
I S S N  1 2 1 6 - 8 8 9 0  8 8 0  F t

k
o

r
t

á
r

s
 

m
ű

v
é

s
z

e
t

i
 

f
o

l
y

ó
i

r
a

t
 

•
 

B
u

d
a

p
e

s
t

2 0 1 0 _ 0 4



2 0 1 0 / 4

t
r

a
n

s
a

r
t

e
x

p
r

e
s

s
z

A borítón: HANSJÖRG MEYER: Szitanyomat, 1966 • KÉP/VERS, vizuális és konkrét költészet, Vasarely Múzeum, Budapest; 2010. január 13 — május 9. 
  

b/2

MAGYARORSZÁG

Gaál József
Faragott képek
• GODOT GALÉRIA
www.godot.hu
Budapest VII., Madách út 8.
2010. 04. 30 — 05. 22.

Khoór Lilla, Kriza Bori
Választási megfigyelők 
1990–2010
• ÓBUDAI TÁRSASKÖR GALÉRIA
www.obudaitarsaskor.hu
Budapest III., Kiskorona u. 7.
2010. 04. 28 — 05. 23.

Vidák Zsolt, ef Zámbó 
István
EBP-STB
• ROHAM GALÉRIA
www.roham.hu
Budapest VIII., Vas u. 16.
2010. 05. 07 — 05. 26.

Jobb, mint készen
• INDA GALÉRIA
www.indagaleria.hu
Budapest VI., Király u. 34. II./4.
2010. 04. 14 — 05. 28.

Bukta Imre
Szárnyasok
• K. PETRYS HÁZ
www.petrys.hu
Budapest VIII., Horánszky u. 
13. II./19.
2010. 04. 27 — 05. 28.

Komoróczky Tamás
Csontok konstellációja
• NEON GALÉRIA
www.galerianeon.hu
Budapest VI., Nagymező u. 
47. 2. em.
2010. 04. 30 — 05. 28.

Hatalmi játszmák / 
Powergames
LUDWIG MÚZEUM — KORTÁRS 
MŰVÉSZETI MÚZEUM
www.ludwigmuseum.hu
Budapest IX., Komor M. u. 1.
2010. 03. 19 — 05. 30.

Ha nem most / If not now
• TRAFÓ GALÉRIA
www.trafo.hu
Budapest IX., Liliom u. 41.
2010. 04. 17 — 05. 30.

Mindennapok
Baglyas Erika
21,3 gramm
• MISKOLCI KORTÁRS 
MŰVÉSZETI INTÉZET (M.ICA)
www.miskolcigaleria.hu
Miskolc, Rákóczi u. 2.
2010. 04. 15 — 05. 30.

Magyarországon működő 
művészetterápiás 
műhelyekben alkotó hazai 
art brut művészek munkái
• BUDAPEST ART BRUT GALÉRIA
www.artbrut.hu
Budapest VIII., Kőbányai út 22.
2010. 03. 31 — 05. 31

Cekker
• POLISH CAFFE SULTURALE — 
HYBRID ART&CAFÉ
www.hybridart.hu
Budapest, VIII., Bródy Sándor u. 8.
2010. 05. 13 — 05. 31

Barakonyi Zsombor
First Step to Black & White
• NEXTART GALÉRIA
www.nextartgaleria.hu
Budapest V., Aulich u. 4-8.
2010. 05. 14 — 06. 03.

Kardos Sándor
Átváltozások
• PAKSI KÉPTÁR
www.paksikeptar.hu
Paks, Tolnai u. 2.
2010. 05. 20 — 06. 03.

Gálhidy Péter, Rajcsók 
Attila 
Szolíd bázis / Solid Base
• MOLNÁR ANI GALÉRIA
www.molnaranigaleria.hu
Budapest, VIII., Bródy S. u. 22.
2010. 04. 22 — 06. 04.

Szíj Kamilla, Vécsei Júlia
Részecskék
• KISTEREM
www.kisterem.hu
Budapest V., Képíró u. 5.
2010. 04. 29 — 06. 04.

Jokesz Antal
• VINTAGE GALÉRIA
www.vintage.hu
Budapest V., Magyar u. 26.
2010. 05. 12 — 06. 04.

Chilf Mária
Keep smiling!
• VILTIN GALÉRIA
www.viltin.hu
Budapest V., Széchenyi u. 3.
2010. 04. 28 — 06. 05.

Rácmolnár Sándor
Graphic Novel
VÁRFOK GALÉRIA VÁRFOK 
TERME
www.varfok-galeria.hu
Budapest I., Várfok u. 14
2010. 05. 06 — 06. 05.

Borgó
Jónás merülései
• MISKOLCI GALÉRIA — 
RÁKÓCZI-HÁZ
www.miskolcigaleria.hu
Miskolc, Rákóczi u. 2.
2010. 05. 07 — 06. 06.

Szabó Ádám, Szabó Dezső
Mané & Moné
• STÚDIÓ GALÉRIA
http://studio.c3.hu
Budapest VII., Rottenbiller u. 35.
2010. 05. 13 — 06. 08.

Karácsonyi László, Szász 
György, Tarr Hajnalka
AC/BC
• ACB KORTÁRS MŰVÉSZETI 
GALÉRIA 
www.acbgaleria.hu
Budapest VI., Király u. 76.
2010. 04. 29 — 06. 11.

Robert Capa
• KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET
www.ica-d.hu
Dunaújváros, Vasmű út 12.
2010. 04. 30 — 06. 12.

Robitz Anikó, Czigány Ákos
Trió
• NESSIM GALÉRIA
www.nessim.hu
Budapest VI., Paulay E. u. 10.
2010. 05. 11 — 06. 17.

BICIKLUS + „mesélő 
kerékpárok — egy fotó, egy 
történet”
• CSEPEL GALÉRIA ÉS 
MŰVÉSZETEK HÁZA
Budapest XXI., Csete Balázs u. 13.
2010. 05. 03 — 06. 18.

Berszán
genezis-projekt
• MODEM
www.modemart.hu
Debrecen, Baltazár Rezső tér 1.
2010. 03. 11 — 06. 20.

Budai szobrászok I.
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA
www.marczi.hu
www.vizivarosigaleria.hu
Budapest II., Kapás u. 55.
2010. 05. 18 — 06. 23.

A képzelet tudománya / The 
science of imagination 
• LUDWIG MÚZEUM — KORTÁRS 
MŰVÉSZETI MÚZEUM
www.ludwigmuseum.hu
Budapest IX., Komor M. u. 1.
2010. 04. 29 — 06. 27.

Burger Barna
ELŐTTE — UTÁNA / a 
zárójelbe tett idő
• MAI MANÓ GALÉRIA (MAGYAR 
FOTOGRÁFUSOK HÁZA)
www.maimano.hu
Budapest VI., Nagymező u. 20.
2010. 05. 06 — 06. 27.

Cseke Szilárd
Elhagyott ösvény
• RAIFFEISEN GALÉRIA
www.raiffeisen.hu
Budapest V., Akadémia u. 6.
2010. 05. 10 — 06. 27.

Ötvös Zoltán
Esthajnalcsillag
• DOVIN GALÉRIA
www.dovingaleria.hu
Budapest V., Galamb u. 6.
2010. 05. 07 — 07. 01.

Nem’s Judith
Totemrehívás
• MODERN KÉPTÁR — VASS 
LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNY 
GALÉRIÁJA
www.vasscollection.hu
Veszprém, Vár u. 3-7.
2010. 05. 08 — 07. 10.

Várnai Gyula
Ugyanaz a patak
• ERNST MÚZEUM
www.ernstmuzeum.hu
Budapest VI., Nagymező u. 8.
2010. 05. 22 — 08. 29.

A pult mögött — Gazdaság a 
posztszocialista 
művészetben
• MŰCSARNOK
www.mucsarnok.hu
Budapest XIV., Hősök tere
2010. 06. 18 — 09. 19.

KÜLFÖLD / EURÓPA

A u s z t r i a

AUGENSCHMAUS / A FEAST 
FOR THE EYES — Food in 
still life
• BANK AUSTRIA KUNSTFORUM 
www.bankaustria-kunstforum.at
BÉCS

2010. 02. 10 — 05. 30.

Masterpieces of Modernity. 
The Collection of the 
Kunstmuseum Winterthur
• MUSEUM DER MODERNE 
SALZBURG / MÖNCHSBERG
www.museumdermoderne.at
SAL ZBURG

2010. 02. 27 — 05. 30.

Living and working in 
Vienna III / Stars in a Plastic 
Bag
• KUNSTHALLE
www.kunsthallewien.at
BÉCS

2010. 03. 05 — 05. 30.

Changing Channels — Art 
and television 1963-1987
• MUMOK (MUSEUM 
MODERNER KUNST STIFTUNG 
LUDWIG)
www.mumok.at
BÉCS

2010. 03. 05 — 06. 06.

Markus Lüpertz
Metamorhoses of world 
history
• ALBERTINA
www.albertina.at
BÉCS

2010. 03. 11 — 06. 06.

Szabó Dezső
Process
• MOMENTUM GALERIE
www.momentum.co.at
BÉCS

2010. 05. 07 — 06. 02.

Pictures about Pictures / 
Discursive Painting from 
Albers to Zobernig
• MUMOK (MUSEUM 
MODERNER KUNST STIFTUNG 
LUDWIG)
www.mumok.at
BÉCS

2010. 03. 25 — 06. 27.

Thomas Bernhard and the 
theatre: Salzburg and 
Vienna
• ÖSTERREICHISCHE 
THEATERMUSEUM 
www.khm.at/en/austrian-
theatre-museum/
BÉCS

2009. 11. 09 — 2010. 07. 04.

Behind the Fourth Wall / 
Fictitious Lives — Lived 
Fictions
• GENERALI FOUNDATION
http://foundation.generali.at
BÉCS

2010. 06. 01 — 08. 15.

Josef Dabernig
Excursus on Fitness
• MAK 
www.mak.at
BÉCS

2010. 04. 07 — 09. 12.

Corso. Insights into the Essl 
Collection
• SAMMLUNG ESSL — KUNST 
DER GEGENWART
www.sammlung-essl.at
KLOS T ERNEUBURG / BÉCS

2010. 01. 28 — 11. 07.

YOU NEVER KNOW WHAT 
WILL HAPPEN NEXT... The 
Collection 1900–2010
• LENTOS KUNSTMUSEUM LINZ
www.lentos.at
LINZ

2010.02.12-től

B e l g i u m

Electrified 02 — Hacking 
Public Space
• STEDELIJK MUSEUM VOOR 
ACTUELE KUNST (S.M.A.K.)
www.smak.be
GEN T

2010. 03. 04 — 06. 13.

Art kept me out of jail — 
Performance installations by 
Jan Fabre 2001 — 2004 — 2008
• MUHKA, EXTRA CITY 
KUNSTHAL ANTWERPEN
www.muhka.be
AN T W ERPEN

2010. 03. 19 — 09. 19.

Closing Time
• KONINKLIJK MUSEUM VOOR 
SCHONE KUNSTEN ATWERPEN 
(KMSKA)
www.kmska.be
AT W ERPEN

2010. 04. 24 — 10. 03. 

C s e h o r s z á g

Michael Najjar
• DVORAK SEC CONTEMPORARY
www.dvoraksec.com
PR ÁG A

2010. 02. 03 — 05. 31.

The Art of Chess
• DOX CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ (CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART)
www.doxprague.org
PR ÁG A

2010. 04. 01 — 06. 28.

Objects in Mirror Are Closer 
than They Appear 
• FUTURA
www.futuraproject.cz
PR ÁG A

2010. 06. 06 — 08. 08.

Pavel Büchler
Laboring vain
• DOX CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ (CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART)
www.doxprague.org
PR ÁG A

2010. 05. 27 — 08. 30.

D á n i a

Faith, Hope and Love — 
Jacob Holdt’s America
• AROS AARHUS 
KUNSTMUSEUM
www.aros.dk
ÅRHUS

2010. 02. 20 — 05. 30.

Deimantas Narkevicius: The 
Unanimous Life
• BRANDTS EXHIBTION COMPLEX
www.brandts.dk/
ODENSE

2010. 03. 05 — 05. 30.

COLOUR in ART
• LOUISIANA MUSEUM FOR 
MODERNE KUNST
www.louisiana.dk
HUMLEB ÆK

2010. 01. 05 — 06. 13.

House in my head
• BRANDTS EXHIBTION COMPLEX
http://uk.brandts.dk
ODENSE

2010. 03. 30 — 08. 15.

É s z t o r s z á g

Čiurlionis and His Time in 
Lithuanian Art
• KUMU
www.ekm.ee
TALINN

2010. 04. 30 — 08. 08.

F i n n o r s z á g

Denise Grünstein
Figure out
• KIASMA
www.kiasma.fi
HEL SINKI

2010. 04. 30 — 08. 15.

F r a n c i a o r s z á g

Lisette Model
Esther Shalev-Gerz
• JEU DE PAUME — SITE CONCORDE
www.jeudepaume.org
PÁRIZS

2010. 02. 09 — 06. 06.

Gilles Saussier
Le Tableau de chasse
• LE POINT DU JOUR
www.lepointdujour.eu
Cherbourg-Octeville
2010. 03. 06 — 06. 06.

Ben 
Retrospective
• MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DE LYON
www.moca-lyon.org
LYON

2010. 03. 03 — 07. 11.

Lucian Freud
• CENTRE POMPIDOU
www.centrepompidou.fr
PÁRIZS

2010. 03. 10 — 07. 19.

Promises from the past 
• CENTRE POMPIDOU
www.centrepompidou.fr
PÁRIZS

2010. 04. 14 — 07. 19.

Irving Penn
Small Trades
• FONDATION HENRI CARTIER-
BRESSON
www.henricartierbresson.org
PÁRIZS

2010. 05. 05 — 07. 25.

Beat Takeshi Kitano
Gosse de peintre
• FONDATION CARTIER
www.fondation.cartier.com
PÁRIZS

2010. 03. 11 — 09. 12.

elles@centrepompidou / 
women artists in the 
collections of the Centre 
Pompidou
• CENTRE POMPIDOU
www.centrepompidou.fr
PÁRIZS

2009. 05. 27 — 2011. 02. 21.

H o l l a n d i a

First Light: Photography & 
Astronomy
• HIUS MARSEILLE / 
FOUNDATION FOR 
PHOTOGRAPHY
www.huismarseille.nl
A MSZ T ERDA M

2010. 03. 06 — 05. 30.

Haute Couture — Voici Paris!
• GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HÁG A

2010. 02. 19 — 06. 06.

Ari Marcopoulos
It might seem familiar 
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2010. 02. 27 — 06. 16.

Paul Graham
a shimmer of possibility 
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2010. 04. 02 — 06. 16.

René Burri
Retrospective
• ROTTERDAM KONSTHAL
www.kunsthal.nl
ROT ERDA M

2010. 04. 17 — 07. 04.
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Szegedy-Maszák Mihály

KÉP/VERS, vizuális  
és konkrét költészet1

• Vasarely Múzeum, Budapest 

• 2010. január 13 — május 9.

• Napjainkban a művelődés- vagy kultúratudomány terjedésével kétségessé vált 

a szakterületek különválaszthatósága.2 Úgy vélhetjük, ma sem a képzőművészet-

nek, sem az irodalomnak, sőt talán még a zenének sem nyilvánvalóan magától 

értetődő az önazonossága. Kurt Schwitters Ursonate című alkotását 1993-ban 

a Wergo cég huszadik századi zeneműveket közreadó sorozatában jelentette meg. 

Költészet avagy zene az 1970-ben a Guggenheim Múzeumban bemutatott I am 

sitting in a room, Alvin Lucier alkotása, mely egyazon szöveg fokozatosan tor-

zított harminckét hangfölvételéből áll? A hovátartozás eldönthetetlensége arra 

1  A megnyitón elhangzott beszéd átdolgozott változata.
2  A közelmúltban több ülésszakot is rendeztek ennek a gondolatnak a jegyében, legutóbb 2009. 
szeptember 21-22-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében, Text and 
Image in the Art of Central Europe in the 19th and 20th Centuries címmel. 

is emlékeztet, hogy minden közeg (médium) 

kevert; minden művészet közegek között mozog 

(intermediális). Egy középkori kódex, Blake köny-

vei, Dickens és mások képekkel (illusztrációkkal) 

közreadott művei, Arno Schmidt Zettels Traum 

(1970) című kötete, Jacques Roubaud különféle 

színekkel nyomtatott alkotásai, az angol szüle-

tésű Nick Bantock „popup” könyvei vagy a Beve-

zetés a szépirodalomba című kötet egyben látvá-

nyok is, nemcsak elolvasandó szövegek. 

Másfelől az olvasásnak és a látásnak a kultú-

rája mégis elválik egymástól. Mindnyájunk ideje 

korlátozott, s az irodalmárnak — tisztelet a 

nagyon ritka kivételnek — nincs szeme; azok-

nak pedig, akik képzőművészettel foglalkoznak, 

aligha maradhat elég erejük időigényes szöve-

gek elolvasására. Könnyelműség volna föltéte-

lezni, hogy egyazon ember érthet irodalomhoz 

és képzőművészethez. Tapintatosabban fogal-

mazva: az irodalmár hajlamos a saját területé-

nek a vonatkozásait keresni egy képben, szo-

borban vagy zeneműben. A rendezői színház 

ellenzői gyakran csak a szövegről, illetve zené-

ről vesznek tudomást, a híveit viszont általá-

ban nem érdekli, hogyan szól Shakespeare szö-

vege vagy Wagner zenéje, csak a látvány fog-

lalkoztatja őket. Akinek megadatott az alkalom, 

hogy Taosban végignézze D. H. Lawrence fest-

ményeit, könnyen arra a következtetésre juthat, 

hogy nem okvetlenül szerencsés, ha egy alkotó 

második művészeti ág iránt is túlzott érdeklő-

dést mutat. Térben és időben közelebbi példákat 

is említhetnék. A különböző művészetek társí-

tása nem mindig nagyon szerencsés. Micsoda 

hatalmas színvonalbeli távolság választotta a 

Kasser-Mochary Gyűjtemény kiváló festményeit 

és szobrait a megnyitón hallott zenedaraboktól!3 

Nem ritka a jelentős író, akinek otthona az ízlés-

nek vitatható színvonalát képviseli, és ugyan 

miért lehetne elvárni egy festőtől, hogy ismerje 

a Finnegans Wake-et vagy Proust főművét, nem 

is beszélve Jules Romains huszonhét kötetes Les 

hommes de bonne volonté című regényéről. 

Ez a kiállítás különösen erős kísértést és kocká-

zatot jelenthet az irodalmár számára, hiszen föl-

veti a kérdést, mennyiben irodalom vagy kép-

zőművészet az olyan alkotás, mely a nyelvet 

teszi láthatóvá. Az itt megtekinthető alkotások 

hovátartozása bizonytalanságra is adhat okot. 

Ezt sejteti a kettős cím — KÉP/VERS, vizuális és 

konkrét költészet — annak megfelelően, hogy e 

műveket némelyek konkrét, mások látható köl-

tészetnek neveznék. Más elnevezések is szóba 

jöhetnek. Katue Kitasono (1902–1978), ki Ezra 

Pounddal is kapcsolatba lépett, plasztikus köl-

tészetről értekezett, mások a pattern poetry, 

Figurengedichte, Textfiguren megjelölést hasz-

nálták. Jellemző, hogy Walter Ruprechter az In 

the Spirit of Kit Kat című kiállítás megnyitóján, 

3  Magyar Nemzeti Galéria, 2010. február 5.
Tandori Dezső
Schwitters, 1986
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2006. július 23-án Gmundenben (Galerie 422) a 

konkrét költészet kifejezéshez folyamodott, de 

szövegének angol változata konkrét művészetről 

szólt. E tevékenység művelői közül egykori bloo-

mingtoni tanártársam, Mary Ellen Solt összeha-

sonlító irodalomtudományt oktatott az Indiana 

Egyetemen, Siegfried Schmidt — empirikus iro-

dalomtudomány nevű irányzat meghatározó 

egyéniségeként — szövegelméletet Bielefeldben, 

Max Bense pedig a bölcselet és a tudományel-

mélet tanára volt Stuttgart egyetemén. 

Mikortól eredeztethető a művészetnek az a vál-

tozata, amelyet most e kiállításon láthatunk? 

Az itt szereplő alkotók közül a bolíviai születésű 

Eugen Gomringer és az Innsruckból származó 

Heinz Gappmayr pályafutása az 1950-es évek-

ben kezdődött, de a látható nyelv hagyomá-

nya nyilvánvalóan nagyon régi, és az írás lénye-

géből fakad. Különösen olyan kultúrákra lehet 

gondolni, mint a kínai vagy az egyiptomi, de 

akár a középkor kézzel írott és festett könyve-

ire is, amelyek nyilvánvalóan éppúgy rokonságot 

mutatnak a hypertextussal, mint Proust nagy 

regénye. 1998-ban Kilián István egy figyelemre-

méltó gyűjteményt adott közre, A régi magyar 

képvers címmel.4 Ismeretes, hogy a manierizmus 

és a barokk idején sokféleképpen bonyolították 

az akrosztikont és írtak verset különféle virágok, 

kereszt, kehely, emberi testrész, csillag, mértani 

alakzat (piramis, kúp, kör, csigavonal, három-

szög, stb.) alakjában. Az üzenetet gyakran úgy 

fogalmazták meg, hogy a szöveg némely betűit 

más szedéssel emelték ki. Különös népszerűség-

nek örvendett a képrejtvényszerű vers. 

Hihetőleg a pozitivizmus és a történeti értelem-

ben vett realista regényírás okolható azért, hogy 

a tizenkilencedik század második fele viszony-

lag elfordult a képverstől. Ebben az időszak-

ban az elbeszélő próza egyes művelői eszköz-

nek tekintették a nyelvet, vagyis annak áttet-

szőségét tételezték föl, s arra törekedtek, hogy 

az olvasó ne érezze a nyelv ellenállását. A visz-

szahatás a tizenkilencedik század végén kez-

dődött. Mallarmé és Henry James, kik egymás-

tól függetlenül ellenezték, hogy műveikhez 

képeket (illusztrációkat) készítsenek, a nyelv 

bonyolításával igyekeztek lassú olvasásra ösz-

tönözni. A francia költő Un Coup de Dés jamais 

n’abolira le Hasard című, 1897-ben kiadott köl-

teménye úgy zárta ki a vonalszerűen előreha-

ladó olvasás lehetőségét, hogy a szócsoporto-

kat a kinyitott könyv két egymás melletti olda-

lán szétterítve helyezte el. Julia Kristeva ezt a 

költeményt Lautréamont művei mellett a kései 

tizenkilencedik századi „avant-garde” legjelen-

tősebb költői teljesítményeként értelmezte La 

révolution du langage poétique (1974) című köny-

4 Kilián István: A régi magyar képvers / Old Hungarian 
Pattern Poetry. (Vizuális költészet Magyarországon I. / Visual 
Poetry in Hungary I) Felsőmagyarországi Kiadó — Magyar 
Műely Kiadó, Budapest, 1998

Gerhard Rühm
Írásrajzok, 1973

Ikuo Mori
Who?, 2006
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vében. Mallarménak ez a műve sokakra, így Nagy Pál és Papp Tibor tevékenysé-

gére is döntő hatást tett, akik 1962-ben indították el Párizsban a Magyar Műhely 

című folyóiratot, melynek szerkesztőségéhez Bujdosó Alpár 1978-ban csatla-

kozott. A tipográfiát kiemelő neoavantgárd természetesen az avantgárd ered-

ményeihez kapcsolódott. Kassák 1920-ban kezdte írni azoknak a számozott 

szabadverseinek a sorozatát, amelyekbe képszerű (grafikus) elemeket iktatott. 

Nem hiszem, hogy akkor tudatában lett volna a képvers korábbi örökségének; 

közvetlenül Apollinaire kalligramnak nevezett szövegeihez kapcsolódott.

A távol-keleti kultúrák képvers hagyománya köztudottan hozzájárult az avant-gárd 

költészet kialakulásához. Ezra Pound Ernest Fennolosa (1853–1908) közvetítésével 

ismerte meg az ideogrammákat, melyeket gesztusnyelvként értelmezett.  

A The Cantos szövegében meghatározó szerepet játszik az íráskép. Magyarorszá-

gon a Pound által elindított imagizmus képviselői közül Amy Lowellt fordította 

Kosztolányi, ám e magyar költőt elsősorban a hang-, s nem a betűalak foglalkoz-

tatta. Ennek bizonyítéka Aldo Palazzeschi A beteg forrás című versének átköltése 

a Modern költő első, 1914-ben megjelent kiadásában, később pedig a Schwittersről 

írott cikke. „A szó mint szemben rögzült emlék (eye-memory) nyilvánvalóan egé-

szen más matéria, mint a szó mint fülben élő emlék (ear-memory)” — írta How 

to Write (1930) című értekezésében Pound, aki elég sokat foglalkozott írás és kép 

viszonyával és zeneműveket is létrehozott. Kosztolányi utóbb Lewis Carroll képver-

sének fordítására is vállalkozott, és kínai, illetve japán versek magyar változatának 

elkészítésekor ő is szembekerült az ideogrammatikus írásmóddal. 

Kosztolányit azért érdemes szóba hozni, mert az ő tevékenysége a képkölté-

szet egyik általános kérdésére irányíthatja rá a figyelmet, melyet nagyon röviden 

így lehet megfogalmazni: mi a viszony képvers és fordíthatóság között. Seiichi 

Niikuni és Pierre Garnier a „spatialisme” megnyilvánulásaként értelmezte a vizu-

ális költészetet. „A nemzetek már a folklór körébe tartoznak; a költőnek hazájuk-

ból száműzni kell a nyelveket” — állították, arra hivatkozván, hogy „egyazon kor 

felé haladunk: a technika és a térbeliség kora felé. […] A spatialisme célja áttérni a 

nemzeti nyelvekről egy nemzetek fölötti nyelvre és olyan művekre, amelyek már 

nem fordíthatók, hanem átszármaztathatók (transmissibles) a legkiterjedtebb 

nyelvterületre”.5 Walter Ruprechter 2002-ben a japán vizuális költészet tokiói 

kiállításának megnyitóján az „eine Art Esperanto der Literatur” kifejezést hasz-

nálta. 

5  Linschinger 2007, 122-123.

Kosztolányi fiatal korában lelkesedett az esz-

perantóért, de később szembefordult a nem-

zetközi nyelv híveivel. Hihetőleg ezért is dön-

tött inkább a hang-, mint a vizuális költészet 

mellett. E kiállítás szempontjából csak annyi-

ból érdemel ez figyelmet, hogy megfogalmaz-

tatja a kérdést, vajon a nemzetköziség utópi-

ája, mely már az avantgárd némely mozgalmát 

is jellemezte — gondoljunk akár a Mesterembe-

rek zárlatára — valóban megvalósulhat-e a kép-

költészetben. Vajon nem bizonyulhat-e ábránd-

nak a cél abban a pillanatban, amikor nemcsak 

betűk, de szavak is szerepelnek egy műalkotás-

ban? Tamkó Sirató Károly Villanyvers (1927) 

című alkotásának két változata létezik. Közé-

pütt, felül az itt kiállítotton ez látható: „BUDA-

PEST / fény és hangváros”, a másikon ez: 

„PARIS / lumineux et sonore”. Mivel az összes 

többi szó is a két nyelven szerepel, sőt a sza-

vak eltérő hosszúsága miatt a képi elemek 

egy része (pl. egyes vonalak hosszúsága) sem 

azonos, a két szöveg viszonya meglehetősen 

hasonlít a forrás- és a célszöveg viszonyához. 

Heinz Gappmayr és Josef Linschinger itt lát-

ható közös munkájának Begriffe a címe. Ango-

lul a Terms szót adják meg, melynek mellék-

jelentései egészen mások, hiszen a „greifen” 

igének semmi nyoma. A magyar cím — Fogal-

mak — rokon a némettel, mert a nyelvújítás 

korában sok magyar kifejezést tükörfordítás-

sal hoztak létre a németből. A német nyelv 

szófejtő jellege számos olyan képversben is 

döntő szerepet játszik, amely ebből a nyelvből 

vesz át szavakat.

Lehet, hogy a nemzeti nyelvek kiiktatása 

ábránd? Elképzelhető, hogy a vizuális költé-

szet különösen olyan alkotókat foglalkoztat, 

akik többnyelvű környezetben élnek? A pári-

zsi Magyar Műhely szerkesztőire éppúgy lehet 

gondolni, mint akár a húszas években Bécs-

ben működött Kassákra vagy az Új Symposion 

némely szerzőjére. Az is kérdés lehet, vajon 

nincs-e jól érzékelhető különbség képzőmű-

vészek (Attalai Gábor, Galántai György, 

Maurer Dóra, Konok Tamás) és költők 

(Weöres, Illyés, Nagy László, Páskándi, 

Tandori, Szkárosi, Bari Károly, Petőcz 

András) megközelítése között. Persze, lehet 

arra hivatkozni, hogy vannak alkotók, akik egy-

szerre tekinthetők költőnek és képzőművész-

nek. Kassák Lajos és Erdély Miklós alko-

tásai egyaránt bizonyíthatják ezt. Ők azonban 

ritka kivételek.

Maurer Dórának és a vele együtt működő Josef 

Linschingernek, e két kiváló művésznek köszön-

hető, hogy létrejött ez a magyar szellemi élet-

ben úttörő kiállítás. Az itt kiállított művek 

mindnyájunkat hozzásegíthetnek ahhoz, hogy 

átértelmezzük a képzőművészet és költészet 

viszonyát, megértsük, hogy e két tevékenység 

kölcsönösen visszatükrözi egymást. 

Petőcz András
Este a kapuban, 1985
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Dékei Kriszta

Rombolnak és építenek 
KÉP/VERS — vizuális és konkrét 
költészet 
• Vasarely Múzeum, Budapest 

• 2010. január 13 — május 9. 

• Ha végigtekintünk a huszadik század experimentális költészeti irányza-

tain, nehezen kerülhetjük el, hogy magába ne szívjon bennünket a „termino-

lógiai polifónia” (copyright: Szkárosi Endre) örvénye. Találkozhatunk kalligráfi-

ával, ideogrammával, tipogrammával, topográfiai költészettel, lettrizmussal, 

fonizmussal, dimenzionizmusssal, spacionalista mozgalommal, szignalizmussal, 

objektív, szeriális és kibernetikus költészettel, akcióverssel és pattern-

szövegekkel; a sor a végtelenségig tágítható, hiszen minden magára valamit is 

adó mozgalom fontosnak tartotta, hogy költészeti kísérleteinek sajátos jellegét 

egyetlen, ámde új szakszóval megnevezze. 

Egy kiállítás esetében azonban talán mellékes, hogy egy-egy művet bele 

tudunk-e szuszakolni bármely kategóriába. Persze felismerhetőek például a tárgy 

alakját szavakból összeállító kalligrafikus művek: Weöres Sándortól a Tapéta 

és árnyék, Bari Károly két portréja vagy Nagy László Cégére (alcím: Állami-

lag engedélyezett magán-mén, 1973), melyen a költő nevének betűiből rajzoló-

dik ki egy ló portréja. Meglepően érvényes Tamkó Sirató Károly két, 1927-ben 

készült, az időt, a teret és a mozgást egyetlen 

egységként kezelő dimenzionista verse, melyek 

a grafikonok, szemléltető ábrák, nyilakkal jelzett 

konstrukciók hálózatából alakul ki. A világ, úgy 

tűnik, mit sem változott: a Villanyvers (1927) sti-

lizált, pénz és kenyér, vallásmasszázs és rend-

őrség között őrlődő emberalakja előtt két alter-

natíva áll: a megalkuvás és a központi hullacsar-

nok. A megnyitón rekonstruáltak egy akcióköl-

tészeti munkát is, Gáyor Tibor 1973-as Fire/

Ice című konceptuális alkotását, melyben a két 

fogalomhoz kapcsolt jelenség helyet cserél egy-

mással: a tűz betűi jégdarabokból állnak, a jég 

felirat pedig lángol (természetesen a kiállításon 

csak a helyük látható két fémlemezen). Ha hiá-

nyos ismeretei miatt mégis szorongás töltené el 

a látogatót, úgy a történeti előzményekről a Kép 

hangja című filmösszeállításból is tájékozód-

hat (Szkárosi Endre és Jozef Robakowski, 

1984), találkozhat hangköltészeti alkotásokkal 

is — de Szilágyi Ákos „légzőgyakorlatai” vagy 

Szkárosi ironikus „orditológiája” helyett be kell 

érnie Petőcz András szórakoztató akusztikus 

versével. A kísérleti költészet egyik vitathatat-

lan erénye, hogy az irodalmi, képzőművészeti 

és zenei műfajok összekapcsolásával addig el 

nem képzelhető lehetőségeket teremtett.  

A fonetikus költemények (vagy az fluxus-dara-

bok) leírásához alkalmatlan a hagyományos par-

titúra, de akár egyetlen vers „szólamai és kórusa” 

Peternák Anna
Frankfurter Allgemein 
Sonntagszeitung Nr.6.,
2008
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is lekottázható, lefordítható geometrikus struk-

túrákba (Lantos Ferenc: Weöres Sándor Négy 

korál — analízis, 1984). A folyamat megfordítá-

sát példázza Meiko Shiomi tradicionális kot-

tája (Ultimate music Nr.3, 2003), amely nem más, 

mint John Cage kulcsművének, a csönd zenéjé-

nek, azaz a 4’ 33” című darabnak a vizualizációja. 

Maga a kiállítás is egy sajátos hommage művel, 

Esterházy Péter 1982-ben készített „gobelin-

jével” indul. Az Ottlik Géza hetvenedik születés-

napjára készített mű — melyben az Iskola a hatá-

ron című regény teljes szövege egyetlen papír-

lapon jelenik meg — nemcsak a már-már szerze-

tesi alázat versus domesztikált apagyilkosság 

lenyomata, hanem a szövet/szöveg szavak eti-

mológiai azonosságának lenyűgözően érzéki pél-

dája is. A tárlaton bemutatott munkák voltakép-

pen a kassáki imperatívusz („Romboljatok, hogy 

építhessetek”) felől is értelmezhetők. Az első 

terem egy részében a szöveg legelemibb egy-

sége, a betű (úgy is, mint jel) további szétbon-

tása, az ismétlődés, variáció rendezőelve ural-

kodik (Vera Molnár Rácsai, a 16.4.66 kiadvány 

szeriális munkái, Angelika Kaufmann Szöveg-

bontásai, Konok Tamás Betűmorfózisa), de ide 

sorolható például Tóth Gábor Balatonbogláron 

1973-ban bemutatott T-K modulja (itt három 

forgatható csíkon a T és K betű részeit lehetett 

különböző módon beállítani úgy, hogy az óriási, 

két oldalas tipogrammból nemcsak absztrakt 

geometrikus képek sora, hanem különféle tér-

plasztikák is létrejöhettek).

Peternák Anna egy Frankfurter Allgemeine 

Zeitungból vágta ki az összes szöveges elemet, 

így létrehozva egy különös, jelentés nélküli háló-

struktúrát — mellette ellenpontként Mirtha 

Dermisache fiktív betűkből és jelekből össze-

álló pszeudó-napilapja szerepel. Hasonlóan „felel 

egymásnak” Tót Endrének a nulla morfémák-

kal kapcsolatos Semmi variációk (1973) soro-

zata és Renate Krätschmer Tótnak aján-

lott „receptje” (1973), amely egy ó-ból álló betű-

leves leírásából áll. S ha már betűleves: látható 

a Pinczehelyi Sándor azonos című, csajká-

ból kanalazgató akciójáról készült fotósorozata 

(1973) is (így mintegy az ige-töredék — a betű — 

a testépítés eszköze lesz). 

A kiállítás anyagának egy része az 1973 augusz-

tusában Maurer Dóra által a boglári Kápolna-

tárlatokon megrendezett Szövegek/Texts és az 

1974-ben a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában 

bemutatott kép/vers anyagán alapul. 

A késő hatvanas/korai hetvenes évek egyik jel-

legzetes konceptuális törekvését, a szisztema-

tikus analízist, a permutáció szó betűinek per-

mutálását, a betűk felcserélésének logikai rend-

jét demonstrálja Tim Ulrichs munkája (Két oldal 

a Permutáció könyvemből). Jiří Valoch hatva-

nas évekbeli képvers-sorozata írógéppel készült: 

a néhány jelből összeálló munkák azonban első-

sorban a gondolatot és nem a vizualitás érzék-

St. Auby tamás
A Pater Noster hatása a biokémiára, 1983

Chiharu Nakagawa
Visible, too visible, 1993
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szerveket célozzák meg (Például: Minimal poem: 

o. k.? / k. o.!) A mű koncepciója lehet a véletlen, 

az esetlegesség felhasználása is: Gerhard Rühm 

írásrajzai például a kiprovokált zavar állapotában 

(pszichikai, fizikai izgalom, például lökdösés köz-

ben) készültek. (Az írógéppapír szándékos rán-

gatásán alapulnak Erdély Dániel betűversei 

is.) Külön teremrészletet foglalnak el Szentjóby 

Tamás hatvanas években készült „költemé-

nyei”, melyek között épp úgy található talányos 

frottázs (Bandzsa, 1968), mint papírra applikált 

barna szövetdarab (Hasis Ladik Katalinnak, 1968). 

Szójátékon alapul a Vizuális vers (háromszög, 

amelynek egyik sarka egy tágra nyitott szem, 

1969), az Átlátszó vers (üres papír, 1967) és a 

Nyúzott vers (a bal oldali ritmikus vers-szöveggel 

szimmetrikusan az „eredeti” levált és kifordított 

„bőrréteg” helyezkedik el — természetesen így 

„hátulról”, fordítva látjuk ugyanazokat a sorokat, 

1967). A másolás során elvesző, átalakuló „üzenet” 

pedig A kis múlt versén (1967) figyelhető meg (a 

kopírozás végeredményeként eltűnik a szöveg, és 

csak a javítási jelek maradnak meg). 

A tárlaton kissé talán felülreprezentáltan sze-

repel Josef Linschinger osztrák képzőművész. 

Az Eugen Gomringerrel, Heinz Gappmayrral és Hiroshi Tanabuval közösen 

készített konkrét költészeti mappái szikárnak és merevnek hatnak, de tény, hogy 

„japán-mániája” miatt tágul ki a kiállítás horizontja a Magyarországon szinte tel-

jesen ismeretlen japán vizuális költészet irányába. Linschinger utazó kiállításának 

anyagában a vizualitást jobban preferáló VOU-csoport és az inkább a konkrét köl-

tészet irányába mozduló ASA csoport követőinek munkái láthatóak. A szigetor-

szági írás, a kandzsi (szóképírás) és a hiragana (szótagírás) ismeretének hiányá-

ban a figyelem a ritmusra, a harmóniára, a jelek lüktetéséből kibomló jelszöve-

tekre fókuszál — na meg a humorra: Chiharu Nakagawa „szemészeti” ábrájára, 

Takako Hasekura jelhullámok közé keveredett zöld békájára, Yasuo Fujitomi 

létrával megközelíthető óriási cipőjére, Toshinori Saito frizbi-szerű űrjárgányon 

vadul kapaszkodó utasaira. 

Mindenesetre a „jelentés” kilúgozódása — ahogy Nagy Pál 1978-ban a párizsi 

Magyar Műhelyben írta: „megváltoztatása, transzformálása, elnapolása, felfüg-

gesztése” „a korszerű textúra-irodalom” egyik jellegzetes vonása. Így illan el az 

eredeti „jelentés”, és lép át egy új minőségbe a szintén Magyar Műhelyes Papp 

Tibor 1973-as Vendégszövegek című munkáján, s lesz a felhasznált, darabokra tört, 

több rétegben egymásra nyomódó (azaz a térbe kilépő) szótöredékekből talányos 

„szabad vers” („a Duna combja közt, bolyhosan Margit, zoknitartó a katedrális”). 

A kiállítás legszebb képe is a dekonstrukció/konstrukció, rombolás/építés lépé-

seit követi. Jochen Höller Martin Heidegger című táblaképén a német filozófus 

egyik fő művét (Sein und Zeit/Lét és idő) szálazza szét „szöveg-fonalakra”, s e 

szálakból formáz „lüktető”, relief-hatást keltő Gubancot. Lehet, hogy Kassák radi-

kális képfelfogását ez nem elégített volna ki, de lírai és konceptuális építkezésnek 

azért nagyon is megteszi. 

Jochen Höller
Heidegger Lét és idő, 2009
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Fehér Dávid

Lakner László 
Homokkönyve
Asszociációk egy új Lakner-könyv 
margójára
• Konrád György — Matthias Flügge — Thomas Hirsch: László Lakner. 

Buchwerke. 1969–2009, Otto Meissners Verlag, Berlin, 2009, 120 oldal

„Legyen a könyv balta a bennünk befagyott tenger jegéhez.”1

(Franz Kafka)

„Ha a tér végtelen, akkor a tér bármely pontján lehetünk. Ha az idő 

végtelen, akkor pedig az idő bármely szakában.”2

(Jorge Luis Borges)

„A könyv a szem kiterjesztése…”3

(Marshall McLuhan)

• Nem sokkal azután, hogy 1974-ben véglegesen Németországba távozott, 

Lakner László egy különös képet festett, mely az aacheni Ludwig Múzeumban 

rendezett önálló kiállításán (1974) is szerepelt. A festmény Karl Marx Tőkéjének 

(Das Kapital) belső borítóját ábrázolta.4 Pontosabban nem is ábrázolás ez, hanem 

ismétlés, másolat: hiperrealista fakszimile, egy tisztán olvasható könyvlap, ami 

azonban festve van, s ennyiben mégiscsak ábrázolás. Lakner a sokszorosított könyv 

egy bizonyos példányának fotografikusan rögzített mását konvertálja sokszorosan 

rétegzett (egyedi) festménnyé, mely egyszerre válik a régi könyv és az arról készült 

mechanikusan rögzített felvétel leképzésévé; s mindeközben a bravúrosan meg-

festett, már-már absztrakt képfelület apoteózisává lényegül. Az elnyűtt, régi papír 

festőien megfogalmazott foltjai sajátos, megismételhetetlen mintázatot alkotnak, 

s ebben a kontextusban a jobb felső sarokban lévő kézírás is autonóm, tárgy nélküli 

gesztussá lényegül; lent a könyvtári pecsét geometrikus formává, a néhol vastag, 

néhol vékony nyomtatott betűk pedig önmagukért létező képi alakzatokká. 

Lakner mintha az olvasatok sokféleségére reflektálna: a tárgyi jelentésüktől 

megfosztott (sajátos szintaxissal bíró) képi jelek olvashatók vizuálisan („an sich”) 

és valami (jelen esetben egy könyvoldal) leképzéseiként is. Az a különös játék, 

hogy itt könyvlapról s betűkről van szó, tovább bonyolítja a helyzetet: a betűk 

további meta-képeket hívnak elő, mintegy az „absztrakt” és „konkrét” olvasat 

váltakozására építő lakneri kép dialektikáját metaforizálva — a betűkonstellációk 

egyrészt tárgyi jelentés nélküli formák, másrészt szavak szimbólumai. Szavaké, 

melyek jelen esetben speciális jelentést hordoznak a korszak tán leggyakrabban 

idézett szerzőjeként és könyvcímeként. 

A mű preikonográfiai leírása után közeledünk a Panofsky-féle ikonográfia (sőt tán 

ikonológia) szintjéhez, s egy újabb kettősséggel szembesülünk: Lakner festmé-

1  Franz Kafka levele Oskar Pollakhoz (1904. január 27.), in: Kafka, Franz: Naplók, levelek. Válogatás, 
Európa, Budapest, 1981, 7. (Tandori Dezső ford.; a fordítást részben módosítottam — FD.); idézi Lakner 
kapcsán: Flügge, Matthias: Bild des Textes — Text des Bildes. László Lakner und seine Bücher, in: Konrád, 
György — Flügge, Matthias — Hirsch, Thomas: László Lakner. Buchwerke. 1969–2009, Otto Meissners 
Verlag, Berlin, 2009, 15.
2  Borges, Jorge Luis: Homokkönyv (Végh Zsoldos Péter ford.), elérhető:
 http://mek.oszk.hu/00400/00461/html/borges33.htm
3  McLuhan, Marshall / Fiore, Quentin: The Medium is the massage, Gingko Press, Madera, 2001 (1967), 
o.n.
4  Lakner László: Das Kapital, 1974 k., olaj, vászon, 160 × 80 cm, magántulajdon, Németország

nye egyszerre olvasható Marx apoteózisaként és 

defetisizálásaként,5 s talán még inkább reflexi-

óként egy hánytatott sorsú könyv recepciótör-

ténetére, a szöveg olvasatainak dinamikus vál-

tozására, s a kontextus jelentőségére. A kép 

mást jelentett volna a Lakner által épp elhagyott 

Budapesten, s mást jelentett Nyugat-Berlinben 

(előbbi esetben a Kádár-korszak hivatalos ideo-

lógiája, utóbbiban pedig a Baader-Meinhof cso-

port felől olvasva). A Das Kapital, mely Lakner 

hiperrealistán megfestett, sajátos atlasszá 

összeálló dokumentum-gyűjteményének darab-

ja,6 így egyszerre válik történeti látleletté, a kép 

ontológiájának konceptuális vizsgálatává, s ezen 

túl az autonóm festőiség manifesztumává.

Különös véletlen folytán Lakner legújabb könyve 

szorosan kapcsolódik a fent említett festmény-

hez. A könyv ezúttal nem könyvobjekt, hanem 

művészeti album, mely Lakner 1969 és 2009 

között készült könyveiről szól — egy könyv olyan 

könyvekről, melyek a könyv státuszát vizsgál-

ják. E sajátos, kvázi-tautologikus, már-már kon-

ceptuális gesztust csak az fokozhatta volna, ha 

a Das Kapital című kép kerül a címlapra (a fest-

mény azonban sajnos kimaradt a kötetből). A 

Tőke 1867-es első kiadásának belső borítóján lent 

ugyanis ugyanaz a kiadó áll, mint Lakner leg-

újabb könyvének címlapján: a nagy múltú Otto 

Meissners Verlag.7

Lakner roppant szerteágazó (mondhatni 

metamorfikus) életművének e kitüntetett jelen-

tőségű műcsoportjáról korábban sose készült 

ilyen igényű összefoglaló.8 A nyomdatechni-

kailag kifogástalan kötetet Konrád György 

köszöntője vezeti be, melynek egy változa-

tát a magyar közönség már ismerheti Lakner 

budapesti retrospektívjének katalógusából;9 

ezt Matthias Flügge, majd Thomas Hirsch 

5  A kettős-olvasat ilyen lehetősége jellemző Lakner 
magyarországi munkásságára, gondoljunk például a vörös 
katonákat ábárzoló Doszvidányijá című festményre, mely 
iróniájával úgy gyakorol kegyetlen rendszerkritikát, hogy 
mindeközben formanyelve és ikonográfiája megegyezik a 
szocreállal. (Tán nem véletlen, hogy a festményt a hetvenes 
évek elején épp a Művelődési Minisztérium vásárolta meg.) 
Ehhez a kettős olvasathoz ld. Beke László elemzését: Beke 
László: A szocreál különös utóélete, in: György Péter — Turai 
Hedvig (szerk): A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra, 
Corvina, Budapest, 1992, 113. (Beke idézett szövegében egy 
műként beszél a Doszvidányijáról és az „Én, egy közülük” című 
fotómontázsról.)
6  E dokumentum-gyűjtemény atlaszszerű jellegét jól 
modellezi a már említett 1974-es aacheni Gesammelte 
Dokumente című kiállítás különleges katalógusa, melyben 
Lakner egyszerre közli az általa gyűjtött dokumentumokat és 
néhol azok festett másait. vö. Becker, Wolfgang (Hrsg): 
Laszlo Lakner. Gesammelte Dokumente. 1960–1974, kat. Stadt 
Aachen, Neue Galerie — Sammlung Ludwig, Aachen, 1974
7  A Marx-könyvön pontosan: Verlag von Otto Meissner
8  Az egyetlen hasonló kiadvány Lakner 1994-es a 
budapesti Goethe Intézetben rendezett kiállítás-katalógusá-
nak egyik, Könyvobjektek 1970–1993 című kötete volt (vö. 
Laszlo Lakner. INDEX. Nr.1. Texte & Konzepte, Buchstaben- und 
Zahlen-Bilder, Buchobjekte, Celan-Bilder mit einem Gespräch 
von Laszlo Beke und Laszlo Lakner, kat. Goethe-Institut, 
Budapest, 1994) (4 kötet, magyar és német nyelven)
9  Konrád György: Lakner, in: Hirsch, Thomas Dr — Néray 
Katalin (szerk.): Lakner László. Metamorphosis. kat. Ludwig 
Múzeum Budapest — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 
2004, 11-13. (angolul: 14-16.); a lírai hangvételű bevezető a 
kiállítás megnyitószövege volt.
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esszéi követik.10 A hangsúly azonban a mintegy 

100 oldalnyi színes reprodukciós anyagra esik. 

Thomas Hirsch helyesen fogalmaz a könyv-motí-

vum Lakner oeuvre-jében betöltött szerepéről: 

„Lakner László komplex, 50 évet felölelő élet-

művében a könyvmunkák tranzitorikus szere-

pet játszanak. Összekötő kapcsok olyan műcso-

portok láncolatában, mint a festmények és a 

szobrok, a konceptek és a vizuális költemé-

nyek.” Az album a könyvet mint Lakner rendkí-

vül sok irányba ágazó életművének motivikus 

összekötőkapcsát mutatja be. A legkülönbözőbb 

műformák, médiumok jelennek meg: találkozunk 

koncept-fotókkal (s fotómontázsokkal), expe-

rimentális filmmel, a Das Kapitalhoz hasonló 

(kvázi)hiperrealista fakszimile-festményekkel 

(ezen belül is kétfélével: olyannal, mely kézira-

tot dolgoz fel és olyannal, mely nyomtatott írást 

követ11), könyv-objektekkel, könyv-objekteket 

ábrázoló trompe l’oeil festményekkel. Találkoz-

hatunk fából eszkábált, Picassót és Schwitterst 

idéző, Tatlin kontrareliefjeivel is rokonságot 

mutató (s talán John Lathammel is összefüggő) 

könyvreliefekkel, önálló grafikának (esetenként 

festménynek) tekinthető könyvátfestésekkel, 

bronzszobrokkal, egy konceptuális szobortervvel, 

installációkkal, sőt egy különleges (Petőfit fel-

dolgozó) digitális szövegmanipulációval is.

Ez a stiláris és mediális sokféleség, s ugyanak-

kor a tematikus konzekvencia is bizonyítja, hogy 

a folyton kísérletező Lakner számára a könyv 

emblematikus jelentőséggel bír: motívum, kiin-

dulópont, melytől elrugaszkodhat, hogy később 

visszatérhessen hozzá, könyvművei életművé-

nek nemzetközileg tán leginkább ismert darab-

jai.12 Pályája kezdetétől fogva könyveket gyűjt, 

melyek műveinek inspirációs forrásaivá válnak 

(erre a legjobb példa az az 1936-os, épp Lakner 

születési évében megjelent Larousse Lexi-

kon, ami a Szoba múltja és a Politechnikai olvasó 

szekrény13 motivikus bázisát képezi, s ebben az 

10  A szövegblokkokat színes reprodukciók választják el 
egymástól; Flügge, Matthias: Bild des Textes — Text des Bildes. 
László Lakner und seine Bücher (11-15); Hirsch, Thomas: Der 
Spiegel des Selbst. Bemerkungen zu den Bucharbeiten von 
László Lakner (57-62.)
11  Az elsőre példa: Heinrich Heine végrendelete, 1975, olaj, 
vászon, 170 × 140 cm, Hernádi Miklós Gyűjteménye (23.); a 
másodikra: Duchamp Zitat, 1976, olaj, vászon, 190 × 140 cm, 
Neue Nationalgalerie, Berlin (79.)
12  Alig akad olyan összefoglalása a könyvművészetnek, 
amiben ne szerepelne Lakner; ld. pl. Moldehn, Domenique: 
Buchwerke. Künstlerbücher und Buchobjekte. 1960–1994, 
Verlag für moderne Kunst, Nürnberg, 1996, 112-113.; Endlich, 
Stefanie: Übermalung, Verschnürung, Schwärzung. 
Buchverwandlungen in der Gegenwartskunst, in: Körte, Mona 

— Ortlieb, Cornelia (Hrsg.): Verbergen, Überschreiben, Zerreißen. 
Formen der Buchzerstörung in Literatur, Kunst und Religion, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2007, 293-311.; Salzmann, 
Siegfried: Bücher, die keine mehr sind, in: Salzmann, Siegfried 
(összeáll): Das Buch, Institut für Auslandbeziehungen, Berlin, 
1989, 8-15.; Buchobjekte, kat. Universitätsbibliothek Freiburg 
am Breisigau, 1980, stb.
13  Lakner László: Egy szoba múltja, 1961, olaj, vászon, 
132 × 181 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (ltsz. 
MM.82.128); Lakner László: Politechnikai olvasó szekrény, 
1962–64, olaj, vászon, 99,5 × 131,5 cm, Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest (ltsz. MM.82.127)

albumban a Lakner helyett Luckner című 1971-ben készült humoros koncept-fotón 

is megjelenik).

A szigorúbb értelemben vett könyvművek a hatvanas évek legvégén jelennek 

meg Magyarországon úttörőként, nagyjából egy időben Anselm Kiefer vagy Milan 

Knižak első könyvmunkáival. Gyakran idézik az egyik első, tán mai napig legis-

mertebb Lakner-könyvmunka történetét: „Azt a könyvet, amit 18 éves koromban, 

egy budapesti antikváriumban Lukács György dedikált nekem, mindig is megőriz-

tem, mint egy relikviát. 1964-ben átkötöttem spárgával és felakasztottam a 

Kmetty utcai műtermemben. Ott lógott éveken át, mindenki láthatta, aki meg-

fordult nálam ebben az időben, de senki se figyelt fel rá. Én is már majdnem meg-

feledkeztem róla. Míg egy napon, 1970-ben a műterembe lépve új szemmel lát-

tam meg. Egyszerre észrevettem, hogy ’megfogalmazással’ állok szemben, hogy 

az összekötött könyv egy mű.”14 Lakner Lukács-könyve válik a felkötözött köny-

vek egész sorát felvonultató Esztétikák-sorozat prototípusává. Ebben a sorozat-

ban a megkötözött könyv fétissé lesz, ugyanakkor metaforikusan meg is sem-

misül. A trompe l’oeil-szerűen megfestett, felkötözött könyvek (többek között 

Hegel a „művészet végét” bejelentő Esztétikája), ahogy Walter Grasskamp 

empatikus Lakner-elemzésében is olvashatjuk,15 filozófia és művészet viszonya 

fölötti számvetéssé lényegülnek.

A hetvenes években Lakner emblematikus motívumává váló megkötözés azon-

ban nem előzmény nélküli az oeuvre-ben. Ez az albumot lapozgatva is egyértel-

14  Részlet egy beszélgetésből Beke László és Lakner László között (Budapest, 1993 december), in: INDEX 
Nr 1., kat, Goethe Intézet, im, o.n.
15  vö. Grasskamp, Walter: Ästetik für Produzenten, Kunstforum, 1/80 (Bd. 37), „Zwischen Kunst und 
Literatur”, 138-139.

László Lakner
Buchwerke 1969–2009 (címlap)



10

2 0 1 0 / 4

művé válik: az 1966-os Oidipus Man Ray Isidore Ducasse rejtélyét (1920) vagy a 

(többek között) erre reflektáló Christo hatvanas években született csomagolás-

műveit idézi, gondolja tovább Lakner testies lenyomatfestészetének kontextusá-

ban. A barnás-zöldes lenyomatokból bravúrosan komponált csomag-test az ekkor 

született Rembrandt tanulmányt (1966), a kötél-motívum pedig a forradalmá-

rok kivégzését ábrázoló 1965-ös Lakner-képeket idézi.16 Az alsó sávban elhelye-

zett enigmatikus Oidipus felirat pedig freudi asszociációkat kelt, amire a későbbi-

ekben még vissza kell térnünk. Sajnos kimaradt a kötetből Lakner 1969-es, szin-

tén csomagot ábrázoló Amerigo Tot-plakátja, a Lukács-könyv legfontosabb pár-

darabja; kompozíciós sémája a későbbi híres Mein Georg Lukács Buch (1970) szita-

nyomatot készíti elő, ami 1972-ben a Velencei Biennále központi kiállításán sze-

repelt, s később Jean Clair is publikálta azt a L’Art Vivant-ban.17 Szintén 1969-ben 

készül a kötetben (előkészítő rajzával együtt szereplő) Gulliver — a könyv címének 

a főhős nevével való azonossága tautologikus játékot hív elő: Lakner úgy kötözi 

meg a könyvet, mint a törpék Gullivert.

Az ember és a könyv játékos felcserélhetősége a híres Lukács-könyvet, s az ehhez 

kapcsolódó többi felkötözött könyvet (esztétikát, illetve Lakner saját fiktív köte-

teit) is új kontextusba helyezi, s magyarázatot szolgál arra, hogy miért kerül Lakner 

könyvmunkái közé az 1971-es Kötés I-II.18 Az elsőn egy megkötözött nő teste19 (a fej 

már nem látszik) fehér ruhába „csomagolva” kiszolgáltatva a befogadó tekinteté-

16  Lakner László: Rembrandt tanulmány, 1966, olaj, vászon, 110 × 95 cm, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest (ltsz. MM. 78.258), Lakner László: Buddhista szerzetesek, 1965, olaj, vászon, cca. 120 × 250 cm, 
Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Lakner László: Forradalmárok kivégzése, 1965, olaj, vászon, 106 × 100 
cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (ltsz. MM.76.20) (Itt fontos megjegyezni, hogy a Lakner már 
egy 1964 körül készült diptichonján alkalmaz kötél applikációt, ennek részletes elemzésére azonban 
most nincs mód.)
17  A publikáció duplaoldalas reprodukciója az albumban is megjelenik (16-17.); vö. Clair, Jean: Notes sur 
une possible fin des livres, L’Art Vivant, mars 74/No.47, 1-2.
18  A második művet Lakner korábban Új kötés néven publikálta.
19  Ez a fotó volt Lakner Jancsó Miklós Még kér a nép című filjéhez készült plakátjának az alapja.

nek. A Forradalmárok kivégzése vagy az 1969-es 

Saigon című festmény kontextusában nem lehet 

nem politikai állásfoglalásként értelmezni; a szo-

rosan meghúzott kötél miatt feszülő ruha által 

kirajzolt fiatal női test azonban akarva akarat-

lanul is erotikus asszociációkat hív elő, s a képet 

meglepő módon Araki később, a hetvenes évek 

második felében induló Kinbaku (Kötözés) soro-

zatához kapcsolja. A megkötözés-motívum szür-

realista gyökeréről azonban nem szabad elfelejt-

keznünk: megjelenik Man Ray híres, megkötözött 

antik torzóján (Venus restaurée, 1936) vagy Hans 

Bellmer pornográf Unica sorozatában (1958).

A Kötés második darabján Lakner saját keze 

jelenik meg20 egy falapra kötözve, egy hirdetés 

keretében. Az önmagát ironikusan kvázi-már-

tírként prezentáló Lakner fotója kétségkívül 

politikai manifesztumként olvasható: a többek 

között az Engedelmesenen21 című képén (1966) 

megjelenő (Magritte-ig vagy Ben Shahnig visz-

szavezethető) befedés motívuma mellett22 

20  A mű (olyan további konceptek társaságában, mint a 
Vezetett, a Zsákbanfutás) a kortárs bécsi akcionistákkal, 
elsősorban Arnulf Rainerrel is összeolvasható.
21  Lakner László: Engedelmesen, 1966, olaj, vászon, kollázs, 
78 × 118,5 cm (két részes), Szent István Király Múzeum, 
Székesfehérvár (Ltsz. SZIKM 66.131.1)
22  Ez a korábban említett „becsomagolás”-motívum egy 
variánsának tekinthető.

 Lakner László
Az én Lukács György könyvem, 1970, fotó,  

szitanyomat, 465 ×300 mm

Lakner László
Oidipus, 1966, olaj, vászon,  
kollázs, 32 × 21 cm
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a kötözés válik a kiszolgáltatottság és tehetet-

lenség legegyértelműbb (mantraszerűen ismé-

telt és folyamatosan transzformált) lakneri 

emblémájává. Mindez azonban néha erotikus 

fénytörésben jelentkezik: mintha Lakner szá-

mára a kötél egyszerre lenne kínzóeszköz és 

erotikus segédeszköz.

A könyv-motívum elsőre meglepő erotikus relá-

cióját egy későbbi monumentális szobor, az 

1985-ben, Schaár Erzsébet néhai műtermében 

készült Farizeus23 explikálja, mely az elsősor-

ban festőként számon tartott Lakner tán leg-

jelentősebb szobrászi vállalkozása volt. Figu-

rális szoborként a kötetben (kevéssé indokol-

tan) szintén megjelenő 1967-es Lakner-szobor, 

a Négy évszak24 folytatása. Külön könyv szól-

hatna Lakner munkáinak hánytatott sorsáról: 

számos megsemmisült, még több eltűnt, van 

olyan is, melyet elfalaztak.25 A Farizeus törté-

nete a legkülönösebb: a hatalmas, mintegy két 

és fél méteres, 300 kg súlyú szobrot Lakner 

ábrahámhegyi kertjéből ellopták, s darabok-

ban, fémhulladékként értékesítették, ám mikor 

a szobor öntője a roncstelepen járt, észrevette, 

hogy a földön heverő darabokból összeállít-

ható a korábban általa kiöntött szobor, amit 

áldozatos munkával újból kivitelezett, csodá-

val határos módon feltámasztott (a mai napig 

nála van). 

Lakner Farizeusa az életműben kivételes, szinte 

teljesen egyedülálló darab — egy nyúlánk fér-

fit ábrázol, ki meredező fallosza elé egy vas-

kos könyvet tart. Lakner a priaposzi motí-

vumot a görög vázafestészet kontextusába 

helyezi, a könyvben a szobor reprodukciója 

mellett egy i.e. harmadik századi vörös ala-

kos váza jelenik meg. A fallosz mint a termé-

kenység archetípusa egészen az archaikus kul-

túrákig visszavezethető: a szobor már-már 

artefaktum-karaktert nyer az ugyanekkor szü-

letett, ugyancsak bronzból kiöntött könyvbal-

tához hasonlóan (Törzsi tárgy II.26), melynek 

szintén centrális eleme a korábban már vizsgált 

kötözés, ami a Farizeus hosszú ideje készülő női 

párdarabjának is fontos motívuma lesz.

A Farizeus azonban nem pusztán a törzsi kultúra, 

az archaikus művészet reminiszcenciáit mutatja, 

hanem Pablo Picasso (az ókeresztény „jó pász-

tor”-ikonográfiához visszanyúló) Férfi és bárá-

23  Lakner László: Farizeus, 1985, bronz, 250 × 80 × 80 cm
24  Négy évszak, két részes bronzrelief, 200 × 400 × 60 cm, 
Rákóczi Múzeum, Sárospatak
25  Ez utóbbi a Savoy étterembe készült 1961-es Város című 
falkép, amit egyszer átfestettek, majd restauráltak, végül 
elfalaztak. A mű pontos történetéhez ld. Boros Géza: Barbár 
King, Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam 22. szám, 2004. 
május 28. (elérhető: http://www.es.hu/index.
php?view=doc;7709); Sümegi György: A Savoytól a 
Borostyánig. Korai Lakner-muráliák sorsa, Műértő, 2005. 
január, VIII/1, 7.
26  Lakner a hetvenes évek közepétől kezdődően készít 
könyvbaltákat, a sorozat e legmonumentálisabb darabja  
(Törzsi tárgy II., 1985, bronz, 200 × 80 × 20 cm) a Berlinische 
Galerie tulajdona.

nyának (1943),27 illetve Giacometti sajátosan érdes bronztesteinek különös lakneri 

derivátuma is, mely freudiánus olvasatra vár, a korábban említett 1966-os Freud-

idézet (Oidipus) szellemében. Thomas Hirsch egy lábjegyzetben megemléke-

zik arról, hogy a figura motívumának kiindulópontját egy bádogkanna képezte, 

amit Lakner gyermekkorában, az otthoni kertben látott: ez a tárgy a kezdetek-

től fogva faszcinálta (igazolja ezt egy Dubuffet-vel is összefüggésbe hozható 

1958-as festménye, melyen egy hasonló kanna jelenik meg28). Ennek tükrében 

kevésbé meghökkentő, hogy Lakner a szobor közvetlen formai előzményei között 

tartja számon Picasso kevésbé ismert Virágzó öntözőkanna (1943–44)29 című 

plaszikáját. Ezen a cső, a kanna teste és a csövet a testtel összekötő elem egy 

negatív háromszöget rajzol ki, úgy, mint Lakner szobrán a férfi hasának, kezének 

és falloszának vonala.30 A kompozíciót stabilizáló háromszög csúcsát Laknernél 

a könyv képezi a tudatos és a tudattalan, intellektuális és ösztönös határán, a 

freudin túl szürrealista kontextusba is ágyazva, afféle kommentárként Salvador 

Dalí gyakran idézett Millet Angelusáról szóló „paranoia kritikai” értelmezéséhez, 

mely szerint az Angelus férfialakja kalapjával erekcióját leplezi.31 Lakner szembe-

síti az intellektuálist és az érzékit, az örömöt és a fájdalmat, a groteszket és a 

fenségest, a szentet és a profánt; a gyönyörérzés és a szégyenkezés (a „végső gyö-

nyör” és a „végső fájdalom”) Bataille által részletesen elemzett32 viszonya foglal-

koztatja, az irtózás és a vágyakozás antropológiája.

Ezen a ponton meg kell állnunk a szobor értelmezésében, melyről külön tanulmá-

nyok szólhatnának. Sajnos kimaradtak az albumból azok a művek, melyek tovább 

árnyalnák a Lakner intellektualizmusa mögött megjelenő látens erotikát: ilye-

nek lehetnének a Duchamptól származó „Onanisme”-feliratot kényszeresen újra 

és újra idéző érzéki, monokróm szkripturális informelek, vagy ide tartozik Lakner 

megkötözött könyveinek sorából a művész fiktív verseskötete, az elfojtott ero-

tikus vágyakat szublimáló (minden érzékiséget kizáró) Onanien-könyvobjekt33 

27  Pablo Picasso: Férfi és bárány, 1943, bronz, magasság: 222,5 cm, szélesség és mélység: 78-78 cm, 
Musée Picasso, Párizs
28  Lakner László: Kert, 1958, olaj, vászon, 45,5 × 55 cm, Kieselbach Galéria, Budapest
29  Pablo Picasso: Virágzó öntözőkanna, 1943, bronz, 80 × 43 × 40 cm
30  Ez a háromszög motívum a Lakner által választott görög vázán is megjelenik, ahol a férfi falloszán 
egy madár áll, melynek csőre az alak szájával érintkezik, köztük egy fekete háromszög, tán vaginális 
asszociációkat keltve.
31  ld. Dalí, Salvador: Millet Angelusának tragikus mítosza. „Paranoia-kritikai” értelmezés. (Kisari Miklós 
ford.), Corvina, Budapest, 1986 (Paris, 1963), különösen 111 skk.
32  ld. ehhez pl.: Bataille, Georges: Előszó a Madame Edwardához, in: G.B.: Az erotika, Nagyvilág, 
Budapest, 2009 (Paris, 1957, Somlyó György ford.), 343-351.
33  A bekezdésben említett művekhez: az Onanisme felirat a Duchampot idéző 1978–79-ben született 
monokróm fehér festményekből álló sorozaton jelenik meg, egy kicsiny vásznon önmagában is: Lakner 
László: Egy szó Duchamptól (Onanisme), 1978, olaj, vászon, cca. 10 × 20 cm

Lakner László
Kötözés II, 1971, fotó
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is, s talán itt érdemes utalnunk a Laknernél rendszeresen visszatérő De Sade-

aláírásra, melynek egyik darabja az albumban is megjelenik.

Rendkívül nehéz Lakner művészetéről összefoglaló igénnyel írni, a stiláris és for-

mai sokféleség, s az egymással szövevényesen összekapcsolódó művek gazdag 

művészettörténeti referenciahálója okán is. Néha az az érzésünk, hogy ebben 

a folyamatosan változó, alakuló, transzformálódó világban minden mindennel 

összefügg (a Farizeus kiváló példa Lakner kombinatív logikájára). Erről tanúskodik 

ez a Lakner könyvmunkáiról szóló könyv is, melynek akár „a könyv átváltozásai” 

(Metamorphosen des Buches) címet is adhatnánk az 1977-es Kasseli Documenta 

könyvrészlegének címét idézve, melyen Lakner is kiállított,34 s könyvobjektjeire 

többek között olyan kritikusok is felfigyeltek, mint Werner Spies.35

Lakner albumában a könyvmotívum átváltozását követhetjük nyomon, ám bizo-

nyos kérdések, úgy tűnik, állandók. Ilyen a kulturális emlékezet kérdése, az érzé-

kiség és intellektualitás viszonya, illetve a műtárgy és a médium összefüggése. 

A festészet számára meghódított lapok című többször megismételt akcióján 

(1975) Lakner egy könyv lapjait festi be a szöveget láthatatlanná és hozzáfér-

hetetlenné téve. Lakner az ikonoklazmus mintájára könyveket rombol36: a fes-

ték összeragasztja a könyvlapokat; Lakner hasonló (ám még radikálisabb) ered-

ményt ér el, mint a kötözéssel — a könyv kinyithatatlanná válik, illetve csak 

egy helyen nyílik, ahol végérvényesen nyitva marad. Szakralitásától megfosz-

34  Lakner az 1977-es Documenta három részlegén is kiállított, ezek közül a könyvobjektekhez ld. 
Schmied, Wieland (et. al): Documenta 6. Handzeichnungen, Utopisches Design, Bücher, kat, Kassel, 1977 
(Bd. 3/3), 324-325.
35  Spies, Werner: Nimm hin und verschling’s. Das Buch als Objekt, in: W.S.: Das Auge am Tatort. Achtzig 
Begegnungen mit Kunst und Künstlern, Prestel, 1979, 278.
36  Ennek a rombolásnak egy még radikálisabb (az albumban szintén megjelenő) változata volt 
a szintén ekkoriban kivitelezett Emlékezet című akció, amikor Lakner pisztollyal egy könyvre lőtt. 
Az akció előtörténete a Lukács-könyvhöz kapcsolódó művekéhez hasonló. Egy „készen talált” s utólag 
műalkotássá nyilvánított tárgyhoz, Lakner szüleinek 1949-ben megtalált, a világháborúban átlőtt 
Petőfi kötetéhez kapcsolódik.

tott ikonná lényegül. Lakner nem a szó nevé-

ben rombol képet, hanem a kép nevében rom-

bol szót. Laknert a könyv mint (mcluhani érte-

lemben vett37) közvetítő médium érdekli, 

pontosabban, mint annak a képe. Ez a könyv-

ikon-médium összefüggés a legtisztábban az 

album végén közölt legújabb könyvműveken 

érhető tetten, melyek az 1975-ös akciót sajá-

tosan folytatják. Vessünk egy pillantást Lakner 

egy 2006-os könyvobjektjére, mely a hosszú 

ideje bővülő Lettre imaginaire sorozathoz kap-

csolódik. A kinyitott könyv lapjainak tetején 

láthatók a régi gót betűk. Még a legalsó, zak-

latottan felvitt, tán fröcskölt barnás festék-

rétegen is átsejlenek. Ezt egy áthatolhatat-

lan, intenzív vörös festékréteg fedi, amire egy 

újabb, szürke réteg kerül: vastag, sűrű masz-

sza, mely sejteti mindazt, ami alatta/mögötte 

van. A szürke rétegen, e második könyvlapon 

különös, visszakapart alakzatok bontakoznak 

ki: a legalsó barna réteg színeivel (s feltehe-

tőleg utólag felvitt) feketével. A könyv lapjai-

nak egészét három horizontális vonal fogja át, 

középen egy vertikális — a vonalak között jelek, 

tán betűk: az olvasható könyvlapokat elfedő 

második valóság alakzatai, göcsörtös, nehézke-

sen bevésett formák, melyek helyenként kilóg-

nak a vonalak által meghatározott kvázi-geo-

metrikus rendből. Lakner (szó szerinti értelem-

ben) olvashatatlanná tett lapjai mégis olvasha-

tók — képi olvasást követelnek, intenzív szem-

munkát; a palimpszesztszerűen egymást fedő 

rétegek végigkövetését, az átlátszatlan, sűrű 

festői felület „letapogatását”. Talán a firka és 

az írás ontológiájával foglalkozó Cy Twombly az 

egyetlen festő, akinél hasonló intenzitású réte-

gelt felületekkel találkozhatunk; nála is, akár 

Laknernél, a réteg egyszerre kulturális meta-

fora és festői eszköz. Lakner az írott/nyomta-

tott alap és a festett második alap differenciá-

ját hangsúlyozza: a valóságos jel és a szimulált 

jel különbségét, ám sajátos azonosságát is.  

A képegész kontextusában ugyanis mindkettő, 

az (álomszerűen) átsejlő gótbetűk és a szimu-

lált jelek egyaránt autonóm képépítő elemek-

ként tételeződnek, ahhoz hasonlóan, ahogy már 

kiindulópontunknál, a Das Kapitalnál is megfi-

gyelhettük tárgyi jelentés nélküli (autonóm) fes-

tői gesztusok és az (imdahli értelemben vett) 

denotatív képelemek dialektikus játékát.

S ezzel mintha bezárulna a kör, mintha a Lettre 

imaginaire visszavezetne a korábbi művek kér-

déseihez: a festői felület lenyűgöző érzéki-

sége a Farizeuson megjelenő erotikus tapasz-

talatot kevésbé explicit, ám képileg sikere-

sebb módon hívja elő: jel és gesztus, intellek-

37  Ennek részletes kifejtéséhez lásd a Laknerre (a már 
idézett The Medium is the massage mellett) nagy hatást 
gyakorló McLuhan kötetet: McLuhan, Marshall: 
Understanding Media. The Extensions of Man, The MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 1995 (1964)

Lakner László
A festészet számára meghódított lapok.  

Fehér monokróm akció, 1977
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tuális és ösztönös, tudatos és tudattalan azon 

kettősségét idézi, amivel már korábban is fog-

lalkoztunk. Lakner alakzatai festett, tautolo-

gikus (pszeudó)betűk, olyanok, mintha jelölné-

nek valamit; valójában azonban önmagukra utal-

nak, jelölő és jelölt azonossá válik. Lakner lán-

golóan vörös, átlátszatlan, de mégis egy mély-

teret reveláló testies felülete a korábban bemu-

tatott művek továbbgondolásának tekinthető. 

Ha összeolvassuk a régebbi könyvmunkákkal, a 

horizontális vonalak akár kötelekké lényegülhet-

nek — ennyiben Lakner könyve kinyitva is meg-

kötözött, olvashatatlanul is olvasható könyv, 

mely bizonyos értelemben az olvashatatlanság 

olvasására késztet.

Az album 81. oldalán egy különös művel talál-

kozunk. Bronzból kiöntött könyv: talán objekt, 

talán szobor, talán mindkettő. Egy összekötö-

zött könyv, olyan, mint a Lakner által instal-

lált temérdek esztétika (s azok megfestett pár-

darabjai). Míg Lakner az Esztétikák-sorozat ese-

tén ügyelt arra, hogy a könyv címe és szer-

zője leolvasható legyen, addig ezen a köny-

vön nincs se cím, se szerző — elfedi azt a borí-

tón lévő (bronzból kiöntött) homokréteg, mely 

hasonlóan érzéki felületet képez, mint a Lettre 

imaginaire-é. A mű címe találó Borges-allúzió: 

Homokkönyv. Kevés olyan szöveg akad, ami job-

ban illene Lakner könyvműveihez, mint ez a 

novella. A történet főhőse egy olyan rejtélyes 

könyvhöz jut, melynek alakzatai folyamato-

san változnak: „Homokkönyv a neve, mivel sem 

a könyvnek, sem a homoknak nincs se eleje, se 

vége. […] Nem lehet, de mégis igaz. E könyv 

oldalainak száma valóban végtelen. Egyik sem 

az első, egyik sem az utolsó. Nem tudom, miért 

vannak ilyen szeszélyes módon számozva. Talán 

azért, hogy bizonyítsák: mindegy, milyen szám-

jeggyel jelöljük egy végtelen sorozat határ-

pontjait. […] Ha a tér végtelen, akkor a tér bár-

mely pontján lehetünk. Ha az idő végtelen, akkor 

pedig az idő bármely szakában.”38

Lakner folyamatosan alakuló, kaotikusnak tet-

sző életműve leginkább a Borges által leírt mági-

kus erővel bíró homokkönyv lapjaihoz hasonló 

(warburgi és richteri értelemben vett) „kulturá-

lis atlasz”, kezdet és vég nélküli parttalan „soro-

zat”, melybe a legkülönfélébb formák, motívu-

mok, idézetek úsznak be, s tűnnek tova. Ez az 

atlasz egyszerre intellektuális és emocionális, 

érzéki és konceptuális, ahogy egy ízben Hajdu 

István fogalmazott: „Lakner átintellektualizálja 

az informelt, és sajátos, szándékolatlanul is iro-

nikus quodlibetet formál.”39 E legújabb Lakner-

könyv is a homokkönyvhöz hasonlatos quodlibet, 

melynek radikálisan eltérő elemeit egy motívum, 

38  Borges, Jorge Luis: Homokkönyv (Végh Zsoldos Péter 
ford.), elérhető: http://mek.oszk.hu/00400/00461/html/
borges33.htm
39  Hajdu István: Megfestett festészet, Magyar Narancs, 
2004. december 16., 89.

egy kérdésfelvetés fogja össze. A könyv olvasója, a képek nézője hasonló sorsa 

juthat, mint Borges főhőse: a heterogenitás és polifónia rabjává válva — folya-

matos értelmezési kényszerben — újabb és újabb támpontokat, nyugvóponto-

kat keres. Úgy érzem, ez teszi Lakner legújabb kötetének (s egész életművének) 

befogadását nehéz, ugyanakkor izgalmas feladattá, s komoly kihívássá. Ahhoz 

hasonlóan rakódnak egymásra e sokrétű, egyetemes jelentőségű és léptékű 

oeuvre rétegei, mint a Lettre imaginaire-képek pasztózusan felvitt festékfoltjai.

A kötettel szemben csak apró kifogások emelhetők: bibliográfiája helyen-

ként pontatlan, a képaláírások között akadnak téves datálások (ezek a hibák is 

mutatják, hogy az ilyesfajta kiadványok nem helyettesíthetik az életművek ala-

pos tudományos feldolgozását). Ennek ellenére e kiváló kötet (Piotr Piotrowski 

angolra fordított nagy művészettörténeti összefoglalása mellett40) feltehetően 

a nemzetközi (modern/kortárs) művészeti könyvpiac legfontosabb 2009-ben 

megjelent magyar vonatkozású tétele. Bízzunk benne, hogy Walther König remek 

könyvesboltjai után hamarosan itthon is megvásárolható lesz.

40  Piotrowski, Piotr: In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945–1989, 
Reaktion Books, London, 2009 (első kiad: Poznan, 2005; ford. Anna Brzyski)

Lakner László
Homokkönyv, 1999, bronz, 20 × 13 × 4 cm
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Najmányi László

SPIONS
(Negyedik rész)

„A titok az emberiséggel egyidős fogalom, és kezdetektől a tilossal 

függött össze. A tiltott gyümölcs megízlelése az ember eredendő 

bűne... A tiltás már eleve jelezte, hogy az ember szabad, hiszen a 

lehetetlent fölösleges megtiltani.”

Erdély Miklós: A titokról1

A rockzene titkai — egy rock & roll kém születése 1.

• Ifjúkorában minden generáció megkapja programozójától a maga tánczené-

jét, azt a ritmus és hangzásvilágot, amely evolúciós fejlettségi szintjének megfe-

lel, szaporodási ösztönét és mutációra való hajlamát a leghatékonyabban stimu-

lálja. Kontinensünkön a 19. századi és korábbi korszakok tánczenéi — némi török 

és azon keresztül arab hatásoktól eltekintve2 — az európai szellemiség termé-

kei voltak. Az európai szellemiség radikális megváltozásához, a világ kitágulásá-

hoz, a globalizáció elindulásához egy minden korábbinál nagyobb háború kirobba-

nása vezetett. Az első világháborút követő években született szüleim generáció-

ját már az afrikai gyökerű, a 20. század elején Amerikában a helyi populáris zenei 

stílusokból szintetizálódott jazz kötötte össze. Mint a valcert annak idején, majd 

a rockzenét később, a jazzt is primitívnek tartották a megelőző korszakhoz kötő-

dők, csak az ifjú rajongók érzékelték komplexitását, a benne rejlő szellemi szabad-

ságot. A jazzt az először Európa megmentésére érkezett amerikai katonák és az 

amerikai hangosfilmek hozták el az Óvilágba. Ahogy a jazz meghódította a vilá-

got, táplálkozott a helyi zenei kultúrákból, esztétikája adaptálódott a különböző 

szellemi környezetekhez, így sok, egymástól különböző stílusa alakulhatott ki.  

A nácik hatalomra kerülése után Németországban betiltották a jazz zenét, mert 

kapcsolódott az afrikai és zsidó zenészekhez. Az 1917-es orosz forradalom után  

1  Új Symposion, 1985/01—02. 12—13.
2  A Debussy által az európai zenébe beemelt indonéz skálák és motívumok kevés hatással voltak  
a populáris zenére.

a bolsevisták egy ideig engedték virágozni a 

jazzt, majd az avantgarde művészettel együtt 

tiltólistára tették.3 

Az 1920-as és korai 1930-as években a lágyabb, 

gyakran vonós zenekarokat alkalmazó jazz-stí-

lusok segítették a 19. század második felé-

től uralkodó keringőből, valcerből való átmene-

tet a tágabb populáció számára, de az ifjú láza-

dók már akkor is a jazz tánc vadabb formáit, a 

shimmy-t, a charlestont és ezek mutációit pre-

ferálták. Az 1930-as évek második felében 

kezdte meghódítani a világot az erősebb ritmu-

sokkal operáló, főleg fúvós hangszerek domi-

nálta, improvizációkat is engedélyező swing, 

amely hosszú időre a fiatalok kedvenc zenei 

stílusává vált világszerte4. A swinget több-

nyire nagyzenekarok játszották, s hogy az 

erős hangú fúvósok között hallhatóak legye-

nek, szükségessé vált egyes hangszerek han-

gosítása. Az elektromos gitárt Amerikában, az 

1930-as évek elején találták fel.5 Ez a hangszer 

vált az én generációm szimbólumává.

A második világháború, az első atombombák fel-

robbanása mutációt eredményezett az embe-

riség szellemi evolúciójában. Bár elkerülhetet-

len kialakulásának jelei már jóval korábban lát-

szottak,6 az első tömegpusztító fegyverek beve-

tése hozta létre, kovácsolta össze a tömegtár-

sadalmat. Az emberiség történetében először 

vált lehetővé egész országok egyszerre, pillana-

tok alatt történő elpusztítása. A bármikor bekö-

vetkezhető, közös halál lehetősége és a rádiózás, 

televíziózás elterjedése teremtette meg a közös 

jelen időt s vele a pop kultúrát. A második világ-

háborút követő években születettek generáció-

jának zenéje a rock lett. A rock a blues, a country 

és a swing egyes vadabb irányzatainak egye-

süléséből keletkezett. Varázsa, mutációi révén 

mindmáig tartó, világhódító sikerének egyik 

titka egyszerű struktúrája és az, hogy a jaz-

zel ellentétben bárki játszhatja, nem szükséges 

műveléséhez különösebb zenei előképzettség.  

3  Egy érdekes adalék: Csehszlovákiában az 1950-es 
években a bolsevisták megtiltották a jazz egyik alaphangsze-
rének, a szaxofonnak a használatát. A tilalmat csak az 
1960-as évek második felében oldották fel.
4  Kevesen tudják, hogy amit ma rock & roll táncstílusként 
azonosítanak és gyakorolnak, valójában az 1940-es évek 
elején swing zenére táncolt jitter bug.
5  Először a német származású amerikai gitárvirtuóz, Les 
Paul (születési nevén Lester William Polsfus — 1888—1989) 
kísérletezett a mikrofon segítségével kierősített gitárral.  
A mikrofon a gitár mellett a többi hangszer hangját és a játék 
közben keletkezett zajokat is felerősítette. Ezért fejlesztet-
ték ki az erős mágnes köré helyezett rézhuzal tekercsből álló 
pickupot, amely a húrok rezgését alakította elektromos 
impulzussá. Az elektromos gitárt a texasi születésű George 
Delmetia Beauchamp (1899—1941) találta fel 1931-ben.  
Az első, a mai gitárokhoz hasonlító tömör testű elektromos 
gitárt Les Paul építette 1947-ben. A róla elnevezett Gibson 

„Les Paul” gitárt az 1950-es évek elején kezdték el gyártani. 
A Kaliforniában élő Clarence Leonidas (Leo) Fender 
(1909—1991) rádiószerelő és erősítő készítő fejlesztette ki  
a két pickuppal felszerelt Telecaster gitárt, amely a rockzene 
szimbólumává vált.
6  „Abban az időben élünk, mondta Le Bon ötven évvel 
ezelőtt, amikor az egyén tudatos tevékenységének helyébe a 
tömeg tudattalan tevékenysége lép.” Hamvas Béla: A Vízöntő 
(A láthatatlan történet, 1943)

Győri barátok — Kép Najmányi László videó önéletrajzából
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az emberek irányában, ettől kezdve jó kémként, 

tudatosan tartottam a távolságot mindenkitől.

Mivel anyám nem tudott eltartani bennün-

ket, húgommal együtt a Kiskunfélegyházán 

élő nagyszülőkhöz kerültünk. Az ottani iskola 

a korábbiaknál is borzalmasabb volt, szadista 

pedagógusokkal és agresszív, a területüket 

kutyaszerűen védő osztálytársakkal. Hetente 

vertek véresre. Hogy meg tudjam védeni magam, 

nagybátyámtól ökölvívást tanultam, izmaimat 

fekvőtámaszokkal erősítettem. Az iskolai év 

végén, 1958 májusában sikerült először kiütnöm 

egy támadómat. Két ujjam eltört ugyan a jobb-

egyenes erejétől, de máig emlékszem az egész 

lényemet eltöltő kellemes érzésre, ahogy a rám 

támadó srác vérző, betört orral feküdt a napközi 

olajos fűrészporral felszórt padlóján. A tanév 

utolsó pár hetében már békén hagytak osztály-

társaim. Egy roma osztálytársam bátyja dobolni 

tanított, főleg latin-amerikai ritmusokat gyako-

roltunk a városszéli putriban. Gyermekkoromat 

a végzetes idegenség soha nem szűnő érzete 

hatotta át. Úgy éreztem, hogy valami isme-

retlen okból, ideiglenesen tartózkodom ezen a 

bolygón, semmi közöm az itt élőkhöz. Vágytam 

vissza igazi, távoli otthonomba, amelynek képei 

időnként váratlanul felvillantak koponyámban.

Csaknem egy év raboskodás után apámat vád-

emelés nélkül szabadon engedték és rögtön 

A rockzene abban is különbözik a korábbi korszakok populáris zenéitől, hogy — 

éppen egyszerűségénél fogva — képes a zenén túli üzeneteket is hordozni.  

„A zenészek azok, akik gondolatok híján énekelnek”, mondta Nietzsche. Ezt a 

többi zenei műfajban többé-kevésbé ma is érvényes tétel a rock esetében nem 

alkalmazható. A rock ugyanis nem zene, hanem hangzás és attitűd. Aki zenére 

szomjazik, hallgassa Beethovent vagy Bartókot. Aki azonban azonnali megvál-

tást, méltóságát építő magatartásmintát keres, a rockban találhatja meg. Az én 

generációm legjobbjai legalábbis ezt keresték benne. Számunkra a rock átvette 

a kiüresedett vallások és a javíthatatlanul korrupt politika helyét. A rocksztárok 

lettek új Pantheonunk istenei, a csak önmaguk érdekeit érvényesítő politikusok 

helyett ők képviselték valódi érdekeinket. Tőlük tanultam angolul, tőlük tanultam 

öltözködni és viselkedni, az ő vagányságuk segített túlélnem a bolsevik diktatúra 

lábszagú poklát, az emigráció újabb és újabb újjászületéseket megkövetelő meg-

próbáltatásait. Nekik köszönhetem, hogy generációm legjobbjainak többségével 

ellentétben nem haltam, nem őrültem meg, nem ragadtam a múltba, nem vál-

tam gonosz, károgó vénemberré, és most, testben öregen, de lélekben fiatalon is 

együtt mozgom az idővel, bármikor készen a változásra. A rock és annak számta-

lan mutációja ad energiát. Ha nagyon elgyötör a jelen gagyi, otromba, lélektelen 

káosza, csak felteszek egy Johnny & The Hurricanes, vagy egy David Bowie, Lou 

Reed, Iggy Pop, Kraftwerk, Roxy Music, Ultravox, Sex Pistols, Bob Marley, Peter 

Tosh, Nine Inch Nails, Marilyn Manson számot, s máris feltöltődöm, újra otthon 

érzem magam. Mint régen, most is azt tapasztalom, hogy a rock ragyogó sztár-

jai beszélnek hozzám, megválaszolják kérdéseimet, kérdezni és válaszolni taníta-

nak. Ők az én igazi népem, rokonaim, családom, barátaim, távoli otthonom lakói, 

nekik írom kémjelentéseimet, tőlük kapok biztatást, megbízásokat, útmutatást 

és vigasztalást. 

***

Apám vízügyi mérnökként dolgozott, az árvízhelyzettől függően gyakran helyez-

ték át. Gyermekkoromat kisebb-nagyobb vidéki településeken töltöttem. Tucat-

nyi általános iskolába jártam, gyakran tanév közben váltottam iskolát, így tartós 

barátságokra nem tudtam szert tenni. A jó kémekhez illő, magányt élvező, szem-

lélődő természetem ezekben az években alakult ki. A vidéki iskolák legtöbbje a 

kor, az 1950-es évek Magyarországa civilizációs szintjének megfelelő volt. Olajos 

fűrészporral felszórt deszkapadló a tantermekben, koszos vízzel teli bádoglavór 

a mosakodáshoz; vaskályhával fűtöttek, petróleumlámpával világítottak, az isko-

laudvaron legyektől és pókoktól hemzsegő, bűzös, mocskos budi. Osztálytársaim 

egy része télen is mezítláb járt. Az iskolákban megengedett volt a testi fenyítés. 

A pedagógusok pofoztak bennünket, nádpálcával püfölték hátsónkat, vonalzóval 

verték tenyerünket (tenyeres), összeszorított ujjaink hegyét (körmös), a vonalzó 

élével tarkónkat. Új, hozzájuk képest jól öltözött és udvarias viselkedésű fiú lévén 

minden iskolában csak alapos verés után fogadtak be úgy-ahogy az osztálytár-

saim. Az iskolai mulatságokon tölcséres gramofon szolgáltatta a zenét, munkás-

mozgalmi indulókat, operettslágereket, magyar nótákat.

1955-ben, Győrben kezdtem el elektrotechnikával foglalkozni. Germánium-kristá-

lyok felhasználásával detektoros rádiókat építettem, fejhallgató segítségével így 

hallgathattam a Kossuth és Petőfi rádión játszott korabeli slágereket, az 56-os 

forradalom idején a beszédeket, közleményeket. 

1957 februárjában vízügyi igazgató apámat koholt vádak alapján letartóztatták. 

Legközelebbi munkatársai, legjobb barátai jelentették fel. Azt állították, hogy 

apám a vízügy teherautóival segítette, szállíttatta az osztrák határra a disszidá-

lókat. Az igazság az volt, hogy apám egy kölcsönkért pisztollyal akadályozta meg 

a teherautók ellopását, mert tudta, hogy tavasszal jön a jeges ár, szükség lesz 

rájuk. Letartóztatása után hosszú ideig nem tudtuk, hol tartják fogva. Anyám 

őt keresve járta az ország rendőrkapitányságait, börtöneit. A rendőrtisztek ját-

szottak vele, néha azt mondták, hogy apámat már kivégezték, máskor azt, hogy 

nemrég szabadlábra került, de nem akar többé anyámmal élni. Tanárnő anyámat 

feketelistára tették, csak egy leveskonyhán kapott mosogatói munkát. A család 

korábbi barátai átmentek az utca másik oldalára, ha meglátták anyámat gyerme-

keivel kézen fogva közeledni. Ekkor alakult ki bennem az egészséges gyanakvás 

Gyermekkori emlék — Kép Najmányi László videó 
önéletrajzából

Makarenko — Kép Najmányi László videó önéletrajzából
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magas állásba helyezték a vízügyi szolgálat 

budapesti központjában. Életvidám, erőtől duz-

zadó fiatalemberként tartóztatták le, fogat-

lan, kopaszodó, depressziós, paranoid vénem-

berként jött ki a börtönből, ahol hónapokon át 

egy vízzel felöntött padlójú, ablaktalan cellában 

tartották, ahol idejét a priccsén kuporogva töl-

tötte. Börtönélményeiről csak pár tőmondat-

ban beszélt. Remek zongorajátékos volt, gyak-

ran játszotta a háború előtti idők jazz stan-

dardjait is. Szabadulása után többé nem zon-

gorázott. Én csak egy zongoraleckét bírtam ki. 

Annyira zavart, hogy nem tudtam azonnal ját-

szani a hangszeren, hogy sírva rohantam haza.7 

Bár apámat ártatlannak találták, az 1960-as 

évek elejéig tartó rendőri felügyelet alá helyez-

ték. Megtiltották, hogy együtt éljen családjával. 

Csak rendőrségi engedéllyel, kéthavonta egy-

szer találkozhattunk. Öcsém fokozatos bénulás-

sal járó agyvelőgyulladással egy budapesti klini-

kára került. Anyám beköltözött kórházi szobá-

jába. Apám csak esetenkénti rendőrségi enge-

déllyel látogathatta beteg fiát. Öcsém temeté-

sére is csak az utolsó pillanatban, főnöke köz-

benjárására kapott engedéllyel jöhetett el.

***

1958 nyarán engedélyezték a családegyesítést. 

Budapestre, a VII. kerületi Damjanich utca egyik 

nemrég épült házába költöztünk. A Rottenbiller 

utcai iskolában végeztem az általános iskola 

nyolcadik osztályát. A budapesti iskola valósá-

7  Ezt a gátlást a rock zenében való elmélyülés oldotta fel 
az 1960-as években. Azóta megtanultam a magam módján 
billentyűs hangszereken és gitáron játszani, s csaknem 
másfél évtizednyi szorgalmas gyakorlás után elsajátítottam 
a világ legnehezebben játszható hangszerén, a thereminen 
való játék művészetét is. 

gos paradicsomnak bizonyult a kiskunfélegyházi intézmény után. Volt például 

benne angolvécé, villanyvilágítás, parketta, és a tanárok nem verték a tanulókat. 

Újonnan szerzett haverjaimmal gyakran lógtunk az iskolából. A délelőttöket egyi-

kük lakásában, akkor felmérhetetlen értékű kincseknek számító amerikai leme-

zeket hallgatva töltöttük. Ekkor hallottam először rock zenét, Elvis Presley, Little 

Richard, Bill Haley, Paul Anka számait. Megbabonázva hallgattam a szexi, szabad 

világra ablakot nyitó számokat. A következő évben, már gimnazistaként, a zug-

lói Május 1. úti úttörőházban hallottam először élőben rockzenekart. A lépcsőn a 

táncterem felé haladva gyomron vágott az elektromos basszus hangja. Mire fel-

értem a lépcsőn, tudatállapotom végleg megváltozott. Életemben először ott-

hon éreztem magam, tudtam, hogy valódi hazám zenéjét hallom, a hangzást, 

amit addig hiába kerestem, pedig tisztán emlékeztem rá. A Doxa együttes ját-

szott, négy roma zenész dobon, basszuson, elektromos gitáron és szaxofonon, 

főleg Duane Eddy és a Johnny & The Hurricanes számait. El voltam bűvölve. Egész 

este a színpad előtt álltam, még a szünetekben sem hagytam el nehezen kihar-

colt helyemet, nem akartam, hogy mások elfoglalják. Úgy éreztem, hogy életem-

nek végre van értelme. Ezek a ritmusok, ez a hangzás mostantól energiát fog-

nak adni életem legnehezebb pillanataiban is. Nem voltam többé egyedül. A helyi 

roma dandyktől tanultam meg táncolni,8 az ő divatos öltözködésüket9 igyekez-

tem utánozni. Első barátnőm egy Lakatos Anna nevű cigánylány volt, akivel a 

Római parttal szemközti Népszigetre jártam fürödni. Akkor még következmények 

nélkül lehetett úszni a Dunában.

Gimnáziumi éveim alatt is sokat lógtam barátaimmal az iskolából. Általában  

a Takács Péter nevű osztálytársunk lakásában töltöttük az időt. Péternek nem-

csak saját szobája és a hangos zenét toleráló édesanyja volt — igazi ritkaság azok-

ban az időkben —, hanem egy Mambó márkájú magnetofonja és titokzatos forrá-

sokból folyamatosan bővülő felvételgyűjteménye is. A szocialista ifjúság erköl-

cseit féltő diktatúra egészen az 1970-es évek elejéig nem engedélyezte a külföldi, 

különösen az angol és amerikai lemezek árusítását az országban. Csak a fekete-

piacon, borsos áron lehetett hozzájutni a sportolók és a rendszer más kegyelt-

jei által becsempészett nyugati lemezekhez, amelyek tartalma magnószalagra 

rögzítve, illegálisan került terjesztésre. Takács Péternél kezdetben a Johnny and 

the Hurricanes, a Shadows, Duane Eddie, a Ventures, a Piltdown Men, a Champs, 

a Searchers számait hallgattuk, később nála hallottam az első Beatles és The 

Rolling Stones felvételeket is.

8  Az 1960-as évek végén egymás után jöttek divatba az új táncok, a twist, a madison, a locomotion, 
a hully gully, a mashed potatoes, a freddy, a duck, a bird, a watusi, a pony, a hanky panky, a monkey, stb., 
amelyeket mind a romák táncoltak először Magyarországon. 
9  A háború végétől az 1950-es évek végéig nem változott a divat Magyarországon. Az üzletek 
választéka pár rosszul szabott öltönyre és ormótlan cipőkre korlátozódott. 

 Najmányi László (1960)

Gitárok — Kép 
Najmányi László 

videó önéletrajzából
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Péter nemcsak szenvedélyes zenegyűjtő, hanem 

divatérzékeny fiatalember is volt. Az osztály-

ban ő viselt először hegyes orrú cipőt, csőnad-

rágot, aztán trapéznadrágot, majd a Beatles és 

a Stones által népszerűsített, szűkszárú far-

mernadrágot. Szűkös lehetőségeim mellett, szi-

gorú apámmal dacolva, némi késéssel én is igye-

keztem a divatot követni. Mivel évekig, télen 

és nyáron ugyanazt a nadrágot hordtam, annak 

szárai kerültek először szűkítésre, aztán trapé-

zosításra, majd megint szűkítésre szabóm, az 

olcsón dolgozó Szarajlin nagymama áldott kezei 

által. Igyekeztem hajviseletemmel is követni 

az idők szavát, ami újabb és újabb konfliktuso-

kat eredményezett apámmal. Beatles és Stones 

korszakaim idején sokszor előfordult, hogy egy 

hajigazítás után többször visszaküldött további 

rövidítésre a fodrászhoz, s amikor még mindig 

elégedetlen volt hajam hosszával, maga kísért  

el a fodrászműhelybe, ahol személyesen instru-

álta a mestert, hogy milyen rövidre vágja kétol-

dalt és hátul a hajamat.

Gimnáziumi éveim alatt az akkor még kizáró-

lag angol és amerikai számokat játszó Omega, 

majd az ugyancsak angolul éneklő Illés és Metro 

együttesek rajongója lettem. Amikor az álla-

milag favorizált három nagy zenekar elkezdett 

magyarul énekelni, elfordultam tőlük, mert szö-

vegeiket az általam jól ismert angol és amerikai 

számok szövegeihez képest primitívnek, humor-

talannak, nyálasnak, gagyinak, operettszerű-

nek tartottam. Szabadidőmben számok szöve-

geit fordítottam magyarra, így tanultam meg 

angolul.10 Éjszakánként a Radio Luxemburg és a 

Szabad Európa Rádió11 zenei adásait hallgattam 

saját készítésű, tranzisztoros vevőkészülékei-

men. Egy régi, angol nyelvű leírás alapján, amit 

nagyszüleim padlásán találtam, autó ablaktörlő 

motor felhasználásával a hangot acélhuzalra 

rögzítő magnetofont is készítettem, amely nyá-

vogott ugyan, de szólt, és ez volt a lényeg. 

Kémkiképzésem folytatódott. Hogy az iskolai 

órák unalmát elűzzem, osztálytársaimról, taná-

raimról rajzoltam karikatúrákat és paródiákat 

írtam. Elsősorban a kötelező olvasmányokból 

megismert orosz és szovjet írók műveit parodi-

záltam. Gyakran leptem meg tanáraimat kita-

lált szovjet szerzők műveiből vett „idézetekkel”. 

Egyikük sem merte bevallani, hogy az általam 

idézett szovjet írókról, költőkről, filozófusokról 

nem hallott. Az írásbeli érettségin is ilyen fiktív 

szovjet írók és gondolkodók műveinek bőséges 

idézése révén értem el kitűnő eredményt. 

10  Évtizedekkel később, amikor sikerült elhagynom a 
szovjet érdekszférát, még mindig a számszövegekben 
megismert kifejezésekkel, londoni cockney és New York-i 
fekete szlengben, gyakran rímelve beszéltem angolul. 
11  A Szabad Európa Rádió adásait zavarták az oroszok. 
Zenei ízlésem kialakulására igen nagy hatással volt ez a torz, 
elektronikus zajjal lefedett, a zajból hullámozva előbukkanó 
zenéből keletkezett, ipari hangzás. Mindmáig gyakran 
készítek zajos, szándékosan rossz minőségű, LoFi 
kompozíciókat.

A gimnáziumban töltött utolsó év során apám egyik hosszabb vidéki kikülde-

tése alatt — anyám hallgatólagos beleegyezésével — családunk értékes bieder-

meier ebédlőasztalát szétfűrészelve elektromos gitárt építettem. A pickupot 

ajtómágnesekre tekert, a hajszálnál is vékonyabb rézdrótból készítettem. Ez a 

munka nagy kézügyességet és komoly kitartást igényelt: 20 ezer menetet kellett 

tekerni a mágnes köré. A rézdrót olyan vékony volt, hogy ha elszakadt, ami gyak-

ran megtörtént, nem lehetett a végeket összeforrasztani. Ha például a 17 578. 

menetnél szakadt el a drót, kezdhettem a tekercselést elölről. Ekkor tanultam 

meg a kémkedéshez szükséges türelmet és kitartást. A gitárhoz a húrokat egy 

hangszerboltból loptam. Az elkészült gitárt a családi Pacsirta rádióba dugva pró-

báltam ki. A hangszert nem igazán lehetett felhangolni, hamisan szólt, de szólt, 

sőt, mennydörgött, ha kellett. Hazatérő apám óriási balhét csapott, hosszú időre 

kiközösített. Haragjának csak katonai behívóm megérkezése vetett véget, rövid-

del az érettségim és egyetemi felvételim után, 1964 nyarán. A szürkére festett 

gitár12 mentette meg katonai szolgálatom alatt az életemet.

12 1978-ban bekövetkezett emigrációm után Budapesten maradt haverjaim betörtek zuglói lakásom 
pincéjébe és, ahogy ezt később röhögve mesélték, más értékeim mellett a gitárt is ellopták. További 
sorsát eddig nem sikerült kiderítenem.

Tanár és diákok 
(gimnáziumi 

karikatúra) — Kép 
Najmányi László 

videó önéletrajzából

 Idézet Katyerina 
Ivanovna Lipko fiktív 

szovjet költőnő  
A szovjet szív órája 

című, fiktív verséből 
(1963) — Kép 

Najmányi László 
videó önéletrajzából
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Csatlós Judit

Az örök ígéret — „Bemegyek. 
Kijövök. De milyen jóóóól  
kijövök, ha bemegyek…”

Szétszerelt világ

• Trafó Galéria, Budapest

• 2010. március 9 — április 11.

Mindig Mindenkinek Mindent

• Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

• 2010. március 5 — április 2.

• A mindennapok forgatagában szüntelen beszédbe és írásba bonyolódva 
szinte már nem is halljuk szavaink mögött a történetüket: megfeledkezünk 
arról, hogy elválaszthatatlanul magukban hordják, magukkal cipelik meg-
születésük lenyomatait, körülményeit. A napi rutint megszakító szituációk, 
legyen szó akár egy félreértésről vagy egy könnyed játékról, azonban megre-
peszthetik a pillanatnyi jelentések felületét, feltárva egy másik értelmezési 
mezőt. Különböző csoportok, életmódok, korok sajátos gondolkodási rend-
szere, osztályozási módja, értékítéletei tűnnek elő ilyenkor, és szembesíte-
nek minket újrafelhasznált valóságunkkal. A név meghatározza tárgyát, de 
még inkább ezt teszi az a kultúra, amelyik a nevet adta, és az, amelyik hasz-
nálja. Az életmódbeli, társadalmi, kulturális változásokat szavaink nyomon 
követik: tovább viszik a kezdeti találkozás érzelmi hullámait, aztán magukba 
olvasztják a megszokás unalmát vagy az újrafelfedezés örömét, esetleg ria-
dalmát. Aztán vannak szavak, amelyek összeházasodnak a hatalommal, és 
annak bukása megbélyegzi őket is. 
A szövetkezet is azok közé a szavak közé tartozik, amelyeket sokan inkább 
elfeledni szerettek volna az elmúlt húsz évben, mint újra hallani. Tagadhatat-
lan, hogy az államszocializmus „szövetkezeti” tapasztalata képes felülírni a 
további, lehetséges vonatkozásokat. Persze a szövetkezet referenciái közegen-
ként eltérőek: a posztkommunista régióban az államilag vezényelt, erőszakos 
szövetkezetesítés emléke, míg nyugatabbra talán a 19. századi alapelv, a köl-
csönösség és a társadalmi biztonság működő hagyománya a hangsúlyosabb. 
Ma ennek megfelelően áll szembe egymással a magyarországi szövetkezetek 
haldoklása és a dán vagy a holland szövetkezeti rendszer sikere. Azonban nem 
csak kizárólag „nyugat” és „kelet” különbsége létezik: egy adott társadalmi 
közegen belül, az egymást követő generációk referenciái is eltérőek. A közép-
generáció1 tapasztalati terén kívül rekedt számtalan olyan esemény, és ennek 
következményeként fogalom, amely a Kádár-rendszert jellemző párbeszédek, 
leírások meghatározó eleme — sokkal inkább a kilencvenes évek könnyed, szó-
rakoztató filmjeiből ismerik ezeket, mint saját élményeikből —, a náluk fiata-
labbak számára pedig már maguk a kifejezések is teljesen idegenül csenge-
nek vagy más kontextusból ismerősek. Így viszont egy globalizációkritikus tár-
sadalmi mozgalommal való találkozás, egy társadalmi-szociális érzékenység-
ből fakadó érdeklődés, vagy akár egy művészeti aktivista gyakorlat függvé-
nyeként a szövetkezeti elveken alapuló szervezeti forma életre keltése azt is 
jelentheti, hogy az eredeti kezdeményezés visszakapja régi fényét.
A szövetkezetek és a kollaboratív művészeti modellek közötti hasonlóságok, 
a meglévő intézményes és társadalmi keretek mellett (lehetséges) alternatí-
vát jelentő önkéntes részvételen, kölcsönösségen és a tagok felelősségén ala-
puló szervezeti formák és gyakorlatok inspirálták a Nagy üzlet címmel elindí-
tott kutatást és művészeti projektet. A program kezdeményezője Andreas 
Wegner, Le Grand Magasin néven 2008 októberében megnyitotta a 2009 
végéig működő, a helyi szövetkezetek termékeinek fórumot és nyilvánossá-
got teremtő üzletet.2 Ennek folytatásaként egy nemzetközi kutatást is elindí-
tott, melynek során közel 300 európai szervezet áttekintése után ötven szö-
vetkezetre leszűkítve vizsgálták az együttműködés módjait, tapasztalatait 
és a termelési folyamatokat. A magyarországi program a dunaújvárosi Ica-D 

1  A hetvenes években születettek.
2  http://legrandmagasin.coopseurope.coop (letöltés 2010. március 24.)

és a budapesti Trafó szervezésében (Zólyom Franciska és Erőss Nikolett 
vezetésével), Bodó Sándor, Erdei Krisztina, Frazon Zsófia és Katarina 
Šević, Gerhes Gábor, valamint az ÚJSZÖVETKEZET (Fischer Judit, Mécs 
Miklós, Vándor Csaba) részvételével valósult meg.
Dunaújvárosban a Mindig mindenkinek mindent összefoglaló címmel Andreas 
Wegner, valamint Katarina Šević és Frazon Zsófia installációja látható. Az egy-
kori árubemutatóknak helyet adó, 1963-ban megnyílt, Uitz-terem, mégha ide-
iglenesen is, de visszakerült eredeti funkciójába. A terem hátsó falán elhelye-
zett „ha bemegyek” neonfelirat megérkezéskor kijelöli a tekintet útját, ezzel 
meghatározva a kiállítás tengelyét is. A lehetséges haladási irány, mint hajdan 
a fejlődés, egyirányú, így elsőként Wegner szövetkezeti termékekből összeállí-
tott bemutatójába léphetünk be, ahol egy nagy méretű, henger alakú állványon 
sorakoznak a különféle használati eszközök és játékok; vele szemben pedig a 
múzeumi kartonokra emlékeztető tárgyfotók. A képeken a „legjellemzőbb” 
nézetben, sematikus beállításban, közel azonos méretben megjelenő tárgyak 
elveszítik jellegzetességeiket: önmagukban lebegnek ismeretlenül és érinthe-
tetlenül. Éppen úgy, ahogy nap mint nap viszonyulunk hozzájuk: egyedi szem-
pontjaink alapján kiválasztjuk közülük a számunkra megfelelőt, anélkül hogy 
bármit tudnánk készítőikről és előállításuk körülményeiről. A fehér falon fehér 
betűkkel elhelyezett szöveg a globális fogyasztói kultúra árúinak „társadalmi” 
láthatatlanságát a szövetkezetek által a gazdasági életben érvényesített sajá-
tos, a humanizmusra alapozott értékrenddel állítja szembe. Wegner bemuta-
tójának szegényes kínálata alapján azonban nyilvánvaló, hogy ezek a termékek 
csak olyan lokális közegben eladhatóak, ahol valóban számítanak a személyes 
ismeretségek és az ezen keresztül működő szolidaritás. 
Katarina Šević képzőművész és Frazon Zsófia etnográfus helyi történeti forrá-
sokra alapozva a szövetkezeti elképzelés politikai kisajátítását vizsgálja a szo-
cializmusban. A szövegekből, vetített jelenetekből, hangjátékból és „díszletek-
ből” felépülő installáció az államszocializmusban működő szövetkezeti gya-
korlatokat alkotja újra. Ahogy minden szervezetnek, úgy a szövetkezeteknek 
is megvannak a kor által meghatározott rítusai, melyeken keresztül láthatóvá 
teszik magukat a társadalmi térben. A Kádár-kor esetében a „gyűlés” az a 

Andreas Wegner
Mindig Mindenkinek Mindent, 2010 (részlet akiállításról); © Fotó: Koronczi Endre

Andreas Wegner, Katarina Šević, Frazon Zsófia
Mindig Mindenkinek Mindent, 2010 (részlet akiállításról); © Fotó: Koronczi Endre
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performatív esemény, ami a szervezeti élet közösségi formáját leginkább meg-
jelenítette, ugyanakkor — amint ez az installáció is felfedi — ezek a „gyűlések” 
már maguk is valamiféle rekonstrukciók voltak, hiszen az állami ideológia által 
kisajátított munkásmozgalmi hagyomány felől voltak értelmezhetőek. 
Az első szövetkezetek a munkásság és a szegényebb városi lakosság önse-
gélyező egyesületeiből kinőve, a 19. század elején jelentek meg. A kölcsönös 
segítségnyújtásra alapozva a tagok szociális és gazdasági helyzetükön pró-
báltak meg javítani, így a szövetkezetek tevékenysége a társadalmi bizton-
ság megteremtésére, illetve növelésére irányult olyan körülmények között, 
amikor a politikai egyenlőség, vagy a társadalmi, gazdasági garanciák kialaku-
lása még csak a kezdeteknél járt. A szövetkezetek létrehozása az iparosodás 
következtében kialakult munkásság számára az ellenállás egyik formája volt, 
így a munkásmozgalomhoz kapcsolódó jelenségnek is tekinthető. Magyaror-
szágon — illetve a Szovjetunió befolyása alatt álló régiókban — a szocialista 
átalakulás részeként a korábbi munkásmozgalmi szektort az állam monopo-
lizálta. Ezzel párhuzamosan ment végbe az államhatalmi szervezettel össze-
épülő társadalmi mozgalmak intézményesedése és formalizálása: az önkén-
tes és demokratikus működésű szövetkezetekből így lett a kollektív gazda-
sági program teljesítésének eszköze, a sztrájkból felvonulás, a demokráciából 
pedig gyűlés. Az állam mind a mozgalmi értékeket és szerveződéseket, mind 
ezek performatív aktusait saját politikai-ideológiai céljainak megfelelően hasz-
nálta. Az államszocializmusban a szövetkezetek és a gyűlések sorsát az újra-
hasznosítás kulturális gyakorlataként írhatjuk le. Ez utóbbi kifejezést eredeti-
leg Roland Barthes az avantgárd eredményeinek a polgári kultúra általi kisa-
játítására használta, maga a jelenség azonban kiterjeszthető más társadalmi 
mozgalmak3 értékeinek intézményesülésére is.
A tömegmegmozdulások és rendezvények keretét adó monumentális drapériák 
feltűnnek a kiállítótérben, azonban a kizárólag a szürke különböző árnyalatai-
ban elmerülő textilek és zászlók identitásuktól megfosztva puszta díszletként 
vannak jelen, szabadon hagyva a lehetőséget a különböző ideológiák és politi-
kai rendszerek számára, hogy új jelentésekkel ruházzák fel őket. A több négy-
zetmétert befedő drapéria ugyanakkor elvág minket a külső, reális világtól: 
eltakarja a szemünk elől a kilátást. Az előtte álló asztalon egy zakó szabásmin-
tája hever, a varrások helyén ragasztószalagokkal — mint megtudjuk a szocia-
lista ipar új fejlesztésének helyi alkalmazásával — idézi meg a kulturális formák 
sokszor groteszkbe hajló „újraszabását”. 

3 A társadalmi mozgalom fogalma a 19. században jelent meg. Az eltérő megközelíté-
sekben közös, hogy a társadalmi mozgalmakat a modern társadalom megújítására, 
megváltoztatására irányuló közösségi vállalkozásként írták le, amit összefüggésbe 
hoztak társadalmi konfliktusokkal. Az 1960-70-es évektől új típusú társadalmi 
mozgalmak jelentek meg, melyek a korábbiakkal ellentétben nem törekednek a politikai 
hatalom megszerzésére, inkább aktívabb állami részvételre ösztönözve, a társadalmi élet 
különböző problémáira próbálnak szervezett választ adni. (Némedi Dénes: Modern 
szociológiai paradigmák. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008, 111.).

A vetített jelenetek és a hangjáték (a Dunaújváros Hírlap korabeli cikkeinek 
szerkesztett, dialógusba rendezett változatai), továbbá a reklámok képi vilá-
gát felelevenítő tipográfiai megoldások, ábrák, szlogenek — Wegnerhez is csat-
lakozó — felhasználásával az alkotók a szövetkezeti termékeket a hiánygazda-
ság és a reklámok feszültségteli közegébe ágyazzák. A mozgalmi díszletekből 
és a gulyáskommunizmus árubőségéből kirajzolódó „kirakatkultúra” a látsza-
tok gyönyörű világa, ahol a reklámoknak a marketingszakkönyvek szerint a tár-
sadalmi tervezés részterületévé kellett volna válnia, és a termékek használati 
értékéről és áráról szóló „valódi” információkat kellett volna közölniük, azon-
ban végeredményben nem különböztek a kapitalista fogyasztói társadal-
makban elterjedt változataiktól.4 A „Ha bemegyek…” neonfelirat által idézett 
Skála Coop reklámszlogen azonban a hiánygazdaságot megelevenítő párbe-
szédes jelenet mellett nem csupán feleslegesnek tűnik, hanem mérhetetle-
nül cinikusnak is, s ez akkor is érvényes, ha a szövetkezetbe való belépésre 
vonatkoztatjuk.
Az újrafelhasználás, az átszabás, a barkácsolás fogalmai egy egész korsza-
kot fémjeleznek, s az ezzel kapcsolatos tapasztalatok nem csak az ideológiai, 
intézményi szférában, hanem mindennapokban is jelen voltak. A tárgyak és 
jelentések megtöbbszörözésének hétköznapi szintje végigvonul a Trafó Szét-
szerelt világ-ában is, ahol a szövetkezetiség a benne élők személyes olvasatain 
keresztül válik láthatóvá. Az itt kiállító művészek együtt dolgoztak szövetke-
zetekkel: interjút készítettek, feltárták a közös emlékeket, és voltak, akik jól 
működő baráti és munka kapcsolataikra alapozva új szövetkezetet alapítottak. 
A figyelem Erdei Krisztina fotódokumentációján tükröződik leginkább, ami-
ben kétségtelenül nagy szerepe van az amatőr fotózás logikáját követő kép-
készítésnek és az ebből adódó naplószerűségnek. A sorozat bázisát az egykori 
szövetkezeti tagok hétköznapi világának és személyes emlékeinek, az emléke-
zés folyamatának dokumentálása alkotja. A töredékességből és meglepő tár-
sításokból egy világ bontakozik ki lassan, ahol apróságok tesznek szert fontos-
ságra, a politikai jelképek pedig belesimulnak a jelentéktelenségbe, ahol vala-
milyen módon minden megőrződik, esetleg új feladatot kapva észrevétlenül 
egy másik eszközzé alakul. Tanúi lehetünk annak, hogy minden megy a maga 
útján, hiszen, ami a szövetkezetek megszűnése és a közös tulajdon feldarabo-
lása megmaradt, az új életre kelt: diszkó van a hajdani kovácsműhelyben, virág 
az egykori lámpaburában, miközben a különböző címerek és jelképek megbúj-
nak a mintakönyvek ornamentikái között. A személyes életvilágok közvet-
lenségéből azonban kilógnak azok a fotók, melyek a privát szférából kilépve, 
mintegy külső szemlélőként, tárgyiasságra törekedve látatják a múlt maradvá-
nyait. Hiába keressük rajtuk azt a nyomot vagy apró momentumot, amely hoz-
zákapcsolja a látható „dokumentumot” az emberi sorsok útvesztőjéhez.

4 Vörös Miklós: Életmód, ideológia, háztartás. A fogyasztáskutatás politikuma az 
államszocializmus korszakában. In: Replika 1997 (26.sz.), 17-30.

Bodó Nagy Sándor
Állandó / Constant, 2010 
© fotó: Csoszó Gabriella
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Az újrafelhasználás gyakorlatát ismételve Erdei egy látszólag unalmas, sem-
mitmondó képet kiemelt az Asztalos Kisipari Termelőszövetkezet albumából, 
hogy azután újrafotózva, más eredeti dokumentumokkal kiegészítve a Kádár-
rendszerben kedvelt lambéria-falon mutassa be. A rendezvényén csasztuská-
kat felolvasó férfiak csak egy családi albumban bírnának jelentőséggel, az ere-
deti kép egy apró momentuma azonban kizökkent a szokványosság szürke 
unalmából: a mikrofonokat zöldségek helyettesítik. Az újrafotózás során a sze-
replők részben ugyanazok, mint az eredeti képen, de a helyszín immár egy 
műterem (a Fényképész Szövetkezet még működő székesfehérvári műterme), 
ahol a helyi fényképész készíti el a felvételt. Erdei Krisztina munkamódszere 
kapcsolódik Katarina Šević és Frazon Zsófia munkájához, legalábbis az előző 
korszak vizuális mintáinak és működési mechanizmusainak feltérképezését 
tekintve. Az egykori szituáció újrafotózása egy steril, műtermi környezetben 
mind a résztvevőkben, mind a nézőkben tudatosítja az előző korszak megkö-
töttségeit, kényszereit, megakadályozva ezzel az esetleges nosztalgiát vagy 
idealizálást.
Erdei képein a személyes emlékek útvesztőjéből egy olyan komplex, zárt mik-
rovilág bontakozik ki előttünk, amit Bodó Sándor a maga teljességében 
mutat fel: a műhelyek és a gyárcsarnokok neonja vibrál, szól a rádió, a falon 
egy elkoszolódott zászló. A felkapcsolt lámpák fényében mozdulatlanságba 
dermedt csoportokat látunk pár másodpercig, majd valaki lekapcsolja a villanyt 
és eltűnik a látomás, hogy a csoportképek megcserélésével újra induljon a vetí-
tés. Bodó a kiállítás a kapcsán végiglátogatta azokat a szövetkezeteket — a 
székesfehérvári asztalosipari, valamint a műhímző és zászlókészítő szövet-
kezeteket, illetve a sülysápi termelőszövetkezetet —, amelyekkel eddigi élete 
során kapcsolatba került és egy közös akcióra hívta azok tagjait. A közös cél és 
az együtt megoldott feladat — jelen esetben a fotó elkészítése — a résztvevők 
számára az összetartozás élményét adta és hozzájárult a közösségért érzett 
felelősség erősödéséhez, ezért a fotózás a csapatépítő tréningekhez hason-
lóan tudott működni. Bodó így, egy összetartozó csoportként láttatja a szö-
vetkezeteket, nem pedig gazdasági társulásokként. Emberek, akik személyes 
kapcsolatban és kölcsönös függőségi viszonyban vannak egymással, sejtjük 
az őket összekötő közös érdekeket, törekvéseket, amint együtt állnak  
a kamera előtt. 

Mind Erdei, mind Bodó, de Wegner installációja is, felkelti a gyanút, hogy a szö-
vetkezeti értékek — a demokratikus igazgatáson, az önkéntességen és a köl-
csönösségen alapuló szervezeti felépítés — önmagukban nem biztosítják a 
fennmaradást a társulások számára egy profitorientált környezetben. Ez iga-
zolódik igazolódik abban az interjúban is, amelyet Gerhes Gábor készített a 
Műhímző és zászlókészítő Ipari Szövetkezet tagjaival. Ennek alapján levonható 
a következtetés: egy vállalkozás gazdasági megtérülése megköveteli a piaci 
mechanizmusok és trendek figyelembe vételét, és valószínűleg még szám-
talan egyéb szerencsés tényező összejátszását. Mint megtudjuk az 1951-ben 
alakult szervezet fénykorában 180 embert foglalkoztatott, míg ma össze-
sen 17-t (ebből is négyen gyesen vannak), de még így sem elegendő a kereslet 
az általuk előállított termékekre. Az interjúk alapján körvonalazódik a szövet-
kezet története, a beszélők elkötelezettségei, személyes motivációi azonban 
rejtve maradnak, és számtalan kérdést hagynak maguk után. Többek között 
azt, hogy mit is jelent valójában az önkéntesség; mi a beszélők valódi pozíci-
ója (alkalmazottak vagy tagok) és a kölcsönösség vajon milyen formában jele-
nik meg az esetükben. A feladatként elvégzett kutatás mellett Gerhes a külön-
böző társadalmi csoportok közötti közvetítőként lépett fel: a szövetkezet szol-
gáltatásait kortárs műgyűjtőknek felajánlva új megrendeléseket hozott. Ez a 
szituáció a mindkét fél számára megtérülő „nagy üzlet” mozzanatait példázza: 
a műgyűjtő mint egy reneszánsz mecénás, alkotótársként, szellemi partner-
ként vehetett részt a munkában, a szövetkezeti tagok pedig a megrendelé-
sen túl olyan feladatot kaptak, melyben kreatívan kamatoztathatták tudásu-
kat. A projekt keretében előállított termékek azonban nem abban az „árucse-
rében” vesznek részt, mint amiben az egyébként itt készülő szalagok, zászlók 
és párnák, hanem a műtárgypiacon dől el értékük és sorsuk, így a Gerhes által 
felmutatott gesztus nem válhat szélesebb, társadalmi értelemben vett módon 
modell-értékűvé. Végeredményben ez a közvetítés mégis csak azt a hatalmi 
pozíciót erősíti és tudatosítja, amely a résztvevők között már eleve létezett. 
Így számomra nyitva marad a kérdés, hogy ebben az esetben valóban beszél-
hetünk-e etikus, megrendelői, fogyasztói magatartásról.
Fischer Judit, Mécs Miklós és Vándor Csaba megkerülve a kutatás követel-
ményét, inkább egy kísérletbe kezdtek, és tapasztalat útján gyűjtöttek infor-
mációkat a szövetkezetek mai lehetőségeiről. Miután együttesen már eddig 
is időről-időre felbukkantak közös akciókkal, a mostani kiállítás apropóján ezt 
a már meglevő közösséget építik tovább, felajánlva a lehetőséget, hogy bárki 
csatlakozzon hozzájuk az Újszövetség Egyház megalapításában. Nem kell mást 
tenni, csak elfogadni az alapszabályt és aláírni egy üres imakönyvet — amelyet 
aztán mi töltünk meg tartalommal, ezzel megalkotva az egyház közös szel-
lemi tulajdonát. A fekete imakönyv arany nyomású ábrái — mint az egyházi kel-
lékek közül több is —, a társaság egy korábbi munkáját, az ugyancsak a Tra-
fóban kiállított márványtáblákat, hasznosítja újra, amelyeken ugyanezek az 
imára kulcsolódó kezek a tömegrendezvényeken éljenző, tapsoló kezeket for-
mázták. Láthatunk még az „Isten hozott” felirat alatt a falnak támaszkodva 
két öreg harmóniumot, füstölő tömjént és monitorokat. Az egyik képernyőn 
a szájuk elé imakönyvet emelő csatlakozók fotói elevenednek meg, míg a mási-
kon kitartóan dolgozik egy graffiti-eltávolító csoport. Ez utóbbi videón egy 
2004-es Mécs Miklós mű, az igencsak ironikus „Isten szereti magát” falfelirat 
kerül megsemmisítésre. Az irónia azonban tovább gyűrűzik: a Vándor Csaba 
által már korábban használt technikai megoldást alkalmazva a szabad szem-
mel nem látható infravörös futófény Isten veled/Good bye felirata csak a kame-
rán közvetített felvételen olvasható. A saját idézetekből építkező mű így záró-
jelbe teszi Istent, ahogy a korábbi együttműködések eredményeit is, ránk 
bízva a közös munka alapjainak megteremtését.
Úgy tűnik a szövetkezeti termelési mód — a szocializmusban betöltött szerepe, 
és a rendszerváltás be nem váltott reményei okán — hazánkban nem vető-
dik fel reális alternatívaként, még az elmúlt húsz évet átvészelő társulások is 
életképtelennek bizonyulnak a mai viszonyok között. Ennek ellenére a demok-
ratikus igazgatáson, az önkéntességen és a kölcsönösségen alapuló szerve-
zeti felépítés olyan megoldást jelenthet, mely a globális rendszerek mellett 
pótolhatja, pontosabban felvállalhatja a közösség szerepét, és társadalmi biz-
tonságot nyújthat a globális fogyasztói és pénzpiaci hálózatokkal szemben. 
A kollaboratív művészeti és aktivista kezdeményezések éppen ezek mentén 
az értékek mentén szerveződnek, így tapasztalataik hasznosíthatóvá válhat-
nak a bürokratikus intézményrendszer alternatíváit kereső különböző csopor-
tok számára. A kiállítási koncepció túl szoros megkötései azonban annak elle-
nére megakadályozták ezeknek a kortárs kísérleteknek a megjelenését a kiál-
lításon, hogy a projektben résztvevő művészeknek ezen a terülten már voltak 
korábbi tapasztalatai. „A nagy üzlet” így továbbra is a meg nem valósult lehe-
tőségek szférájában lebeg, azt a kesernyés érzést hagyva maga után, hogy a 
művészeti részvétel valójában soha nem tudja beváltani a benne rejlő politikai 
és társadalmi ígéreteket.

Fischer Judit, Mécs Miklós és Vándor Csaba
Újszövetkezet Egyház, 2010; © fotók: Csoszó Gabriella
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Az illegális nyomhagyás  
esztétikája

Kovács Budha Tamás és Tábori András  
(Tökmag Gruppo): Neolux Panoptikum

• M.ICA (Miskolci Kortárs Művészeti Intézet)

• 2010. március 4 — április 11.

• A nyom működési mechanizmusának fontos része a hátramaradás utáni 
kódolás. A tudatosan vagy néha csak esetlegességi faktorok alapján kevésbé 
kódolható nyomok is minden esetben mementóként maradnak az utókorra.  
Az urbánus városi közterek legjellemzőbb kódolásra váró felületei a gyakran 
illegálisan az épületfalakra fújt „itt jártam” graffiti gesztusok. Az ilyen hátra-
hagyott jelek aztán társadalmi megítéléstől függően továbbélésre vagy eltű-
nésre kárhoztatnak. De a pro és kontra álláspontoktól függetlenül egy dolog 
egészen biztos: köztéri létük által minden esetben relációba kerülnek az utca 
emberével. Michael Maffesoli kifejezésével élve az ilyen megnyilvánulások 
olyan összetartó erőként működhetnek, amelyek a valamiben osztozás érze-
tét keltik, vagyis kapcsolatokat hoznak létre1. Az összetartó erő koherens lehet 
mind az elutasítók, mind pedig a nyomokat üzeneti szinten kódolók közössé-
gén belül. A firkákat olvasni tudók alkotják a beavatottak közönségét. Szá-
mukra a vizuális látvány egy egyezményes tudással is kiegészül. Ők azok, akik 
tudják, hogy ki, mikor, miért, milyen néven fújta az adott firkát, valamint azt is, 
hogy mi a pontos üzenete. 
A kiállítás a dokumentum műfajának többféle megközelítési módját ötvözi.  
A Tökmag Gruppo alkotói a begyűjtött anyaghoz részben valamiféle 

„barkács-antropológiai” magatartással viszonyultak. Ennek demonstrációja a 
dokumentatív fotóanyag, valamint a képek készülési helyszíneiről sematiku-
san megrajzolt, jegyzetekkel ellátott térkép. Felderítő munkájuk legalkalma-
sabb helyszíneinek Miskolc jelenleg is lakott panel tömbjei, illetve a városköz-
ponttól eltávolodva, a mára már lakatlanná vált egykori lakó- és gyárépüle-
tek bizonyultak. Ezeken a területeken a firkálás napjainkban is reneszánszát 
éli, és az olyan íratlan szabályoknak köszönhetően, mint a máséra fújni tilos, 
a falakon lévő firkák mellé évtizedek óta újabb és újabb generációk tagelnek. 
Ezért aztán az idők során laza képi szövetté alakult falfelületek kordokumen-
tumokként is felfoghatóak. 
A talált murális rajzokat az alkotók három egymást metsző halmazba sorol-
ták: szubkulturális identitás deklaráció, állásfoglalás/protest, illetve a l’art 
pour l’art. A rendszer kigondolói a szubkulturális identitás deklaráció fogalma 
köré csoportosították a leginkább a kezdő graffitisek szárnypróbálgatásainak 
némileg csiszolatlan, halvány intenciókkal bíró vizuális lenyomatait, vagyis az 
egy-egy jelenlét manifesztumaként hátrahagyott legegyszerűbb, falra fújt 

1  Michel Maffesoli: La contemplation du monde (Tűnődések a világról), Grasset, 1993

gesztusokat. Ezzel ellentétben a másik két halmaz elemei már nem csak a 
szubjektum öntörvényű nyomhagyására, hanem az aktuális politikai, zenei 
vagy akár a bulvár köznapiság magasabb képi szinteken történő megjeleníté-
seire is irányultak. 
Az alkotók ugyanakkor reflektív viszonyba is kerültek a begyűjtött anyag-
gal: reflexióik a témára hangolt, saját intenciók alapján létrehozott alkotások-
ban testesültek meg. A lokális falfirkagyűjtés bemutatásához igazodva ezek 
a művek szintén csak fotón és videón, dokumentált formában voltak láthatók. 
A kiállított munkák bemutatásának ezt a módját, az igazodáson túl, a firkák 
graffitis újrafogalmazásának tér-idő horizontja is indokolttá tette. Az egyet-
len kérdőjel a habkartonra kasírozott printek bekeretezésének szándékával 
kapcsolatos. Az alkotópáros a begyűjtött murális művekből egy-egy ikonikus 
részletet, formát puritán közegben újra rajzolt. A kiállítótér bejárattal szem-
közti falára egy ilyen ikonikus fekete halálfej került. A bemutatott munkák 
mellett a létrejöttükhöz szükséges eszközöket is kiállították. Ezek a haszná-
lati helyzet kiindulási pontját szimuláló „ready made”-k lettek az enteriőr talán 
legbizarabb tárgyai: a posztamensek közül a középsőre egy fehér gumilab-
dát, a két szélsőre pedig egymással szembe egy-egy pár tornacipőt állítottak, 
orrukra ragasztószalaggal felerősített neolux festékes dobozokkal. Bár az esz-
közök a videó képkockák magyarázó kísérői, a tárgyegyüttes önállóan is gaz-
dag asszociációs mezőnek nyitott teret. 
Az illegális falfirkákkal ellentétben az alkotópáros szofisztikált birtokbavétel-
lel hagyta hátra jelenléténeke nyomát az utókorra. Miskolcon töltött idejük 
emlékét egy gerilla akció, az alkotóház főhomlokzati falára helyezett márvány 
emléktábla őrzi. Az akciót, a készítő portréjával együtt, szintén dokumentált 
formában láthattuk. 
A kiállítás, amellett, hogy lokális problémák kérdésfelvetéseire keres válaszo-
kat, megidézi a graffitis műfaj nemzetközileg is koherens közegét. Az ameri-
kai hip-hop stílusnak csakúgy elengedhetetlen része a rap zene, mint a graffiti. 
Sőt, a rap esztétikai legitimációja szinte elválaszthatatlan a graffitiétől2. Talán 
ezért sem véletlen, hogy a kiállítás nem egy szokásos megnyitó beszéddel, 
hanem egy helyi rap előadó performansszával nyílt meg. És, hogy a történet 
kerek legyen, az előadó maga is tagel néha a miskolci falakra.

2  A témáról Richard Shusterman több tanulmányt is írt a Pragmatista Esztétikában 
(Kalligram, Budapest-Pozsony, 2003).

Kovács Budha Tamás és Tábori András (Tökmag Gruppo)
Neolux Panoptikum, 2010, részlet a kiállításról

Kovács Budha Tamás és Tábori András (Tökmag Gruppo)
Neolux Panoptikum, 2010, részletek a kiállításról
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Platán: a képzeletbeli bolygó

Képzeletbeli bolygó. Michał Brzeziński és 
Magyarósi Éva kiállítása

• Platán Galéria, Budapest 

• 2010. április 8 — május 21. 

• A Lengyel Intézet részeként működő, az Andrássy úton lévő galéria már 
évek óta helyet ad olyan izgalmas kiállításoknak, ahol egy-egy magyar és len-
gyel művész közösen szerepel. Ezúttal Michał Brzeziński és Magyarósi 
Éva alkotásai láthatók együtt. Török Adrien, a kiállítás kurátora a Képzelet-
beli bolygó címet adta a kiállításnak, és ez akár a több éve tartó program elne-
vezése is lehetne. A Platán ugyanis egyfajta befogadó térként működik, mely-
ben „idegen civilizációk” léphetnek egymással interakcióba, a közös nyelv, azaz 
a művészet által. 
Michał Brzeziński nemcsak művészként, hanem videóteoretikusként és kurá-
torként is dolgozik, ezért munkái elméleti problémákat feszegetnek. Újfajta 
kifejezési lehetőségek után kutatva a videóművészet hagyományát a kísérleti 
filmek eredményeivel vegyíti. Műveit Vírus Videóknak nevezi, ugyanis létreho-
zásukkor a számítógépes vírusok működési elve inspirálja. A nemrég befejezett 
Energetic Angles című munkájában a fekete háttér előtt különböző gyorsaság-
gal és sűrűséggel fehér körvonalú szögek jelennek meg, látszólag össze-vis-
sza. Brzeziński elmondása szerint először a látványhoz készült a folyama-
tos, halk metronómból és gyors ritmusokból álló „zenei illusztráció”. A 2007-es 
Mnemosyne egészen más intenzitású; itt lassan mozgó, meditatív képeket 
nézhetünk, az előzőnél sokkal nyugodtabb zenére. A leginkább az ultrahangra 
emlékeztető felvételt Brzeziński egy római múzeumban készítette ókori szob-
rokról, majd ezt egy Morph programmal átalakította. Ennek hatására a videón 
a szobroknak csupán egyes részletei ismerhetőek fel, s azok is csak néhány 
másodpercre, egyébként alaktalan, amorf formáknak tűnnek. A falon a videó 
mellett látható hét darab filmstill is, amelyeken jobban kivehetők a formák.  
A mű címe a mitológiai Mnémoszünére utal, Uranosz és Gaia gyermekére, akit 
az emlékezet istennőjének tartanak. Brzeziński is az emlékezet mulandóságán 
meditál videójában. Bemutatja, hogy még az olyan régi emlékek is, mint ami-
lyenek az ókori szobortöredékek, milyen efemernek hatnak bizonyos szűrőkön 

keresztül. Mnémoszüné és Zeusz románcából születettek meg egyébként a 
múzsák, a művészetek megtestesítői, így az ultrahanghasonlatot tovább foly-
tatva akár a művészetek születésének is tanúi lehetünk a videón.
Magyarósi Éva animációs filmjének képi világa épp az ellentéte Brzeziński 
munkáinak: a mesebeli helyszíneken, valótlan tájakon játszódó történet érzéki, 
belső világot mutat be. A MOME animáció szakán öt éve végezett Magyarósi 
technikai tudásához egyedi vizuális világ társul, melynek első bizonyítéka a dip-
lomamunkaként elkészített Hanne (2005) volt. A kiállításon látható Lena (mely 
az idei Filmszemlén elnyerte a Kísérleti kisjátékfilm kategóriában a fődíjat) 
ennek folytatása. Mindkét mű szövegét kamaszkorában írta Magyarósi.  
A Lénában álomszerű jelenetek követik egymást: a realista fragmentumok irre-
ális történetté állnak össze. Végtelenített mozgás-loopokból áll a film, a kamera 
folyamatosan balról jobbra halad, két kivétellel: egyszer amikor lefelé tart, s a 
tenger mélyén úszkáló nőalakokat jeleníti meg, másodszor pedig akkor, ami-
kor felfelé az űrbe hatolva érkezik meg az ugyancsak lebegő nőkhöz. A képek 
annyira vonzóak, hogy szinte hipnotizálják a nézőt. Ilyen például a Giorgio de 
Chirico műveire emlékeztető tér a film elején és a végén, illetve a nőből készült 
hinta, amelyen egy férfi ül. A Lena hangulata magával ragadó, ugyanakkor törté-
nete követhetetlen, hiszen számunkra ismeretlen személyes érzésekről szól.
Michał Brzeziński is és Magyarósi Éva 2010. május 20-án, egy nappal a zárás 
előtt a Crosstalk felkérésére élőben is prezentálják műveiket.

Magyarósi Éva
Lena, 2010, film still

Michał Brzeziński
Mnemosyne, 2007, film still
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Száműzött művészet

Cserba Júliával beszélget Vámos Éva

• Vámos Éva: Elfeledett, itthon ma már alig ismert, jelentős művészek mun-
kái érkeztek Párizsból a Holokauszt Emlékmúzeumba. Három különleges, sike-
resen induló pálya, amelynek véget vetett vagy amelyet végzetesen megtört a 
Soá. „Meglehet, hogy valaki más helyett élek” — írta Primo Levi kétségbeeset-
ten, lázálmoktól gyötörve évtizedekkel a Holokauszt láger-élményei után, majd 
véget vetett életének. Ezt élhette meg az a magyar szobrász is, akinek művei 
ugyancsak láthatóak a Késői hazatérés című kiállításon, melynek kurátora 
Cserba Júlia volt. 
• Cserba Júlia: A képek nagyobb része még a Holokauszt előtti időkben szüle-
tett tájkép, portré. Arra törekedtem, hogy ezúttal ne a rettenetes idők szok-
ványos megjelenítési formáit mutassuk be. E képeket látva a látogatók arra 
gondolhatnak, hogy ezek a művészek ugyanúgy éltek, gyönyörködtek a táj-
ban, mint én vagy bárki más — mégis, milyen tragikus lett a sorsuk. Ezeken a 
vásznakon már érződnek a Holokausztot megelőző évek szorongásai, félelmei, 
melyek megjelennek Farkas István harmincas években festett képein is. Eddig 
a múzeumban elsősorban hangzó és vizuális dokumentumok, fotók segítségé-
vel mutatták be a kor történetét, most képekkel és szobrokkal próbáljuk mind-
ezt emberközelbe hozni.
• Hogyan választottad ki a művészeket?
• Három művész munkáit ismerhetjük meg, most először így együtt. 
Különböző módon élték meg ezeket az éveket, sorsuk eltérő, de mind-
hárman áldozatokká váltak. Kiűzetés a Paradicsomból a címe Mészöly-
Munkás Béla egyik festményének, és ez a cím sorsának is jelképe. Nagy-
bányáról indulva bejárta Európát, sokfelé kiállított, végül Franciaország-
ban állapodott meg. A Párizs környéki Drancyból deportálták Auschwitzba, 
ahonnan nem tért vissza. Wittmann Zsigmond viszont saját kezébe vette 
sorsát, beállt önkéntesnek a Casablancában állomásozó Forces Françaises 
Libres-be. Végül a Vogézekben a németek elleni harcokban szerzett sebe-
sülésébe halt bele.
Bán-Kiss Edit túlélte a deportálást, és közvetlenül a felszabadulás után meg-
rajzolta a koncentrációs táborban átélteket. A korábbi sikeres szobrász a fes-
tészet felé fordult, de valójában nem találta a helyét; alig alkotott. Végül 
1966-ban egy párizsi hotelszobában öngyilkos lett.
• A tragikus kor rányomta a bélyegét a művekre és azok sorsára is. Igaz, hogy 
valóságos kaland volt most egy-egy műre rátalálni?

• Néha a véletlenek játéka, hogy sikerül-e ennyi év után még nyomára buk-
kanni a műveknek. Mészölyről a könyvemben1 még azt írtam, hogy műveit saj-
nos csak leírásból ismerjük. Azóta Párizsban megtaláltam a családját — kide-
rült, hogy odaadóan őrizték a műveket. A kiállításra készült katalógusba2 pedig 
beírhattam az új adatokat. Szinte hihetetlen, hogy a húszas évektől kezdve 
elismert művész (akinek prágai, londoni, amszterdami és barcelonai kiállítása-
iról rendszeresen hírt adtak a legkülönbözőbb pesti lapok) ennyire feledésbe 
merült mára. Képein a nagybányai hagyományra rakódik mindaz, ami hatott 
rá európai útjain. Hosszasan időzött Hollandiában is, de végül Párizsban tele-
pedett le, miközben rendszeresen kiállított Magyarországon is. 1935-ben gyűj-
teményes kiállítását a kritikusok azért is üdvözölték, mert színekben gazdag, 
fénnyel teli, derűs mediterrán képek váltották fel korábbi, komorabb képeit. 
Erős szociális érzékenysége miatt azonban a nélkülözők, a szegény munkásem-
berek világát is ábárázolta. Baloldali elkötelezettsége miatt vette fel a Mészöly 
mellé a Munkás nevet is. Végtelen szomorúságot áraszt a magányos öregasz-
szonyról vagy az évszázadok zsidósorsát arcán viselő cádikról készült szén-
rajza. A Picadillyn az elegáns kirakati bábukkal a háttérben felénk közeledő, 
fekete ruhás szerencsétlen nőnek arca sincsen — maga a balsors. 1932-ben 
készült önarcképén segélykérő kezek, fenyegető kígyók veszik körül. Külö-
nös megérzésről, belső feszültségről tanúskodik az egyik utolsó képe, ahol 
nők jönnek végeláthatatlan sorban, kezükben gyerekkel. A háttérben kémé-
nyek. A művészt letartóztatták Párizsban és 1942-ben az auschwitzi haláltá-
borban pusztult el. Méyszölyre és mártír művésztársaira emlékezve rendezett 
Jean Cassou magyar és francia művészekkel kiállítást a Galerie de Bussyben 
1947-ben. 
• A harmincas évek Párizsában nagyon sok Közép-Európából érkezett művész 
próbált érvényesülni vagy éppen biztonságra lelni. Milyen élet-stratégiával indult 
oda a kiállításon szereplő Wittmann Zsigmond?
• Wittmann Zsigmond Berlinből érkezett 1933-ban Párizsba. Berlinben Hitler-
ellenes plakátjai és származása miatt is üldözötté lett. Párizsban Chagall-lal 

1  Cserba Júlia: Magyar képzőművészek Franciaországban 1903–2005, Vince Kiadó, 
Budapest, 2006
2  Száműzött művészet. Késői hazatérés. Válogatás Bán-Kiss Edit, Mészöly-Munkás Béla 
és Wittmann Zsigmond alkotásaiból. Holokauszt Emlékközpont, Budapest, 2010. ápr. 17 
— aug. 15.

Bán-Kiss Edit 
Éjszaka / La nuit
j. n. / s.s., 1945
gouache, papír, 
320 × 250 mm
Dr. Helmuth 
Bauer 
gyűjteménye

Wittmann Zsigmond 
Modell, akrobata, festő és a kelet-európai emigránsokat figyelő 

titikosrendőr; rajzok a vázlatfüzetből
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Grecsó Krisztián 

A mi családi életünk 

Péli Barna-narratíva* 

• Péli Barna igazából író, vagy filmes, színházi rendező, Péli Barna nem 
szobrász, anti-szobrász, Péli a konzervatív, hagyományos szobrászat karne-
váli kultúrája, kineveti, eltúlozza, bolondot csinál a mozdulatlanságból, a kime-
redt pillanatból, ami pedig, eddig számomra legalábbis úgy tűnt, a szobrá-
szat alapja lenne. Péli meglékelte a fundamentumot, és tette ezt olyan felsza-
badult örömmel és kirobbanó életkedvvel, ahogy a templomi félelmes áhítat 
után gúnyolták a népek a vásári nyomorékokat, nevettek magukon és a halá-
lon — halál komolyan. A Bahtyini karneváli kultúra persze nem csak az efféle 
elmozdulás miatt citálható ide, bár ez a legfontosabb, és ezen a vonalon mind-
járt tovább is megyünk, de előtte nem felejtjük el leszögezni, hogy Péli éte-
rien torz, túlhúzott, de nem karikatúra figurái maguk is innen jönnek, ebből a 
Rableais megénekelte groteszk testiségből, és ide is tartanak vissza, merthogy 
elbuknak, újra fölkelnek, fölélik a testüket és kihasználják, hogy a bomba nőből 

egy házban bérelt lakást, és a Montparnasse számos művészével került hama-
rosan jó kapcsolatba: Tihanyi Lajos, Oscar Dominguez, Arthur Adamov 
portréi ekkoriban készültek törzshelyükön, a Dôme és a Coupole kávéházban. 
Jó barátja lett a karikaturista Bíró Ernő, és Bálint Endrével „együtt indul-
tak neki a lógásnak, amikor a párizsi hajnal káprázatos színeivel jelt adott az 
indulásra”. Élete folyamatos előremenekülés — Berlin és Párizs után Marseille, 
majd a spanyol polgárháború következne. De a határon a spanyolok elfog-
ták és internálótáborba zárták. Később Casablancában csatlakozott a Sza-
bad Francia Erőkhöz, végül a németek elleni harcokban Belfort felszabadítá-
sakor kapott halálos sebet. Mindössze 35 évet élt. Utolsó, átvérzett vázlatfü-
zetét özvegye őrizte meg. Művészete rendkívül összetett. A halál árnyékában 
című megrázó tusrajza a madárfejű szörnnyel Max Ernst figurájára emlékez-
tet. A mirandai internálótáborban is rengeteget rajzolt — tragikusak és gyönyö-
rűek a fekete tussal rajzolt, elnyúló, fekvő testek. Párizsi önarcképén mégis az 
École de Paris színeit láthatjuk. Rátaláltam három nyomódúcra, amellyel Kilár 
István Párizsban élő szobrász a kiállításra elkészítette a metszeteket. A mű 
tehát tovább él.
• Kiss Edit — Ki ismeri ezt az asszonyt, adtad a művész korábbi kiállítása 
címéül, és úgy látszik, hogy Berlinben, Párizsban, Londonban és itt, szülőhazájá-
ban is döbbenten állnak e különleges művész életútja előtt.
• Kiss Edit története minden sikerével és tragédiájával együtt jellegzetes 
20. századi történet. Budapesten Réti Istvánnál, a nagybányai festőiskola 
vezető személyiségénél tanult festészetet, majd a düsseldorfi Művészeti 
Akadémián járt szobrász szakra. 1942-ben már a Nemzeti Szalonban, 1943-ban 
a Tamás Galériában állíthatta ki szobrait, amelyeket rokonítani lehet Barlach 
és Kollwitz műveivel.
1944 őszén nyilasok és csendőrök Budapestről Ausztriába hajtották a Duna 
mentén, több ezer más zsidó sorstársával együtt. Onnan Ravensbrückbe, 
majd a Daimler-Benz repülőmotorgyárába hurcolták kényszermunkára. Olyan 
belső képeket hordott magában, amelyektől valójában sohasem szabadult 
meg. A láger felszabadítása után, már Budapesten harminc gouache-ból 
álló sorozatban örökítette meg a deportálást, és az utolsó festményen, az 
úton fekvő halott nő képével mintha azt mondaná: ez ő is lehetett volna. 
Ezután szobrokat készített, és megtervezte a deportáltakat megörökítő 
négyrészes domborművét az Újpesti Zsinagógába, amely élete főműve lett.  

1948-ban avatták fel az emlékművet, de addigra ő már második férjével 
együtt örökre elhagyta Magyarországot. Svájcban, majd Marokkóban éltek. 
1956-ban végre letelepedhettek Párizsban, és ő újra tájképeket és a párizsi 
mindennapok jeleneteit festette. Képein mégis mintha még mindig 44-ben 
járnánk, a pusztulásba vezető úton. Férje gyötrelmes betegsége és halála 
után Londonba ment, ahol Anna Freud intézetében komoly adminisztratív 
munkát végzett. Senki sem tudta róla, hogy valójában művész és hogy egy-
kor német koncentrációs táborba deportálták. 1966 októberében Párizsban 
vetett véget életének. 

Bán-Kiss Edit 
Angyal / Ange, j. n. / s.s., 1956–60
olaj, vászon, 83 × 64 cm
Dr. Helmuth Bauer gyűjteménye

Mészöly-Munkás 
Béla 
Falak (Toronyóra) / 
Les murs (Horloge)
j. j. l. / s.b.d., é. n. / 
s.d. (London)
pasztell, papír,  
480 × 290 mm
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csak a csodás hasa és gyönyörű melle marad, feje egy kinyomott pattanás, egy 
kinyomott férfifej, a lába, akár egy hokedlié, mindezt úgy, hogy létezik előé-
lete, múltja — és a történéseknek vannak következményei. 
Vissza tehát az elmozduláshoz, konkrétabban a narratívához, mert itt iga-
zán szokatlan Péli élete, szánt szándékkal nem a művészet szót használtam, 
mindjárt meg is mondom, miért. A történés, a kifejtett cselekmény, és az ese-
ményekben fejlődő, romló, változó jellem igazából az irodalomé, nincs mese, 
ezt még a film se tudja, a belső monológ eszközével csak egy regény tud élni, 
ott a színpad is léket kap, kibeszélni lehet, bebeszélni nem. Péli virtuális csa-
ládja viszont dialógust folytat, a szereplők élnek, elmozdulnak, múltjuk van, a 
narratíva tárlatról-tárlatra követhető, a katalógus képeken jól látszik az elmoz-
dulás, és hogy a múlt, akár a valóságban, visszahozhatatlan. Péli Barna beköl-
tözik ezek közé a figurák közé, él velük, megharagszik rájuk, megtöri, kifordítja 
őket, így lesz az ülő portásból futó sprinter. Az ülő portás emlékszik a múltjára, 
tudja, hogy ő egy ülő portárs, és mi, befogadók is tudjuk, de a végeredményt 
is látjuk, hogy kifordult, megtört, a visszáján van, tengelyes tükre önmagá-
nak, és most, akárhogy is, de egy sprinter. És ezt ő is tudja, hogy már az. Még 
egyszer mondom: ugyanarról a szoborról beszélünk. Péli kacag a testen, a váz 
nála is váz, csontok helyett fém, a bőr plakát és ragasztó, puha, sebezhető, 
múlandónak látszó felületek képződnek, nincs benne a nemes anyagban a szo-
bor, és nem a fölösleg fejtődik le róla, mert nem ez a szobrászat négy dimen-
ziós, vagyis nem hagyja figyelmen kívül az időt, a szobor megszületik, alakul, 
változik, új társakat kap, a szobor keresi az identitását, a jövőjét, a karrierjét, 
a helyét. A tetszelgő srác a római katona mellett köt ki végül, és mintha maga 
is túlzóan hataloméhes lenne, pedig kamasz korában inkább hiú volt, színpadra 
termett nárcisz, maga szépségében gyönyörködő Edith Piaf, alázatos, de zse-
niségének tökéletes tudatában lévő Bartók. 
Arcok folynak egymásba, a testek torzak, de szabálytalanok, csak más szabá-
lyok szerint szabályosak, a honnan-hová a fontos, nem az egyetlen, megra-
gasztott perc. Ha Péli felöl nézzük a hagyományos szobrászatot, akkor légy-
papír, ragacsos tapasz, és nem csak azért, mert a test múlandó, hanem mert 
képtelen a megállásra. A jellem és létezés lényege a mozgás. A Péli családból 
azért érdemes vásárolni, mert Pélinél, mi befogadók, valóban részesei leszünk 
az alkotásnak, mi döntjük el, melyik pillanatban öljük meg a szereplőt (magun-
kat), mikor mered ki a pillanat. Itt a befogadó fantáziája működhet, milyen 
jövőtől fosztottuk meg az izompacsirta férfit, akinek a méretarányos feje és 
lába között gúnyosan és aránytalanul tökéletes test nevet, fintorog (Békési 
Laca arcával) a test kultuszán. Péli minket is bevon, a karneváli forgatagban 
mindenki a játék része, mert az élet válik játékká, a test kihasználható, a halál 
bagatell, a test élvezetek forrása, tudósítás a nemlétről. Pélinél a test része a 
szobrászatnak, és nem csak azért, mert ő tényleg családi életet él a teremté-
nyei között, hanem, mert karneváli könnyedséggel tekint az emberi testre is. 
Vele belépünk a test modern kultuszába, az edzőtermek világába, ahol testba-
rát anyagokat fecskendeznek a bőr alá, és az izom még a rémületesen puffadt 
testépítőket is megszégyenítve legyőzhetetlenül torzzá fújódik föl. Ezek után 

nem véletlen, hogy az ő vékonyka szerelője szumó sportolóra emlékeztet, egy 
vékony szumó birkózóra, aki keres valamit, aki nem felkészül, hanem szerel, 
gyertyát gyújt, pedig mindjárt elsodorják. 
Ami a formákat, a konkrét pillanatot illeti, Péli pengén táncol, de fönt marad. 
Semmit sem húz túl, talán éppen azért, mert ennyire ismeri az alakjait.  
Az arcok, az anyjába kapaszkodó gilisztaforma gyerek teste, az egykori 
bomba nő lábkompozíciója éppen annyira torzak, betegek, amennyire az élet 
azzá teszi őket, amennyire félnek a haláltól. Pillantásai beleégnek az agyba, 
aki egyszer látta Péli családját, nem felejti el a látogatást, ennél pedig, azt 
hiszem, nincsen nagyobb dicséret. 

*  A szöveg Péli Barna kiállítása kapcsán („Szárnyas polip”, Dovin Galéria, Budapest, 
2009. okt. 2 — dec. 1.) és az azt követő műtermi beszélgetések nyomán született meg.

Péli Barna
Család, 2009, vegyes technika, 110 × 60 × 220 cm

Péli Barna
Futó, 2009, vegyes technika, 100 ×70 × 100 cm

Péli Barna 
Fejforgás, 2009, vegyes technika, 160 × 100 × 100 cm
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Soós Borbála

Reperformansz — a megosztott 
tér és idő élménye a MOMA-ban

Marina Abramović: The Artist is Present 

• MoMA, New York

• 2010. március 14 — május 31.

• Marina Abramović két és fél hónapos életműkiállítása alatt folyamato-
san jelen van a MoMÁ-ban, vagyis heti hat napon át, napi hét órában (pénte-
kenként késő estig), összesen mintegy hétszáz órán keresztül. Élete eddigi 
leghosszabb performanszára vállalkozva egy egyszerű, üres asztal egyik 
oldalán foglal helyet, míg a vele szemben lévő szék a látogatóknak van fenn-
tartva. A néma performansz során egy szemkontaktus erejéig találkozhatnak 
a nézők a művésszel és részesévé válhatnak a műnek, amelyet folyamatosan 
három kamera rögzít, és élő stream formájában látható az interneten is.1 
Abramović kiállítása a performanszművészet praxisának átörökítésére tett 
kísérlet. Mérföldkő lehet a műfaj múzeumi bemutatása szempontjából, mivel 
nem csupán fényképek és videódokumentáció segítségével vezeti be a láto-
gatókat alkotásainak és előadásainak mintegy négy évtizedes történetébe, 
hanem élő performanszokat is láthat a közönség. Abramović maga tanította 
be azt a harminckilenc előadót, akik egymást váltva újra előadják öt művét. 
Az úgynevezett „reenactment”-nek fontos szerepe van Abramović művé-
szetében, már csak amiatt is, mivel a saját életművének fennmaradását is 
így próbálja biztosítani. A reenactment tükörfordításban azt jelenti: újra elő-
adás. (Mivel ezen kifejezés magyar nyelvi megfelelője nem honosodott meg, 
a szó szerinti fordítást használom, azzal a különbséggel, hogy egybeírom a 
két tagot.)

1  http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/marinaabramovic/index.html

Long durational performance
Marina Abramović 1946-ban született Belgrádban, a volt Jugoszlávia terü-
letén, ahol először festészetet tanult, majd 1971-től a performansz felé for-
dult az érdeklődése. 1975-ben Hollandiába költözött, ahol találkozott Ulayjal 
(Frank Uwe Laysiepennel), aki társa lett a művészetben és az életben is. 
Az Abramović által a Museum of Modern Artban bemutatott The Artist 
is Present című mű a Nightsea Crossing (1981-87) címmel előadott 22 
performanszra épül, amely során Ulay és Abramović teljesen szótlanul, lehető-
leg mozdulatlanul ültek egymással szemben, egy asztal két oldalán. A művé-
szek közösen adták elő performanszaikat egészen 1988-ig, amikor az utolsó 
közös művük keretében végigsétáltak a Kínai Nagy Fal mentén, hogy középen 
találkozva lezárják kapcsolatukat. Abramović ezután szólóperformanszokat 
adott elő, amelyek fokozatosan egyre hosszabbakká váltak, míg végül ez az 
úgynevezett „long durational performance” lett a művész kedvenc műfaja. 
Ennek a folyamatnak a csúcspontja a mostani, több mint hétszáz órás darab. 
1997-ben a Velencei Biennálén elnyerte az Arany Oroszlánt a Balkan Baroque 
című előadásáért, melynek során napi négy órában egy óriási csonthalmon  
ülve marhalábszárakat tisztogatott egy kefével (ez az installáció is látható  
a MoMÁ-ban). 2002-ben New Yorkban, a Sean Kelly Galériában mutatta be a 
House with the Ocean View című tizenkét napos performanszát. Az elmúlt tíz 
évben Amszterdamban és New Yorkban élt, majd 2007-ben végleg felszámolta 
hollandiai otthonát és Amerikába költözött, ahol megalapította a Marina 
Abramović Instute-ot,2 illetve a Marina Abramović Foundation for Preservation 
of Performance Artot,3 amely kifejezetten a hosszú időtartamú előadásokat, 
illetve a performansz oktatását és megőrzését támogatja. 2007-ben vásárolta 
meg a New Yorktól másfél órányira fekvő Hudsonban azt az 1933-ben épült 
régi színházat, amely az alapítvány központi épülete lett. 
A RoseLee Goldberg által szervezett első performansz biennálé, a 2005-ös 
PERFORMA054 ideje alatt a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeum-
ban mutatta be Abramović Seven Easy Pieces című performansz-sorozatát. 

2  http://marinaabramovicinstitute.org/
3  Marina Abramović Foundation for Preservation of Performance Art. Lásd: http://
www.nytimes.com/2008/04/06/nyregion/nyregionspecial2/06artswe.html?fta=y 
http://www.artinfo.com/news/story/26359/marina-abramovic-on-preserving-
performance/
4  Erdősi Anikó: PERFORMA 05. Első Képzőművészeti Performansz Biennálé, New York, 
2005. november 3–21. Balkon, 2005/10., 30-35. 

Marina Abramović
Balkan Baroque, 2010, installáció, Museum of Modern Art, 2010; © fotó: Jason 
Mandella © 2010 Marina Abramović. A művész és a Sean Kelly Gallery/Artists Rights 
Society (ARS), New York jóvoltából.
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2005. november 9. és 16. között hét egymást követő estén, egyenként hét 
óra terjedelemben, este öttől éjfélig, minden nap egy másik darabot adott 
elő a művész.5 Az első hat napon a hatvanas és hetvenes évek előadása-
iból láthatott válogatást a közönség, a hetedik estén pedig egy új művet 
mutatott be Abramović. Sorrendben a következő darabok voltak látha-
tók: az első este Bruce Naumantól a Body Pressure6, ezután következett 
Vito Acconcitól a Seedbed,7 majd VALIE EXPORTtól az Action Pants: Genital 
Panic,8 Gina Panetől a The Conditioning, First Action of Self-portrait(s)9 és 
Joseph Beuystól a How to Explain Pictures to a Dead Hare.10 A hatodik estén 
Abramović saját művét, a Lips of Thomast láthatta a közönség,11 a hete-
dik munka szintén a sajátja volt, Entering the Other Side címen.12 Abramović 

— a „performansz-művészet nagymamája”, ahogy ő nevezi magát — egy-
fajta küldetést teljesített a Seven Easy Pieces című sorozattal. Generáció-
jának egyik utolsó, még mindig aktív művészként, mintegy rendbe tette a 
performansz-történetet,13 és saját eszközével, tehát konkrét művek előadá-
sán keresztül tett fel kérdéseket a műfaj jövőjével kapcsolatban. Itt is, akár-
csak életműkiállítása kapcsán, kulcsfontosságú kérdés, hogy miként lehet a 
műveket megőrizni, hozzáférhetővé tenni, s ugyanakkor átélhető élmény-
ként prezentálni a fiatalabb közönség, illetve azok számára, akik az eredeti 
előadást nem látták — vagy esetleg látták és újra át akarják élni.14 Lehetsé-
ges-e egy performanszot újraelőadni („reenactment”), vagy az szükségsze-
rűen egy másik mű lesz, ha térben és időben máshol és máskor, esetleg egy 
másik és más nemű művész közreműködésével mutatják be? 

Reenactment
Míg 2005-ben a Guggenheimben ő maga volt a médium, aki bemutatta a régi 
performanszokat, a MoMÁ-ban már a tanítványok kezébe helyezi a felelőssé-
get. Abramović életében fontos szerepet játszik a tanítás, és ezzel összefüg-
gésben saját művészetének megőrzése és továbbörökítése.15 
Abramović elsősorban workshopjai révén tanít. A Cleaning the House című 
táborban egy hétig minden lakott területtől távol, beszéd és olvasás nélkül 
különböző feladatokat hajtanak végre a diákok. A The Artist is Present című 
kiállításra előadói is egy ilyen táborban készültek föl. Az éhezés és a csend 
kiélesíti az érzékeket, és hozzájárul ahhoz, hogy más mentális állapotba 
kerüljenek a résztvevők, a feladatok pedig a koncentrációképességét és a 
fizikai felkészülést segítik. Az Abramović által kidolgozott oktatási módszer 
megismerése közelebb vihet minket művészetének megértéséhez is. A reg-
geli jéghideg rituális fürdő a patakban vagy a tengerben; a fehér fal vagy a 
falra ragasztott színes mező szemlélése egy óra hosszáig; bekötött szem-
mel vagy egy tükör segítségével hátrafelé lépkedve hazatalálni egy erdőben — 
ezek mind páratlan akaraterőt és a test fölötti teljes kontrollt igénylő kihívá-
sok, és épp erre van szüksége egy performansz-művésznek is. A workshopok 
ideje alatt készült fotókat és néhány feladat leírását, valamint a tanítványok 
legjobb munkáiról készült dokumentációt Abramović a Student Body című 
könyvben gyűjtötte össze.16 A könyv formájában és vastagságában megegye-
zik az életművét különböző szempontból bemutató katalógusokkal, ez is 
jelzi, hogy milyen fontos helyen kezeli a tanári tevékenységét. 
A Biography, amelyet először 1993-ban adott elő Abramović, az egyik legfon-
tosabb lépés volt a Seven Easy Pieces, majd pedig a The Artist is Present felé. 
A Biography Remix (2005) gyakorlatilag egy színházi körülmények között elő-
adott performansz-sorozat volt, amely Abramović életének és művészeté-
nek a legfontosabb állomásait mutatta be. Az előadás törzsanyagát képező 
művek hosszukban lerövidítve szerepeltek egymás után, ezért rendkívüli 
koncentrációt kívánt a művészektől, hogy hasonló intenzitást érjenek el,  

5  A performansz sorozat honlapja: http://www.seveneasypieces.com/
6  Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf, 1974
7  Sonnabend Gallery, New York, 1972
8  Augusta-Lichtspiele mozi, München, 1969
9  Galerie Stadler, Párizs, 1973
10  Galerie Schmela, Düsseldorf, 1965
11  Galerie Krinzinger, Innsbruck, 1975
12  Guggenheim Museum, New York, 2005
13  „I am doing them because I feel I am the only one of my generation who is still 
performing. And I feel that I want to set history straight...” Jörg Heiser: Do It Again. Frieze, 
94, October, 2005, 176.  

„After thirty years of performing I feel like it is my duty to retell the story of performance 
art in a way that respects the past and also leaves space for reinterpretation.” Marina 
Abramović: Reenactment. Introduction. In.: Marina Abramović: 7 Easy Pieces. Edizioni 
Charta, Milano, 2007, 10.
14  „Seven Easy Pieces examines the possibility of redoing and preserving an art form 
that is by nature ephemeral.” Részlet a New York-i Guggenheim Múzeum által kiadott 
ingyenes füzetből.
15  Ld. Nagytakarítás. (Cleaning the House). Marina Abramović-csal beszélget Olu Oguibe 
1-2. rész (fordította: Erdősi Anikó) Balkon, 2007/10., 13-19; 2007/11-12., 10-14.
16  Marina Abramović: Student Body. Edizioni Charta, Milano, 2003.

mint az eredeti művek. Abramović és Ulay közös performansza, a Rest 
Energy (az első előadás 1980-ban volt) szimbolikus értelmet nyert, ami-
kor a művésznő kilépett a performanszból, és a nyílvesszőt mint egy sta-
fétát átadta egy volt diákjának (Viola Yesiltac), hogy ő fejezze be a 
performanszot és így vigye tovább az örökséget. Az előadás során több dara-
bot is más, fiatal művészek adtak elő, miközben Abramović csupán mint ren-
dező vagy szemlélő volt jelen a színpadon. Ez a darab biztosítja a művész 
örökségének fennmaradását, hiszen az ő jelenléte nélkül is bármikor tovább 
folytatható az előadás.17 
Abramović 2010-es életműkiállításán több mint ötven mű látható, ezek 
közül ötöt jelenítenek meg élő művészek. Az Imponderabilia (1977) során 
egy meztelen férfi és egy nő áll egymással szemben egy ajtónyílásban, 
úgy, hogy a látogatónak legalább egyiküket súrolnia kell, ha át akar haladni 
közöttük; választásra kényszerül, hogy melyikük felé fordulva kívánja ezt 
megtenni. A mű eredetileg Abramović és Ulay közös performansza volt, 
akárcsak a Point of Contact (1980) vagy a Relation in Time (1977), ahol 
a művészek mintegy tizenhét órán keresztül ültek egymásnak háttal, a 
hajuknál összekötve. A Luminosity (1977) és a Nude with Skeleton (ame-
lyet Abramović 2002 és 2005 között többször is előadott) szintén szobor-
szerű, megfagyott performanszokat mutat be. A művészek olyan darabo-
kat adnak elő, amelyek egész nap, a nyitvatartási idő során mindig látha-
tóak és közben alig változnak. Az előadók számára ez rendkívül kimerítő 
feladat: szellemileg és főleg fizikailag megterhelő ugyanabban a testhely-
zetben maradni órákon át. Ezen a ponton ellentmondás mutatkozik a kiál-
lítás koncepciójában és megvalósításában, ugyanis az eredmény végül nem 
az intenzív jelenlétnek és a performansz élményének különleges helyhez 
és időhöz kötött megtapasztalása: a jelenlévő színészek inkább élő szob-
rok érzetét keltik. Az eredeti performanszok kockázata és nyitott vége sem 
érvényesül a „végtelenített” újraelőadás során. Az Abramović által bemu-
tatott eredeti mű viszont a megtapasztalás, a részvétel és az egyszeriség 
élményét nyújtja, amelyek mind fontos részei a performansz-művészetnek: 
a művész felkínálja a lehetőséget a nézők számára, hogy vele együtt, közö-
sen alkossanak meg egy darabot.

17  Marina Abramović interviewed by Nancy Spector. In: Marina Abramović: 7 Easy Pieces. 
Edizioni Charta, Milano, 2007, 20-24. 

Marina Abramović és Ulay
Rest Energy, 1980. augusztus, performansz, 16 mm ff film, 47'  
© 2010 Marina Abramović. A művész és a Sean Kelly Gallery/Artists Rights Society 
(ARS), New York jóvoltából.
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Dokumentáció
Abramović művészetével kapcsolatban a reenactmenten túl a dokumentáció a 
másik fontos kérdés. Francesco Bonami, a Chicagói Museum of Modern Art 
kurátora szerint ma az a performansz-művészet egyik legnagyobb problémája, 
hogy miközben tagadja a képek kultuszát, folyamatosan irigyli a képzőművészet 
egyéb ágainak azon tulajdonságait, amelyekkel ő nem rendelkezik: a festmény, 
és a szobor mivel tárgyként jelen van a világban, szemkápráztatóbb, könnyebben 
befogadható, s mivel ez kevesebb időt vesz igénybe, persze könnyebben elad-
ható is.18 A performansz egyetlen esélye, hogy hozzájuk hasonló természetűvé 
váljon az, amikor képeket, vagyis dokumentációt gyárt magáról. 
A sokat idézett, a performansz dokumentációjáról szóló viták során megke-
rülhetetlen Peggy Phelan Unmarked19 című könyve, melynek The Ontology 
of Performance: Representation Without Reproduction című fejezetében fejti 
ki a performansz reprodukálhatatlanságáról vallott nézeteit. Rendkívül hatá-
rozott, kicsit sem megengedő véleménye szerint a performanszot lehetetlen 
bármilyen módon is dokumentálni, nem alkalmas erre se a fotó, sem a film, 
de még írni sem lehet róla, mivel ezzel a műfaj elveszti jellemzőit. Amennyi-
ben leírást készítenek egy ilyen közösségi eseményről, azonnal az írás szabá-
lyi lépnek életbe, melyek megváltoztatják az eredeti művet. A performansz 
lényege és jelentősége abban áll, hogy nyom nélkül eltűnik, és csupán a 
benne résztvevő, korlátozott számú, a meghatározott időben és helyen 
összegyűlt személy rendelkezhet valódi minőségi élménnyel az eseményről.20 

18  Franceso Bonami a Frieze Foundation által rendezett New Performativity című 
beszélgetésén fejtette ki véleményét. Lásd: http://www.friezefoundation.org/talks/
detail/new_performativity/
19  Peggy Phelan: Unmarked: The Politics of Performance. London and New York, 
Routledge, 1993.
20  „Performance’s only life is in the present. Performance cannot be saved, recorded, 
documented, or otherwise participate in the circulation of representations of 
representations: once it does so, it becomes something other than performance.” 

„Performance’s being, like the ontology of subjectivity proposed here, becomes itself 
through disappearance.” „Performance occurs over a time which will not be repeated. It 
can be performed again, but this repetition itself marks as ‚different’.” „To attempt to 
write about the undocumentable event of performance is to invoke the rules of the 
written document and thereby alter the event itself.” U.itt, 146-148.

Azt gondolnánk, hogy Phelan megközelítése csupán elméleti síkon „kivitelez-
hető”, ám Tino Sehgal lehet a bizonyítéka annak, hogy nagyon is alkalmaz-
ható a művészeti praxisban is. Sehgal, akinek kiállítása 2010 elején volt lát-
ható a New York-i Guggenheim Múzeumban21, híres arról, hogy megtagadja 
performanszainak anyagszerűvé tételét: nem lehet róluk fényképet, videót 
vagy leírást készíteni, képeik nem szerepelhetnek katalógusokban. Ám a 
művészeti piac ellen nincsen ellenvetése. Műveit meg lehet vásárolni, nincs 
kifogása a kiállítás, kölcsönadás és újbóli eladás ellen sem, amíg az számla 
nélkül történik (hiszen az már a mű tárgyiasulása lenne). Abban a pillanatban, 
hogy a művet valaki megveszi, az függetlenné válik az alkotótól, hiszen nem 
marad nála semmi más hozzá kötődő dokumentáció.22 
Abramović ezzel szemben a másolatot is alkalmasnak tartja arra bizonyos 
mértékben, hogy újabb és újabb közönséget inspiráljon.23 A Guggenheim 
Múzeum-beli Seven Easy Pieces című előadássorozat nem csupán a jelen-
lévők számára készült. A művész kísérlete arra, hogy megismertesse a 
performansz-művészet történetét és megőrizhetővé tegye a műveket, nem 
maradt csupán a hét nap és a múzeum terének keretei között. A katalógu-
son kívül Babette Mangolte egy dokumentumfilmet készített az esemény-
ről, aminek egy hét monitoros videóinstalláció változata látható a MoMÁ-ban 
is. A The Artist is Present című 2010-es performansz pedig, mint említettük, 
élő stream formájában is követhető az interneten a múzeum nyitvatartási 
ideje alatt.
Ha megpróbáljuk egy skálán elhelyezni Phelan és Abramović ellentétes véle-
ményét, akkor a megfelelő dokumentálás teljes képtelensége lenne az egyik 
végpont, ami nagyjából megegyezik Phelan véleményével, míg a másik szélső 
értéket a művész elgondolása jelentené. Abramović, Peggy Phelan és Tino 
Seghal azonban alapvetően mégiscsak egyetértenek a legfontosabb dolog-
ban: az itt és most fontosságában, a közösen megélt pillanat erejében. 

21  Tino Sehgal. Guggenheim Museum, New York, 2010. január 29 — március 10. 
22  Anne Midgette: You Can’t Hold It, but You Can Own It. The New York Times, November 
25, 2007. http://www.nytimes.com/2007/11/25/arts/design/25midg.html?_r=1
23  Theresa Smalec: Not What It Seems: The Politics of Re-Performing Vito Acconci’s 
Seedbed. PMC: Postmodern Culture, Volume 17, Number 1, September 2006.

Marina Abramović
The Artist Is Present, 2010, performansz, Museum of Modern Art; © fotó: Scott Rudd  
© 2010 Marina Abramović. A művész és a Sean Kelly Gallery/Artists Rights Society 
(ARS), New York jóvoltából.
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Abramović felfogása valójában csupán Phelan szövegének fényében 
tűnik radikálisnak. Philip Auslander tanulmánya új szempontok segít-
ségével békíti össze a két oldalt. The Performativity of Performance 
Documentation24 című 2006-os tanulmányában Auslander két kategó-
riát állít föl a performansz dokumentációjával kapcsolatban: az egyik a 

„dokumentarista”, a másik pedig a „színpadias” vagy „teátrális”. Az előbbi 
azokra a rögzítési módokra vonatkozik, amelyek segítik a művek rekonst-
ruálását és bizonyítékként szolgálnak arra, hogy az esemény valóban meg-
történt. A teátrális csoport ezzel szemben olyan alkotásokat foglal magá-
ban, amelyeket csak a fénykép vagy a film kedvéért állítottak be, eze-
ket másként performatív videónak, vagy performatív fényképnek is neve-
zik. Néhány példa talán jobban megvilágítja a kategóriát. Cindy Sherman 
és Matthew Barney fotói és videói performanszokat rögzítenek, ám az 
eseményeknek nem voltak nézői, illetve indifferens, hogy voltak-e valódi 
szemtanúi, hiszen a lenyomatot tekintjük műnek és nem az akciót. Máskép-
pen fogalmazva: ezen a ponton mű és dokumentáció összeér, egy és ugyan-
azon fénykép jelenti mindkettőt.
Auslander a csoportok felállítása után amellett érvel, hogy valójában a 
dokumentarista kategóriára is hasonló jellemzők érvényesek, mint a teátrá-
lisra. Gina Pane és Vito Acconci művein keresztül arra mutat rá, hogy már az 
eredeti performanszok létrehozásakor, előadásakor is legalább annyira fontos 
volt dokumentálás igénye, mint az, hogy a közönség láthassa őket. (Pane  
például bevallja, hogy a fotós sokszor kitakarta a látványt a közönség elől.)
Abramović nyilatkozata összevág ezekkel a példákkal. Nagyjából fél évvel  
a Seven Easy Pieces bemutatója előtt mondta egy interjúban, hogy a művész 
felelőssége óriási a dokumentálással kapcsolatban. A mű nem csak abból áll, 
hogy megszületik egy gondolat, hanem abból is, hogy ezt az ötletet a lehető 
legjobb helyen és időben mutassa be. Ugyanilyen fontos, hogy módot talál-
jon arra, hogy a dokumentáción keresztül is tovább éljen a gondolat. Még a 
folyamat legelején dönteni kell arról, hogy milyen legyen a lenyomat: vajon  
a fotó, a videó, az installáció vagy a különböző elemek keveréke reprezen-
tálja a legjobban, hiszen ez lesz a végső mű, amelyet a közönség elé tár 
majd.25 Ezek szerint Abramović nem rendeli alá a dokumentációt az eredeti 
műnek, legalábbis tisztában van vele, hogy azt jóval többen fogják látni, mint 
a közösségi eseményt.
Auslander még egy lépéssel tovább megy a mű és a dokumentáció kapcso-
latának vizsgálatában, amikor így idézi Amelia Jonest a tanulmányában: 

„The body art event needs the photograph to confirm its having happened; 
the photograph needs the body art event as an ontological ‚anchor’ of its 
indexicality.”26 Az idézet állítása, hogy a performansz és a dokumentáció köl-
csönösen függenek egymástól, hiszen az esemény létezését csak a fényké-
pek és az egyéb dokumentáció bizonyítja, a kép pedig szintén értelmetlen az 
eredeti történés nélkül. Ez a kijelentés egyben azt is alátámasztja, hogy fotó 
belépést biztosít az eredeti performansz világába.
Nehéz Peggy Phelan állításával vitatkozni, mivel a dokumentáció valójá-
ban soha nem lehet azonos az eredeti művel. Vagy mégis? Phelan értelme-
zésében Cindy Sherman fotói, Matthew Barney videói, sőt Vito Acconci egy-
személyes, saját maga által rögzített és csupán videó formájában létező 
performanszai is a műfaj határain kívül esnek. RoseLee Goldberg az egyik 
legnagyobb szaktekintély a performansz történetének kutatói között.  
A Performance Art, From Futurism to the Present27 című könyvének (1979), 
2001-ben kiadott, bővített változata címlapján Matthew Barney egyik vide-
ójának egy kimerevített képe látható. Ha ilyen kitüntetett helyen, mintegy a 
művészeti ág definíciójaként használ egy ilyen típusú művet Goldberg, akkor 
nyilvánvalóan más nézeteket vall, mint Phelan. 
Éles különbség látszik kirajzolódni az elméleti és a gyakorlati hozzáállás 
között: minél közelebb kerül valaki a gyakorlathoz, annál világosabban érzi, 
hogy praktikus okokból mennyire elkerülhetetlen a dokumentáció.  
A művészettörténész szintén nem tekinthet el a dokumentációtól, nélküle 
aligha tudná űzni hivatását. Goldberg és Abramović gyakorlati megoldáso-
kat kínálnak a problémára, s ezt talán ebben vitában talán a legcélraveze-
tőbb álláspont.

24  Philip Auslander: The Performativity of Performance Documentation. PAJ (A Journal of 
Performance and Art), 2006. 1-10.
25  Chris Thompson, Katarina Weslien: Pure Raw. Performance, Pedagogy and (Re)
presentation. Interview with Marina Abramović. PAJ (A Journal of Performance and Art) 82, 
January 2006, 46.
26  Amelia Jones: Presence’ in Absentia: Experiencing Performance as Documentation. Art 
Journal, 56, 4 (1997), 98. idézi: Philip Auslander: The Performativity of Performance 
Documentation. PAJ (A Journal of Performance and Art), 2006. 2.
27  RoseLee Goldberg: Performance Art. From Futurism to the Present. Thames and 
Hudson, London, 1979. (2001.)

RoseLee Goldberg az egyik legmegengedőbb a dokumentációval kapcsolatban. 
Bár évek óta ő a PERFORMA szervezője, továbbá ő a performansz történetéről 
írott egyik leghíresebb könyv szerzője, bevallja, hogy ő sem látta — hiszen senki 
sem — a művek nagy részét eredetiben. Kutatóként nem azt a lehetetlen kihí-
vást tekinti a feladatának, hogy minden eseményen ott legyen, hanem azt, hogy 
megtanulja olvasni a dokumentációt. Az máris nagy eredmény, ha vannak fény-
képek vagy videók az eseményekről, mégha rossz minőségűek is, és nem csu-
pán leírásokból, esetleg újságcikkekből kell következtetni az előadásokra (mint 
például a futurista és dadaista akciók legtöbbje esetében). A művészettörténé-
szeknek meg kell tanulniuk olvasni a dokumentumokat, ugyanúgy, ahogy meg-
tanulták a festményeknél az ikonográfiát, mert a fényképek szintén rengeteg 
információ rejtenek. Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a dokumentációnak 
is megvan a saját esztétikája. A hetvenes évek mindenféle felesleges glamourt 
nélkülöző fekete-fehér fotográfiái és a mai színes, éles, és óriási mennyiségű fel-
vételből (adatból) kiválogatva a legsikerültebbeket prezentáló képek között óri-
ási különbségek vannak.28

Abramović mindig nagyon alaposan dokumentálta a műveit, de a Seven Easy 
Pieces esetében például a négy vagy öt kamerával rögzített 49 órányi elő-
adás, vagy a The Artist is Present három kamerával és egy fotográfus segít-
ségével dokumentált várhatóan több mint 700 órája és a több ezer részt-
vevő portréja egy új korszakot jeleznek. Kihasználva a 21. század adottsá-
gait, Abramović képözönnel dokumentálja nagy fellépései minden egyes moz-
zanatát. Általában a videódokumentációt preferálja a fotóval szemben, így 
a kiállításon bemutatott munkák nagy része is videó. Arra kívánja felhívni a 
figyelmet, hogy miközben sok művészettörténész kritizálja a dokumentá-
ciókat azzal, hogy ezek mennyire hiányosak vagy megtévesztők az eredeti-
hez képest, épp ezek a szakemberek azok, akik többnyire csak diákat, megfa-
gyott pillanatokat használnak fel. Az ilyesfajta reprezentáció valóban hamis 
képet festhet. A mozgókép, mely folyamatában mutatja az eseményeket, és 
amelynek hangja is van, szerinte minden esetben — még ha csak filmrész-
let, akkor is — sokkal közelebb áll a valósághoz, mint akár a legjobb fénykép. 
A film magért beszél: nem enged teret a hibás interpretációknak, amelyek a 
fotókat oly sokszor kísérik.29

A The Artist is Present című kiállítás egyfajta megoldást kínál arra, hogy 
miként lehet az efemer performanszokat a dokumentáción kívül (vagy mellett) 

„reenactment”-ek segítségével is életre hívni. Habár az itt „újrabemutatott” 
performanszok kockázatmentesnek és Abramović jelenléte híján sokszor csu-
pán kihűlt replikának tűnnek, valószínűleg még mindig közelebb állnak az ere-
deti előadásokhoz, mint a fényképek. Azonban a Seven Easy Pieces, akárcsak 
az újabb The Artist is Present leginkább a kivételes személyiséggel és hírnév-
vel rendelkező művész jelenléte miatt fontos. Bár a Seven Easy Pieces során öt 
darab esetében Abramović is „reenactment”-eket mutatott be, valójában az az 
érdekes, hogy milyen módon fogalmazta át, tette őket a saját művészetének 
részévé. Az újraelőadás esetében is a művész személye kell, hogy legyen  
a performansz legfontosabb eleme, ezt azonban nehéz kontrollálni.  
Ha a későbbiekben más előadók lépnek majd Abramović helyébe, félő, hogy bár-
milyen pontosan is követik az instrukcióit és akármilyen hitelesen adják tovább a 
művek szellemiségét, a személyiség varázsát nem tudják majd pótolni.
Abramović performanszainak kanonizációja már jó ideje elkezdődött. Csu-
pán az elmúlt évben legalább öt új könyv jelent meg róla, de ezen túl maga 
is sokat tesz életművének fennmaradásáért: saját szabályrendszert alakí-
tott ki a performanszainak újraelőadásához, és instrukciókat (kottát) ír min-
den művéhez, amely alapján azokat újra lehet játszani. Megfontoltan keresi, 
hogy miként adhatná tovább a művészeti örökségét a legjobb, a legteljesebb 
módon — az oktatás, dokumentálás és intézményesülés útján. Saját alapít-
ványt hozott létre a performansz-művészet támogatására, és kiállításainak 
keretében is a művészeti ág bemutatási lehetőségeinek új útjait keresi.  
A jelen sodrában egy olyan pillanatot érhetünk tetten, amikor a performansz-
művészet története második virágkorába, s ezzel egy új stádiumába lép. 
Most rögzülnek azok a formák, amelyek segíteni fogják a művek olvasását 
a jövőben. Az intézményesülés, a nagy életműkiállítások, illetve várhatóan az 
újraelődás lesznek e folyamat állomásai. 

28  You Didn’t Have To Be There: Photography, Performance and Contemporary Art, New 
School. A beszélgetés résztvevői RoseLee Goldberg, Babette Mangolte, Vanessa Beecroft 
és Marina Abramović voltak. http://fora.tv/2007/11/14/Photography_and_
Contemporary_Performance_Art#chapter_00
29  Not for Sale, Artist’s View. RoseLee Goldberg, Marina Abramović, Tania Bruguera, 
Klaus Ottman és Debra Singer előadása. Lásd: http://performa-arts.org/not-for-sale/
public-events/
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Cigányváros és piktogram

Otto Neurath. Gypsy Urbanism

• Museum für angewandte Kunst, Bécs

• 2010. március 10 — szeptember 5.

• Otto Neurath a 20. század első felében fejtette ki széleskörű tevékenysé-
gét; foglalkozott közgazdaságtannal, tudományfilozófiával, várostervezéssel, 
népneveléssel és múzeumigazgatással is. A bécsi Iparművészeti Múzeum kiál-
lításán életművét négy részre osztva láthatjuk: elsőként az 1920-as évek tele-
pes mozgalmát, majd az 1925-ben alapított Osztrák Társadalmi és Közgazda-
sági Múzeumot, amely az 1934 utáni ausztro-fasiszta, illetve nemzeti szoci-
alista periódus megszakításától eltekintve máig létezik Bécs 5. kerületében. 
A harmadik csoportban a CIAM-ban való részvételének dokumentumait lát-
hatjuk, végül az 1920-as évek közepétől kifejlesztett képstatisztikai módsze-
rét, illetve ennek az 1934-es hollandiai és angliai emigráció utáni változatát, 
az ’isotype’-ot vagy izotípust (az International System of Typographic Picture 
Education rövidítése). A négy témakört a várostervezéshez való kapcsolatuk 
fűzi össze. 
Neurath az 1920-as évek elejétől Bécs város települési hivatalának munkatár-
saként dolgozott. Ő alapította meg Bécsben 1920-ban a Telepesek és Kiskert-
tulajdonosok Szövetségét, majd a Telepes, illetve röviddel ezután a Társadalmi 
és Gazdasági Múzeumot, később ez utóbbinak számos külföldi kirendeltségét 
is, így pl. a Társadalmi és Gazdasági Múzeumot Düsseldorfban, a Mundaneum 
Intézetet Hágában és az Isostat intézetet Moszkvában. Az 1930-as évek ele-
jétől Neurath részt vett a CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) 
tevékenységében is. Ő maga nem volt építész, de a CIAM megváltoztatta saját 
szabályzatát, hogy őt is felvehesse tagjai körébe. Mint az osztrák szekció veze-
tője vett részt azon az 1933-ban tartott kongresszuson, aminek egy Marseilles 
és Athén között közlekedő hajó szolgált helyszínül (a kiállításon láthatunk erről 
egy dokumentumfilmet, melyet Moholy-Nagy László készített). Az úton ott 
volt számos neves építész, így például Alvar Aalto is. 
A kiállítás kurátora, Nader Vassoughian a kiállítás alcíméül választott Gypsy 
Urbanismmal Neurath egyik levelére utal, aki a kifejezést 1922-ben Margarete 
Lihotzkynak írt levelezőlapján használja. A Bécs peremén ekkoriban illegáli-
san tanyázó, szükségleteiket a közvetlen környezetükből ellátó — például a 
bécsi erdő szolgáltatta javakat kisajátító — telepesek szerinte egy úgyneve-
zett cigányvárost alapítottak. Az első világháború utáni nyomor kirívó jelen-
ségei voltak a bécsi városhatáron tömegesen megjelenő, engedély nélkül 
épült, összegyűjtött építőanyagokból összeeszkábált úgynevezett deszkafal-
vak. Bécs város szociális programjának részeként hivatal alakult a probléma 
megoldására, melyben Otto Neurath vezető szerepet kapott. Amit manapság 
szlömösödésnek nevezünk, utalva a nyomorspirál egyik újabb fordulatára, az 
Neurath szerint az arisztrokratikus belváros és az 1870-es évektől eköré épí-
tett nagypolgári lakógyűrű alternatívája lehet. A peremen működő közössé-
gekben Neurath a bázisdemokrácia elveinek megvalósulását, a háborús gazda-
ság egyik formáját fedezte fel, melynek felszámolását úgy kellene végrehaj-
tani, hogy az itt összegyűlt társadalmi potenciál ne vesszen el, hanem a társa-
dalom egésze számára hasznossá váljon.
Neurath együtt dolgozott ezen a programon a várostervezés, a modern 
építészet és belsőépítészet számos úttörőjével, így — az 1927-es házas-
ságkötése után Margarete Schütte-Lihotzkyként ismert — Margarete 
Lihotzkyval is. A kiállításon Lihotzky 1923-ból származó tervrajzai és bel-
sőépítészeti típustervei is láthatók. 1926-ban — tehát abban az időszakban, 
amikor Neurath bécsi terveinek megvalósítása napirenden volt — készült el 
Lihotzky úgynevezett Frankfurti konyhája, a modern beépített konyha egy 
korai, minimalista változata, melynek néhány példája még megtalálható 
Frankfurtban (a bécsi Iparművészeti Múzeum alagsorában látható egy 1990-
ben utánépített változat, amelynek összeállításában maga Schütte-Lihotzky 
is besegített).
A kurátor, Vassoughian kísérlete, hogy kapcsolatba hozza Neurath-ot az illegá-
lis telepesekkel, érthető ugyan, hiszen valóban foglalkozott e társadalmi prob-
léma megoldásával is, azonban ami Neurath tevékenységet általában illeti, 
sokkal jellemzőbb rá a szélesebb, a kispolgári és munkásrétegek lakásproblé-
máinak megoldására való törekvés. Nem a fedélnélküliek és a nyomortelepek 
lakóinak megsegítése állt az előtérben, hanem azoké, akik mai szemmel nézve 

Otto Neurath
Társadalmi tagolódás Bécsben, 1930 © MAK

Alvar Aalto, Otto Neurath és Moholy-Nagy László, 1933  
© gta Archiv / ETH Zürich: CIAM Archiv
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tarthatatlanul rossz lakásviszonyok között voltak kénytelenek élni. E megoldá-
sok egyik formája a Bécsben még ma is többfelé megtalálható „kiskertszövet-
kezet” (Schrebergarten), amelyeket az 1920-as években szintén ez a mozgalom 
fogott össze. Erről szól egy néhány hónapja előkerült és a kiállításon látható 
film is: A zöld város, Rosenthal Bécs mellett, 1924-ből.
Neurath a Társadalmi és Gazdasági Múzeum körüli tevékenységének leg-
maradandóbb része az általa ott kifejlesztett kiállítási módszer, prezentá-
ciós forma és vizuális nyelv. A múzeum vándorkiállításokat tervezett, tehát 
nem a látogatóknak kellett a múzeumba mennie, hanem a kiállítás ment el 
a látogatókhoz. Könnyen összeépíthető paravánokra akasztott, egységesí-
tett méretű tablókon mutatták be a célpublikumnak tekintett kispolgárok 
és munkások számára előkészített anyagot; az általános választójog beve-
zetésével immár releváns politikai erőt képzett az iménti két csoport. Ezek-
nek a tömegeknek a politikai nevelésére készített mozgó kiállítások létrejöt-
tén dolgozott pl. az építészként ismert Josef Frank is. Neurath és Lihotzky 
mellett ő is a városi hivatal egyik, a következő évtizedekben szintén hírnevet 
szerzett alkalmazottja volt. A lakószövetkezetek tagjai számára érthetően 
mutatták be a számukra kidolgozott lakásterveket. A tablók egyik fontos újí-
tása az úgynevezett képstatisztikai módszer alkalmazása, amelyen az ábrá-
zolandó statisztikai adatokat egymás mellé sorakoztatott képi szimbólu-
mok teszik érzékelhetővé. A múzeum nem csak a telepesek számára készült 
bemutatókat szervezett, hanem a telepes mozgalmat bemutató kiállításokat 
is, ezzel a demokrácia elvének megfelelően az úgynevezett participáló város-
fejlesztést propagálta. 
Neurath képnyelvének keletkezési körülményei számos szempontból figyelem-
reméltóak. Nem utolsósorban azért, mert ezzel sajátos értelmezést kapnak és 
kézzelfoghatóvá válnak olyan filozófiai irányzatok, mint az ausztromarxista 
praxis vagy a logikai pozitivizmus, amelyek metszéspontjában áll Neurath 
mint politikai aktivista és mint tudományfilozófus. A meghatározó impulzus 
az iskolázatlan (illetve alig iskolázott) tömegek számára a társadalmi és gaz-
dasági összefüggéseket nyilvánvalóvá tevő felvilágosítás, illetve politikai agi-
tációs munka. A népnevelés célja a demokratikus jogok követeléseinek érvek-
kel való alátámasztása volt, ezzel kapcsolódtak az ausztromarxizmus szelle-
méhez. A képstatisztika egy olyan sajátos „nyelv“, amely komplex összefüggé-
seket hivatott egyszerű formában ábrázolni, a logikai pozitivizmus célkitűzé-
seivel egyetértésben. Statisztikai adatok — azaz objektívnek tekinthető, empi-
rikus módon nyert elementáris ismeretek — nem arányaikban (mint pl. egy kör-
diagramon), hanem egy bizonyos egységet (pl. 25.000 polgárt) képviselő jelek 
egymás mellé helyezésével szerepelnek a tablókon. Az ilyen típusú tablók nem 
foghatók fel első pillantásra, hanem olvasni kell azokat, ez viszont a jelsorok 
áttekinthetőségével gyorsan történhet. Az ábrázolt emberi figurák az osztály-
helyzetet kifejező, anonim tömegeket jelenítik meg. 
Mai szemmel nézve ez a képnyelv (képstatisztika, piktogram, bécsi mód-
szer vagy izotípia) sikeresnek tekinthető, hiszen nem csak a modern városi tér 
tömegesen használt és ugyanakkor szimbolikus helyei — pályaudvarok, repülő-
terek —, hanem úgyszólván minden nyilvános tér — iskola, mozi, színház, ven-
déglő, lift és lépcsőház — immár elképzelhetetlen piktogramok nélkül. Ugyan-
akkor Neurath piktogramjaival a felvilágosítás és a demokrácia egy eszközét is 
megteremtette, mégpedig egy konkrét ideológiától irányítva. A cél a — részben 
teljesen, többségében pedig funkcionálisan — analfabéta tömegek számára  
a társadalmi összefüggések érthetővé tétele és e tömegek mozgósítása volt. 
Ezt Neurath az összefüggések redukálásával próbálta elérni. A fekete, fehér 
és sárga fajok képviselőinek piktogramjaival például vizualizálható az afrikai, 
európai és ázsiai gazdasági összehasonlítás, ugyanakkor ez a módszer a rasz-
szista beidegződés sémáit nemcsak felhasználja, hanem úgyszólván belene-
veli a nézőbe. A redukció szükséges a dolgok áttekinthetővé tételéhez, ugyan-
akkor problematikus is, hiszen az, hogy melyik dimenziókat hagyjuk el, min-
den esetben ideológiai kérdés. Neurath a redukciót baloldali, demokratikus, fel-
világosító ideológiája érdekében használta, mellyel ő is részt vett a két háború 
közötti ideológiai küzdelemben bal és jobb között. 
Arra a kérdésre, hogy mennyire használható és hogy mit jelent ma Neurath 
vizualizálási módszere, Alice Creischer és Andreas Siekman közös pro-
jektje adhat választ. A művészpár 2003-2004-ben Neurath képstatiszti-
kai tablóit példaképnek használva próbált aktuális ökonómiai és társadalmi 
problémákat vizualizálni. Az Creischer és Siekman munkájában is nyilván-
való, hogy a módszernek kétfenekű: egyrészt láthatóvá tesz, másrészt egy 
bizonyos érdeket szolgál; alkalmas felvilágosításra, ugyanakkor a felvilágosí-
tást populista és sematikus megoldások propagálására használja ki. Neurath 
egész tevékenysége nemcsak egyszerűen a baloldali politikai agitáció része, 
hanem racionalizáló és technokrata is, és ez — mint ezt a 20. század törté-
nete bizonyítja — minden ideológiai vonalon használhatónak bizonyulhat. 
Ez persze nem csökkenti Neurath teljesítményét, hanem arra figyelmez-

tet, hogy egy-egy formai megoldás nem függetleníthető attól a tartalomtól, 
amely vele összekapcsolódik. 
Neurath személyes kapcsolatban állt a modern építészet számos moz-
galmával, így a Bauhaussal és a CIAM-mal. Részt vett a Bauhaus 1926-os 
Dessau-beli megnyitásán, és egy cikkben méltatta Walter Gropius épüle-
teit. A következő igazgató, Hannes Meyer 1929-ben és 1930-ben is meg-
hívta Neurathot a Bauhausba több előadásra is. A CIAM athéni koferenciáján 
Nuerathnak viszont nem sikerült meggyőznie az ott jelenlévő építészeket a 
városépítészet szociális céljairól. Neurath a CIAM legtöbb tagját túlságosan 
elit beállítottságúnak, a CIAM tagjai pedig Neurathot túlságosan dogmati-
kusnak találták.
Neurath azok közé tartozik, akiknek újrafelfedezése programmá vált, és  
ez már évek óta szlogenként tér vissza. Minden vele kapcsolatos publikáció-
ban, konferencián és kiállításon elhangzik, hogy ő egyike azon elfelejtett sze-
mélyeknek, akiknek tevékenysége világunkat átformálta. Így ezen a kiállí-
táson is felfedezheti magának a látogató és felfedezik maguknak a rende-
zők is Neurathot. Kathrin Pokorny-Nagel, a bécsi Iparművészeti Múzeum 
nyomtatott grafikai osztályának vezetője szerint a múzeum gyűjteményé-
ben megvolt ugyan Neurath 1930-as Társadalom és Gazdaság atlasza, de nem 
tudták, hogy ez Neurath tevékenységének gyümölcse, ezért is örül ennek a 
kiállításnak, amely a múzeumnak a nagyközönség számára ismeretlen grafi-
kusokat bemutató sorozatának része. A következő kiállítás így Bíró Mihály 
tevékenységét fogja bemutatni, aki 1919 után éveken keresztül Bécsben 
alkotott.

Otto Neurath
International Picture Language, 1936 © MAK
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Médium 

Hang 

Esztétika 

melléklet

Batta Barnabás

Előszó

• A huszadik század hangzó kultúrája jelentős változásokat hozott. Gyökere-
sen átalakultak a zenei struktúrák, radikálisan kibővült a hangkeltő és hangot 
elosztó eszközök száma, így nem véletlen, hogy a hang mennyiségéről, minő-
ségéről szerzett tudásunk megsokszorozódása mellett a hangok iránti érzé-
kenységünk is jelentősen megnőtt. Mindez együtt összetett problémát jelent 
a kor teoretikusai számára: vajon új szabályrendszereket is avattak a „zenében” 

— vagy éppen a kanonikus rendszerek hiánya vált egyfajta új kánonná? A kér-
dés sok szempontból eldöntetlen a mai napig, de mégis fontos, hogy a magunk 
eszközeivel összegezzük a fenti változásokat. 
A Médium Hang Esztétika című, 2009 év végén megjelent tanulmánygyűjte-
mény1 a technológia, azon belül pedig elsősorban a „digitális fordulat” hatá-
sait igyekszik áttekinteni a zenei kultúra területén — így töredékes, de mégis 
több lehetséges irányba is mutató választ ad a feltett kérdésre. A váloga-
tás a zenetörténet és -elmélet, a kultúra- és médiaelmélet, a design, illetve a 
zenei disztribúció fókusza mentén 17 szerző segítségével olvassa újra átalakuló 
hangzó világunkat — mindezzel részben ki is tágítva a hazai, zeneiségről folyó 
beszédmódot. Így nem pusztán arra kíváncsi, hogy mit takar az elektroakusz-
tikus zenei kultúrával szembeállított digitális zenekultúra fogalma, hanem arra 
is fogékony, hogy a médiatechnikai változásnak vajon milyen hatásai lehet-
nek a kortárs zeneesztétiká(k)ra nézve, továbbá a hangmintavétel, vagyis a 
meglévő művek újragondolásán alapuló zenei újrahasznosítás — mint kreatív 
dekonstrukciós zenei eljárás — csakugyan mintaadó alkotói módszer lette-e  
a kortárs zenében. 
Válogatásunk két olyan, a kötet filozófiája szempontból kiemelkedő szöve-
get tartalmaz, mely idő és anyagiak hiányában kimaradt a könyvből, de főszer-
kesztőként fontosnak éreztem, hogy eljuttassuk a megfelelő közönséghez,  
a kötet egyfajta alternatív mellékleteként. Fogarasi Hunor a vizuálissal 
szembeállított aurális, vagyis hangzó kultúra összetett rekonstrukciójára és 
felmutatására törekszik a természettudományokat és a médiaelméletet krea-
tív módon ötvöző szövegében.2 Michael Harenberg munkájának Péli Sarolta 
által fordított, rövidebb változata3 pedig átfogó kultúraelméleti és zenetörté-
neti összegzés keretében veszi szemügyre a kortárs elektronikus zene alkotói 
lehetőségeit, illetve a digitális zenei eszközparkban (szempler; virtuális hang-
stúdiók- és hangszerek) rejlő konstruktív és dekonstruktív potenciált. A zenei 
blokk külső kerete és egyben utolsó szövege egy esszéisztikus hangvételű, 
rövidebb recenzió a megjelent kötetről, Tölgyes László András tollából. 

1  Médium, Hang, Esztétika. Zeneiség a mediális technológiák korában, (főszerk. Batta 
Barnabás), Szeged Universitas kiadó, 2009. 
2  Fogarasi Hunor: Aurális Fordulat(?) — Vázlat —
3  A szöveg eredetijét ld: Virtuelle Instrumente zwischen Simulation und (De-)
Konstruktion, in: Marcus S. Kleiner, Achim Szepanski (Hg.): Soundcultures. Über 
elektronische und digitale Musik., Frankfurt/M., 2003

Michael Harenberg

Virtuális hangszerek szimuláció 
és (de)konstrukció között

• A VST (virtual studio technology), amely a kilencvenes évek reklámjai révén 
került be a köztudatba, mára mindennapi eszközzé vált. A népszerűsítő szlo-
genek ígérete szerint a MIDI által összekötött, azaz már digitális, zenei pro-
dukciós-hardvert egyetlen eszközzel lehet majd helyettesíteni: a számítógép-
pel, ami egyszerre tölti be a szintetizátor, effektpult, szempler, keverőpult és 
felvevőmédium szerepét. Már ekkor kialakult az a nézet, amely a számítógé-
pet, Turing univerzális gépét1 kizárólag a szimulációs lehetőségek szempontjá-
ból veszi figyelembe. Mai is messze állunk még azonban attól, hogy — műfaj-
tól függetlenül — a digitális lehetőségeket és magát a számítógépet a zenei 
produkció, forgalmazás, valamint értékesítés2 egy új minőséget nyújtó médi-
umaként fogjuk fel. Ugyanakkor olyan stílusok és műfajok jönnek létre napja-
ink elektronikus zenéjében,3 melyek miközben újból a kísérletezést helyezik a 
középpontba, virtuóz módon bánnak a technikai médiumokkal is. A kérdés az, 
hogy a számítógéphez mint központi médiumhoz kötött digitális újítások — a 

1  Vö. Martin Warnke: Das Medium in Turings Maschine. in.: Martin Warnke/Wolfgang 
Coy/Georg Christoph Tholen (Hg.): HyperKult — Geschichte, Theorie und Kontext digitaler 
Medien. Basel/Frankfurt/M. 1997, 69.
2  Ez az MP3 fájlcserélésről folyó vitákból is kiderül. (Vö. Enno Dobberke, �Marktfor-Enno Dobberke, �Marktfor-
scher lesen der Musikbranche die Leviten«, in: http://www.heise.de/newsticker/data/jk.)
3  Az aktuális elektronikus zene kifejezést itt az aktuális tánczene és Club-Culture 
minden stílusának megfelelőjeként használom, ellentétben a hatvanas években Karlheinz 
Stockhausen köré csoportosult Kölni Stúdió zenéjével, illetve az ötvenes évek amerikai 
számítógépes zenéjével, melyet kiemelve, nagy E-vel Elektronikus Zene-ként nevezek meg.
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puszta szimulációs lehetőségeken túl — milyen irányba fejlődhetnek tovább a 
jövőben.
Mai szemszögből, a létező médiumok szemüvegén keresztül nézve a 18. és 
19. század klasszikus zeneszerzője egy hatalmas, végtelenül finoman han-
golt szemplert működtet: hangalkotó eszköze a zenekar. Ugyanúgy virtuálisan 
dolgozik, de a hangzó szerkezetet csupán képzeletben alkalmazza. Helyette 
viszont rendelkezik egy terjedelmes szabályrendszerrel, amely meghatározza 
a létrejövő anyag jellegét. Egy sokszínű, az adott történelmi-zenei közegben 
kifejlődött szabályrendszerek, divatok és stílusok által határolt térben dolgo-
zik a zenekar hangszereinek hangjaival és ezek egybeolvadásával, hogy lét-
rejöjjön az, ami a képzeletében megjelent. Mintha egy virtuális, struktúrá-
kat generáló szintetizátoron játszana, amelybe beprogramozták minden tudá-
sunkat a hangzásról és az elmúlt századok zenetörténetéről. Ebből a szem-
pontból veszteségként is értékelhető a technikai médiumok fejlődése a zené-
ben. Az újdonságokat, mint például a technikai hangképzőket, a felvevő- és 
tárolómédiumokat övező euforikus dicséretek a XX. század végéig egyszerűen 
érthetetlennek tűnnek.
Az elektroakusztikus zene története nagyszerű és megkapó leképezése 
annak a keresésnek és fáradozásnak, amely a mesterségesből művészit akart 
létre hozni. Az új technikai hangszerek feltalálását és a közvetlen összekap-
csolási kísérleteket követően, amelyek elsősorban a 20. század eleji rádióel-
méletekben leírt átviteli eszközökhöz kötődtek, először a rock- és popzene, 
valamint a második világháború utáni elektroakusztikus zene aktuális formái 
nyomán jönnek létre olyan műfajok, melyeket a technikai médiumok határoz-
nak meg, sőt elsősorban ezek teszi lehetővé létezésüket. Ezeket a technikai 
médiumokat mind a mai napig eredeti, bár néha kissé túlságosan pragmati-
kus módon használják.
A klasszikus zeneszerző munkamódszerét — a populáris zene növekvő tech-
nikai lehetőségeinek tükrében — egyre értelmetlenebbnek és megterhelőbb-
nek látták. Így például a zenei ötlet és annak hangzásbeli megvalósulása közé 
(Edgar Varése kifejezésével élve) az interpretáló zenész mint egy „torzító 
prizmaként” ékelődik be, ami akkor kezdett egyre nagyobb problémát jelen-
teni, amikor a zeneszerző inkább az individuális, nem a standardizált hangzásra 
és struktúrára épülő, egészen a játszhatóság határáig tovább fejlesztett zenei 
ötleteit akarta kipróbálni. 
A 19. század vége óta az elektromos, majd az elektronikus és végül a számí-
tógéppel előállított zene képviselte annak az ígéretét, hogy a körülményes és 
időben szélsőségesen kiterjedt kreatív folyamat lerövidíthető és minden szük-
séges lépés valós időben a zeneszerző kezébe adható. A szerző lehetőséget 
kap tetszőleges komplexitású és időben differenciált struktúrák átültetésére, 
végtelenül finom árnyalatokban tetszőleges hangszínek, hangerők és időtar-
tamok létrehozására, a kompozíció karmesteri előadására vonatkozó paramé-
terek meghatározására, sőt a partitúra nyomtatására is. 
A kiábrándulás az egyetlen, ami emlékezetes maradt a korai felfogás utópikus 
céljaiból. Arra azonban rá kell kérdeznünk, hogy ma, a leírt fejlődés tükrében, 
milyen zeneesztétikai következtetéseket kell levonnunk a szimulációk esztéti-
kájára nézve. Manapság — egy-két kivételtől eltekintve, melyekre még bőveb-
ben ki fogok térni — az uralkodó és mindenek előtt kereskedelmileg is sikeres 
stratégia a zenetechnológiai eljárások és eszközök puszta ábrázolása és után-
zása a számítógépen. A korszerű zenegyártási eljárások esztétikai vetületei-
nek kutatásánál segít, ha a tárgyilagos, technikai látásmódot, mely hardver-
ben és szoftverben gondolkozik, egyszerűen elfelejtjük, és helyette inkább egy 
olyan pozíciót veszünk fel, amely a számítógépet médiumnak tekinti és kultu-
rális rendeltetését újfajta hangszer formájában jeleníti meg. „Olyan gépet épí-
tünk, ami büszke lesz ránk.“4

 
A számítógép és a médiumok zenéje
A későromantikus és az expresszionista stílus közötti szakadás — egészen a 
szabad atonalitásig és a szeriális technikákig bezáródóan — meghatározza azt 
a törést, amely a struktúrák és (zenei) formák mint az anyag fölötti uralom 
eddigi közvetítőinek használatában jött létre. A régi közvetítő struktúrák fel-
bomlása és szubjektivizálódása azonban paradox módon az anyag feletti ura-
lom nem várt fokozódásához vezet! Erről Konrad Boehmer a következő-
ket írja:

„A ’szabad atonalitás’ e szakaszában az anyag legfinomabb szerteágazásai is 
komponálva vannak — az anyag már nem valami külső, heterogén vagy csupán 
konvencionális jelenségként áll szemben a kompozícióval. A múlttal való sza-
kítás abban mutatkozik meg, hogy a komponált anyag többé nem történelmi 

4  Daniel Hillis, a párhuzamos kalkulátor, a Connection Machine fejlesztője és a Thinking 
Machine Corporation alapítója nyomán. (Idézet Peter Schröder azonos című cikkéből, in.: 
Manfred Waffender (Hg.): Cyberspace, Reinbek 1991, 127.)

Turing gépezet modell
© http://acarol.woz.org/FullEngineFrontLarge.jpg

Látható hang. Bell Laboratórium, 1950
© http://blog.modernmechanix.com/mags/PopularScience/9-1950/sound.jpg

Musique Concrete — preparált, kihangosított zongorabelső
© http://www.d4m.com/soluss/musee/web/image/U169/PHOTO%2006.JPG
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relikvia, amit szubjektív belátás szerint módosítani lehet, hanem magának a 
komponálás tevékenységének eredménye. Ebben ott rejtőzik a kockázat, hogy 
az anyag leválik a történelmi folyamatról és már csak puszta eljárásként köz-
vetíti saját magát.”5

Ennek megfelelően Adorno például a schönbergi dodekafon technika mecha-
nikus alkalmazását kritikusan módszernek nevezi.6 A zenei-kompozíciós anyag, 
azaz a művészi tartalom és annak megjelenési formái egymástól függetle-
nül, önállóan fejlődnek tovább. Tartalom és forma dialektikus viszonyának régi 
problémája ezzel az eltolódással, és ebből fakadóan a közvetítőként való jelen-
lét és befogadói észlelés eltávolodásával kiéleződött: örökre felbomlott a tar-
talom, a közvetítő és az észlelés egysége (ami eddig magától értetődő volt a 
művészeti alkotások terén). Ettől kezdve már nem volt egyértelmű, hogy mi 
a zene, a hangzás, a kompozíció vagy a hangszer. Mint ahogy (például a futu-
ristáknál, a musique concréte-nél vagy Cage-nél) a hétköznapi zajokat teljesen 
más összefüggésben zeneként értékelik, ugyanúgy egyes teoretikusok, mint 
például Busoni, Mager vagy Meyer-Eppler7 egyszer csak elképzelhetőnek 
tartották a korszakokról leválasztható, új, utópikus hangzásvilágokat.
Ezek után érthető, hogy a 20. század elején így felszabadult üres terek, a ter-
mészettudományok és a technika eufórikus fejlődésének korszakában végül a 
turingi univerzális gép mint médium térnyerésével töltődtek fel. Mindazonál-
tal hosszú és fáradtságos út vezetett addig, amíg megvalósítható és (eszté-
tikailag) értelmes kapcsolat jött létre a zenei, esztétikai ötletek és a konkrét, 
technikai ismeretek, fejlesztések között, s a bukott zenekompozíciós raciona-
lizmust felváltotta a technikai. Azonban a számítógép médiuma itt még nem 
tűnik el a szimulációs teljesítmény mögött, mint ahogyan ez később központi 
kategóriája lesz egy technológián alapuló, vagyis hangzásszintézishez kötött 
fejlődésnek.

A szimuláció szimulációja
Az analóg hangelőállító eljárások szimulációja a digitális médiumok által csak  
a kezdetet jelentette. A digitális hangzás-előállítás legsikeresebb változatai — a  
virtuális stúdiókörnyezetbe való kivándorlás metaforáját szó szerint követve — 
éppen az analóg világhoz teljes mértékben kötődő elődök szimulációi lettek.
A párhuzamosan, mintegy új fajként bevezetett szoftver-hangszerek, 
fotórealisztikusan és a hangzást tekintve is az utángyártott eredeti szimulá-
ciójaként léteznek, így érvényes rájuk az analóg világ hibájából fakadó min-
den korlátozás és különlegesség. Az analóg, elektromos, elektronikus, sőt már 
a digitális előfutáraként szolgáló technológiák fotó- és hangrealisztikus kép-
másai a hardver eszközöknek, meta-médiumokként szimulálják azokat. Főleg 
a populáris zenére jellemző, hogy a különböző stílusok, műfajok és régebbi 
divatirányzatok komplex jelrendszerére elsősorban specifikus hangzásuk révén 
utalnak. Ezek az utalások a mindenkori analóg/elektronikus/digitális hardver-
hangszereknek (szintetizátor, effektgép, dobgép, szempler stb.) köszönhetően 
egyértelműen definiálják a korszakot, így ezek digitális hangzás adaptációi, a 
sampling-től függetlenül biztosítják a közvetlen hozzáférést és a biztos uta-
lást az adott zenére és annak korszakára. Maguk a szemplerek is a szoftver-
szemplerek digitális meta-formáivá mutálódnak, eredetileg hibrid konstrukció-
juk szimulációja által. A meta-mediális szimulációk lényege a már ismerős által 
való tájékozódás, mely azonban inkább korlátozást jelent, mivel a digitalitás 
végtelen manipulációs lehetőségeihez képest csupán tökéletes hangzású, köz-
vetett műtermékeket tud létrehozni. Esztétikai funkcionalitás tekintetében 
viszont ugyanazon dolgok digitális szimulákrumai új dolognak számítanak, egy 
újfajta minőség kapcsolódik hozzájuk. Az ebből adódó különbség új megközelí-
téseket tesz lehetővé, zeneesztétikailag újra felfedezhetővé és mindenekelőtt 
művészileg újra hasznosíthatóvá válik. A hardver analóg kezelőfelületének 
fotórealista felszíne elsősorban kereszthivatkozásként szolgál, mely az ábrá-
zolt hardver eszköztörténeti különlegességeire, és az ezzel összefüggő zenei 
stílusokra utal. 
Ugyanakkor a szoftverként újjáélesztett szintetizátor — csakúgy, mint a 
hasonló keverőpult, effektgép, sequencer, magnetofon vagy a digitális dupla-
lemezjátszó, ami virtuális scratch-effektek előállítására szolgál — abszurdnak 
hat, hiszen ha belegondolunk, akkor az összes kapcsolót, gombot és szabályo-
zót az egérrel kell irányítani! Minden felület, ami az analóg világ számára gon-
dosan kidolgozott és praktikus volt, az mára időben széttördelt, kattintások-
ból felépülő digitális labirintussá változik. Ezért virágzik az analóg szabályozók-
kal és potméterekkel felszerelt USB-eszközök piaca. A digitális látszólag isme-

5  Konrad Boehmer: Phantasie über Technologie. in.: Neue Zeitschrift für Musik, Nr. 5, 
1996, 38-43.
6  Theodor W. Adorno: Schönberg und der Fortschritt. in: Philosophie der neuen Musik. 
Frankfurt/M. 1976, 36.
7  Vö. Elena Ungeheuer: Wie die elektronische Musik „erfunden“ wurde. Mainz 1992.

Elektroakusztikus zenei kelléktár
© http://sme.amuz.krakow.pl/sme/sme76.jpg
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rős mediális környezetében történő optikai és akusztikai munkáért — kettős 
értelemben is — nagy árat kell fizetni. 
Az Elektronikus Zene ígéretét — vagyis a tetszőleges hangszín előállítását 
tetszőleges hangerővel, idővel és egyéb paraméterekkel — ma teljesítettnek 
tekinthetjük. Igaz ehhez szükség volt a mediális konstrukciók technikai, digitá-
lis meta-szimulációinak kitérőjére. Az aktuális elektronikus zene szerkezetének 
és hangzásának kérdésében esztétikai tagozódásról beszélhetünk, tekintettel 
a lenyűgöző lehetőségekre, melyek a zenei alapanyag hozzáférhetőségében és 
uralhatóságában rejlenek. 
A hangzás paramétere egymagában már rég nem alkalmas radikális kísérle-
tekre, új zenei stílusok megteremtésére. A strukturális paraméterek, minde-
nekelőtt a ritmus átértékelése a kilencvenes években, új stílusok kialakulásá-
hoz vezet: ebben a megváltozott koordinátarendszerben a hangzásnak is újból 
innovatív és funkcionális szerepet tudnak adni. A ritmus olyan alapot jelent, 
ami technikailag uralható, a hangzás szempontjából tetszőleges mértékben 
konstruálható, illetve dekonstruálható, az anyagbirtoklás értelmében produk-
tív. Ezen kívül a ritmus, miután a zenei struktúrák hordozója, tetszőlegesen 
absztrahálható, a puszta, zenein kívül eső utalásokban is jelen lehet.8 Tágabb 
értelemben véve a ritmus sokkal inkább tekinthető konténernek, mint fűzőnek.
Legyen akár szó arról, hogy egy hanglemez sercegését absztrakt ütős hangszer 
ritmusaként értelmezik, vagy digitális eszközök és hibás funkcióik kattogását, 
környezetünk zajait, esetleg médiatörténeti zenegépek hangzásait használ-
ják fel, a DJ-kultúra környezetében a strukturális és hangzásbeli dekonstrukció 
koncepciójának mentén hatalmas teret engednek a hangzás- és médiumorien-
tált szemplingeljárások kísérleti alkalmazásának. Ezt a tényt elhamarkodott 
módon kapcsolatba hozzák tudományos elképzelésekkel is,9 de ezeket a követ-
keztetéseket — akár játékos módon is de — megkérdőjelezi az az esztétikai szi-
gor és a redukció, aminek köszönhetően a digitális eszközök lényege gyakor-
latilag rejtve marad, mivel gyakran csak elektronikus alapfelszereléseket alkal-
maznak. A felhasználás és a konstrukció szemlélete és esztétikája csak a digi-
tális médiumok tükrében jöhetett létre. A DJ-t mint élő szemplert — ugyanúgy, 
ahogy korábban, hangzásbeli sajátosságainak köszönhetően, a lemezjátszót 
mint hangszert — csak azután fedezhették fel és értelmezhették újra, miután 
eredeti funkciói kizárólagossága alól felszabadult.10 
A digitális sajátosságok megtalálják technológiai megfelelőjüket. Ez a szá-
mítógép médiumának esztétikai és kulturális funkciójában a mai napig azok-
nak a szimulációs megoldások megvalósítását jelenti, melyek az analóg eljá-
rásokat adaptálják, s a munkafolyamatokat e digitális médium számára átala-
kítják. A szakosodás — alkalmazkodó stratégiája révén — egy olyan határhoz 
érkezett, ami a gazdasági értékesítés egyáltalán nem másodlagos szempont-
jai szerint is funkcionális fontos tényező. Ami tegnap még radikális minimál-
kísérlet volt, azt ma teljesen automatikusan olyan programok végzik el, mint 
a Live, a Fruity Loops, a Traktor vagy a Stylus. Az analóg technikai eszközöknél 
az anyagok kezelése akadályokba ütközik, a digitális médiumok esetében azon-
ban, az egyetemes manipulációs lehetőségekre tekintve, ezek a problémák 
mára teljesen eltűntek. Az olyan technikai eszközök, mint a MIDI és a közis-
mert sequencer-programok minden esetben hatással vannak a végeredményre 
esztétikai látásmódjuk (a sequencer mint virtuális hangszalag), felületük, prog-
ramjuk beállításai és korlátozásai révén. Az analóg stúdiók digitális utánzatai 
a számítógépen szintén meghatározott működési elveket írnak elő, míg máso-
kat inkább akadályoznak. A helyzeten nem segít, hogy a háttérben egy hatal-
mas iparág áll, ami a mindenkori, jövedelmező mainstreamet követi. A digitá-
lis médiaesztétika és az ennek megfelelő formák, stílusok és zenei struktú-
rák keresésénél továbbra is az egyszerű, előgyártott megoldások kínálata ellen 
kell dolgozni.

Hang(zás)ok az akusztikus cyberspace-ből
A számítógépes zene korai időszakából, az ötvenes évekből származik az a 
kezdeményezés, melyet mind esztétikailag, mind technológiailag eddig elha-
nyagoltak. Max Mathewsnak és csapatának eredeti kutatási megbízása a 
hangátvitel minőségének optimalizálása volt. Munkájukat a kor legnagyobb 
amerikai telefontársasága, a Bell Laboratories megbízásából kezdték el, egy 
akkoriban igen ritka nagyszámítógépen. Mathewsnak az a nagyszerű ötlete 

8  1994-ben az Autechre duó (WARP 1994) Flutter című szabad ritmusú száma 
meghiúsította azt a brit törvénytervezetet, ami be akarta tiltani a „száz vagy több 
egyénből álló összejövetel a szabadban” […] ahol „a zene erősítőkön keresztül‹ szól”, és 

„jellemzően ismétlődő beatekből álló sorozat”. „Egy a technóban történt újítás által a rave 
azonnal legálissá vált.” Will Bradley: Die Waffe meiner Wahl ist Linda Ronstadt. in.: Max 
Hollein, u.a. (Hg.): Frequenzen [HZ]. Frankfurt/M. 2002, 108.o.
9  Pl. taktlos-bern, raster-noton (Hg.), raster — noton — oacis, (Katalog) Bern 2000.
10  Heinz Geuen/Michael Rappe: Everything is Everything. in.: Heinz Geuen/Micheal Rappe 
(Hg.): Pop & Mythos. Schliengen 2001, 16.

támadt, hogy a hangokat ne csak elemezzék, hanem szintetizálják is, az 
emberi gégefő utángyártott másának segítségével. Virtualizáció mint a meg-
ismerés eszköze: mintha a romantika összegzéséről lenne szó, a természet 
utánzásáról, ahogyan azt az elődöknél láttuk, Athanasius Kircher Musurgia 
Universalisától egészen az olyan néha már bizarr mechanikus zenegépekig, 
mint például Vaucanson automatái.11

Ekkor született meg a fizikai modellezés (Physical Modeling) a zene terüle-
tén. Mathews MUSIC V elnevezésű programjában az első fizikailag modellezett 
hangszer az emberi hangképző szervet utánozta öt alakítható cső formájában. 
Az eredmény még a mai programokhoz mérten is meglepően jó, főleg ha bele-
gondolunk, hogy azt 1961-ben egy PDP8 miniszámítógéppel hozták létre, ami-
nek 32 KB-os főtárolója, nem egész 5 MHz-es ütési frekvenciája, lyukkártyás 
olvasója és írója, valamint mágnesszalagos memóriája volt.12 
A hatvanas években a Stanford Egyetem munkatársát, Julius O. Smithet is 
érdekelni kezdte az új kutatási irány és annak fejlesztési lehetőségei.13 
A fizikai modellezés hangszerei, más hangzásszintetizáló eljárásokkal vagy 

11  Vö. Bernd Enders: Lexikon Musikautomaten. CD-ROM, Mainz 1998.
12  A szélesebb közönség az eredményeket Kubrick klasszikusából, a 2001 — Űrodüsszeia-
ból ismerhette meg. Miközben megpróbálják a HAL névre keresztelt számítógépet 
lekapcsolni memóriája visszafejlődik, melynek következtében elkezdi az A bicycle built for 
two kezdetű gyermekdalt énekelni — Max Mathews algoritmusának segíségével. Az 
1961-es eredeti dokumentációja in.: Johannes Goebel (Hg.): Computer Music Currents 13. 
The Historical CD of Digital Sound Synthesis. Mainz 1995.
13  Chowninghoz hasonlóan, aki az FM szintézis szabadalmi jogát adta el, O. Smith 
kutatási eredményeit a Yamaha cégnek ajánlotta fel, ennek eredményeként 1994-ben 
piacra dobták az első kereskedelmi, fizikailag modellezett szintetizátort (VL I, VP I, stb.). 
Az FM szintézissel ellentétben ez óriási bukás volt, mivel akkoriban alig ismerték fel 
ennek a paradigmatikusan idegen eljárásnak a lehetőségeit a preset által elkényeztetett 
zenészek. A hangszerek elődjeinek, valamint Karplus-Strong, McIntyre, O. Smith, IRCAM, 
stb. különböző eljárásainak történeti és technikai részleteihez vö. Michael Harenberg: 
Virtuelle Instrumente im akustischen Cyberspac. in.: Bildungswerk des Verbandes Deutscher 
Tonmeister (Hg.), Bericht der 21. Tonmeistertagung Hannover 2000, München 2001, 
970-991.
(Michael Harenberg: Virtuelle Klangsythese — Theorie und Praxis, auf der CD-ROM 
Klangkunst in Deutschland der Deutschen Gesellschaft für elektroakustische Musik (DeGeM), 
Mainz 2000.)

Max Matthews, a fizikai hangmodellezés atyja
© http://www.soundonsound.com/sos/oct08/articles/wiimote.htm
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a szemplinggel ellentétben már nem a hangzást — felhang-spektrumok és 
modulációik értelmében14 — virtualizálják. A fizikai modellezés (esztétikai-
lag Helmut Lachenmann Musique concrète instrumetale-jához kapcsolódva) 
a hangszereket egy teljesen poétikus eljárás során, tehát magát az auditív 
hangképzés fizikai paradigmáit alapul véve szimulálja. A hangzás beprogramo-
zása helyett létrejöttének feltételeit szimulálják. Ez lehetővé teszi, hogy ne 
egy technikai paraméterrendszer értelmetlen absztrakciójának kelljen alávetni 
a hangszerek szimulációit. Klasszikus hangzásszintetizáló eljárásoknál pél-
dául a klarinét hangját úgy szimulálják, hogy beprogramozzák a felhang-spekt-
rumot és a rezgések folyamatát. A szempling esetében ugyanezt különböző 
hangminták segítségével reprodukálnák, amelyek bizonyos regisztereket és 
dinamikákat is figyelembe vesznek, persze ebben az esetben csak az említett 
dimenziókon belül mozoghatnak. Ezzel ellentétben a fizikai modellezés a kla-
rinét valós modelljét szimulálja a számítógépben, és azt a (virtuális) levegő-
oszlop szintén szimulált megfújásával szólaltatja meg. Minél pontosabb a vir-
tuális modell, annál komplexebben és elevenebben szólalnak meg a hangszer 
olyan játéktechnikai különlegességei, mint a különböző regiszterek színezetei, 
a harmónikus felhangok vagy a különböző fújástechnikák sajátosságai, anél-
kül, hogy ezeket részletesen akusztikai eredményként előre meg kellett volna 
határozni. Ugyanez igaz többek között a húros hangszerekre is. Az említett 
példák bizonyítják, hogy miért a fizikai modellezés mind a mai napig a klasszi-
kus hangszerek imitációjának legtökéletesebb eljárása. 
De mi történik akkor, ha a hagyományos hangképzőkön túllépve egy absztrakt, 
elektronikus hangzást akarunk generálni? A valós mintákkal ellentétben a vir-
tuális hangszereket szét lehet bontani az eredeti hangszer fizikai összetevőire 
és részfunkcióira, és ezeket azután elemenként újra tudják kombinálni.  
Így olyan absztrakt, hibrid hangszer-modellek jönnek létre, melyeket lenyűgöző 
akusztikus tulajdonságaik és szokatlan zenei viselkedésük miatt csak meta-
forákkal lehet leírni. Ilyen például a vonós fuvola (egy fúvós modell levegőosz-
lopát egy vonó hozza működésbe), a trombita-szaxofon fúvókával és a har-
sona hangtölcsérrel vagy a fúvós cselló (egy húr modellje, ami a fúvástól kezd 
el rezegni). Ezeket a virtuális hangszereket nem korlátozza semmiféle anyag-
hoz kötött tulajdonság: egy virtuális trombita vagy egy virtuális húr készülhet 
üvegből vagy betonból, formája lehet vastag, hosszú vagy akár csomózott is, 
mindaddig, amíg hallható eredmények születnek. Igaz, a virtuális hangszerek 
is alá vannak rendelve a szimulált, fizikai törvényeknek, ezeknek azonban nem 
feltétlenül kell megegyezniük a mi valós világunk törvényszerűségeivel.
A virtuális hangszerek egy eredeti, digitális esztétika újfajta interfész-stra-
tégiájaként az A/D-átalakítón túl érdekesek. A hangzásnak mint érzéki minő-
ségnek egy olyan (régi) felfogását képviselik, amely a legutolsó kísérlet — a 
Schumann-féle 1929-es hangszíntörvény15 — óta az elektroakusztikus zenében 
is háttérbe szorult, köszönhetően a pozitivista, technológiai szemléletnek. 
Első lépésként itt is hat a Turing-gép szimulációs paradigmája. Mivel a virtuá-
lis hangszerek esetén kizárólag akusztikusan definiált virtuális térben, csakis 
a hallás segítségével lehet tájékozódni, az eligazodáshoz, a korai számítógé-
pes zenei kísérletekhez hasonlóan referenciamodellekre van szükség a valósá-
gos világból. Ezzel a lépéssel eljutunk a kísérleti hangzásprogramozáshoz és a 
komponált struktúrákhoz a definiált virtuális környezeten belül, távol az analó-
giáktól és az elektroakusztikus hangzásszintézis adaptált metaforáitól.

A digitális médium esztétikája
Az új médium — műfajtól és stílustól függetlenül — rendelkezik egy önálló, 
objektív minőséggel. Ez nem merül ki az eddigi technológiák szimulációjának 
lehetőségeiben, hanem teljesen új fejlődési irányokat vázol fel. A már létező 
eljárások visszatekintő adaptációi és az új médium sajátosságaihoz alkal-
mazkodó differenciált technológiák viszonya természetesen dialektikus, de a 
paradigmaváltást követően megnőtt a még felfedezetlen zenei dimenziókat 
kutató irányok létrejöttének valószínűsége.
Mi mindenesetre épp az egyik legradikálisabb áttörést éljük meg: nem csak 
a zenegyártásét, hanem a minden koordinátát felölelő zenei kommuniká-
ció folyamatáét, amely az alapjait érintő változáson megy keresztül, kije-
lölve ezzel a „polgári reprezentációs zene történetének végét” úgy, ahogy ezt 
Konrad Boehmer már 1985-ben megfogalmazta. Ennek a kellős közepében 
vagyunk.

Fordította Péli Sarolta

14  Ezen a helyen a hangzásképző eljárásokra koncentrálok, és hanyagolom a passzív-
hibrid kezdeményezéseket és a fizikai modellezésen alapuló effekteket is.
15  Erich Schumann: Physik der Klnagfarben. Berlin 1929.

Fogarasi Hunor

Aurális fordulat (?) 
Első rész

— vázlat —

• Akár divatosnak, a tudományos diskurzussal összekacsintó retorikai fogás-
nak is tűnhet manapság a fenti cím. Az elmúlt évtizedek talán legkedveltebb 
műszavává vált fordulat kifejezés azonban képlékenyebbnek és rugalmasabb-
nak tűnik, mint az asztalra csapó paradigmaváltás kuhni fogalma, s ugyanak-
kor sok esetben ennek szinonimájaként értendő. Hallhattunk már koperniku-
szi, nyelvi, hermeneutikai, orális, kulturális, ikonikus, képi, vizuális, kognitív, 
performatív fordulatokról, de hallhatunk újabban akusztikai vagy aurális for-
dulatról is (bár utóbbiról talán a legkevésbé). Ezért is kívánok épp erre rákér-
dezni, és W. J. T. Mitchell A képi fordulat című esszéje1 zárszavának parafrá-
zisával élve azonnal előre is bocsátani: Az aurális fordulat nem ad választ sem-
mire. Csupán a kérdések feltételének egy lehetséges módja. Bár lényeges különb-
ség van a két fogalom között, az értelmezés számára mindkettő esetében 
megkerülhetetlenül adódik a konnotációs határok, a kontextus megrajzolá-
sának szükségessége, amely az adott vizuális vagy aurális/akusztikus feno-
mén kulturális reprezentációit az érzékszervek analóg működése mentén szer-
vezi meg. Magyarán: csak olyan képekről beszélhetek képként vagy csak olyan 
hangokról hangként, amelyek a látásom, illetve a hallásom számára hozzá-
férhető tartalmak. Tehát egy mágneses rezonancia felvétel is látható tarta-
lom lehet, hiszen egy eszköz által közvetített kép a látásom számára, mint 
ahogy az ultrahang is hallhatóvá tehető egy másik eljárással a hallásom szá-
mára. A kettő között is létrejöhet a konverzió, ahogy az például a bakelit- 
(vinyl)lemez vagy a számítógép hangszerkesztő szoftvere — két, egymástól 
különböző médium — esetében történik. Mediális közvetítésre van tehát szük-
ség minden olyan esetben, amikor érzékszerveink meghosszabbításán — netán 
felülírásán — fáradozunk, vagy amikor magát az időt és a teret kívánjuk foglyul 
ejteni. Az ezredfordulóra a vizuális kultúrának már olyan, csak rá jellemző terü-
leteken is számolnia kellett az auralitás térhódításaival, mint a képzőművé-
szet. Érzékszerveink ennyire könnyen megtéveszthetők és felcserélhetők len-
nének? Az ingerek sokféle totalitását keressük vagy a diszkrét különválasztás 
hívei vagyunk? Kezdjük az elején.

Miért éppen aurális?
Az aura már a görögök szóhasználatában többértelmű: egyszerre jelölt egy 
kifejezetten szubjektív eseményt (érzelmi hullámot, testi borzongást, a 
lélek belső mozgását, illetve migrénes, epileptikus roham előérzetét), vala-
mint egy objektívet (magát a levegő finom mozgását, párolgást, füstölgést, 

1  Online olvasható: http://www.balkon.hu/2007/2007_11_12/01fordulat.html
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kiáramlást éppúgy, mint egy ember kisugárzását).2 Később latin közvetítés-
sel — aur(is) (fül, fülcsiga, kopoltyú, légnyílás) — az egész hallószervvel vált 
kapcsolatossá az orvostudományban és néhány európai nyelvben (aurikular, 
auriculaire, auricular, aural).3 Johnathan Sterne A hallható múlt4 című könyvé-
ben az Oxford Angol Szótár alapján alapvetően megkülönbözteti egymástól az 
auricular és aural kifejezéseket: az előbbi az orális tradícióhoz tartozót, a külső 
füllel kapcsolatosat jelent, míg vele szemben az utóbbi az oralitásról leválasz-
tott, kifejezetten a közép- és belső fülre, valamint a hallóidegekre vonatko-
zót. A Barry Bleeser és Linda-Ruth Salter szerzőpáros5 az aurális fogal-
mát az építészettel6 kapcsolja össze: egyfelől a vizuálissal, másfelől pedig az 
akusztikussal. Fogalmi tisztázásuk célja egy olyan aurális fogalom és építé-
szeti gyakorlat létrehozása, amely a terek aurális architektúráját nem kezeli 
külön a vizuálistól, alátámasztva azt a tényt, hogy az aurális teret leíró fogal-
maink elsősorban kulturális előítéleteinkből fakadóan — főleg az urbanizáci-
óval — váltak külön a teret általában leíró — nem csak vizuális — fogalmaink-
tól. Továbbá: pszichológiai értelemben a szerzőpáros a vizuális és aurális képze-
let közötti radikális aszimmetriát is hangsúlyozza, mely szerint a vizuális kép-
zelettel ellentétben, pusztán mentális aktussal nem lehet új akusztikus teret 
auralizálni. Ezért is van olyan kevés történelmi példa a képzelet aurális invenci-
óira. (Az egyik sokat említett kivételt a filozófus Francis Bacon Új Atlantis című 
esszéjében találhatjuk, a képzeletbeli hangházak leírásában.) Az auralitásnak 
ezért nincs olyan történelme, mint ahogyan az oralitásnak, vizualitásnak van, 
illetve csak a hangfelvétellel kezdődik el (Sterne).
Szükség van egy további, a Blesser-Salter szerzőpáros által leírt különbségté-
telre is az aurális és az akusztikai fogalmai között. Az előbbi egy hangzó ese-
mény kizárólag emberi tapasztalatára vonatkozik, míg az utóbbi magában fog-
lal minden közegben (levegőben, vízben, szilárd testekben) létrejövő mechani-
kai rezgést, illetve az ember hallótartományán kívül eső hangot. Míg az egyik 
verbalizálható, vagyis a kultúra (szociológia, pszichológia, fenomenológia) 
nyelvén írható le, addig a másik csak a természettudományok (fizika, matema-
tika) nyelvén.7

Az eddig összefoglaltak értelmében látható tehát, hogy az aurális fogalma 
maga is mozgásban van, közvetíteni kíván a hallószerv fiziológiája, a hangész-
lelés pszichológiája, valamint a levegő rezgésének fizikája között; ennyiben dif-
ferenciáltabbnak mutatkozik az auditív8 és akusztikai9 fogalmakkal szemben.

Milyen fordulatokról lehet szó? 
Az ipari forradalom a 1900-as évek fordulójára hatványozottan megnövelte 
nemcsak a városok területét és lakosainak számát, hanem a termelt zajt 
is. Ennek az „aurális fordulatként” is említett jelenségnek tulajdonítható a 
nagyobb európai és amerikai városokban bevezetett, zajt korlátozó rendele-
tek széles körű elterjedése is.10 A dérive bécsi interdiszciplináris városkutató 
folyóirat 2007 májusi tematikus számában — címe Stadt hören — Hans-Peter 
Meier-Dallach szociológus írása a szerkesztő Peter Payer szerint az előbb 
említett fordulat mellett egy második, az ezredforduló nagyvárosaiban vég-
bemenő „fundamentális akusztikai változásra” hívja fel a figyelmet: az akusz-

2  Fontos az elején megjegyeznünk, hogy az aura fogalmának Walter Benjamin-i 
meghatározására itt nem térhetünk ki. Pedig sok esetben érdekes volna a műalkotások 
létmódjának (és befogadásmódjának) kifejezetten a vizualitással eljegyzett, auratikus 
minőségnek az akusztikummal (és a hallással) kapcsolatos vonatkozásait megvizsgálni. 
Egy másik szempontból volna érdekes alkalmazni az aura benjamini fogalmát az audiofil 
törekvésekre, mely egyrészt éppen a kortárs Adorno által bírált fétisjelleg ellenében 
volna felmutatható, másrészt pedig mint az akusztikum aurájának lehetséges 
megőrzéseként.
3  A továbbiakban az angol nyelvi használatot és etimológiát alkalmazzuk.
4  Johnathan Sterne: The Audible Past / Cultural origins of sound reproduction, Duke 
University Press, Durham & London, 2003
5  Barry Blesser and Linda-Ruth Salter: Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing 
Aural Architecture, The MIT Press, Cambridge 2007
6  Nem idegen az említett kötet tartalmától Visky András felismerése, mely a későantik 
Vitruvius-i modellt alapul vevő, a vizuális perspektívát figyelmen kívül hagyó aurális 
színházi forma érvényességéről számol be a korareneszánszban, példaként a Globe-ot 
elemezve. In.: A színházi kép. Kellék 11-12. (1998) Online elérhető: http://www.epa.oszk.
hu/01100/01148/00010/korkep_visky_02.htm#_ednref1
7  Curtis Roads éppúgy fontosnak tartja ennek hangsúlyozását. „Az ’akusztika’ 
terminusa független a levegőtől és az emberi percepciótól. Abban különbözik az optikától, 
hogy inkább mechanikát foglal magába, mint elektromágnesességet…” In.: Curtis Roads: 
Microsound. The MIT Press, Cambridge 2004, 6.
8  A latin eredetű auditív jelenleg is a hallással (audire) kapcsolatosat jelent — inkább 
pszichológiai, mint biológiai értelemben, utóbbinak az auditory felel meg az angol 
nyelvben.
9  Ahogy korábban utaltunk rá, a görög — (a)kouein (megjegyezni, észrevenni, észlelni, 
hallani) igéből származó, akoustosból (hallott, hallható) képzett — akoustikos (hallással 
kapcsolatos) ma már általában lett a mechanikai rezgések természettudományos 
gyűjtőfogalma.
10  Az interneten történt kutakodás egyik eredménye Derek Vaillant tanulmánya, aki 
ebben az értelemben használja a fogalmat: http://findarticles.com/p/articles/mi_
qa3945/is_200310/ai_n9312366/?tag=content;col1

F-18-as vadászgép átlépi a hangsebességet
© Fotó: Joseph M Zawodny
© http://www.picturesocial.com/profiles/blogs/jet-sonic-boom-photo

A csend vonzza a hangot
© http://moejo.deviantart.com/art/Silence-Magnifies-Sound-59728744

tikai globalizációra — a különböző társadalmi terekben megnyilvánuló hallható 
globalizációra.11 A kilencvenes évek óta fokozatosan kialakulóban van egy hatá-
rozott tendencia az urbánus terek tudatos hang-tervezésére, s ezzel együtt 
egy új diszciplína, az auditive Architektur12 — az amerikai aural architecture 
német párhuzamának — létrehozására.13 Egy ilyen új tudományág csakis 
transzdiszciplináris lehet, ahogyan azt a Berlini Művészeti Egyetem Auralcity 

11  Online olvasható: http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_cont=608&issue_
No=27
12  Web: http://www.auditive-architektur.de/
13  Ennek létrejötte pedig nem gondolható el az 1950-60-as évekkel kialakuló 
hangművészeti paradigma nélkül. A sound art történeti összefoglalója is olvasható már: 
Brandon LaBelle: Background Noise. Perspectives on Sound Art. Continuum, New York, 
2006
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néven idén elkezdett programja is közli.14 Az, hogy egy ilyen kortárs „hang-
fordulat” ténye világszerte összeért a fejekben, mi sem bizonyítja jobban, mint 
a 2006-ban Acoustic turn címmel tartott nemzetközi konferencia a Muthesius 
Művészeti Akadémián.15 Petra Maria Meyer, a rendezvény szervezője és 
védnöke szerint a konferencia üzenete kettős: egyfelől szükség van a média-
gyakorlatban már régen lezajlott fordulat szélesebb körű tudományos feldol-
gozására; másfelől pedig eljött az idő korunk akusztikus környezetének átala-
kulásába történő aktív beavatkozásra és kreatív szerepvállalásra: a hallható-
ság (vagyis az auralitás) újraértelmezésére, hogy ezáltal meg lehessen nyitni 
a teret egy már növekvő akusztikus forma-szükséglet előtt.
Ez utóbbi felismerés és kezdeményezés cezúra jellege — miszerint globális 
szemléletváltásra van szükség az akusztikus fenoménekhez való viszonyunk-
ban — igen hangsúlyos, de természetesen nem egyedülálló és nem is előzmé-
nyek nélküli. Napjaink kultúrájában az akusztikus jelenlét már elérte azt a kri-
tikus tömeget, amellyel már nem lehet nem számolni. Az elmúlt fél évszázad 
számos paradigmatikus eredményt tud felmutatni a hang és a hallás tudomá-
nyos kutatásaiban. A zenei kísérletek pedig mindvégig a húzóágazatát jelen-
tették ennek a fejlődésnek, noha a második/másodlagos szóbeliség (Ong) 
mediális bummot idézet elő a hanghordozók innovációjában és így a külön-
böző hang-médiumok térnyerésében. A digitalizációval (és az általa megvaló-
suló, elsősorban technikai globalizációval) viszont már egy újabb áttörés vette 
kezdetét, amely azáltal, hogy hatványozottan megsokszorozta a folyamato-
san bővülő és megújuló technológia-kínálathoz való hozzáférést, létrehozta 
első „digitális” emberi generációinkat is: egy újabb ’homo technicus’-t. Ebben 
az „újabb” világban úgy tűnik, a hangot — mint a Kittler-i reális16 legfőbb kép-
viselőjét — már kevésbé illeti meg a képek sorjázását lehorgonyzó szerep, s így 
ahhoz hasonlóan egy virtuális szövőszék sormintájává válik. Bizonyára megéri 
e kísérlet, hogy kezdetét vehesse egy újabb honfoglalás a csend — Cage utáni 

— második birodalmában, ahol már nem fogjuk bánni, ha a hangok (újra) egy 
kicsit a „helyükre kerülnek”.

A természet hangja = zene = a hang természete?
A görög filozófia óta a látás kitüntetett helyet foglal el az érzékelésben, a szel-
lem tevékenységét a vizuális szférából vett metaforákkal írták le. „Nemcsak 
arról van szó, hogy a látóérzéket [Gesichtsinn] előszeretettel tekintették egy 
átfogó építmény analogonjaként, hanem arról is, hogy a látás az egyáltalában 
vett észlelés modelljéül, s ezzel más érzékelési módok mértékeként is szol-
gált.”17 E megállapítással összhangban íródott Douglas Kahn zenei hang és 
hang (zaj) viszonyát tematizáló vonal-metaforájának — az audio (én hallom) és 

14  Web: http://auralcity.de/
15  Acoustic turn, Interdisziplinäres Symposion mit künstlerischem Begleitprogramm 4. 
- 7. Mai 2006. A konferencia terjedelmes anyaga 2008-ban megjelent könyv formájában is 
Petra Maria Meyer szerkesztésében. Online elérhető tartalom és absztraktok:
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/de/zentren/forum2/archiv/symposien/
acustic-turn/index.php
16  Értsd érzéki, valóságos, nem képzeletbeli. Később foglalkozunk ennek terminológiá-
jával.
17  Hans Jonas: A látás nemessége. Érzékfenomenológiai vizsgálódás In: Fenomén és mű. 
Fenomenológia és esztétika,. szerk: Bacsó Béla, Kijárat Kiadó, Budapest 2002, 109.

a video (én látom) találkozásának — története,18 amely végül a hallás autonó-
miájához vezetett. Az akusztika kettős szerepvállalása19 a 19. század második 
felére elindította azt a lassú paradigmaváltást a zenében, amely majd csak az 
avantgárd után teljesedik ki igazán. Kahn szövegének olvasata két erő együt-
tes hatására utal: egyik a zene és az akusztika tudományának több évszáza-
dos elméleti és gyakorlati összefonódását jelenti (kezdve a püthagoreus zene-
elmélettől és Vitruvius akusztikai megfigyeléseitől a Leibnitz-i tudattalan20 
zenematematikán és Helmholtz empirikus-természettudományos kísérletein 
keresztül egészen Russolo zajművészetéig); a másik pedig egy olyan mecha-
nikai — közvetlen anyagi — beíródást lehetővé tevő technikát takar, amely már 

— emberi közbeavatkozás híján — nem tud különbséget tenni hang és zaj között, 
nem ismer semmilyen (zenei) hang-hierarchiát. E két erő együttes hatása 
érik be, majd teljesedik ki ezáltal az avantgárd paradigmaváltó zenei törek-
vései révén a hang = zaj russoloi programjától21 Cowell felismerésén át22 egé-
szen a hangok Cage-féle liberalizációjáig.
Ez az aurális felszabadulás, a minden hang paradigmájának kikiáltása nem 
valósulhatott volna meg a hangok csapdába ejtése és reprodukciója nélkül. 
Édouard-Léon Scott nyomdász 1854-ben még a Gutenberg Galaxis szimbo-
likus világát kívánta gyarapítani, amikor a gyorsírás új, automata eszközét lét-
rehozva írásra akarta bírni a természetet (pontosabban az emberi beszédet). 
Ha a kísérlet nem is bizonyult sikeresnek, arra mindenképpen fény derült, hogy 
e lejegyzés ellenáll a kódolásnak: a szem számára egy követhetetlenül gyors, 
sűrű „adathalmazt” jelentett. Látás és hallás ily módon inkongruensnek bizo-
nyultak: a láthatóság (dagerrotípia) és a hallhatóság/beszéd (phonautográfia) 
analóg képi lenyomatai nem hozhatók közös nevezőre. Kempelen Far-
kas beszélő szájaitól23 és Fourier harmónia-analízisétől kezdve a fone-
tika és a beszéd mindinkább fiziológiai és fizikai realitás lett, mely által egye-
nes út vezetett a frekvencia fogalmának győzelméhez. Ezért is cáfolja meg 
Friedrich Kittler Villiers de l’Isle-Adam szimbolista költő24 állítását, 
miszerint technikai akadályai ugyan nem voltak a hangrögzítés ókori megva-
lósíthatóságának, viszont elengedhetetlenül szükség volt a 19. század tudo-
mányos ’a priori’-jára, mely szerint a léleknek előbb idegrendszerré kellett vál-
toznia ahhoz, hogy azután a „fonográfikus rögzítések jegyzetfüzete” lehes-
sen. Más szóval: szükség volt azokra a megelőző fizikai és fiziológiai kutatá-
sokra (pl. Luigi Galvani), amelyek már egy egészen más szemléletet tettek 
lehetővé. Thomas Alva Edison-t csökkent hallása és egy másik technikai kon-
textus segítette abban, hogy hasonló szándékkal létrehozott és hasonló elven 
működő találmányát sikerre vigye. A távíró és a telefon kombinációjával mun-
kára bírta a mágneses rendszerrel mozgatott membrán erejét, megtalálva 
annak módját, hogy a „hallás funkcióit áthelyezze a tapintóérzékbe”,25 és ezzel 
lehetővé tegye az addig legillékonyabb és legéteribb jelenség (és természe-
tesen az idő) valóságos rögzítését. Visszatérve Kahn metaforájához, a határ-
vonal26 ezáltal élő hellyé változott. A vízbe dobott koncentrikus körökkel és a 
monochord logikai determinizmusával szemben az idő és a frekvencia foglalja 
el a hangok fülekbe vésett helyét, majd a fonográf, a gramofon, a telefon és a 
rádió tömeges elterjedésével a diskurzus is átalakul: a vizuálistól az aurális felé 
fordul, háttérbe szorítva a nyomtatás korát, helyet adva a második oralitásnak.
Az 1910-es évekkel elkezdődő „zajos” kísérletek a húszas évek gramofon-
manipulációival tovább bővülnek, és a negyvenes évekre már sikerül a han-
got megfosztani mindenfajta (vizuális) referencialitástól. A zene esztéti-
kai befogadását megújító hangeseményekkel (Cowell, Russolo, Varèse, 

18  Továbbá két másik vonalról is beszél: egy látható és figuratív (kéz, agy, gép, 
természet által beíródó) grafikus vonalról és egy konceptuális elválasztó vonalról zaj és 
zene(i hang) között. 
19  Egyrészt a zene tudományos vizsgálata (Fourier, Helmholz), másrészt — az előbbitől 
elhatároltan — a látható hangra alkalmazott új technikák (phonautograph, phonograph). E 
két terület egymást kiegészítve segített újraértelmezni a zene és a zaj viszonyát. 
20  A logikai és az esztétikai gondolkodást megelőlegező zenei szemlélet. Vö. Zoltai 
Dénes: A zeneesztétika története a kezdetektől Hegelig. Éthosz és affektus, Kávé Kiadó, 
Budapest 2000, 119.
21  Russolo még csak megszelídíteni kívánta az aperiodikus hangokat, és rezidens 
zajokként beemelni a zenei gyakorlatba. A glisszandóval (szirénák használatával) — mint 
folytonos vonallal — pusztán körberajzolták a világ hangterjedelmét, mert közben 
kiszűrték a zenéhez oda nem illő hangokat. Douglas Kahn: Noise, Water, Meat. A History of 
Sound in the Arts, The MIT Press, Cambridge 1999, 91.
22  Cowell szerint nem létezik tiszta instrumentális zenei hang, mindegyik tartalmaz 
aperiodikus zajt. Tiszta periodicitás csak a laboratóriumban állítható elő. A zenének olyan 
szüksége van saját „zaj-betegségére”, mint sajtnak a baktériumra. In.: Kahn 82.
23  Friedrich Kittler: Gramophone, Film, Typewriter. Writing Science. Stanford University 
Press, Palo Alto 1999, 26.
24  „A holnap Évája” című írását idézi Kittler, 28.
25  Kittler 27.
26  Amely addig elválasztotta a preferált periodikus hangokat a száműzött, majd 
megválogatott aperiodikus hangoktól; a vizuálisat (a tisztán és világosan elkülöníthető 
hangokat) az aurálistól (a „minden hang”-tól); Kittler fogalmaival: a szimbolikusat (a 
zenei diskurzust, kottát stb.) a reálistól (a hangfelvételtől).
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Satie, Milhaud, Hindemith, Cage és Schaeffer) párhuzamosan az ötvenes 
évekre pont kerül arra a kétezerötszáz éves dilemmára, miszerint a hang hul-
lám vagy részecske természetű-e. A részecske-jelleg mellett kezdtek érvelni 
az ókori görög atomizmust felelevenítő filozófusok a felvilágosodás korában: 
Gassendi, Descartes, Beekman és társaik. Figyelemre méltó, hogy a zenei 
hang elemzése mennyire összefonódott azzal a paradigmaváltó gondolko-
dással, amely az arisztotelészi világképtől egy sokkal kísérletezőbb jövő felé 
kívánt elmozdulni.27 Ekkor kezdett körvonalazódni az akusztika nyugat-euró-
pai tudománya is. Beekman28 és Gassendi kitartottak a részecske-elmélet mel-
lett, míg velük szemben Galilei, Descartes és Mersenne a Chrysippus-féle, 
vetruviusi és boetiusi (a korábban már említett vizuális analógiákból eredezte-
tett) hullám-elméletet támogatták, amely egyébként egyezett Arisztotelész 
hang-felfogásával is. Mersenne kísérlete29 döntötte el a vitát, melyet követően 
a hullám-elmélet állt az akusztika tudományának középpontjában a követ-
kező háromszáz évben, zenén belül és kívül egyaránt. Ennek végét30 vetítette 
előre 1907-ben Einstein jóslata, miszerint az atomi struktúra kvantum-szint-
jén ultraszonikus vibrációk fordulhatnak elő, mely feltételezés 1913-ban be is 
igazolódott. Ez elvezetett az akusztikus kvantumok vagy phononok koncepci-
ójához. 
A korabeli kortárs alkotók kihegyezett füllel vettek tudomást a kvantumfizi-
káról. A hang vonatkozásában az atomizmus a perifériáról lassan a centrum 
irányába mozdult. „Minden hang(szín) [tone] egy komplex entitás, mely sok-
féle módon összerakott elemből épül fel… Más szóval, minden hang(szín) a 
zene egy molekulája, és mint ilyen szétbontható hangzó atomok [sonal atoms] 
alkatelemeire…”— mondja Varése.31 Az akusztikai kvantum-elmélet tudomá-
nyos kifejtése a hallható hangok tartományában Gábor Dénes fizikusra várt 
(1946, 1947, 1952).32 „Minden [hang]jel kinagyítható [elemi akusztikai kvan-
tumokká] egy olyan eljárással, amely magában foglalja az idő-analízist és a 
Fourier-analízist mint szélső megközelítéseket.”33 Az ún. Gábor-mátrix egy rács 
szerint osztotta fel az időt és a frekvenciát.34 Ennek a korábban szétválasz-
tott két dimenziónak a kombinációja, valamint ezek két új reprezentációban — 
az akusztikus kvantumok matematikai területén és a hallás pszichoakusztikai 
területén — való korrelációja35 vezetett azokhoz az innovatív megoldásokhoz, 
amelyek végül — az ötvenes éveket megelőző hullám-központú alkalmazások-
kal szemben — egy új korszakot nyitottak a hangszintézisben és erősen hatot-
tak a jel-feldolgozásra. Werner Meyer-Eppler, Abraham Moles, Norbert 
Wiener természettudósok közvetítésével pedig olyan úttörő zeneszerzők, 
mint Xenakis, Stockhausen és Koenig, befecskendezték az akusztikus kvan-
tum fogalmát a zenébe. Xenakis granuláris szintézis elméletéről bebizonyoso-
dott, hogy egy nagyon is inspiráló paradigma, azonban gyakorlati korlátait csak 
a nyolcvanas évek végére sikerült — a számítástechnika fejlődésével — leküz-
deni.36 Ezt követően a mikroszonikus eljárások fokozatosan elfoglalták megha-
tározó helyüket a zenei gondolkodás kompozíciós eljárásai között. De ez már a 
digitalizáció és a multimedialitás felnőttkora, ahol a hang félévszázados füg-
getlensége felülíródni látszik az intermediális elképzelésekkel, a médiumok egy 
újabb elméleti és gyakorlati megalapozásával. Ez az a kor, amelyben a hang 
esztétikai befogadását radikálisan megújító Schaeffer-féle akuszmatikának 
is szekértáboron belül hangzik el paradigmát zúzó megfogalmazása, misze-
rint: „A konkrét zene képek és rituálék nélkül halott.” (Pierre Henry) Ahogy 
minden korszaknak megvannak a maga preferenciái, úgy szűkebb jelenünk-
ben az intermedialitás hangsúlyai is jóval nagyobb amplitudóval türemkednek 
ki a diszkurzív valóság szövetéből, azonban ezzel párhuzamosan beérett egy 

27  Idézi Coelho-t (Music and science in the age of Galileo. Kluwer AP., Dordrecht 1992) 
Roads 51.
28  1616-ban javasolta a hangok „korpuszkuláris” elméletét.
29  A 1636-ban írt Harmonic Universelle (zenei hangolás, abszolút arányok stb.).
30  Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hullámelmélet érvényét vesztette volna, 
hanem azt, hogy vele szemben létezik egy ugyanannyira legitim elméleti és gyakorlati 
megközelítése a hangnak. Pontosabban: mint az érem két oldala, úgy egyszerre 
érvényesíthető minden hangobjektum esetében mindkét megközelítés.
31  Edgar Varèse: Organized sound for the sound film. 1940, In.: Roads 54. 
32  Gábor 1940-ben azt állítja, hogy minden hang — a folytonosak is — tekinthető az 
akusztikus energia elemi részecskéinek szukcessziójaként. Bizonyos hangoknál (kopogás, 
dobütés stb.) az individuális részecske közvetlenül érzékelhető, más hangok esetében 
logikai argumentumok segítségével igazolható a granuláris réteg létezése, mivel 
(mennyiségi alapon) ha a sorból bármelyik szemcsét eltávolítjuk, a hang már nem lesz 
ugyanaz, mint előtte volt. In.: Roads 24. 
33  Roads 347.
34  A funkciók hasonló idő-frekvencia hálójára tett javaslatot 1932-ben egy másik 
kontextusban Neumann János, amelyből végül a ma is használt számítógépek prototípu-
sát fejlesztette ki.
35  Más szóval: az akusztikus kvantumelméletnek a hallásküszöbre történő alkalmazása.
36  Xenakis tanítványa és kollégája, Roads ennek a folytatója és továbbfejlesztője. (Meg-
jegyzés: más digitális hangfeldolgozó eljárásokban éppen a hullám-elmélet érvényesül. 
Lásd ezekről egy táblázat itt: http://ccrma-www.stanford.edu/~jos/kna/Taxonomy_
Digital_Synthesis_Techniques.html)

a hang technikai alkalmazásait művészetként kezelő — ezáltal a zenét magát 
is megosztó — paradigma, a sound art — hangművészet —, mely lényegében az 
auralitás szerepét és lehetőségeit a vizualitás rangjára kívánja emelni.

Reális vagy virtuális?
Amikor a hang paradigmaváltó fizikai és reproduktív beíródásáról szóltunk, 
kiemeltük a folyamat automatikus, emberi közbeavatkozástól független jel-
legét. A fonográf maga a szubjektumról — a tudat intencionalitásáról — levált 
autonóm fül. Válogatás nélkül rögzít minden elhangzó jelet: a hiánytalan 
akusztikus valóságot. Ez a mechanikus nyomhagyás adta Kittler számára a 
reális — Lacan-tól kölcsönzött — fogalmát. A reális „alkotja azt az érték nélkü-
lit vagy maradékot, amelyet sem az imaginárius tükre, sem a szimbolikus rácsa 
nem tud elkapni: a testek fiziológiai ütközéseit és sztochasztikus zűrzava-
rát.”37 Azonban, míg a Lacan-i réel a tudat számára egy megtapasztalhatatlan, 
megképezhetetlen és nyelv által jelölhetetlen réteget alkot, addig Kittler szá-
mára éppen a technika teszi ezt a — nem hagyományos értelemben vett objek-
tív — valóságot kézzelfoghatóvá, vagyis megtapasztalhatóvá. Ha kellően szi-
gorúak kívánunk lenni, akkor azok a tároló rendszerek (optikai és akusztikai 
adatok tárolására alkalmas médiumok), amelyek éppen az emberi emlékezet 
felszabadítását38 kívánják megvalósítani, azáltal, hogy — maradva a hangarchí-

37  Kittler 16.
38  Mely tehermentesítés éppen annak sorvadását segíti elő. Kittler 10.

Sound Mirrors — Hangtükrök (Garrett G. Jones — Univ. of Texas, Austin School of 
Architecture)
© http://designingforhumanbehavior.wordpress.com/2009/09/22/sound-mirrors/

Két-tölcséres rendszer. Bolling Field, USA, 1921
© http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm
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vumoknál — újra és újra visszahallgathatók (megtapasztalhatók), lacani érte-
lemben nem lehetnének reálisak. Ha pedig hiszünk Edvin Prévost-nak39, akkor 
már eleve ki kellene zárnunk a reális területéről minden olyan hangot, amit 
már rögzítettek, illetve amelyet az ember egyszer már meghallott. Radikális 
absztrakciót kívánna egy ilyen álláspont elfogadása, mivel csak azokat a han-
gokat engedné reálisnak nevezni, amelyek az ember hallóérzéke számára elér-
hetetlenek.40 Visszatérve Kittler rugalmasabb terminusához és hármas rend-
szeréhez, a többi médiummal összehasonlítva célszerű a reális kereteit meg-
rajzolni és aktualizálni, annál is inkább, mivel történelmi horizontok közvetíté-
sével — mediális korszakolással — építi fel azt. Az 1800-as évek vége felé való-
ban az akkori paradigma szerinti reális válik elérhetővé (más nevein: idő, [jelen-
lét], [személyesség], objektív akusztikai valóság). Az átfedések, amelyek már 
a fotográfiával megmutatkoztak, a film megjelenésével tovább bővülnek: az 
idő mindkét médium legfőbb sajátjává lesz. A valóság — és vele a lacani és 
kittleri reális — a technika által fokozatosan válik egyre jobban bekebelezetté, 
folyamatosan felülírva és szűkítve ezáltal a „paradigmatikus reális”-ra történő 
rámutatás esélyeit. Ha valóban különbség adódik e vonatkozásban a digitá-
lis technikák alkalmazásával az immár egymásba átlépő két médium — kép és 
hang — között, akkor az a számítógépek immateriális tereitől különböző valós 
fizikai tér leképezésében érhető tetten leginkább. Ezidáig egyedül a hang médi-
umának technológiai megvalósulásai váltak teljességgel alkalmassá a 360°-os, 
négydimenziós valóság rögzítésére, a mozgókép médiuma hozzá képest „gye-
rekcipőben” jár. A mozgókép — Lacan-i tükörstádiummal demonstrálható — 
elégtelensége éppen a harmadik dimenzió hiánya vagy tökéletlensége. A moz-
góképnek ez a tökéletlensége íródik felül a hangtér hozzáadásával, pontosab-
ban társulásával (a sztereofonikus rendszerektől a plurifonikus — sokcsator-
nás — rendszerekig). A hangtér eme tökéletes leképezhetőségével és rugalmas 
megépíthetőségével pedig eltűnhet a reális és a virtuális különbsége is a hang-
terek vonatkozásában.

„Egy fejlődési vonal rajzolható meg a zenében, amely az architektonikus [reá-
lis] hangtértől a formális és strukturális projekciók szimbolikus terén keresz-
tül az alkotó fantázia imaginárius, zene-immanens teréig vezet.”41 Michael 
Harenberg tanulmánya a Kittler-i terminológiát alkalmazva rajzolja meg 
három további fogalompárra42 építve a hangzó terek zenei-esztétikai helymeg-
határozásának történetét. 
Bár a hallás tere (Hörraum) vagy a felhangzás helye (Ort des Erklinges) már az 
ókorban egyszerre volt természetes és mesterséges — jóllehet már ismerték 
az akusztikai terek fizikai manipulációit43 —, csak a reneszánsszal került sor a 
zeneszerzés forma-elvének a valós térrel történő strukturális kiterjesztésére, 
a polifónia térbeli reprezentációira (szólamok, kórusok térbeli mozgatására). 
A klasszika és a romantika nem jelentett továbblépést a tér-alkalmazások-
ban: a hangszerek és a zenekari dobogó egyesítésével (Guckkastenbühne) az 
érdeklődés elsősorban a hangközök szimbolikus tereire korlátozódott. Csak  
a 20. században — ahogy arról korábban már beszámoltunk: a hang anyagisá-
gához való hozzáférés tökéletesedésével és elterjedésével — válik lehetővé a 
zenének olyan paraméterekkel való kibővítése, mint a zaj, a hangszín és a tér.
A hangtértől a térhangig történeti ívét Harenberg Helmholtz észlelésről szóló 
munkáitól (1870) Nam Jun Paik akciójáig (1984) — a zenei térnek műholdas köz-
vetítéssel megvalósított első globális kiterjesztéséig — rajzolja meg. Varèse 
1920-as évekbeli „hanginstallációival”, amelyekben a szirénák és az ütős hang-
szerek mint térben mozgó hangoszlopok és hangtestek jelentek meg, vala-
mint a szerializmus44 és vele együtt a narratív zenetörténet végével nyitány-
szerűen kerül a hangtér mélységi dimenziója — és ezzel a térhang — az érdek-
lődés középpontjába. Jelentős zenei művek45 különböző módon hasznosít-
ják a befogadó teret: van, amikor csak nagyzenekarok koreografálásával, míg 

39  Prévost szerint nincsen ártatlan hang, mivel a hanghoz, amint azt meghallja valaki, 
azonnal jelentés társul; illetve — az improvizációról gondolkodva —, abban a pillanatban, 
amikor a zene megrögzül, már halott. In.: Jozef Cseres: Zenei szimulákrumok. Magyar 
Műhely Kiadó, Budapest 2005, 38.
40  Vagyis csak a létrejövésre korlátozva engedné használni a fogalmat.
41  (Kiemelés a szerzőtől.) Michael Harenberg: Die musikalisch-ästhetische Verortung 
klingender Räume. Virtuelle Räume als musikalische Instrumente, in: HyperKult II, Zur 
Ortsbestimmung analoger und digitaler Medien, Hg.: Martin Warnke, Wolfgang Coy, Georg 
Christoph Tholen, Transcript, Bielefeld 2005, 228.
42  hangtér — térhang (Klangraum — Raumklang), instrumentalizált tér — tér mint 
instrumentum (instrumentierten Raum — Raum als Instrument) és formavesztett terek 

— térvesztett formák (Formlose Räume — raumlose Forme)
43  Lásd Vitruvius színházépítői instrukcióit, valamint a hangvedrek alkalmazásait 
például.
44  A szerializmus a hangtér nézőpontjából mélység nélküli felületként, hangmozaikként 
írható le. Harenberg 216.
45  Harenberg a következőkről számol be: Boulez Zene-Tér-Hallásélmény (1958), Ligeti 
Athmosphere (1961), Xenakis Metastasis (1958), Stockhausen Telemusic (1966) és Hymnen 
(1967), Luigi Nono La fabrica illuminata (1964), Nam Jun Paik (Good morning Mr. Orwell) 
szimultán szatelit „installációja” (1984).

más esetben a zenekari csoportok térbeli megrendezését magnetofonokkal 
és több tíz vagy több száz hangszóróból álló strukturált hangterekkel egészí-
tik ki.46 Így a technikai terek elterjedésével fokozatosan alakul át a zenei tér-
hez való viszony is.
A korai elektromos berendezések47 még közvetlenül rászorultak a valós térre; 
az 1950-es évek előtt kifejlesztett elektronikus hangszerek javarészt élő elő-
adásra voltak megtervezve.48 Ezt követően — ahogy arról már korábban is 
beszámoltunk — technológiai ugrás következik be mind a hangrögzítés (mág-
nesszalag), mind a hangszintézis-eljárások terén (Gábor-mátrix). Így a hang-
tér-minőségek szélesebb spektrumának rögzítésével49 egy időben elkezdődik 
a térhang teljes körű feltérképezése. A korai térmanipulációk még dinamika- és 
hangszín-változtatásokkal hoztak létre térérzeteket, később a térméret para-
metrikus leírhatósága az idő függvényévé vált.50 Stockhausen Mikrophonie 
(1961-1962) című munkái az elsők között hoznak létre megszerkesztett techni-
kai tereket. Chowning pedig már a mozgó hang(forrás)ok dinamikus viselke-
dését tanulmányozza. A mozgó hangforrások szimulációja (1971) című tanulmá-
nya tekinthető Harenberg szerint a virtuális hangtér egyik tökéletes leírásának; 
Turenas (1972) című munkája pedig már annak demonstrációja, hogy milyen 
bonyolult a hangmozgások komputer nélküli szimulációja. Luigi Nono51 Live-
Elektronik-ja pedig az új hangtér-kompozíciók megalkotásának stúdió-gyakor-
latát bővíti ki a befogadó terek sajátosságait figyelembe vevő, azokhoz alkal-
mazkodó dinamikus alkalmazásokkal. Ezek a tér-hangolások a befogadó tere-
ket már élő hangszerként kezelik. 
Az instrumentalizált tér radikális értelmezésének egyik sokat hivatkozott pél-
dája Alvin Lucier 1969-es I am sitting in a room-ja. Ez a munka két szempont-
ból is fontos. Egyrészt a terem saját rezonanciája a folyamatos technikai visz-
szacsatolás révén lépésről lépésre (lejátszásról felvételre és így tovább) átala-
kítja az elhangzó mondatot, hogy végül a hatalmába kerítve kisajátítsa azt. 
Lucier elhangzott mondatából így nem marad más, mint egy frekvencia-keve-
rék a terem formánsrezonancia-sávjában.52 Másrészt Lucier munkája ezáltal az 
orális tér sajátos dekonstrukcióját hajtja végre, rávilágítva egy hangobjektum 
individuális karaktereinek fokozatos és teljes kicserélődésére, melynek kereté-
ben egy humán identitás egy adott fizikai tér identitásává alakul át.53

A fizikai tér instrumentális felfogása kétféle lehet: a befogadó térnek a befo-
gadott általi elnyomása és kisajátítása;54 illetve egy adott tér akusztikus „kéz-
jegyének” a szóra bírása. Ez utóbbi önálló zenei paraméterként bánik a fizi-
kai rezonancia-terekkel, melyek megtapasztalása gyakran párosul a befogadás 
szubjektumának aktív részvételével (a terek akusztikai labirintusát felderítő 
sétával).55 Ezzel beléptünk a hanginstallációk — az auralitás építészeti felfogá-
sának — korába. A minden hang (Kahn) paradigmájában a hanginstalláció első-
sorban zárt struktúrákban gondolkodik, szemben a Cage-i felfogás és a fluxus 
nyitott struktúráival. Az első esetében a térnek jut főszerep, míg a második 
esetében az időnek.56 Az első esetében a terek akusztikus önreferencialitása a 
hangsúlyos, a második esetében a hangok referenciális és areferenciális fúziója.
A zárt struktúrák modellezésével létrejönnek a valós akusztikai terek forma-
lizált változatai: a virtuális akusztikai terek. Az első generációs tér-szimulá-
ciós modellek igencsak alulmaradnak a valós tér, illetve az akusztikus hang-
szertestek mikro-tereinek érzéki gazdagságával szemben. Ezek a korai hang-

46  Boulez 70 hangszórót függeszt fel egy forgó spirálra, míg Xenakis 425 darab 
hangszórót helyez el a térben. Ők, illetve Ligeti nagyzenekarra írt műve jelenti az etalont. 
In.: Harenberg 217.
47  Például Doddler fényíve, Cahill Dynamophon-ja, Teremin Aetherophon-ja. Harenberg 
statikus térmanipulációkként említi ezeket. In.: Harenberg 219.
48  Roads részletes listát közöl az 1899-1950-es időszakról. Roads 45-49.
49  Az 1920-as években már történt egy áttörés a tér-hangfelvételek (zenekari 
hangfelvételek) irányában a frekvenciaátvitel kiszélesítésével (szalagmikrofonok) és a 
vákuumcsöves erősítő használatával. A mágnesszalag jelentette az áttörést nem csak a 
zene, hanem általában az adattárolás, a számítástechnika számára is.
50  Lásd például sztereofónia, mint a jobb és a bal fül „mesterséges” szétválasztása. A 
hallószervek közötti reflexiós idő-különbségekkel, valamint a hangszín-információk és a 
hangmagasság-változások kombinációinak segítségével képesek vagyunk a termek 
méretét, illetve a hangforrások helyét és mozgását meghatározni.
51  „Nincsenek rossz koncerttermek. Csupán az a dolgunk, hogy megpróbáljuk 
megismerni őket, azaz alaposan tanulmányoznunk kell azok természetes akusztikáját, és 
azután hozzájuk adnunk a saját új elektroakusztikus hangtereinket.” — idézi tanárát és 
kollégáját, Luigi Nono-t Harenberg, 221.
52  Vö. Harenberg (idézi Lucier-t) 222. 
53  Lucier magyarországi recepciójának kitűnő példája Blazsek András szobrász 
diplomamunkája. Képek és írásom (BA+3db) erről a Balkon 2009/7, 8 számában olvasható.
54  Így történik például akkor is, amikor otthoni zenehallgatásnál vagy filmnézésnél 
igyekszünk helyünket megfelelően kijelölni a hangrendszerünk által projektált idegen 
hangtérben.
55  Ilyenek az állóhullám szobrászat, a tér specifikumainak felerősítése, a környezet 
hangjainak támogatása stb. Harenberg Konrad Boehmer, Henry Pousseur, Le Mont Young 
és Alvin Lucier munkáit említi, LaBelle további példái Rosalind Krauss, Michael Brewster, 
Bernard Leitner munkái.
56  Vö. LaBelle 154. p.
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szintézis-műveletek a statikus összetételű, részhangspektrumból szár-
mazó pillanatfelvételekhez igazodnak.57 De viszonylag rövid út vezet a hul-
lámtáblázat szintézistől a fizikai modellezésekig. A Karplus-Strong58 algo-
ritmust továbbfejlesztő J. O. Smith a Stanford Egyetemmel közösen megal-
kotja a hullámvezetés (waveguide) szintézist, amelyből ezt követően létrejön 
a mai modern fizikai modellezés, más nevén Physical Modelling. Smith — Max 
Mathews ötletét valóra váltva — nem a hangzó eredményt szimulálja, hanem 
a hanggenerálás feltételeit,59 azaz: Smith az akusztikai mikrotér matemati-
kai leírását és annak fizikai kondícióit és függvényét60 interpretálja virtuális 
instrumentumként. Ezek pontos kidolgozása már nem áll meg a valós terek 
mimetikus másolatainál, hanem — a matematikai hajthatóság elve szerint — 
új, önreferenciális virtuális tereket és hangszereket hoz létre. Ezek a virtuá-
lis terek könnyen elemeikre bonthatók és újrakombinálhatók. Az így létreho-
zott hibrid instrumentumok egészen új hangszíneket és struktúrákat ered-
ményeznek, és nem szolgálhatnak semmilyen akusztikus hangszer referen-
cia-tereiként, hiszen a valóságban megépíthetetlenek volnának.61 Azonban az 
eredmény valós megszólaltathatósága azt mutatja, hogy a hang természete 
mégis összeegyeztethető a modell természetével; hogy a virtuális (mikro-)tér 
és a reális (makro-)tér nem egymást kizáró fogalmak, és rövidre zárásukból 
nemcsak új hangszínek és hangzás-struktúrák keletkeznek, hanem új (zene-)
hallgatási gyakorlathoz is vezetnek. 

57  Harenberg 223. p.
58  Az ő nevükhöz kapcsolja Harenberg azt az állítást, hogy a valós terek technikai 
leírhatóságának éppúgy érvényesülnie kell akusztikus hangszereink mikrotereiben is. Uo.
59  Uo.
60  Rezgő fizikai testek, felületek és anyagminőségek kölcsönös hatása, illetve az ilyen 
terekben létrejövő — gyakran kaotikus — törvények.
61  Például: vonós-fuvola trombita-saxofon szájrésszel, fúvós cselló stb. In.: Harenberg 
224-225. 

Eigenharp Alpha (Eigenlabs — John Lambert)
© http://www.eigenlabs.com/tau

Mutanttrumpet (Ben Neill)
© http://www.benneill.com/

EWI 4000s (Akai)
© http://www.ewi-evi.com/4000s.htm

Ocarina iPhone (Smule — Ge Wang)
© http://ocarina.smule.com/
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Tölgyes László András

Médium, Hang, Esztétika 

Zeneiség a mediális technológiák korában

• Főszerkesztő: Batta Barnabás, Universitas Kiadó, Szeged, 2009 

„FLATUS VOCIS” 

Can you see  
Can you see the echo  
Can you hear  
Can you hear yourself  
Glass embrace  
Emit refractions  
I can see  
Phonetized apparitions  
Look in to  
Absolute resonance/Sonant Spectre  
Can you see  
The imitation of noise  
Can you feel image  
In your face  
Emit refractions  
I can see  
In the Sound Mirror 

(Clock DVA: Sound Mirror)

• Nehéz dolog kritikát írni egy zenefilológiai chrestomatiáról, különösen akkor, 
ha a kortárs elektronikus zene kerül terítékre ismét. A legutóbbi hasonló jellegű 
értekezés a modern tánckultúráról a Kömlődi—Pánczél páros által szerkesz-
tett A Mennyek kapui volt*, igaz az lassan már tíz éve íródott és közel sem volt 
ennyire alapos és az elektronikus zene iránt elkötelezett és precíz összeállítás. 
A Médium, Hang, Esztétika kötet nehéz feladatot vállalt magára: egyrészt 
megpróbálja az elmúlt évek zenefilológia hiányosságait kipótolni, másrészt 
kísérletet tesz korunk lehetséges zeneesztétikai irányvonalainak felvázolására, 
nem is beszélve a kortárs elektronikus zene magyar evangelizációjának szán-
dékáról.

Az elektronikus zene apologétái
Batta Barnabás előszava első olvasásra nem más, mint egy a futuristák 
kiáltványaihoz hasonlatos dühös forradalmi expozé a 21. század első évtized-
ének végéről keltezve. Tegyük hozzá, remekül van megírva: fiatalos, elszánt 
és nagyon találó (igaz, számos, a kortárs zenében tevékenykedő művészt egy 
örök életre megharagíthatott!). Hogy elkésett vagy megelőzte a korát, azt 
majd a kötet leendő olvasói tudják eldönteni. Fontos és főként kínos kérdése-
ket vet fel a zeneesztétika és médiaművészet köréből, s egyben dekonstruálja 
is a zeneiségről és a zenéről szóló eddigi magyar nyelvű esztétikai vélekedése-
ket és ismereteinket. 
A kötet radikális szemléletváltást sürget, és megkérdőjelezi az eddig egységes 
zenefilológiai fogalmaink meglétét az európai kultúrában. Új nyelvre, új filozó-
fiára tart igényt a trónkövetelő elektronikus zene számára, habár nyelvében és 
fogalmi tárában a klasszikus zenei és filozófiai iskolákra támaszkodik, illetve 
tagadja azokat. (Igaz, ezt rafináltan és míves nyelven teszi, a kötet előnye és 
hátránya is egyben ez az „akadémikus stílus”.)
Felvetődhet a naiv olvasóban, hogy nem kellene-e mégis gyanúperrel illetnünk 
egy ilyen, a klasszikus zeneelméletet tagadó, de egyben mégis új esztétikát 
igénylő „pimasz” kötetet? 

Flashforward helyett a múlt emlékei
Athanasius Kircher a Musurgia Universalis című könyvében feltételezi, hogy 
a zenében fellelhető harmónia a világ tökéletességére utalhat. A Médium, 
Hang, Esztétika kötet viszont tagadja ezt, persze joggal, hiszen a futuristák 
tagadásához és kritikájához nyúl vissza. Amikor a minket körülvevő világ elekt-
ronikus zajai már sokszor kakofóniának hallatszanak, megérteni és életünkbe 
szervesen beleépíteni sajnos nehezen lehetséges azokat. A kötet diszkrét 
báját adja ez a zenei itinerárium szerep, sőt a szerkesztőről akár feltételezhet-
jük, hogy Vergiliusként próbál minket elkalauzolni a kortárs elektromos zajok 
poklában. Természetesen, a lapokon fokozatosan előrehaladva és a fogalmi 
háttérbe belebonyolódva, ez nem mindig sikerül neki (szerencsére, mert így ad 
némi fejtörésre lehetőséget olvasók számára is).
Remek tanulmányokat találunk az elektronikus improvizációról, a hangmagas-
ság és a hangszín kultúrtörténetéről és a pszichoakusztika máig ismeretlen 
kortárs hangzó vetületeiről. A legtöbben csak rácsodálkozunk olvasás közben 
az elektronikus zene történetének eddigi fehér foltjaira, ismeretlen filozófiai 
háttereire, vagy inkább felednénk a rá jellemző zenei szerkesztési szabadossá-
got, mely olyannyira jellemzi korunkat. 
Mégis mit is állít és vázol fel a kötet valójában? A mai tömegfogyasztáson ala-
puló zenei „műveltség” már nem feltételezi a klasszikus zenekultúra isme-
retét, az egységes zenefilozófia ismeretének fogalmát. A jelenleg az átlag-
emberek számára elérhető hangzóanyagok és zeneként élvezhető „hangozva 
érzékelhető mozgó formáknak” már semmi közük sincs a filozófiai értelem-
ben vett metafizikához. (Vagy talán soha nem is volt gondolhatnánk rossz-
májúan?). Az analóg-digitális fordulat végső sorban, nemcsak kulturális, de 
zeneesztétikai fordulatot is hozott, ami mindenkit, legyen szó fogyasztóról, 
hangzóanyag előállítóról vagy előadóról, egyaránt érint. Át kell értékelnünk 
minden eddigi nézetünket a kortárs elektronikus zenéről: nézzük hát a kötet 
néhány állítását a teljesség igénye nélkül.

Analóg vs. digitális: a menny és pokol házassága
A hagyományos, az ún. klasszikus zene vége valójában akkor kezdődött, ami-
kor Neumann János munkássága nyomán megjelentek az első számítógépek. 
A zeneelméleti kísérletek egy tökéletesebb hangzó rendszer és a klasszikus 
„tonális” zene átformálására már nem hozhattak nóvumot, gondoljunk csak  
a dodekafónia kudarcára és unalmasságára. 
Bartók népzenei gyűjtésre kényszerült a magyar zenei nyelv megújítására 
tett kísérlete során: így próbálta meg egy már nem létező ország kulturális 
egységét újra definiálni. John Cage, pedig mindent elmondott a csendről, amit 
csak megtudhattunk róla. Kit nem csábított volna el a digitális világ ígérete a 
zene klasszikus és filozófiai értelembe vett újra felfedezéséről. Kényszeresen 
vissza és vissza kell térnünk Pythagorashoz és a klasszikus görög zeneelmé-
lethez, ha feltételezzük, hogy a zeneszerkesztés nem más, mint puszta mate-
matikai egyenletek sorozata. A kettes számrendszer jelenlegi uralma látszólag 
megváltotta unalmas és kiszámítható zenei világunkat. A digitális váltás eufó-
riája közben, viszont számos újabb problémával kellett szembesülnünk mind 
zeneélvezőként mind előadóként.
Egy klasszikus példával élve az analóg zenerögzítési és szerkesztési módszer 
ahhoz hasonlatos, mintha egy autóval haladnánk egy földúton. Az út valójában 
nincs tökéletesen kijelölve, bármikor levághatjuk a kanyarokat, nem szabnak 
korlátot tiltó táblák. A digitális forradalom utáni hangrögzítési és szerkesztési 
elvek, viszont szigorúbb szabályokat követelnek meg tőlünk. Ezen az autópá-

AKAI MPC 5000, a 
szemplerek királya
© www.woodbrass.
com/images/
woodbrass/
AKAI+MPC+5000.JPG

Neumann János és  
az első számítógép
© http://mek.niif.
hu/02100/02185/
html/img/4_080a.jpg
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lyán haladva a sebesség és a szalagkorlát pontosan rögzített határok közé szo-
rítja haladásunkat. Bármilyen hiba végzetes lehet számunkra. A digitális világ-
ban minden kiszámítható és tökéletes. A megfelelő felbontással rögzített han-
gok, majdnem olyanok, mint ahogy elhangzottak. Ez a világ csak a lehető vilá-
gok legjobbika lehet. De valljuk be, meglehetősen unalmas, hiszen hiányzik a 
szabadság minimális algoritmusa.

A „hibás hang” avagy az ismétlés kultúrája
Ha mindent a legjobb felbontásban és mintavételezésben rögzíthetünk, felme-
rül a kínzó kérdés: létezhet-e nélkülözhető, hibás vagy felesleges hang a vilá-
gon? Minden hangot nem hallhatunk és gyűjthetünk össze ugyanolyan módon, 
bár technikailag lehetséges lenne megtenni ezt. Vagy feltételezzük, hogy a 
meghallgatható és eddigi életünkben hallott hangok, zenék végtelen permutá-
cióit ismételgetjük örökkön-örökké? A kötet legérdekesebb részei ezt a témát 
feszegetik, a szempler, vagyis a mintavételezés filozófiáját: minden darabokra 
szedhető és ismételhető. Az eredetiség bűn, a másolás erény lett. Ha minden 
másolható, nem vagyunk-e mi is klónok csupán?
Zenefilozófiai szempontból érdekes lenne elképzelni egy olyan szemplert, mint 
a Borges novellájában — a Homokkönyvben — szereplő könyvet, melyben soha 
nem találunk hasonló oldalt, bármikor ütjük is fel egy újabb lapját annak. Habár 
ez lenne minden kortárs elektronikus zenész álma valószínűleg, a szemplerek 
szemplerét találnánk meg benne.
A digitális zeneszerkesztésben hamar megjelenik a sterilitás, a hibát maga a 
hangzó anyag ridegsége követeli ki, amely túlságosan idegen az emberi léttől. 
A tökéletesség, még ha zeneileg létezhetne is, mindig visszataszító, mivel nem 
tudunk mit kezdeni vele, nincs értelme lefordítani nyomorúságos hétköznapi 
életünkre. Félünk tőle, mert idegen és fájdalmas szembesülni vele. 
Így lett a sequencerek és digitális hangszerek alapvető tulajdonsága az ana-
lóg világból visszacsempészett hibák tömkelegének rafinált implementálása. 
A csúnya és hibás, a szép és a legjobban eladható a kortárs elektronikus zenei 
kultúrában. 

Kétségek között
Az elektronikus zene diszkrét bája talán az, hogy feltételezhetjük: nem is létezik.
Minden hang elektromos elméletileg? Ha a testem elektronikus módon műkö-
dik, mit jelent az elektronikus zene fogalma? Egy egyszerű példa: egy zongo-
rabillentyű leütése agyi elektromos impulzusok sorozatát jelenti az ujjam szá-
mára, melyet azután digitálisan újra „elektronizálok”. A kötetben több tanul-
mány is feszegeti a hallás körülírhatatlan fogalmát. A látás kultúrájának végét 
vizionálják, a hangzóanyag befogadhatatlanságának dominanciája miatt. Ha 
minden hangot megpróbálna az elménk értelmezni, hogyan létezhetnénk ezen 
a világon? Ezzel a kérdéskörrel a talán legnehezebb, de egyben legérdeke-
sebb tanulmányok foglalkoznak a kötetben (John Chowing, Kovács Balázs, 
Danczi Csaba László írásai). 

Kodály Zoltán használta volna az Ableton Live-ot?
A kötet legmerészebb kijelentése Batta Barnabás kiáltványában található: 
„... a klasszikus zenében a használatban lévő elemek száma olyan alacsony, 
hogy a zenei kód rendkívül könnyen interpretálható....” (Előszó). Bár értelmez-
hetnénk ezt a kijelentést hagyományos klasszikus zenekészítés és zeneszerzés 
kritikájaként, a szerző — remélhetőleg — csupán a kortárs elektronikus zenében 
megjelenő szerző-mű-előadó problematikájára utalt.
Tényleg csak a zenekészítés demokratizálódása kívánja meg azt, hogy dobjuk 
el a kottát, felejtsük el az eddig felhalmozott zenei alapanyagokat és tudást? 
A probléma inkább abban rejlik, hogy ma az elektronikus zene színterén bárki 
készíthet zenét, még az is, aki nem rendelkezik a hagyományos előképzettség-
gel és zenei műveltséggel. Sőt, néha a pallérozott „szolfézs”-ismeretek csak 
megnehezítik az előadók dolgát a szabad alkotásban. A kotta és a hagyomá-
nyos notációs technikák ismeretének hiánya egy új zeneszerkesztési követel-
ményt is megteremtett az évek során.
Érdekes megfigyelni ebből a szempontból, a ma a legnépszerűbb elektroni-
kus „hangszert” az Ableton Live elnevezésű sequencert. A program valójában 
nem más, mint egy gigantikus szempler (mintavevő), amelynek kezelése való-
jában leginkább egy táblázatkezelő szoftverhez hasonlatos (egyszerű és logi-
kus szerkesztési felületeket ad a zenészeknek és DJ-knek). Bármely zenei ese-
ményt, ami digitalizálható, feldarabolhatunk, torzíthatunk és klónozhatunk 
benne, szabadon átalakítva és újraértelmezve azt. Sőt a Live kezes bárányként 
akár önnönmagában is perpetuum mobileként zenél a beépített virtuális hang-
szerei segítségével, míg alkotója pihen. Nem véletlen, hogy a kortárs elektroni-
kus zene etalon programja lett néhány év alatt (gondoljunk csak bele, létezhet-
nének Mashup-ok Live nélkül?). 

Hogyan érdemes olvasni a kötetet?
Mindenképpen a két Batta tanulmány olvasata javasolt az elektronikus kultú-
rával most ismerkedő olvasók számára, hiszen a kötet ezek nélkül szinte értel-
mezhetetlen. Francisco Lopez írása kötelező olvasmány kell, hogy legyen 
DJ-knek és elektroakusztikus előadóknak. Ezek megemésztése után már köny-
nyebben felfejthető a kötet a maga teljességében. Ekkor érthetjük meg talán 
azt, hogy az elektronikus zene hallgatásának megtanulása és elsajátítása nem 
egy könnyű feladat. 
A Médium, Hang, Esztétika kötet nem szól másról, mint a zene újbóli felfedezé-
séről, olyan új dimenziókat és határokat feszegetve, melyekkel kapcsolatban 

— valószínűleg klasszikus zenei neveltetésünk miatt — eddig még önmagunknak 
sem mertünk kérdéseket feltenni. Bátor és nehéz kötet, melyet már évekkel 
ezelőtt ki kellett volna adni. Nem tudni, lesz-e folytatása, de a kortárs elektro-
nikus zenei élmény igazi megtapasztalásához és megértéséhez mindenképpen 
nélkülözhetetlen kiadványt vesz az olvasó a kezébe. 

* Kömlődi Ferenc — Pánczél Gábor: Mennyek kapui — Az elektronikus zene évtizede. 
Re:Creation Kft, Budapest, 2001
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Dungeness
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Lissitzky+
Part 1: Victory over the Sun
• VAN ABBEMUSEUM
www.vanabbemuseum.nl
EINDHOV EN

2009. 09. 09 — 2010. 09. 05.

H o r v á t o r s z á g

Art always has its 
consequences
• STARA ZGRADA MUZEJA 
SUVREMENE UMJETNOSTI
www.artalways.org
Z ÁGR ÁB

2010. 05. 08 — 06. 02.

Í r o r s z á g

Carlos Garaicoa
• IRISH MUSEUM OF MODERN 
ART
www.imma.ie
DUBLIN

2009. 06. 10 — 2010. 09. 05.

L e n g y e l o r s z á g

Gender Check! Femininity 
and Masculinity in the Art of 
Eastern Europe
• ZACHETA NARODOWA 
GALERIA SZTUKI
www.zacheta.art.pl.
VAR SÓ

2010. 03. 20 — 06. 13.

L u x e m b u r g

Sketches of Space
• MUDAM LUXEMBOURG
www.mudam.lu
LUXEMBOURG

2010. 06. 19 — 09. 19. 

N a g y - B r i t a n n i a

Harri Palviranta and CJ 
Clarke
Playgrounds
• BELFAST EXPOSED, BELFAST
www.belfastexposed.org
BELFA S T

2010. 04. 22 — 05. 28.

Angela de la Cruz
After
Anna Maria Maiolino
Continuous
• CAMDEN ARTS CENTRE
www.camdenartscentre.org
LONDON

2010. 04. 01 — 05. 30.

Joana Hadjithomas and 
Khalil Joreige / Eileen 
Simpson and Ben White
I Want to See / Struggle in 
Jerash
• GASWORKS
www.gasworks.org.uk
LONDON

2010. 04. 16 — 05. 30.

Irving Penn
Portraits
• NATIONAL PORTRAIT 
GALLERY
www.npg.org.uk
LONDON

2010. 02. 18 — 06. 06.

Johanna Billing
I’m Lost Without Your 
Rhythm,
Maria Pask
Déjà vu
• MODERN ART OXFORD
www.modernartoxford.org.uk
OXFORD

2010. 04. 17 — 06. 06.

‚We are all mad here’: Alice 
in popular culture
• V&A
www.vam.ac.uk
LONDON

2010. 03. 05 — 06. 12.

Raqs Media Collective
The Things That Happen 
When Falling in Love 
• BALTIC CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART
www.balticmill.com
G AT ESHE AD

2010. 04. 02 — 06. 20.

Relics of old London: 
Photography and the spirit 
of the city
• ROYAL ACADEMY OF ARTS
www.royalacademy.org.uk
LONDON

2010. 02. 10 — 06. 22.

Henry Moore
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2010. 02. 24 — 08. 08.

David Adjaye
Urban Africa
• DESIGN MUSEUM
www.designmuseum.org
LONDON

2010. 03. 31 — 09. 05.

N é m e t o r s z á g

Maria Lassnig
It’s art that keeps one ever 
younger
• LENBACHHAUS / KUNSTBAU
www.lenbachhaus.de
MÜNCHEN

2010. 02. 27 — 05. 30.

Thomas Zipp 
(WHITE REFORMATION CO-
OP) MENS SANA IN CORPORE 
SANO
• KUNSTHALLE FRIDERICIANUM
www.fridericianum-kassel.de
K A SSEL

2010. 03. 13 — 06. 13.

Symmetrical Art from 
Hungary
• ZKM / MUSEUM FÜR NEUE 
KUNST
www.zkm.de
K ARL SRUHE

2010. 04. 25 — 06. 20.

Tobias Zielony
• KUNSTVEREIN IN HAMBURG
www.kunstverein.de
HA MBURG

2010. 06. 05 — 07. 04.

Agents & Provocateurs
• HMKV IM DORTMUNDER U
www.hmkv.de
DORTMUND

2010. 05. 14 — 07. 18.

Julia Stoschek Collection —  
I want to see how you see
• DEICHTORHALLEN HAMBURG
www.deichtorhallen.de
HA MBURG

2010. 04. 16 — 07. 25.

Ernst Ludwig Kirchner
Retrospective
• STÄDEL MUSEM
www.staedelmuseum.de
FR ANKFURT A M M AIN

2010. 04. 23 — 07. 25.

Robert Wilson
Video Portraits
• ZKM / MUSEUM FÜR NEUE 
KUNST
www.zkm.de
K ARL SRUHE

2010. 05. 13 — 08. 22.

Celluloid
• SCHIRN KUNSTHALLE
www.schirn-kunsthalle.de
FR ANKFURT

2010. 06. 02 — 08. 29.

Bruce Naumam
Dream Passage
• HAMBURGER BAHNHOF — 
MUSEUM FÜR GEGENWART 
www.hamburgerbahnhof.de
BERLIN

2010. 05. 28 — 10. 10.

O l a s z o r s z á g

I mutanti / Les mutants
• ACADEMIE DE FRANCE À 
ROME — VILLA MEDICI
www.villamedici.it
RÓM A

2010. 03. 30 — 06. 06.

Francesco Jodice
Citytellers
• MAMBO
www.mambo-bologna.org
BOLOGNA

2010. 04. 23 — 06. 06.

Zuzanna Janin 
Obviously Cases of Madness 
Do Happen in Asylous This 
Isolated
• FEDERICO BIANCHI 
CONTEMPORARY ART LECCO
www.federicobianchigallery.com
MIL ÁNÓ

2010. 05. 03 — 06. 26.

As soon as possible / 
Acceleration in 
contemporary society
• CENTRO DI CULTURA 
CONTEMPORANEA STROZZINA 
www.strozzina.org
FIRENZE

2010. 05. 04 — 07. 14.

Fellini
Dall’Italia alla luna
• MAMBO
www.mambo-bologna.org
BOLOGNA

2010. 03. 25 — 07. 25.

Alessandro Mendini
• MUSEO DELLE ARTI 
CATANZARO (MARCA)
www.museomarca.com
C ATANZ ARO

2010. 04. 11 — 07. 25.

O r o s z o r s z á g

The Eighth International 
Photography Month in 
Moscow / «Photobiennale 
2010»
• EKATERINA FOUNDATION
www.ekaterina-foundation.
ru/eng/
MOSZK VA

2010. 04. 10 — 06. 06.

Mark Rothko
Into an Unknown World 
• GARAGE: CENTER OF 
CONTEMPORARY ART
www.garageccc.com
MOSZK VA

2010. 04. 23 — 08. 14.

P o r t u g á l i a

The video works of Dara 
Birnbaum 
• MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DA 
FUNDAÇÃO DE SERRALVES
www.serralves.pt
P ORTO

2010. 03. 27 — 07. 04.

R o m á n i a

Gili Mocanu
Each of those two moments
• MNAC 
www.mnac.ro
BUK ARES T

2010. 03. 31 — 06. 27.

Paris / Design en mutation
• MNAC 
www.mnac.ro
BUK ARES T

2010. 05. 05 — 06. 30.

S p a n y o l o r s z á g

El proceso como paradigma 
• LABORAL CENTRO DE ARTE Y 
CREACIÓN INDUSTRIAL
www.laboralcentrodearte.org
GIJÓN 

2010. 04. 23 — 08. 30.

Robert Rauschenberg
Gluts
• GUGGENHEIM MUSEUM 
BILBAO
www.guggenheim-bilbao.es
BILB AO

2010. 02. 13 — 09. 12.

Measurable
CENTRO DE ARTE Y 
NATURALEZA (CDAN)
http://www.cdan.es/
HUESC A 

2010. 05. 14 — 09. 19.

Anish Kapoor
• GUGGENHEIM MUSEUM 
BILBAO
www.guggenheim-bilbao.es
BILB AO

2010. 03. 16 — 10. 12.

S v á j c

PRESS ART — Werke aus der 
Sammlung Annette und 
Peter Nobel
• KUNSTMUSEUM ST.GALLEN
www.kunstmuseumsg.ch 
S T.G ALLEN

2010. 01. 30 — 06. 20.

Reference and Affinity
• KUNSTMUZEUM LUZERN
www.kunstmuseumluzern.ch
LUZERN

2010. 02. 27 — 06. 27.

Luis Camnitzer 
• DAROS-LATINAMERICA AG
www.daros-latinamerica.net
ZÜRICH

2010. 03. 11 — 07. 04.

Adrian Paci 
• KUNSTHAUS
www.kunsthaus.ch
ZÜRICH

2010. 06. 04 — 08. 22.

Where Three Dreams Cross 
— 150 Years of Photography 
from India, Pakistan, and 
Bangladesh
• FOTOMUSEUM WINTERTHUR
www.fotomuseum.ch
W IN T ERT HUR (ZURICH)

2010. 06. 12 — 08. 22.

Jean-Michel Basquiat 
(1960–1988)
• FONDATION BEYELER
www.beyeler.com
B A SEL

2010. 05. 09 — 09. 05.

Thomas Struth
• KUNSTHAUS
www.kunsthaus.ch
ZÜRICH

2010. 06. 11 — 09. 12.

S v é d o r s z á g

Keren Cytter
• MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se
S TOCKHOLM

2010. 05. 08 — 08. 15

Pascale Marthine Tayou 
• MALMÖ KONSTHALL
www.konsthall.malmo.se
M ALMÖ

2010. 05. 22 — 08. 22

New Nordic Photography 
2010
• HASSELBLAD CENTER
www.hasselbladcenter.se
GÖT EBORG

2010. 05. 29 — 08. 22.

Ed Ruscha
Fifty Years of Painting
• MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se
S TOCKHOLM

2010. 05. 29 — 09. 05

T ö r ö k o r s z á g

From Traditional to 
Contemporary: Cultural 
Memory in Modern Turkish 
Art
• ISTANBUL MODERN
www.istanbulmodern.org
IS TANBUL

2010. 02. 17 — 05. 23.

Starter
• ARTER SANAT IÇIN ALAN / 
SPACE FOR ART
www.arter.org.tr
IS TANBUL

2010. 05. 08 — 09. 19.

U k r a j n a

Sexuality and 
transcendence
• PINCHUKARTCENTRE
http://pinchukartcentre.org
KIJE V

2010. 04. 24 — 09. 19.

KÜLFÖLD /AMERIKA

U S A

2010 Whitney Biennial
• WHITNEY MUSEUM OF 
AMERICAN ART
www.whitney.org
NE W YORK

2010. 02. 25 — 05. 30.

John Gerrard
Directions 
• HIRSHHORN MUSEUM AND 
SCULPTURE GARDEN
http://hirshhorn.si.edu/
WA SHING TON

2009. 11. 05 — 2010. 05. 31.

Skin Fruit: Selections from 
the Dakis Joannou 
Collection / Curated by jeff 
Koons
• NEW MUSEUM
www.newmuseum.org
NE W YORK 

2010. 03. 03 — 06. 06.

Christian Boltanski
No Man’s Land
• PARK AVENUE ARMORY
www.armoryonpark.org
NE W YORK

2010. 05. 14 — 06. 13.

Las Vegas Studio: Images from
the Archives of Robert Venturi 
and Denise Scott Brown
• THE MUSEUM OF 
CONTEMPORARY ART (MOCA)
www.moca.org
LOS ANGELES

2010. 03. 21 — 06. 20.

The View from Here
• SAN FRANCISCO MUSEUM OF 
MODERN ART
www.sfmoma.org
SAN FR ANCISCO

2010. 01. 16 — 06. 27.

Malevich in Focus: 
1912–1922
• SOLOMON R. GUGGENHEIM 
MUSEUM
www.guggenheim.org
NE W YORK

2010. 02. 19 — 06. 30.

The New Typography 
• THE MUSEUM OF MODERN 
ART (MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2009. 12. 23 — 2010. 07. 12.

Recollection: Lorna Simpson
• WALKER ART CENTER
www.walkerart.org/
MINNE AP OLIS

2010. 03. 25 — 07. 18.

The Talent Show
• WALKER ART CENTER
www.walkerart.org/
MINNE AP OLIS

2010. 04. 10 — 08. 15.

The Modern Myth: Drawing 
Mythologies in Modern Times
• THE MUSEUM OF MODERN 
ART (MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2010. 03. 10 — 09. 06.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 2010. szeptemberében indunak a  

Múzeumi menedzsment és Kultúramenedzsment szakirányú továbbképzések.  

A szakokról és a felvételiről bővebb információk a www.mome.hu honlapon olvashatók.  

Jelentkezési határidő: 2010. május 26.



VIDEO ART FESTIVAL BUDAPEST

June 1–6, 2010, Merlin • 1052 Budapest, Gerlóczy u. 4. • Guest Country: Austria • www.crosstalk.hu

Johanna Reich: Line III, Videopainting, 2008, dv, pal, 2’00
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