a test elpusztul, marad-e 
valami az emberből? Ez az emberi határait érintő kérdés az egyik legfon-
tosabb kortárs filozófiai diskurzusba vezet be: a poszthumanizmusba.
Berszán a „poszthumán kondíciót” mint a jelenkori létezésünket lényegi-
leg meghatározó minőséget a magyar és a román képzőművészetben az 

5 Vö. Julia Kristeva: Bevezetés a megalázottsághoz (Kiss Ágnes fordítása). Café Bábel, 1996 / 
20. szám, 169–184.

6 Zsolt Berszan: Dissecting the Unknown. Anaid Art Gallery, Berlin, 2016. április 29 ‒ június 30.

elsők között tematizálta ‒ mára ez a téma az egész közép-kelet-európai 
régióban meghatározóvá vált. Berszán azáltal tud a poszthumán festészet 
és szobrászat karakteres egyéniségeként megmaradni, hogy ő ezt a minő-
séget kizárólag a feketén keresztül mutatja fel. A feketén keresztül nem 
csak az emberi test határaira (a bomlásra, az átalakulási folyamatokra) 
és a végességre mutat rá, hanem egyúttal az emberi kultúra végére, s a 
létezés nem-emberi perspektíváira is. Legújabb munkáiban két új törek-
vést láthatunk kibontakozni, mindkettő egy-egy teoretikusan megfogal-
mazható kérdés megválaszolására irányul. Az első kérdés a filozófiai kon-
textus mellett esztétikai érdekeltségű: mi van a „a feketén túl?” A másik 
kérdés ontológiai síkon nyer értelmet, hiszen a halott és szétbomló test 
darabjainak jelentésére irányul. A kérdés így hangzik: az emberi maradék 
meddig rendelkezik az embert megillető identitással, jogokkal, humaniz-
mus-karakterrel? Avagy meddig ember az ember? Mekkora és miféle az a 
legkisebb materiális maradék, ami még képes az ember-mivolt tanúsítására?

2. A feketén túl: felsebzés
A végesség alapszínében fellelhető más minőségekhez és más tónusok-
hoz a felsebzés művészeti gesztusán keresztül érkezik el a kolozsvári 
képzőművész. A 2016 után készített munkákon a fekete árnyalataiból 
élénk színek türemkednek elő. A legszembetűnőbb szín ahhoz a vörös-
höz hasonlít, mint amit például Anish Kapoor húst imitáló szobrairól 
ismerünk; vagy említhetjük azt a brutális kéket, ami Yves Klein „nem-
zetközi kékjét” parafrazeálja. Ám ezek az erőteljes színek Berszánnál nem 
kezdenek el rivalizálni a végesség színével, nem annak ellenpontjaiként 
mutatkoznak meg, ellenkezőleg, alárendelődnek az általa megteremtett 
fekete világegésznek. A színek a feketeség alól ugyanis csak apró réseken 
és nyílásokon keresztül törnek elő, valahogyan úgy, mint amikor a fel-
sebzett emberi bőr alól elkezd kifolyni a vér, aminek látványtól az ember 
kénytelen rádöbbenni, hogy a fényes és sima testfelület alatt sebezhető 
matéria rejtőzik.
A fekete felsebzésének folyamata a szürke szín megjelenésével kezdődött. 
A szürke a feketével szemben más minőséget képvisel, ugyanakkor ebben 
a művészeti univerzumban nem tekinthető autonóm színnek úgy, aho-
gyan azt például Gerhard Richternél tapasztaljuk. Berszánnál a szürke 
a fekete tónusa marad. Ezt a tónust eleinte eleve csak a feketének médi-
umot biztosító fémlemezek jelenítették meg natúr felületeikkel; később a 

„fémszürkeség” mint festett (azaz absztrahált) szín a festmények kompozí-
cióiba is beépült; a 2016-os objektektől kezdődően lépett át új jelentésme-
zőbe. A fémtábla ezeken az objekteken immár nem puszta hordozó felület, 
hanem az a szürke matéria, ami engedi előtörni az alatta rejtőző, „valódi” 
színt: a feketét. 
A cím nélküli objektek fémlemezeit a művész durván munkálja meg: 
különféle hegyes szerszámokkal, ütő- és vágóeszközökkel megsérti, össze-
ütögeti, felhasogatja, aminek eredményeként a sima felületből kitürem-
kedve „sebesülések” nyomai bukkannak elő. Ez a durva megmunkálás 

‒ amelynek kapcsán energikus mozzanatról beszélhetünk ‒ párhuzamba 
állítható az informel festészet azon törekvéseivel, amelyek egyfelől az alko-
tási folyamattól idegen eszközöket vonnak be a létrehozásai folyamatba, 
másfelől azokkal átszakítják a vászon felületét. Berszánnál ugyanez a 
művészeti aktus megy végbe, de nála a fizikai erőt reprezentáló aktusok 
értelme nem áll meg az esztétikum szférájánál, hanem ontológiai jelen-
tésre tesz szert. A kolozsvári képzőművész addig üti és hasogatja a fémle-
mezt, amíg azon seb keletkezik. S ahol ketté nyílik az anyag, ott előtörnek 
‒ utat és formát találva maguknak ‒ a feketeség szilikonfoltjai. A sebből 
kitüremkedő, egymásra tekeredő szilikoncsíkok nem maradnak meg a 
kétdimenziós fémlap síkjában, hanem ‒ a Clement Greenberg-i festészeti 

laposság-eszméjéből kiindulva7 ‒ szobrá-
szati felületet, azaz térbeli tárgyat hoznak 
létre. Mindez a festészet metanyelvére 
lefordítva azt jelenti: a médiumul szolgáló 
anyag sima felülete révén nem „helyet ad” a 
rá felhordandó festéknek, hogy azokból egy 
„ártatlan világ” ‒ azaz „csak” szimbolikusan 
értelmezendő motívumok, színek és for-
mák struktúrarendszere ‒ bontakozzék ki. 
Ellenkezőleg: a „szelíd teremtés” ideájával 
szemben az agresszív művészeti aktus nyo-
mán itt transzgresszió megy végbe: a felület 
átszakítása révén az anyagnak azért kell  
felhasadnia, mert csak a sebesülés révén 
tud megnyílni önmaga, azaz saját mély-
sége felé. A mélyből pedig mintha az anyag 
fekete lelke, vagy még inkább az anyag vére 
törne elő. 
A felsebzés nyoma látható Berszán 2016 után 
létrehozott, miniatűr szobrain is, melyek 
gyakorta nem is értelmezhetők önálló jelen-
tésre törekvő formaként. A szobrok struktú-
ráját adó, egymásra tekeredő szilikoncsíkok 
legtöbbször olyan hatást keltenek, mintha a 
fekete festékgöröngyök puszta felnagyításai 
lennének. Máskor a szobrokban emberszerű 
alakot vélünk felfedezni, ugyanakkor az 
alakok éppen csak emlékeztetnek a humán 
formavilágra, torzulásaik és csonkolásaik 
révén a poszthumánba és az inhumánba 
vezetnek át. A sorozat egyik legfontosabb, 
méretét tekintve legnagyobb darabján egy 
félig emberforma, félig féregre emlékezetető 
lényt látunk, amint a fizikailag és festésze-
tileg egyaránt megmunkált fémasztalon 
hason fekszik, illetve csúszik. Esztétikai-
lag ezt a formát úgy értelmezhetjük: a két-
dimenziós felület hasadékából egy puszta 
festékkupac türemkedik elő, melynek „teste” 
nem más, mint maga a feketeség. Berszán 
tovább megy, amikor a felsebzés gesztusát 
nem állítja meg a felület áttörésénél, hanem 
folytatja ebben a „fekete testben”, immár 
nem pusztán a fémtáblát, hanem a fekete 
festéket és a fekete szilikont is megsebezve.  
A szilikoncsíkok közötti résekből előbukkanó 
vörös színű festékrögök olyan hatást keltenek, 
mintha valóságos testi sebekből csorogna ki 
a vér. A vörös mint elkülönülő szín itt sem 
válik autonóm „világminőséggé”, nem szol-
gálja a feketével szembeni opponálást, ellen-
kezőleg, a vörös a fekete test húsaként adja át 
magát az érzékelésnek. 

7 Vö. Clement Greenberg: Modernist Painting (1960). 
Art & Literature, no. 4, Spring 1965, 193–201. http://
am-rieu.name/IMG/pdf/greenberg_modernist_
painting_1960.pdf
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ceruzarajzokon is, amelyek nem autonóm 
színekből szerveződő kompozíciók: a szí-
nek a feketeség árnyalatai. A zöldek, a lilák, 
a rózsaszínek, a narancssárgák éppen csak 
felderengenek a sűrű szövésű fekete háló 
alatt, a szétnyíló réseken át láthatóvá téve a 
felsebzett feketeség mélyét. A rajzok a Soá és 
más tömegmészárlások témáit elevenítik fel, 
akárcsak a 2014-es művek, azzal a különb-
séggel, hogy itt színes tónusok is felderenge-
nek. Csakhogy ezek a tónusok nem ígérik a 
traumán való túllépést, nem válnak a törté-
nelmi borzalom ellenpontjaivá ‒ a mindent 
elborító, mindent bekebelező feketeségre 
utalnak. Úgy is fogalmazhatnánk: a fekete 
háló itt nem egy szép és harmonikus világra, 
nem a mindennapi élet könnyűségére borí-
tott sötét fátyol, melyet csak fel kell lebben-
teni ‒ a fekete csapdába ejt, körülkerít, elle-
hetetlenít minden olyan minőséget, amely 
a gondtalan létezéshez és a felejtéshez kötő-
dik. A színek révén tehát éppenséggel a Soá 
utáni újjászületés lehetőségének még radi-
kálisabb megkérdőjelezése történik meg; 
a fekete háló motívuma a humanizmus 

értékeit maga mögött hagyó trauma felold-
hatatlanságának a szimbólumává lényegül. 
A „sötétség leple” alatt feltáruló, értelmet-
lenül és jelentés nélkül gomolygó tónusok a 
reménytelenségre, a kiúttalanságra utalnak. 
A színek nem feloldják a feketét ‒ még feke-
tébbé teszik.8

3. Poszthumán dekonstrukció: ember- 
törmelék
Berszán a fekete felsebzésének gesztusával 
párhuzamosan tovább bontja a formákat is, 
pontosabban dekonstruálja az emberalakot 
mint idealisztikus egységet, mint egészlé-
tet; éppen úgy, ahogyan a testet bontja le a 
halál utáni rothadás mind kisebb részekre, 
a legparányibb alkotóelemekig, egészen 
addig, ahonnan már derogálóan önmaguk-
ban valókká, értelmetlenekké válnak ‒ jól-
lehet, még akkor is élettel teltek. Az imént 
a szobrokról már megállapítottuk: nem 
rendelkeznek olyan figuratív tartalommal, 
amely jelentésadó volna, s nem azért, mert 
az absztrakció révén a teljes kiüresedésig 

8 Részletesebben elemzem a „fekete felsebzésének” 
problémáját az alábbi, angol nyelvű katalógusban:  
G. Széplaky: Wounding the color black. On Zsolt 
Berszán’s art. Asociatia BAZIS, Cluj Napoca, 2018.

és lecsupaszításig jutottak. Értelmetlenségük sokkal inkább a halállal 
magyarázható; csakhogy ehhez rögtön hozzá kell tenni azt is: ezeket a 
szobrászati kompozíciókat éppenséggel az organikus világ, a szerves 
anyag, az élet formanyelve határozza meg. A megnevezhetetlen motívu-
mok, bár a pusztulásnak indult test részeit idézik fel bennünk (végtagokat, 
csontokat, húscafatokat), formailag mégse a halált, avagy a mozdulatlan-
ságot reprezentálják, hanem az élővilágot. Vagyis Berszán szobrai, miként 
a vásznak és a rajzok is, arra világítanak rá, hogy az emberi töredékekben, 
a csonkolt darabokban élet lüktet. Mindez a féregmotívum köré épített 
Genezis-projektből érthető meg leginkább: a fordított teremtés azon gon-
dolatából, mely szerint a halott ember szerves maradékában a lebontást 
végző férgek egy új élet kezdetét biztosítják.9

De mit mutat fel egy csonkolt, bomlásnak indult testrész ‒ önmagában? 
A legújabb sorozat szürke festményekből áll. Ezek a festmények „laposak”, 
nem strukturált a felületük, ami új elem ebben az oeuvre-ben, hiszen 
korábban az összes szilikonból és olajfestékből létrehozott kétdimenziós 
mű szobrászati minőségekkel rendelkezett. A szürke tónusokból szerve-
ződő motívumok a képmező közepén egyensúlyozva lebegnek a szintén 
szürke háttér előtt, majdhogynem belevesznek, alig-alig kivehető a kom-
pozíció egészéből a jelentésnélküli testmaradékra utaló, organikus forma. 
A szürke a feketének az a tónusa, ami fehérséggel telítődik, s ahol iga-
zán világossá válik, ott valósággal fény járja át. A szürke színű, semmi-
ben lebegő, testtöredékekre emlékeztető alig-formák éppen ezért olyanok 
ezeken a vásznakon, mint amiket fény itat át. A fény a transzcendencia 
jelenlétére utal. Miközben tehát a poszthumán és az inhumán létminőség 
felé húzó embermaradékok a szerves anyag törmelékeiként tűnnek elő, s a 
földre utalnak, a földben a féreg jóllakottságára, felidézve ezzel bennünk 
azt az undort, amit a halálba húzó (kihulló, megbetegedő, elpusztuló) 
testrészeinkkel szembeni abjekció során érzünk ‒ aközben tanúsítanak 
valamit, ami nem csak túlmutat rajtuk, hanem transzcendentális vonat-
kozása is van.
Mit tanúsítanak?
Giorgio Agamben az Ami Auschwitzból marad. Az archívum és a tanú 
című10 könyvében elemzi azt, hogy mit jelent a tanúsítás a maradék-léte-
zés vonatkozásában. A könyv a Soá áldozatainak élethez és halálhoz való 
viszonyát, s a Muselmannt állítja a középpontba, azt a „múmia-embert”, 
aki a teljes fizikai leépülés és a reményvesztettség állapotában tengődve 
immár feladta életakarását, beletörődött az elkerülhetetlen halálba.  
A Muselmann már csak biológiai értelemben létező, beszűkült tudatálla-
potú embermaradvány, aki a teljes fizikai leépülés és a reményvesztett-
ség állapotában tengődik: „élőhalott”, „két lábon járó hulla”, „név nélküli 
alak”, „arc nélküli jelenlét”. Agamben úgy véli, szükség van egy olyan 
új etika megalkotására, amely képes tekintetbe venni a halál közelében 
kiszolgáltatottá váló ember méltóságát ‒ ami valójában méltatlanság. 
Olyan új etika lehetőségéről ír, amely a felelősség és a bűn hagyományos 
erkölcsi kategóriáit meghaladja, mivel azok elbuktak a Soá erőpróbáján. 
Az Auschwitz utáni etika középpontjába állított Muselmann „egy olyan 
élet formájának a küszöbét őrzi, amely ott kezdődik, ahol a méltóság véget 
ér.”11 Minden ember ilyen küszöb-létező: egyfelől az ember és embertelen 
közötti küszöb-mivoltot, másfelől az „élőlény”, azaz a puszta, testi létező 
és a logosszal rendelkező, beszélő létező közötti küszöb-mivoltot hordozza 
magában. A kérdés az, hogy ezt az alsó határt, a nem-emberit, a méltatlant 

9 Lásd erről korábbi elemzésemet: Széplaky G.: Bevezetés a Genezis-projekthez. In: Berszán: 
Genezis-projekt. MODEM, Debrecen, 2010. 5–19.

10 Giorgio Agamben: Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive (Homo Sacer 
III.; Daniel Heller-Roesen fordítása). Zone Books, New York, 1999.

11  RA 48–49.
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Heves vitákat és még hevesebb kritikákat váltott ki a Royal 
Academy of Arts-ban nyílt Bill Viola és Michelangelo kiállítás. 
Néha jó játszani a vizuális kontraszt hatásokkal, örök példa a 
Louvre és az üvegpiramis, melynél meghökkentőbb vizuális páro-
sítást és botrányosabb projektet nemigen lehetett volna akkoriban 
elképzelni. A párizsiak utálták, imádták, egy ideig csodálkoztak, 
majd megszerették a két ellentétes világot, olyannyira, hogy az 
Eiffel torony mellett Párizs szimbólumává és leglátogatottabb hely-
színévé vált. Sajnos azonban nem minden kontraszt-játék hatásos 
és müködőképes.
Néha jobb kevesebbet is írni, nem azért, mert nem lenne miről, 
épp ellenkezőleg, de Bill Viola és Michelangelo munkáját értékelni 
nagyképűség lenne, hacsak nem akarnánk 500 év művészettörté-
netét elemezni.
A Bill Viola és Michelangelo drasztikusan eltérő világát párhu-
zamba állító tárlat mélyen elmarasztaló kritikákat kapott a brit 
sajtótól. 

„Nagyképűen kioktató”, írta az egyik napilap. „Viola művészete 
elavult, elsüllyedt saját vizében”. „Korunk egyik legnagyobb 
videóművésze” ‒ írta egy másik. Bár a Royal Academy is megpró-
bálta elhitetni, hogy nem a művészeket akarta összehasonlítani 
egymással, Violából nem szándékozott „modern Michelangelót” 
teremteni, pusztán csak a kiállítás tematikája hozta a két művészt 
össze, de nem tudom, hány látogató fejében fog ez tudatosulni. 
Magam leginkább az üzleti érdekeltséget látom benne, az eladott 
jegyek száma egyértelműen igazolja ezt.
A New York-i születésű művész legfőképp a videóinstallációiról 
híres, melyek lassított videóin angyalokhoz hasonló emberek süly-
lyednek a mélybe, vízbe, tűzbe. Viola nem tagadja egy percre sem 
vonzódását a reneszánsz művészekhez; végigjárta Firenze templo-
mait és állítása szerint itt kapta „első tudatalatti művészeti élmé-
nyeit” a test és az építészet kapcsolatát illetően, s a templomokat 
leginkább egyfajta „installációs formáknak, fizikai, térbeli tapasz-
talatnak” tekintette.

2006-ban ellátogatott a windsori kastélyba, hogy a királyi csa-
lád gyűjteményének reneszánsz rajzait tanulmányozza, és el volt 
bűvölve attól, ahogy a művek a testek érzelmi és szellemi állapotát 
kifejezik. Ekkor jutott Martin Clayton, a Royal Collection Prints 
and Drawings részlegének vezetője eszébe, hogy milyen érdekes 
lenne a két művészt egy kiállítási térben, a Royal Academy of Arts 
épületében összehozni, keverve Viola nagyméretű videóinstallációit 
Michelangelo hihetetlen részletességgel készült, kisméretű rajzai-
val, beleértve a Crucifixiont vagy a Virgin and Child with the Infant  
St John-t (közismert címén a Taddei Tondo-t), mely Michelangelo 
egyetlen márvány domborműve Angliában.
Annak ellenére, hogy Viola munkái egy radikálisan más világot kép-
viselnek, ő is megküzdött a nagy, univerzális kérdésekkel, a születés, 
az élet, a halál problémaival. Mindkét művész számára az emberi 
test a közös inspiráció, mindketten mesterei a szimbolikus erők-
nek és eszközöknek. Michelangelo fantasztikus rajzai és szobrai a 
szépség, a sebezhetőség, a bánat és az eksztázis inkarnációi. Viola 
videói hasonló témákat feszegetnek, modelljei a tűz, víz és a levegő 
elemeiben tűnnek el és kerülnek újra felszínre, kelnek újra életre.
A Royal Academy a legnagyobb termeit adta kölcsön a kiállítás-
nak, melyben 12 videóinstalláción keresztül fedték le Viola teljes 
munkásságát 1977 és 2013 között, beleértve az 5 m magas Tristan’s 
Ascension című művét, valamint Michelangelo rajzait, melyeket az 
angol királynő személyes gyűjteményéből kölcsönöztek.
A kiállítás a The Messenger című videó installációval kezdődik, 
melyet előszőr 1996-ban a durhami katedrálisban állítottak ki. Egy 
vízben lebegő meztelen férfit látunk, amint lassított mozgásban a 
felszínre emelkedik, majd levegő után kapkodva ismét a mélybe 
süllyed. Feltámadás vagy halál? Ezek a szimbolikus képek többszö-
rösen visszatérnek Viola munkáiban, gyerekkori élményére utalva, 
amikor egy nyaralás során majdnem vízbe fulladt. A termekben 
teljes a sötétség, csak a videók visszaverődő fényei sejtetik az utat, 
leszámítva a Michelangelo rajzait megvilágító szűk nyilás szögű 
spotlámpákat.
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‒ miként lehet tanúsítani. Agamben meg-
látása szerint nem lehetséges az emberi 
tökéletes megsemmisítése, mindig marad 
valami. Mindig marad az emberből annyi 
maradék, ami még tanúsítani képes ‒ 
illetve azt is mondhatnánk: addig ember 
az embermaradék, amíg puszta létezése ezt 
lehetővé teszi.12)
De hol húzódik a maradék-mivolt határa? 
Mi az a minimális embertörmelék, avagy 
-csonk, ami képes bármit is felmutatni?
Berszán legutóbbi szürke sorozatával 
mintha az emberit illető határtapaszta-
lat legfontosabb vonatkozására mutatna 
rá: arra, hogy az emberi maradék feno-
ménjéhez nem rendelhető hozzá az ésszel, 
racionalitással rendelkező létező képzete. 
Az emberi maradék, amiben feltárulnak 
küszöblétezésünk legalsó határai, nem utal 
a szellem-mivoltnak még csak a minimu-
mára sem. Az emberi maradék nem része 
annak a humanista áldozati hierarchiá-
nak, amelyben a legfőbb értéket a szellem 
képviseli ‒ maga alá gyűrve minden más 
élet- és létformát. Ám az emberi maradék 
Berszán vásznain e szellemhiány elle-
nére is fénnyel van körülvéve és átitatva.  

12  Az Agamben-könyvről szóló részletesebb elemzésemet 
lásd: Széplaky G.: A tanúsíthatatlan. Pannonhalmi 
Szemle, 2017 / 2. 91–105.

A fényaura pedig azt jelenti, hogy ezek a testtöredékek világlanak. Világló 
világmaradványokként arra mutatnak rá, hogy amíg élet lüktet a csonkolt, 
pusztulásnak indult testdarabban ‒ ha ez az életkarakter már csak a féreg 
aspektusából ragadható is meg ‒, addig igenis az emberi létezés, egyálta-
lán, a létezés tanúsításáról beszélhetünk. A testtöredékek által képviselt 
tanúsító erő a puszta élet igenléséből ered, ekként nem értelmezhető a 
humanista hierarchia és értékrend felől ‒ jelentését kizárólag poszthumán 
perspektívában nyeri el. Berszán művészete a poszthumán perspektívát 
nyitja fel. 
Ezeken a szürke képeken a fény ráadásul egy másik küszöböt is „meg-
ígér”: azt a küszöböt, amit az utolsó ‒ nem lehelet, hiszen azt már rég 
maga mögött hagyta a bomlásnak indult emberi test, hanem ‒ életrezdü-
lés jelent. Amiben az élet megnyilatkozik, legyen bár a legparányibb, az 
emberi minőségektől legtávolabbinak tűnő entitás, abban lehetővé válik 
a transzcendencia megnyilatkozása is. A magát szüntelenül kinyilvánító 
transzcendencia az ember számára csak az élet felől érhető el ‒ az élet 
pedig a legkisebb szerves anyagfoszlányban is ott lüktet, a létezés bizony-
ságaként. 
Azonban a puszta élet értékének belátása, amely a halálban, sőt azon túl 
is fellelhető, aligha jelenthet vigaszt a saját elmúlásától rettegő, szinguláris 
létező számára. Annál inkább hozzájárulhat egy olyan új etika megfogal-
mazásához, amely a megalázottságot, a méltatlanságot, s az ember alatti 
létet veszi tekintetbe.

Berszán Zsolt
Cím nélkül, 2013, fekete szilikon, beton, 23× 45 ×20 cm

Berszán Zsolt
Cím nélkül, 2018, olaj, 
vászon, 200 × 150 cm
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Istvánkó Beát, amióta kortárs képzőművészettel foglalkozik, 
érdekelték a témában megjelent kiadványok. A kiállítási kataló-
gusok, szakkönyvek, független kiadványok, művészkönyvek és a 
fanzine-ok. Külföldi utazásai során feltűnt számára, hogy minden 
nagyobb városban akad egy kortárs művészeti szakkönyvesbolt, 
Budapesten viszont nagyon nehéz beszerezni ilyen típusú kiadvá-
nyokat. Ezzel párhuzamosan szerett volna egy saját, nonprofit és 
független galériateret létrehozni, így kézenfekvőnek tűnt párosítani 
a két funkciót, és 2017 decemberében megnyílt az intézmény, mely 
a könyvek azonosítására szolgáló 13 jegyű kódról, az ISBN-számról 
kapta a nevét.1 Az ISBN kiállítási struktúrája évi tíz kiállításból áll, 
amiből öt olyan egyéni kiállítás, amely fiatal és középgenerációs 
magyar művészeket/művészcsoportokat mutat be. A maradék öt 
kiállítás együttműködéseken alapul külföldi partnerekkel, művé-
szekkel és intézményekkel, valamint vendégkurátorokkal.

■

Sirbik Attila: Hogyan lett Csatári Lőrincné műanyag feldolgozó, szem-
üvegkeret készítő kisiparos műhelyéből, a szakma által egyre inkább 
számon tartott, Istvánkó Bea által létrehozott és fenntartott művészeti 
szakkönyvesbolt és kortárs művészeti galéria?
Istvánkó Bea: Izgalmasan hangzik a kérdés, annál kiábrándítóbb 
a válasz: semmilyen folytonossági viszony nem áll fenn Csatári 
Lőrincné műanyag feldolgozója és az ISBN között. Ami közös, az 
csupán csak annyi, hogy a ’90-es évekig ez a vállalkozás működött 
a helyszínen, legalábbis a régi cégér alapján. Az ipar ekkor meg-
szűnt, a műhely pedig érintetlenül állt 2017-ig, amikor megvásá-
roltam Csatáriné örököseitől és nekiláttam a felújításnak. A régi 
cégér egyébként még megvan, csak matricával takartuk el. Sokáig 
az előző felirat látszott a Google Street View-n, de azóta volt újabb 
utcakép fotózás, aminek köszönhetően már online is az ISBN tere-
ibe lehet bekukkantani. A kisiparos műhelyre egyébként teljesen 
lepusztult állapotban, omladozó falakkal, lommal tele, fűtés és 
komfort nélkül tettem szert, így ma már az impozáns műkő lép-
csőn és a betonpadlón kívül semmi nem utal a korábbi állapotokra. 

1 https://www.isbnbooks.hu/

SA: Milyen koncepció mentén válogatod ki a kiállító művészeket, alko-
tói csoportokat?
IB: Az ISBN kiállítótere nonprofit elvek mentén és tematikus szű-
kítés nélkül működik. Évente 10 kiállítás valósul meg, amelyek 
fele fiatal és középgenerációs magyar művészek, vagy művész-
csoportok önálló bemutatkozása. Ennek az az oka, hogy jelenleg 
viszonylag kevés nonprofit galériatér működik Budapesten és még 
kevesebb, ahol önálló kiállítások is nyílhatnak. Emiatt fontosnak 
tartom, hogy lehetőséget biztosítsak ezeknek a generációknak.  
A megvalósuló kiállítások másik fele, azaz évi öt kiállítás, külön-
böző együttműködéseken alapul, amelyek elsősorban az ISBN 
szakmai és nemzetközi networkjét hivatottak erősíteni. Meghívott 
kurátorok, külföldi művészek és intézmények, valamint társművé-
szeti intézmények kiállításai alkotják az éves program ezen felét. 
SA: Milyen gazdasági kihívások elé állított az ISBN fenntartása?
IB: A legfontosabb természetesen az intézmény fenntartási költsége-
inek és a saját megélhetésemnek a kitermelése a könyvesbolt bevé-
teleiből, hiszen ahogy említettem, a galériatér nonprofit módon 
működik, azaz nem zajlik műkereskedelmi tevékenység. Tudom, 
hogy bátor (sokak szerint egyenesen naiv) célkitűzésnek tűnik, 
ugyanakkor a saját tapasztalataim alapján semmivel sem kisebb 
vakmerőség közalkalmazotti bértáblára vagy szabadúszó kurátori 
tevékenységre alapozni egy egzisztenciát. Ma Magyarországon kor-
társ művészeti szakemberként elhelyezkedni önmagában gazda-
sági kihívás, ahol nehéz és nagyon nehéz forgatókönyvek közül 
lehet csak választani. Nekem a 100%-os, rendszerektől és intézmé-
nyektől való függetlenség megérte ezt a kockázatvállalást. 
SA: Hog yan választod ki a galériában kiállító külföldi alkotókat, 
csoportokat?
IB: Elsősorban régiós szempontok vezérelnek, így a közép-kelet-
európai régióban kiépített szakmai kapcsolataim alapján hívom 
meg a projekteket. 
SA: Az OFF THE HOOK ‒ Crude: body, colour, realism című kiál-
lítás2 a te ötleted volt, vagy a szlovének keresték fel a galériát, hogy 
kiállíthassanak, népszerűsítsék elképzelésük szerint, nemzetközi 

2 OFF THE HOOK ‒ Crude: body, colour, realism. ISBN könyv+galéria, Budapest, 
2018. december 8–30., ld. https://www.isbnbooks.hu/2018/11/27/off-the-hook-
crude-body-colour-realism/

Non-profit függetlenség

Istvánkó Beával, az ISBN 
könyv+galéria vezetőjével 
beszélget Sirbik Attila

A következő termet a Nantes Triptych uralja, melyet Viola 1992-ben 
készített. A triptichon lélegzetelállító, de nem mentes a kliséktől 
és a sokkoló nyers képektől, melyeket Michelangelo Taddei Tondo-
jával és három kisméretű rajzával állítottak szembe. Michelangelo 
képei azonban mentesek mindenfajta élet-halál drámától, Viola 
triptichonjával ellentétben.
Három óriás méretű videón három különböző téma fut. Bal olda-
lon egy szülési fájdalmaktól szenvedő nő abszolút premier-plánban 
ad életet gyerekének, jobb oldalon egy lélegeztető gépre kötött idős 
hölgy, Viola édesanyja haldoklik a kórházi ágyán. A középső képen 
egy víz alá süllyedt ember lebeg, ketté választva a két szélső videót. 
A hanghatások épp annyira sokkolják a látogatókat, mint a képek; 
fuldoklás, sírás, ritmikus hörgések, az élet és halál harca. A rea-
litás keményen vág a térbe, az események mélyen belegázolnak 
intim szféránkba, a videókat pedig csak pillanatokra képes nézni 
az ember.
Viola csak egyszerűen dokumentálta a történteket két olyan film-
mel, melyek kivételesen nem beállított jelenetek, hanem maga a 
nyers valóság, nem úgy mint a kiállítás többi videója, melyek nem 
mentesek a színpadiasság, az elitista felsőbbrendűség és a klisék 
világától.

„Az igazi vizsgálat az élet és önmagunk vizsgálata; a médium csak 
egy eszköz a kísérletben.” Bill Viola

A legnagyobb teremben öt óriási videó installáció fogadja a láto-
gatót, a Five Angels for the Millennium, melyben Viola megint 
ugyanazokkal a természeti elemekkel játszik, a tűzzel és a vízbe 
merülésekkel. A méretek káprázatosak, de a tartalom nem tölti 
meg érdemlegesen a teret.
Viola a Sleep of Reason videóját 1988 készítette, s nem más mint 
egy szoba-a-szobában, a rémálmok szobája, ahol a valós kép a 
belső állapotunkkal keveredik. Viola egy banálisan egyszerű ott-
honi képet teremt egy falhoz állított komóddal, tetején lámpával, 
vázával, egy ébresztőórával és egy alvó figurát mutató, fekete-fehér 
videót sugárzó képernyővel. A falakat azonban hirtelen villanás-
nyira felbukkanó erőszakos vetített képek törik meg és vészjósló 
zörejek, hanghatások sokkolják tovább a nézőt.
A Slowly Turning Narrative, 1992-ból, a kiállítás talán egyik legerő-
sebb installációja, ami a terem közepén horizontálisan körbe-körbe 
forgó óriási tükörből áll, egyik oldalán vetítéssel, mely a falakon 
végigfutva követi a mozgást, a másik oldalán tükörrel, melyben a 
látogató hirtelen önmagával szembesül.
Bill Viola és Michelangelo munkáit évszázadok választják el, a két 
művész látásmódja és a világ nagy, aggasztó problémáira való érzé-
kenysége közös. Mindezek ellenére a kiállítás nem más, mint egy 
belassított, üres produkció, a szépség, a melodráma és az érzelmi 
katasztrófa között.

Michelangelo Buonarroti
A feltámadott Krisztus, 1532–33 körül, kréta, papír, 37,2×22,1 cm, Royal Collection Trust 
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Bill Viola
Fire Woman, 2005, videó-hang installáció
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TRAPP DOMINIK A
#homedecor #myprovence  

#nature, 2018 
hungarocell koszorú,  

művirágok, műkörmök

Ereszd le jogarod, királynő!, 2017 
gouache, vászon

kontextusba helyezzék a Galerija Dobra Vaga3 által létrehozott művé-
szeti platform dizájnban érdekelt alkotóit?
IB: A Dobra Vagát nem ismertem egészen 2018 áprilisáig, amikor 
az Ukmukfukk zine feszten4 egymás mellé kerültek a standjaink.  
Az Uki magyar szervezői, Marjai Petra Lilla és Sebesvári Soma 
már a vásár előtt is figyelmembe ajánlották a ljubljanai intézményt, 
ami akkor egyébként pop-up kiállítást is szervezett a Kisüzemben. 
A vásár alatt Lara Pavlačekkel, a Dobra Vaga vezetőjével volt 
időnk egyeztetni az elképzeléseinket, valamint az ISBN-be is ellá-
togattunk. Az OFF the HOOK anyaga nagyjából megvolt már tavasz-
szal is, mivel utazó kiállításról van szó, ami korábban Berlinben 
is járt, így én is örömmel fogadtam be a projektet. Emellett a 
Dobra Vagával való együttműködés korántsem ért véget a kiállítás  
december 30-i bezárásával, 2019-ben valószínűleg Ljubljanában 
folytatjuk egy magyar zine-ekből álló projekttel, aminek a részle-
tein éppen most dolgozunk. 
SA: A ISBN-ben megtalálható kiadványok és a galériában kiállításra 
kerülő alkotások hívószavai metszik egymást? Mennyire különül el a 
galéria tere és a szorosan hozzátapadó könyvesbolt? 
IB: A galériatér és a könyvesbolt alapvetően egymástól függetle-
nül működik. Azt gondolom, a két funkció egymástól független 
és így is erősítik egymást. A könyvek nem a kiállításokról szólnak, 
a kiállítások pedig nem a könyvek illusztrációi. Ugyanakkor az 
eddigi 12 kiállítás közül számos kötődött valamilyen formában a 
könyv témához, vagy dolgozott a művészkönyv/fotókönyv médiu-
mával. A kapcsolódási pontok kialakítása egyáltalán nem az én 
unszolásomra következett be; mivel sok esetben új installációk 
vagy helyspecifikus projektek valósulnak meg, ezért legtöbbször 
a művészek döntöttek úgy, hogy valamilyen módon reflektálnak a 
könyvesbolt jelenlétére. Nem törekszem direkt módon arra, hogy 

3 https://dobravaga.si/galerija/
4 https://www.facebook.com/pg/ukmukfukkzinefeszt/posts/

tematika szem előtt tartását. Aki foglalkozott már kiállítás koordi-
nációval, az tudja, hogy sok esetben változik egy galéria éves prog-
ramja, kiesnek kiállítások, beesnek extra projektek, vagy éppen a 
művész koncepciója változik és nem ugyanaz szerepel a kiállításon, 
mint ami eredetileg tervben volt. Ehhez mozgástérre van szükség 
és ezt a rugalmasságot szeretném én is megtartani az ISBN-ben. 
Ennek ellenére azt is gondolom, hogy tematikus koncepció nélkül 
is lehet koherens kiállítási programot építeni, és ha te például úgy 
érzed, hogy illeszkednek egymáshoz a kiállítások, akkor ez, úgy 
tűnik, sikerült is, aminek nagyon örülök.
SA: Több kiállítás esetében jelen van a megismételhetetlenség és illé-
konyság is. Ezek is fontos kulcsfogalmak számodra?
IB: Igen, abszolút fontos fogalmak, bár itt a szakmai döntéseim 
mellett újfent jelentősége van az intézményi sajátosságoknak. 
Először is annak, hogy non-profit kiállítótérről van szó. A kezde-
tekkor nagyrészt emiatt döntöttem úgy, hogy a galériatér maradjon 
kívül a műtárgypiac világán. Hiszen a legtöbb kereskedelmi galé-
ria érthető okokból nem engedheti meg magának, hogy rendsze-
resen eladhatatlan, efemer vagy illékony projekteknek biztosítson 
helyet, hiszen ezeknek az installációknak a piaci értéke csekély, 
vagy egyszerűen csak nem, vagy nehezen gyűjthetőek. Mivel a 
meghívott művészeken a kiállítások esetében nincs eladási kény-
szer, lehetőségük van a kiállítótér, a művek és az anyagok sokkal 
szabadabb kezelésére. Olyan műtárgyak is létrejöhetnek, amik akár 
csak a kiállítás időtartama alatt láthatóak. Tovább erősítik ezt a 
terem indusztriális, fizikai sajátosságai, azaz a kiállítótérben futó 
csövek, ajtók, villanyóra doboz, vagy akár a markáns padló, amivel 
kénytelenek valamit kezdeni az itt kiállítók. 
SA: A kiállítások terében, ahog yan már említetted is, sok esetben 
tematizálódik a könyv, mint: objektum? hordozó? 
IB: Ez mindig az adott kiállítástól függ. A kiadványbolt kíná-
lata nincs jelen a kiállítótérben és nem is feladata a kiállítások-
nak, hogy azt promózzák, vagy megfejtsék a könyv médiumának 
mibenlétét. Ugyanakkor, mint azt említettem, vannak olyan kiállí-
tások, amik kifejezetten a könyvvel mint hordozóval foglalkoznak. 
A jelenleg (február 1-ig) látható, Kóbor lapok című kiállításon5 pél-
dául könyvlapokra készült az installáció Boros Mátyás kivitelezé-
sében. Ahogy engem is, úgy sok esetben a művészeket is érdekli 
a kiadványkészítés múltja, jelene és jövője, valamint a Gutenberg-
galaxis sorsa a posztinternet korszakában, ami egyáltalán nem 
csoda; elég izgalmas a téma. 

5 Boros Mátyás: Kóbor lapok. ISBN könyv+galéria, Budapest, 2019. január 7 ‒  
február 1., ld. https://www.isbnbooks.hu/2018/12/29/boros-matyas-kobor-lapok/

mindig könyves kiállítások valósuljanak meg a térben, ugyanak-
kor ha a bolt jelenléte ennyire markáns, akkor az ezáltal kiváltott 
hatást sem érdemes kiküszöbölni. 
SA: Az ISBN szellemisége bizonyos tekintetben a kritikai gondolkodás, 
a régió mindennapi életére adott vizuális reflexiók mentén helyezhető 
el?
IB: Igen, vagyis remélem! Azt gondolom nemcsak az ISBN, hanem 
a minőségi kortárs művészet szellemiségét is minden tekintet-
ben a kritikai gondolkodás kell hogy meghatározza. Az ISBN-ben 
pedig az én kurátori mércémmel mérve minőségi kortársművészeti 
projektek valósulnak meg. Mivel pedig a régióban élő és alkotó 
művészek állítanak ki, ezért a mindennapi életre adott vizuális ref-
lexiókban sem szenvedtek hiányt az eddig megvalósult projektek. 
SA: Az eddigi kiállítások, mintha szinte egytől-egyig, valamilyen for-
mában megkérdőjeleznék magának a művészetnek az értékét is. Erős 
önreflexió jellemzi a szóban forgó alkotókat és alkotásokat?
IB: Az kiállítások és kiállítóik szinte egytől egyig a konceptuális 
művészet alkotói stratégiáit és eszköztárát használták/használják, 
aminek sajátja az önreflexió és az értékek (nemcsak művészeti) 
megkérdőjelezése. Valószínűleg ezért érzed így. Ugyanakkor az 
önreflexió mellett sokkal távolabbra, társadalmi és szociológiai 
kérdésekre, antropológiai jelenségekre, történelmi sajátosságokra, 
politikai problémákra és sok más egyéb kérdéskörre is reflektáltak 
az alkotók és a kiállított munkák. 
SA: Ha tovább keressük a közös pontokat a galéria terében kiállításra 
kerülő alkotások között ‒ legyen az fotó, art-book, installáció, festmény, 
grafika, videómunka, vagy bármi más ‒ felötlik az őszinte nyerseség, a 
közvetlenség, a megörökítés vágya, a mindennapi-privát tér fogalma. 
Ez véletlen, vagy kiállításról-kiállításra törekszel egyfajta következetes 
sorozatszerűségre is?
IB: Alapvetően nem törekszem ilyen típusú sorozatszerűségre, 
mert évi tíz kiállítás megvalósítása nagy vállalás és hosszú távon 
(évek viszonylatában) nem tartom kivitelezhetőnek ilyen szigorú 

Eperjesi Ágnes
Lapozás, 2018. szeptember 8–28. © Fotó: Eperjesi Ágnes

It’s Worth It!, 2018. október 6–31.
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