Ez nem kunszt

Ez nem kunszt

Ne menjünk el
érzéketlenül
saját értékeink
mellett
Globális és lokális értékek

A 70-es évek közepén Hollandiában az arnhemi
múzeumban, Utrechtben a Hooght Centrumban,
Hágában a Képzőművészeti Szövetség székházában megvalósult egy magyar avantgárd
kiállítássorozat. Az anyagát a lektorátus tiltása
miatt ki kellett csempészni. A kiállításról több
cikk jelent meg, köztük egy neves művészeti író,
Jan van Krieken tollából. Konklúziója: a magyar
avantgárd arculat nélküli. A cikk olyan volt, mint
egy pofon. Van Krieken utal arra, hogy korábban
az arnhemi múzeumban válogatást láthattak
lengyel és amerikai avantgárd művészek
munkáiból. A két tárlat karakterisztikusan elvált
egymástól. Lengyel, illetve amerikai mivoltuk
a munkák együtteséből is sugárzott. A magyar
kiállításnál nem az intellektuális szinttel van
probléma, hanem a sajátos hozzájárulás
hiányával. Mi volt ennek az oka? Mi történt a
magyarokkal? Ma is aktuális kérdések. Lehet
erre a pofonra legyinteni. Nemzeti művészet?
Sajátos hozzájárulás? Elvesztette-e az
aktualitását? A túlhangsúlyozott „modernség”
nem lehet-e csapda?
Ifjúkoromban, amikor egy nyitottabb világ
utáni vágy arra késztetett, hogy underground
újságot szerkesszek, az „összeÁLLÍTás”-t
(1959!), mottóul egy Rimbaud-idézetet
választottam: „modernnek kell lenni
mindenestül.” Ez nyitottságot szült és belső
küzdelmet, mely hozzájárult egy sajátos, konok
út kialakításához, s elvezetett a kétely és a
hit mezsgyéjéhez, majd a Jelrácsokhoz és a
fényművészethez. Sokat köszönhetek ennek a
kamasz zseninek, talán hozzájárult még ahhoz
a felismeréshez is, hogy ma már a „modernnek
kell lenni mindenestül” ugyanúgy kamaszos
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fotó: Mattis Teutsch Waldemar

C s á j i A tt i l a

M attis Teutsch Waldemar : Maelström pixel hologram, 50×100 cm,
túlzás, mint Rimbaud-nak az a kiábrándult konklúziója,
hogy „a művészet ostobaság”. (Ezután kibukik belőle egy
sóhaj: „Üdv a jóságnak!”)
Az avantgárdban a szabadság érdekelt, az új, ismeretlen
világok felfedezése. Nem az éppen aktuálisnak
tekintett irányzatokkal való azonosulásra törekedtem.
Rádöbbentem, hogy a hagyomány és az újítás transzparenciájára kéne rátalálni, az az igazán gyümölcsöző.
Azzal a lehengerlő sikerrel, amiben az euroatlanti
civilizáció nyugati felében a frissen feltörő irányzatok
követői részesültek, először akkor szembesültem, amikor

fotó: Haris László

Csutoros Sándor : Jakotániák, 1982, festett faszobrok, változó méret,
Gadányi Jenőről szóló szakdolgozatomat
készítettem. Számos emberrel beszélgettem
a témáról. Néhányan a föld alá szorított
öregek közül ezt az avantgárd diadalaként
érzékelték. Kezdetben én is. De az a siker, ami
a II. világháborút követően egyre szélesedő
tömegmozgalommá változtatta az avantgárdot,
kételyt is ébresztett bennem. Ez a kétely
már 1963–1964-ben az „első gesztusok”,
valamint a SZÜRENON-sor festésekor kezdett
megfogalmazódni bennem. Úgy láttam, hogy
egy olyan világban, melynek az eszményei
romokban hevernek – ahogy ezt az Európai
Iskola tagjai állították – a legegyszerűbb és
legelementárisabb dolgokig kell visszamennem:
a gesztusig. A kéz szabad táncáig. Ez a
legelemibb, a legegyszerűbb és a leghitelesebb.
Egyszerre személyes és nemzetközi, pillanatnyi
és időtlen. Legmélyebb valójában hordoz
valamit a kortalanból. Az építkezést innen
kell újrakezdeni. Éreztem, hogy nem szabad
leragadni a gesztusoknál, rá kell találni saját
utamra, mely, ha belső iránytűmet követem,
szinte lábam alá feszül. Így vezettek el a
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fénnyel értelmezett plasztikus képeim az „anyagtalan”
fénnyel történő képalakításig. Ösztönzés számos helyről
érhet. A trendekből és a kortalanból egyaránt.
Létünket alaposan befolyásoló változások idejét éljük.
Létezik a változó valóság kihívásaira egyetlen üdvözítő
emberi válasz? Kétséges. Tisztelem azokat, akik az
igazság vonzásában élnek, de óvakodom azoktól, akik
magabiztosan hirdetik, hogy megtalálták azt, és saját
vélt igazságukat próbálják rákényszeríteni másokra
is. A 20. század tele volt ezekkel az emberekkel
és eszmékkel. Ne csak az eszmék torzszülötteire
gondoljunk, a kommunizmusra vagy a fasizmusra.
Az európai civilizáció más változataiban is felismerhető
ez a kizárólagosságra törekvés, mely, ha nem is olyan
brutális eszközökkel él, mint az említett két társadalom
szörnyszülöttei, de magabiztos gőgjében sok a
hasonlóság. Ilyen volt például a Truman-elv, melynek
atyáskodó fölénye az 1950-es évektől öntudatos magabiztossággal hengerelt le minden más fejlődési utat
világszerte, és annak követését várta el egyetlen igaz
útként. Ez a civilizáció a kiemelkedő értékek tömegét
teremtette, de nem maga az isteni kinyilatkoztatás.
A művészetek értékelésében különösen nem az.

Az utóbbi évtizedek globalizációs fejlődési-szerveződési formái nem csak az
euroatlanti minták alapján valósultak meg. Sőt,
Szingapúr, Kína, India, Indokína egyes országai
megdöbbentő változáson és megerősödésen
mentek keresztül. Ezek az évtizedek átírták és
átírják a gazdasági, de a hatalmi viszonyokat is.
A globalizáció nemcsak uniformizálja a világot,
de sokrétűbbé is teszi. Nemcsak veszély,
de lehetőség is. Ezt különösen visszatérő
indiai útjaim során tapasztaltam. A National
Gallery of Modern Art hálózatában Delhiben,
Mumbaiban, Bangalore-ban rendeztem
nagyszabású tárlatokat a kortárs magyar
művészetről. Ezeknek a tárlatoknak Indiában
komoly vonzásuk és sikerük volt, különösen
az organikus és fényművészeti részeknek.
A globalizáció elsősorban azokat nyeli el, akik
az értékeiket képtelenek felismerni. Nem
eshetünk-e ebbe a csapdába?
A világban való tájékozódásban ne tükörreflexeink érvényesüljenek, ne csupán a
hasonulást értékeljük. Dobjuk el mankóinkat,
merjünk vállalni egy nagyobb szabadságot.
Vállaljuk merész egyéniségeinket, a konok
egyéni utakon járókat. Ilyen embereket
próbáltam összegyűjteni már a 60-as
években a SZÜRENON-csoportban is,
hogy az elzártságban létrejöhessen egy
ösztönző, spirituális mag. 1989-ben, húsz
évvel a SZÜRENON-kiállítás után írtam egy
visszaemlékezést. Már ebben is szerepel,
hogy az autonóm egyéniségek lehetőségének
hordozóit kerestem, akik nem engedték kiirtani
magukból a genius locit vagy a szakralitás
iránti érzékenységet, s fontosabbnak tartották
a belülről építkezést, mint a trendekhez való
gyors kapcsolódást. A társaság 60-as, 70-es
években készült konceptuális munkáiban
megjelent – sokszor radikálisan – a szocialista
társadalom kritikája is (például Csutoros és
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Kovács Attila : Substrat, 1967, poliészter dombormű, 39,5×133×22 cm,
Haris Szembesítés című munkájában, A forradalom
egyik periódusa vagy a Haladás kettős szimbóluma című
szobraimban, Pauer Lenin- és Marx-parafrázisában.
Haraszty még mobilszobraiba is képes volt beletenni
a helyi problematikát vizuális eszközökkel, helyenként
telitalálatként. Ez a hangütés hiányzott a kortárs
művészetet bemutató, 2013-ban megnyílt, MNG-beli
Lépésváltás című kiállításból. Kiesik belőle a kinetikus
művészet is, melléfogás a fényművészet kihagyása
vagy az Európai Iskola konklúzióinak az elfejtése, amit
a második világháborút követően fogalmaztak meg:
„Európa és az európai eszmény romokban hever. Az új
európai eszmény csak Kelet és Nyugat szintéziséből
fogalmazódhat meg.” Ezt képviselte a 20. század
közepének egyik magyar zsenije, Vajda Lajos is.
Ha létünket, kultúránkat, közép-európai és magyar
hagyományainkat értékesnek tartjuk, és önmagunkat
nem csupán magyarul beszélő lénynek, ki kell állnunk
a helyi, közép-európai szellemért, a genius locit
teljesebben vállaló munkákért. Még gyerekkoromban
szívtam fel a kassai szellemet, melyben a kultúrák
transzparenciája érvényesült. A kultúra egyszerre
nemzeti és határtalan. A nemzeti kiszűrése épp olyan
hiba, mint a bezárkózás. A Kárpát-medencei magyar
kultúra különös erővel testesítheti meg a kultúrák
transzparenciáját. Erre példa számomra elsősorban
Kassa, ahol a magyar, cipszer, mánta (Mecenzéf környéki
német), szász, osztrák, lengyel, cseh, szlovák kultúra
termékenyítő transzparenciája sok évszázadra nyúlik
vissza a hajdani Magyar Királyságon belül. Ez a szellem
végképp elveszett? Ne menjünk el a saját értékeink
mellett érzéketlenül! Ez a kérés ma különösen aktuális
egy olyan világban, amelyben a végletes relativizálódás,
az értékek káosza, devalvációja érvényesül. A közelmúlt
viszonylatában a trendek fetisizálása a kiemelkedő
veszély, mai viszonylatban inkább a káosz.

Különösen erősen jelentkezik ez az eddig
meghatározó jelleggel rendelkező euroatlanti
civilizáció értékrendjében. A nyugati világra
sokan meghatározó mérceként tekintenek.
Érvényes ez vajon ma is? Egyre határozottabb
véleményem, hogy az e civilizáció emberének
immunrendszere sokat romlott. Kiskamasz
koromban egy évet Hollandiában töltöttem.
Holland iskolába jártam. Kitűnően beszéltem
a nyelvet. Legalább hússzor voltam ott azóta
is. Sok barátom van. Össze tudom hasonlítani
a hajdant a mával. Az életszínvonal nőtt.
De valami más is történt. A jólét védelme
fontosabb lett az élet minőségének védelménél.
A tolerancia nélkülözhetetlen, de arányvesztése,
túlfokozása riasztó károkat okozott, és okoz
ma is. A nemes eszmét embertelenné tudja
zülleszteni. A szabadsággal ugyanez a helyzet.
Alapvető, nélkülözhetetlen igényünk, de éppúgy
el tud torzulni, mint a másik nélkülözhetetlen
eszme, a tolerancia. Még fiatal koromban
írtam: a szabadság csak akkor nagyszerű, ha
párosul az igazság áhítatával. Civilizációnk
nagy részében az igazság áhítatát felváltotta
a jólét áhítása. Az arányvesztett, kisszerűen
elmaterializálódott ember a legfőbb probléma.
A spirituális belső iránytű elzüllése. A művészetben is. Az igazság áhítatával átitatott
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szabadságvágy belső parancs maradt számomra később
is, nem pusztán ifjúkoromban. Visszatérő töprengésre
késztetett a szabadságvágy burjánzóvá és mértéktelenné
növesztése. A szabadság elrákosítása elfogadhatatlan
számomra, elemi ösztöneim utasítják el.
Számos ösztöndíjam volt – amerikai, dán, holland,
lengyel, cseh, finn, francia stb. –, elsősorban ezek
segítségével tölthettem összességében egy-két évet
külföldön (az USA-ban, Hollandiában,Olaszországban).
Élénk kapcsolatot tartottam és tartok olyan
művészekkel, akik mediális kísérleteket, kutatásokat
folytattak, bár soha nem hagytam abba a festést.
Termékeny, közvetlen kapcsolataim formálták
nézeteimet, de az otthonról hozottak adták gondolkodásom tengelyét. A fényművészetre is így találtam rá a
fénnyel értelmezett plasztikus „szabadságstruktúráktól”,
a jelrácsoktól a lézer képi lehetőségeinek kutatásáig.
Olyan helyekre kerültem, ahol az optikai vagy mediális
kutatások csúcsminőségét képviselő tudósok, művészek
voltak a társak. A KFKI-ban Kroó Norbert fizikus, aki az
Európai Fizikai Társaság elnöke is volt, az MIT-n Steve
Benton, a transzmissziós holográfia atyamestere, a
CAVS, a Dutch Electronic Art Festival, a LUX Europa,
a Lichtblicke tovább bővítette rálátásomat. Ezek az
események, ösztöndíjak újabb és újabb experimentális
művészekkel hoztak össze.
Kisebbrendűségi érzésem soha nem volt, s visszatérően
tapasztaltam, hogy nemcsak ők, de mi is tudunk újat
mondani, mutatni nekik. Ennek az eredményeként

fotó: Bortnyik Éva – Tubák Csaba

B ortnyik É va – Tubák Csaba : N dimenzió, 2013, fénymobil,

válhattam földünk első mediális kutatóintézetének, a Center for Advanced Visual Studiesnak
a tagjává Cambridge-ben, a Massachusetts
Institute of Technologyn. Ezáltal olyan
emberek barátja lettem, mint Kepes György,
akit nem szükséges külön bemutatnom, a
Zero-csoportot, valamint a Sky Artot létrehozó
Otto Piene, az elektronikus zeneszerző és
fényművész Paul Earls, a transzmissziós
holográfiát kikísérletező fizikus, Steve Benton,
a kitűnő holográfus Dieter Jung vagy Hariette
Casdin Silver. Mindezt azért is jelzem, hogy
nem a vizuális ellenforradalom bozóttüzeinek
gyújtogatóihoz tartozom, hanem experimentális művész vagyok, akit nem rémisztettek el
a szűz területek.

kincs?” Egyetértettem velük. Művészetünk gazdagsága
egyik alapértékünk. Ez nem pusztán az önmagunkról
alkotott képet befolyásolja, de a világnak a rólunk
alkotott képét is.
Zárásképpen felidézek egy történetet. Dániában a Bella
Centerben mutattam be (1982) egy lézerfénykörnyezetet,
melyet Thomas Wilfred dán–amerikai művésznek ajánlottam, aki a 20. század első felében Moholy-Nagy mellett
a fényművészet egyik őse volt. Megdöbbenésemre a
megjelent közönség, újságírók, írók nem is hallottak róla.
2002-ben a dánok az Unió soros elnökeként – Helge
Krarup művészeti író javaslatára – Koppenhága terein
három hónapig fényművészeti munkákat mutattak be,

Egy hollandiai kiállítássorozat szinte kiütéses
kritikájával kezdtem írásomat. A magyar
művészet valóban arculat nélküli? A kérdésre
határozott NEM a válaszom. Csak az teheti
azzá, ha tekintetünket elhomályosítja a
kisebbrendűség, a kishitűség, a szolgai mérce,
és nem tudunk rátalálni saját értékeinkre.
A kádári időszak gulyáskommunizmusa kicsit
többet rakott a pocakba, lassan az üldözött
avantgárddal is megváltozott a kapcsolata,
egyre inkább lenyelte, sőt rejtve vagy
nyíltabban a 80-as években már támogatta
is. De kegyetlenül és következetesen eltiport
mindent, ami a helyi problémákkal való
szembenézést szolgálta, az önértékelést, a
nemzeti érzést erősítette. E szemlélet fő bűne,
hogy nem eléggé érzékeny saját értékeinkre,
például a konok utakat járók teremtő
erejére. Elsősorban ezen a szemléleten kell
változtatni, hogy szivárványszerűen gazdag
művészetünket meggyőzőbben mutathassuk
be a közönségnek.
Természetesen komoly pozitív példák is
vannak. A Nemzeti Galériában például nagyszabású kiállítást rendeztek a nagybányai művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából
kitűnő hozzáállással és alapos munkával.
Az alapító mesterek ismert kvalitása mellett
megdöbbentő volt az a sokrétűség, merészség
és stiláris gazdagság, ami a kiállításon kibontakozott. A jó műveknek, tehetségeknek az a
burjánzása, ami elénk tárult, külföldi barátaim
egy részét is magával ragadta, néhányat
közülük mélyen elgondolkoztatott. „Nagybánya!
Miért nem csináltok a nagybányaiaknak vagy
a magyar geometrikusoknak Moholy-Nagytól
Kassákon, Gyarmathyn, Vasarelyn át Kovács
Attiláig egy külön múzeumot?” – kérdezték
amerikai barátaim. Vagy: „A fényművészet, ami
már-már magyar unikum, miért csak rejtett
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fotó: Mengyán András

1993-ban a Nemzetközi Fényszimpóziumok
megindításával úttörő munkába kezdtünk itt
Magyarországon, s 1996-ban a Nemzetközi
Kepes Társaság létrehozásával a művészet-tudomány-technika kapcsolatára épülő
problematika inspiráló fóruma teremtődött
meg. Ezen a területen nemzetközileg is figyelemre méltó, komoly eredményeket felmutató
munka folyt. Kitűnő magyar és külföldi
művészek, építészek, tudósok kapcsolódtak
be a munkákba, a szimpóziumokba, a fényműhelybe – mint Steve Benton, Helge Krarup, Kas
Oosterhuis, Kroó Norbert vagy Polonyi Károly.

M engyán A ndrás : Bábu, UV-érzékeny festmény, 104×90 cm,
Wilfred neve akkor vésődött bele a dán köztudatba.
Nálunk az a ritka helyzet állt elő, hogy a Bauhaustól
máig szerves a fejlődés. Moholy-Nagy profetikusan
hirdette, hogy a „jövő legtöbb műve a fényfestő feladata lesz”. Már úttörő kinetikus szobrában, a Fény-tér
modulátorban olyan munkatársra talált, mint Kepes
György, aki nemcsak folytatta, de ki is teljesítette
kezdeményezését, s az MIT-n létrehozta földünk első
mediális kutatóintézetét, a CAVS-t. Veszelszky Bélától
hallottam először Kepesről a 60-as évek közepén,
és be kell hogy valljam, nem gondoltam arra, hogy
útjaink találkoznak. A fénnyel értelmezett Jelrácsok
elvezettek a fényművészethez, a KFKI-hoz, a lézer
képi lehetőségeinek a kutatásához. Kezdetben magányos farkas voltam, majd egyre többen döbbentek
rá tőlem függetlenül is, hogy komoly lehetőségeket
rejtőznek benne. 2015 az UNESCO javaslatára a
Fény Nemzetközi Éve lett. Magyarországon komoly
fényművészeti kiállítások valósultak meg, nemzetközileg is a legnagyobbak közé tartozók, Budapesten a
Műcsarnokban, a Bálnában és a legnagyobb szabású
Egerben, Orosz Márton kurátori munkája alapján, a
Kepes Központban. Ritka a magyar művészetben ez a
szerves folytatás. Becsüljük meg! Művészetünk ezen
a területen nem a végeken kullog, hanem nyugodtan
mondhatjuk: az élmezőnyben. Tudunk róla?

