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LINEÁRIS SZÖVETEK

Vázlat Gyenes Zsolt – Nagy Ákos Par la voie des rythmes –  

La déploration sur la mort d’Henri Michaux című művéhez

Ahogy a Henri Michaux emlékére készült videót nézni kezdtem, s futottak a képek a szemem előtt együtt 
a hanggal, olyan volt, mintha az öt őselem futkározna és teremtené meg a világot. Mintha előttem szü-
letne a Föld, a tengerek, a tűz, a világmindenség, és bár tudom, hogy ez az elmélet már rég a kémiai 
elemek felfedezésével jelentőségét múlta, mégis mintha hirtelen Arisztotelész világába cseppentem volna, 
és innen tovább az ezotéria világába, amikor az elemekhez már hozzákapcsolták az égitesteket és a zo-
diákus jegyeit. 

Az embernek az az érzése támad, hogy a zene képileg is megfogalmazódik és fordítva. Vagyis erős 
köztük az összetartozás, egymást erősítő impulzusok lüktetnek és ötvöződnek a videóban. A zenei 
hangzás dinamikus változása együtt változik a képfolyammal, a formák és a színek dinamikájával. Egy 
hálóban vagy és szeretnél kiszabadulni. Körülötted megszületik a víz; szél süvít; fellángol, parázslik, 
tűzben formálódik a világ, hegyek keletkeznek és omlanak; tágul és zsugorodik a világegyetem, felhők 
borítanak be mindent, villámok világítanak; kavarodik a levegő, a por; sarkköri jegek csillognak, fekete 
lyukak keletkeznek és magukba szippantanak mindent, hogy aztán kiokádják, mint egy anyaöl. Aka-
dályok és leküzdésük. Vörös, rózsaszín és rőt színek; lilák, kékek, sárgák, világos és sötét, formátlan és 
formált alakzatok alakulnak egymásba. Ezt mind tudják a képek, ezt lükteti, meséli a képekkel együtt 
a zene. Utazol valahol a világűrben, részt veszel a születés, a teremtés misztériumában, egyszerre vagy 
belül és kívül. A zene, amely időnként morajlik, máskor felzokog, éles hangon veszekszik, kiabál, vissz-
hangzik; hangok rezegnek és olvadnak össze egymással és a képekkel. Magasba emelnek, érzed, ahogy 
mind feljebb jutsz velük, aztán szépen visszacsúszol, ringatózol egy darabig, és kezdődik az egész újra, még 
intenzívebben, még mélyebbre hatóbban, bele a szíved, a gyomrod, a zsigereid legmélyébe. Felemelkedsz, 
lebegsz, dobál az örvény, víz vagy levegő, nem tudod, egyesülsz a formákkal, a színekkel, a hangokkal. 
A hangok belőled szakadnak ki, hogy képpé változzanak. Minden alakul, változik, formálódik, mozgásban 
van, vibrálnak a fények és a hangok. Hallgatod a szférák zenéjét, szinte simogatnak, a színek és a formák 
magukhoz ölelnek. Zuhansz, valamilyen erő taszít valamilyen irányba. Szívdobogás, egy magzat lélegzik 
gyors ritmusban az anyaméhben, köldökzsinóron lebeg. Lebegsz. És utazás megint, száguldás, gyors 
képváltások jelölik az utat. Szédülsz. Fékezel. De nem állsz meg. A semmi határán téblábolsz. És már 
egy űrhajóban keringsz. Hálók öveznek, talán madarak szorultak bele. A gravitációt a beleidben és az 

feszítő tengerész. A bumfordiság – amely jelleget nevezhetjük akár a művet karakterizáló alkotói naivitás 
plasztikus megnyilvánulásának is – a kompozíció viszonylagos egynézetűségében is testet ölt, jóllehet ez 
csak a tengerész-alakra igaz, mert a torony maga és a házikó pillantásainkkal körbejárható, s úgy, hogy 
minden szemlélési nézőpontból gazdag és élménydús látványt tár elénk.

A mű két vertikális tengelye – a torony és az alak – mintegy felkiáltójelként emelkedik az ég felé, ezzel is 
súlyosbítva a mű mondanivalóját: a kivetettségbe, a porba, a tengertelenségbe taszítottság elleni tiltakozást 
és valamiféle égi segítségben való reménykedést. (Érdekes jelenség, s ezáltal látszólag fontos konzekven-
ciák megvonására nyílhat lehetőség a virtuális zászló-mozgások, illetőleg a zászló-helyzetek elemzése 
kapcsán, bár vigyáznunk kell a következtetéseinkkel, mert a különösség ezt a motívumot is átlengi. Míg az 
egyik zászló lazán lengedez, a másik a gravitáció törvényeivel dacolva, felfelé lobogva [alulról fújó szél?, 
a Marilyn Monroe-szoknyafellebbenés motívum-áthallása?], megmerevedve áll a levegőben. Könnyen lenne 
feltételezhető, hogy e fizikailag képtelen jelenséggel is üzen a művész: a furcsán fújdogáló, kiszámíthatat-
lan, abszurd széljárásra utal. Korjelző tünet és üzenet gyanánt ez sem lenne semmi. Ám korántsem erről 
van szó, mert a zászlók pillanatnyi helyzetét csupán egy csalóka állókép rögzíti, a valóságban a trikolór-
mezők forgóképesek, vagyis az állandó [tengeri] léghuzat következtében folyamatosan lengedeznek, sőt, 
nagyobb fuvallatok következtében forognak, ciklonok esetén meg eszeveszetten pörögnek. Vagyis a mű 
egyúttal a mobilszobrászat egyik kései utózöngéjeként is minősíthető. Az első ilyen mobilszobor egyéb-
iránt meglehetősen korai alkotás: a Kolozsvári testvérek középkori Szent György-szobra, amelynek a dár-
dája hegyén fellelhető zászló a léghullámoknak engedelmeskedve ugyancsak forog – amiként erről egyik 
prágai utazása során szerzett mély benyomásai hatására Lossonczy Tamás festőművész oly szépen, írásban 
is megemlékezett.) 

(S annak kapcsán, hogy a tengerész nem a nemzetközi egyezményekben meghatározott kód-zászlókkal 
hadonászik – mint ahogy a második világháborús haditudósítások filmkockái révén oly élesen megrögződ-
hetett a kollektív emlékezetben [Pearl Harbor] –, hanem a magyar trikolórral, s maga a figura sem holmi 
matróz, hanem inkább valaminő tengerésztiszt-féleség, nos, ezen rendhagyó, mondhatni furcsa ténye-
zőkből fakadón esetleg megvonható némi történelmi tanulság.) 

A 2017-ben megformált – tehát immár három éve a nemzeti emlékezet parlagán heverő – mű játékos, vidám 
szemlélettel fegyelemre, komolyságra int – micsoda ellentétek! –, a törvények és a szabályok betartásának 
és megszegésének inspirációit sugározza, a dolgok irányításának szükségességét és a nemzetközi kom-
munikációban való részvétel elengedhetetlen voltát hangsúlyozza (nem zárkózhatunk be a kényelmes 
tengertelenségbe). Ugyanakkor az alkotás dacol is. Kimerevíti azt a termékeny időpillanatot, amely a múltat 
a jelenbe, sőt, a jövőbe emeli. Emelkedjünk mi magunk is e mű fennkölt kizárólagosságú sugárzásából 
erőt merítve a láthatatlan tengeri szélcsatornák áramlataival a messzeségbe. (Bárcsak mindezt átélhet-
nénk mielőbb monumentális léptékben is – Repülj hajód!)
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agyadban érzed. És újabb őrült repülés falak között. Űrbéli támaszpontok egymás után, sűrűn, mint egy 
ország városai. Finom szövedékek takarnak el.

Ahogyan Henri Michaux-t „s(n)em a táj, a szokások vagy a társadalmi élet érdekli, hanem az ázsiai 
kultúra és szellemiség, összehasonlítva az európai emberével”, úgy Nagy Ákost sem a zenei hagyományok 
vonzzák, hanem ennek bázisán egy teljesen új hangzás megteremtése, ahol az elektronikus zenének 
ugyanolyan fokú dinamikussága és lineáris szövésmódja teremtődik meg, mint az akusztikus muzsi-
kák esetében. Maga egy interjúban1 így vall: „A kezdetektől fogva teret engedtem a legkülönfélébb hatá-
soknak, amelyek nyilván személyes érdeklődésem okán kihatnak művészetemre is, úgymint irodalom, 
képzőművészet, fizika, csillagászat és anyagtudományok. Ezekre én ugyanúgy zenei hatásként tekintek, 

1 Gyenes Zsolt interjúja Nagy Ákos zeneszerzővel – hangról, zenéről, intermédiáról, hibrid megoldásokról, 

szinesztéziáról és ami még előjön, http://kepiras.com/2020/10/gyenes-zsolt-interjuja-nagy-akos-zeneszerzovel/

tehát abszolút belső és nem valami külső elemként nézem őket. Zeném alkotása során zenei elemmé 
válik az inga matematikai és fizikai mozgása is éppen ugyanúgy, ahogy egy távoli milliszekundumos 
pulzár, az éppen nyikorgó villamosok hangja, a reneszánsz chiaroscuro fény-árny játék technikája és az 
indonéz wayang bábok sziluettje.” A zene tehát olyan, mint minden jó zene, amely képeket idéz fel vagy 
képekben fogalmazódik meg, képi formát ölt. Hasonló érzésem volt a videó megtekintésekor, mint amikor 
gyermekkoromban Sztravinszkijt hallgattam, és történetek elevenedtek meg bennem, „láttam” a zenét, 
tehát a történeteim a zenéből jöttek elő. Így van ez mindmáig, miközben zenét hallgatok, mindig képeket 
látok magamban, és gyakran ebből kiindulva születik egy-egy festmény is. Amikor tehát Nagy Ákos az 
idézett interjúban azt mondja, „a(A) Jóisten multiplex, kevert érzékeléssel áldott meg, tehát a hallásom 
bekapcsolja automatikusan a látásomat is […], a hang, a zene nálam igen erős szín, fény, képi társításokat 
hív elő”,2 akkor ugyanazt fogalmazza meg, ami velem is (és valószínűleg sokakkal rajtunk kívül) kis-
gyermekkorom óta megtörténik zenehallgatáskor. 

A másik, a vizualitás oldaláról nézve – ha egyáltalán el lehetne választani a kettőt, zenét és képet – 
mintha a képfolyam szülné a zenét, mintha a képek beszélnének egy sajátos zenei nyelven: a vizuális 
folyamat valamilyen történet, és ezt a történetet meséli el, miközben előttünk történik egy képfolyam 
formájában, a zene nyelvén, azaz hangsorok formájában. Így van ez akkor is, amikor képeket nézek, főleg 
elvont műveket: egy-egy szín vagy forma képes belőlem különböző hangokat, dallamokat kicsalni, kisebb 
erőfeszítéssel akár el is tudnám énekelni az adott képet.

Amikor hibrid művészetről beszélünk, akkor két vagy több terület összekapcsolódására, egymásra 
hatására, sőt, ezekből kiindulva egy új, határterületként is értelmezhető műfaj létrejöttével kell szembe-
sülnünk. A legújabb technikai megoldások, például Gyenes–Nagy szerzőpáros Michaux emlékére készített 
videója esetében az audiovizualizáció területén mozgunk. Nagy Ákos és Gyenes Zsolt videója az álló- és 
a mozgókép, valamint a hang különböző irányú együttmozgására, átváltozásaira, kölcsönhatására épül. 
Egy új, összetett művészeti nyelv teremtődik itt meg, a zene szövete összefonódik a képi szövettel. Miköz-
ben a zenei folyam és a képfolyam külön-külön is „érvényes”,3 együtt – új minőséget teremtve – új mű-
fajként debütálnak. Ez azonban korántsem értelmezendő valamiféle illusztrációként. Sem a zene, sem  
a mozgókép nem a másik illusztrációja, hanem a kettejük egybeforrásából kialakult együttesük alkotta 
sajátos műfaj, a maga metafizikus valóságával.

Szombathy nagyon pontosan érzékeli Gyenes egyik kiállítása kapcsán – és azért is idézem, mert Nagy 
Ákosra ugyanígy vonatkoztatható, – hogy a művész „a médiumok nyelvi metamorfózisát tanulmányozza 
elektronikus, digitális eszközökkel”, és egyúttal rámutat arra, „hogy a képből hang, a hangból pedig kép 
nyerhető ki, miközben az alapinformáció számbeli értéke rendre azonos.”4

2 Uo. Kiemelés a szerzőtől.

3 BA BI NSZKY Csilla kifejezése az adott vonatkozásban = UŐ , Interferencia – A vizuális praxis verbális kihívásai, a mű-

vészi kommentár, http://kepiras.com/2020/11/babinszky-csilla-interferencia-a-vizualis-praxis-verbalis-kihivasai-a-

muveszi-kommentar/

4 SZOM BATH Y Bálint, Szinkrónia – Gyenes Zsolt kiállítása, Magyar Műhely Galéria, 2010. XI. 18–XII. 10., Új Művészet, 

Budapest, 2011, 47. 

Audiovizuális munka, hibrid video-technika, hifi sztereó hang, full HD, H.264, 10:11 perc, 2020.
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Hasonló folyamatok a régmúltban is voltak, például a zene a tánccal (és a munkafolyamat ritmikájával) 
egy műfajt alkotott. Szilágyi András fizikus-evolúcióbiológus hívja fel a figyelmet, hogy sokezer évvel 
ezelőtt vált el a zene a tánctól: a zene formalizálódott (harmóniatan), és önálló jelrendszerként jelent meg.5 
A történelemben mindig is voltak nagy váltások a zenében és a képalkotásban, a terc például „a reneszánsz 
előtt disszonánsnak számított, míg mára teljesen bevett, szép, konszonáns hangközként tekintünk rá.”6 
A kreatív és kísérletező alkotó tudatosan sérti meg a bevett szabályokat, és szükségét érzi és képes is rá, 
hogy a régiből kiindulva vagy azt átlépve újat teremtsen. A kulturális ízlésváltás tehát gyakorta bekövet-
kezik, és az új előbb-utóbb kiköveteli magának a helyet.

A Gyenes–Nagy páros által Henry Michaux emlékére megalkotott videó a fentieket jól reprezentálja. 
Mind hangzásvilágában, mind képiségében azonos önmagával, azaz egymásba fordítható. A szerzők  
a korszerű médiumok – különösen a digitális kép és hang – összejátszásának problematikáját a maga 
összetettségében értelmezik, mondhatjuk Szombathyval együtt.

Végül, hogy a kép és a hang azonosulási képességét érzékeltessem, idézem Ütközések című versemet7 
illusztrációként: 

hatalmas festményeken a színek
összeütköznek áthatolnak egymáson
glissandószerű átmenetekkel
formálódnak úgy ahogy egy hangszeren
két határhang között az összes
rezgésszám értékű hang megszólal
például Elliott Carter üstdobjain
amikor a tremoló egyszerre több
hangolási rendszernek megfelelve
és a magasabb dinamikájú ütés
zengését kihasználva indul

ugyanilyen a hangszínek kifinomult játéka
a mesternél aki hasonlóan belekomponálta
az együttes rezonanciát a vásznaiba
s akit úgy hívnak Marc Rothko

LÁNG ESZTER

5 STU M PF András, Ezért imádják a nők a zenész pasikat – evolúciós hasznot hajtott a zene az őskorban, 

 https://www.valaszonline.hu/2020/11/06/ezert-imadjak-a-nok-a-zenesz-pasikat-evolucios-hasznot-hajtott-a-zene-

az-oskorban/

6 Uo.

7 LÁNG Eszter, Ütközések, Nagy Ákos ihletésére, https://ujkafe.website/?p=93083

„NEM VOLT EGY KÖNNYŰ, LOGIKUS ÚT”

Interjú Nagy Pállal, a Magyar Műhely egyik alapítójával

Nem először járok Párizsban és ebben a kedves Párizs melletti külvárosban sem, ahol Nagy Pállal találko-
zom, a Magyar Műhely egyik alapítójával. Magyar és francia nyelvű könyveiről beszélgettünk, az anya-
nyelv soha ki nem száradó fácskájáról, és egy remélhetően hamarosan megvalósuló kutatószobáról.

– Mi lenne, ha ma bejelentenék, találtak egy égi autópályát, ami a Mars mellett megy és a kis, zöld 
lények azon mennek nyaralni? Ezt azért kérdezem, mert rengetegszer kerülhettél váratlan helyzetbe, 
fel lennél-e készülve egy ilyen helyzetre is?
– Felmennék rögtön erre az autópályára. Még gyalog is vagy stoppolva, mert nem lenne holdbéli csóna-
kom, mint Weöres Sanyikának.

– Azt hogy csinálod, hogy mindig úgy tűnik, mintha mindig talpra estél volna? Mindig feltaláltad magad, 
úgy tűnik, beilleszkedtél, volt egy francia feleséged, megtanultad a nyelvet, vannak itteni barátaid. Mi 
kellett ehhez?
Az első, amit erre mondanék, hogy nem volt könnyű. Nehogy azt hidd, hogy ez egy könnyű, logikus út, 
ahol az ember csak sétafikál és maguktól megtörténnek a dolgok. Mindezért a kincsért, amit begyűjtöt-
tem, keményen megdolgoztam, időnként meg is szenvedtem, de sikerült, mert azoknak az embereknek 
ez általában sikerülni szokott, akik kitartóak és komoly célt tűznek ki maguk elé. Velem nem ez volt  
a helyzet, mert eszem ágában sem volt ’56-ban eljönni Magyarországról, de úgy alakult a dolog – erre 
most nem térek ki –, hogy kénytelen voltam, ha életben akartam maradni. Attól a pillanattól kezdve 
arra állítottam be magam, hogy sok váratlan, kellemes vagy kellemetlen dolog fog érni, de én ezeket ki-
bírom. Egy olyan famíliából származom, ahol ez természetes volt. Nagyon büszke vagyok nagyapámra, 
aki szilágysági származású, árva és hitvány gyerek volt, de összeszedte magát, és annyira sokat dolgozott, 
gondolkozott, cselekedett, hogy annak idején – a húszas, harmincas években vagyunk – 83 éves korában 
halt meg. Én most 86, de illik is, hogy túléljem őt legalább valamennyivel, mert a mai korban tovább élnek 
az emberek.

Gondolkodtam már a problémán. Az egyik magyarázatom az, hogy vannak országok vagy ország-
részek, ahol szívós emberek élnek. Közismert a japán példa, ahol van egy régió, ahol közel 100 évig élnek 




