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AZ ÜRESSÉG POETIK ÁJA

OSAS – FUGA
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Még ma is könnyen megragadunk abban az öncsalásban, miszerint a tudás 
csak annak ismeretéből áll, amit a mindennapi életben permanens módon 
felhasználunk. Ez persze nem több, mint egyfajta mechanikus tudás.  
Életünk során azonban nem annyira egyszerű elkerülni azokat a helyze-
teket, amikor új problémák elé kerülünk, választanunk, döntenünk kell. 
Kevés frusztrálóbb érzés létezik, mint a döntésképtelenségből eredő, szo-
rongásig fokozódó ijedelem. Ilyenkor nincs miben megkapaszkodni, nincs 
mit kikerülni, nincs mit nézni. Ezzel egy időben a kitérés és látás, valamint 
a megragadás kétségbeesett reflexei egyformán sejtetik az elérhetetlen, 
eltávolíthatatlan és láthatatlan, végeláthatatlan kiterjedést. Erőteljesen 
jelenik meg ez a bántóan kellemetlen gondolat valamely fogalmi vagy 
tárgyi meghatározás során. Amennyiben bizonytalanok vagyunk abban, 
hogy mit látunk, ha egyszerre többféleképpen is értelmezhetjük azt, amit 
hallunk, ha könnyen át tudunk lépni az egyik értelmezési tartományból 
vagy kontextusból a másikba, akkoraz előttünk lévő tárgy is kilép abból a 
fizikai térből, amelybe a fogalmi felismerésünk már beszorította. 
Érdemes e tekintetben megvizsgálni, hogy milyen stratégiákat dolgoz-
tak ki ennek a paradox helyzetnek a feloldására a természettudományok, 
valamint a művészet.  A természettudományokban meghatározó szerepe 
van annak a felfedezésnek, hogy egyáltalán lehetséges egy másfajta, a 
mi kaotikus létünktől eltérő, rendezettebb univerzum. Egy műalkotás 
is kiemel a való világból, de főként azokat a rétegeket hozza elő, amelyek 
általában háttérben maradnak, vagy tudatalattink részei. Általuk valami 
új lép az életünkbe úgy, hogy bizonyos szempontból teljessé teszi eddigi 
képünket, és az új kép magába foglalja a régit. Az a világ viszont, ahová a 
természettudományok vezetnek bennünket, nem kiteljesedéssel, hanem 
éppen fordítva, folyamatos szűkítéssel keletkezik. Éppen azért lehetséges 
benne a rend, mert azt ragadja csak ki, ami egzakt, és vonzereje abban 
rejlik, hogy így is meglepően kerek egész tárul elénk. Mindezek ellenére 
mindkét világot tekinthetjük teljesnek; a természettudományok minél 
kevesebbre, egy körülhatárolható valamire irányítják figyelmüket, és 

ezen keresztül teremtik meg az egészet, míg 
a művészet sokkal holisztikusabban ragadja 
meg, és mindent magába foglalóan hozza 
létre, alkotja meg az emberi világot.
Ennek a két, egymással ellentétes megis-
merési folyamatnak az átjárhatóságával, 
párbeszédével, valamint az általuk vizsgált 
üresség és ismeretlen vizuális determinál-
hatóságával foglakozott a nyílt Struktúrák 
Művészeti Egyesület (OSAS) nem rég zárult 
Fuga című kiállítása. Az OSAS, mint intéz-
mény az intézményben, 2006 óta önálló 
kiállítás-sorozattal van jelen a Vasarely 
Múzeum életében. Az egyesület a projektjein 
keresztül a magyar művészetben a 20. század 
elejétől fogva progresszív hagyománynak 
tekintett geometrikus-konkrét irányzat 
folyamatosságát ig yekszik fenntartani.  
Tárlataikban visszatérő problémaként jele-
nik meg a különböző határterületek analizá-
lása, legyen szó a vizuális észlelés korlátairól, 
a valóság és a virtualitás közötti tudatkü-
szöbről vagy a művészet és társtudományai 
közti párhuzamokról. Ezen a bemutatón a 
határfelületek azonban egyfajta definíciós, 
vagy látásmódunkat befolyásoló eszközként 
keltek önálló életre. A tereket elválasztó fal 
szűrőként funkcionál, egyfelől egyesít, hal-
mazokba tesz, de egyben el is választ más 
közegektől. Másrészről arra a pillanatnyi 
kihagyásra, üresjáratra terelődött a figyelem, 

ahol a tér és az idő alakváltozásai, elmozdu-
lásai megvalósulnak.
Ugyanakkor a kiállítás koncepciója vagy 
inkább csak – ismeretlen szerzőjű – felvezető 
szövegének sorai közt olvasva elég hamar 
szembetűnt, hogy itt voltaképpen nem a bent 
és a kint, a szín és a vonal, a 0 és 1 dialektiká-
ját és annak megértését tűzte ki célul, hanem, 
hogy egy lendülettel azonnal magába, a vég-
telenül üres és ismeretlen zónába taszítsa a 
látogatót. 
Zuhanunk, kétségbeesetten próbálunk 
fogást keresni, de pontosan abban a szo-
rongással teli, abszolút vákuumban találjuk 
magunkat, amelyben az előttünk lévő tárgy 
elvész a különböző értelmezési tartomá-
nyokban. Ebben a térben csődöt mondanak 
mind a művészeti, mind pedig a természet-
tudományos analízis módszerei, hiszen itt 
nincsenek mögöttes rétegek, amiket előbá-
nyászhatunk, és nincs már hová szűkíteni 
a körülöttünk lévő teret. Jóformán nem is 
beszélhetünk megalapozott fogalmi struk-
túrák jelenlétéről. A szöveg egyszerre akart 
dimenziók közötti átlépésről, a különböző 

médiumok közti átjárhatóságról, párhuzamos ökoszisztémák és vizuális 
rendszerek kapcsolatáról, valóságrétegekről, téridő-modellekről, a fúgá-
ról, fraktálokról szólni, de a legtöbb esetben maximum egy szókapcsolat 
erejéig, ugyanis ezek a témafelvetések ténylegesen szinte csak jelzésérté-
kűen kerültek be a kiállítótérbe. A féltudományos megállapítások mögé 
történő elbújás rávilágított arra is, hogy a művészek saját komfortzónájukba 
zárkózva, hajlandóságot sem mutattak egy valódi vízió megteremtésére. 
Pedig kevés olyan, az OSAS-hoz hasonló művészeti csoportosulás léte-
zik, ahol a rendszerezés, a rendszerbe foglalásra törekvés, a szigorú 
algoritmusok követése mélyreható tudományos igényességgel, szigorú 
logikai következetességgel, matematikai összefügések alkalmazásával 
jelenik meg. Tagjai szinte egytől-egyik beilleszthetőek a „tudós-művész” 
archetípusába. Maurer Dóra –  az alapítók egyike – majdnem egész 
életművét átölelik a tiszta, egzakt, önmagukban érvényes konstruk-
ciókat létrehozó matematikai rendszerek, Gáyor Tibor és Megyik 
János pedig az építészetből eredeztethető, modellező, strukturális 
szerkesztésmódból építi fel saját geometrikus művészeti nyelvezetét. 
Az OSAS új tagjai közül mindenképpen érdemes megemlíteni Wolsky 
A ndr ást, a k i nem a k iszám ítot tság, hanem éppen el len kezőleg,  
a valószínűségszámítás segítségével generált számhalmazok alapján 
egy dobókocka számértékéhez rendeli képeinek formáit, és azok színeit.  
A meghívott kiállítók közül Saxon Szász János festői munkásságának fő 
sodrában a fraktálgeometriából származtatható, Polidimenzionális mezők-
nek nevezett, saját matematikai és fizikai törvényekkel rendelkező, önálló 
univerzumai állnak. Az előbb felsorolt alkotók rendszerező, konzekvens 
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művészeti magatartásából egyáltalán nem következik, hogy bármi is 
félrecsúszhatott volna a tárlaton, azonban ezek a világok legtöbbször 
csak önmagukban értelmezhetőek, az általuk alkalmazott törvények, 
törvényszerűségek, szerkezetek, mátrixok a mű határain túl lépve már 
nem biztos, hogy annyira egyértelműek. Emiatt elengedhetetlen lett volna 

egy, a kiállításon átívelő vizuális vagy logi-
kai narratíva, amely egyfelől közös nevezőt, 
keretet ad, másfelől megkönnyíti a művek 
közötti eligazodást. A matematikában a 
végtelen halmazt például nem tekinthet-
jük önmagában értelmes fogalomnak; egy 
végtelen halmazzal nem dolgozhatunk úgy, 
mint lezárt, a többivel azonos szinten lévő 
fogalommal, nem végezhetünk művelete-
ket vele, nem mondhatunk ki rá állításokat. 
Főleg ebben a kiállítási helyzetben, ahol az 
algebrától egészen a diszkrét matematikáig a 
legfőbb matematikai tudományágak vizuális 
reprezentációi egyszerre megjelentek, fele-
lőtlen és elhibázott döntés volt vezető nélkül 
hagyni a látogatót. Persze az sem lett volna 
megoldás, hogy faltól-falig teletapétázzák 
magyarázó szövegekkel a termeket. 
Mindazonáltal a tárlat komoly értéke, hogy 
az olyan klasszikusok, mint Maurer Dóra, 
Harasztÿ István, Haász István mellett a fia-
tal- és középgeneráció képviseletben bemu-
tatkozási lehetőséget kaphatott Jovánovics 
Tamás, Nagy Barbara és Peternák Anna. 
Értékelendő gesztusnak lehet tekinteni, 
hogy a művészcsoport külföldi művészek 
bevonásával igyekezett nemzetközi arculatot 
adni az eseménynek. 
A Fuga  leg főbb erénye még is az, hog y 
beemelte a vizualitás mellé a zenét. Igazából 
már a kiállítás címéből sejthető volt, hogy 
mindenképpen megjelenik valamilyen for-
mában a struktúraművészet J.S. Bach által 
halhatatlanná tett zenei műfaja, a fúga. A fúga 
előre megszerkesztett, többszólamú, rövid 
zenei frázisokból épül fel, amely a kompozíció 
dallami, harmóniai, ritmikai alapja, majd a 
zeneszerző ezt a sort kisebb-nagyobb idő-
közben kötött szerkesztési módban variálja 
a mű során. Ez a struktúra a zene hallgatása 
közben fokozatosan realizálódik bennünk. 
Kapcsolatokat írunk elő, azaz kategorizáljuk 
a felcsendülő hangokat, ami egyfajta asszo-
ciáción alapuló művészeti struktúraélményt 
vált ki a hallgatóból. Ennek az impressziónak 
a bemutatására az OSAS a Hermina Alkotó-
csoport két zeneszerzőjének, Balog Máté-
nak és Sándor Lászlónak egy-egy fúgáját 
helyezte a képi struktúrák mellé. Itt azonban 
nem maguk a zeneművek tették érdekessé a 
szituációt, hanem az alkotócsoport kompo-
nistái közt lezajlott levelezés, vita a fúgazenei 
forma 21. századi létjogosultságáról. A beszél-
getésben előkerült többek között az probléma, 
hogy kisajátította-e Bach ezt a műformát, 
hogy Bach után egyáltalán lehetséges-e új 
rétegeket hozzáadni a fúgához, vagy éppen 
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teljesen új terminológiák bevezetésére van 
szükség. Ugyanakkor, mint a képzőművészeti 
vonalnál, ez a levélváltás is a környezetétől 
hermetikusan elválaszott egységet alkotott 
a tárlaton. Hiába kerekedtek ki remek kér-
désfelvetések a zeneszerzők között, érezhető, 
hogy a bemutatott zenetörténeti, zenelméleti 
kitérő egyszerűen túl idegen volt még ebben 
a zavaros kiállítási szituációban is. A zene-
művek prezentációja során derült ki az a 
koncepciótlanság és káosz, amely az egész 
kiállítást meghatározta. Semmilyen logikai 
magyarázatot nem kaptunk arra vonatkozóan, 
hogy miért csak Sándor László Fúga című 
zeneműve volt meghallgatható, Balogh Máté 
(pszeudo) FÚGA for four undefined instruments 
című darabjának pedig miért csak a kottája 
volt látható? A levelezésből ugyan kiderült, 
hogy nem készült felvétel erről a fúgáról, 
ennek ellenére megmarad a kérdés, hogy 
ebben a formában mi értelme volt beemelni 
ezt a zeneművet a kiállításba? Mit tudott kez-
deni vele egy olyan látogató, aki mondjuk nem 
tud kottát olvasni? Pedig még a diskurzusban 
is szó esett arról, hogy volt lehetőség más meg-
lévő, feljátszott mű kiállítására.
Nem mehetünk el amellett, hogy ne néz-
nénk meg ennek a koncepciónélküliségnek 
a hátterét. Miként fentebb már levezettem, 
a kiváló művészek ellenére vízió és releváns, 
tisztázott problémafelvetés hiányában a 
művek egyszerűen elvesztek a légüres érben. 
Megmagyarázhatatlan azonban, hogy ezek 
a hibák miért nem akadtak fel sem az OSAS, 
sem pedig a Vasarely Múzeum belső szűrő-
jén. Viszont némileg tisztul a kép, ha ráné-
zünk a múzeum kiállításnaptárára. Pár kat-
tintást követően látható, hogy az intézmény 
tavaly júniusi újra nyitása óta megrendezett 
időszaki tárlatok mind az OSAS rendezé-
sében valósultak meg. Ez a gépszalag-szerű 
tempó pedig magában rejtette annak a veszé-
lyét, hogy ezek a sorozatgyártott kiállítások 
belátható időn belül kiüresednek, és nem 
lesznek többek egyszerű haknizásnál. Ebből 
adódóan érdemes lenne önvizsgálatot tar-
tania a művészeti csoportosulásnak, hogy 
mennyire éri meg nekik hónapról-hónapra 
telespammelni a múzeumot. Az intézményi 
szerep és a kiállításpolitika újra gondolása 
elkerülhetetlen a Vasarely esetében is, mert 
ha a múzeum képtelen lesz kijönni ebből a 
kényelmi helyzetből, és nem tud új irányokat, 
művészeket, művészcsoportokat bemutatni, 
később már a gyűjtemény is kevés lesz a 
közöny és érdektelenség önmagába zárkózó 
zónájából kilépni.
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