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árnyék álmairól” tanúskodnak. Áthaladhatunk velük az árnyakon és az álmokon – az árnyon, amelyben 
a halál gyűlik össze, az álmon, amelyet az élet sűrít magába –, hogy visszatérhessünk ahhoz a mágikus 
tekintethez, amivel például az 1936-os Önarckép architektúrával című rajzán szembesülhetünk, amely 
nem kérdez és nem is válaszol; csönd és felfüggesztés csupán, néma tanúja annak, ami volt. Ámos Imre 
művei által a befogadóit a képből nem pusztán szimbolikus módon vezeti ki egy ismeretlen lélek mélysé-
geibe, hanem éppen annyira vissza is vezeti a vászon és a festmény immanenciájába. Pontosabban egy-
értelművé teszi, hogy a lélek mélysége itt (a képben), ebben az előre vont visszahúzódásban, s nem máshol 
van. Tragikus sorsa Ámos egész életművét behálózza, azonban – sokszor látomásos – művei nem egy lélek 
allegóriáiként léteznek: például feleségéről, Anna Margitról készült portréi a bensőség alakjának kibon-
tásai, de nem egy olyan bensőségé, ami az alak mögött volna megpillantható. Alakjai nem azért jelentek 
meg, hogy felidézzék a szeretett vagy csodált lény(ek) emlékét, hanem azért, hogy bizonytalan és fenye-
getett létezésében emlékeztesse önnön szubjektumát saját magára, hogy megvalósítsa annak végtelen 
visszatérését önmagához. Anna Margit önarcképein és hibrid bábuin keresztül hasonlóképp egy közel 
hozott távollétben idéződik fel: festményeiben elveszve könnyen úgy érezhetjük, hogy a lélek ritkán volt 
ilyen közel önmagához és hozzánk, ritkán idézte fel magát így önmagának és ugyanakkor nekünk is. 
Korniss Dezső 1947-es Bodobácsfején az egész arc válik szemmé, ami elsődlegesen már nem a látás szer-
veként, hanem egy olyan őrködő jelenlétként tűnik fel, ami egyszerre áll lesben, önmagára és a másikra 
várva. Bálint Endre egyéni – az emberi létezés legnehezebb alapkérdéseit egyszerre drámaian és derűsen 
kutató – vizuális nyelve és egyedi motívumtára nem pusztán a láthatót, hanem a láthatatlant állítja ki. 
Így tárgy-képein, assamblage-ain és kollázsain a láthatatlan jelenléte egy másféle látványra apellál, mint 
amit látásunk nyújt.

E kiállított, a szubjektum távollétébe (az enyémbe, az övébe: a miénkbe, amely definíció szerint egy-
szerre közös és osztott) hatoló tekintetek felidéznek egy-egy jelenlétet, ezáltal visszahívnak, visszatérésre 
késztetnek a távollétből és emlékeztetnek valakire távollétében. Így válnak halhatatlanokká nemcsak 
a halálban, hanem a műveikben is. 
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Hogyan ismerjük meg a várost? Hogyan ismerünk rá 

terekre? És fordítva: ha kiragadnak és elénk helyeznek 

egy részletet a városból, akkor tudjuk-e, hogy az a rész-

let a város mely szegletének, mely képének a részlete? 

Általában tudjuk. Általában egy töredék-fotóról megis-

merjük Budapestet, még akkor is, ha a töredéket is tar-

talmazó egész fotón ábrázolt budapesti utcán vagy téren 

nem is jártunk soha. A város karaktere nem a rész és 

az egész problémája. A fényképezés, és általában a kép-

készítés, így tehát a festészet problémája ez. Aki mintát 

akar venni a városból, annak a problémája ez. 

A várost ugyanis nem látjuk, a várost érzékeljük. 

Ez az érzékelés pedig sosem egész, mindig töredékes, 

mindig részletekből álló és mindig részletes. Kristóf 

úgy mondaná, a városból érzékelt képünk mindig ron-

csolt. Az itt látható roncsolt képek mind-mind a város 

részletei, így jól mutatnak rá a városok részletszerűségé-

nek sokféleségére, mert a részletszerű érzékelés eseté-

ben sem feltétlenül a kép egy kisebb részét kell érte-

nünk. Azt is, de nem csak. 

Mint ahogy Szabó Kristóf művei esetében is a rész-

letekben feltáruló város nagyon sokféleképpen rész-

leteződik. Lehet a kép egész, de csak körvonalaiban 

felismerhető, körvonalaiban részletszerű, mint azok 

a párvonalas grafikák, amelyeken egyedül a néhány 

vastagabb kontúrral ábrázolt alak és egyébként – a képi 

médiumból kimutatva – a kép címe jelöli ki a kép fóku-

szát, és lehet a kép darabos, ám darabját tekintve egész. 

Egész-részlet, mint az M4 című alkotás vibráló részlet-

szerűsége, részletszerűségei.

Szócséplésnek tűnhet, amit mondok, de ez egyfelől 

egy kiállításmegnyitó, és nekem, mint akinek tiszte, 

hogy megnyissa ezt a kiállítást, kutyakötelességem 

addig csépelni Kristóf kiállításával kapcsolatban a sza-

vakat, amíg lehet. Vagy legalábbis addig a pár percig, 
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egy egyébként rendkívül többrétegű, az űrt is megjáró 

folyamat eredményeként. A mobilom képét nézem, hogy 

konstruáljak egy képet a városról magamban. A mo bi lom 

képe ebből a szempontból ugyanúgy működik, mint az 

a gesztus, ahogy leléptem a peronról pár éve, hogy a 

síneken állva láthassak messzebb. Nem az érzékelésem 

vágya változott meg, hanem mélysége.

Mondhatnám azt, hogy ezeknek az appoknak a se-

gítségével annyi történik, hogy tudom, hol van a villa-

mos, és hogy hol van a barátom, de ezzel nem tennék 

egyebet, mint információszerzéssé degradálnám a város 

radikálisan újszerű érzékelését. Azt, amiről építész-

ként meggyőződésem, hogy átalakítja a térről alkotott 

gondolkodásunkat is, éppen annyira prózaian, mint 

ahogyan a számológép engedett minket elfelejteni a fej-

ben számolás képességét. A tér új érzékelése egy régi 

érzékelés eltűnésével is jár.

Szabó Kristóf képei bár digitális képi, kevert mediá-

lis mivoltukban rendkívül naprakészek, de az újszerűsé-

gük mögött a város egy archaikus érzékelésének módja 

sejlik fel. Egy olyan korszak városérzékelése, amely nem 

eltűnt és nem eltűnni fog, hanem pontosan ezekben 

a percekben tűnik el. 

Így ezek a műalkotások – és most jön a csavar – pon-

tosan úgy működnek, mint azok az analóg fényképek, 

amelyeket az ember az évek távlatával egyre nagyobb 

nosztalgiával tekint meg, mígnem egyszercsak rádöb-

ben, hogy az előhívott kép papírminősége, és a kép há-

tán aranysárgán csillogó FOTEX-logók legalább annyira 

részei a képet ábrázoló kornak, mint maga a kép vizuális 

tartalma.

Kristóf műveinek izgalma abban rejlik, hogy nem-

csak a várost mint tárgyat örökítik meg egy adott kor-

ban, de az adott kor éppen eltűnő városérzékelésének 

a módját is. Ha ennek súlya érthető, és remélem, érthető, 

akkor örömmel ajánlom figyelmükbe Szabó Kristóf 

kiállítását.

A kiállítást megnyitom.
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Ha – első közelítésben – Nagy Zopán költészetét idézem 

fel magamban, valami gátlástalanul áradó, mámoros 

szövegfolyam jut eszembe, melyben az alkímia és a szó-

mágia, a zsigeri figyelem és a keleti filozófiák ihlete egye-

sül a modern irodalom kollázsszerű eklektikájában. Ez 

a nagy kavarodás – azaz az egymást elvileg kizáró moz-

zanatok problémátlan egymásban létezése és termékeny 

összjátéka – rögtön meg is mutatja Zopán bonyolult poé-

tikájának egy lényegi jellemzőjét, hogy nem a különbsé-

gekre, hanem a minden dolgokat összefogó közös neve-

zőre érzékeny a világból, ami olyan – Pilinszky Jánossal 

szólva –, mint „egy némán guruló vasgolyó a mélyben”.

Ez az idegesítő sokféleség amúgy mélységesen gya-

nús volna nekem, hisz’ többnyire figyelemhiányra utal: 

akit túl sok minden érdekel, azt valójában nem szokta 

igazából érdekelni semmi sem. Persze hacsak nem arról 

van szó – mint jelen esetben –, hogy egy szuverén alkotó 

egyéniségének a centruma épp ilyen sokfajta természetű. 

A „szétszórt-centrum”, íme, egy, a Zopánra jellemző 

szép paradoxonok közül. Mintha minden dolgok időtle-

nül hullámoznának benne, s mintha e kozmikus tudat 

totális élményét közvetítenék a művei számunkra.

Simone Weil szerint „A művészetben nincs cél, mégis 

a végcél jelenlétének ellenállhatatlan, kényszerítő érzését 

kelti”. Ez a titokzatos végcél – jelentsen bármit is – jelen-

létének ellenállhatatlan érzése az, ami Nagy Zopán mű-

veit is egységes mederben tartják. E homályos végcél vagy 

Abszolútum ugyanakkor nem föltétlenül esztétikai ter-

mészetű – pedig joggal lehetne az az érzésünk Zopán 

művei kapcsán, hogy minden költészetből van nála, 

tán még ő maga is az –, inkább mintha a Transzcenden-

cia felől mutatkozna meg. Carl Gustav Jung vallotta: 

„Minden írásom sorsszerű kényszer hatására jött létre. 

Amit írtam, belülről támadt rám, én csak szóhoz jut-

tattam az engem mozgató Szellemet. Ki kellett monda-

nom olyan dolgokat, amiket valójában senki nem akart 

hallani. Szörnyű az a gondolat, hogy az embernek árny-

oldala is van, amely nemcsak apró gyengeségekből áll, 

hanem valójában démoni természetű. Az az ember, aki 

nem járta meg szenvedélyeinek poklát, nem is küzdötte 

le őket soha.”

Nagy Zopánt egyfolytában feketén izzó, rémálom-

szerű hallucinációk támadják belülről, és ő is „csak” 

kimondja ezek követelményeit. Nem is tehet másként, 

hiszen – szintén Jung megfogalmazásában – „Nem ne-

künk vannak titkaink, hanem az igazi titkok birtokol-

nak minket”.

A Transzcendens e sötéten ragyogó, egyben nyo-

masztó arca nagyon is ismerős a művészet történeté-

ből: Grecótól William Blake-en és Rimbaud-n át egészen 

Vajda Lajosig vagy Kaposi Tamásig. Az irodalomban 

vagy a festészetben kifejezhetők az extatikus látomások, 

feltéve, ha a művész nem fél elégni a misztikus ihletben. 

A fotóművészetben azonban ez az önkívületi stílus idáig 

ameddig türelmét élvezem a közönségnek – a megérde-

melt borozás előtt.

Másfelől Kristóf jelenlegi kiállításának képei tény-

legesen a város kortárs érzékelésének kérdéseihez, prob-

lémáihoz is elvezetnek minket. Legalábbis így olvasom, így 

érzékelem ezt a kiállítást én, egy építész, akinek pedan-

ciája az, hogy a város érzékelésével, érzékelhetőségével 

foglalkozzon. Ebből a pedáns megközelítésből pedig kü-

lönösen fontosnak tűnik a város örökké töredékes mi-

voltával foglalkozni egy olyan korban, amikor a képek, 

a felületek, az „interfészek” a gyakorlatban is szétütik, 

majd újra konstruálják azt, ahogyan eddig a várost érzé-

keltük. Mi ugyanis, és ehhez nem kell építésznek lenni, 

hogy belássuk, abban az évtizedben élünk, amikor ez tör-

ténik. Szétesik a város valaha volt jó öreg töredezettsége, 

és összeáll egy újfajta töredezettség.

Néhány évvel ezelőttig onnan tudtam, hogy mindjárt 

itt a villamos, ha megláttam a villamost a sínpárokon 

fizikai valójában megjelenni, valahol abban a távoli ka-

nyarban, ami felé mindig lelkesen és bizakodva tekinget-

tem, hogy jön-e végre a villamos. Ha ezzel nem voltam 

elégedett – és elég sokan voltunk így, elég sokszor –, 

akkor vakmerően a peronról lelépve a síneken állva 

a már említett kanyarba mélyebbre betekintve láthattam 

messzebbre, és érzékelhettem a villamost korábban. 

Megközelítőleg két egész másodperccel korábban, mint 

azok, akik a peronon maradtak. 

Ma mindezt megtehetem és meg is teszem a BKK 

appjának segítségével. Nemcsak a kanyar mögé látok 

már be, és nemcsak azt a szerelvényt látom, amit ép-

pen várok, de az összeset, ami a városban közlekedik. 

Akkor, amikor akarom és ott, ahol akarom. Így érzéke-

lem a várost. 

És így érzékelem azt is, ha valamelyik barátom enge-

délyezi a helyzetmeghatározását a Facebook Messenger-

ben, hogy megtaláljam őt egy emberekkel teli tér kellős 

közepén. Onnantól kezdve a városnak egy másik képe 

tárul elém, a városi tér érzékelése egy másik, egyébként 

szűkebbnek tűnő képen keresztül tágul ki számomra, 


