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„…a hanggörbék jégvirágot rajzoltak a szemek üvegére
magnetofonszalagra és minden köpésnyi hang megjegesedett” 

Király Ernő: Téma változattal (részlet)1

Kovács Tickmayer István Király Ernő című írásában párhuzamot von  
a II. világháború utáni amerikai és kelet-európai zeneszerzők életművei 
között – Conlon Nancarrow-t és Kurtág Györgyöt hozza fel példá-
nak. Megállapítja, hogy a hasonlóságok véletlenszerűek voltak, ezért azok 
„szocio-fenomenológiai okokra”, a világháború után kialakuló keleti blokk 
elszigetelődésére vezethetők vissza. Kovács Tickmayer szerint, miután 
sokáig a nemzetközi progresszív művészeti élet hatásai nem érhették, Király 
kreatív zeneszerzői tevékenységét saját szociokulturális környezetében talált 
és megélt inspirációiból származtatta.2 Király azonban saját életműve okán 

– a földrajzi mellett – némileg szellemileg is izolált lett. A népzene mellett 

1  Király Ernő: Reflexiók. Reflections. Újvidék: Forum Könyvkiadó – Kanizsa: Ifjúsági 
Szövetkezet, 1998, az első leporelló oldal a 42. és 43. könyvoldal között. 

2  Kovács Tickmayer István: Király Ernő. In: Király: I. m., 46. Ld. még Kovács Zsolt: 
Király Ernő spektrumai. In: Ernő Király: Spectrum. Párizs: Autobus, trAce Label, 2001. 
(CD+CD-ROM) A dupla lemezhez mellékelt füzet szövege.

a grafikus notáció, az improvizáció, külön-
leges, egyedi készítésű elektroakusztikus 
hangszerei, a nonkonvencionális hangolá-
sok, a temperálás elhagyása, a performansz, 
a színház, a táncművészet, a vizuális köl-
tészet és a költészet is érdekelték.3 Ez az 
avantgárd és az intermedialitás iránti von-
zalma besorolhatatlanná, különccé tették a  
zeneszerzők között azzal együtt, hogy ez  
a vonzalom eredendően népzenegyűj-
tői tevékenységéből fakadt. Amint az a 
Buharov testvérek által készített költői 
dokumentumfilmből kiderül, Királyt sosem 
kizárólag a népdalok érdekelték gyűjtőkörút-
jain, hanem a hozzájuk kapcsolódó szokások, 
rítusok, a zenén kívüli tényezők is.4 Soha nem 
a zene önmagában volt Király érdeklődésé-
nek tárgya, sokkal inkább az intermediális 
zene, amely kontextushoz kötődik, az interp-
retációk során folytonosan változik, és mint 
médiaarcheológiai lelet egy másik, letűnt 
világ valóságtartalmát is hordozza. Később, 
amikor a gépek és az egyes munkafázisok 

3  Király Ernő publikáló költő is volt, az újvidéki 
Magyar Szó állandó munkatársa. Király Dávid 
Zsolt, a zeneszerző fiának közlése nyomán tudjuk, 
hogy sajtó alá rendezésre és kiadásra vár 
összegyűjtött verseit tartalmazó kötete.  
A ránk maradt szövegek nagy része kiadatlan.

4  Igor Bugarov (Szilágyi Kornél) – Ivan Buharov 
(Hevesi Nándor): Promenade – Király Ernő portréfilm. 
Budapest: Álomvadász Kft., 2006-2009.

*  A tanulmány a 2019. szeptember 27-28-án a zeneszerző születésének 100. évfordulója 
alkalmából az Újvidéki Művészeti Akadémián megrendezett Erne Kiralj – život u muzici / 
Ernő Király – Life in Music című interdiszciplináris nemzetközi konferencián elhangzott 
előadás alapján született. A konferencia 44 oldalas, szerb és angol nyelvű programfüzete 
PDF-ben elérhető: https://akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/09/2019/Erne-Kiralj-
zivot-u-muzici-programska-knjizica1-.pdf (Utolsó belépés a tanulmányban hivatkozott 
webhelyekre: 2019. november 22.) A tervek szerint a konferencia anyagából angol és szerb 
nyelvű kötet készül 2020 folyamán. Úttörő feladatra vállalkozott a Művészeti Akadémia ze-
netudományi és népzenetudományi tanszéke, amikor Király Ernő (Szabadka, 1919. március 
16 – Újvidék, 2007. december 14.) vajdasági avantgárd zeneszerző, népzenekutató munkás-
ságáról, az experimentális zeneszerzők és hangművészek fiatal generációit is napjainkban 
inspiráló életművéről konferenciát szervezett. Külön köszönet illeti a konferenciát szervező 
tanszék tanárait, Ira Prodanovot és Milan Milojkovićot. A „vajdasági John Cage” élet-
műve szinte teljesen ismeretlen itthon, a centenárium kapcsán egyetlen megemlékezésre 
sem került sor Magyarországon 2019-ben. 

S Ő R É S  Z S O L T

Szinesztetikus absztrakt 
proto pszichedelikus 
zene: az elektroakusztikus 
zenei szabadimprovizáció 
szerepe Király Ernő utolsó 
korszakában*

zajait, a természeti és a mesterséges kör-
nyezet hangjait gyűjtötte magnetofonjával, 
ugyanúgy a népzenegyűjtői alázat és indít-
tatás jellemezte munkáját. Egy ősi magyar, 
szerb, ruszin vagy cigány dallam ugyanany-
nyira értékes, mint egy aszfaltfúró gép vagy 
egy háziállat hangja, a patak csobogása.5 

A népzene és hagyomány mély megértése az 
inputja annak a komplex alkotói folyamat-
nak, amelynek kimeneti pontján közvetle-
nül megjelenik az experimentális és kísér-
leti zene gyakorlata. Az elhivatott művész 
metazenéje ez. A fluxusművészettel rokon 
attitűd, amelyben a mű saját nyelvéről és 
a létrehozás folyamatáról szól, a művészeti 
élet valósága összeolvad a hétköznapok rea-
litásával, ahol a hangi megjelenítés vizuális 
és multiszenzoriális effektusokat galvani-
zál. Király Ernő kezében a folklór jelenségei 
transzformáción mennek át: hangi-etnográ-
fiai samplingekként a kortárs zenét felépítő 
többrétegű szónikus szövedékké – vagy akár 
hangszerszobrokká – válnak. Az egyik 1974-es  
transzmutáció a hat különböző módon han-
golt citerából épített, lépcsőzetesen installált, 
a modulált hangzások miatt motorokkal 
és preparáló eszközökkel ellátott citrafon, 
ami egyúttal a multiinstrumentalista 
improvizátor géniusz tiszteletadása egyik 
legkedvesebb hangszere előtt.6 Az 1976-ban  
készült koncept art hangszer-objekt, a 
tablofon „lelke” pedig egy 50×70 cm méretű, 
1 mm vékony, kissé homorú bádoglemez, 
amelyre akvarellpapírt lehetett rögzíteni, 
s amelyen így a rajzolás, írás hangja egy 
hangszedő segítségével elektronikusan fel-
erősítve hallhatóvá válik. Mindez azért, hogy 
a kortárs underground vajdasági vizuális 
költők (második felesége, Ladik Katalin7

5  Erről a témáról az újvidéki konferencián Michael 
Kunkel, bázeli muzikológus tartott előadást Motors 
and Melodies. An Intermedial Concept in the Music of 
Ernő Király címmel. Ira Prodanov professzor pedig 
Ernő Király at Radio Television Vojvodina című 
előadásában bemutatta többek között annak a 
dokumentumfilmnek a részletét is, amelyben  
a zeneszerző a terepfelvételek (field recordings),  
az emberi környezet zörejeinek világába kalauzolja  
el a nézőket.

6  Másik kedvence a gitár volt. A citrafon hangzása 
érdekes módon sokban emlékeztet a 20. század nagy-
hatású szabadimprovizációs-metazenei együttese, 
az angol AMM alapító tagjának, képzőművész-
gitárosának, Keith Rowe-nak a „fektetett gitáron” 
való játékára Király motorokkal létrehozott drone-
hangzásai, valamint zörej loopjai tekintetében. 
Király és Rowe tudtommal nem ismerték egymást.

7  Ladik egyik legutóbbi kiállítása a Király 
művészetének inspirációja nyomán megszületett, 
illetve a vele közös művekből, valamint együttműkö-
désük dokumentumaiból válogatott: Ladik Katalin: 
Hommage à Király Ernő. acb Galéria, Budapest, 2019. 
április 23 – május 24., ld. https://acbgaleria.hu/
kiallitasok/ladik_katalin_hommage_a_kiraly_erno.378.
html?pageid=270

vagy Franci Zagoričnik és mások) művei behangosíthatóak legyenek.8 
Király maga pedig a tablofonra „írta” Variációk „B” betűre tablofonra. 
Homage to Chris Cutler (1997) című hangzó konkrét költészeti művét, amely 
a teljes magyar ábécére készült Alfabétum (1997) című nagyobb mű része.9

A citrafonon szólóban vagy éppen zenekarral együtt megszólaltatott 
zenemű a változásban létezik, szónikus fluxként, eseményként, nem pedig 
a minden alkalommal hangról hangra reprodukálás igényének abszurd 

8  Király kapcsolatban állt a későbbi Bosch+Bosch csoport alapítóival. Szerepel a Csernik 
Attila és Szombathy Bálint által szerkesztett 1972-es Mixed Up Underground alternatív 
kiadványban. Ld. Árva Judit: „A nyomda és az irodalmár feleségem jelentették az inspirációt” 

– Csernik Attila, képzőművész. https://artportal.hu/magazin/a-nyomda-es-az-irodalmar- 
felesegem-jelentettek-az-inspiraciot-csernik-attila-kepzomuvesz/#_ftnref19

9  Sőrés Zsolt – Tsss: Egy üres szoba megtöltése. Beszélgetés Király Ernő újvidéki zeneszer-
zővel. Jump magazin 1998:3, 41.

Király Ernő
Tablofon lejegyzési kódok 1., 1976 után

Király Ernő Variációk B betűre című grafikus művének sémája a tablofonon a Positive Noise Trió koncertjén  
a Sound Exchange Fesztiválon, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18. © Fotó: Igor Krakowiak

Király Ernő
Tablofon lejegyzési kódok 1., 1976 után
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abszolútumában.10 Az időbeni folytonos megtörténésben létező hang-
nak, mint prima materiának az egyik, emberi „beavatkozás” révén időről 
időre újra előhívott (komponálás, élő előadás stb.) együttállásának egyik 
formája a zene (a hanginstalláció-, a hangfilm-, a hangművészet mellett).11 
A zenének az újraalkotásban való létezése – miután maga is a hangból, 
mint fluktuáló anyagból „van” (ez a „van” nem statikus, hanem mozgás, 
működés, történés) – teret hoz létre (hangteret alkot). A hang, így a zene 
nem kitölti a teret, hanem megteremti. Ez a folyamat és intuitív gondolko-
dásmód tükröződik Király Ernő zeneszerzői életművének meghatározó 
részét kitevő, vizuális lejegyzésen alapuló „grafikus zenéjében” is. Talán 
éppen ezért nem véletlen, hogy különös módon Király már létező vizuá-
lis művekhez nyúl, amelyekre „rászerkeszti” a hangi megvalósítás para-
métereit (a tradicionális és nem hagyományos kottákat, grafikus jeleket, 
instrukciókat, ábrákat).12 Színes grafikus műveiben, mint az Actiones 
I-III. (1977) Radák Xénia absztrakt rajzaira vagy a Flóra-ciklusban 

10  Az újmaterialista hangontológiáról, a hangművészet zenén kívüli ágairól ld. a Sonic 
Thoughts című kiállítás kapcsán írt kontextualizáló cikkemet: Sőrés Zsolt: Újmaterialista 
hangontológia és hanginstalláció-művészet: amikor a filozófia lesz a művészet szolgálólá-
nya. Bácsi Barnabás – Jeneses Ádám – Kophelyi Dániel – Zilahi Anna: Sonic Thoughts. 
Balkon 2019:9, 24-28. Ld. még: Christoph Cox: Sonic Flux: Sound, Art, and Metaphysics. 
Chicago: University of Chicago Press, 2018.

11  Az elmúlt évtizedekben mind több helyen jelenik meg a film, mint hangművészeti médium. 
Az egyik legismertebb esemény a Kim Cascone amerikai hangművész, zeneszerző, kurátor 
által 2015 óta szerveződő Drone Cinema Film Festival.

12  Ebben a témában tartott izgalmas előadást az újvidéki konferencián Richard Barrett 
walesi elektronikus zeneszerző, improvizátor, többek között a Hágai Szonológiai Intézet 
tanára Király and Graphic Notation címmel.  
2012-ben a Goethe Intézet Sound Exchange című nemzetközi experimentális zenei projektjé-
ben több Király Ernővel kapcsolatos rendezvényre került sor. Budapesten a projekthez 
kapcsolódó kiállítás, a Kísérleti zenekultúra Közép-Kelet-Európában magyar kiadása Király 
művészetét mutatta be. A kiállításmegnyitó utáni koncerten akkori együttesemmel, a 
Positive Noise Trióval (Sőrés Zsolt – citrafon, tablofon, brácsa; Kováts Gergő – szaxofon; 
Kováts Gergely – dobok) a Flora No. 14. (1999) című háromtételes Király-művet adtuk elő az 
Akvárium Klubban. Ezt a koncertet később a Sound Exchange chemnitzi helyszínén is meg-
ismételtük. A projekt főkurátora Carsten Seiffarth volt, jómagam a projekt magyar kuráto-
raként tevékenykedtem. A budapesti esemény az Ultrahang Fesztivállal közös rendezvény-
ként jött létre. Ld. http://www.soundexchange.eu. Ld. még Sőrés Zsolt: Vizuális zene, 
hangszerinstallációk és folklórista avantgárd – néhány gondolat Király Ernő újrafelfedezéséhez. 
http://tranzitblog.hu/vizualis_zene_hangszerinstallaciok_es_folklorista_ 
avantgard_nehany_gondolat_kiraly_erno_ujrafelfedez/

(1978-tól), ahol „a partitúrát növények képe-
zik”13 Király Dr. Gyulai Elemér pszi-
chológus, zeneszerző és zongoraművész 
színek és hangcentrumok összefüggéseit 
taglaló könyvére támaszkodott. Gyulai  
A látható zene című könyve alapján dol-
gozta ki a szinesztézia-élménnyel kapcso-
latos műveinek hangstruktúráit.14 Gyulai 
számára a szinesztézia, a színes hallás nem 
csupán a meglévő érzékeléshez egy másik 
érzékelés passzív társulása anélkül, hogy 
annak arra valóságos ingere lenne, hanem 

13  Király Ernő: Flora No. 14. (1999) című grafikus 
művének lejegyzése szerint. A három tételes mű 
eredetileg a Király Ernő (citrafon, tablofon, elektro-
nika) – Kovács Zsolt (gitár, elektronika) – Sőrés Zsolt 
(hegedű, elektronika) trió kelet-európai turnéja szá-
mára készült. A műhöz tartozó, instrukciókat és a 
kapcsolódó megjegyzéseket tartalmazó mellékleten 
Király lerajzolt engem a „fektetett” hegedűvel (amely 
pozíció a hangszeren való kiterjesztett játékmódokat 
segíti), Kovács Zsoltot a gitárral, önmagát pedig a 
citrafonnal. 

14  Dr. Gyulai Elemér: A látható zene. Budapest: 
Zeneműkiadó Vállalat, 1965. A tragikus sorsú Gyulai 
Elemér (Kaposvár, 1904. február 19 – ? 1945.) foglal-
kozott először zenepszichológiával Magyarországon; 
könyvét 1944-ben írta, de csak több mint húsz évvel 
később jelenhetett meg. 1945-ben az orosz fronton 
halt meg, mint a „fasizmus áldozata”. A szinesztézia 
szempontjából talán Király Vaszilij Kandinszkij: 
Fekete-fehér – szcenikus kompozíció énekhangra,  
kamarazenekarra és magnetofonra című műve sem 
véletlenül született 1986-ban, hiszen Kandinszkij is 
a szinesztézia lehetőségeit, a hang, a fény és a moz-
gás kapcsolatát kutatta. Műveit „improvizációknak”, 

„kompozícióknak” tekintette és a „lélek vibrációiról” 
beszélt. Moszkvában egy Wagner-opera hallgatása 
során maga is átélte a szinesztéziát. Ld.: Amanda 
Steggell: Mind, the Gap, Synaesthesia and 
Contemporary Live Art Practice. Halden, Østfold 
University College, 2006, 18; 30. http://www.
testingtesting.org/synaesthesia/PDF/reflection.pdf

úgy, hogy ez az ún. fotizmákon keresztül 
közvetítődik. A fotizmák olyan másodla-
gos szín- és fényérzet hordozók és aktiválók, 
amelyek alapvetően különböznek a hangok 
által kiváltott asszociációs, reprodukciós 
élményektől. A fotizmák eszerint a kitá-
gított, transzszerű érzékelés vizuális feno-
ménjei, amelyek a szónikus fluxban létező 
hanggal összekapcsolódva a hangélményt 

– a fantáziát és az érzékeket felszabadítva –  
egy imaginárius virtuális világgá duz-
zasztják. Ezek az Imaginary Landscape-ek 
(Cage), „tájképzenék” (Edwin Prévost)15 a 
zene transzélményének, a talán a misztikus 
filozófusok extatikus, legmagasabb fokú (az 
érzék, az értelem és az ész után következő), 
azaz egyesülésben történő imaginárius  
(virtuális) világokat létrehozó megismerésé-
hez hasonlóak.16

2015-ben amikor a Miroslav Ponc (1902– 
1976) cseh avantgárd zeneszerző Kompozice 
melodické linie basevné (1925) című szí-
nes vizuális partitúrája alapján készült 
In memoriam Ernő Király című kompo-
zíciómon dolgoztam, a rengeteg színt, 
árnyalatot tartalmazó Ponc-alkotást 
valamiképpen már akkor öntudatlanul is 
a szín-fotizmák alapján kezdtem el anali-
zálni (A látható zene ma már ritkaságnak 
számító példányához évekkel később jutot-
tam hozzá). Jelentősen megszaporodtak a 
munka során a különböző hangcentrumok 
és így a Ponc-kollázs által elsőre mutatott 
lehetőségek is: az akciók rendkívüli gaz-
dagságát megkívánó interpretáció az előre, 

„fejben” eltervezettnél sokkal mélyebb és 
összetettebb élő megszólalást eredménye-
zett. A grafikus kotta nem csupán a hangok 
helyét jelöli, de a mű teréről és idejéről is 
tartalmaz információkat, ám az előadás-
nak végül el kell tudni szakadnia a kottá-
tól, mert a komplex instrukciók követésé-
vel – melyik szín melyik hanggal analóg, 
melyik forma milyen dinamikai megoldá-
sokat jelent, ezek egymásutánisága, keve-
redése mit eredményez stb. – csak „hibázni” 
fogunk. Hibává válik az előadás közbeni 
gondolkodás az apró részleteken, mert elté-
rít a megvalósítástól, a folyamat szétesik, 

15  Edwin Prévost: Nincsen ártatlan hang. Az AMM és 
az öninvenció gyakorlata – Metazenei narratívák – 
esszék. Ford. Szekeres Andrea. Szerk. Sőrés Zsolt. 
Budapest: Magyar Műhely, 2005. (Szünetjel köny-
vek 1.)

16  A pszichedelikus drogok (LSD, DMT, meszkalin stb.) 
csak átmenetileg képesek ehhez hasonló állapotok 
létrehozására. Ld. Steggell: I. m., 20.

inkoherens lesz. Nem a sémákat variáló zene megszokott pontosságára 
kell törekedni, hanem arra, hogy mennyire avatkozzunk bele a kottától 
elszabadított zene áramlásába, s miként hagyjuk az eseményt megtör-
ténni. Ismerjük fel, hogy a folyamatok maguk mikor milyen irányokat 
rajzolnak ki, milyen az, amikor „elázik a vonalrendszer berekednek a 
hangszerek.”17

Király Ernő zenéjének alapvető improvizativitása ad esélyt a szineszte-
tikus hangvilágok újra meg újra megteremtésére. 1999-ben Király Ernő-
vel a krakkói Audio Art Fesztiválon18 való szereplést követően másnap 
egy kisebb, intimebb helyszínen megrendezett koncerten partitúra 
és előzetes instrukciók nélküli improvizatív zenei koncertet adtunk 
(ezek után a későbbiekben is játszottunk így). Király emellett Chris 
Cutlerrel, Kovács Tickmayer Istvánnal és Ladik Katalinnal is impro-
vizált élőben. A szabadimprovizáció során nem pusztán egy olyan médi-
umon dolgozunk, amely megismételhetetlen, éppen ezért törékeny; sok-
kal inkább annak a lehetőségét keressük és kívánjuk előidézni, hogy a 

17  Király Ernő: Reflexiók..., 44. A mű a Pounding Ponc CD antológián jelent meg (Brno: 
Moravská galerie, 2015). Koncerten egy grafikus kotta kiállítással egybekötve 2017. október 
20-án hallhatta a közönség Brünnben az Exposition of New Music fesztiválon (kurátor: 
Jozef Cseres). 

18  http://www.audio.art.pl/

Király Ernő
Actiones I., (I.) 1977, grafika: Radák Xénia

Király Ernő
Actiones I., (II.) 1977, grafika: Radák Xénia

Király Ernő
Hangmozgosítás, 1999
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transz állapotát előadó és közönsége egy-
szerre élhesse át. Ekkor médiummá lesz 
mindenki, aki akkor és ott kapcsolatba 
kerül a folyamattal. Amint hagyjuk a han-
got áramlani jelen időben intuitív módon 
kialakított struktúráink – a valós idejű 
komponálás és megszólaltatás – segítsé-
gével, voltaképpen az egónkkal is hátrébb 
lépünk. A zene, a hang világa sokkal fonto-
sabb lesz, mint az, hogy ki a „zeneszerző”, 
az „alkotó” és az „előadó”. Esély arra, hogy 
a szabadimprovizáció, mint önálló hang-
művészeti ág (hasonlóan a hanginstallá-
ció-művészethez) a hangnak, mint a tisztán 
megjelenő fluxművészetnek legyen a közege. 
Király Ernő élete utolsó időszakában a 
grafikus zene mellett a lejegyzés nélküli 
improvizáció gyakorlatával is foglalkozott. 
Ehhez szintén a népzenében találta meg 
a forrást. Gyűjtőmunkája során egy alka-
lommal a citerája hangolásáról kérdezte az 
adatközlőjét: „Megkérdeztem egy bácsikát: 
’Hogyan hangolja ezt a hangszert?’ ’Hát 
a hangomhoz.’ ’És a kísérőhúrokat?’ ’Hát 
azok csak úgy dorombolnak.’ Nem hangolta 
a hangszert, húrok helyett meg villanydró-
tokat húzott fel. Ha ez őt nem zavarja, és ez 
jó neki, akkor nekem miért ne lenne jó?”19 
Király Ernő a zeneszerzői attitűd helyett 
a performativitást, az élő művészetet és 
végső soron a hangokkal való közvetlen 
foglalkozást választotta. A zeneszerzői 
szándékok nem befejezett, lezárt képződ-
ményeket hoznak létre, hanem dinamikus 
kapcsolatban maradnak művei létrejöt-
tének folyamataival. Tim Hodgkinson 
írta a megvalósult és a meg nem valósult 
hangokkal kapcsolatban: az improvizáció 
során a le nem játszott hangok a megszó-
laló hangokkal összefonódva finomszerke-
zetű jelenlét-mezőt hoznak létre,20 alternatív 
valóságokat nyitnak meg, amelyek bensőnk 
Ideiglenes Autonóm Területei (Hakim Bey) 
lesznek. Szabad zónák, ahol a „zeneálmok”  
(Gyulai) megtörténnek, emlékük pedig éle-
tünk végéig velünk marad.

19  Sőrés Zsolt – Tsss: I. m., 41.
20  „Az egyik oka annak, hogy az improvizált zene 

lényegéből fakadóan élő zene, éppen az, hogy az 
előadás során olyan zenei hangokról is tudomást 
szerez az előadó, amelyek ténylegesen nem hangza-
nak el – látod, ahogyan John Russel keze nekikészül 
egy akkord lefogásának, közelít a húrokhoz, aztán 
félúton mozdulatlanságba dermed, éppen, mielőtt 
lefogná őket. Más szóval: adott egy nagyon gazdag 
zenei mező, amelyben a ténylegesen meg sem 
történő lehetőségek valóban jelen vannak, sőt 
igencsak erősen éreztetik jelenlétüket.” Tim 
Hodgkinson: Egy szarkasztikus hallgató migrénjei. 
A konkrét zene problémái. Ford. Haklik Norbert. 
In: Magyar Műhely 2001, 39:1 (116), 29.

A német filozófus, Joachim Ritter az európai kultúrtörténet fontos ese-
ményeként ír 1336. április 26-ról, arról a napról, amikor Francesco Petrarca 
megmászta a Mont Ventoux-t. Kétségkívül ez lehetett a szellemtörténet 
legfontosabb hegymászása, hiszen Ritter szerint ez az első elméleti síkon 
is reflektált esete „a természethez mint tájhoz való esztétikai viszonyu-
lásnak”.1 A táj ennyiben nem más, mint a távlatból szemlélt természet 
látványa és az ebből származó esztétikai tapasztalat, ami egyfajta dis-
tanciát is hordoz magában. Petrarca felülről tekintett rá az őt körül ölelő 
természetre, és valami olyasmit látott, amit a helybéli pásztor sosem ért-
hetett meg, hiszen benne létezik abban a világban, amit a költő a hegy 
megmászása után kívülről és magasról tekinthetett meg. A táj szükségsze-
rűen megfoghatatlan és távoli – elérhetetlen, mégis jelenlévő. Van ebben 
a kettősségben valami borzongató, amit talán a fenséges kategóriája ír le 
a legpontosabban.
Évszázadokkal később Bernáth Dániel2 több ízben is megmászta a Mát-
rát, és feltételezem, hasonló dolgokat élhetett át, mint Petrarca a Mont 
Venoux tetején. A hegy flórája és a táj esztétikai és egzisztenciális tapasz-
talata festészetének alapanyagává és mozgatórugójává vált. A természeti 
formák szimmetriái és aszimmetriái, a faágak, gallyak és kérgek kiszámít-
hatatlan, göcsörtös felületei és kontúrjai adták a Bernáth által megterem-
tett absztrakt képi világ kereteit – nemcsak metaforikusan, hanem a szó 
legszorosabb értlemében is. Az Organic frames című sorozat (2014–2018) 
darabjai sajátosan ötvözik az organikus és a geometrikus formarendsze-
reket3 – a vakráma és a képek pereme a széldeszkák belső törvényszerűsé-
geit, görcseit és göcsörtjeit követve görbül, hajlik. A táblaképek hullámzó 
formáiba és kontúrjaiba beleláthatók a hegyvonulatok görbületei, az erdei 
ösvények és fatörzsek kanyargó vonalai, a lehulló falevelek szegélyének 
rajzolatai. A természet, a táj, a mátrai közeg a szó legszorosabb értelmében 
bennük él, mintegy elrejtőzik a kép síkja mögött.

1  Joachim Ritter: A táj. Az esztétikum funkciója a modern társadalomban, in: J. R: Szubjektivitás. 
Válogatott tanulmányok, Ford. Papp Zoltán,Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2007. 113. skk. 
(idézet helye: 120.)

2  https://www.bernathdaniel.com/
3  Erre utal az Organimetry kiállításcím is. Bernáth Dániel: Organimetry, Art+Text, Budapest, 

2016. november 21–22., ld. https://www.artplustextbudapest.com/organimetry

A kép felülete azonban ellentmondani lát-
szik az organikus mélyszerkezetnek: harsány 
ipari színek vetülnek egymásra, illékony 
festett keretek olvadnak össze, amelyek 
képbe komponált képekként is leolvasha-
tók. Mark Rothko elomlóan puha foltjai-
nak, James Turrell megfoghatatlan, mégis 
intenzív fénymezőinek, színsíkjainak poszt-
indusztriális variánsai, amelyekben éppúgy 
benne rejlenek az op-art (például Wojciech 
Fangor) és a colour-field painting (például 
Barnett Newman) fontos tanulságai, mint 
az új absztrakt tendenciák, például David 
Ostrowski festészetének reminiszcenciái.
Rothko – Bernáth Dániel számára vállaltan 
fontos – festészete pedig visszavezet Petrarca 
túrájához. Robert Rosenblum híressé vált 
kötetében4 a német romantikus festészet 
tájfelfogásában rejlő fenséges tapasztalat 
továbbélését vizsgálta a rothkói és newmani 
absztrakcióban: a monumentális színmezők 
kapcsán gyakran írják le az „absztrakt fensé-
ges” szókapcsolatát. Rothko színmezői előtt 
állni olyan, mint a hegytetőre érve szem-
benézni az előttünk megnyíló szakadékkal, 
mint végignézni, ahogy a felkelő nap fénye 
pillanatról pillanatra átfesti a színek, árnya-
latok és tónusok tünékeny fokozatait.
Bernáth Dániel kiindulópontja egyrészt a 
táj tapasztalati anyaga, másrészt pedig az 
absztrakció (fenséges) hagyománya a festé-
szeten innen és a festészeten túl. Művésze-
tének fontos referenciája Piet Mondrian, 
talán nem is elsősorban a művek teozófikus 

4  Robert Rosenblum: Modern Painting and the Northern 
Romantic Tradition: Friedrich to Rothko. New York: 
Harper & Row, 1975
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Felhasított monokrómia

Bernáth Dániel új műveiről*

*  A szöveg Bernáth Dániel kiállítás-megnyitójának – Benáth Dániel: Mountain Mama.  
Négyszoba Galéria, Budapest, 2019. május 31 – július 1. kurátor: Danka Zsófia – szerkeszte-
tt változata.

Sőrés ZsolT hangszerparkja a citrafonnal és a tablofonnal a Positive Noise Trió koncertjén.  
Sound Exchange Fesztivál, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18. © Fotó: Igor Krakowiak

A citrafon részlete a Positive Noise Trió (Sőrés Zsolt, Kováts Gergő, Kovács Gergely) koncertjén  
a Sound Exchange Fesztiválon, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18. © Fotó: Igor Krakowiak

A Positive Noise Trió (Sőrés Zsolt, Kováts Gergő, Kovács Gergely) koncertje Király Ernő Flora No. 14. című 
grafikus partitúrájából. Sound Exchange Fesztivál, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18.  
© Fotó: Igor Krakowiak


