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„Nagyon sok idő telik el, s nemcsak neved és személyed feledi el tökéle-
tesen és maradéktalanul a világ, nemcsak műved emlékét lepi be a fele-

dés pora, hanem műved anyaga is elporlad, a könyv papírja és vászon-
kötése elillan a semmiségben, a képek, melyeket festettél, nem láthatók 
többé sehol a világon, s a márványszobrokat, alkotásaidat finom porrá 

morzsolta az idő. Mindez egészen biztosan bekövetkezik, s az idő órá-
ján csak a másodpercek teltek el, míg te, s minden, amit jelentettél a 

világban, tökéletesen és maradéktalanul megsemmisül. Mitől félhetsz 
hát az életben? Mi olyan fontos vagy veszélyes, vagy sajnálnivaló, hogy 

meghőkölj az igazság elől?”  
(Márai Sándor)

A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér-
ben Onucsán Miklós Mo(nu)ments című tárlatát láthattu k 
2015. november 13. – december 6. között, a kurátor Mădălina 
Braşoveanu volt. A bemutatott anyag egyszerűsége és hatá-
sossága meghökkentő. Egyszerű, letisztult formák, kőtöm-
bök, papírok fogadták a látogatót. Mond hatni, egy férfias 
világ. A tárlat címe, Mo(nu)ments, első rálátásra szociális 
konnotációt sugall a néző számára. Etimo ló giai lag a monu-
mentum, emlékmű a latin monumentum szóból ered: emlék, 
figyelemfelkeltő. A történelem kiemelkedő személyeire, nagy 
hatású eseményeire emlékeztető, főleg építészeti és szobrá-
szati munkákat jelenti. A történelem és kultúra idejének 
folyamatosságát és fontosságát kiemelni hivatott objektu-
mok.

A címben szereplő „nu” – Mo(nu)ments – arra enged követ-
keztetni, hogy a kiállított munkák nem monumentumok – 
hagyományos értelemben véve. Végighaladva a kiállítótere-
ken, a látogató fejében akaratlanul is az a kérdés 
perpetuáló dik, hogy mily módon, mi lyen formában kapcso-
lódnak a munkák az emlékművekhez vagy a nem-emlék-
művekhez. Mindezt megerősíti a kiállításmegnyitó kapcsán 
rendezett emléktábla-avató: a művész a sepsiszentgyörgyi 
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Szalvettapecséttel:„Törölve.
A bányászok”,1990,18 × 18 cm

1.  „Egy emléktábla felavatásá-
ra gyűltünk itt össze, amely 
ezt a helyet fogja megjelöl-
ni a jelennek egy jelével az 
emlékezet és a jövő nemze-
dékek számára. Az emlék-
tábla, amelyet most leleple-
zünk, arra hivatott, hogy 
emlékeztessen a mozgás 
állandóságára, hogy dicső-
ítse a múlt nyomainak 
állandó és visszavonhatat-
lan átalakulását, aminek 
hosszú ideje tanúi 
va gyunk. Ez a folyamat egy 
egy irányú út, amelyről 
nincs visszatérés, és az 
emléktábla, amelyet most 
felavatunk, azért van itt, 
hogy éppen ezt a várakozá-
si állapotot jelölje, amely a 
jelenünket jellemzi. Itt fog 
maradni, mint a kö nyör-
telen mulandóságnak egy 
maradandó me  mentója.” 
(Onucsán Mikós)

Tamási Áron Színház belső udvarán 
felavatta a mulandóság emlékére 
magalkotott márványtáblát, amelyen 
ez a szöveg áll: „VIGYÁZAT! HULL A 
VAKOLAT”1
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Ahhoz, hogy megérthessük azt az első „képet”, amely a tárlat 
látogatóját fogadja, a kiállítás címét, fontos figyelembe ven-
nünk néhány szempontot: a kiállított tárgyak anyagszerűsé-
gét, időhöz való viszonyukat, konceptuális hátterüket.

A munkákanyagszerűségének tárháza nem túl gazdag, de a 
végletek között mozog. A művész a kőtömbtől a hamuig és a 

porig tágítja az anyag lehetőségeit, sőt még azon is túl, ami 
arra enged következtetni, hogy az az erő, amely az anyagot 
mozgatja, és az az idő, amely azt felőrli, fontosabb a sze-
münkkel látható matériánál – vagy adott esetben annak az 
emlékénél! Mert igen, emlékekről is szólnak a kiállított mun-
kák. Az alagsorban látható fotodokumentációk kapcsán visz-
szakanyarodunk a múltba, ahol a már nem létező vagy nem 
olyan formában létező munkák emlékeit őrzik a fotók. Ilyen 
például a Rovarokemlékműve és Ahálásutókor2 sóból készült 
tömbje, amely vagy múzeumba került, vagy már rég felnyal-
ták a birkák.

A megmunkált matéria nem kerüli el az idővel folytatott 
dialógust, éppen ezért folyamatosan  változásban van. 
Rájö vünk, hogy a masszív kőtömbök, amelyek a monumen-
tumokban arra voltak hivatva, hogy az ábrázolt történelmi 

BefejezetlenmérésekII.(egy
archívumfelé),2014,installáció
(vésettkő,homokóra,kőpor),
változóméret,részlet

2.  Ahálásutókor (1998) – 
a sólap akció foto doku-
men tációja. International 
Art Camp, tordai sóbánya, 
1998.
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személy vagy esemény maradandóságát tárják elénk, itt 
szerepet változtatnak fizikai adottságaikból kifolyólag. 
Folyamatszoborrá,folyamatmunkává válnak. Látszó lag para-
dox helyzet, hiszen a kő az időtlenség, a maradandóság 
fogalmával kapcsolódik össze, míg a folyamatszobrok feno-
ménja az efemer anyagszerűséghez kapcsolódik. Éppen 
ezért a monumentumok kőből, márványból készülnek, két-

ségbeesetten kapaszkodva a múlt emlékezetéhez. Onucsán 
Miklós munkái lerántják a leplet erről a gondolati sémáról, 
és rámutatnak arra, hogy a kő sem időálló, hanem porladó 
dolog. Nagyon jól érzékeltetik ezt a kőbe vé sett, múlt idő-
ben megfogalmazott kijelentések: “Itwas1.398kg.”, “Itwas

4.201kg” stb. Azt viszont nem tud-
juk, hogy a múltnak melyik pillana-
tára utalnak ezek a kijelentések. 
Talán nem is számít. Mert azóta is – 
habár szemmel nem láthatóan – 
folyamatosan porlanak ezek a mun-
kák, élik a kő idejét. Mint ahogyan 

az Olajórák című munkában az olaj-
folt egyre csak nő, túllépve a művész 
által meghúzott kontúrokat. Milyen 
időt mérnek ezek az órák? Az objek-
tív, a szubjektív időt? Vagy a történe-

Avégesoszlop,2011,
fotó,64×48cm,részlet

BefejezetlenmérésekI.,2014,
objektek(vésettfolyami
kövek),változóméret
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lem és kultúra idejét? Az anyag idejét, a kő a sajátját, a 
papír meg ismét a sajátját. A papírmint médium roppant 
izgalmas tulajdonságokkal bír: kapcsolatba lépve az őt 
körülvevő hőmérsékleti, nedvességi tényezőkkel könnyen 
tönkretehető. Szemben a kővel hajlékony, össze lehet gyűr-
ni, el lehet áztatni, a mikro- és a makro koz mikus világ 
egyúttal könnyen tönkreteheti. Ugyanúgy az olaj. 

Organikus anyag lévén romlandó, 
rövid időn belül megváltoztatja szí-
nét, állagát, szagát egyaránt – ezt a 
szagot talán érezhettük is volna, ha 
nincs berámázva. Az olajórák ugyan-
akkor a határművészet eszmeiségét 
is magukban hordják. Egy mikrokoz-

BefejezetlenmérésekIII.,2014,
folyamatésinstalláció
(márványlap,
dokumentumfotók)
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mikus világ mozgó határait rajzolják körül, amelyek, akár 
a hullám vonalai a tenger partján, bizonytalanok és insta-
bilak.

Az elmúlás vagy az átváltozás tényét tárja elénk a “Post-fire
Wood” című alkotás is, ahol a hamuvá vált fából gyakorlati-
lag semmi nem látható.3

A maradandóság és mulandóság har-
cában mi kerekedik felül?

Onucsán Miklós azzal, hogy rámutat 
az anyagszerűségnek a mulandóságá-
ra, az átváltozás nyitottságára, sérülé-
kenységére hívja fel a figyelmünket, 

Olajórák,1977,
folyamat,rajzok,papír,olaj,
tus,ceruza,változóméret

3.  “Post-fireWood” (2014) – 
objektek (három pannó, 
hamu, üveg, fadobozok)
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ugyanakkor arra is, hogy a kiállított munkákon a gondolati 
tényezőknek van elsődleges szerepük. Így a bennünk meg-
születő jelentése által válik üzenethordozóvá a matéria.

Onucsán beleavatkozik az anyagba, látszólag grammra pon-
tosan kivési, leméri, feljegyzi, dokumentálja a munkafolya-
matot, viszont a leheletfinom megfogalmazási csúsztatások 

újra meg újra eszünkbe juttatják: nem ez a fontos. Nem a 
grammra és a másodpercre lemért precizitás, hanem a folya-
mat, amely ezt továbbmunkálja, az anyag ideje. 
Monumentumok ezek a munkák? Igen, a pillanatnak épített 
emlékművek, az elengedni tudás emlékművei. A természetes 
és művi határainak az összemosásával a szemmel nem látha-
tó változást ragadja meg, így művei a tér formáiról az idő 
formáira térnek át.

Aláthatóésláthatatlan problémája jelenik meg a fekete dobo-
zokban rejtőző misztérium kapcsán is4, amelyet a kíváncsi-
ság tehet vagy tesz tönkre (akár szociális kritikaként is 
interpretálható). Ezek a dobozok újra meg újra azt ismétlik, 
hogy az alkotásoknak a fizikai dimenzióin túl ott van a gon-

dolati, megfoghatatlan tartalmuk, s 
ezekben a művekben ez a tartalom 
fontosabbá válik, mint a tárgyi való-
ságuk. A lét mulandóságának, porla-
dásának, esetlegességének, változé-
konyságának a felmutatásával a rég-
nem-volt tárgyak vagy a régen-

másként-volt tárgyak képét, gondola-
tát idézik elő, de ugyanakkor előreve-
títik a majdan nem lesz és a majdan 
másként lesz tárgyakét is. Nincsenek 
monumentumok, csak a jelen pilla-
nata van, mo(...)ments. Misztikus felis-
merés, mondhatnánk. Ha nincsenek 
műemlékek, akkor az sincs, amit ők 
reprezentálnak: történelem és hata-
lom. Talán csak a múlt illúziójába oly 
szívesen kapaszkodó hálás utókor.

DarkBoxes(Poetry),2015,folyamatésobjektek(fadobozok,papír),
36 × 16 × 5 cm.„Vigyázat,adobozbantalálhatóképekérzékenyekafényre.
Adobozoknakmindenfénybentörténőkinyitásacsökkentiaképek
élettartamát,lassanelhomályosítvaőket,potenciálisanateljeseltűnésig.”

4.  Lásd “Darkboxes”
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„Épülegytalapzat,benneegyfényforrás-
salafelsőrészébenúgy,hogyafényfelfele
irányuljon.Atalapzatraegyvésetttábla
kerülelhelyezve»Arovarokemlékműve«
felirattal.Megtekintésilehetőségek:
–Optimálismegtekintése,mintaktív

műemléksötétedésután,melegésszá-
razidőbenlehetséges.

–Mintinaktívműemlékanapbármely
órájában,mindenévszakbanésbár-
melyidőjárásikörülményekközött
megtekinthető.

–Felvételkészülaműemlékéjszakaiakti-
válásáról,amelyszükségesetébenkive-
títésrekerülakiállítótérbenmegtekintés
céljából.”

Arovarokemlékműve,2015,
azinstallációvázlataés
partitúrája,rajz(pasztell,
kartonon),54×43,5cm,
részlet

Akövetkezőoldalpáron
Ittnyugszikafű,2002–2008,
digitálisprint,változóméret
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