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6nése között. Ez nyitja meg a művész és tudós 

magatartása közötti átjárót. Assmann megfo-

galmazása szerint a művész emlékezete abban 

különbözik a tudós magatartásától, hogy az 

időrétegeket saját belső logikája szerint struk-

turálja; az így körvonalazódó „memoria mundi” 

alaphangjaiban egybecseng Kőnig saját bejáratú 

csodakamrájával, korai Orbis pictusával. 

A rom ebben az olvasatban a régészet terméke, 

történeti értelemben sosem létezett kulturális 

kontrukció, önmagában értelmezhető esztéti-

kai tárgy. Kőnig képeinek egyedüli és kizáróla-

gos tárgyai az antik oszloptöredékek. Ezúttal 

lemondva a régész analitikus kutatásáról, frag-

mentumait szándékosan eloldja konkrét időtől 

és helytől. Így válik tárgyává az antik örökség 

maga, pontosabban ennek a közös örökség-

nek az az esztétizált formája, ami kulturálisan 

meghatározza a hozzá fűződő viszonyunkat. 

A kezdeti dokumentatív leírásokat romanti-

kus rom-parafrázisok követték, ám idővel a 

kannelúrázott oszlop önelvű képi jellé tisztult, 

olyan elvont vizuális formulává, amely belső ará-

nyossága folytán alkalmas elvont képi tartalmak 

megjelenítésére. Az antik romok Kőnig képein 

nem a pusztulás metaforái, sokkal inkább — Aby 

Warburg értelmezése nyomán — vizuális emlék-

jelek, az idő „energiakonzervjei”. 

Kőnig oszlopciklusa technikai sokszínűsége elle-

nére is épp olyan egyszólamú és világos, mint 

tárgya maga: a dór oszlop. A mediterráneum 

alaptónusait megidéző kék-fehér olajképeken, 

akvarelleken és domborműveken a dór oszlop 

a művészi szépség alapmodulja. Vitruvius nyo-

mán maga a törvény, a szabály, a kánon. Erejét 

csak fokozzák apró szabálytanságai, a mészkő 

közelnézetre feltáruló természetes alakzatai.  

Az összkép repetitív ritmusában e gondosan 

megmunkált, manuális részletek nyújtják a 

második szólamot. A mérték és arányosság 

archaikus rendjét csak egyetlen erő, az organi-

kus növekedés vitális ereje írja felül, ami olykor 

megcsavarja, máskor prizmatikusan megtöri 

szabályos ritmusukat. A kánon szilárd állandósá-

gát ez a folytonos változás, növekedés írja felül, 

az életenergiáktól duzzadó alakzatok kirob-

banó lendülete vagy a víztükörben fodrozódó 

kannelúrák illékony látványa. 

Kőnig művei ebben az értelemben elmélkedé-

sek rend és harmónia esélyeiről, történetek a 

szabályos művészi szépség keresésének, meg-

találásának és megértésének hosszú folyama-

táról. Egy belső zarándoklat dokumentumai. 

Elgondolkodtató monumentumok egy olyan 

kulturális közegben, amelynek ma lételeme a 

harc, színtere a közélet, alaphangja a politikum. 

Ebből a nézőpontból a tárlat befogadó helye, 

a székesfehérvári István Király Múzeum is 

jelentőséget nyer, hiszen az oszlopvariációkat 

belemeríti a királyi város évezredes időkútjába. 

Hazatér.
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Mieke Bal holland kultúrteoretikus és művész a vizuális esszencializmusról írva 

a „vizualitás rezsimjének” nevezi korunkat, amelyben a képek különös erővel 

kényszerítik ránk jelenlétüket.1 A mű-tárgyak helyét egyre nehezebb megtalálni 

és értelmezni a mindennapi és a művészeti jelentések sokszor áttekinthetetlen 

hálójában, így a kontextusokat kereső kiállítások — a némileg leírt művészet-

történet segítségével — mégiscsak fogódzókat adhatnak. A kép mibenlétéről 

gondolkodni aktuálisabb, mint valaha: egyelőre biztosan törődnünk kell a kortárs 

ikonokkal. 

A Kepes Intézet kiállításán látható műveket egy több mint 3500 darabot számláló 

kollekcióból, Antal Péter műgyűjtő anyagából válogatták a kurátorok.2 A rendezés 

eredményeként nem egyféle didaktikus történetre helyeződik a hangsúly, hanem 

egy intuitív, a gyűjtő szemével láttató szempontrendszer kerekedik felül. Ekkora 

anyag esetében adódhatott volna az időbeli folytonosság mellett többféle rende-

zőelv is, de a bonyolultabb megoldásokat kerülve, úgy tűnik, a szín dominanciája 

lett a meghatározó. Az Antal-Lusztig gyűjteményről köztudott, hogy múzeumi 

kvalitású; időbeli léptéke (19. század vége — 21. század eleje) megnehezíti a rákö-

zelítést és az összehasonlításokat — közel másfél évszázad magyar művészetébe 

illeszkedik fokozatosan egy jelentős kortárs nemzetközi anyag, és a gyűjtemé-

nyezés új szempontjai válnak világossá: az érdeklődés fókuszába a monokróm 

művek kerülnek. A Kepes Intézet építészetileg újragondolt terei, az eredeti épület 

átmentett architektúrája azonban megengedte volna a lazább rendezést, keve-

sebb anyaggal is.

Az Antal-Lusztig gyűjteményből — amelynek egy része a pécsi Modern Magyar 

Képtárban is helyet kapott egy ideig, majd végleg visszatért Debrecenbe — itt 

egy új válogatásban a modern magyar művészet legizgalmasabb darabjai kerül-

tek a falakra: a Nyolcakhoz közel álló expresszívebb Nemes Lampérth József és 

Mattis Teutsch János (1910–1920-as évek), az avantgarde (Bortnyik Sándor,  

Péri László és Kassák Lajos az 1910−20-as évektől az 1960-as évekig) és 

Moholy-Nagy László különböző időszakokból válogatott művei (1910–1946).  

A másik nagy csomópontot a Szentendrei és az Európai Iskola konstruktív-szürre-

alista félabsztrakciója jelenti (többek között Korniss Dezső, Ország Lili, Vajda 

Lajos), több Barcsay-művel kiegészülve az ötvenes évektől a hetvenes évek 

geometrikus absztrakciójáig. Az időbeli átmenetet az expresszívebb Schaár, 

Tóth Menyhért, Veszelszky, Reigl, valamint a konkrét művek (Vera Molnár, 

Maurer, Hencze, Fajó) képviselik, ezek közé illeszkednek a kortárs monokróm 

képek — azonban nincs sok értelme ennél bővebb stílustörténetet felvázolni a 

mintegy kétszáz kiállított mű kapcsán.

Magyarországon talán a (fél)absztrakció hagyományaihoz a legkönnyebb visz-

szanyúlni — a nem-ábrázoló, konkrét, újkonstruktivista festészet létjogosultsága 

részben „igazolt”, a monokrómnak azonban még mindig bizonytalan a helye a 

magyar művészet be- és elfogadástörténetében. Egy ilyen szituációban a Kepes 

Intézet kiállításán a korábbi művek kikerülnek az eredetileg stiláris azonosságba, 

meghatározottságba kényszerített múzeumi aurából, az egyszínű képek pedig 

1  Bal, Mieke: Visual essentialism and the object of visual culture. Journal of Visual Culture, London: 
SAGE Publications, 2003. Az előzmények között lásd többek között: Debord, Guy: La Société du 
spectacle (A spektákulum társadalma), 1967 és Jay, Martin: Scopic Regimes of Modernity, 1988
2  Erdész László és Konkoly Ágnes 
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már nem a művészet vakfoltjaiként léteznek — 

itt épp a múzeumi történeti folytonosság válik 

másodlagossá. 

Ennek ellentmondhat, hogy valójában különböző 

festői módszerekről van szó, hiszen a Nyol-

cak és később az Európai Iskola, bár különböző 

módon, de a tárgyhoz való kötődésében és 

festői eszközeinek használatában az absztrak-

ció Franciaországból hozott szellemi forrásait 

és festészeti felfogását integrálta, miközben 

Moholyék az orosz konstruktivizmust (ráadásul, 

mint Bortnyik, többen felhagynak az avantgarde 

lelkesedéssel és visszatérnek, mondjuk, a natu-

ralista képcsináláshoz). A kilencvenes évek 

magyar monokróm iskolája pedig — csak rész-

ben — a malevicsi és mondriani szuprematista-

transzcendens, illetve racionalista szálakat fűzte 

tovább. Azokat a képi konstrukciós elemeket, 

amelyeket a kubizmus, majd az avantgarde 

használt, a történeti radikális (és így a mono-

króm) festészet teljesen megbontja — és nem-

csak formai dekonstruálásról van szó, hanem a 

társadalomhoz, a nézőhöz kötődő viszonyról is. 

Ilyen szempontból az előbbiek — a konstruktivis-

ták, az aktivisták — szociálisan érzékeny irányba 

mozdultak, míg az új festészet a teljes autonó-

miát hangsúlyozza. (És itt érdemes lenne rögtön 

e történettől elszakítani az amerikai absztrakt expresszionista kötődéseket is: 

Barnett Newman, Rothko referenciális elemekkel telített „monokrómjait”.)

Nincs más lehetőségünk tehát, mint közelebb kerülni e szélsőséges festészeti 

metódusokhoz: az itt kiállított műcsoportok esetében akarva-akaratlanul — a 

színhangsúlyokon felül — minden egyes kép a festők gesztusaira tereli a néző 

figyelmét. A korai művek esetében — mint pl. Nemes Lampérth A Nagybányai 

boglya (1910 körül) — a tárgy már szinte indifferens módon jelenik meg, de exp-

resszív ereje megfelelő párhuzamba kerül Rene Rietmayer objektekké táguló 

műveivel (Innes, 12 db festett kocka, 2004). Nemes Lampérth olyan színdina-

mikával, a kiegészítő színekkel dolgozik, amelynek konvencionalitásától egyéb-

ként egy-két évvel később a radikális festészet előzményeként sokat emlegetett 

Rodcsenko-mű, a Tiszta vörös, tiszta sárga, tiszta kék (1921) fordult el, azzal, 

hogy három külön vászonra különítette el a három alapszínt. E kép és Malevics 

monokróm ikonjai a forrásai a mai radikális festészetnek, amelyek azonban a 

reprezentáció ultima ratio-jaiként mégsem tudták beteljesíteni végső szerepüket. 

Nyilvánvalóan nem a festészet végének diktátumai e képek, hanem „a művészeti 

gyakorlatok konvencióinak határait rögzítik”.3 

A felfokozott narratívakeresés évei, az új médiumok és a társadalmi kérdése-

ket beszippantó objektek, installációk megjelenésének ideje itthon egyébként 

átfedésbe került a monokróm-történettel — visszatekintve a művészeti rend-

szerváltások egyik legizgalmasabb korszakának nevezhetjük. Azt, hogy van-e 

Magyarországon monokróm művészet és milyen a kapcsolata a nemzetközi 

szcénával, első alkalommal a Műcsarnok 2002-es monokróm kiállítása4 próbálta 

3  Erről többek között lásd Foster, Hal: The Return of the Real — the Avant-garde at the End of the 
Century. An October Book, London: MIT Press, 1996
4  A szín önálló élete. Kurátorok: Mayer—Fehr—Gál—Sturcz. Műcsarnok, 2002

Párbeszéd. Modern / Kortárs / Monokróm
Enteriőr részlet a kiállításról, Kepes Intézet, Eger, 2013
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6megválaszolni. A válaszok valójában különböz-

tek, és nem feleltek meg teljes egészében a 

monokróm doktrínájának (sok esetben az anali-

tikus festészet felé mutattak a képek). A Kepes 

Intézetben ugyan többirányú a „párbeszéd”, de 

így is nyilvánvaló, hogy fontos művek láthatók 

(Hartwig Kompa, Rolf Rose, Peter Tollens, 

Jason Martin).

Amikor 1990-ben KÁROLYI ZSIGMOND főisko-

lás osztálya elé tárta a monokróm-programot,5 

többféle kiindulópont létezett. Lehetséges volt 

az a fajta képanalízis is, mint Szabó Dezsőé: 

a lakkfelület, amelynek esetében a lehető leg-

reduktívabb festői faktúra hordoz egy magát 

az anyagot tagadó, önfelszámoló tartalmat 

(DeLuxe, 2007-2008 és Retina, 2007). Az anya-

gok tulajdonságaiból fakadóan az olajfesték 

biztosan nem, a szilikon (Frank Piasta: Lichte 

orange, 2002) vagy az akril azonban képes erre 

(Marcia Hafif: Heliogen blue, 2000). Más-

részt, és ezért radikális a folyamat, a festé-

szeti objektummal kapcsolatos minden egyes 

probléma preferenciaként jelenhet meg: kiderült, 

hogy a kép oldalának is van esztétikája (Gál 

András: Wien/ani lonic painting, 2001) — vagy 

nincs, mert valójában kétdimenziós tárgyról, 

síkról beszélünk. Itt az ecsetvonás individua-

lizálódik, a festék taktilitása pedig szenzuális 

„teher” a szemnek, vagyis, ezek a képek más-

részről mégiscsak feltűnően materiálisak (Jakob 

Gasteiger: 16.11.,1996; Sakurai: Brooklyn 

Bridge, 5.,6.,7., 2007). 

A kiállításban e szempontok mint lehetséges 

hangsúlyok kissé elvesznek. Veszelszky Béla 

(Táj, 1964) például az optikai felületről, a tárgy 

előtűnéséről és eltűnéséről szól, míg a mellette 

látható Erdélyi Gábor kép (Cím?, 2010) vékony 

színes festékkerettel körbevont képe a mono-

króm akadémikusságát írja ironikusan felül, 

másrészt azonban éppen e különbségek okán 

erősödnek fel a lehetséges áthallások a diszcip-

lináris monokróm és a festői megoldások tekin-

tetében lehetséges monokróm képek között. 

Szintén ilyen határhelyzetet teremt, ha a forma 

nem direkt módon, hanem a festék tulajdon-

ságai által determináltan jelenik meg az egy-

színű felületen (Bernáth András: Objektum 

No.119, 1998, Károlyi Zsigmond: VWF, 1995). 

A monokromitás szentségében az előállítható 

képek száma végtelen, a repetíciónak is kitün-

tetett szerep jut (Christiane Conrad képso-

rozata). 

A radikális festészet semmiképpen nem jelenti 

a képi tradícióktól való teljes elfordulást, bár 

mélyen benne van az avant-garde kritikája. Álta-

lában a festő számára az analízis — az önanalí-

zisen kívül — az esztétikai konvenciókhoz való 

5  Erről részletesebben lásd Páldi Lívia: A monokróm kaland 
és Sturcz János: „Látod, amit látsz”. In: A szín önálló élete. 
Colour − A Life of its Own. Katalógus. Szerk.: Mayer Marianna. 
Budapest: Műcsarnok, 2002

Sakurai
Brooklyn Bridge, 5., 2007 

Károlyi Zsigmond
VWF, 1995
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viszonyulást jelenti, és ez az aktus egészen más 

megközelítést jelent, mint a nézőét: egyrészt a 

művész elkerülhetetlenül konstituálja az addig 

ismert formarendszereket, másrészt jó esetben, 

modernistaként, távolabb is lép attól. Ellentét-

ben a rothko-i post painterly abstractionnal, a 

radikális festő a festészeti eszközökkel készült 

képre mégis csak mint színre és felületre redu-

kált, független objektumra tekint, annak belső 

formalizmusa nélkül. Azonban tévedés, hogy 

„felszámolja” a képet  — akkor sem számolja 

fel, ha szándéka szerint minimalizálja a festői 

aktust vagy a felületet, vagy a képet mint elmé-

leti síkot kezeli. 

Éppen így nem lehet kikerülni a kérdést, misze-

rint a „kép nélküli kép” esetében hol a helye 

az imaginációnak. Deleuze eredetileg Bacon-re 

vonatkozó megjegyzésének, miszerint „tévedés, 

hogy a festő egy fehér felületen dolgozik […], 

mivel még bármilyen jelet ejtene rajta, a vászon 

már lehetséges képek sokaságával telített”,6 itt 

kitüntetetten igaznak kell lennie. Ezek a látszó-

lag kiüresített képek a megvalósulásuk utáni 

pillanatoktól kezdve is éppen azt az érzetet erő-

6  Deleuze, Gilles: Francis Bacon: The Logic of Sensation. 
New York: Continuum Books, 2003. 71. 

sítik fel, miszerint „látnom kell” benne valamit. A néző egyébként — érthető 

módon — tart ettől az aktustól, hiszen általában hozzászoktunk, hogy minél több 

a képi információ, látszólag annál könnyebb tudásunkkal körbevenni. Goodmantól 

már ismert probléma, hogy nyelv nélkül nincsen kép,7 de a verbalitás egyben 

a visszájára is fordítja a látható és nem látható dolgokhoz kötődő ábrázolást: 

fogalmi elemekből épített struktúrákat állít elénk. A képmás hiánya — ami a kép 

olvasását megnehezíti — tehát nem jelent abszolút értelemben vett referen-

cianélküliséget, és bár ha nem is ahhoz a valósághoz közelít, amely mindennapi 

szavainkkal kimondható, de egyébként nem idegen tőle, csak éppen az élő és 

felismerhető formák, „figurák” utánzataival manipuláló művekhez képest más-

féle fel- és megismeréshez visz közelebb. Egyébként is: a művészeti manifesz-

tumokkal, stílusdefiníciókkal 2000 után már nehéz bármit is kezdeni; a vizualitás 

egy egészen különböző társadalmi és technológiai közegéből tekintünk most 

a monokróm képekre. Lehetséges, hogy újra kell gondolni a viszonyokat: nem 

ikonoklasztikus képi bombákként kezelni őket, hanem mondjuk a társadalom 

autoritásának tabula rasa-iként. 

Újrakezdődhet a festészet ideje? Ma, a hatvanas és hetvenes évek „radikális” 

világától eltérően, virtuális terekbe is kényszerítve, a digitális kultúra, a „social 

media” bűvöletében, másrészt a társadalmi konstrukciókat előtérbe helyező 

többdimenziós képi világok mellett, az eklekticizmussal még mindig küszködő 

kortárs festészeti figuralitás határain kérdéses és elgondolkodtató, milyen képek-

ben látjuk meg önmagunkat. Ez a kiállítás — ilyen értelemben — feltűnő érzéki és 

szellemi összhatások lehetséges kombinációja: szó szerint vizuális élmény.

7  Goodman, Nelson: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Harvard University−The 
Hobbs-Merrill Company, Inc., 1968

Bernáth András
Objektum No.119

Christiane Conrad
Maigrün, 2007


