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Birkás Ákos előadásai az avantgárd haláláról

„A minden egyes újrakezdésben benne lakozó varázslat abban áll, hogy a megrekedt 
idő mozgásba lendül, hogy sokat ígérővé válik, hogy valakit magával ragad.” 

(Rüdiger Safranski: Idő)1

A művészettörténetben az új fo-
galma általában egy-egy adott korhoz köthető  Felbukkan már 
a reneszánsz idején, a 17  századi művészeti írók visszavetítik 
az ókor alkotóinak felfedezéseire; megjelenik az imitatio és az 
inventio ellentétpárja mögött, a régi és az új szembeállításának 
hátterében,2 a stílusok összefüggésében  Az új jelentésárnyalatai 
folyamatosan változnak: a szó 1600 körül még nem rendelkezik 
a későbbi pozitív jelentéssel,3 az csak a 17  és a 18  század közötti 
fogalom-átalakulások során tapad rá  A 17  században az újdon-
ság és az eredetiség már a művészeti rendszer alapját jelenti – 
szemben a vallás és a politika innovációellenességével 4 Mindez 
azonban mai szemmel a távoli múlt; az újdonság a művészetben 
a 20  század folyamán szorosan összefűződik az avantgárddal 
és az új kultuszával – minden poszt-jelenség is ebből indul ki  
Az újdonsággal párhuzamosan változik a megújulás fogalma is, 
amely mindig viszonyítást jelent a régihez, az egyes életművek-
re vetítve pedig a korábban megszokott elvetését, esetleg műfaji, 
technikai változtatást, és mindenképpen szemléletváltást 

A magyar képzőművészet közelmúltbeli történetében aligha 
találunk olyan alkotót, aki többször és radikálisabban újult vol-
na meg, mint Birkás Ákos  Életművére tekintve kiemelkedően 
fontosnak tűnnek a műfaji váltások, a motívumok metamorfó-

1 Safranski, Rüdiger: Idő, Typotex, Budapest, 2017, 12 
2 Lásd Białostocki, Jan: Régi és új a művészettörténetben, Corvina, Budapest, 1982 
3 Lásd Büttner, Nils: Das Neue und die Kategorie des Neuen in Haarlem um 

1600, in Pfisterer, Ulrich (szerk  ): Novità: Neuheitskonzepte in den Bildkünsten 
um 1600, Zürich, 2011, 87–109 

4 Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1997, 435 
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zisai, a művészi attitűd átalakulásai  A megújulás azért is tűn-
het kiemelkedő jelentőségűnek Birkás művészetében, mert az 
új melletti döntések folyamatos önreflexióval kapcsolódtak ösz-
sze  Előadásaiban, feljegyzéseiben, interjúiban gyakran kitért a 
megújulás okaira és lehetőségeire, saját pozíciójának átértéke-
lését mindig indokolta, elemezte  Megújulása több alkalommal 
is radikális volt, de korántsem végérvényes  Birkás elpusztította 
fiatalkori műveit, de mint kiderült, valamilyen formában mégis 
megőrizte őket  Elrejtette egyes régi alkotásait, elfordult tőlük, 
ugyanakkor utólag úgy tűnik, gondolkodásának hátterében, új 
művészi koncepcióinak kialakításában újra és újra előbukkan-
hattak  Életművének vizsgálatában ma a jól felismerhető cezúrák 
mellett fontosnak tűnnek a különböző korszakok hasonlóságai, a 
témák átmetsződései, a visszatérések is 

Birkás Ákos megújulásai közül kiemelkedik a nyolcvanas 
évek elejének radikális szemléletváltása, amelynek esszenciáját 
az a két előadás tartalmazta, amelyeket 1982 utolsó napjaiban 
tartott a Rabinec Stúdióban 5 A helyszín maga is a megújulás 
szimbóluma volt: a Rabinec6 1982-ben nyílt meg Kelemen Ká-
roly festőművész lakásán, s célja nem csupán az új festészeti tö-
rekvések bemutatása, de a stúdióhoz csatlakozó alkotók – keleti 
viszonyok között már nyugatinak tűnő – menedzselése is volt  
1982 végén itt voltak láthatóak Birkás Ákos új alkotásai, amelye-
ket Beke László frissen így jellemzett: „E fordulat jegyében érté-
kelendő Birkás Ákos bemutatkozása is, aki feltehetően szellemi 
provokációnak szánt, vastagon kent, merész színezésű, szim-
metrikus absztrakt festményeit (korábban hiperrealista volt, 
majd évekig fotó- és szöveges munkákkal foglalkozott!) helyzet-
elemző előadással egészítette ki ”7 A hetvenes évek konceptuális 
fotóműveit tehát festmények váltották fel, de az előadásokban a 
személyes művészi megújulás csupán a hátteret alkotta  Az elő-
térben az avantgárd halála, a modernből a posztmodernbe való 
átmenet, és az intézményes átalakulás reális lehetősége állt 

1982-ben már láthatóvá váltak a képzőművészeti intézmény-
rendszer 1980-ban felülről kezdeményezett átalakításának kör-
vonalai 8 A politikai és gazdasági reformokkal párhuzamosan a 
kultúrában is végrehajtott változtatások nyomán többek között 
átformálódott az állami vásárlások merev rendszere, és ismét en-

5 Az első előadás: Ki az áldozat? Ki a tettes? és Mi a teendő? 1982  december 17  
Aktuális levél 1, 1983  január, 19  A második előadás: Az avantgárd halála  1982  
december 30  Aktuális levél 1, 1983  január, 31 

6 Lásd Szoboszlai János: A Rabinec Galéria, in Keserü Katalin (szerk ): A modern 
poszt-jai, ELTE, Budapest, 1994, 249–252  Lásd még Nagy Kristóf: Rabinec 
Studio: The Commodification of Art in Late Socialist Hungary, 1982–1983, 
in Octavian Esanu (szerk ): Contemporary Art and Capitalist Modernization: A 
Transregional Perspective, Routledge, 2020 

7 Beke László: Tíz kortárs magyar kiállítás 1982 második feléből, Művészettörté-
neti Értesítő, 1982/4  326 

8 Részletesebben lásd Horváth György: A művészek bevonulása, Corvina, Buda-
pest, 2015 
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gedélyezték az alkotóközösségek működését  1982 végén új zsű-
rizési rend jelent meg, határozat született a Művészeti Alap mű-
kereskedelmi tevékenységének javításáról, művészetmenedzseri 
tevékenységének kiépítéséről  Az intézményes megújulás sok 
tekintetben visszatérést jelentett az 1968-as reformok szellemé-
hez, hatása pedig később a rendszerváltáson is jóval túlnyúlt 9 A 
hetvenes években a hivatalos és nem-hivatalos művészet szigorú 
elválasztásának alapvetéséből kiinduló neoavantgárd – és a neo-
avantgárdon kívüli alkotók többsége – ekkor a hatalom közöm-
bösségével és ezáltal korábban nem tapasztalt szabadságfokok 
lehetőségével szembesült  Ezzel párhuzamosan a hetvenes évek 
végétől Nyugatról egyre több információ érkezett a posztmo-
dern – elsősorban építészeti – diadalútjáról, az új festészet ameri-
kai majd európai sikereiről  Tulajdonképpen nemcsak a Rabinec 
Stúdió – amelynek előzményei Simon Zsuzsa művészettörténész 
tevékenysége nyomán már 1979-ben megjelentek –, de ezzel pár-
huzamosan a Hegyi Lóránd rendezésében 1981-ben lezajlott Új 
szenzibilitás kiállítás10 és az ezzel kapcsolatban megjelent írások 
sora is ennek az átalakulásnak a kézzelfogható jele volt 

Birkás Ákos első előadása a fokozatos átalakulás konzekven-
ciáit vonta le: „Az előadás címe, hogy ki a tettes, ki az áldozat és 
mi a teendő, kérem szépen ez – most már nem akarom tovább 
csigázni a kedélyeket – az avantgárd halálára vonatkozik ”11 Az 
előadás közönsége számára – a hallgatóság nagy részét a het-
venes évek neoavantgárdjának szűk budapesti közössége alkot-
ta – már a tézismondat elhangzása is jelezte a korábbi pozíci-
ók radikális eltolódását  Birkás kiindulópontját Douglas Davis 
Modern és posztmodern című szövege12 jelentette, ami mindössze 
néhány hónappal korábban jelent meg New Yorkban  (Ebben az 
esetben az előadó és a hallgatóság számára nemcsak a szöveg 
témája, hanem annak frissessége is hangsúlyos volt  Birkás 1981-
ben töltött több hetet New Yorkban,13 ottani tapasztalatai sok te-
kintetben fontos szerepet játszottak művészi szemléletének át-
alakulásában ) Az előadásban az avantgárd halálát Birkás mind 
Nyugaton, mind Magyarországon kész ténynek tekinti, ennek 
okai azonban – amellett, hogy a jövőorientáltság mindenütt meg-

 9 Lásd Mélyi József: Rendszerváltás 1983: a továbbélő nyolcvanas évek, Enig-
ma, 2019/99  13–21 

10 Az első Új szenzibilitás kiállításra 1981-ben a Fészek Galériában került sor, ezt 
követte 1983-ban ugyanezzel a címmel a második tárlat az Óbudai Pincega-
lériában 

11 Birkás Ákos: Ki az áldozat? https://artpool hu/Al/al01/Birkas1 html (Utolsó 
letöltés: 2022  03  10 )

12 Magyarul: Douglas Davis: Modern és posztmodern, Aktuális levél 1  1983  ja-
nuár 20 

13 „…amikor 80 körül New Yorkban voltam, igyekeztem mindent megnézni galériák-
ban, kiállításokon és múzeumokban. A látottak egészen váratlan hatást tettek rám: 
mintha hazárdjáték, próba-szerencse játék folyna. Bizonyos játékszabályok szerint 
mindenki mindent megpróbálhat. Igyekeztem úgy nézni, mintha akkor jöttem volna a 
sivatagból, vagy a Marsról, és meg kellene fejtenem.” Kovács Ágnes interjúja Birkás 
Ákossal. In Birkás Ákos kiállítási katalógusa, Műcsarnok, 1988. június-július.



ingott – szerinte eltérőek: míg Nyugaton azért számolódott fel, 
mert már intézményesült, Magyarországon épp abból kifolyó-
lag, mert semmilyen lehetősége nem volt az intézményesülésre 

A második előadás, amelynek már a címe is Az avantgárd ha-
lála volt, a jelenséget elemezve az avantgardista attitűd létjogo-
sultságának eltűnését állította középpontba  „Az avantgárd min-
dent elvesztett  A hatalom megfosztotta terétől is és idejétől is” 
– állította Birkás, s az egykori „követelők” és a fiatal művészek 
előtt álló lehetőségeket az előadás végén összegezte  Az első két 
lehetőség valójában nem tartalmazza a megújulást: az egyik az 
avantgárd paródiáját kínálja, a másik egy esetleges új művészeti 
megnyilvánulási-publikációs forma megjelenését (amelybe Bir-
kás valószínűleg saját előadásait is beleérti)  A Birkás által fel-
vetett utolsó – és egyben a számára egyetlen valóban lehetséges 
– út: a festészet, „azért a festészet, mert a festmény még mindig 
korunk par excellence műtárgya” 14 A festmény és a galéria eb-
ben a tekintetben szorosan összetartozik – a távoli jövő lehető-
ségeként itt akár már a magyarországi galériaalapítás is felme-
rül; csírájában ezt tartalmazza a Rabinec Stúdió tevékenysége is  
A posztmodern fordulatra reflektálva Birkás még egy alapvető 
megállapítást tesz: „Egy nagyon fontos vonatkozást emelnék ki 
a nemzetközi információhalmazból, azt, hogy egy helyi, nemze-
ti karakter, egy saját történet iránti éhség, igény nagyon erősen 
előtérbe került ”15 Mindez pedig véleménye szerint nem elsősor-
ban felzárkózási lehetőséget kínál – hiszen „Budapest nem New 
York” –, hanem az újrakezdés a megújulás ígéretét rejti magában 

A megújulás lényegét azonban nem csupán a világban zajló, 
„igazi nagy kulturális energiarobbanás”, a képéhség, „az embe-
ri indulatokkal töltött festői nyelv újrafelfedezése”16 vagy a ma-
gyarországi intézményes átalakulás alkotja  Birkás számára a 
megújulás lényegét tekintve spirituális  Nem véletlen, hogy má-
sodik előadásának végén engedélyt kér hallgatóságától, hogy a 
korábbiaktól eltérően a leírt szövegét olvashassa fel: „Azzal tisz-
tában vagyok, hogy még nincs itt sem az ideje, sem a helye egy 
valóban keresztényi művészet propagálásának, melyben újra vi-
lágosan elválik a jó és a rossz, az áldott és a gonosz, mely újra 
nagyszabású és örökérvényű drámaként jeleníti meg az emberi 
létet  (…) Ebben a drámában fekete mezben a sátán erőit jeleníte-
né meg a hatalom  (…) A hatalomhoz való viszony az emberi lét 
alapkonfliktusa, melyből alig van esély győzelmesen kikerülni  
Elvileg nem lehetetlen, de gyakorlatilag szinte megoldhatatlan 
próbatétel egy aktív élet során elválasztani jót és rosszat  Nincs 
értelme így kiélezni a dolgokat  Az antikrisztus háborút akar, ki-
csiben és nagyban  Az avantgárd inverz etikája saját otthonában 

14 Birkás Ákos: Az avantgárd halála  https://artpool hu/Al/al01/Birkas2 html 
(Utolsó letöltés: 2022  03  10 )

15 Uo 
16 Gyetvai Ágnes a Plánum ’84 kiállításra írt kísérőszövegéből  https://artpool 

hu/music/planum84_gyetvai html (Utolsó letöltés: 2022  03  10 )
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akarta lehetetlen helyzetbe hozni a legyőzhetetlen sátánt  Re-
ménytelen kísérlet volt  Semmi mást nem kell észrevenni, mint 
azt, hogy béke van ”17

Az avantgárd halála tehát a béke paradox állapotának18 fel-
ismerésével jár együtt: „A sátán mindenkit megront a hatalmon 
keresztül, csak az antikrisztus áll ellent, és háborút akar  De hi-
ába minden gonoszsága, béke van, és a béke el fogja söpörni a 
világot”19 – ezek az előadás utolsó mondatai  Ezt a felismerést 
Birkás saját festészetére is alkalmazza: „Az én képeim tájképek, 
topográfiailag azonosítani is tudom őket  Politikailag allegóriák: 
Kelet és Nyugat, jobb és bal, ettől nem lehet szabadulni  Jó és 
rossz moralizáló ábrái  Vallásos látomások obszcén értelmezési 
lehetőségekkel  Arcok, emberi vagy állati fejek, szörnyek, masz-
kok vagy koponyák  Vagy az emberi lélek felépítését szemléltető 
diagramok ”20 A festő szerepe és feladata pedig a béke állapotá-
nak felismeréséhez kapcsolódik: „A békekorszakban a művészet 
nem harcol, hanem növekszik, lassan és öntudatlanul  A művész 
úgy szemlélheti művészetét, akár a természetet, a külsőt és az 
emberit  (…) …miközben saját magát szemléli a színpadon, iga-
zában csak az foglalkoztatja, hogy a két hatalom, Isten és Termé-
szet a háta mögött titkos szövetséget kötött  Ennek akar nyomára 
jutni festészetével ”21

A megújulás egyben szembenézés is, a saját meghatározott-
ságok számbavétele  Birkás ekkor a hitben talál kapaszkodót, s 
a tradícióból kiindulva mutatja fel művészi szemléletváltásának 
belső mozgatórugóit  „Drámai karakterű és szimbolikus festé-
szetre törekszem, mely a katholikus hit élményvilágára épül  A 
képek realisztikus elemeket ábrázolnak, de mindig több, egy-
másnak ellentmondó értelmezésre adva lehetőséget: ez számom-
ra a hit paradoxonát fejezi ki  (…) …a festés során önmagammal 
állok szemben: ez kifejezetten drámai cselekmény  A fényképe-
zőgépről megtudtam, hogy mindenre képes, csak Istenhez nem 
tud elvezetni  A festés drámája viszont Istenhez vezet  Minden 
rendbe szedett képen felsejlik az utalás Istenre – végső soron Is-
ten arca  Ehhez azonban a művésznek egy démonvilágon kell 
magát átverekedni  Nagy küzdelem ez, amiben a tradíció ad 
támogatást  Tradíció: ez ma Közép-Európában a keresztény, 

17 Birkás: Az avantgárd halála, i  m  
18 „Úgy látszik, egy időre kimerült az a mentális energia, ami képessé tette az embere-

ket arra, hogy utópiák izgalomba hozzák őket. Béke van, és addig béke is lesz, amíg 
újra fel nem nő egy olyan generáció, amely utópiák után vágyódik. A jelenlegi kor-
szakot azért békekorszaknak nevezem magamban.” (Die Budapester Szene, Birkás 
Ákos előadása a Fészek Klubban, a Kép 84 kiállítás-sorozat záróvitáján. 1984. május 
9.) https://artpool.hu/Al/al10/Birkas.html (Utolsó letöltés: 2022. 03. 10.)

19 Birkás: Az avantgárd halála, i  m 
20 Birkás Ákos kísérőszövege az Eisenstadtban megrendezett Grenzzeichen című 

kiállításhoz, 1984 
21 Uo 
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számomra a katholikus tradíciót jelenti ”22 Hasonló szellemben 
jöttek létre és hasonló küldetéstudatot tükröznek Gyetvai Ágnes-
nek a Rabinec Stúdióra vonatkozó,23 ugyanekkor keletkezett szö-
vegei, melyek között ez a mondat található: „Birkás célja: Istent a 
tudattalanból kiszabadítani ”24

A nyolcvanas évek elején a megújulás korszaka Birkás Ákos 
életművében mindössze két évet ölelt fel  A kultúrpolitikai re-
formok 1983-ban megálltak, a Rabinext Stúdió,25 miután égi-
sze alatt több mint 50 kiállítás, performansz, elméleti előadás, 
koncert zajlott le, ugyanabban az évben megszűnt; a magyar 
transzavantgárd törekvések, amelyeket Hegyi Lóránd többek kö-
zött az 1983-ban megjelent Új szenzibilitás című könyvében26 fog-
lal össze, az évtized második felére kimerültek  Birkás 1984-ben 
találta meg „nagy motívumát”, a Fejet, amely azután a követke-
ző több mint egy évtizedben művészetének központi eleme lesz  
Visszatekintve így beszélt az 1982 és 1984 közti időszakról: „na-
gyon szerettem volna, ha akkor történik valami  Hogy egyáltalán 
mozgásba jöjjön valami, Budapesten a képzőművészetben  (…) 
…mégis egyre rosszabbul éreztem magam a bőrömben, mert az 
volt az érzésem, hogy amit festek, az nem egészen az akar lenni, 
mint amit prédikálok  Így aztán 84 körül leállítottam magam ”27 
A nyolcvanas évek közepére világos lett, hogy a világ művésze-
tében bekövetkezett átalakulások Magyarországon nem okoztak 
mélyreható változásokat  Nem következett be a Birkás második 
előadásában felvázolt tudatmódosulás: „Amennyiben van Ma-
gyarországon egy művészeti kibontakozásnak lehetősége az 
1980-as években, ez többé-kevésbé azon múlik, hogy kialakul-e 
egy olyan tudat, hogy itt és most mi, egy bizonyos művészgárda 
egy bizonyos közönséggel művészettörténetet csinálunk ”28

A megújulás tapasztalatai azonban a kudarc ellenére hosz-
szabb távon is beépültek Birkás gondolkodásába, művészi sze-
repfelfogásába  Az egyik maradandó gondolat az ekkoriban 
felismert „űr-érzékenység” volt: „A XX  századi művészet játsz-
májában az egyes lépések úgy következnek be, hogy ha valaki – 

22 Birkás Ákos kísérőszövege a Rabinec csoport kiállításához (Szentendre, Vaj-
da Lajos Stúdió, 1983) 

23 „Emberfeletti erőfeszítés árán született meg, letépve a fásultság és a bénult 
kétségbeesés kötelékeit, ez a műhely, amely ma még egyetlen Magyarorszá-
gon, ezért szentély  Az önfenntartó művészeti gondolkodás szentélye  Kívá-
nom, hogy az új monumentális festészet, amely ebből a műhelyből vált lehe-
tővé, s úgy robbant ki a semmiből, mint az évekig lefojtva tartott puskapor, 
ha szikrát kap – s amely azt bizonyítja, hogy van virágzó és hatalmas újjá-
születés a halál földjén, a halál televényéből –, kívánom, hogy hatalmas de-
tonációval keltsen visszhangot a világban ” Gyetvai Ágnes megnyitóbeszéde 
a Rabinext Stúdióban, 1983  április 19-én  https://artpool hu/Al/al04/Gyetvai 
html (Utolsó letöltés: 2022  03  10 )

24 Uo 
25 A Stúdió 1983-ban Rabinecről Rabinextre változtatta a nevét 
26 Hegyi Lóránd: Új szenzibilitás, Magvető, Budapest, 1983 
27 Kovács Ágnes interjúja Birkás Ákossal, i  m 
28 Birkás: Az avantgárd halála, i  m 
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jó szimattal – lazulást érez az őt körülvevő kulturális szövetben, 
úgymond »űrt«, akkor oda igyekszik behatolni  Ilyen »űr« mu-
tatkozott például az 1970-es évek második felében a New York-i 
modernizmus szcénéjén, és néhány szemfüles fiatalember várat-
lanul festészetet préselt bele… A lanyhulás: hívás és kihívás, ott 
nyílhat tér, ott lehet kibontakozni  Az effajta »űr-érzékenység« a 
modern tehetség jellemző vonása ”29 Birkás további megújulásai 
során mindig tetten érhető az „űr” keresése és felismerésének ké-
pessége  Visszatekintve pedig egy másik fontos tanulság a már 
nem létező, Közép-Európában mégis létező közép-európai iden-
titás felismerése és tudatosítása lehetett  „A mi eredetiségünk 
nem magyar szinten, hanem csak közép-európai szinten kapna 
jelentőséget és helyet – sőt, értelmet – a világ előtt  És csak ezen 
a szinten jelenhetünk meg önmagunk előtt mint mérce ”30 Birkás 
Ákos megújulásait pedig mindenekelőtt az utolsó idézett mon-
dat szellemisége és annak a közösségre, illetve a művészi szub-
jektumra egyaránt vonatkoztatható jelentése fűzi össze 

29 Die Budapester Szene, i  m 
30 Uo 
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