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egy egyébként rendkívül többrétegű, az űrt is megjáró 

folyamat eredményeként. A mobilom képét nézem, hogy 

konstruáljak egy képet a városról magamban. A mo bi lom 

képe ebből a szempontból ugyanúgy működik, mint az 

a gesztus, ahogy leléptem a peronról pár éve, hogy a 

síneken állva láthassak messzebb. Nem az érzékelésem 

vágya változott meg, hanem mélysége.

Mondhatnám azt, hogy ezeknek az appoknak a se-

gítségével annyi történik, hogy tudom, hol van a villa-

mos, és hogy hol van a barátom, de ezzel nem tennék 

egyebet, mint információszerzéssé degradálnám a város 

radikálisan újszerű érzékelését. Azt, amiről építész-

ként meggyőződésem, hogy átalakítja a térről alkotott 

gondolkodásunkat is, éppen annyira prózaian, mint 

ahogyan a számológép engedett minket elfelejteni a fej-

ben számolás képességét. A tér új érzékelése egy régi 

érzékelés eltűnésével is jár.

Szabó Kristóf képei bár digitális képi, kevert mediá-

lis mivoltukban rendkívül naprakészek, de az újszerűsé-

gük mögött a város egy archaikus érzékelésének módja 

sejlik fel. Egy olyan korszak városérzékelése, amely nem 

eltűnt és nem eltűnni fog, hanem pontosan ezekben 

a percekben tűnik el. 

Így ezek a műalkotások – és most jön a csavar – pon-

tosan úgy működnek, mint azok az analóg fényképek, 

amelyeket az ember az évek távlatával egyre nagyobb 

nosztalgiával tekint meg, mígnem egyszercsak rádöb-

ben, hogy az előhívott kép papírminősége, és a kép há-

tán aranysárgán csillogó FOTEX-logók legalább annyira 

részei a képet ábrázoló kornak, mint maga a kép vizuális 

tartalma.

Kristóf műveinek izgalma abban rejlik, hogy nem-

csak a várost mint tárgyat örökítik meg egy adott kor-

ban, de az adott kor éppen eltűnő városérzékelésének 

a módját is. Ha ennek súlya érthető, és remélem, érthető, 

akkor örömmel ajánlom figyelmükbe Szabó Kristóf 

kiállítását.

A kiállítást megnyitom.

SM ILÓ DÁVID

NAGY ZOPÁN FOTÓMISZTIKUMA
Könyvbemutató és kiállítás, 

2018. március 14. – április 6.

Ha – első közelítésben – Nagy Zopán költészetét idézem 

fel magamban, valami gátlástalanul áradó, mámoros 

szövegfolyam jut eszembe, melyben az alkímia és a szó-

mágia, a zsigeri figyelem és a keleti filozófiák ihlete egye-

sül a modern irodalom kollázsszerű eklektikájában. Ez 

a nagy kavarodás – azaz az egymást elvileg kizáró moz-

zanatok problémátlan egymásban létezése és termékeny 

összjátéka – rögtön meg is mutatja Zopán bonyolult poé-

tikájának egy lényegi jellemzőjét, hogy nem a különbsé-

gekre, hanem a minden dolgokat összefogó közös neve-

zőre érzékeny a világból, ami olyan – Pilinszky Jánossal 

szólva –, mint „egy némán guruló vasgolyó a mélyben”.

Ez az idegesítő sokféleség amúgy mélységesen gya-

nús volna nekem, hisz’ többnyire figyelemhiányra utal: 

akit túl sok minden érdekel, azt valójában nem szokta 

igazából érdekelni semmi sem. Persze hacsak nem arról 

van szó – mint jelen esetben –, hogy egy szuverén alkotó 

egyéniségének a centruma épp ilyen sokfajta természetű. 

A „szétszórt-centrum”, íme, egy, a Zopánra jellemző 

szép paradoxonok közül. Mintha minden dolgok időtle-

nül hullámoznának benne, s mintha e kozmikus tudat 

totális élményét közvetítenék a művei számunkra.

Simone Weil szerint „A művészetben nincs cél, mégis 

a végcél jelenlétének ellenállhatatlan, kényszerítő érzését 

kelti”. Ez a titokzatos végcél – jelentsen bármit is – jelen-

létének ellenállhatatlan érzése az, ami Nagy Zopán mű-

veit is egységes mederben tartják. E homályos végcél vagy 

Abszolútum ugyanakkor nem föltétlenül esztétikai ter-

mészetű – pedig joggal lehetne az az érzésünk Zopán 

művei kapcsán, hogy minden költészetből van nála, 

tán még ő maga is az –, inkább mintha a Transzcenden-

cia felől mutatkozna meg. Carl Gustav Jung vallotta: 

„Minden írásom sorsszerű kényszer hatására jött létre. 

Amit írtam, belülről támadt rám, én csak szóhoz jut-

tattam az engem mozgató Szellemet. Ki kellett monda-

nom olyan dolgokat, amiket valójában senki nem akart 

hallani. Szörnyű az a gondolat, hogy az embernek árny-

oldala is van, amely nemcsak apró gyengeségekből áll, 

hanem valójában démoni természetű. Az az ember, aki 

nem járta meg szenvedélyeinek poklát, nem is küzdötte 

le őket soha.”

Nagy Zopánt egyfolytában feketén izzó, rémálom-

szerű hallucinációk támadják belülről, és ő is „csak” 

kimondja ezek követelményeit. Nem is tehet másként, 

hiszen – szintén Jung megfogalmazásában – „Nem ne-

künk vannak titkaink, hanem az igazi titkok birtokol-

nak minket”.

A Transzcendens e sötéten ragyogó, egyben nyo-

masztó arca nagyon is ismerős a művészet történeté-

ből: Grecótól William Blake-en és Rimbaud-n át egészen 

Vajda Lajosig vagy Kaposi Tamásig. Az irodalomban 

vagy a festészetben kifejezhetők az extatikus látomások, 

feltéve, ha a művész nem fél elégni a misztikus ihletben. 

A fotóművészetben azonban ez az önkívületi stílus idáig 

ameddig türelmét élvezem a közönségnek – a megérde-

melt borozás előtt.

Másfelől Kristóf jelenlegi kiállításának képei tény-

legesen a város kortárs érzékelésének kérdéseihez, prob-

lémáihoz is elvezetnek minket. Legalábbis így olvasom, így 

érzékelem ezt a kiállítást én, egy építész, akinek pedan-

ciája az, hogy a város érzékelésével, érzékelhetőségével 

foglalkozzon. Ebből a pedáns megközelítésből pedig kü-

lönösen fontosnak tűnik a város örökké töredékes mi-

voltával foglalkozni egy olyan korban, amikor a képek, 

a felületek, az „interfészek” a gyakorlatban is szétütik, 

majd újra konstruálják azt, ahogyan eddig a várost érzé-

keltük. Mi ugyanis, és ehhez nem kell építésznek lenni, 

hogy belássuk, abban az évtizedben élünk, amikor ez tör-

ténik. Szétesik a város valaha volt jó öreg töredezettsége, 

és összeáll egy újfajta töredezettség.

Néhány évvel ezelőttig onnan tudtam, hogy mindjárt 

itt a villamos, ha megláttam a villamost a sínpárokon 

fizikai valójában megjelenni, valahol abban a távoli ka-

nyarban, ami felé mindig lelkesen és bizakodva tekinget-

tem, hogy jön-e végre a villamos. Ha ezzel nem voltam 

elégedett – és elég sokan voltunk így, elég sokszor –, 

akkor vakmerően a peronról lelépve a síneken állva 

a már említett kanyarba mélyebbre betekintve láthattam 

messzebbre, és érzékelhettem a villamost korábban. 

Megközelítőleg két egész másodperccel korábban, mint 

azok, akik a peronon maradtak. 

Ma mindezt megtehetem és meg is teszem a BKK 

appjának segítségével. Nemcsak a kanyar mögé látok 

már be, és nemcsak azt a szerelvényt látom, amit ép-

pen várok, de az összeset, ami a városban közlekedik. 

Akkor, amikor akarom és ott, ahol akarom. Így érzéke-

lem a várost. 

És így érzékelem azt is, ha valamelyik barátom enge-

délyezi a helyzetmeghatározását a Facebook Messenger-

ben, hogy megtaláljam őt egy emberekkel teli tér kellős 

közepén. Onnantól kezdve a városnak egy másik képe 

tárul elém, a városi tér érzékelése egy másik, egyébként 

szűkebbnek tűnő képen keresztül tágul ki számomra, 
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csak nyomokban volt kimutatható. Edvard Munch sze-

rint: „A fényképezőgép nem versenyezhet az ecsettel – 

legalábbis addig, amíg a mennyben és a pokolban nem 

kerül használatba.” Zopánnak ez a mutatvány is sike-

rült: íme a fotóművészet misztikus stílusa, következe-

tesen végigvíve egy teljes albumon keresztül.

Feltételezem, azért volt képes ezt az új, soha nem 

látott fotóstílust létrehozni, mivel számára az extra di-

menziók rezgései nem élete kivételes és ritka pillanatai 

közé tartoznak, hanem hétköznapi életvalóságának 

állandó mozzanatai. Írni vagy rajzolni sem tudna misz-

tikus ihlet nélkül, így egy ilyen magától értetődő, egyben 

roppant erős hallucinatív nyomásnak még a fényképező-

gép sem tudott ellenállni.

E meghatározhatatlan képvilág jellemzői, hogy új te-

ret és új időt teremtenek – vagy inkább megsemmisíti 

mindkettőt, hétköznapi értelmükben véve. Kísérteties, 

humortalan, semmiből jött képek ezek, melyek ijesztően 

nagyobbak nálunk. Technikai hibákat abszolutizáló, 

anyagtalan rezgések, homályos jelentésű ám rendkívüli 

szellemi erőt sugárzó meta-képeket látok. Mintha minden 

egy Másik Valóság akváriumában lebegne, ahol minden 

máshogyan van, és ahol ég és föld ugyanaz. Nem katar-

zissal kommunikál, mint a misztikusok általában, soha 

nem magasztos hangzású, teszem azt, inkább medita-

tív, sugárzó szellemi mélységeket közvetít. Egy szuverén 

egyéniség jár itt az Ismeretlenben és lefotózza nekünk 

a Titkokat, amik persze nem hagyják magukat, és tovább-

ra is megőrzik lényegi titokzatosságukat.

Számomra ezek a képek új és meggyőző bizonyí-

tékai annak, hogy az autonóm személyiség végsőkig 

feszítése abszolút lehetséges és működő út a Transz-

cendencia irányába, ahogy Cioran mondotta: „A misz-

tika nem hit, a misztika a szuverén ego kalandozása az 

Abszolútum felé.” 

Végül ugyanez a gondolat Bergyajevnél: „Csak a szu-

verén egón keresztül lehet közünk a Transzcendenshez. 

Isten itt nem dogma, hanem életprobléma.”

M ILTÉN Y I TIBOR

NEWORWELL
Szlaukó László kiállítása

2018. február 14. – március 9.

1. Elhatározzuk, hogy élünk állampolgári jogainkkal. 

2. Elővesszük és gondosan kicsomagoljuk a kézi 

szavazókészüléket.

3. Zászlódíszbe öltöztetjük a mellékelt készletből, 

ügyelve a szélirányra (jobbról vagy balról fúj), felszereljük 

az Európa-kapcsolatot, tájolunk a mellékelt iránytűvel, 

és belelapozunk bármilyen újságba tájékozódás céljából.

4. Ellenőrizzük a képviselők egymásnak adomá-

nyozott címkéit, szitokszavait.

5. Bekapcsoljuk a mellékelt Sokol rádiót, és figyelni 

kezdjük a parlamenti napirendet.

6. A készülék működtetéséhez – mint adót – pénzt 

dobunk be, melyet azonnal a „lenyúló nyíláson” át ki is 

veszünk.

7. A megfelelő időpontban mi is szavazni kezdünk.

8. Elégedetten hátradőlünk, és várjuk, hogy a mi 

érdekeink is végre érvényesüljenek.

Ez a használati utasítás a Kézi készülék a parla-

menti szavazáshoz című mobil plasztikámhoz. A fából 

megfaragott, népi játékra emlékeztető készülék rendben 

működhet: a fa zászlók megfelelően állnak, a fa figurák 

engedelmesen emelgetik karjaikat, minden jól működik 

és mégsem. Hiába írom ki a transzparensre, hogy „ITT 

VAN MÁR A KÁNAÁN”, csak rövid és lesújtó véleményt 

tudok arról mondani, amit alulnézetben megélek. 

A szavazógép köré építettem fel a Magyar Műhely 

Galériában megrendezett Neworwell című kiállítást, de 

ez egy emberöltővel előbb kezdődött. A nyolcvanas 

évek legelején tudtam/mertem megfogalmazni a ma-

gam számára is korlátozott lehetőségeimet, kiszolgálta-

tottságomat, megalázhatóságomat, tehetetlenségemet. 

Megkíséreltem magamból kiírni vagy tárgyiasítani, 

gúnnyal semlegesíteni rossz érzéseimet. Így az erőszak 

hatására infantilissá váló lakosság rám eső vetülete-

ként 1981 végén megalapítottam az egytagú Nemzetközi 

Infantilis Pártot (NIPp) – a vezetettek pártját. Akkor még 

senki sem gondolta, hogy néhány év múlva minden ösz-

szeomlik, és „forradalmárok” tucatjai munkálkodnak 

majd az új hatalom és javak megszerzésében. Ekkor 

még szűk körű, néhány fős családi, baráti összejövetele-

ken zajlottak az új és újabb bemutatóim, összejártunk 

bulizni, azt még nem tiltotta meg senki, – és mert egy 

pártnak működnie kell – imitáltam azt a pártéletet, amit 

a „nagyok” is csináltak. Megpróbáltam nevetség tárgyává 

tenni a politika hétköznapjait. Az aktuális eseményekről 

véleményeket fogalmaztam és manifesztáltam a ma-

gam módján. Rendszeresen kitüntettem magam saját 

készítésű blaskákkal (kitüntetésekkel) a szűk baráti kör-

ben, nagy ováció és röhögés közepette. Így támadt az 

ötletem is, hogy néhány héten át, mindig az aznapi új-

ságból, egy lehetőleg kultúráról szóló cikk kiválasztott 

legbornírtabb (bárgyúbb) mondatát géppapírra, mártoga-

tós tollal 25x büntetésből leírom. Ezt a feladatot eretnek 

gondolataim miatt róttam magamra. Sajnos az ÖN-JAVÍ-

TÓ-NEVELŐ MUNKA nem segített hozzá a leírt és ma-

gamra oktrojált gondolatok elfogadására. Az akció ferge-

teges sikere arra buzdított, hogy megismételjem 1988-ban, 

és milyen érdekes volt, hogy a változás után, 1991-ben is 


