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Bevezető 

„egy jó bevezető arra való, hogy leírjuk: mi az amiről, nem fogunk írni".1 

1990-ben a Giovanni Carandente rendezte, akár szimbolikusnak is tekinthető Future 

Dimension címet viselő Velencei Biennálé szobrászati díját Bernd és Hilla Becher 

műve: egy fotográfia nyerte el (l.kép). Talán ennél erőteljesebb hivatkozásra nincs is 

szükségünk ahhoz, hogy végérvényesen kijelentsük: a képzőművészet klasszikusnak 

kezelt műfaji határai elmosódtak, feloldódtak és nincsenek többé. Persze ez a folyamat 

nem egyszeri fordulatként következett be, nem ott Velencében és nem is akkoriban 

kezdődött, de tényként fogadhatjuk el, hogy az alkotó kezét nem kötik tovább 

konvenciók. Lelkem mélyén én sem tiltakozom ellene, bár eszembejut Hiromi Akijama 

japán szobrászművész intelme, aki egy alkalommal arról beszélt nekem, hogy a fiatal 

szobrásznak nagyon nyitottnak kell lennie, s hogy magyarázata szemléletesebb legyen, 

karját körülbelül 90 fokos szögben kitárta, majd lassan összezárta, és hozzátette: 60 

évesen kell eljutni oda, hogy csak azt tartsuk meg a szobrászatból, ami igazán érdekel 

minket. Ezután egy hirtelen mozdulattal ismét széttárta karját, ezúttal teljesen, és 

folytatta: nem szabad túlságosan nyitottnak lenni, mert akkor soha nem záródik be ez az 

olló, minden kifolyik majd a kezünk közül, és sehova sem fogunk eljutni. A 44. 

Velencei Biennálé zsűrijének döntésében talán éppen ennek a semmibe vezető útnak az 

up-to date érvényessége nyilvánul meg, és mégsem volt igaza az idős mesternek. 

Természetesen azt is mondhatjuk, hogy a szobrásznak felesleges ekkora jelentőséget 

tulajdonítania egy díjhoz köthető jelentésnek. Hiszen Tom Wolfe Festett malaszt-ja óta 

bizonyosan tisztában lehetünk a művészet világának manipulált voltával, a művészeten 

kívül eső piaci mozgatórugóknak az esztétikát komoly testmozgásra kényszerítő hatásán 

keresztül, egészen Paul Maenz által a kölni Art Cologne művészeti vásáron bemutatott 

End-Art csoport produkciójáig. Ez utóbbi ugyanis bár lehetett blöff-business is, de 

kétségtelen, hogy nagyon impulzívan hatott az egyébként már korábban megkezdődött 

folyamatra, és hihetetlen termelékenységre késztette a művészetfilozófia művelőit -

gondolhatnánk naivan, hogy így volt, mert ez lenne az események normális rendje. 

Csakhogy ez korántsem biztos. Perneczky Géza A művészet vége - baleset vagy elmélet 

1 Gács Anna irodalomkritikus 
2 Wolfe, T. (1984): Festett malaszt. Európa, Budapest. 
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című írásának előszavában3 megjegyzi, hogy a ,Művészet vége" teória - amely Hegel 

azóta elhíresült filozófiai végkövetkeztetésének kifejtése, miszerint: általában a 

művészet, de legalábbis annak legmagasabb hivatása történelmileg véget ért, és a 

művészettörténelem utáni létezésének nincs tovább jelentősége - a fenti, a nyolcvanas 

évek közepén rendezett kiállítás idején a művészet világának legdörzsöltebb 

intellektueljei számára nem lehetett újdonság. Mi több, komolyan folytak kísérletek, 

hogy miként lehetne ezt a gondolatot akár mint elméletet, akár mint a művészet 

felfrissítésének, megújításának lehetőségét - tehát mint művészetet - eladni. Arthur C. 

Danto The Transfiguration of the Commonplace című művét 1981-ben közli, és Hans 

Beltinggel4 egyetemben 1984-ben jegyez tanulmányt a művészet végéről, de a The 

Filosophical Disenfranchisement of Art címmel közreadott esszégyűjteménye már 

1988-as. Mindebből nagyon valószínűnek látszik, hogy Paul Maenz választása az End-

Art csoporttal több, mint véletlen: illusztráció egy aktuális teóriához, amely 

megalapozza a teória felfutásához és kiteljesedéséhez szükséges botrányt is, s ezzel 

legitimálja egy új típusú művészet elméleti alapjait. A BerlinKreuzberg városnegyed 

alternatív művészeinek provokatív bemutatása nem az első és nem is az utolsó a sorban, 

de amíg Marcel Duchamp és Andy Warhol - hogy csak a két leggyakrabban citált 

művészt emeljük ki a lehetséges felsorolásból - műveit ma a világ legjelentősebb 

galériái és múzeumai őrzik5, tudja-e valaki azt, hogy mi történt az End-Art csoport 

hulladékokból összerakott installációjával^). Nem sikerült kiderítenem, s ezt lehet a 

saját korlátaimnak is felfogni, ugyanakkor tekinthetjük lényegtelennek is a kérdést. 

Azonban mindenképpen feltűnő, hogy a jól bevált módszernek - botrány - van egy új 

eleme, mégpedig az, hogy a művészet-manager, Paul Maenz létező elmélethez keres 

demonstrációt, és nem pedig fordítva, amint az pl. Marcel Duchamp vagy Andy Warhol 

esetében6 történt, amikor a tárgy műtárggyá nyilvánításához komoly teoretikus mezőket 

kellett működtetnie, netalán létrehoznia a kritikusnak. Vagyis megfordulni látszik a 

történet, ráadásul konzekvenciák nélkül marad, ugyanis egyedül Paul Maenz veszi 

komolyan a művészet-vége/vég művészete eszmefuttatást, aki valóban bezárja galériáját. 

3 Perneczky Géza, (1995, szerk): Művészet vége?, Európai Füzetek, I. szám, Új Világ Kiadó. Budapest. 
4 Könyv formájában tizenegy évvel később: Belting, H. (1995), Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision 
nach zehn Jahren. Verlag C. H. Beck, München. 
5 Marcel Duchamp, Forrás (1917) című eredeti műve elveszett, később is állított ki a művész piszoárokat, és 
azokat is 1917-re datálta, valamint ugyanazon címmel látta el. 
6 Andy Warhol Brillo-dobozait Jerrold Morris, torontói műkereskedő 1965-ben ki akarta állítani, de a kanadai 
vámhatóság árucikkeknek nyilvánította őket, és vámot kívánt szedni utánuk. Annak megítélését, hogy az 
állítólagos „szobrok" valóban szobrok-e, Dr. Charles Comfort, a kanadai National Gallery igazgatójára bízták, 
aki kijelentette, hogy ezek nem szobrok. 
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Mindenki más, ideértve a művészek és elméletírók sokaságát, éppen annyi bőrt húz le 

róla, amennyit csak lehetséges, egészen odáig, hogy Artúr C. Danto néhány 

alakváltozáson keresztül ki is hátrál saját zseniálisan felépített rekviemje mögül, és a 

korunk egyik legalaposabb és legizgalmasabb gondolkodója címéhez méltóan, pontosan 

meghatározza azt a közeget és értelmezési formát, amelyben a művészet 

továbbműködni képes. Jelen dolgozatnak nem témája a Művészet-vége/vég művészete-

elmélet, mindössze eszköz a kezemben, hogy nem kevés iróniával éppen rajta keresztül 

hívjam fel a figyelmet és találjak érvényességet a szobrászat talán elavultnak ható 

gondolati és formai struktúráinak összefoglalásához. Ugyanis éppen Artúr C. Danto 

pluralista művészetszemlélete szerint a történelem utáni kor súlytalanságában 

mindennek van/lehet érvényessége, s a művész, aki most él és alkot, létének 

elviselhetetlen könnyűségében azt tesz, amit csak akar, Marxot idézve, lehet vadász 

reggel, halász délután, s kritikus este. Természetesen nem szeretném bagatellizálni a 

helyzetet ezzel az olcsó fordulattal, hiszen érvényesen beszélni a szobrászat alapvető 

hatásmechanizmusairól, annak belső működéséről számomra is több szempontból 

kérdéses, s alapvető kérdés az, hogy egyáltalán van-e a kortárs képzőművészet 

törekvéseiben bármilyen érvényessége annak a hatásmechanizmusnak, amely a 

klasszikus korok szobrászatának meghatározó ereje volt, tehát alapvetőnek tekinthető. 

Ugyanakkor az is kérdés, hogy az a hatásmechanizmus volt-e alapvető, amelyet a 

szobrász olvas ki a klasszikus korok művészetéből, hiszen alkotói gondolkodásának 

megfelelően a szobor belső törvényszerűségeire figyel, a formák anatómiáját kutatja, a 

szerkezet finomságaira reflektál, a megmunkálás mikéntje érdekli, az anyagok 

„együtthangzása" foglalkoztatja. Tagadhatatlan persze, hogy a szobrász fentebb vázolt 

analitikus szemlélődésének mozgatórugója annak a dramaturgiának a felfejtése, amely a 

kifejezésben nyeri el értelmét, hangsúlyozva, hogy ebben az összefüggésben a 

kifejezés-fogalom nagyon távol van a jelentés fogalmától, vagyis nem az a fontos, hogy 

mit mond a szobor, hanem az, hogy miképpen fogalmaz a szobrász. Mindezekkel együtt 

írásomban nem szeretném egymással szembeállítani a kifejezés és jelentés fogalmakat. 

Mindössze annyira redukálnám az értelmezés szerepét és jelentőségét, hogy ismét látni 

lehessen a kifejezés mikéntjét. A fentiek értelmében és korántsem a teljesség igényével 

vagy a téma kimerítésének szándékával írtam az első fejezetet, amelyben a felmerülő 

problémák majdnem mindegyike lehetne önálló disszertáció témája. Szándékom szerint 

ezzel a fejezettel mindössze arra hívnám fel a figyelmet, hogy a jelentésközpontú 

interpretációs gyakorlat, miközben művelői számára is komoly kérdéseket vet fel, 
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hatással van a kortárs képzőművészet mindennapjaira. így ennek a fejezetnek inkább 

dramaturgiai szerepe van dolgozatomban, e szerep pedig nem áll másból, mint annak a 

lehetőségnek a felvetéséből, amely igazat adna George Kubler Az idő formája című 

művében kifejtett tételeinek, illetve konstatálná, hogy a Kubler által a jelenleg is 

domináns művészetszemlélettel szemben megfogalmazott nagyon kemény vádak talán 

nem voltak teljes mértékben alaptalanok. 
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I. FEJEZET 

ÁTJÁRÓ 

1.1. Szegény Hermész (anamnézis) 

„aki megértésre törekszik, az összekapcsolódik azzal a dologgal, amely a hagyományban szóhoz jut"7 

A görögség isteneinek nem volt szükségük Hermészre, ha beszélgetni akartak 

egymással, mint ahogy az embereknek sem volt, ha földi dolgokról nyitottak diskurzust. 

Amikor a szobrász művét vagy műve létrehozásakor az anyagot faggatja, éppen ilyen 

párbeszédet folytat. Homérosz szerint Hermész szerepe az isteni üzenetek 

tolmácsolásában van, s bár Hermész a görög mitológia egyik legszínesebb és 

legárnyaltabb figurája8, az is fennmaradt róla, hogy ebben a tevékenységében néha 

hamisan szól, vezet és félrevezet egyaránt, ahogy érdeke vagy szándéka megkívánja. A 

görögség értékítéletében ekkor Hermész egyszerűen hazudik, ugyanakkor éppen a 

hermészi magatartás ambivalens elemei teszik lehetővé, hogy az Istenek hírnökét 

egyben költőként is köszöntsük, aki a reá bízott szöveget alkotói módon interpretálja: 

tréfáival kacagtat, álnok hazugságaival öl. 

Batschmann9, amikor a hermeneúein görög ige kapcsán a kijelentés, értelmezés, 

lefordítás folyamatait magyarázza, alaphelyzetként azt a szituációt vázolja fel, ahol „a" 

(mint alkotó, s műve által valamit állító, kijelentő vagy jelet küldő, valamint „a" mint 

alkotás) és „b" (mint befogadó, aki a művet, állítást, kijelentést vagy jelet megérteni 

szándékozó, de azt megtenni külső körülmények miatt képtelen), alkotó és befogadó 

személye, mű és befogadó közé „c" áll az értelmező szerepébe, aki az állítást, kijelentést 

vagy jelet interpretálni, magyarázni, értelmezni, lefordítani, érthetővé tenni fogja „b" 

számára. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az értelmező szerepében Hermészt kell 

képzelnünk. Természetesen Hermész alakja csak analógia,10 és arra sincs semmilyen 

7 Gadamer, Hans-Georg (1984): Igazság és módszer, Gondolat, Budapest, 210. p. 
8 Lásd Kerényi Károly (1984): Hermész, a lélekvezető. Európa Könyvkiadó, Budapest. 
9 Batschmann, O. (1992): Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába. Corvina, Budapest,13. p. 
10 Ha az olvasó a későbbiekben néha az irónia vagy a gúny megnyilvánulását látná benne, akkor szeretném 
jelezni, hogy az nem az én szándékom szerint keletkezik a szövegben. 
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bizonyíték, hogy Hermész neve etimológiai kapcsolatban lenne a görög hermeneúein 

igével. Oskar Bátschmann elhatárolódik ettől a párhuzamtól, de jelzi, hogy létezik ilyen 

értelmezés, többek között Heinrich Wölfflin munkásságában.11 Hermész nevét és 

személyét - Batschmann intelme ellenére - én is a jelzett analógia értelmében kívánom 

használni, a filozófus, a műértő, a kritikus és a művészettörténész metaforájaként. Ezt a 

formát az egyszerűség kedvéért választom. 

Platón az isteni üzenetek értelmezését éppúgy nem sorolta a bölcsességek közé, mint 

ahogy a jóslást sem, éppen a többértelműség, illetve a szubjektív mozzanatok 

kikerülhetetlensége miatt, amelyek lehetetlenné teszik, hogy ezen állítások igaz vagy 

hamis voltát megítéljük. Arisztotelész Az értelmezésről {Peri hermeneíszasz) című 

munkájában pedig odáig megy el, hogy nem tartja lehetségesnek azt, hogy a szavaknak 

több jelentése is lehessen, hiszen ez az emberi kommunikációt tenné lehetetlenné. Jelen 

írás témájának szempontjából sem a platóni degradáció, sem pedig az Arisztotelész 

versus Hermész diskurzus kimenetele nem érdekes. Még akkor sem, ha ennek ürügyén 

plasztikus példát lehetne nyújtani az úgynevezett nyitott filozófiai művek oly gyakran 

használatos módszerére, miszerint a tézis kételyként integrálja az antitézist vagy 

lebegtet egy második típusú értelmezést, gyengítve ezzel a cáfolat erejét, hiszen hogyan 

lehetne valamit cáfolni akkor, amikor a cáfolat mint körültekintő magatartás vagy teljes 

értékű másik verzió magában a tézisben megfogalmazott. Visszakanyarodva az eredeti 

irányhoz, számomra sokkal fontosabb konstatálni azt, hogy a fentebb jelzett 

ambivalencia - de legalábbis a platóni kételkedés és az arisztotelészi elvárás a hermészi 

kinyilatkoztatással szemben - , amely az eredeti szöveg tartalma és az interpretáció közé 

áll, már az értelmezés tudományának12 alapvető, ősi közegében, a nyelvi közegben 

megfogalmazódott. Tegyük hozzá, hogy korántsem negatív tartalommal, azaz nem 

valaminek a hiányával vagy valaminek az elveszítése felett érzett fájdalom 

következtében deklarált kételkedés ez, sokkal inkább arról van szó, hogy „c" szerepében 

az interpretáció során keletkező kommunikációs zaj egyfajta legalizált folyamatként 

jelentkezik. Szükségszerűként jellemezhető a jelenség, amely az értelmező korának 

filozófiai és esztétikai szűrőin engedi át a szöveget, és elkerülhetetlennek nevezhetnénk 

a történést, amely árnyalja és újraírja az eredeti jelet, ezáltal érthetővé és befogadhatóvá 

11 Batschmann, O. (1992): i.m., 18. p. 
12 Szándékosan kerülöm a hermeneutika kifejezést, amely a XX. századra az egyik legjelentősebb 
művészetelméleti irányzatává vált. Jelen írás, céljainak és irányultságának okán, nem vállalkozhat arra, hogy a 
megértés, az értelmezés tudományával behatóan foglakozzon, mindössze arra tesz kísérletet, hogy 
mondanivalója megértetése szolgálatában leegyszerűsített modelleket ragadjon ki ebből a sokrétű és összetett 
mezőből. 
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teszi saját kora számára. S mindazzal, amit fentebb szükségszerűségnek és 

elkerülhetetlennek aposztrofáltam, a tudomány számolni kíván, hiszen megvannak a 

saját jól bevált eszközei (például: forráskritika), amelyek segítségével még arra is képes, 

hogy tovább finomítsa a képet egyfajta rekonstrukció segítségével, amely éppen az 

interpretátor személyének és korának sajátosságaitól szabadítja meg a szöveget, de ezzel 

önmaga is egy újabb interpretációt gyárt. Tekinthetjük ezt a folyamatot részint 

fókuszálásnak, amely során egyre élesebb és tisztább kép alakul ki az olvasóban, részint 

viszont éppen a sokszoros áttétel következtében ugyanebben a folyamatban jól látszik a 

circulus vitiosus lehetősége is, de legalábbis annak a képtelensége, hogy a hitelességet 

valaha is fel tudja váltani az egyetlen eredeti olvasat. A helyzet feloldásaként a 

társadalmi megegyezés általában nem is kíván többet a hitelességnél. 

A kérdés nem az, hogy a műalkotások megértéséhez és „befogásához" szükségünk van-

e Hermészre, hiszen ha arra adjuk a fejünket, hogy műalkotások értelmén 

gondolkodunk, akkor eleve egy olyan közegben kezdünk mozogni, amelyben a 

haladáshoz nélkülözhetetlen annak a kulturális hálónak az ismerete, amelyet, 

mondhatni, maga Hermész szőtt számunkra, és kétségtelen, hogy ezt a hálót ő ismeri a 

legjobban. (Bár ezen a ponton meg kell jegyeznem, hogy az idők során ez a kulturális 

háló a bonyolultság oly magas fokára jutott, hogy a benne való közlekedés korántsem 

egyértelmű, ráadásul nem is kecsegtet a végső igazság megtalálásának lehetőségével.) 

A kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor nem adjuk arra a fejünket, hogy a 

műalkotásokat megértsük(?), bár találkozunk velük, mi több, egy velünk született 

képességünk következtében nem is értenénk meg semmilyen hermészi magyarázatot, 

mindössze hatni engedjük őket. Természetesen abban a pillanatban, amikor valamely 

műalkotás hatásáról gondolkodunk, részben a valószínűsítés tereiben járunk, hiszen az 

egyénben lejátszódó folyamatokra objektív rálátásunk csak bizonyos határok között 

lehet tényszerű, és ezeket a határokat ismételten a kultúránk által kitermelt sémák 

ismerete vagy ismeretének hiánya jelöli ki. 

Vegyünk egy egyszerű példát ennek a szituációnak a megértéséhez: képzeljük el „b"-t 

az értelmezés alapképletéből egy olyan személynek, aki belépvén a római San Clemente 
• / ? templomba, és rápillantván Masaccio Crocefissione címen jegyzett freskójára (2. kép), 

13 Ezt a festményt, pontosabban a San Caterina kápolna freskóit, általában Masolino da Panicalénak 
tulajdonítják. A legújabb kutatások szerint a Crocefissione Masaccio munkája, amit korai halála miatt nem tudott 
befejezni. 
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hitének és kulturális beágyazottságának következtében valóságosan Jézus Krisztus 

kereszthalálát látja, és azzal az élménnyel tér haza, hogy azon a napon megértette Isten 

fiának küldetését. Valószínűnek látszik, hogy „b" élményének oka a művészet 

mimetikus funkciójában rejlik, amelyről a művészetfilozófia nem egyszer szólt 

elítélően, s amelynek kiteljesítéséért nem egy kiválónak kvalifikált művész tett sokat. 

Többek között Masaccio is, „b" katarzisának kiváltójaként. Ebben az esetben hiába 

rohan „b" után Hermész kortárs megfelelője, hogy az alkotóról, az alkotó koráról, a mű 

stiláris jegyeiről és többlettartalmairól beszéljen neki. Értelmetlen dolog lenne mindez, 

mivel „b" élményének komplexitását az adja, hogy Masaccio művét nem hermészi 

értelemben vett műalkotásnak éli meg, mindössze indukció a számára, amely elegendő 

ahhoz, hogy saját belső világában a megváltóhoz elvezesse. Ehhez az élményhez „b"-

nek nem kell oly mértékben tudatlannak lennie, hogy ne ismerjen fel egy festményt 

„festmény" mivoltában, elegendő az is, hogy ha „b" képtelen és nem is kíván azzal a 

kulturális hordalékkal foglalkozni, ami a festmény „festmény" mivoltához tartozik. Az 

ugyanis tudata által tiltva van számára, mert abban a pillanatban foszlik szét az illúzió 

(jelen esetben „b" totális élménye, amely valóságos), mihelyt „b" az említett művet a 

jézusi tartalom megidézője helyett vakolatnak, pigmentnek és néhány százéves festői 

trükknek látja. 

Talán divatos szóval élve csúsztatásnak látszik Hermész szerepének megszüntetésére 

egy olyan példával operálni, amely a vallásos áhítat köntösében mutatkozik és a 

bálványimádást14 idézi meg, bár kétségtelen, hogy példának okáért a XV. század 

emberét és a műalkotás viszonyát a hermészi hálón keresztül nagyjából és egészében 

éppen ilyennek képzeljük el. Természetesen a XV. század óta a befogadó és a mű 

viszonya sokszorosan megváltozott, a XV. században még senki sem beszélhetett 

műalkotásról a szó mai értelmében. Vagyis ha azt a kérdést tesszük fel, hogy „b" 

élménye hiteles szituáció lehet-e a XXI. század emberének, könnyen jutunk a nemleges 

válaszra, amelynek legkézenfekvőbb magyarázata a művészet dezintegrációjában rejlik. 

Abban a folyamatban, amely során a művészet kivonult a mindennapok praxisából és a 

múzeumok, galériák, műcsarnokok rezervátumában húzta meg magát vagy teljesítette ki 

14 Erőteljes kitérő lenne annak a párhuzamnak a kifejtése, amely a vallási érzület pszichés alapszükséglete és a 
mindenkori, tárgyától független bálványimádás között felfedezhető, még ha nem lehet is szó komolyabb 
összefüggésekről, legfeljebb a hatásmechanizmusban mutatkozó hasonlóságokról. Andy Warhol az Amerika 
bálványairól készített szitanyomat-sorozata kapcsán arról beszél, hogy számára a bálvánnyá válás útját éppen a 
bálványok rekreációja jelenti, vagyis nem lehet azt mondani, hogy a bálványimádás, a sztárkultusz lecsapódása 
vagy mindössze egy erős érzelmi kötődés a befogadás folyamatában nem rejt éppen olyan automatizmusokat, 
mint amelyek a transzcendens kapcsolatban is feltételezhetőek. 
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saját, új formáját, feltéve persze, hogy mindezt saját akaratából tette. Hiszen egy másik 

olvasatban a művészet mint valami különös, kihalásra ítélt, de megmentésre 

kárhoztatott létező jelentkezik, amelyet éppen azért kell kivonni a mindennapok 

gyakorlatából, mert abban már nem tud létezni eredeti funkciója szerint, és éppen ezért 

kívánatos létrehozni a műalkotások világának vagy a művészet világának grandiózus 

művét, amely mint az egyetlen műalkotás fogadja magába a műalkotások összességét 

Az intézményesített művészet teoretikus tereiről beszélek, a XX. század közepétől 

intenzíven működő szülőszobák hivataláról, ahol ismét Hermész az igazgató és talán a 

művész is. Mielőtt azonban részletesebben tárgyalnám az intézményesített művészet 

sajátosságait és Hermész művész mivoltának különösségét, térjünk vissza egy rövid 

időre „b" példájához, amelyről eddig megállapíthattuk, hogy nehezen elképzelhető 

szituáció a XXI. század emberének. Viszont ebben a megállapításban kimondatlanul 

kalibráltuk a XXI. század emberét, elláttuk az erudíció bizonyos vértjével, felruháztuk 

bizonyos tudástartalommal, képességeket rendeltünk hozzá, és ezeket, jelen 

szempontból mint alapvető tulajdonságokat határoztuk meg, tehát akarva-akaratlanul 

predikátumot gyártottunk. Összevetve az általunk felvázolt kortárs ember tulajdonságait 

„b" tulajdonságaival, azt vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy ezek a 

tulajdonságok nem azonosnak. Tehát a művészet világából szemlélve „b" nem a 

jelenkor embere, viszont „b" élménye mint lehetőség nagyon is valóságos és valószínű 

abban a korban is, ahol élünk, azaz a nem létező entitásnak akadt egy létező érzete, 

amelyet egy, a művészet világában kanonizált tárgy váltott ki. Ennek az 

ellentmondásnak a feloldásához némi iróniával vagy azt kell elfogadnunk, hogy a XXI. 

században élnek olyan emberek, akik nem a XXI. századhoz tartoznak, ennélfogva nem 

meglepő, hogy érzeteik a tizenötödik századból valók, vagy pedig azt kell belátnunk, 

hogy amikor „b"-t mint befogadót definiáljuk, nem bárkire gondolunk, aki a műalkotás 

közelébe kerül, hanem egy referenciacsoportról beszélünk, amelynek szabályozott 

módon van rálátása a művekre, megadott határokon belül értheti őket. Ez utóbbi esetben 

a példában szereplő „b" egyszerűen nem lehet befogadó. Idézzük csak fel a gondolatsor 

nyitó kérdését: ...mi történik akkor, amikor nem adjuk arra a fejünket, hogy a 

műalkotásokat megértsük... (?) Az lenne a válasz ominózus kérdésünkre, hogy ebben az 

esetben kívül maradunk a művészet világán(?). Természetesen gondolhatunk merészet, 

és meg is fordíthatjuk a helyzetet. Ekkor azt is mondhatjuk, hogy fenti esetben a 

művészet világán kívül marad annak hermészi típusú megértése és/vagy megélése, vele 

a művészetelmélet, a művészetfilozófia és maga Hermész is. Most a művelt olvasó 
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részint hozzáteheti, hogy az értelmezés tudománya ismeri a naiv befogadó státuszát, 

amely illik a példában szereplő „b"-re, részint pedig megjegyezheti, hogy ezért a 

megállapításért kár volt ennyit fáradni. Amikor ugyanis Danto Hegel nyomán kifejti a 

művészet tudományának jelenkori szükségességét, egyben jelzi egykori 

szükségtelenségét is, és mivel az általam hozott példa nosztalgikus hangvételű, inkább 

vonatkozhatna arra a korra, amikor a művészet mint művészet már önmagáért véve is 

tökéletes kielégülést nyújtott15. Lássuk be, mindig is sejtettük, hogy a művészet 

legmagasabb szintű élvezetéhez szükségtelen az értelmezés. Annál is inkább, mert az 

értelmezés tudományát nem is a művészet élvezetére találták ki, éppen ellenkezőleg: a 

művészet lebontására, ízekre szedésére és arra a tudományos vizsgálatra, amely a 

wittgensteini intelem ellenére a művészet belső struktúráját - anatómiáját - szeretné 

felfedni, annak reményével, hogy végre elfogadható definíciót tud majd nyújtani a 

művészet mibenlétére és felfedi lényegét Nem nehéz felfedezni, hogy a hegeli 

életműből kiragadott hivatkozások miként válnak programmá a művészetfilozófusok 

kezében. 

Mindezek mellett kínálkozik egy harmadik verzió is, annak a hipotézisnek a vizsgálata, 

hogy miképp emelte saját rangjára, vagy hogyan húzta le saját rangfosztottságába a 

művészet a filozófiát, s ezzel miként került a filozófia az elegáns távolságtartásból, a 

kritika felülnézetéből a művészet világán belül a földre, s lett a tükörkép tükörképe. 

Mindehhez prekoncepcióként fogadjuk el azt a lehetőséget, hogy amikor Hermész az 

istenek üzeneteit átírja, akkor nem annyira az emberi ravaszság és fondorlat eszközeivel 

él, hanem saját üzenetének hangsúlyozása érdekében parafrazeálja az eredeti üzenetet, 

és tovább bontogatva a hermészi metafora értelmét, önmagát az alkotó helyzetébe 

állítja, mégpedig azon klasszikus elrendezés szerint, amely kimondja, hogy a 

művésznek üzenete van a műve által. 

Arthur C. Danto „A közhely színeváltozása" című kötetében miután megállapítja, hogy 

a művészet fejlődésének alakulása tekinthető a hegeli történelemfelfogás példázatának, 

abban az értelemben, hogy önmaga öntudatára ébredése a szellem sorsának 

elrendelésével állítható párhuzamba, vagyis amikor a művészet öntudattá válik, a 

művészet „művészet" voltának a tudatává, azt olyan reflexivitással teszi, amely a 

15 V.ö.: Hegel, G.W.F. (1979): Esztétika, Gondolat, Budapest 
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filozófia sajátja, s kérdésessé válik a különbség, ami elválaszthatná a művészetet önnön 

filozófiájától. Mindehhez Danto a következőket fűzi hozzá: 

„Ez viszont azt a kérdést veti fel, hogy mi választja el a jelen könyvet, amely 

művészetfilozófiát művel, attól, hogy saját jogán műalkotás legyen, ha egyszer a 

műalkotások a művészetfilozófia művelésévé lényegültek át. "16 

Miután a művészet öndefiniálásának igyekezete saját természetévé vált - azaz a 

művészet alanyának és tárgyának egybecsúszása látszik a XX. század elejétől 

napjainkig tartó művészeti folyamatokban (feltéve, hogy jól értelmezzük őket) -

komolyan csábít a gondolat, hogy a művészetet és a filozófiát egy és ugyanazon 

dolognak tekintsük. A művészetfilozófia létének magyarázata a filozófia 

önvizsgálatában keresendő, abban a felismerésben, ahol a filozófia a művészetben saját 

elidegenített formáját találja meg. Eddig a dantói eszmefuttatás, és tegyük hozzá, hogy a 

New York-i Columbia egyetem filozófiaprofesszora ellenáll a fentebb leírt csábításnak, 

legalábbis abban a mértékben igen, amit a filozófia fogalmi felépülése, teoretikus rendje 

és saját kérlelhetetlen, egyébként lenyűgöző logikája megkíván tőle. Ráadásul, ha nem 

állna ellen, akkor számolnia kellene azzal is, hogy amint elmossuk a (művészet)filozófia 

és a művészet határát, egyben elmossuk a (művészet)filozófus és a művész határát is, és 

kétélű fegyverként használva mindezt, vagy a filozófusokat kell ezek után művészeknek 

(is) tekinteni, vagy a művészeket filozófusoknak (is), esetleg kölcsönösen mindkettőt a 

másiknak is. A mindennapok gyakorlatára lefordítva az új helyzetet, kétségesnek látszik 

ennek kivitelezhetősége, mi több, amennyiben a professziókhoz a megszokott 

tudástartalmakat és tevékenységi formát rendeljük, egyenesen komikusnak17 mutatkozik 

a gondolat. Komorabb a kép akkor, ha a művészet és a filozófia közös nevezőre hozása 

nem jelenti a megnyilvánulás formájának azonosságát - mint ahogy nyilvánvalóan nem 

is lehet erről szó - , s inkább genetikai jellegű azonosság feltételezhető, egyfajta közös 

eredő vagy azonos gondolati struktúra megléte. Ugyanis ebben az esetben a művészetet 

mint a filozófiához képest lépéshátrányban lévő dolgot kell elképzelnünk, amely saját 

testével ellentétben eltévedt a szülőcsatornában, s másnak született, mint ami, és amely 

mindaddig elidegenített formában létezik saját testétől - a filozófiától - , amíg annak 

tisztán filozófiai formája meg nem jelenik. 

Ernst Cassirer Mitikus, esztétikai és teoretikus tér című tanulmányában a teoretikus tér 

fogalmának megalkotásakor megteremti ennek a második típusú, de lényegi genezisnek 

16 Danto, A.C. (2003): A közhely színeváltozása, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 63.p., ford.: Sajó Sándor 
17 A komikus szó a szerepek felcserélése okozta helyzetkomikumot hangsúlyozza. 
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a lehetőségét. Cassirer elméletének továbbgondolása a szekunder irodalomban már 

nyíltabban sugallja a kiállítóterek, múzeumok potenciális művészetteremtő voltát. 

„ ...nem létezik tér önmagában, csak térre vonatkozó elméletek (...) A dolgok ezen 

elméletek szférájában válnak körvonalazhatókká mind formailag, mind tartalmilag. A 

műalkotás lehetőség-feltételét viszont egy sok dimenziójú teoretikus tér hozza létre, mely 

egyúttal valóságos térként is megtestesül - leghangsúlyosabban - a múzeum 

intézményében(...) a múzeum és a különböző galériák a „tisztán" művészetként való 

megjelenés lehetőségét szolgálják. "18 

Az institucionális elméletek a fenti gondolaton alapulnak, amelyeknek legfőbb 

inspirálója Artúr C. Danto művészetfilozófiája, de ugyanez a vonulat jelen van Peter 

Bürger írásaiban is: 

„Azért vannak művek, mert létezik az intézmény. Ha nem így volna, csupán szép 

tárgyaink vagy fétiseink lennének. "19 

Mindezeket összevéve aligha kerülhetjük ki annak kimondását, hogy mindaddig nem 

műalkotás a művész által készített tárgy, amíg nem kerül a teoretikus tér vonzáskörébe, 

és vélhetően ismét nem az, mihelyt elhagyja ezt a teret. A fentiek értelmében, de még 

inkább a művészeti világ hétköznapi praxisa szerint különös jelentőséget kap a dantói 

tétel, miszerint a művészet tárgya és alanya önmaga-filozófiája. Ugyanis ebben az 

esetben egy csapásra érthetővé válik a filozófus szerepe, aki méltán definiálhatná magát 

művésznek, hiszen ő a filozófia (s immár a művészet) legfőbb ismerője, és a művész 

könnyen juthat a segédmunkás szerepébe, mint egyfajta mesterember, aki részt vesz a 

kivitelezésben, lévén ő az, aki a szakma háromezer éves hagyományainak, 

mesterségbeli fogásainak legalább a töredékeit ismeri. Tehát Hermész a művész. 

Szegény Hermész - fűzöm hozzá ehhez a mondathoz azonnal, mert korántsem biztos, 

hogy ez az út a Parnasszusra vezet. 

Nietzsche egy gúnyos kommentárjában a természethűség igényével alkotni kívánó 

művészt ostorozza: „ Hűségesen az egész Természetet és egészen! - És aztán hogy kezd 

hozzá? Hát hogy lehet elintézni a Természetet a képben? Végtelen a világ legkisebb 

darabja is! Végül azt festi le belőle, ami tetszik neki. És ugyan mi tetszik neki? Az, amit 
90 • • • le tud festeni". Természetesen Nietzsche ironikus megjegyzése nem alaptalan, és 

18 Anghy András, (2003): „Tájak és vonatok, Zsemlye Ildikó alkotásairól". In; Jelenkor, 2003.3.szám 
19 Bürger, P. „A modern esztétika ellentmondásai." In: Világosság, 1991.6.szám p.440 (ford. Lázár A. Péter) 
20 Idézi: Gombrich, E. (1972): Művészet és illúzió. Gondolat, Budapest, 85.p.: F.W. Nietzsche, Schercz, List und 
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éppen arra a részrehajló válogatási módszerre vonatkozik, amellyel mindig is élt az 

alkotó. Ha a művek világát a természet bizonyos értelmű duplikátumainak tekintjük, és 

alapvetően nem azért, mert annak jó néhány darabja imitatív jellegű, hanem azért, mert 

elfogadjuk, hogy a világ legkisebb darabja is végtelen, és a természet töredékének 

töredéke az ábrázolás tárgya, akkor a természet töredékeinek duplikátumaiból válogató 

kurátorra mint művészre - alkalmazva az új helyzetet - éppen a saját közegéből 

degradált, meglehetősen silány matéria marad, amelyből művét létrehozni kénytelen. 

Ráadásul felállítható a nietzschei kritika paralellje is:... Végül azt írja le belőle, ami 

tetszik neki. Es ugyan mi tetszik neki? Az, amihez megtalálja a saját filozófiáját.21 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy hasztalan időtöltés lenne bizonyítani, hogy a filozófus 

semmivel sem jobb művész a művésznél, ugyanis ez az út nem vezet sehova. Sokkal 

fontosabb különbségtétel szükséges ahhoz, hogy ezt a lehetetlen helyzetet feloldjuk. 

Oskar Batschmann Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába című 

tanulmánykötetében, amikor az értelmezés alaphelyzetét vázolja, az interpretátort 

felruházza a hozzáértés képességével, s az általa hozott példában mindez még 

értelemszerű is, hiszen fizikai jelenlétre, illetve egy nyelv ismeretére vonatkozik. 

Szellemi értelemben nyilvánvalóan a hagyomány ismerete (lásd: mottó) biztosíthatja a 

művek megértéséhez szükséges jelenlétet. Még a figyelmes olvasó is könnyen átsiklik 

ezen a mondaton, mert lényegében egyet kell értenie vele. Csakhogy korántsem 

egyértelmű az, hogy miféle hagyományról beszélünk, vagy egyszerűen mit értünk 

hagyomány alatt akkor, amikor a képzőművészet alkotásai képezik a vizsgálat tárgyát. 

Részint lehetne hagyomány alatt érteni - Batschmann is ezt teszi - azt az irodalmi alapú 

tradíciót, amelyen keresztül mindig is közelített az értelmezés a képzőművészet felé. 

Részint viszont feltételezhetjük, hogy a képzőművészetnek létezik önálló 

hagyománystruktúrája, amelyből mindig is építkezett. Nem véletlen Adolf Hildebrand 

már-már indulatosnak is tekinthető megjegyzése, miszerint: „Azonban világos, hogy a 

képzőművészet nem máshonnan veszi kölcsön a poézist, sem nem illusztrálja csak 

Rache, Nr. 55, Diefröhliche Wissenschaft, Nietzsche's Werke, V. (Leipzig 1985), 28.p. 
21 Ezen a ponton meg kell jegyeznem, hogy jelen írás nem kíván támadás lenni a művészeti világ kurátorai ellen, 
mindössze konstatálná azt a helyzetet vagy gyakorlatot, amely kialakult. Értékítélet nélkül annál is inkább csak a 
tényekre szeretnék rávilágítani, mert a válogatók tevékenysége legalább annyira egyenetlen, mint a művészek 
tevékenysége, amely persze ismét közös nevezőre hozza a művészeti élet két komponensét. Viszont mivel a 
művészet világában semmi nincsen sztereotípizálódott gondolati és formai konstrukció nélkül, kísért a gondolat, 
hogy felfedhetőek azok a sajátosságok, amelyek alkalmassá teszik a tárgyat a műtárggyá válásra, vagy annak 
okán, hogy kellőképpen üres a lokális filozófiák befogadására, és/vagy azért, mert külső jegyeiben olyan 
müvekhez kötődik, amelyek a filozófiák által kanonizáltak. 
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azt... "22 Érdemes megvizsgálni azt a szövegkörnyezetet is, ahol Hildebrand fenti 

mondatát hangoztatja. Adolf Hildebrand a festészetet és a szobrászatot imitatív 

művészetnek tartja, szemben az építészettel, és megállapítja, hogy az imitatív funkció 

nem elegendő a művé váláshoz. Szükségesnek véli az architektonikus szempont 

bevezetését, amely alatt a mű belső felépítését, architektonikus alakítását érti, mint 

olyan tényezőt, amely kizárólagosan képes arra, hogy a természetből kiemelt formát 

műalkotássá avassa. Jellemző Hildebrand szerint, hogy abban az esetben, amikor az 

imitatívnak az architektonikus továbbfejlesztésére való képtelensége jelentkezik, akkor 

a kielégítetlenség érzése párosul a tárgyhoz, s a hiány pótlására lesz alkalmas a valami 

másnak (pl. mélyértelmű jelentés) a belekeveredése, s ezen a ponton nyomatékosítja 

Hildebrand, hogy a képzőművészetnek nincs szüksége a kölcsönvett poézisre, hiszen az 

ábrázolás módja - az architektonikus alakítás - szenteli fel. Vagyis annak a 

képzőművészeti hagyománynak a jelenléte, amelyről korábban feltételeztük, hogy 

önálló érvénnyel bír. 

22 
Hildebrand, A. (1910): „A forma problémája a képzőművészetben", in: Tudomány és művészet. Athenaeum 

írod. és nyomdai Rt., Budapest (ford. Wilde János) 7. p. 
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1.2. Az értelmezés szabadsága és/vagy válsága 

„Az a bajotok, hogy nincs nyele a labdának." 23 

A művészetelmélet soha nem kételkedett abban, hogy a képzőművészet 

hagyomány orientáltsága meghatározó jelentőségű, ugyanis e nélkül nem lehetett volna 

megfogalmazni például a „művészet művészetből épül" elvét sem, és nehéz lenne 

előfutárokról és követőkről beszélni, formai kapcsolatokra hivatkozni stb., valamint 

kétségtelen, hogy a recenzió szintjén mindig is integrált bizonyos elemeket a 

tradícióból. Mégsem mondható, hogy azontúl, amit napjainkban a középiskolák 

tananyagában tanítanak - kompozíció, arányrendek, perspektíva, színharmóniák stb. -

bármit is megértett volna. Amennyiben a képzőművészet belső hagyománystruktúráját 

egy szemtelen példázatban a labdához hasonlítjuk, akkor azt kell észrevennünk, hogy a 

művészetelmélet ezt a labdát nem tudta elkapni. Jegyezzük meg gyorsan, hogy mindezt 

nem saját ügyetlensége, esetleg értetlensége okán nem tette meg, éppen ellenkezőleg: 

azért nem, mert világosan látszott, hogy mindezt a filozófia önálló hagyományrendszere 

nem követeli meg, ráadásul - és ezt tekinthetjük akár zseniális jövőbelátásnak is-jóval 

tágabb perspektívát nyitott a kölcsönadható poézis lehetősége, művészetteremtő ereje. 

Mi sem bizonyítja mindezt pregnánsabban, mint az a tény, hogy amennyiben Adolf 

Hildebrand művészetelméleti közelítését vesszük alapul, úgy Marcel Duchamp Forrás 

(1917) címen jegyzett, R. Mutt aláírással ellátott vécécsészéje (3.kép) nem lehet 

műalkotás, hiszen másból sem áll, mint egy kölcsönvett formából, egy kölcsönvett 

szignóból és negyed-könyvtárnyi kölcsönkapott poézisből, vagyis totális hiányából 

mindannak, amiről Adolf Hildebrand kimutatta, hogy nélküle nem létezik művészet. 

Könnyű lenne azt állítani, hogy mindez azért lehetséges, mert mára Adolf Hildebrand 

elmélete mindössze egy a meghaladott elméletek sorában, csakhogy ez a mű a mai 

napig forrás, többek között például Artúr C. Danto számára is. Illetve tekinthetjük 

Adolf Hildebrand gondolatait a művészetelmélet hagyománystruktúrájában egy 

bármikor mozgásba hozható és alakításra képes matériának, amelyből aztán újabb és 

újabb elméletek fabrikálhatóak, vagy megfordítva: az újabb elméletek megtalálhatják a 

maguk vonatkozásait, gondolati analógiáit nemcsak Hildebrand írásában, de a 

művészetelmélet összességében, függetlenül attól, hogy a konklúziók bármilyen 

23 Kemény Dénes, vízilabdaedző 
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egybecsengésének a feltétele fennállna. A művészetfilozófia művészetfilozófiából épül, s 

ebben a folyamatban a műalkotással való találkozása inkább érintőleges jellegű, mint a 

teljesség igényével fellépő, hiszen mindössze a tárgyához társítható gondolati rétegek 

lebontására vagy még inkább felépítésére vállalkozik. Vagyis visszatérve a korábban 

felvázolt ellentmondáshoz: Hildebrand esetlegesen meghaladott elméletével szemben 

sokkal valószínűbb, hogy azért vált Marcel Duchamp műve kanonizált műalkotássá, 

mert alkalmasnak bizonyult egy olyan gondolati struktúra felépítésére, amely önálló 

művészeti formát - ready-made - volt képes létrehozni. A hétköznapi tárgy 

kiállításának gesztusa generálta művészeti forma megtartó ereje mára vitathatatlan, 

létrehozása alapjaiban dekonstruálta a képzőművészetről való gondolkodás rendszerét. 

Ráadásul egy olyan művészeti formáról van szó, amely valóban a homorú felületű 

öntőformához hasonlít24, amelybe aztán kedvünkre önthetjük a hasonló műveket, azok, 

akár a folyadék, kényszeresen fognak idomulni a forma görbületeihez a róluk való 

hermészi típusú gondolkodás tükrében. S az utóbbi megállapítás kizárólagos jellegű, 

mert csakis abban a konstrukcióban lehet ezeket a tárgyakat műalkotásnak tekinteni, 

amelyben az értelmezés született, és éppen az a sajátosságuk, hogy amennyiben 

kiragadjuk őket ebből a közegből, teljesen értelmetlenné válnak, vagy visszakapják azt a 

funkciót, kezelési formát, amely létrejöttüknek eredeti indítéka, illetve tágítva a sort, 

pusztán a hasonlóság alapján a hétköznapi élet más kategóriáiban kapnak helyet. 

Mindez természetesen ismételten jelzi az intézményesített művészet erejét, vagy éppen 

annak a közegnek a működőképességét, amely inspiratív lehet az alkotó számára 

anélkül, hogy felismerné saját kegyvesztett állapotát és függőségét a rendszertől, amely 

művét lélegezni engedi. 

A műtárgyak osztályozásának mikéntje kulturális beágyazottságuk történetéből alakul 

ki, vagyis ha egyszer már tudjuk, hogy Marcel Duchamp Forrás című munkájának a 

képzőművészet evolúcióján belül hol a helye, többé nem kérdezzük azt. Jelen írás sem 

azt firtatja a Hildebrand kontra Duchamp összevetésben, hogy az említett mű esetleg 

méltatlan a helyzetére. Sokkal inkább arra szeretne rávilágítani, hogy mivel a tárgy 

önmagában semmilyen művészi invenciót, architektonikus alakítást nem mutat fel, 

kizárólag a műre épülő gondolati struktúra generálja annak kiemelt fontosságát, avatja 

művészetté. Érdemesnek tűnik összevetni ezt a megállapítást Henri Fociilon néhány 

gondolatával. Focillon úgy véli, a műalkotás felette áll azoknak az értelmezéseknek, 

24 Vö.: Fociilon, H. (1982): A formák élete. A nyugati művészet. Gondolat, Budapest, 13. p. 
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amelyek, akár a buja tenyészet, már-már eltakarva a műalkotást a szem elől, 

keletkeznek körülötte, de egyben megengedő is velük, és feltételezi, hogy a műalkotás 

természetéből következik ezeknek az értelmezéseknek mint lehetőségeknek a műben 

való megléte. Talán érzékelhető a paradoxon, amely a focilloni kritika kritikája, majd a 

feloldó megengedés, a tökéletesen üres tárgyi valóság és a hozzákapcsolt szellemi 

konstrukció mint műalkotás között létrejön. Tételezzük fel, hogy a kérdés ennek a 

paradoxonnak a kialakulásakor az volt: hogyan lehet értelmezni egy Richárd Mutt-féle 

piszoárt a képzőművészet világában(?). A választ tudjuk. Danto nem ezt a kérdést teszi 

fel Duchamp tárgyával kapcsolatban, szerinte az a kérdés zseniális, amit a mű tesz fel 

„ miért lehet valami műalkotás, ha valami más, ami pontosan ugyanúgy néz ki, nem 
9 S • 

az(?) " Viszont ez vezeti el a filozófia alapirányultságának megfogalmazásához: „ Az 

a tény, hogy bármely műalkotás esetében elképzelhetünk egy vele perceptuálisan azonos 

párdarabot, amely nem műalkotás, de perceptuálisan megkiilönböztethetetlen a 

műalkotástól, arra mutat, hogy a művészetfilozófia alapvető problémája annak 

megállapítása, mi a különbség a műalkotás és a puszta dolog között.,26 

Az a kérdés, amelyet én feszegetek, úgy hangzik: hogyan lehet értelmezni azt, hogy 

értelmezni lehet a képzőművészet világában valamit, amelynek a tökéletes mása nem 

műalkotás(?). A válasz talán kézenfekvőbb, mint gondolnánk: mindent, ami a valamivé 

válás képességét hordozza, értelmezni lehet a képzőművészet világában, mivel az 

értelmezés nem a vizuális megjelenés, a képzőművészet önálló hagyománystruktúráján 

alapszik, hanem elsődlegesen fogalmi jellegű, másodlagosan az értelmező akaratának 

függvénye, harmadlagosan pedig az értelmező tehetségének kérdése. Az akarat főnév 

nem a pongyola megfogalmazás és az elrejtett gúny szándékával szerepel a fenti 

mondatban, sokkal inkább az értelmezés genezisében a legyen ige kimondásával 

teremtő akaratra utal. Arra az alkotói folyamatra, amelyet Hermész vihet végbe, a 

cassireri második genezis beteljesítése érdekében. Természetesen mindennek 

elengedhetetlen feltétele, hogy a tárgyat eleve műalkotásnak tekintsük, függetlenül attól, 

hogy az perceptuális valóságában milyen jegyeket hordoz. Ez prekoncepció kell, hogy 

legyen, amely az értelmezés folyamatában válik koncepcióvá, amely biztosítja a tárgy 

számára azt a teoretikus teret, amelyben műalkotásnak látszik. A látszás és láttatás 

ebben az értelemben természetesen egyet jelent az annak levéssel, feltéve persze, hogy a 

közeg biztosított marad. Viszont a jól felépített teória éppen ennek a közegnek a 

25 Danto, A.C. (1997): Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet. Atlantisz, Budapest, 29. p. 
26 Uo.: 79. p. 
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billenékenysége következtében válhat kérdésessé. Nézzünk meg két-két anomáliát arra a 

helyzetre, amikor a teoretikus tér túl - illetve alulbiztosítottá válik. 

Az első példában vázolt lehetőséget több mint tíz évvel ezelőtt vetettem fel Bán András 

művészettörténész felejthetetlen óráinak egyikén, de azóta sem tudtam szabadulni a 

gondolattól, és Guernica-paradoxonnak neveztem el. Megértéséhez néminemű 

történelemhamisításra van szükségünk, és a felvezetésben használt novellisztikus 

formáért előre elnézést kérek az olvasótól. 

Képzeletbeli történetünk szereplője Andreas Wallenberger, műértő, aki 1941 

októberében váratlanul idézést kap a hitleri németország állambiztonsági szervétől, 

miszerint köteles megjelenni folyó év október 25-én, reggel 8 órakor a Gestapo 

központi épületében. Andreas Wallenberger természetesen nem akar ujjat húzni a 

hatalommal, és megadott időben tiszteletét teszi a nevezett épületben, ahol döbbenten 

konstatálja, hogy valami otromba tréfa folyományaként bizonyos Pafclo Picasso 

Guernica című festményét (4. kép) lógatták ki a fogadócsarnok központi falára. Andreas 

Wallenberger óvatosságát elveszítve felcsattan, és az őt kísérő tisztnek szegezi a 

kérdést, miszerint - Hogy a fenébe kerül ide ez a mázolmány? - Tetszik a Führernek -

hangzik a kegyetlen válasz, amely mint éles, hideg penge hasít a műértőbe, s a 

halálfélelem némi színharmóniát, némi egymásra hangoltságot láttat vele a grizell 

festmény és a náci egyenruha között. - A Führer szerint ez a kép nagyon jól mutatja, 

hogy mennyire erősek vagyunk és miként bánunk mi is a velünk ellenszegülőkkel -

folytatja a tiszt. Andreas Wallenberger nem kérdez és nem válaszol, átadja magát a 

sorsának... 

Már csak reflexfény az általam kreált történelemhamisításon a valós történet, amely 

szerint egy alkalommal a Guernica képeslapváltozatát lobogtató német tiszt kérdésére -

„ Maga csinálta ezt? " - Picasso azt felelte: „ Nem, maguk csinálták. " 27 

Vélhetően ennek a festménynek a jelentéstartományát másképpen fogalmaznánk meg, 

ha történelmi integrációja az ellenpólusra sodorja, ugyanakkor érdemi tekintetében nem 

volna szabad, hogy változzon az elképzelésünk a kép festői kvalitását illetőleg. Tehát a 

történelmi szituáció generálta jelentéstartalom nem függ össze a kép minőségével, a 

Guernica esetében ugyanaz a forma egymással homlokegyenest különböző jelentéseket 

is hordozni képes az értelmezés közegének függvényében. 

27 Uo.: 17. p. 



A második példában képzeljünk el egy római galeristát, aki japán vendégeit várja 

belvárosi palotájába, amelynek alsó szintje a kirakatozott kiállítótér, s éppen üres. A 

japán vendégek konzumista szokásaiknak megfelelően 12 darab ugyanolyan fekete 

Samsonite-táskával érkeznek. Mielőtt elfoglalnák szállásukat, a vendéglátó szeretné 

megmutatni nekik gyűjteménye legújabb darabjait, ezért kérésére felfáradnak az 

emeletre, de ezt megelőzően a táskákat a kiállítótér közepére helyezik. Ekkor érkezik a 

művelt látogató, aki példánkban az értelmező szerepét tölti be, de - a dramaturgia 

finomítása érdekében - nem beszél olaszul, így a teremőr elbeszéléséből csak annyit vél 

megérteni, hogy japán lehet a kiállító, aki 12 darab ugyanolyan Samsonite utazótáskából 

épített installációt. Az értelmezés, az architektonikus alakítás hiányából szükségszerűen 

jelentkező mély értelmű jelentés nagyon messze vezethet, holott a fentebb vázolt 

szituációból nyilvánvaló, hogy a művész hiánya következtében sem a művészi akarat, 

sem a szándékolt kifejezés nem lehet jelen. A 12 fekete Samsonite-táskából összerakott 

véletlenszerű tárgyegyüttes mindössze hasonlíthat azokra az assamblage-okra, 

amelyekkel egyébként találkozhatunk a kiállítótérben. Bár a fenti példa szintén fikció és 

nem mellőzi a vígjátéki helyzetet sem, mégis elképzelhető mint realitás, hiszen az 

intézményesített művészet fellegvárai, műcsarnokok, múzeumok és galériák éppen arra 

készítenek fel bennünket, hogy falaik között minden művészetté válhat, így nincs okunk 

meglepődni, bármit is találjunk a falakon belül. Ennek hatása alól - a harmadik 

példámban, amely az alulbiztosítottságról szól és megtörtént esetet elevenít fel - csak a 

kiszolgáló személyzet bizonyos rétegei, például a takarítók lehetnek kivonva, akik a 

hétköznapi valóság trójai falovával képesek behatolni ebbe a térbe, és adott esetben 

kitakarítani Joseph Beuys zsírral bekent fürdőkádját. Teszik ezt azért, mert 

képzeteikben a fürdőkád toposzához a tisztaság fogalma párosul, és a rajta lévő zsír 

egyszerűen piszok, olyan jegy, amelyet el kell távolítani annak érdekében, hogy a 

tárgyhoz rendelt, megszokott fogalmi és vizuális rend helyreálljon. Nem egyszerűen a 

naiv befogadói állapotban jön létre ez az interakció, vagy nevezzük inkább balesetnek, 

éppen ellenkezőleg: kulturálisan rögzült fogalmi felülírás következik be, azaz 

erősebbnek bizonyul a tárgyhoz kapcsolódó köznapi asszociációk sora, mint a teoretikus 

tér által biztosított metamorfózis lehetősége. Nyilvánvaló, hogy ilyen jellegű balesetek a 

képzőművészet műfaji határainak tágulása során számtalan esetben előfordultak. 

Emlékezzünk csak Constantin Brancusi perére az Egyesült Államok Vámhivatalává, 
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vagy a már korábban említett Andy Warhol i?r/7/o-dobozainak kanadai fogadtatására28. 

Ez utóbbi esetnek az érdekessége az, hogy szemben azokkal a példákkal, amelyekben a 

műtárgyak körül keletkező értetlenség rendre abból keletkezik, hogy műalkotás egy 

olyan közeggel konfrontálódik, amely nem a sajátja, itt dr. Charles Comfort személyét, 

aki a kanadai National Gallery igazgatója, nem tekinthetjük kívülállónak. Engedje meg 

az olvasó, hogy utolsó példámban részben saját műhöz kötődő esetet meséljek el, amely 

szintén a művészet világán belüli értetlenségre mutat rá. 2004-ben egy müncheni 

tematikus kiállításra (Ungarische Gulasch) Krámli Márta szobrászművésszel egy 

közösen létrehozott tárgyat adtunk be. Játéknak szántuk és egy egyszerű gegre építettük 

Az asztal rövid távú emlékezete című munkánkat (5.kép), amely egy falra szerelhető, 

fehér, ételfoltos terítővel letakart, valós méretű asztallap imitációja, és a 

következőképpen működik: ha a látogató közel megy a tárgyhoz és megszólal, 

hangjának ritmusában képek villannak fel az asztalterítő alól, amelyeken különböző 

korú és nemű emberek arcait látjuk, ahogy a maguk bárdolatlan valóságában az asztal 

fölé hajoltak és ettek. Miután nem állt módunkban, hogy magunk installáljuk a művet, 

gondosan becsomagoltuk egy fekete fóliába, és rábíztuk fiatal képzőművész kollégákra, 

akik előzőleg nem látták működés közben, és csak a címét ismerték. Miután 

Münchenben kicsomagolták és látták, hogy az asztalterítő koszos, azt gondolták, az is a 

csomagolás része, és az alapos felerősítés és a cím ellenére leszedték róla (ó.kép). Az 

sem volt feltűnő számukra, hogy így láthatóvá vált a képek rögzítése a kivágott alapon, 

lelepleződött a beépített mikrofonnak kialakított csatorna, amely a hang útjának 

biztosítását szolgálta, összefoglalva: minden olyan jegy, amely klasszikusan a kulisszák 

mögött helyezkedik el, még akkor is, ha egy olyan munkával állunk szemben, amely 

inkább a populáris hangvételű, úgynevezett trendi művészethez áll közel. A munkát így 

mutatták be. Mikor ez kiderült, nem éreztem csalódottságot, az élet kérve sem 

szállíthatott volna pregnánsabb példát arra, hogy az értelmezés szabadságának válsága 

miként téveszti meg még azokat az embereket is, akik éppen ilyen jellegű műveket 

hoznak létre, hogyan tévednek el saját otthonukban, ha a hermészi lélekvezető nem 

fogja a kezüket. 

Mindebből lassan szükségszerűvé válik annak megállapítása, hogy a műalkotások egy 

része, döntően azok, amelyek az értelmezés végtelen szabadságára építenek, 

elveszíthetik azt a képességüket, esetleg igényüket is arra, hogy önmagukat minden 

28 Lásd: Jelen írás, Bevezető. 3. p. 
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körülmények között műalkotásnak tüntessék fel. Kérdés, hogy miért van szüksége a 

műnek arra, hogy öndefiniálásának igyekezetében elveszítse azon jegyeit, amelyek saját 

identitásának kifejezésére szolgálnak(?). Nem lenne tisztességes ezt a problémát is teljes 

mértékben Hermész nyakába varrni, hiszen az alkotói szabadsághoz hozzátartozik 

annak a mértéknek a megválasztása, amely a képzőművészet hagyományrendszerének 

jelenlétét vagy éppen totális elutasítását szabályozza. De mi\el az értelmezésnek 

láthatóan nem tárgya az alkotás vizuális nyelvének feltérképezése, hiszen a mű vélt 

vagy valós konnotációira reflektál, azokat helyezi előtérbe, elősegítvén ezt a 

tevékenységet: miért ne lehetne nyelet szerelni a labdára(?), ha azt az értelmező annak 

tökéletes kerekségében képtelen megragadni. Még annak az ódiumával is, hogy a tárgy 

nem feltétlenül fog labdának látszani ezután, illetve majd az értelmezés gyártja le azt a 

szemüveget, amelyen keresztül újra tökéletesen gömbölyűvé válik. Esetleg pontosan ez 

a szándék figyelmeztet arra, hogy az értelmezés végtelen szabadsága miként húzza ki a 

képzőművész lába alól a talajt, és biztatja arra, hogy vakon formázza kvázi filozófiáit? 

Csak a megfelelő teoretikus teret kell megtalálni hozzá. 
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1.3. Beszédes művészek, hallgatag müvek 

„Ha a vizualitás egy iszlám templom, akkor a fogalom a papucsnak felel meg: 

le kell tenni az előcsarnokban."29 

Természetesen nem állíthatom teljes bizonyossággal, hogy az értelmezés belső 

szempontrendszere az előző fejezetben vázolt mértékben és módon lenne hatással a 

képzőművészetre és terelgetné a dantói megállapításokkal párhuzamban a filozófia felé. 

Hiszen a képzőművészet számtalan alkotója, Vasaritól Malevicson keresztül Beuysig és 

még tovább is lehetne bővíteni ezt a sort, tett tanúbizonyságot arról, mennyire fontos 

számára a megfogalmazhatatlan verbalizmusa. Nehézkesnek tűnik feltérképezni, hogy 

ezek az írásművek milyen meggondolásból születtek, vajon az önérteimező és 

önkiteljesítő íráskényszer, a művészet tudománnyá válásának varázslatos ígérete hívta 

életre őket, vagy a filozófia azon természete feletti folyamatos kontroll lehetőségének 

megteremtése, amely meggátolná, hogy a filozófia maga alá gyűrje a művészetet. 

Érdemes felidézni ezen a ponton Henry Moore intelmét: 

„ Helyesebb, ha a szobrász vagy festő nem beszél vagy ír túl gyakran a művészetről. (...) 

Amikor csiszolt formába önti, és logikus egzaktsággal fogalmazza meg céljait, könnyen 

teoretikussá válhatik, akinek valóságos művészi munkája már csupán kötelező 

illusztrációja ezeknek a logikai törvényszerűségekbe és szavakba foglalt 

elgondolásoknak." 

Henry Moore azt a művet félti, amely a logikai törvényszerűségek után keletkezik. 

Mindezzel azt is állítja, hogy a mű fogalmi értelme képes felfalni a mű vizuális 

jelentőségét, képes önmagát hatalmasabbnak mutatni, mint a konkrét megjelenés, és a 

mű maga marginális szerepet kaphat, széljegyzetté válik, mint ahogy a konceptuális 

művészetben az is volt, ha egyáltalán megjelent bármi más is a szövegen kívül. A 

törékenyként kezelt alkotói folyamatra vetítve ezt a problémát, valóban nem mindegy, 

hogy a kimondhatatlanság feszültsége irányítja-e a mű létrejöttét adott szobrászati vagy 

festészeti probléma kapcsán, vagy az előre megtervezett program fut le, mintegy 

mellékesen. Gyorsan el lehet jutni oda, hogy az elmondhatót nem érdemes sem kőbe 

29 Mohácsi András, szobrászművész 
30 Moore,H. (1981): A szobrászatról. Helikon, Budapest, 13. p. 
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faragni, sem bronzba önteni, de még megfesteni sem, mivel több vele a fáradság, mint 

ami a végén a kezünkben marad. 

Kósa Ferenc festőművész, a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola egykori növendéke, 

diplomavédésén a következőt fűzte hozzá kiállított képeihez: ,Kósa Ferenc vagyok, 

ezek az én képeim." Ennél többet nem volt hajlandó elárulni az államvizsga-

bizottságnak, amelynek tagjai aztán annál többet voltak hajlandóak beszélni a képekiől, 

végül pedig zavarukban vagy éppen a némaságba burkolt őszinteség elismeréseként 

kiválóra minősítették a diplomázót: nem történt részrehajlás, mindenki egyetértett 

abban, hogy kiválóak voltak a képek. Nem szeretném ezt a magatartást irányadó 

példaként feltüntetni, de mégiscsak van valami megrendítő ebben a konok hallgatásban, 

valami ahhoz a makacssághoz hasonlatos, ahogy a harangöntők őrizték a titkot, miként 

lehet harangot önteni. Nem tudom, hogyan viselkedtek volna a harangöntők, ha soha 

senki nem fürkészte volna titkaikat, de lehetséges, hogy éppen attól váltak beszédessé a 

képzőművészek, hogy már senkit sem érdekel, miként lehet szobrot készíteni, hogyan 

lehet képet festeni. Talán éppen ettől a felismeréstől tapintható ki az a folyamat, 

amelyben az alkotó feladja a képzőművészet klasszikusként kezelt megjelenési formáit, 

és mintegy megelőlegezve az értelmezést, művének fogalmi apparátusát erősíti. A 

cinikus olvasó hozzáteheti mindehhez, hogy lelke rajta, azaz, ha ez a meggyőződése, 

miért ne tenné, és jelen dolgozat sem vállalkozik többre annál, hogy konstatáljon 

bizonyos jelenségeket, és semmiképpen sem szeretne figyelmeztetni vagy tanácsot adni 

bárkinek művészete komponenseinek a megválasztására, Dantót idézve: minden 

művész tegye azt, mit jónak lát. "31 

Összefoglalva a problémát: a XX. század második felétől napjainkig tartó 

képzőművészeti folyamatokban erősödni látszik a műalkotás fogalmi rétegeinek 

dominanciája (ennek nyilvánvalóan komoly előzményei vannak a XIX. század végétől), 

amely jelenséget párhuzamba állíthatjuk egy másikkal, az értelmezés művészete már-

már határtalan szabadságának eluralkodásával. Mivel e kettő egymástól nehezen 

elválasztható és folyamatos interakcióban áll, felmerül annak a lehetősége, hogy a 

képzőművészet primer valósága, azaz vizuális mibenléte nem egyszerűen a szépség 

31 Danto, A.C. (1997): i.m. 12. p. 
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ideájának feladása miatt kerül összetéveszthető állapotba bármi mással, ami egyébként 

nem művészet, hanem a fogalmi megfelelés kényszere következtében szabadul meg 

„esztétizáló sallangjaitól", és bontja le gyakran azokat a rétegeit is, amelyek épp saját 

identitását volnának hivatottak kifejezni. 
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1.4. Egy javaslat 1962-ből 

George Kublernek, amikor 1962-ben publikálta a „The shape of time' című írását, nem 

kellett a korábbiakban vázolt problémával szembesülnie, és nézeteit nem is abból az 

alapállásból fejtette ki, hogy a jelentésorientált művészetelmélet milyen hatással lehet 

magára a művészetre. Kubler alapjaiban támadta meg a kialakult művészetelméleti 

rendet, és azt állította, hogy a művészetet szimbolikus nyelvnek tekinteni téves, de 

legalábbis részrehajló elmélet. Ezt a tévedést Cassirer művészetelméleti 

munkásságának tulajdonítja, illetve annak, hogy a XX. századi művészetelméleti 

kutatások Cassirer elfogult elméletét vették alapul. A tévedés lényege Kubler szerint 

abban áll, hogy a művészettörténet alapösszefüggéseinek láttatása az elmúlt 

évtizedekben gyakorlatilag egy olyan elmélet szemüvegén keresztül történt, amely a 

műalkotás szimbolikus vonatkozásait mint legfőbb szervező elvet hangsúlyozza. 

Mindez a kultúra történetének újraírásához, a művészet és a történelem 

összekapcsolásához vezetett. Ugyanakkor háttérbe szorult az a felfogás, amely szerint a 

művészet inkább formai kapcsolatok rendszere. Annak ellenére sem terjedt el a 

művészet formai szempontok szerinti vizsgálata, hogy prioritása bizonyítottnak látszik 

abban az egyszerű tételben, amely kimondja, hogy a forma megelőzi a jelentést, ugyanis 

a jelentés nem létezik annak hordozója, a forma nélkül, és hiányában semmilyen 

jelentés nem továbbítható. A hangtani formák fejlődésének analógiájára 

valószínűsíthető, hogy a művészet formai infrastruktúrájának fejlődésében is léteznek 

szabályszerűségek. Ez a megállapítás Kubler szempontjából azért fontos, mert ez 

biztosítja, hogy az időbeliség bevezetésével, az időnek mint alakító és mérő tényezőnek 

a számbavételével megbízható visszaigazolásokat lehet végezni, valamint a formák 

rendszerezésének ezen támpontok mentén kell megtörténnie. Ebben az összefüggésben 

a formarendszerek szabályos fejlődését megakaszthatja a szimbólumcsoportok 

kialakulása. 

A szimbolika történelmi rekonstrukciójával foglalkozó kutatók a művészetből 

történelmet csináltak, miközben módszereik és analógiáik távolról a biológia 

tudományának teoretikus felépülésével párhuzamosak: Jipológia, morfológia, 

elterjedés "34. Kubler szerint a régmúlt ember történeti létezésének legfőbb 

32Magyarul: Kubler, G. (1992): Az idő formája. Gondolat, Budapest. 
33 Uo.: 9. p. 
34 Uo.: 18. p. 
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bizonyítékaként kezelt élettelen tárgy leírása helytelenül történik biológiai 

metaforákkal: születés, egy stílus élete, egy iskola kimúlása35 stb. A művészettörténet 

természetének biológiai koncepcióját találjuk meg Henry Fociilonnál36 is. A biológiai 

metaforák pedagógiai hasznosságát Kubler nem firtatja, de félrevezetőnek tartja, mivel a 

biológia nem számol a céllal, a történelemnek meg nincs értelme nélküle. A célról mint 

irányultságról való megfeledkezés az oka annak, hogy a típusok, változások és formák 

tanulmányozását rossz alapokra helyezték, s ezáltal félreértelmezték őket. Tehát nem 

annak a problémának a megfogalmazásával foglalkoztak, amelyre a tárgyak vagy 

cselekvések megoldási kísérletként jelentkeznek, holott,, ...abban mindenesetre mindig 

biztosak lehetünk, hogy minden ember készítette tárgy egy probléma célszerű 

megoldására készült" , függetlenül attól, hogy művészi vagy bármely racionális 

problémáról beszélünk. 

A művészet leírására jobban illettek volna a fizikai metaforák, de különösen az 

elektrodinamika fogalmi rendszere, így Michael Faraday jobb tanító lett volna, mint 

Linné, állítja George Kubler. 

További problémaként nevezi meg a stílus-fogalom értelmezési és vonatkozási zavarait, 

amelyeket a fogalom többértelműsége és sokféle alkalmazása következtében jelentkező 

kiüresedésével magyaráz. A stílus egyszerre vonatkozhat valamely tárgycsoport közös 

vonásaira, ekkor időben és térben nyitott, de tartalmában zárt fogalom, mivel az azonos 

jegyek különböző korokban is megjelenhetnek, ugyanakkor használatos egy uralkodó 

vagy egy művész egyéni jegyeinek a leírására, ebben az esetben időben zárt, 

tartalmában változó jelleget ölthet. „A stílus alkalmasabb egy sajátos térbeli tárgy 
38 leírásra, mint egy időbeli létezéstípus meghatározására.' 

Nem kerüli el a művészettörténet második forrásanyagának, a művészéletrajzoknak a 

kritikáját sem, és felhívja a figyelmet arra, hogy az önálló egységként kezelt 

művészönéletrajz nem lehet fő közelítési mód, mert ezáltal éppen a művészeti 

hagyomány folytonosságának tudata és tudomásulvétele szenved csorbát. 

Kubler könyve bevezetőjében arra vállalkozik, hogy a szekvenciák és sorozatok 

(idő)tartamának néhány morfológiai problémájára hívja fel a figyelmet, amelyek 

függetlenek a jelentéstől és a képi megjelenéstől. Ahogy a fentebb vázoltakból kiderül 

35 Uo.: 17. p. 
36 Focillon, H. (1982) A formák élete. A nyugati művészet. Gondolat, Budapest 
37 Kubler, G. (1992): i.m., 23. p. 
38 Idézi Kubler (1992): i.m., 17.p.: Meyer Schapiro (1953): „Style" In: Anthropology Today, Chicago,287-312 p. 
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(és ez a válogatás csak jelen írás szerzőjének súlypontozása, de nem a teljesség), kritika 

alá veszi a művészetelmélet kutatásának történelmi módszerét, hamisnak találja annak 

alapállását, rávilágít a stílus fogalmának kiüresedésére és használhatatlanságára, 

konstatálja a képzőművészeti hagyomány folytonosságának figyelmen kívül hagyását. 

Mindezek után indokoltnak tűnik, hogy dolgozata záró soraiban már a lényeges elemek 

másként való elrendezését fogalmazza meg célként. Nem gondolom beleérzésnek sem 

az opponáló szellemet, sem pedig azt a kompromisszumkészséget, amely Radnóti 

Sándor utószavában van jelen: 

„Kubler művelődéselméletének e sorok írója számára fölötte vonzó javaslata a 

hagyományos orientáltság összekapcsolása a hagyományok közötti átjárhatóság, 

kommunikáció pluralizmusával. A tradíciók túlerejének, „vis a tergo"-nak a 

hangsúlyozása határt szab a jövővel való racionalista vagy radikális kísérletezésnek, a 

tradíciók pluralitásának és nyitottságának hangsúlyozása akadályt állít a múlt, az 

eredet konzervatív vagy radikális filozófiai homogenizálása elé. Az első korlátozza a 

teremtést, a második választhatóvá teszi az utánzást és szabaddá a variációt. " 

Radnóti Sándor frappáns összefoglalója előreveti a kubleri gondolatok integrációját a 

már meglévő formákhoz, de az sem lenne meglepő, ha „ az idő formája " megmaradna 

kihívásnak a művészetről gondolkodók számára. 

39 Radnóti Sándor, „Utószó." In: Kubler, G. (1992) i.m., 223. p. 
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1.5. Összegzés 

A szobrász radikalizmusa ennél többet is kívánhatna, ha nem látná be, vagy ha nem 

éppen arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy milyen különös viszonyban van a 

művészetelmélet a tárgyával, a művészettel, amely kapcsolatra pontosan mutat rá a 

George Kublernél megtalált példázat: 

Ion4 , a rapszódosz elégedetlen pályatársainak munkásságával, egyedül Homéroszt 

ismeri el mértékadónak. Szókratész a következőket intézi hozzá: „ ...a néző az utolsó a 

gyűrűk között, melyekről azt mondtam, hogy a hérakleiai kő hatása következtében 

egymástól kapják az erejüket. A középső te vagy rapszódosz, meg a színész, az első 

pedig maga a költő "41 

A történelem tökéletes/teljes elmondásának képtelensége hasonlatos a művészet teljes 

átadásának képtelenségéhez. A rapszódosz, ha már birtokában van a műnek, azaz átélte 

azt, akkor mutathat irányt, vázolhat közelítéseket a hallgató számára, terelgetheti a nézőt 

a helyes értelmezés felé, megindíthatja benne a befogadás aktusát. Ugyanakkor be kell 

látnia, hogy „ semmit sem adhat olyan embereknek, akik nem képesek rá, hogy az ő útját 

kövessék, és a saját élményén túl lévő területekre sem juthat. "42 Mindehhez Kubler 

hozzáfűzi: „De hát a történészek nem középső láncszemek, és ténykedésük sem ezekben 

a körökben folyik". 

Dolgozatom első részének Szegény Hermész (anamnézis) című passzusában arra tettem 

kísérletet, hogy vázoljam, a hermészi metafora értelmében miként kerül az értelmező az 

első körbe, válik költővé, a képzőművész pedig rapszódosszá. Ha a kényes olvasó itt 

ismételten felszisszenne, akkor elegendő a 2003-ban rendezett Velencei Biennále 

kurátora, és egyik főrendezője, Francesco Bonami által prezentált monstre kiállításra 

tekintenie, ahol a költő több tucat névtelen43 rapszódosszal mutattatta be remekművét. 

Nem az első és nem is az utolsó eset, viszont mindezt csak úgy lehet értelmezni, ha 

elfogadjuk, hogy az értelmezés szabadságának - talán eredeti céljával ellentétes módon 

- alkotói természete alakult ki, és ez a természet visszahat a képzőművészek 

tevékenységére is. Nem kívántam minősíteni ezt a jelenséget, de nem hagyhattam 

figyelmen kívül sem, hogy kialakulásának eredőjéhez hozzátartozhatnak azok a 

40 Platón: „Ion." In: Platón összes művei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 
41 Uo.: 320.p. Ritoók Zsigmond fordítása. 
42 Kubler, G. (1992): i.m., 28.p. Fenti gondolatot v.ö. jelen dolgozat: Szegény Hermész (anamnézis), 5. p. 
43 A kiállítás anyaga egy válogatás volt, ahol nem szerepeltek az alkotók nevei, mondván: a kiállítás egésze a 
mű, amelyet a kurátor jegyzett. 
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válságelemek, azok a belső ellentmondások, amelyek az értelmezés végtelen 

szabadságának útját megnyitják. Talán az Értelmezés szabadsága és/vagy válsága 

fejezetben felhozott példák esetlegesnek tűnnek, s talán nem is fedik le az összes 

variációt, amelyekbe mint csapdákba az értelmezés belefuthat akkor, ha figyelmen kívül 

hagyja a képzőművészet önálló hagyományrendszerét, vagy ha szabadjára engedi a 

teoretikus tér művészetteremtő aspektusát, és pusztán az egyszer már látott ilyet típusú 

felületes hasonlóságokra épít. Ugyanakkor a szobrász radikalizmusához az is 

hozzátartozik, hogy számára elegendő egyszer eltörnie egy szoborelemnek ahhoz, hogy 

tudja, az az elem nem képes hordozni a felette lévőt. Véleményem szerint a 

művészetfilozófiának ezzel szemben éppen az az erénye, hogy csaknem határtalan 

integrálóképességről tanúskodik, és úgy tűnik, nem számol semmilyen gyakorlati 

következménnyel, de neki nem is kell. Gyakorlati következménnyel csak a művész 

számolhat, mivel ő bír gyakorlati tevékenységgel is. 

Az értelmezés végtelen szabadságának folyamatával párhuzamban vázoltam a 

képzőművészek saját akarata, vagy a kor kihívásaira adott kényszerű válaszok 

következtében jelentkező lehetőséget, amely a képzőművészet önálló 

hagyományrendszeréről való lemondással jár, s mindezt azon jegyek elveszítése kíséri, 

amelyek mindenkor megkülönböztetik bármi mástól, amellyel nem azonos. 

Nyilvánvaló, hogy ennek bekövetkezése részleges, és a mai napig is a művészi akarat 

függvénye. 

A képzőművészeti alkotás lehetséges rétegeiből kiemeltem és ütköztettem a fogalmi, 

illetve a vizuális megjelenítésre vonatkozóakat. Az irodalmi alapú interpretáció 

hagyományának és a képzőművészet eredeti orientáltságának kétirányúsága magától 

értetődő számomra, mivel a szobrász alapállásából szemlélem a műalkotást, 

visszautalva Hildebrandra: látható a poézis, ami sajátja a műnek. Az elsőről George 

Kubler műve nyomán azt sikerült megállapítani, hogy a cassireri esztétika hatásának 

következtében részrehajló, és rendszertana is erősen kétséges, ami nem jelenti 

természetesen azt, hogy értéktelen, vagy hogy ne lenne alkalmas a művek részleges 

leírására. Az utóbbiról részint azt tudjuk, hogy bizonyosan van egy szegmens^ ami 

megfogalmazhatatlan, (ezt a művészek állítják) részint pedig Danto nyomán azzal 

kellett szembesülnünk, hogy mindennek semmilyen jelentősége nincs akkor, ha a 

perceptuális ekvivalencia elméletét komolyan vesszük. Tudjuk, hogy a dantói út a 

művészetnek a filozófiában való teljes feloldásához, ezzel történelmi hivatásának 

végéhez vezet. Erre a megállapításra akkor jut a szerző, amikor konstatálja, hogy a 
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művészet felboncolása végén a filozófia került elő a boncasztalon. Ahogy azt a 

bevezetőben jeleztem, a képzőművészet, s azon belül a szobrászat eredeti 

orientációjának jelenkori érvényességét kutatni kérdéses volt számomra, hiszen minden 

jel arra utalt, hogy felbomlóban lévő dologról beszélünk. Úgy gondoltam, fontosságát 

hangsúlyozni csak úgy lehet, ha hiányának következményeit egy olyan elmélet 

árnyékában vesszük számba, amely a vázolt ellentmondásokhoz vezet. Az nem volt 

fontos, hogy bebizonyítsam, ez az elmélet helytelen, vagy tágítva a problémát: a Danto-

Cassirer-Kubler háromszögben éppen a művészet kiöntése a fürdővízzel klasszikus esete 

történhet. Annál inkább sem, mert nem is gondolom, hogy ezek helytelen elméletek 

lennének, de egyidejű igazságuk csak úgy képzelhető el, ha önálló, tárgyuktól csaknem 

független értelmezői mezőt, párhuzamos létformát biztosítunk számukra. Ami pedig 

különössé teszi ezt a helyzetet, az az, hogy véleményem szerint az egymással való 

polemizálásuk éppen a képzőművészet megfogalmazhatatlan, tehát a filozófia számára 

láthatatlan szegmensén keresztül történhet. Ezért számomra non kétséges, hogy Artúr 

C. Danto a képzőművészet irodalmi alapú tradícióját, vagyis a művészetelméletet, a 

művészettörténetet boncolta fel, és így semmi meglepőt nem találunk abban, hogy 

önmagát találta meg. Ehhez a kijelentéshez nemcsak a kubleri kritika, de a dantói 

kételkedés is elvezetett, a művészet vége teória önreflexivításában. Végezetül ne 

feledkezzünk el arról sem, hogy a különböző területek önálló hagyománystruktúrái 

azonos módon, „ vis a tergo " állnak. 

A célom mindössze az volt, hogy átjárót találjak a képzőművészet hagyományos 

orientációja felé, anélkül, hogy úgy tűnjék, valami mellékessel foglalkozom. 
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II. FEJEZET 

SÉTA 

2.1. A szobor tárgyi valósága, avagy hasznos-e a haszontalan? 

Egy alkalommal a budakeszi plébánia egykori káplánja, fiatal és nyitott szellemiségű 

katolikus pap büszkén mutatta nekem, milyen gyönyörű faágat talált. A furcsán csavarodó ág 

valóban, mintha feszületet mintázott volna, rövid időn belül fel is került szobája falára. 

Később ugyanezen a helyen a káplán egy művelt, de ateista barátjával beszélgetett, aki 

feltekintett a falon lévő faágra, nézte egy darabig, majd nekiszegezte a következő kérdést: 

„Belegondoltál te már abba, hogy egy akasztott embert imádtok?" A káplán nem tartotta 

istenkáromlásnak a mondatot. Mélyen elgondolkodott a tartalmán. Mindösszesen annyi 

történt, hogy egy jelet a más szemlélettel bíró ember másképpen olvasott le a tárgyról, s ezt a 

jelet annak ellenére is le tudta olvasni, hogy valóságosan nem látott akasztott embert, csak egy 

ágat. Formák különös kapcsolata volt csak jelen a természet kiszámíthatatlan erőinek és egy 

hitétől vezérelt éles szemnek köszönhetően. Egyikük sem kutatta, hogy milyen formák 

kapcsolata idézi meg a két egymástól eltérő jelentést, mik azok az önálló jelek44, amelyek 

bizonyos optikai sajátosságok és engedmények szerint képesek arra, hogy megjelöljék 

tárgyukat. Hasonló módon bánunk a műtárgyakkal is. Szinte kizárólagosan azokat a jeleket 

keressük, amelyek az önálló jelek tárgymeghatározásai nyomán jönnek létre - felismerjük az 

alakokat, helyeket, utalásokat stb. - , és összekapcsoljuk őket az ikonográfiával, vagyis a 

járulékos jelekre45 koncentrálunk, hiszen ezek lesznek a jelentés alapjai. Természetesen ezek 

a jelek együttesen hatnak alkotóra, befogadóra, és ezzel szétválasztásuk bonyolultságát 

szeretném hangsúlyozni. Ráadásul a nagy képzőművészeti műfajokban az önálló jelek csak 

lényegüket tekintve működnek azonosan, jellegükben már mások. 

Amennyiben tárgyunkat, a szobrászatot összevetjük a festészettel, akkor a kép és a szobor 

közti elsődleges különbségnek azt tartjuk, hogy a kép az első pillanattól magától értetődővé 

teszi virtuális jellegét, míg a szobor nehezebben tud szabadulni tárgyi, anyagi valóságától. 

44 Vö.: Kubler, G. (1992): i.m., 45. p. 
45 Vö.: Uo.: 45. p. 
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Legritkább esetben gondolunk arra, amikor egy képet szemlélünk, hogy a rajta lévő 

festékanyag miből áll, melyik festékgyár terméke lenne. Az, hogy a festményt vászonra vagy 

faalapra festették, a vizsgálódás sokadik fázisában kerül az érdeklődés középpontjába, mivel 

elsősorban a képfelületen megjelenő járulékos jel leolvasása köti le a figyelmet. Arra vagyunk 

kíváncsiak, felismerjük-e, mit ábrázol, és amennyiben igen, akkor megnyugszunk abban, hogy 

ez fa, az ház, amaz meg ember. Amennyiben nem ismerjük fel az ábrázolást, mert az példának 

okáért nem mimetikus jellegű, és műveltségünk valamint önkritikánk nem engedi a képen 

való átlépést az „ ilyet én is tudok" mondattal, a kép akkor is megmarad képnek, legrosszabb 

esetben legfeljebb nem értjük. Az ábrázolás tárgyára való rákérdezés a szobornál sem marad 

el, de mivel a szobrászat klasszikusan kezelt műfajában a felhasznált anyagok intenzitása oly 

erős, hogy még a legrealistább ábrázolás esetében sem téveszthetjük össze őket valami 

mással, ami nincs ott. A szobor pontosan az, aminek látszik, legfeljebb az anyaga meglepő-

adott esetben kővé vált ember emiatt hajlamosak vagyunk rögtön ezekkel az anyagokkal 

jellemezni a tárgyat. Úgy is fogalmazhatnék: a szobornál nem tudjuk nem észrevenni, hogy 

miből készült, és ami talán még ennél is fontosabb, kevésbé várjuk el tőle, hogy meséljen, 

megelégszünk azzal, hogy megmutat, különös anyagi, tárgyi, tapintható valóságában van 

jelen, miközben más módon birtokolja az illúziót, mint a kép. Éppen a fenti különbségből 

adódhat az, hogy a kép egy lépéssel közelebb kerül a szöveghez, mint a szobor, műfaji 

sajátosságából következően a kép a narrációra is sokkal alkalmasabb. Illúziókeltése okozta 

virtuális jellege távolabb tartja a tárgyak világától, mint a szobrot, ami mindvégig megőrzi 

tárgyi jellegét. Ami mindebből lényeges a számunkra, az annak a tisztázása, hogy a szobor 

tárgyi természetű jelenség. Tekinthetünk minden szobrot tárgynak, de nem minden tárgy lehet 

szobor. 

Amennyiben George Kubler javaslatára, az ember alkotta tárgyak közt nem teszünk 

különbséget a hasznos és haszontalan tekintetében, és minden tárgyat a művészet fogalma alá 

vonunk, beleértve az írásos munkákat is - ez a gondolat nem lenne idegen a kortárs 

művészetelmélet számára sem - , akkor az ember készítette tárgyak összessége alkotná a 

művészettörténet tárgyát. Mintha éppen ennek a gondolatnak az illusztrálására hozták volna 

létre Rómában a Centrale Montemartini múzeumot (7-8.kép), amely egy hatalmas, egykori 

gyárépületben a Franco Tosi Legano cég által gyártott két darab óriási dízelmotorral, 

megannyi kisebb géppel, valamint különböző szerszámokkal együtt mutat be több mint 400 

antik szobrot a Capitoline Museum gyűjteményéből. Az eredeti görög mesterművektől a késő 

római másolatokig számos kiváló alkotást találhatunk ebben a különös miliőben, ahol magától 

értetődő módon kerülnek éppen olyan posztamensre a kisebb gépek is, mint amilyeneken a 
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szobrok állnak. A két, már nem üzemelő gigászi dízelmotor egyszerre biztosít szelíd hátteret a 

szobroknak, ugyanakkor érezhető, hogy ha ezek a motorok újra elindulnának, akkor kő kövön 

nem maradna, mintha metaforái lennének az antik kultúra motorjainak, amelyek kitermelték 

ezt az irdatlan mennyiségű szobrot. 

Tagadhatatlan, hogy a mennyiségből következő befogadhatatlanság árnyékában már-már ipari 

jellege van a művészetnek, és a valódi ipari termeléstől csak az különbözteti meg a műtárgyak 

áradatát, hogy a racionális hasznosság funkcióit nem tudjuk maradéktalanul hozzájuk 

kapcsolni. 

A tárgyak hasznossága vagy haszontalansága tekintetében az alaphelyzet azt mutatja, hogy 

amíg a racionális problémák megoldásaiból származó tárgyak a hasznosság elvét birtokolnák, 

addig a művészi problémák megoldásaiból létrejövő műtárgyak a haszontalanságot szeretnék 

az esztétikummal felcserélni. Ebben a vitában az egyik végpont a funkcionalisták, csak a 

hasznos lehet szép46 véleménye, a másik póluson Kubler szerint Kant áll, a szükséges nem 

lehet szép, legfeljebb megfelelő megfogalmazásával. Az előző elmossa a különbséget a 

szobrászat és az ipari formatervezés, a festészet és a mindennemű síkfelület-megdolgozás (pl. 

nyomtatás, textiltervezés) között. Az utóbbi pedig a műtárgy haszontalanságát teszi 

fordítottan arányossá a szerszám hasznosságával, azt állítva: 

„...Csak akkor mondhatjuk, hogy műtárggyal találkoztunk, ha annak nincs szembeötlő 

használati funkciója, technikai és racionális alapjai pedig nem elsődlegesek. "t? 

Ne felejtsük el, hogy ez a szembeállítás csak úgy jöhetett létre, hogy a XVII. század 

akadémikus felosztásával szemben, amely részrehajlónak bizonyult a szépművészetek 

tekintetében, a XIX. század végén megkülönböztették az iparművészetet, majd elismerték a 

népi iparművészet és a provinciális stílusok művészeti értékét, valamint az 1920-as évektől a 

design-iskolák kiálltak az egységes esztétikai eszme megvalósításáért. 

A hasznos tárgyak handy cap-je tehát a szépművészetek esztétikai túlsúlyából adódott, amely 

ugyanakkor bizonyos értelemben rövidlátást eredményezett a képzőművészet irányában is. 

Megkülönböztető figyelmünk, prekoncepciónk, amellyel eddig közelítettünk a műtárgyak 

felé, amely szerint valami másnak, valami többnek tartottuk őket, mint az egyéb, hasznos 

tárgyakat, elfedett egy fontos szempontot. Nem kérdezünk rájuk létrejöttük azon szándéka 

felől, amely közös lehet a hasznos tárgyakéval, visszaidézve az előző fejezetben tárgyaltakat: 

nem fogalmazzuk meg annak a problémának a mibenlétét, amelyre a tárgyak vagy 

cselekvések megoldási kísérletként jelentkeznek, holott „ ...abban mindenesetre mindig 

46 Idézi Kubler (\992)\Kaufmann E..(1955) Architecture in the Age of Reason. Cambridge, Mass,USA, 95-100. p. 
47 Kubler, G. (1992) i.m., 34. p. 
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biztosak lehetünk, hogy minden ember készítette tárgy egy probléma célszerű megoldására 

készült48, függetlenül attól, hogy művészi problémáról vagy bármely racionális 

vonatkozásról beszélünk. 

Mielőtt ezt a kérdést a szobrászatra vonatkoztatnám, meg kell vizsgálnunk még egy nagyon 

fontos szempontot a hasznos és haszontalan tárgyakkal kapcsolatban. Az építészet, mint 

minden vizuális művészet, ha nem is feltétlenül őá, de mindenképpen meghatározó 

integrációs mezője megkülönböztetett helyet foglal el a művészetek között, ugyanis ez a 

terület az, amely magától értetődő módon tudja hordozni a funkció és az esztétikum egységét. 

Éppen ennek okán a legvilágosabban kimutatható benne, hogy meddig tart az épület 

racionális, haszonelvű alépítménye és hol kezdődhet az építész egyéni, expresszív művészete, 

újító akarata, amelyet valamely kifejezés vagy hatás érdekében fejt ki. 

Bármennyire bonyolult az épület külső formája, a megvalósításhoz szükséges szerkezet 

mérnöki produkció. A statika viszonylagosan megbízható matematikai absztrakció csupán, 

amely valószínűsíteni tudja, hogy adott anyagok, adott méretben, az adott terhelést bírják-e(?). 

Hozzá kell tenni mindehhez, hogy a szerkezet szó ebben az összefüggésben teljes mértékben 

független a konkrét vizuális megjelenéstől, sokkal inkább abban az értelemben kezelendő, 

hogy létezése nélkül nincsen térleválasztás, térlefedés, terek összekapcsolása vagy áttörése, 

összefoglalva: az építészeti térkezelés megannyi lehetősége. Hogy mindezt milyen módon 

teszi meg a szerkezet, önmagából mit rejt el és mit tesz meg építészeti formává, már egy 

másik történethez, sokkal inkább az alkotó akarata vagy kompromisszuma a szükségszerűvel 

című elbeszéléshez tartozik. 

A képzőművészet műfajainak is megvannak a maguk haszonelvű alépítményei, és ha 

elfogadjuk a kubleri felosztást, akkor ehhez tartoznak a képzőművészetek mesterségbeli 

fogásai: a receptkönyvek, technikai eljárások, az eszközök használata, valamint a 

képzőművészeti formák kezelésének ismerete, és ezt a mondatot nem merném a kifelejtetteket 

integráló et cetera-val zárni. Az épülettel szemben a festmény vagy a szobor tisztábban 

különíti el a saját üzeneteit49. 

„ Ezek a közlések vagy ikonográfiái témák alkotják az esztétikai teljesítmények hasznossági 

vagy racionális alapszerkezetét. A szerkezet, a technika és az ikonográfia tehát egyaránt a 

szépművészetek, hogy úgy mondjuk, nem művészi alépítményéhez tartozik. "5<> 

48 Uo.: 23. p. 
49 Uo.: 33. p. 
50Uo.: 33. p. 
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Az alábbi ábrában kísérletet tettem arra, hogy szemléletesebbé tegyem a kubleri modellt: 

Az alkotó egyéni expresszív formai megoldása 

A képzőművészet racionális alépítménye 

A mesterség fogásai Ikonográfia, Jelentés 

Amennyiben a sejtelmesen kibontakozó háromszöget tekintjük magának a műnek (és tegyük 

fel, hogy helyesen vázoltam a modellt), akkor azt kell észrevennünk, hogy a mindenkori 

műalkotásnak meglehetősen nagy részét alkotja a képzőművészet racionális alépítménye, 

miközben kétségtelen, hogy lényegét éppen a kisebbik hányada adhatja, amely annak 

törvénynek a szellemében születik, amely előírná a képzőművésznek, hogy emelkedjen felül a 

már ismerten. Mindez megmagyarázza a nóvumra törekvés fontosságát, és elhelyezhetővé 

teszi azokat az alkotásokat, amelyek már semmit nem képesek hozzátenni a történethez, és 

talán egyszerű dekorációvá válnak, vagy még inkább különös reflexfényévé az egykor volt 

művészetnek. Ugyanis a képzőművészet organikus működése azt sejteti, hogy az alkotó 

egyéni, expresszív formai megoldásai az utánzók tevékenységének és a variánsok 

megszületésének következtében beépülnek a művészet racionális alépítményébe. 

Ugyanezzel a gondolattal találkozunk T.S. Eliot-nál, aki azt állítja, hogy minden jelentős 

műalkotás arra kényszerít bennünket, hogy átértékeljük az összes addigit51, valamit Andre 

Malraux The Voices of Silence című munkájában52, ahol néhány kiváló művész 

munkásságáról megállapítja, hogy műveikkel módosították a hagyományt, amiből 

kiemelkedtek. Mintha csak azért magasodnának rövid időre a haszontalanság szférájába, 

hogy hosszú távon hasznossá tegyék önmagukat. Ezek a megoldások lehetnek a 

képzőművészet motorjai. 

51 Eliot, T.S. (1981): „Hagyomány és egyéniség." In: Káosz a rendben. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981 
52 Idézi Kubler (1992): Malraux, A (1954). The Voices of Silence. New York, 67.,317.,367. p. 
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2.2. A legkisebb rugó 

Ha a szobrászatra vetítem az előzőekben felvetett kérdést, és arra szeretnék választ kapni, 

hogy a szobrok milyen problémának a célszerű megoldásai - akár a saját munkáim is - akkor 

elsősorban azokra a belső, szobrászi problémákra gondolok, amelyek adott munkában a 

térélmény létrehozásának ideái elé kerülnek. Az idea ebben a fogalomban nem mint 

állandósult eszme szerepel, mivel az nem hordozná a változás, alakulás, fejlődés lehetőségét, 

sokkal inkább alapgondolat, ötlet, elképzelés értelemben használom a kifejezést. 

Nyilvánvaló, hogy a térélmény létrehozásának ideáit maga a szobrász határozza meg, és 

ebben teljességgel szabad is, de szabadságát mindenkor korlátozza a szobrászat 

hagyományrendszere. Ennek a korlátozásnak nincsenek reduktív elemei. Nem áll másból, 

mint abból a viszonyrendszerből, amely a keletkező mű és a szobrászati hagyomány között 

létrejön. Ez alól még a művészet újítói által létrehozott eredeti tárgyaié3 sem képeznek 

kivételeket, mivel nem képesek máshoz viszonyulni, csak ehhez a hagyományhoz. Ha a 

kultúrának a művészeten kívül álló, bármely más területével kerülnének viszonyba, akkor 

valami máshoz tartoznának, ez természetesen magában foglalja annak a lehetőségét is, hogy 

adott esetben ilyen balesetek bekövetkezhetnek. Az eredeti tárgyakhoz képest a szabaddá tett 

variációk sorozatai még inkább kötődnek a hagyományhoz, hiszen a hagyományba való 

beépülés csak az eredeti tárgyak esetében kérdéses, mi több, éppen az eredeti jel generálja azt 

a struktúrát, ha úgy tetszik, genetikai felépülést, amelyet aztán akarva-akaratlanul vesznek át a 

variációk. 

Kubler eredeti tárgyakként azokat a nagyon kis számban előforduló prototípusokat, az 

alapvető újítás első darabjait nevezi meg, amelyeknek hatása hosszú időre alakítja a 

képzőművészeti hagyományt. Ezeket a tárgyakat előzmények nélkülieknek találja, 

keletkezésük mikéntje nem fejthető meg, és mivel nincs szabály a létrejöttükre, a 

prímszámokhoz hasonlítja őket, amelyek csak önmagukkal és eggyel oszthatók. Az eredeti 

tárgyak körül jelennek meg a replikák, amelyek ismételhetik, egyszerűsíthetik, 

átfogalmazhatják és továbbfejleszthetik az eredetit, egészen addig, amíg újabb eredeti tárgy 

nem keletkezik, vagy nem hal el a sorozat. A replikák tömegében az eredeti tárgyak nehezen 

fedhetőek fel, inkább csak hatásuk van jelen a kiemelkedő művekben, amelyek adott 

sorozatok legkiválóbb alkotásai. Az eredeti tárgy legügyesebb továbbfejlesztései ezek, 

amelyek nem feltétlenül válnak önmaguk is eredeti tárggyá, inkább abban van az erejük, hogy 

53 Vö.: Kubler, G. (1992): i.m., 66. p. 
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szintézisét tudják adni mindannak, amit az első darab megindított és aztán a replikák 

kiegészítettek. Komoly kitérő lenne azt bemutatni, hogy az eredeti tárgyak és a replikák 

miként állnak össze formai szekvenciákká, hogyan alkotnak ezek nyitott vagy zárt láncolatot, 

miként szűnnek meg vagy csak szünetelnek, és még folytathatnám a kubleri rendszer főbb 

elemeinek felsorolását. Bármennyire is izgalmasak ezek a kérdések számomra, nem 

haladhatok tovább ezen az úton, ahogy George Kubler teszi - a szobrászat (művészet) 

jelenségeit kívülről határolva mert az a célommal ellentétes lenne. A formai szekvenciák 

mozgatórugóinak legkisebb, de a szobrász számára mégis a legfontosabb elemét kutatom, azt 

a problémát vagy azokat a problémákat - ahogy korábban fogalmaztam -, amelyek a 

térélmény létrehozásának ideái elé kerülnek, vagyis a szobrászati problémát. 

Ahhoz, hogy ezt a fogalmat megértsük, arra van szükségünk, hogy a szűken vett szobrászati 

problémát elhatároljuk azoktól a jelenségektől, amelyeknek szintén problémaszínezete van a 

műalkotással kapcsolatban. 
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2.3. A szobrászati probléma elhatárolása a műlérásokban tapasztalható 

hiánya értelmében 

Abban eddig sem kételkedtünk, hogy a műalkotás kapcsán számos réteg fejthető fel, az anyagi 

valóságtól a szellemi felépülésig. Az sem kérdéses, hogy ezen rétegek különös, transzparens 

együttléte maga a mű. Műtárgya válogatja, hogy melyik rétege dominánsabb. Ennélfogva 

kivonni belőle bármit csak egysége megbontásának veszélyével lehet. Arra az elhatározásra 

jutottam, hogy a megbontást elkerülvén, a szobrászi problémát mint önálló réteget a 

különböző műleírásokban fellelhető hiányán keresztül fogom megmutatni, ezzel jelezve azt, 

hogy hol a helye a mű struktúrájában. Kezdjük Vasari Donatello Gattamelatájához (9.kép) 

fűzött leírásának elemzésével: 

A térélmény létrehozásának ideái elé kerülő problémák időben nem feltétlenül az első helyen 

szerepelnek egy szobor létrejöttének történetében: 

„Akkoriban történt, hogy a velencei Signoria, miután eljutott hozzá Donato hírneve, felkérte, 

hogy Padova városában készítse el Gattamelata emlékművét... ' 4 

Ez a történés legfeljebb előfeltétele a szobrászi problémának, ráadásul a XIX. század 

közepétől egyre több olyan műalkotásról tudunk, ahol már nincsen megrendelő vagy konkrét 

feladat, mára pedig éppen a konkrét, kívülről érkező feladat hiánya vált teljesen 

természetessé. Tovább követve Vasari leírását: „... a lovon szinte érezni, hogy zihál és 

reszket, a lovas alakján pedig rendkívüli művészi elevenséggel fejeződik ki, Gattamelata 

bátorsága és büszkesége."55 A hadvezér bátorságának és büszkeségének kifejezése 

alapkívánalom volt Donatello számára, ennélfogva gondolhatnánk, hogy része a szobrászi 

problémának, és elismerem, hogy ez az alapkövetelmény a szobrászi probléma kibontásánál 

minduntalan visszatér mint a megoldási kísérletek kontrolláló tényezője. így nem is egyszerű 

leválasztani róla. Ám lássuk be, hogy ezeket a szavakat írhatnánk egy üres blanketta fejlécére 

is, amit átadunk a szobrásznak azzal a kéréssel, hogy a további részeket töltse ki 

szobrászaténak összetevőivel, lehetőleg úgy, hogy a végén a blanketta arról tanúskodjon, amit 

a fejlécre írtak. Ráadásul írhatunk mást is a fejlécre, történetesen, ha Gattamelata egy gyáva 

hitszegő lett volna, és még ennek ellenére is emlékművet szeretett volna állítani számára a 

velencei Signoria, akkor most feltehetően azt olvashatnánk Vasarinál, hogy ...rendkívüli 

művészi elevenséggel fejeződik ki Gatamelatta gyávasága és hitszegése. Vagyis attól, hogy 

konstatáljuk, milyen kifejezést vélünk felfedezni a műben, még semmit sem mondtunk el 

54 Vasari, G. (1973): A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Budapest, 248. p. 
55 Uo.: 248-249 p. 
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arról az útról, amit a szobrász tett meg a kifejezés érdekében, azaz a szobrászi problémáról. 

Vasari a következőképp folytatja a leírást: 

„Donatello oly csodálatos tehetségéről tett tanúságot a nagyméretű szobrok öntésében, és oly 

kitűnően tudta ábrázolni az arányokat, hogy a mozgalmasságot, megformálást, művészetet, 

arányosságot és gondosságot tekintve bízvást össze lehet hasonlítani bármelyik ókori 

művésszel." 56 

Ez a mondat amellett, hogy elismerése Donatello munkájának, két gondolatot is tartalmaz. Az 

első gondolat Donatellonak a szobrászmesterségben való jártasságát ecseteli: „tehetségéről 

tett tanúságot a nagyméretű szobrok öntésében", valamint „kitűnően tudta ábrázolni az 

arányokat". Mindez nagyjából annyit tesz, hogy aki ekkora bronzszobrot tud önteni, az 

bizonyosan érti a bronzöntés mesterségét, és aki ilyen szobrot képes mintázni, az érti az 

arányok ábrázolását. Szobrászati problémák az utóbbi mezőben bizonyosan keletkeznek. 

Viszont arról, hogy mik ezek, és milyen megoldásokat alkalmaz Donatello, arról semmit sem 

tudunk meg Vasaritól. A második gondolat már következménye a szobrászi problémák 

célszerű megoldásának, eszerint Donatello műve a nagyra becsült ókori művészek munkáival 

vetekszik, vagyis követhetőnek látszik a képzőművészeti hagyomány és illeszthető a 

műalkotás. Érdekessége a mondatnak, hogy az arányok szó kétszer is szerepel benne, 

valamint a művészet szót nem gyűjtőfogalomként használja, hanem felsorolásként illeszti a 

megformáltság és az arányosság kifejezések közé. Giorgio Vasari 1550-ben adta ki első 

kötetét a ,/í legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete " címmel. Ez az első olyan mű, 

amely műtárgyleírásokat tartalmaz, és módszerét csak 1750 után terjesztik ki mindenfajta 

tárgy leírására. Giorgo Vasari második, bővített kiadásának előszavából kiderül, hogy a 

szerző remélte, neve és írása az itáliai reneszánsz nagyjainak műveivel együtt fennmarad: 

„arra vágyódom, hogy dicsőíthesselek, magasztalhassalak benneteket,...mindig úgy érzem, 

hogy valamiképpen én is részesülök dicsőségetekben. "58 

Vasari arra nyilván nem számíthatott, hogy módszere mintává válik és egyben meghatározza a 

műtárgyleírások struktúráját. Mint tudjuk, Vasari maga is az ábrázolás művésze volt, 

ennélfogva tisztában kellett lennie a festői és szobrászi munka közben felmerülő kérdésekkel. 

Nem merném teljes bizonyossággal feltételezni, hogy éppen azért kerülte el ezen problémák 

részletesebb elemzését, mert nem kívánta a nálánál nagyobb mesterek dolgába ütni az orrát, 

hiszen ott lebeg a kor felett a művészettel szembenálló kézműves lét lenézése is, így 

56 Uo.: 249.p. 
57 Kubler, G. (1992): i.m., 13. p. 
58 Vasari, G. (1973): i.m., 30. p. 
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kézenfekvőbb lehetett a magasztosság hangsúlyozása, ami több szempontból politikai tettnek 

tekinthető. Ezek a vonások a mai műtárgyleírásokban, kritikákban, recenziókban is jelen 

vannak. Tanulságos lehet megvizsgálni egy kortárs műelemzést is: Flórián Szabó Noémi a 

Műcsarnokban 2003 nyarán bemutatott, Szobrászat az installáció után, Plastica Dreams" 

című kiállítás kapcsán ír59 Csepregi Balázs: Zsip/Vasárnap, Zsup/Hétfő című szobrairól. A 

Zsip/Vasárnap című szoborról (10. kép) szóló részt idézem: 

„A címekkel felidézett gyerekmondóka (Zsip-zsup, kenderzsup...) adja azt a könnyedséget, 

amit a nagy méretű, hatszögű horgonylemezekből készült Zsip/Vasárnap szobor 

megjelenésében is kifejez... A »kristályos«, csúcsban végződő, felfelé törő forma szintén 

erősíti a légiességet." 

Külön problémakör lehetne a műalkotások címe és valószínűsége közti kapcsolat elemzése, 

így az egyszerűség okán fogadjuk el Flórián Szabó Noémi javaslatát, miszerint a cím felidézi 

a gyermekmondóka könnyedségét. Ugyanakkor a forma éppen ellene hat, mivel nehézkedik, 

alul szélesebb, mint felül. Befoglaló formája alacsony kúp vagy a gúla lehetne, amelyekről 

köztudott, hogy nem a légiesség kifejezésére alkalmasak (a piramisokra sem mondjuk, hogy 

légies építmények lennének). A szobrász két olyan gesztust használ, amely könnyíti a 

kompozíciót: részint a szobor alsó harmadának alávágásával kiemeli a felette lévő formákat, 

részint pedig hagyja csillogni a fémet, azaz a szobor színével részben a forma ellen játszik, és 

nem engedi, hogy végérvényesen elnehezüljön, de ez a gesztusa már felemás értelmű, mivel 

nem tagadja le, hogy fémből készült, amely anyaghoz nem kötjük a könnyűség képzetét. 

Leginkább légies akkor lehetne ez a szoborforma, ha „kristályos" csúcsán állna, tehát a 

jelenlegi állásához képest éppen fordítva. De mivel nem így áll, a fentiek okán ez a szobor 

nem nevezhető légiesnek. Ezen a ponton csődöt mondott az értelmezés, vele a hozzákapcsolt 

jelentés is (a könnyed vasárnaphoz képest a hétfő a súlyos valóság). A megfigyeléssel is 

hibázik a szerző, ugyanis nemcsak hatszögű lemezekből áll a szobor, a csúcsot négyszögek 

alkotják. Továbbá: „A lemezek felületén cikázó fény elárulja, hogy a szobor nem tömör." 

Ezzel a kijelentéssel az a probléma adódik, hogy mivel a szobor körben zárt forma, 

tömörségét vagy ürességét nem tudja a felületen cikázó fény elárulni, ahhoz bele kellene látni 

a szobor belsejébe, vagy legalábbis meg kellene kopogtatni a felületét, kong-e. Máskülönben 

vélhetően ez a szobor nem tömör, de ezt onnan lehet tudni, hogy látszanak a hegesztés 

nyomai, tehát sík lapokból összeállított. Ha öntött forma lenne, akkor sem gyakorlat ebben a 

méretben tömörre önteni a szobrokat. Olvasva tovább az elemzést: 

59 Flórián Szabó Noémi (2003): „Miről álmodik a szobrászat, avagy átok ellen művészet". 
In: Balkon 2003/9,12-22. p. 
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„ Látványa arra „ ingerel", hogy (gondolatban) ide-oda gurítsuk, mint valami felnőtt méretű 

gyerekjátékot, miközben ott zötyög a fülünkben néhány könnyű koncert emlékével keveredve a 

gyerekkorból a zsip-zsup. " Nem vitathatom Flórián Szabó Noémitól, hogy a szobor látványa 

erre ingerli, én nem görgetném, mert ahhoz előbb fel kellene borítani a szobrot, azt meg nem 

illik. A szobor alja elég széles ahhoz, hogy ne billenjen sehova, ha a szobrász azt szerette 

volna elérni, amit szerzőnk szeretne tenni, akkor a szobrot nem csúcsban zárja, hanem 

építésénél folytatja a labdavarrásra emlékeztető módszerét, ez esetben ötszögek és hatszögek 

alkotnák a formát, mindegy lenne, melyik lapján áll és valóban helytálló a gurítás képzete. A 

gurítás képzetének a formához kapcsolása úgy is megtörténhetett volna, ha Csepregi Balázs 

megnyújtja a csúcsot, és oldalára fekteti a munkát. Ez esetben a csúcsformát a súlypont 

áthelyeződése miatt némileg el kellene nehezítenie (adott esetben pl. csak azt a részt tömörre 

önti) ahhoz, hogy fekvő helyzetben körbe görgethessük és ne dőljön el. De Csepregi Balázs 

nem tett ilyet, feltehetően, mert nem állt szándékában. Az értelmező viszont a megjelenéshez 

olyan kifejezést társított, amelynek inkább az ellentéte működik a műben. Mintha Vasari 

mégiscsak azt írta volna, hogy „.. .rendkívüli művészi elevenséggel fejeződik ki, Gattamelata 

gyávasága és hitszegése". Vagy ahogy Flórián Szabó Noémi teszi monoton ismétlődésben 

elemzései végén: „A kijelölt kommunikációs tér: az alkalmazott szobrászi nyelv (félreértése), 

a cím, és a vizuális közhelyek metszéspontjaiból "60 

A két elemzés közti különbség mindössze annyi, hogy Donatello Gattamelatájával szemben 

Csepregi Balázs szobra képtelen hordozni azt a gondolati struktúrát, amelyet az elemző 

hozzáilleszt. Bár alkalmazott szobrászi nyelvről beszél a recenzens, de ezalatt nem ért többet 

az általa leolvashatónak látszó kifej ezésbeli elemek egymáshoz illesztésénél a műcím 

kontextusának hatására. A Vasari-szöveg elemzésével az volt a célom, hogy a szobrászati 

problémát elhatároljam azoktól a jelenségektől, a műalkotás járulékos jeleitől, amelyeknek 

probléma jellege van, például irányíthatják a műalkotás létrejöttét, átszőhetik az 

alkotófolyamatot, mégsem tartoznak hozzá szorosan, mert helyettesíthetőek, és 

helyettesíthetőségükben ugyanaz a szobrászi nyelv fog a szobrászati problémára válaszolni, 

csak másképpen. Természetesen a kifejezés háttérben megbúvó jelentés determinációját nem 

lehet kivonni a műalkotás létrejöttéből. Flórián Szabó Noémi szövegében is ugyanazt az 

elemet lehet kimutatni, mint Vasarinál, nevezetesen a műalkotás járulékos jeleire való 

reflexiót, de neki már közelebb kellene mennie az önálló jelekhez, a szobrászati problémák 

felfejtéséhez, amennyiben helyes elemzést kíván adni, hiszen a forma nem determinálja eleve 

60 Uo.: 16. p 
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a jelentést. így ez az elemzés inkább arra szolgált, hogy láthatóvá tegyem az elrejtettet a 

tévedés szemszögéből. Vasari nem tévedett, mert tudta, hogy Gattamelata lesz a lovas, és 

ezért nem hívta Colleoninak, Flórián Szabó Noémi tévedett, mert tudta, hogy a mű címe 

Zsip/Vasárnap és ezért nem hívta a Vastyúk tojásának, vagy bármi másnak, amit inkább 

felidézhetett volna benne a forma. 

Látszólag nagy kört tettünk meg annak érdekében, hogy a szobrászi problémát a 

műleírásokban jelentkező hiányán keresztül érzékeltessem, és megkülönböztessem azoktól a 

problémáktól, amelyekkel összetéveszthető a jelentés orientáltsága következtében. Ráadásul 

ez a passzus tartozhatna az előző fejezethez is. Azért került ide, mert nem a jelentéselvű 

értelmezés túlkapásait szerettem volna bizonyítani vele61, sokkal inkább a fentiekben 

megfogalmazottat, amelyből ismét látszik, hogy a műalkotásban az önálló és a járulékos jelek 

egymást feltételező kapcsolatban állnak. Vagy ahogy George Kubler fogalmaz: „ Az önálló 

jel önmagában véve csak a létezést tanúsítja, a járulékos jelek önmagukban csak a jelentés 

létezését bizonyítanák. De a jelentés nélküli létezés ugyanannyira szörnyű, amennyire triviális 

a létezés nélküli jelentés. "62 Mindez szüntelen hangoztatása az összetartozásnak, de talán 

érzékelhető, hogy két különböző problémáról van szó az alkotás és a befogadás folyamatában. 

Amíg az egyik az előre sejthető jelentés szolgálatába kívánja állítani a kifejezést, addig a 

másik - elhallgatott - saját nyelvén alakítja a művet a hagyomány medrében, az eredeti 

tárgyak és a replikák hatása alatt, a nóvum reményében, folyamatosan kitekintve a kívánt 

jelentés determinációjára. Ne felejtsük el, hogy csak az utóbbi képes arra, hogy változtasson a 

mű vizuális megjelenésén, vagyis az önálló jeleken, amely folyamatban tény, hogy az alkotó 

maga is befogadó, művének egyszerre külső és belső szemlélője, de a jelentésváltozás 

csábításai vagy a sejthető eredeti megtartása csak akkor lesznek indokoltak a számára, ha 

erőteljesebb kifejtését találja meg bennük a kívánt térélmény létrehozásának. 

61 Természetesen Flórián Szabó Noémi írása csak egy a sok közül, és ezúton kérek elnézést a szerzőtől 
véletlenszerű kiválasztása miatt. 
62 Kubler, G. (1992): i.m, p.:46. 
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2.4. Gyárlátogatás 

Minél közelebb kerülök ahhoz, hogy kifejtsem a térélmény létrehozásának ideái fogalmat, s 

vele a szobrászi probléma mibenlétét, annál erősebben jelentkezik annak képtelensége, hogy 

ezt a fogalmat definitív módon meghatározzuk. Ez nemcsak abból adódhat, hogy számtalan 

lehetőségünk van a magunk elé kitűzött cél elérésére, ha a szobrászatot gyakoroljuk, de abból 

is következik, hogy a szobrászi problémák célszerű megoldásai nem feltétlenül racionálisak, 

ezért körülményes bármilyen rendszerbe állításuk. Ugyanakkor nem tehetek úgy, mint a rossz 

történetmesélők, akik belekezdenek valamibe, aztán mégsem mondják el, mert például 

megígérték valakinek, hogy titok marad. Igyekszem hát nem sérteni a titkot, de megmutatni 

mindent, ami látható abból a nézőpontból, ahova az értelmező általában nem merészkedik, 

vagy ha igen, akkor könnyen eltéved. Képzeljük el magunkat egy banális szituációban, egy 

gyárlátogatáson, ahol a szobor gyár művezetője, miközben a képzőművészet racionális 

alépítményéről beszél, azt mondja: ezen a futószalagon érkeznek a formák, amazon a 

szerkezet. A két futószalag közös olvasztótégelybe torkollik, ott előre megadott program 

szerint egyesülnek a komponensek, majd a végén egy másik szalagon érkező szobrászi 

formákba öntik ezt a vegyületet, és készen is vannak a szobrok. 

Az önirónia a pátosz elkerülésének eszköze, de való igaz, hogy a formát és a szerkezetet 

tekinthetjük kiindulási alapnak. Az előre megadott programot rafinált programtervezők 

készítették, akik jó néhány véletlenszerűen alakuló komponenst és/vagy számítógépes 

nyelvezettel szólva - vírust is beépítettek a rendszerbe. Emiatt aztán a kifejezés 

olvasztótégelyéből öntött szobrok nem lesznek egyformák, és adott esetben többféle 

szobrászati formát is mutathatnak. Mindebből a forma-szerkezet-szobrászati forma hármas 

egysége bontakozik ki. Mind a három egységet a sokféleség jellemzi, ezért szobrászi 

értelmezésük csak viszonylagosságuk függvényében végezhető el, egyrészt a szobor belső 

formarendjének, másrészt pedig a szoborforma térbeli megjelenésének szempontjából. 

2.4.1. A szobor belső formarendjének viszonylagossága 

A szobor belső formarendjének viszonylagossága azon formák közti viszonyokat jelenti, 

amelyekből a szobor áll. Ez alapvetően aránybéli kapcsolat, amely felé a figuralitáson 

keresztül érdemes elindulni, hiszen tagadhatatlan annak máig ható volta. 

A különböző formák arányok szerinti elrendezése a figurális ábrázolásban azzal a 

specifikummal működtethető, hogy a végkifejlet a néző számára kulturálisan rögzült 
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szabályzók mellett pontosan felismerhető, azaz úgy is fogalmazhatnánk, hogy a figurális 

ábrázolás különböző formák olyan specifikus arányrend szerinti együttállása, amely 

előképeinkből jelöli meg tárgyát. A figuralitás végtelenül tág fogalom, mert mindent magába 

foglal, aminek ábrázolt vagy a mindennapi tapasztalatból származó valóságos előképe létezik. 

A nagy számok törvénye szerint alapvetően az emberi alakra koncentrál, de lényegi felépülése 

szerint bármi mással is helyettesíthető. A fenti gondolat közvetett módon ellentétben áll a 

klasszicista esztétika Winckelmann és Lessing által felállított tételével, ami - Gadamer 

Igazság és módszer című művének megfogalmazását kölcsönvéve - a kanti esztétika egyik 

kulcspozíciója, nevezetesen: 

„ Szépségeszménye csak az emberi alaknak van: „ az erkölcsi kifejezésben ", „ amely nélkül a 

tárgy nem tetszenék általánosan. "6S 

Az erkölcsi kifejezését - folytatja Gadamer - Hegel a „szellemi látszásának" mondja64, s 

ezzel a műalkotás belső lényegére mutat rá, megvilágítva a kanti tételt, miszerint: kizárólag az 

emberi alak ábrázolásánál képes a művészet arra, hogy az ábrázolás tárgya és tartalma azonos 

legyen. Márpedig ebben az értelemben az idea egyedüli hordozója az emberi alak. Kant itt 

Sulzert követi65, aki Allgemeine Theorie der schönen Kunste c. művének "Schönheit" című 

cikkelyében hasonló módon tünteti ki az emberi alakot. Mert az emberi test "nem más, mint a 

láthatóvá tett lélek'. Ezek szerint az emberi alak ideájának inkább archetípusnak, mint 

specifikumnak kellene lennie. 

Nem véletlen ennek az ellentmondásnak az előkerülése, hiszen a szobormű formai 

értelmezésének alapsíkján számomra az a kérdés jelentkezik, hogy a figuralitás-non 

figuralitás fogalompár az archetípus-specifikum, vagy pedig a specifikum-archetípus 

fogalompárnak feleltethető-e meg? 

Másképpen is magyarázhatjuk ezt a problémát: képzeljük magunk elé egy abszurd történetben 

a Willendorfi Vénuszt megformázó embert, aki sárból galacsinokat készít, majd valamely 

megnevezhetetlen késztetésből egymásba illeszti őket, és döbbenten tapasztalja, hogy fejre, 

hasra, keblekre, lábra stb. emlékeztető konstrukció keletkezik a kezében. A következő 

lépésben már semmi más dolga nem akad, mint hangsúlyozni a termékenységhez köthető 

elsődleges jegyeket, nagyobbra formázni a hasat, a melleket a tárgyon ahhoz, hogy megkapja 

a későbbi Willendorfi Vénusz (11.kép) néven híressé vált termékenységi szobrocska kvázi 

agyag modelljét. Nyilvánvaló, hogy ez csak hipotézis, és az is majdnem bizonyos, hogy nem 

63 Gadamer, Hans-Georg (1984): i.m., 55. p. 
64 Uo.: 56. p. 
65 Uo.: 404. p. 
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így készült a Willendorfi Vénusz. Nem tudjuk, hogy mi vezette az ismeretlen készítő kezét, 

abban viszont bizonyosak lehetünk, hogy felismerte az egyszerű formák struktúrájának 

felidéző erejét, és akarva-akaratlanul hatás-formával66 találkozott. A hatás-forma fogalmának 

ellenpárja Adolf Hildebrand A forma problémája a képzőművészetben című írásában a lét-

forma67 lenne, amely a tapasztalat útján feltérképezett formát önálló valóságában állandónak 

fogja fel, függetlennek tekinti bármilyen észlelési jelenségtől, amely körülveszi. 

Hildebrandnál ez a két típusú forma egyazon szoborformára vonatkozik, de érdemesnek tűnik 

ugyanezt a párosítást felállítani a természeti formák és a szoborforma közti kapcsolatra is, és a 

következőkben már ebben az értelemben kívánom használni a fogalmakat, mert pontosabb 

képet kaphatunk általa az optikai reprodukció mibenlétéről. 

A természet létformái és a szobor hatásformái közti különbséget akkor értettem meg, amikor 

összehasonlítottam az ugyanarról a fejről gipsznegatívval levett maszkot és a mintázott 

portrét. A portrét éppen mesterem, Rétfalvi Sándor készítette, és elfogultság nélkül állíthatom, 

hogy a mintázott fej - megdöbbentő módon - jobban hasonlított az eredetire, mint a maszk. 

Pedig a maszkban a modell fejének létformáit találhattuk meg viszonylagos pontossággal, 

miközben a mintázott fej hatásformáinak vajmi kevés köze volt ezekhez a formákhoz. Rétfalvi 

torzította, térben előrehúzta a fejet, bizonyos részeket kiemelt, másokat meg sem említett. 

Vagyis - visszatérve az eredeti példánkhoz - ha az ismeretlen szobrász, aki a Willendorfi 

Vénuszt készítette, valami abszurd tréfa következtében ismerte volna, hogyan lehetséges 

gipsznegatívot venni az emberi testről, majd miként lehet azt újra pozitívvá tenni, és 

modellként a törzs legkövérebb asszonyát használja, akkor sem tudott volna kifejezőbb 

termékenységi szobrot létrehozni annál, mint amit egyszerű formáiból megalkotott. Ehhez 

viszont arra volt szüksége, hogy felismerje az egyszerű forma kifejezőerejét. 

Lényegében azt a kérdést feszegetem, hogy ez a felfedezés - amelyet nem mernék teljes 

joggal absztrakciónak hívni, mert félő, hogy a formai analízis tudományos és akadémiai 

módszerét vetíteném vissza a prehistorikus időszakra - előfeltétele-e a mimézisnek(?). Az 

egyszerű formákból való építkezés kapcsán lehet-e megtalálni a bonyolultabb formai 

együttállásokat? Az egyedi, önmagáért való forma hatásformaként történő felfedezése és 

kombinálása vezet-e el az emberi figura összformatanához, amely újra hatásformák 

összessége? Félek, nem fogjuk tudni eldönteni a kérdést akkor, ha az eredet fényében 

vizsgáljuk, mert az ösztönös, azaz formai analízis nélküli, csak az intuitív érzetekre épülő 

formaképzés éppen olyan lehetőséggel bír a kifejezésben, mint a megértett, szerkesztett, 

66 V.ö.:Hildebrand, A. (1910): i.m., 16. p. 
67 Uo.: 16. p. 
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tudatosan konstruált formai absztrakció. Mindkettő alkalmas a hagyományba való beépülésre, 

ráadásul az alkotófolyamatban ezek gyakran párhuzamosan működnek, így lényegtelennek 

látszik elsőbbségük. Amennyiben azonban az ókori Egyiptom kőfaragóinak a munkáját úgy 

képzeljük el, hogy hatalmas kőhasábok oldalaira felrajzolták a figurát, négy jellemző nézete 

szerint, majd eltávolították a felesleget, akkor ezzel beismerjük, hogy már a művészetek 

hajnalán tudták, hogy mi a befoglaló forma. Edényeikből és egyéb használati tárgyaikból arra 

következtethetünk, hogy ismerték az alapformákat, a geometrikus mintázatú görög vázákon 

(12.kép) pedig felfedezhetőek az első háromszögek és pálcikák kombinációiból álló, talán 

absztraktnak nevezhető figurák is. Nehezen lenne vitatható, hogy az alkotók az alapformák 

integrációs és behelyettesítő erejével ne lettek volna tisztában a szobrászat korainak nevezhető 

praxisában, és az a tény, hogy ezeket a formákat az emberi test egyre tökéletesebb ábrázolása 

szolgálatába állították, véleményem szerint nem több a szobrászat első számú 

részlehajlásánál. 

Ha úgy tetszik, ezzel a részrehajlással a szobrászat látszólag archetípizálta a figurát, de saját 

lényegi ereje meglátásom szerint nem a figura ábrázolásában van. Mindebből számomra az 

feltételezhető, hogy fenti kérdéseinkre a válasz - eltekintve az eredetproblémától - vélhetően 

az „igen". Legfeljebb azt kell hozzátenni mindehhez, hogy a későbbiekben az ábrázolás élő 

hagyományának jelenléte, látható mivolta miatt az egyszerű formák integráló erejét és 

kombinációs lehetőségeit nem kellett újra felfedezni, ha úgy tetszik, nem kellett visszamenni 

ismét a kályhához. 

Az ókori görög szobrászat évszázadokig meghatározó fényessége elhomályosította ezt az 

alapvetést, és majd csak a XX. század művészetének - éppen az antikvitás formakultúrájának 

kiürülése következtében - lesz a felfedezése, hogy létezik ez a kályha. A XX. század 

szobrászaténak máig ható, egyszerűsítő, atomizáló törekvéseiben kétségkívül jelen van 

annak igénye, hogy az elmúlt évszázadokban túlburjánzott, majd sematikussá vált figurális 

formai nyelvben megújhodást a tömörebb fogalmazási mód jelentsen, s ebben a folyamatban a 

szobrászok előszeretettel nyúlnak a természet egyszerű formáihoz, valamint a geometriából 

kiinduló alapelemekhez, a kubusokhoz. A tiszta geometria bizonyosan olyan formarés 

arányrend, amely öntörvényű, adott rész és egész kizárólag önmagával azonos, s önmagából 

definiálható formai és aránybéli alapsajátossága is. Henry Moore a forma jelentőségének 

tudatosítását Constantin Bráncu§i életművének tulajdonítja (13.kép), de azt is megjegyzi, 

68 Például: Henry Moore, Constantin Brancusi, Hans Arp, Max Bili, Marino Marini, André Beaudin stb. 
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hogy „Ma azonban nincs többé szükség arra, hogy a szobrot így lezárjuk és egyetlen 

(statikus) formára korlátozzuk. Most már megnyithatjuk a formát. '69. 

Mindezeket összevéve a figuralitást valamiféle speciális rendnek tekinteni annak 

hangsúlyozása, hogy léteznie kell egy nem speciális, talán eredendően létező forma- és 

arányrendnek, amely nem követeli figurális eredetét. A gondolat tökéletesen összecseng egy 

másikkal: 

„Vannak egyetemes formák, amelyek iránt minden ember öntudatlanul fogékony, és amelyekre 

rezonálni képes, ha a tudat kontrollja ezt nem tiltja.70 

Henry Moore közelítésében az asszociatív lelki tényező szerepe meghatározó jelentőséggel 

bír, akár az alkotóról, akár a befogadóról van szó, s ezzel túllép azon, hogy bizonyos formákat 

más formák egyetemes olvasztótégelyeiként kezeljen. A hangsúly átkerül részint arra, hogy az 

emberi tudatban - tudatalattiban - kódolva vannak valószínűleg ősi, primitív (természet-

közeli) formák, amelyekre reakcióink is egyetemes érvényűek, részint pedig arra figyelmeztet, 

hogy a forma által hordozott jelentéstartományból aszerint kerül kiválasztásra az aktuális -

értsd: érvényes - jelentés, hogy a tudat milyen jelentéseket enged, s miket tilt. 

Kérdés, hogy a természeti népek művészete iránti érdeklődésnek, amely először a XIX. 

század végén és a XX. század elején volt igazán meghatározó jelentőségű jó néhány 

képzőművész munkásságában (Gauguin, van Gogh, Vlaminck, Derain, Picasso, Matisse stb.), 

következménye-e a felismerés, hogy ezek a formák önálló érvénnyel léteznek. Esetleg éppen 

ellenkezőleg kell elképzelnünk, így többek mellett ez a felismerés is indukálta a primitív 

népek művészetének tanulmányozását, illetve azt, hogy ennek a kultúrának a megismerése 

és/vagy a benne való lét a művészet megújítása szempontjából kényszerű. Ez utóbbi mellé 

meg kell jegyezni, hogy az említett művészek közelítéseinek a primitív népek művészete felé 

más-más irányai is voltak. Van Gogh megfogalmazásában például a primitív, azaz természet-

közeli nem más, mint minden intellektuális rafináltságtól mentes mű. Más szempontból a 

primitív az egzotikussal egyenértékű, s az egzotikum mint a képzőművészeti hagyomány 

megújításának lehetősége jelen esetben három szempontból értelmezhető: 

Egyrészt térbeli és/vagy időbeli távolságot feltételez. Az időbeliség bekapcsolásával többek 

között a korai görög, etruszk, román és gótikus szobrászat formavilága éppen úgy értékadó 

forrás, mint az afrikai, dél-amerikai vagy az ausztrál népek szobrászata. 

Másrészről értelmezhető azzal a jelenséggel, amely szerint a lét metafizikai alapja a XX. 

század európai társadalmaiban a transzcendens vonatkozások vélt vagy valós elveszítése miatt 

69 Moore, H.(1981.): A szobrászatról. Helikon, Budapest, 14. p. 
70Uo.: 14. p. 
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kevésbé körvonalazható, minden, ami vallási eredettel bír, alkalmasabb arra, hogy biztos 

kapaszkodókat nyújtson bármilyen tartalmak közvetítésére, s benne a misztikum újra 

megtalálásával olyan nosztalgia folyik, amely már-már elhiteti magáról, hogy az eredetivel és 

ismeretlennel találkozott. A primitív népek művészete kivétel nélkül vallási alapokon 

nyugszik, ezek az alapok gyakran oly mértékben fonódnak össze a mindennapi praxissal, 

hogy az európai kultúra fogalmi rendszere szerint problematikussá válik művészetnek nevezni 

azokat a vonatkozásait, amelyek külsőségükben azonosságot mutatnak a műtárgyakkal. 

S végül harmadrészt, az egzotikum fogalma mellé a formai másság fogalma kapcsolódik, 

amely témánk tükrében addig nem tapasztalt szimbolikus fogalmazásmódot jelent. Bár a 

primitív népek művészetének szimbolikus fogalmazásmódjaira való figyelés és érzékenység 

részben a Jean Moreas, Gustave Moreau, Odilon Redon és társai nevével fémjelzett 

szimbolizmus mozgalom elméleti tevékenységének köszönhető, semmiképpen sem 

tévesztendő vele össze, s nem azért, mert értelmezésének elméleti alapjai mások, sokkal 

fontosabb, hogy eredendően más formai kifejezésmódot jelent a kettő. 

Összefoglalva a fentieket: a térélmény létrehozásának ideái formai szelekciót indukálnak. A 

formák látása nem magától értetődő, Henry Moore szerint: „A színvakoknál jóval több a 

»formavak« ember"71 , inkább tanult képességünk meglátni a különbséget forma és forma 

között, és különösen bonyolultnak látszik mindez akkor, amikor olyan komplexitással 

torlódnak szemünk elé a formák, mint ahogy az emberi figura formarendjében tapasztalható. 

Ebből következően nem is figyelünk a formai felépülésre, és a szobrászat évezredeken át 

meghatározó alaptörekvése értelmében a figurát magát tarthatnánk archetípusnak, amely 

mindig más és más formában jelentkezik. Ennélfogva úgy tekinthetnénk a szobrászat 

történetét, mint az emberi alak teljes téri valóságában megjelenő ábrázolásának történetével 

azonos dolgot, és a nagy számok törvénye alapján nem is tévednénk benne olyan nagyot. 

Lássuk be, hogy a XX. század szobrászaténak nonfiguratív törekvései, a művészetelmélet 

fáradságos munkával elvégzett hangsúlyáthelyezései - melyek szerint a szobrászat régen 

leszámolt a mimézissel, ennek következtében a figurális ábrázolások kevés kivétellel a 

jobbára halott vagy a szünetelő formai szekvenciákhoz tartoznak - , a saját évezredünk 

közepén, prekoncepció nélkül, kizárólag mennyiségi szempontok szerint leltárt készítő 

kulturális raktárosok számára semmit sem fognak jelenteni. 

71 Uo.: 14. p. 
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Ezzel szemben igyekeztem megmutatni azt, hogy a figuralitás mindössze speciális 

elrendezése a formáknak, inkább természetes, egyben érthető részrehajlásunk eredményeként 

jön létre, mintsem eleve elrendelten. A szobrászati mű értelmezésének alapsíkján egy olyan 

archetípust vázoltam, amely a természeti alapformák hatásformává alakításának absztrakciós 

és kombinatív lehetőségeit mutatja fel, nonfigurális eredetében. Az ezen formákhoz köthető 

jelentés asszociatív, szubjektív természetű. Ez alapján írhatja a korábban idézett Flórián 

Szabó Noémi is: „Diktátorként" azt álmodom, hogy a Holdról írok. " 72, és ezzel a retorikai 

fordulattal valóban azt írhat, amit csak szeretne, egy dologra kellene vigyáznia, nem volna 

szabad mindeközben a földre tévednie. A XX. század művészetében a befogadás/értelmezés 

totális szabadságának, végtelen szabad játékának tézise hivatkozási alap alkotó és befogadó 

számára egyaránt. E tézis és műértelmezési gyakorlat létezésének és elfogadhatóságának az itt 

leírtak mellett oka az az értetlenség is, amely a közvetlenül nem mimetikus műveket fogadta 

és/vagy fogadja. Ha az értelmezés asszociatív mechanizmus, akkor a műalkotás 

érthetetlensége a továbbiakban nem probléma . Bár a szobrász nem álmodja, hogy 

diktátorként a holdról készít szobrokat, hiszen ez a gondolat legfeljebb az értelmezés 

szabadságát nyitja meg. A forma egyszerűsített vagy bonyolultabb állapotban, de megmarad a 

szobrászati struktúrában, valamint saját hagyománya vonzáskörzetében. 

2.4.2. A forma felidéző ereje az alkotásban 

Egyetlen dolgot kell mindehhez hozzátennünk, hogy megértsük, miért van különös fontossága 

mindennek a szobrászati gyakorlatban, nevezetesen azt, hogy a formák nem csupán 

eszközként szerepelnek a szobrász kezében, de a fentebb vázolt asszociatív, szubjektív 

tényező hatására és önmaguk variálhatóságának végtelensége következtében tevőlegesen is 

részt vesznek a szobor megszületésében. 

A klasszikus szobrászati gyakorlatban két alaptípusa létezik a szoborépítésének. Az egyik a 

reduktív formaképzés, amely egy nagyobb egységből való elvétellel kialakított munkát jelent. 

Alapvetően ilyen a kőfaragás, ahol gyakorlatilag nincsen mód az egyszer elmozdított elem 

visszatételére. A másik metódus felépítő gyakorlattal, azaz kisebb elemekből építkezve 

alakítja ki a kívánt formát vagy formákat. Természetesen a két módszer nem kizárólagos 

jellegű, az elkészítés során magától értetődő természetességgel alkalmazható párhuzamosan a 

két eljárás, például a mintázás gyakorlatában. Amiért mindezt megemlítem, az annak 

72 Flórián Szabó Noémi (2003): i.m., 16.p. 
73 „A modern művészet individualista természetű." In: Read, H. (1964) i.m.,54. p. 
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tisztázása, hogy bármelyik, tulajdonképpen technikai eljárás használata mellett amű készítése 

során számos felidéző jellegű forma születik, attól függetlenül, hogy mi az ábrázolás tárgya. 

Ezek a formák konkrétságuk hiányával hatnak, azaz a felidézés annyit jelent, hogy 

amennyiben a tudat képes komolyan venni a kialakulatlan motívumot, azt kell tapasztalnia, 

hogy a félkész munka számos más, az eredeti, szándékolt formai megvalósítástól eltérő 

konstellációt rejt magában. Ezt a helyzetet mutatja be az alábbi Hans Arp74 idézet: 

" Gyakran előfordul, hogy egy-egy szobrom valamely részlete, egy görbe vonal vagy 

kontraszt, ami megmozdít bennem valamit, egy új mű magja lesz. Hangsúlyossá teszem a 

görbe vonalat vagy a kontrasztot, s ez új formák szülőjévé válik. Ezek közül kettő talán 

gyorsabban és erőteljesebben fejlődik, mint a többi. Hagyom, hogy növekedjenek, míg az 

eredeti formák másodrendűvé s már-már lényegtelenné válnak. Végül a másodrendű vagy 

lényegtelen formák egyikét visszafejlesztem, hogy mások kerülhessenek előtérbe." 

Ezek kristályosodása annak a függvénye, hogy az alkotói akarat mennyire képes eltekinteni az 

eredeti céltól, és - mintegy engedve az anyag akaratának - megváltoztatni az eredeti 

szándékot, figyelembe véve azt a gondolatot, hogy az anyag tevőleges szereppel is bírhat a 

mű alakításában, s nem pusztán a létrehozáshoz szükséges matéria. A folyamat, amely során a 

kagyló hattyúvá, a hattyú lendületté alakul, metamorfózis75. Az alkotói folyamat során ennek 

a fajta átváltozásnak a lehetősége abban a természetfilozófiai, morfológiai gondolatban nyer 

igazolást, amely szerint minden természeti forma tulajdonképpen néhány alapforma 

módosulása. 

2.4.3. Plasztikai hatásváltozás, a térbeli megjelenés viszonylagossága. 

„Hogy a tér valami újat jelent a szobrászatban, csak olyasvalaki állíthatja, aki nem tudja megérteni, hogy 

valójában mi a tér és mi a forma. "76 

Ahogy a képnek határt szab a keret, úgy szab határt a szobornak a tér, azzal a különbséggel, 

hogy a kép nem hat vissza saját keretére és a teret is csak virtuálisan alakítja, míg a szobor 

számára közeg a tér, és egyúttal önálló szervező erejévé válik a térnek, amelyben megjelenik. 

Anghy András ennél valamivel többet tulajdonít a szobrászati térkezelésnek, és a térbeliség 

problémájában az önreflexív elemet hangsúlyozza, „melyben a tér egyszerre értelmezhető az 

ábrázolás tárgyaként és közegeként. A szobor saját létezésének reflexiójaként helyezkedik el 

74 Arp, H. In: Read, H. Arp. The Herbert Read Discretionnary Trust 1968, ott Jours effeuillés, 63. p.. 
75 Utalás Hans Arp Metamorfózis (kagyló-hattyú-lendület) című művére. 
76 Moore, H.(1981): i.m., 40. p. 
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abban a térben, amelyet egyidejűleg megjelenít. "71 Megjelenés és ábrázolás dualizmusában a 

szobor kényszerű térbelisége kerül feszültségbe az önmagára vonatkozó térábrázolás 

tudatával. Szívesen egyetértenék Anghy Andrással, ha nem motoszkálna bennem a kérdés, 

hogy vajon például a fák nem teszik-e ugyanezt ? Tekinthetem-e a széket, az asztalt éppen 

úgy a térben megjelenő, és a teret ábrázolni kénytelen jelenségnek; egészen odáig, hogy 

minden létezőt, köztük jómagamat is ide kell sorolnom, hiszen minden, aminek téri 

gesztikulációja van, az képes arra, hogy oly mértékben ábrázolja a teret, amennyire a szobor 

megteszi, annak ellenére is, hogy az ábrázolás akaratának gesztusát nem birtokolja. Talán 

érezhető, hogy ismételten a cassireri teoretikus tér előszobájában vagyunk, ahova kivételesen 

nem lépnénk be, ugyanakkor a felismerés, hogy a térben megjelenő tárgyak téri 

gesztusrendszere - ideértvén a természet formációit is - mutat hasonlóságokat a szobrok téri 

artikulációjával, még hasznos gondolat lehet számunkra a későbbiekben. 

Ha a teret a szobrász a filozófia aspektusából szeretné lehatárolni, akkor az anyagi és szellemi 

értelemben nem létező, kontinuitásában az embert mégis körülvevő entitás ambivalenciájának 

feltárása során könnyedén úgy járhat, mintha egy virtuális parkolóban keresne helyet 

valóságos autójának. Mindezzel nem a filozófiai térelméletek fontosságát vonom kétségbe, 

inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy vajmi kevés jelentősége van a teoretikus 

képzettársításnak, hiszen tagadhatatlan, hogy mindennapi tájékozódásunk, a térben való 

létünk során éppen azokat a képzeteit használjuk térnek és formának, amelyek a percepció 

során a mindennapi gyakorlatban válnak tudatossá. 

„Egyáltalán nem szorul mélyebb kifejtésre, hogy a külvilághoz való viszonyunk, míg az 

szemünknek van jelen, elsősorban térnek és formának az ismeretén és képzetén alapul. Ezek 

nélkül egyszerűen lehetetlen tájékozódni a külvilágban. Úgy kell felfognunk tehát a téri 

képzetet általában és a forma képzetét, mint a határolt térét különösen, mint a dolgok 
78 

lényeges tartalmát vagy lényeges realitását. " 

A korábbi fejezetben Henry Moore alapján utaltam arra, hogy jóval több a formavak ember, 

mint a színvak. Mindezt alátámasztja az az oktatási tapasztalat is, hogy a kellő praxissal nem 

rendelkezők számára komoly problémát okoz a rajzolás vagy mintázás gyakorlatában a 

formák megfogalmazása, noha olyan emberekről van szó, akik érdeklődéssel bírnak ebben a 

témában. Csak akkor tudják megfogalmazni a formát, miután megértették, mert csak ezáltal 

látják. A formakultúra hiányának a következménye, hogy a formánál jóval bonyolultabb 

összefüggéseket felmutató tér esetében ez a kép tovább romlik, és kijelenthetjük, hogy a 

77 Anghy András (2003): i.m. 3. p. 
78 Hildebrand, A. (1910): i.m., 9.p. 
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térlátás csak oly mértékben a sajátunk általánosan, ami ahhoz elegendő, hogy tájékozódni 

tudjunk saját hétköznapi közegünkben. Ugyanakkor ennek a közegnek a belső működéséről 

nem gondolkodunk, legfeljebb a praktikum szempontjait vesszük figyelembe akkor, ha 

konfliktusba kerülünk vele, mert nem fér el, túl szűk..., vagy túlságosan tágas..., nagyon 

alacsony... esetleg magas... és még folytathatnám azokat a negyed mondatokat, amelyek után 

a konkrét probléma előfordul a fentebb említett konfliktus hatása alatt. 

Amennyiben azt feltétezzük, hogy a szobrász szellemi és anyagi orientáltságában a tér-

forma-tömeg-anyag misztériumát fogalmazza kifejezésé, azt is figyelembe kell vennünk, hogy 

nem tekinthet el a korábban vázolt primer térészlelés sajátosságaitól, sőt a szobrászat saját 

nyelvezetének speciális léte is ide vezethető vissza. Ennek okán a plasztikáról való 

gondolkodás alapmedréül szolgálhat az a gondolat, hogy a plasztikai hatásváltozás fogalma és 

gondolati tartalma kiterjeszthető a hétköznapi életre, annak szobrászati vonatkozása nem 

elsősorban a specifikum öntörvényű sajátosságai szerint alakulnak, bár ezek a sajátosságok 

meghatározó jelleggel bírnak, hanem antropológiailag, kulturálisan és kultúrafüggőén rögzült 

téri-formai történések hatásváltozásai mentén értelmezhetők. 

Egyszerű példával világítanám meg ezt a gondolatot, amely nem szobrászati, inkább építészeti 

példa, bár vannak szobrászati vonatkozásai. Ha szemben állunk Rómában a Piazza del 

Campidoglio (14. kép) lépcsősorával, az a különös érzésünk támad: a lépcsőt szegélyező korlát 

nem hajlandó mutatni a távolságot, csaknem párhuzamosan halad felfelé a tér bejáratához, 

ezáltal közelebb hozza az ott álló figurákat, különös atmoszférát teremtve mindezzel. 

Michelangelo ezt a hatást úgy érte el, hogy a lépcsősor felső részét szélesebbre tervezte, mint 

az alsót, éppen annyira, hogy a rövidülés miatt látszólagosan elveszített térrészeket kipótolja 

újabb térrészekkel. Szobrászi trompe l'oeil, mondhatnánk minderre, a szem becsapása, ami 

egy egyszerű optikai törvényt vesz figyelembe. Viszont a hangsúly éppen azon van, hogy a 

mindennapi tapasztalat egyik törvénye ellen hat a térszervezés, nem ábrázolja a teret, hanem 

szobrászi eszközzel módosítja a tapasztalást. Ennek az aktusnak két bázisa van az 

antropológiai szemponton túl. Részint az, hogy olyan terekkel operál, amelyek tapasztalata 

megszokott jelenség az adott kultúrában, részint pedig a perspektíva ismeretével, amely 

ismételten kultúrafüggő tény. Ha Michelangelo valamely dél-amerikai őserdőben élő törzs 

szobrásza vagy építésze lett volna, a sűrű növényzet és a tér szűk határoltsága, valamint a 

tágabb terek és a perspektíva ismeretének hiánya következtében bizonyosan nem hozott volna 

létre ehhez hasonló hatást, mert azt nem tette volna indokolttá a hétköznapi tapasztat. 

Természetesen ez a példa csak töredékét villantja fel mindannak, ami meghatározó lehet a 

szobrászi és/vagy építészeti tér alakításában, célom sem volt több, mint hogy demonstráljam, 
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miként kerülhet a szobrászi vagy építészeti téralakítás összefüggésbe az antropológialag és 

kultúrafüggőként meghatározott tapasztalással mint kiinduló helyzettel. 

További fontos különbség lehet, hogy amíg az ürességet a filozófia a nem létezéssel 

azonosítja, addig a szobrászatnak az mindennapi munkaeszközévé is válhat, ha elfogadjuk, 

hogy a negatív formák éppen olyan fontossággal bírnak, mint a pozitívak. Tisztában vagyok 

azzal, hogy nem minden szobrász ismeri el a negatív formák létjogosultságát, mégpedig azért 

nem, mert kezeihetetlennek, vagy egyenesen tautológiának tűnik az, hogy a pozitívak, 

amelyek a valós, anyagi megformáltságukban jelenlévő formákat jelentik, azáltal válnak 

hangsúlyossá, hogy nem valós, anyagi megformáltság és határolás nélküli, nem pozitív, 

hanem negatív formák veszik körül őket. Én mégis azt gondolom, hogy komoly tanulságokat 

rejthet, ha számolunk a teljességében határoIhatatlannal is, mert ezáltal képessé válhatunk a 

teret is anyagi mivoltában felfogni, tömeget adva a nem láthatónak. Henry Moore így ír erről: 

„Az első átlyukasztott kő valóságos reveláció. 

Az üreg összeköti az egyik oldalt a másikkal, és ezáltal fokozza a térbeliség hatását. 

Az üreg éppen úgy hordozhat formai jelentést, mint a szilárd tömeg. 

Lehet a szobor anyaga a levegő is: ott, ahol a kő csak az üreget tartalmazza, amely a 

tudatosan választott forma."7 9 

Számomra ez a reveláció, a negatív formák lényegének a felismerése, akkor következett be, 

amikor az első sokszorosító formát készítettem. Ha valaki látott már ilyet, akkor pontosan 

tudja, hogy ezek a formák valóságosan mutatják a negatívot, amely éppen úgy őriz formát és 

ritmust, mint a pozitív, amelyből létrejött, csak éppen az ellentéte, és önálló szobrászi világot 

képviselhet. 

Azzal senki sem vitatkozik, hogy a negatívokra való figyelem az ellenpróba szerepével bír a 

természettanulmányok készítésénél. Azt gondolom, hogy ezt az összefüggést éppen ilyen 

természetességgel lehet használni a tanulmányt meghaladó munkákban is. A negatív 

formáknak ebben a következő lépésben szintén az alkotói vagy értelmezői kontroll 

szempontjából jut fontos szerep, azaz a pozitív formai viszonylatok által indukált negatív 

forma ellenpróbája lehet az eredeti szobornak, általa hamarabb kiszűrhetőek az esetleges 

hibák, mintha csak a pozitívot szemlélnénk. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ha a szobor 

kikerüli azokat a bizonytalansági tényezőket vagy szerencsétlen formai együttállásokat akár 

aránybéli tévedésekről van szó, akár statikai elhibázottságról amelyek alapján kritikával 

79 Moore, H.(1981.): i.m., 15. p. 
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élhetünk vele szemben, akkor szükségszerűen a szobor által létrehozott negatív forma vagy 

formai együttállás is mentes ezektol a tévedésektől. 

Ebben az összefüggésben a szobor által hordozott intellektuális izgalom vagy gondolati 

telítettség még nem szempontja az értelmezésnek. Mindez nem jelenti azt, hogy nem 

lehetséges átfedés a két közelítési szempont között. Tehát a formai bizonytalanságnak 

egyrészt lehet tartalmi oka, ami felülírhatja a formai bizonytalanságot. Másrészt pedig 

elméletileg maradhat tartalom nélkül is egy biztosnak látszó formai együttállás, bár ennek az 

esélye azért kevés, mert egy kompozíciót azért érzékelünk biztos formai együttállásnak, mert 

előképeink között megtalálható annak visszaigazolása. Az előző azért hat intellektuálisan 

telítettnek, mert az alkotói/befogadói tudat számára dekódolt és visszaolvasható, az utóbbi 

pedig azért, mert kanonizált összefüggés. Tehát az előző esetben még lehet dolgunk eredeti 

tárggyal, az utóbbi meg bizonyosan replika, amely - mint korábban kimutattuk - mit sem von 

le a művészi értékből. 

További pozitív értelmű hozadéka lehet a negatívokra irányuló vizsgálatnak, hogy 

felismerhetjük: a negatív forma is önálló érvényű, formai izgalommal bíró szobor, amely 

felismerés az egyéni formakultúrát gazdagító lehetőségként van jelen a pozitív formák 

alakításában. Henry Moore továbbmegy ennél, és azt állítja, hogy a negatívok gondolati 

letapogatása nélkül nem is érthető meg a forma karaktere: 

„ Hogy gondolatban valóban képes legyek megragadni egy fej formáját, ismernem kell a 

távolságot a homloktól a fej hátsó oldaláig, és tudnom kell azt is, milyen negatív forma 

húzódik a szemöldöktől az orrlyukakig, vagy pedig az orcák mentén. Hogy a tér valami újat 

jelent a szobrászatban, csak olyasvalaki állíthatja, aki nem tudja megérteni, hogy valójában 

mi a tér és mi a forma. "80 

2.4.4. A forma és/vagy szoborforma plasztikai ereje 

A művészet általában nem mutat feltűnő matematikai összefüggéseket, bár kétségtelen, hogy 

a matematika jó néhány jelenség leírására alkalmas tudománynak tűnik. A forma plasztikai 

erejének kifejtésénél egyszerű számtani példát szeretnék alkalmazni. Képzeljünk el egy 

formát, ami legyen például egy közepes méretű terméskő. Vonatkoztassunk el a kő 

felületének anyagi megjelenésétől, és képzeljük azt, hogy pozitív téri pontok sokasága borítja 

ezt a felületet, éppen úgy, ahogy a kő anyagi részecskéi helyezkednek el annak külső burkán. 

80 Moore, H. (1981): i.m., 40. p. 
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A forma plasztikai ereje annak a függvénye, hogy a felületet borító pozitív téri pontokból 

mennyi lesz látható a szem számára. Ez az önmagában álló formára felállított tétel akkor is 

működik, amikor a szoborformára vonatkoztatjuk, amely alatt mindazon formák összességét 

kell értenünk, amelyek a szobrot alkotják. A szobor belső formarendjének plasztikai 

differenciáltsága is ezen alapul, hiszen minden forma visszavezethető valamely alapformára, 

és ennek következtében tisztán olvasható a plasztika belső ritmusa a formák plasztikai 

hatásának erősítése vagy gyengítése által. A szoborformán belül létrejövő plasztikai 

összefüggések azt a viszonylagosságot mutatják, amely a plasztika felépülésében az azt alkotó 

formák közt a tömegvonzás kényszere alatt jön létre. 

A viszonylagosság a szoborforma téri megjelenése szempontjából a gravitációból következő 

alaphelyzet, egyfajta szükséges rossz, mivel ideális esetnek azt kellene tekintenünk, amikor a 

forma semmilyen más formával nem viszonylagos, azaz oly módon olvasható az összes 

pozitív téri pontja, hogy közben nem kell elvonatkoztatni attól a környezettől, ahol a forma 

létezik. Ez azt jelentené, hogy a formának nincs környezete, azaz lebeg, illetve kizárólag azzal 

a negatívval van viszonya, amelyet önmaga hoz létre. Mindez a szoborforma abszolút 

értelemben való láttatása lenne, amit megvalósítani nemcsak képtelenség, de megérteni is 

csak a modern szobrászat alapformákra irányított figyelméből, és az alapformák plasztikai 

erejének fentebb vázolt összefüggéséből lehetséges, hiszen értelmetlen kalandnak tűnik 

állásra, ülésre, fekvésre és a repülés kivételével egyéb cselekvésekre komponált figurákat 

egyszer csak környezet nélkül, homogén hátterek előtt lebegtetve elképzelni. Ugyanakkor, ha 

a téri viszonylagosságból adódó szükséges rosszat elfogadjuk, és lehetőségeinket nem a 

teljességhez mérjük, akkor a figuralitásban is alkalmazható szabályunk van, ott ugyancsak 

lehetséges a téri kiemelés vagy a környezetbe simítás alkotói módszere. A szobrászi praxisban 

többek között ennek a problémának az áthidalására alkalmazták a plinthosz- és/vagy 

posztamenskészítés gyakorlatát. A plinthosz klasszikus értelmezésben szerves része a 

szobornak, kijelöli a szobor helyét a térben. A posztamens inkább architektonikus alépítmény. 

Funkciója kettős, egyrészt a téri láttatás szemmagassághoz képest meghatározott ideális 

nézőpont kijelölését teszi meg. Másrészt viszont a posztamens generátora a szobor számára 

biztosítandó homogén közegnek. A posztamens így teret hoz létre a térben, amely nem direkt 

módon határolódik, inkább finom áttűnésben van a környezetével. 
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2.4.5. Az üresség kontrollja. 

A fentiekben kísérletet tettem arra, hogy kimutassam: a teoretikus megfontolással szemben tér 

és forma a megértésében jóval nagyobb szerepe lehet a szobrász számára a hétköznapi látási 

tapasztalat törvényeinek ismerete, majd a negatív formák értelmezésével az ürességet mint 

természetes munkaeszközt adtam a szobrász kezébe. Miután azt is tisztáztuk, mit jelent a 

formák plasztikai ereje, innen már csak egyetlen lépes, hogy a kicsiben megtanult negatív 

formák használatát, az üresség kontrollját, valamint a pozitív formák plasztikai erejének 

szabályozhatóságát tágabb összefüggésbe helyezzük, és kiterjesszük arra a térre is, amiben a 

szobor helyet kap. Ennek a kiterjesztésnek a mozgás lesz a szubsztanciája. 

Érdemesnek látszik ismételten visszatérni a mindennapi tapasztaláshoz, amelyben csaknem 

követhetetlen az a szimultán folyamat, amelynek során bármely hétköznapi cselekvésünkkel 

pozitív és negatív téri formák sorát jelöljük meg. A gondolat, hogy különböző mozgásokkal 

szimultán ellenmozgásokat hozunk létre, amelyek sajátos áthatási rendszerben állnak 

egymással, nem ismeretlen a művészettörténetben: 

"...Testünk behatol a pamlagokba, amelyen ülünk, a pamlagok pedig behatolnak a 

testünkbe... "81. 

Az idézet a futuristák, Boccioni, Cárrá, Russolo, Ballá és Severini 1910. április 11-én kiadott 

"technika" kiáltványából való. A csoport két ével később a következőképpen definiálja a 

problémát: 

,A szobrászat úgy kelti életre a tárgyakat, hogy ábrázolja az áthatolásck rendszerét, a tárgy 

nem létezik önmagában, csak a térrel együtt, ami körülveszi82 . (1912. április 11. „Technika 

Manifesztuma ") 

Követhetetlen ebben a folyamatban a mozgás során képződő negatív formák sora. Annál is 

inkább, mert egyrészt a tudat a pozitívként definiált formára figyel, azt dekódolja, másrészt 

pedig általában nem figyel arra (utalva a korábban tárgyaltakra), hogy valamely test 

mozgásának pozitív téri megjelenésén túl, pontosan jelez egy természetesen velejáró negatív 

téri megjelenést, illetve annak hiányát. Ha bármely mozgást formai szempontból ily módon 

kezelünk, akkor azt kell feltételeznünk, hogy a közeg, amelyben a mozgás történik, éppen úgy 

értelmezhető anyagi mivoltában, háromirányú kiterjedéssel rendelkező, formailag leírható és 

megfogható matériaként, mint ahogy a környezetünkben lévő tárgyakat, személyeket, 

mozgásokat - plasztikai hatásváltozásokat - anyagi mivoltukban érzékeljük. 

81 Read, H. (1971): i.m., 117. p. 
82 Uo.: 126. p. 
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Joggal merülhet fel a kérdés, miért hangsúlyozom a mozgás fogalmát egy olyan fikcióban, 

amely azt próbálja elhitetni, hogy a pozitív formák negatív viszonylatai éppen annyira 

befolyásoló tényezői az érzékelésnek, mint maguk a valóságos formák, miért emelem ki tehát 

akkor, amikor tulajdonképpen ez nyilvánvaló, mert minden egyes pozitív formának csakis egy 

negatív párja van, és ebben az esetben csak zavaró elem a mozgás fogalmának bevezetése a 

jelzett összefüggésbe. Ugyanakkor egyetlen pillanatra sem hanyagolható el, hogy a 

mindenkori szobormű befogadói értelmezésének szubsztanciája a mozgás, a klasszikus 

értelemben vett szobor az egyetlen olyan műalkotásfajta, amely körbeolvasásra kényszerít, 

azaz a befogadás nem más, mint plasztikai hatásváltozások sorának érzékelése és értelmezése. 

Kizárólag ehhez az alaptézishez képest lehet statikus nézetekről beszélni, és felbontani a 

befogadás folyamatát állóképekre, amelyek aztán jóval egyszerűbben értékelhetőek és 

elemezhetőek, mint az egész mű. Kérdés, hogy az állóképekre bontott szobor lényegileg 

azonos-e önmagával? Bizonyosan nem az, mégis úgy tűnik, hogy a látványból kiinduló 

vizuális analízis e legkézenfekvőbb formája az első számú közelítési formánk a szoborhoz. 

Adolf Hildebrand összekapcsolja az állóképekre és a mozgásra alapozott percepciót83, és 

érzékelésünket látó-képzetre, valamint mozgás-képzetre bontja fel. Látó-képzet alatt a szem 

párhuzamos állása mellett, vagyis a kellő távolságból létrejövő képet értjük, amely a 

térbeliség ellenére is inkább a második dimenzióhoz hasonló észlelése a tárgynak, mivel a 

távolság miatt a mélységi képzetek elveszítik jelentőségüket. Ezzel szemben a mozgás-képzet 

akkor jön létre, ha közel állunk a tárgyhoz, ebben az esetben a szem nem képes egészében 

befogni a teret, ezért a szem mozgásával tapogatjuk le a látványt. Ekkor plasztikus képzetek 

sora keletkezik, amelyeket csak mint benyomássorozatokat tudunk összeállítani az 

agyunkban. Ez utóbbi nyilván sokkal bizonytalanabbnak tűnik, mivel nincs nyugvópontja, 

miközben annak a lehetőségét is felveti, hogy mindannyian másképpen alkotunk ezekből a 

plasztikai benyomásokból összképet. Hildebrand szerint a szobrász mozgás-képzetekből hoz 

létre látó-képzetet, miközben a festő látó-képzetekből épít fel plasztikai hatást. Hildebrand 

látáselmélete tehát egyaránt vonatkozik az alkotás során nyerhető képi benyomásokra, 

amelyek során a mű kialakul, és a befogadó által megtehető percepció módozataira is. 

2005 márciusában La Citta Moderna címmel különös kiállítás nyílt a Colosseumban, amely 

nyitó képként éppen mozgás-képzetekkel (15.kép) igyekezett sokkolni a látogatót. Hajlított 

felületen közeli pásztázó felvételek jelentek meg antik szobrokról, döbbenetesen felerősítve 

azok plasztikai hatását, éppen úgy, ahogy Hildebrand jellemzi az észlelés ezen formáját, 

83 Hildebrand, A. (1910): i.m.,11. p. 
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vagyis kínosan ügyelve arra, hogy ne kerüljenek látó-képzetek a folyamatba. A kiállítás egy 

másik traktusában kizárólag távoli képeken mutatták be a múló idő változó fényviszonyainak 

hatását az épületeken Godfrey Reggio (1983) „Kizökkent világ" című filmjéből kölcsönvett 

vizuális eszközökkel. A kiállítás koncepciójában nyilván szerepelt annak demonstrálása is, 

miként érzékeljük a várost, a tereket, a tárgyakat. Amennyiben a szobrász tisztában van 

mindezzel és érti a negatívok jelentőségét, vagyis határolttá tudja tenni a határtalant, akkor 

részint aránybéli összefüggéseket állíthat fel a pozitívek és a negatívok között, részint pedig 

tervezhetővé válik a befogadás látó- és mozgásképzetekre bontott percepciója. 

2.4.6. A szobrászi szerkezet, a szoborépítés metódusai 
„A szobrászat mint térbeli művészet a legközelebb áll három kiterjedésével a természethez. Éppen ezért az 

abstrakciónak, a művész alakító munkájának már a szobor térbeli elrendezésében meg kell indulnia. A 

művésznek a térbeli alakkifejtésnél számolnia kell látásunk követelményeivel. "84 

A szerkezetre mint önálló kifejezéssel bíró létezésre és a tér sajátosságainak, azaz belső 

lényegének mibenlétére a modern kor figyelmét minden kétséget kizáróan a konstruktívizmus 

művészeti irányzata hívta fel. Vlagyimir Tatlin, Kazimir Malevics, Naum Gabo, Antoine 

Pevsner, Alexander Rodcsenko és még sorolhatnánk az alkotókat, akik útjára indították és 

fémjelzik ezt az irányzatot, amely a Bauhauson, majd a Stilj mozgalmon keresztül számtalan 

elméleti írással, de még több vizuális kísérletben fejtette ki a maga formanyelvét. Ez az eszme 

és formai megjelenés a mai napig meghatározó jelentőséggel bír, többek között a mai magyar 

szobrászatban is tetten érhető replikák sorában, amelyeket a minimal-art színezett tovább. 

Mindehhez azt is meg kell jegyeznünk, hogy a konstruktivizmus alatt értett művészeti 

mozgalom csak látszólag párhuzama a szobrászi szerkezetnek, mivel a konstruktivizmus szó 

önálló kifejezési formát jelent, és ebben az értelemben - már csak a szobrászatra 

vonatkoztatva - inkább szobrászati forma, amely adott esetben alapvetően geometrikus, de 

mindenképpen formai képződményeket is integrál a szerkezeti állapotok mellett. 

Közelítésünkben továbbra sincs arról szó, hogy a szobrászi vagy építészeti szerkezet milyen 

esztétikai kifejezést rejthet magában, hiszen alapösszefüggések feltérképezése a cél. Ennek 

során azt kell megvizsgálni, hogy a szerkezet kiemelése mit adott hozzá a szobrászati 

térkezeléshez. A konstruktivizmus kvázi párhuzama a szobrászi szerkezettel azért használható 

számomra, mert a mozgalomban megszületett vizuális nyelv nyilvánvalóvá tesz egy 

84 Hekler Antal, (1915): A szobrászati stílus problémája. Hornyánszky V. CS. És Kir. Udvari Könyvnyomdája, 
Budapest, 32. p. 
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szerkezetet, amely látszólag lehetne egy szobor szerkezeti felépítése is, de valójában nem az, 

minden egyes gesztusa önmagára vonatkoztatott, nem azzal a céllal készült, hogy bármilyen 

teher hordozója legyen valamely statikai elgondolás alapján. A szobrászi szerkezetnek ez az 

egyik fontos különbsége, amely elhatárolja az egyéb szerkezetektől, amelyek valóságos tartó 

funkcióval kaphatnak szerepet a szobrászatban. 

A konstruktivizmus példázatának másik hasznos hozadéka ebben az összefüggésben, hogy 

olyan nyelvet használ, amely fogalmazásmód a tér könnyedebb láttatását fogalmazza meg. 

Mindez abból következik, hogy vizsgálódásának alapértelmét többek között a térben mint 

önmagára vonatkozó fogalomban látja. Éppen ezekre a célokra hivatkozik Anghy András is, 
• *85 

amikor a szobrászatot bizonyos értelemben térábrázolásnak tekinti . 

A kifejezés tárgyává tett tér akarva-akaratlanul megmutat valami mást is, ami nagyon 

hasonlatos ahhoz, amit szobrászi szerkezetnek hívok. így felvillantja mindazt, ami korábban a 

forma takarása által és a kifejezés előtérbe helyezkedésével láthatatlannak bizonyult. 

A konstruktivizmus kísérletet tesz a tér saját természetének feltárására, a forma 

semlegesítésére a térrel szemben, és ebben a kísérletben éppen azt az utat járja, amit nekem is 

kellene, hogy megmutassam a szobrászi szerkezet mibenlétét. Ezért hagyatkozom rá, viszont 

sokkal kivitelezhetőbb, ha úgy tetszik, egyszerűbb a célom, mint a kontsruktivistáké volt, 

mivel nem akarom önmagával egyenértékű kifejezéssé tenni a teret, ahogy ők próbálták, 

miközben ez korántsem tűnt egyszerű feladatnak. Kevés dolog bizonyíthatná ezt a tételt 

pregnánsabban, mint Georges Vantongerloo, a Stilj csoport egyetlen szobrászának csalódása, 

akinek kevés és jobbára kísérleti stádiumban megmaradt munkája maradt ránk. 

Vantongerloo a tér megfigyelésének ürügyén 1914-ben egy gyermekfejet készített, és a 

későbbiekben így adott hangot kudarcának: 

„ Évekbe tellett, amíg felismertem, hogy a téma, a gyerek, parazita: azzal, hogy uralkodik a 

térben, tönkreteszi a tér valódi természetét. Nem, a gyerekfej nem volt alkalmas kifejezési 

forma; a tér természetét más nyelven kellett kifejezni. Látván, hogy a természeti világból vett 
Qs 

témák csak korlátai térélményem kifejezésének, felhagytam a festészettel és a szobrászattal. " 

Nem szeretnék eltérni az eredeti iránytól, így mindebből legyen mindössze annyi a lényeges 

számunkra, hogy akkor, amikor a szobrász térélményének ideája a tér maga, s ez a gondolat 

az egész konstruktivista mozgalmat jellemzi, akkor a vizuális megjelenésben a térbeli 

összefüggések szerkezetelvű megfelelését találja meg. Amelyet bár a tömegek elhagyásának 

85 Anghy András, (2003): Tájak és vonatok. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 3. p. 
86 Read, H. (1971.): i.m. 99. p. 
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késztetésével fogalmazott, mégis sorra visszakerülnek bele a formai konnotációk, és maradva 

a vantongerlooi megfogalmazásnál: parazitaként falják fel az ideát. 

Másképpen is szemlélhetjük ezt a folyamatot, mert amennyiben a formát és a szerkezetet 

elválaszthatatlan egységnek fogjuk fel a szobrászatban, akkor a szerkezet kiemelése azon 

fogalmi indíttatásból, amely a tér természetének ábrázolását teszi meg követelménynek, nem 

más, mint műtét, amely beavatkozásra a hagyomány tömegvonzásából adódóan úgy felel a 

vizuális megjelenés, mint ahogy az emberi test immunrendszere felelne: védekezik. Vagyis 

hiába építi fel a szobrász a tiszta idea hatása alatt a konstrukciót, mert a szobrászati szemlélet 

újra formát húz a szerkezetre, hiszen ez a folyamat természetes velejárója a műfajnak. 

Más nézőpontból megvilágítva a problémát, meg kell jegyeznünk, hogy távolabbról, bizonyos 

szellemi törekvések azonossága szempontjából kapcsolódnak a konstruktivizmushoz Pablo 

Picasso 1930-ban készített „tér-rácsai", amelyeket drótkonstrukciónak hívott (16.kép). Az 

alig 35cm-es téri rajzolatok Picasso elképzelése szerint nagyméretű szobrok modelljei lettek 
87 • 

volna, amelyekbe beléphet a néző, és érzékelheti a körülhatárolt teret . Ugyanehhez a formai 

kifejezéshez kapcsolódik Alberto Giacometti néhány szobra, valamint Alexander Calder 

drótmobiljai. Henry Moore, miközben elismeri azt, hogy ezek a drótszobrok közvetlenebbül 

érzékeltetik a teret, mint az elnehezült formák, egyúttal megjegyzi, hogy mindebben semmi 

újdonság nincsen, hiszen a váz készítése során, amely technikai-technológiai folyamat, 

nagyon hasonló konstrukciók születnek. Vagyis miközben a konstruktivizmus a tudományra, 

a tiszta logikára, a tér saját természetének kutatására hivatkozott, valami ahhoz hasonlatosat 

húzott ki a szoborból, ami eleve benne volt. Sikerének és kudarcának ugyanaz az oka. Eredeti 

célját ugyan nem érte el, viszont új kifejezési formát hozott létre. 

Szobrászi szerkezet alatt tehát a szobor téri gesztusrendszerének a felépítését értem, annak 

módját, ahogy a szerkezet kiemelt pontjai - csuklópontok - artikulálódnak a térben. Ha 

elfogadjuk, hogy a mindenkori szobormű szerkezetből és formából áll, akkor ezt a viszonyt 

úgy kell elképzelnünk, mint a szobor belső váza által hangsúlyossá tett, kiemelt téri pontok és 

az őket egymáshoz kapcsoló formák egységét. 

Itt még szó nincs arról, hogy milyen formák milyen célból kapcsolódnak össze az adott 

szerkezet vezénylete alatt, és a szobrászi szerkezet megértése szempontjából ez nem is fontos, 

mert ez tisztán szellemi konstrukció, az az absztrakció, amely a szobor térbeli elrendezésében 

megindul (amint ez a mottóban is áll). 

Uo.: 66. p. 
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A szobrászi szerkezet kialakításának mikéntjét a szobor felépítésének metódusa jelenti. Nem 

kerülhetjük meg, hogy a szobor felépülésének metódusát - éppen úgy, ahogy a formával is 

tettük - ne kapcsoljuk össze ismételten a figurával, ugyanis olyan arányrendekről és téri 

meghatározottságról kell beszélnünk, amelyek a figurális ábrázolásban alakították ki 

kánonjaikat, s ennek talán az az egyszerű oka van, hogy a „ ...görög világfelfogás immanens, 

azaz itt marad a földön, és antropocentrikus: azaz az embert állítja a gondolkodása 

középpontjába, mindent az emberhez mér89. 

Hekler Antal A szobrászati stílus problémája című könyvében a fenti idézet a görög népnek a 

szobrászathoz való különleges tehetségét magyarázza. Ha az olvasó kezébe veszi ezt a művet, 

rövid úton arra a felismerésre juthat, hogy a szerző a szobrászat egész történetét az emberi test 

kifejezésnek alárendelt elrendezésével azonosítja. Ugyanezzel a gondolattal találkozunk 

Heinrich Wölfflin Művészettörténeti alapfogalmak című írásában is: „A szobrászat történetét 

az emberi alak ábrázolásának történeteként foghatjuk fel.' 

Mintha a szobrászat legfőbb célja az lett volna, hogy az emberi test tagjainak elrendezése, 

mint egy kimerevített színpadi hangulat, a lehető leghitelesebben fejezzen ki mozgást, 

nyugalmat, szenvedést, örömöt, bánatot és még sorolhatnám. 

Emlékezzünk csak vissza Vasari leírására: 

„... a lovon szinte érezni, hogy zihál és reszket, a lovas alakján pedig rendkívüli művészi 

elevenséggel fejeződik ki Gattamelata bátorsága és büszkesége." 

Nem tagadhatjuk, hogy a szempontok hasonlósága mennyire ugyanazt a kívánalmat kéri 

számon a szobron, csak míg Vasari végeredményt rögzít, addig Hekler elébe megy a 

dolgoknak, és elrendezést hangsúlyoz. 

Hekler a görög szobrászat remekeit veti egybe a modern szobrászattal, alapvetően Rodin 

munkáival, mint kevésbé sikerült ábrázolásokkal, amely kudarcoknak a legfőbb okát éppen a 

helytelen elrendezésben látja. A XXI. század elejéről szemlélve ez a közelítés banálisnak 

hathat, de ha legyőzzük ezt az előítéletünket, akkor Hekler Antal műve számos tanulsággal is 

szolgálhat. Ha a korábban megfogalmazott szobrászi szerkezetet mint téri gesztusrendszert az 

emberi figurára vetítjük, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy az emberi test ízületei mind 

csuklópontok lesznek, azaz kiemelt téri pontok, amelyek alkalmasak a tér birtokba vételére. 

88 Hekler Antal, (1915): i.m., 29. p. 
89 Wölfflin, H. (1969): Művészettörténeti alapfogalmak. Corvina, Budapest. 116. p. 
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„A szobor szervi kifejezésének világosságát a mozgás gyújtópontjainak, az ízületeknek 

hangsúlyozásával érhetjük el, amelyek a test ritmikai felépítésének mintegy ütembeosztását 

adják meg"90 - Hekler Antal mindezt organikus, szerves ritmikának hívja. 

A kiemelt téri pontok vagy másképpen: a szerkezet csuklópontjai a variálhatóságot illesztik 

ehhez a példázathoz, miközben a köztük lévő távolság az emberi test arányrendszeréből 

adódik, és ezzel behatárolja a változtatás lehetőségeit, tehát egyfajta állandóságot képvisel, 

valamint eredeténél fogva arányrendet határoz meg. Tehát van egy rendszerünk, amely 

önmagán belül állandósult viszonyokat hordoz (arányrend), és van a variálhatóság lehetősége 

(a csuklópontok átrendezhetősége), ami a változatokat állítja elő, azaz az eltérő vizuális 

megjelenést. A szobrászi szerkezetnek is ezek a komponensei. 

Az elv, hogy az eredeti tárgyak nyomán készülő replikák kánonokat alakítanak ki, amelyek 

megszabják a következő replikák vizuális felépülésének a szabályait, nem lehet újdonság 

számunkra. A frontalitás kánonját - amit a művészettörténet az egyiptomi kultúra festészetére 

és szobrászatára tekintve a legnagyobb felületek törvényével definiál - éri tetten Hekler 

Ranofer szobra (17. kép) és a téneai Apollo (18. kép) összehasonlításában, amelyek már nagy 

ívű replikák vagy eredeti tárgyak is lehetnének, hiszen a korábbi párhuzamos álláshoz képest 

mindkét szobornál a bal láb már előre lép, ezáltal felbomlani látszik a középtengelyre 

felépített szimmetria. Vagyis a szobrászi szerkezet ezekben az alkotásokban az előzőekhez 

képest annyiban változott, hogy a korábban egyetlen síkban, vagy még inkább síkszerű 

tömbben lévő csuklópontok közül kettő (bal láb, térd és a boka) előremozdult. 

Számomra nem fontos ebben az összefüggésben, hogy a lábak helyzetéhez kapcsolt mozgási 

képesség kifejezése miféle feszültséget vagy harmóniát teremt egy másik olvasatban, a 

jelentés olvasatában. Sokkal fontosabb azt látni, hogy ez a séma több száz éven keresztül 

tartja magát, és véleményem szerint nem azért, mert nem tudtak volna oldottabb formát 

találni, hanem mert ennek megváltoztatása mint probléma nem késztette a célszerű 

szobrászati megoldást. Az I. és II. dinasztia idejéből való emlékekhez képest Ranofer 

szobrának a térszemlélete annyiban tér el, hogy a korábbi főnézet mellé két újabb, egymástól 

eltérő oldalnézetet alakít ki. Logikusnak látszik, hogy ezt a sémát veszik át a görögök, nem 

ragaszkodnak az óriási mérethez, viszont tovább strukturálják a belső formákat. 

Azt is tudjuk, hogy a görögök az elsők, akik elmozdítják a figurát a falak síkjától, oszlopokra 

állítanak szobrot, és egyedül-állóként is megmutatják őket. Számos példát találhatunk erre 

például Antica Ostia romvárosában. A szobor térbe állítása a körbejárhatóság problémáját veti 

90 Hekler Antal, (1915): i.m., 33. p. 
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fel. Ennek a szobrászi problémának a lényege, hogy olyan elrendezés szülessen, amely a 

körbejárás során minden nézetéből önálló érvényű, a körbe-kép egymásra utalását és a 

folyamatossá tett harmóniát nem sérti szerencsétlen nézetekkel. 

A probléma célszerű megoldása a kontraposzt lesz. A sikyoni iskola Polykletos által alkotott 

Doryphorosának (19.kép) szobrászi szerkezete a támasztó láb oldalán a nyújtás-tömörítés, a 

nyugvó láb felén pedig a tömörítés-nyújtás ritmusában rendezi a kiemelt téri pontokat és már 

használja a paralellepipedon befoglaló formát is, ami annyit jelent, hogy a figura 

paralelogramma alapú hasábba írható. Ennek a formának az a sajátossága, hogy nem lehet felé 

úgy közelíteni, hogy bármely irányból ne nyitna meg egy újabb nézetet. Tehát a szobor 

körbeolvasásra kényszerít. Utólagosan semmi sem bonyolult, így ez sem: a lábfejek, amelyek 

a téneai Apollo szobránál még párhuzamosan állnak, a Doryphorosnál már kimozdulnak, és 

hátrafelé szöget zárnak be, valamint enyhén csavarodik a felsőtest, tehát a vállak nem teljesen 

párhuzamosak egymással. Miközben Polykletos kontraposztot alkalmaz, tovább tagolja a 

belső formákat is, egyre finomabb ritmusokat alakítva ki a korábban ismertetett forma 

plasztikai erejének belső játékával. 

Elismerem, hogy mindez a külső szemlélő számára egyfajta fejlődést sugall, ezt a folyamatot 

azonosítja Danto a művészet lineáris vagy progresszív (Vasari-féle) modelljével, amely az 

optikai reprodukció egyre kifinomultabb eszközeit állítja a mimézis szolgálatába. Vagyis azt 

állítja, hogy az eredeti cél a valóság egyre hitelesebb másolása leme, és ebből következően 

témánk, a szobrászi szerkezet alakulásának mikéntje is ide vezethető vissza, amiben nyilván 

van igazság, de nem feltétlenül az optikai reprodukcióban éri el lényegét. 

Érintőlegesen a hatás- és létformák kapcsán már foglalkoztunk az optikai reprodukció 

szobrokhoz való viszonyával. Ha további ellenőrzés céljából alkalmazzuk az általam kitalált 

blanketta-módszert, és csalásként a Doryphoros blankettájára annak a feszültségnek a 

kifejezését írjuk kívánalomként, amit a téneai Apollo birtokol, akkor csalódnunk kell 

Polykletos munkájában, hiszen ahhoz képest csak egy nyegle, magabiztos atlétát kapunk. 

Tisztában vagyok azzal, hogy mindez csak a kifordított logika szerint lehet így, mivel 

Polykletos nem olvashatott ilyen blankettát, és ha olvasott volna, akkor nem így fogalmaz. 

További zavarba ejtő tény, hogy ha figyelmesen végignézzük a korábban említett Centrale 

Montemartini múzeum ókori görög figuráinak római másolatait, és megpróbáljuk alkalmazni 

az optikai reprodukció sémáját, akkor karikírozva azt kell megállapítanunk, hogy mindez csak 

úgy lehetséges, ha ezek a figurák mindannyian ugyanabba a fitnessklubba jártak és ugyanúgy 

fejlesztették izmaikat, hogy egyéb hasonlóságokról már ne is essék szó. Ha zavarunkat tovább 

szeretnénk fokozni, akkor vessük össze mindezt a Terme di Caracalla ókori római 
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termálfürdő (20.kép) gigászi termeivel, amelyek romos állapotukban is döbbenetesek, és 

képzeljük hozzájuk azt az életet, ami itt folyhatott. Az antikvitás az emberi testnek olyan 

kultuszát és nyitottságát mutatja, amelyet nem láthattunk azóta, tehát ha volt valaha korszaka 

az emberi civilizációnak, ahol a test megbotránkoztatás nélkül lehetett természetes, az éppen 

az antikvitás volt. Ezzel a kitérővel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy az optika 

reprodukció elvével szemben a Doryphoros szobrászi szerkezete és formarendje éppen úgy 

séma, mint ahogy a téneai Apollo is az. Kétségtelen, hogy az előző bonyolultabbnak látszik és 

emiatt fejlettebbnek hat, de ilyen értelmű összevetésük azért kérdéses számomra, mert másra 

szolgálnak, nem ugyanannak a térélménynek a kifejezői. Hekler Antal a fent említett két 

szobor mellé rossz példaként Rodin Keresztelő Szent János figurájához készített 

gipszmodelljét állítja és megjegyzi: 

„A járó ember mozgásában van helyzet, amely Rodin ábrázolásának megfelel, csakhogy a 

mozgás nem minden fázisa alkalmas a művészi ábrázolásra. '9l 

Ez a mondat megint csak a szobrászati sémák jelenlétét hangsúlyozza, az emberi test 

ideálisnak ható elrendezései eszközét, viszont a szerző nem veszi észre, hogy Rodin 

szobrának az elrendezése a téneai Apollo szobrászi szerkezetének a replikája, és ugyanarra a 

feszültségre épít, miközben formai felépülésében a Doryphorosnál is árnyaltabban 

fogalmazza meg a láb izmait. Ebből a nézőpontból már nem tűnik akkora butaságnak a 

polykletosi-blanketta. Igazságtalan lenne Hekler Antallal szemben elhallgatni azt is, hogy 

vizsgálódásának szempontja a fentebb említett összevetésben a mozgás ábrázolásának ideális 

és kevésbé ideális formációi voltak. 

A figurális szobrászatban kanonizált szobrászi szerkezetek záró példájaként lássunk még egy 

összevetést, amely a repülés képzetének ábrázolásáról szól. A repülés ábrázolásának korai 

példája a Delosban talált Niké márványszobra (22.kép). A repülés ábrázolásának 

problémájában a szobrászi szerkezet kialakítása mellett az emberi testhez formai szempontból 

idegen elemet, a szárnyat is kapcsolni kell. Ebben a szoborban a szárnyak kapcsolása még 

attribúciós92 jellegű, különös ornamensként jelzi, hogy az alak repülni képes, mert van 

szárnya, miközben a lábak a Knielauf-séma szerint rendeződnek, és inkább a futás vagy térdre 

rogyás képzetét keltik. Hekler Antal megjegyzi, hogy ezt a sémát alkalmazzák a repülésre is, 

de a szobrot látva, az az érzésünk támadhat, hogy a séma kialakításához elegendőnek tűnhetett 

a futás mint a térben való haladás képzetéhez mindössze odarakni a szárnyakat, annak 

érdekében, hogy repüljön a figura. A test elrendezése frontális jellegű, a lábak a térd 

91 Hekler Antal, (1915): i.m., 13.p. 
92 Uo.: 20. p. 
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szerkezeti pontjaiban megtörnek, kifordulnak oldalnézetbe, és így a láb utolsó szerkezeti 

pontjai, a bokák egymástól távol kerülnek. A szobor befoglaló formája a fő nézetből kisebbik 

oldalán álló trapéz. 

Milyen egyszerűnek tűnik mindehhez képest rápillantani egy repülő vagy éppen felszálló 

madárra, és azonnal világos, hogy a madár teste a széttárt szárnyakkal egy csúcsán álló 

háromszögbe írható. Painios Olympiai Nikéje (23.kép) már ezt a befoglaló formát használja 

éppen úgy, mint a Pompeji Nemzeti Múzeumban őrzött Niké is. Az előző a kontraposztnak 

középtengelyében megdöntött, a karokkal egyensúlyozó változata, az utóbbi a chiazmus 

szoborépítő metódusát mutatja erőteljes csavarodásban, a lábak egyaránt zárt állásúak 

ezekben a művekben. A görög % betű után chiazmusnak?3 elnevezett téri alakítás (illetőleg 

retorikai fogalom is: „keresztben olvasás") lényege, hogy a karok elrendezése a lábak 

elrendezésével ellentétes módon alakul, és az előre lendülő karnak a hátra lépő láb felel meg 

(például Hypnos szobra a Prado gyűjteményéből). Mindkét szobor szobrászi szerkezete 

kanonikus megoldása a repülés képzetének. 

Ha még emlékszik az olvasó, Flórián Szabó Noémi elemzéséről azt állítottuk, hogy tévesen 

kapcsolja a könnyedség képzetét Csepregi Balázs Zsip/Vasárnap című szobrához, mert annak 

a befoglaló formája kúp vagy gúla lehetne, azaz a távolsági képben talpára állított háromszög. 

A talpára állított háromszög többek között tehát nehézkedik, és az ellenkező állásról, azaz a 

csúcsára állított háromszögről derült ki a képzőművészet önálló hagyományrendszerében, 

hogy alkalmas befoglaló forma a repülés, a téri kiemelés, a könnyedség ábrázolására, amit 

ráadásul a természet is megerősített a maga egyszerű vizuális összefüggéseivel. Itt nyer 

igazolást az a gondolat, amit Anghy András írásával kapcsolatban jegyeztünk meg, miserint 

a természetben megjelenő formák, az emberi közegben megjelenő tárgyak téri 

gesztusrendszere és a szobrászi szerkezet téri artikulációja hasonlóságokat mutat. 

2.4.7. Szobrászati forma (Artemisz kontra Darts szobrászat) 

"Minden véletlenszerű, a véletlenszerű a sorsszerű, az esetleges a klasszikus. "94 

Artemisz95 a görög-római mitológiában a vadászat istennője, aki legalább két tulajdonságáról 

93 Uo.: 14. p. 
94 Kocziszky Éva 
95 Zeusz és Létó leánya, Apollón ikertestvére, a vadászat istennője mellett tisztelték, mint a vegetáció és a 
termékenység istennőjét is. 
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ismert: egyrészt arról, hogy pontosan lő és talál96, másrészt pedig arról, hogy büntet, és 
• 97 • szigorúan ügyel arra, hogy az állat- és növényvilág rendjét régóta meghatározó 

hagyományok betartassanak98 . Felvetődik a kérdés: mi köze van Artemisznek a szobrászathoz, 

azon túl, hogy a "művészet" szó rejtve van a nevében? Lehetséges, hogy semmi és mégis: a 

klasszikus korok szobrászai, illetve a modern művészet mára klasszikusnak nevezhető 

műveltségén nevelkedett szobrászai is hasonló módon járnak el, mint Artemisz, egyrészt 

mindig telitalálatot akarnak, a legtökéletesebb szobrászati formát keresik, pontosan azt 

szeretnék eltalálni, másrészt pedig hasonló szigorral ragaszkodnak a szobrászat rendjét 

meghatározó hagyományokhoz, ugyanakkor teljes szabadsággal élnek a saját területükön. A 

szobrászi lényeglátás - amely alatt a szobrászi hozzáállás intim, legbelső mozgatórugóira 

gondolok, amelyek a szobrászi gondolat medrét szabják meg az alkotó folyamatban, de nem 

magát a gondolatot - ezen artemiszi módja mellett létezik egy másik alkotói metódus, amely 

analóg a modern kor egy kevésbé emelkedett szórakozásával. Mindez a célba lövésnek egy 

másik rendszere, és a "művészet" szó éppen olyan véletlenszerűen rejtett a nevében, mint 

Artemisznél: ez a Darts". A Darts lényege, hogy a találatok összessége alkosson teljességet, 

így a céltábla összes mezője azonos értékben lehet lényeges, s ami ebből a szobrászatra 

vonatkozhat: a formák és téri viszonylatok összességének egyenértékűsége, természetesen egy 

rendszeren belül. A két alkotói felfogás között a legfontosabb különbség az, hogy az artemiszi 

szobrászat nem tud mit kezdeni az anti-formákkal, a bizonytalan téri szituációkkal, a 

különböző típusú formarendek együttállásával, a véletlenszerű megoldásokkal, a 

variálhatósággal stb. Ezért nem is törekszik ezek megvalósítására és hibaként értelmezi őket, 

amíg a "Darts-szobrászát" ebben az összefüggésben a klasszikus értelemben vett hiba 

esztétikája. Nem önmagukkal azonos ontológiai minőségükben szerepelnek benne a hibák, 

hanem mértani pontossággal létrehozott fél-találatoknak a teljesség igényével megalkotott 

konstellációi. Hangsúlyoznám, hogy a darts mindössze hasonlat, és azért tűnik alkalmasnak 

erre, mert a játék lényegéből adódik, hogy bármilyen konstelláció lehetséges, viszont a 

kimenet szempontjából csak bizonyos együttállások alkothatnak teljességet. Természetesen ez 

előreveti annak árnyékát, hogy ebben az esetben alapvetően intellektuális - akár túlbonyolított 

96 Artemisz Agamemnóntól lánya feláldozását követelte, mert miután a leány lelőtte Artemisz kedvenc őzsutáját, 
még azzal is kérkedett, hogy Artemisz sem találta volna el pontosabban. A történetből kiderül, hogy Artemisz 
ragaszkodik ahhoz, hogy nála pontosabb céllövő ne létezzen. ( Mitológiai Enciklopédia, Gondolat, 1988,1. kötet, 
649 p.) 
97 Tehát az a terület fontos neki, ahol ő vadászik. 
98 A gabonaáldozat bemutatásának elmulasztása vezetett a Kalüdoni vadászathoz, s ezzel Meleagrosz halálához. 
(Mitológiai Enciklopédia, Gondolat, 1988,1. kötet 649 p.) 
99 A dart angol szó dárdát jelent (Artemisz attribútuma); a Darts-játék a múlt század végén született egy 
lanchesshire-i ácsmester, Brian Gamblin (1852-1903) jóvoltából. 
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- szobrászatról van szó, ahol esetenként az is megengedhető, hogy a szobrászi gondolat 

előtérbe helyezkedjék a megvalósítás megszokott formai tökéletességével szemben. 

Legalábbis a kristályosodás folyamatában egy ideig mindenképpen, mivel a másik oldalról, a 

befogadóról azt feltételezi, hogy az intellektus akkor is kísérletet tesz bejárni a megértés útját, 

ha közben félmegoldásokba ütközik, és képes egy ilyen megoldás okozatát megtalálni egy 

másik hiátusban, de legalábbis nem veti el eleve. Nem kerülhetem meg Goethe intelmét, 

amelyet a „ Modern szobrásszal szemben támasztott követelmény " című írásában fogalmazott 

meg: 

„... művészeknek ajánljuk ezt az elmélkedést; célja az, hogy ismételten felhívja a figyelmet az 

előnyös és nem előnyös tárgyra: az előbbinek természetes könnyűség az osztályrésze, s mindig 

a felszínen úszik, az utóbbit csak fáradságos művészi apparátussal lehet a víz felett tartani." 

Eltekintve az írás konkrét problémájától, nem kétséges előttem az először 1817-ben megjelent 

szövegből kiemelt konklúzió jelenkori érvényessége, és engedje meg az olvasó, hogy rövid 

időre én is éljek az értelmezés szabadsága nyújtotta lehetőséggel, és tekintsem előnyös 

tárgyaknak a képzőművészet hagyományának kanonizált összefüggéseit használó, Artemisszel 

jellemzett, tehát a replika szekvenciák tárgyait és a nem előnyös tárgyak legyenek a darts 

játékkal összefüggésbe hozott tárgyak, az esetleges eredeti tárgyak sora. A játék szónak a 

dantói reflexivitásban különös jelentősége nyílhat a későbbiekben, hiszen Danto éppen ezt a 

terepet jelöli ki a művészet számára: a történelmi súlyát veszített, felelősség nélküli, szabad 

játékot. 

Azt sem szabad letagadni, hogy korántsem tűnik állandó helyzetnek a könnyűség, a felszínen 

úszás, hiszen a szobrászati formák kiürülésével - kisebb képzavart kapcsolva a példához - , 

mintha a nehézkedés járna együtt a goethei képletben. A jelentőség súlyának elveszítésével a 

süllyedés képzetét köthetjük a tárgyhoz, miközben az egyensúlyi viszonyok is átrendeződnek 

és a játékból kánon lesz. Tehát az egyik irányból az átjárás biztosítottnak tűnik, amíg a másik 

oldal kiüresedésre vár és eltűnik a felszínről. Természetesen nem gondolom, hogy mindez 

mechanikus elvű lenne, és elegendő valamikor beállni a sorba és várni az idő felemelő erejére. 

Mindenesetre az bizonyosnak tűnik, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején a 

művészetet megújító mozgalmak alkotói nem nyúltak az előnyös tárgyhoz, inkább a 

fáradságos művészi apparátust választották, amihez itt hozzá kell érteni az esztétika és a 

művészeti piac kanonizáló szerepét is. Hozzá kell érteni, de ha tisztán szeretnénk látni, akkor 

100 Goethe (1980): A műalkotások igazságáról és valószínűségéről. Corvina, Budapest, 164. p. 
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le is kellene választani róla, mert miközben a tétova műveket magabiztos esztétikák erősítik, 

fakadjanak bár alkotótól vagy értelmezőtől, az alkotói tevékenység, azaz a tett a szavakkal 

szemben újra a megérlelt, egységes formanyelvet keresi, s ebben nem különbözik attól, ami 

annak előtte létezett. Végtelenül ambivalens viszonyról van szó, amely nemcsak 

ellentmondásos, de sűrűn egymásba szőtt is, hiszen miközben a művész tagadva vagy 

beismerve vágyik arra, hogy művét a kritikus elméleti tevékenységével erősítse, és ehhez 

maga is megalkot bizonyos fogalmi alapokat, eközben a műtárggyal szemben üres rituáláiak 

hat számára a fogalmi értelmezés. Mindennek kettős oka lehetséges, s részben abból 

következik, amit Kubler így fogalmaz: 

„ Valójában a művészek munkája gyakran hatol mélyebbre a filozófiai gondolkodásban, mint 

az esztétikai tanulmányok, amelyek újra meg újra átvizsgálják ugyanazt a kérdést, egyszer 

rendszertanilag, máskor történetileg, de nagyon ritka náluk az eredeti gondolat. "101. 

Vagyis az eredeti gondolat, ha úgy tetszik, szellemi indukció - ebben a megfogalmazásban 

hitelesebbnek tűnik számomra, mint ugyanezt filozófiai gondolkodásnak tekinteni - megelőzi, 

esetleg a korábban vázolt kölcsönhatások következtében együtt születik a műalkotással, így 

annak visszfénye, fogalmi visszafordítása banálisnak hathat. Másrészt pedig, ami talán még 

ennél is fontosabb, a vizuális megjelenés alakítása során az eredeti gondolat a képzőművészet 

önálló hagyományának tömegvonzásába kerül, s ebben a viszonyban átalakul, de jó esetben 

többet nyer, mint amit esetlegesen elveszít, hiszen a műalkotás jelentős része abba a közege 

jut, ami már nem megfogalmazható. Itt keletkezik a hiány, ami az értelmezés rituáléjának 

ürességét okozhatja az alkotó nézőpontjából. Mindez a szobrászati forma megértése 

szempontjából azért lényeges számomra, mert nem szeretném tagadni a szellemi vagy fogalmi 

indukció fontosságát, amely - maradva darts párhuzamában az első dobás terméke, a 

valami különös és újszerű formáció iránya a tárgyiasuló valóság felé, amely a következő 

dobásokban a hagyomány vonzásköréből vagy az eredeti tárgy körül formálódó replikák 

hatásának következtében egészül ki önálló produkcióvá. Nem véletlenül kerülnek ide a 

kubleri fogalmak, mivel a szobrászati formát nem tekintem másnak, mint az eredeti tárgyak és 

a replikák alakította nyelv tágabb összefüggésének, ami bár nagyon hasonlatos ahhoz, amit a 

stílus szóval jellemzünk, mégsem szeretném stílusnak hívni. Részint azért nem, mert az első 

fejezetben kimutattuk, hogy a stílus fogalma túlságosan tág, és több jelenségre is vonatkozhat, 

részint pedig ez a fogalom valami olyanra is vonatkozik, amely már lezárt, vagyis pontosan 

kirajzolhatóak a határai és ismerhetőek a megoldásai. A szobrászati formának is lehetnek 

101 Kubler, G. (1992): i.m., 106. p. 
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ilyen állapotai, de ezek az állapotok ismételten mozgásba lendülhetnek éppen az első dobás 

következtében, és jelen írás a szobrászati forma kapcsán az alakulásában, a mozgásban való 

létre szeretné felhívni a figyelmet, s ennek stádiumai nem lezártak, ennélfogva nem feltétlenül 

merevednek stílussá. 

A XX. század elejéről számtalan olyan szobrot ismerünk, amely a klasszikus szobrászati 

formák feloldására tett kísérletet, akár szó szerint értve, ha például Medardo Rosso elmosott 

viaszaira (26.kép) gondolunk, vagy olyan drasztikus beavatkozással készült munkákra, mint 

például Picasso 1910-es női feje vagy a kilenc évvel korábbi Antoine Bourdelle: Beethoven -

nagy tragikus maszk című műve (25.kép) és még hosszasan folytathatnánk a sort. Azért 

választottam példának ezt a hármat, mert az Honore Daumier által alkotott Lapos fejű férfi 

(1830-32) (24.kép) mint előkép vagy eredeti tárgy hatása alatt pontosan olvasható a 

megválasztott plasztikai rend következetes végigvitele a szobrokon, amelynek végeredménye 

három karakteresen különböző fej, de a lényegüket tekintve mégis azonosak ezek a művek 

annyiban, hogy egyetlen szobrászati gondolat vezérli őket egységes megjelenéssé. 

Természetesen e kísérletek mindegyikében ott van az önálló, egyéni nyelv keresésének 

akarata, amely ahhoz szükséges, hogy ne legyen vitatható az egyedi jegyek kialakulásának 

ténye, amelyeket túlzásnak gondolnék önálló nyelvnek tekinteni. Nem tévesztjük össze 

Giacometti plasztikáit Maillol szobraival, mert a két alkotó műveiben karakteresen eltérnek a 

forma- és térkezelés metódusai, ha úgy tetszik, más és más szobrászati formát használnak, 

ugyanakkor zavarba ejtő a hasonlóság például Bráncusi és Arp bizonyos munkái közt, 

amelyekben a szobrászati formák kis különbséggel egymás variációi, vagyis nagyon hasonló 

szobrászi problémák célszerű megoldásai ezek a plasztikák. Ez utóbbi mondatban 

visszaérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultunk, „a legkisebb rugó" kifejezéssel 

jellemzett belső mozgatóhoz, amely szabadon választ formanyelvet, szobrászi szerkezetet és 

olvasztja össze ezeket szobrászati formává, valamely kifejezés vezérlete alatt a jelentés 

árnyékában. A formákat, a szobrászi szerkezeteket és e kettő eredményeit, a szobrászati 

formákat nem szabad úgy elképzelnünk, mint a szobrászat óriási raktárának polcain porosodó 

összetevőket, amelyekből kedvünkre válogatunk és aztán beletömködjük a saját gondolatot, 

mert így nem jutunk sehová, bizonyosan alulmarad teljesítményünk a képzőművészet 

racionális alépítményén. 
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2.5. Egy marék agyag (Zárszó a második fejezethez) 

Végy egy marék agyagot...- így kezdődhetne a Hogyan csináljunk szobrot, kezdőknek című 

kézikönyv, ha nem lenne azonnal problémás ez a negyed mondat, mivel azt is írhatnánk, hogy 

végy egy megfelelő méretű követ..., vagy végy egy adag méhviasz, gyanta és paraffin 

keverékéből álló anyagot és melegítsd fel..., esetleg végy egy megfelelő méretű fadarabot stb. 

Nem szerepelt céljaim között a szobrászat receptes könyvének megírása. Már csak azért sem, 

mert ha odafigyelt az olvasó, akkor érzékelhette, hogy nem hagytam el, legalábbis nem állt 

szándékomban elhagyni a képzőművészet racionális alapépítményét, hiszen komoly 

ellentmondás lett volna a megfogalmazhatatlannal foglalkozni, amikor számomra számottevő 

nyereségnek tűnt az is, ha a szobor tárgyi valóságán keresztül, a hasznossá tett haszontalan 

útján felhívhatom a figyelmet arra a szempontra, amely általában - tisztelet a kivételnek -

kimarad a műtárgyhoz való közelítésből, pedig legbelső mozgatórugói egyike. Szándékom 

szerint sétára invitáltam az olvasót a képzeletbeli szoborgyárban, ahol belsőbb olvasatát 

kívántam adni a szobrászat számomra alapvető összefüggéseinek. Ezen a sétán nem esett szó 

az esztétikai értékítéletről, amely fókuszálja tekintetünket és ezáltal nyilván befolyásol az 

értelmezésben. Nem beszéltünk azokról az emberi tényezőkről sem, amelyek kapcsán szintén 

feltehető az alapkérdés: mely problémák célszerű megoldására való kísérlet maga a szobor. 

Ide kellene értenünk a halállal való szembenézést, az idővel való szembenézést, a sokszorosan 

citált kihívást, amelyben az ember versenyre kel az Istennel, és kifejezi a semmiből való 

teremtés vágyát. Ezt a sort is folytathatnánk, de mivel nem állt szándékomban misztifikálni a 

szobrászatot, maradtam a térélmény kifejezésének ideái elé kerülő problémáknál. 

Ellenben, ha mégis arra adnánk a fejünket, hogy vegyünk egy marék agyagot, akkor javaslom, 

szorítsuk össze, és nézzük meg az eredményét. Ez az egy maréknyi szobor mindenkinek ott 

van a kezében, és általában a Mesterek, akik a szobrászat összefüggéseit tanítják, előbb vagy 

utóbb felhívják a tanítványok figyelmét erre a különös adottságunkra, amely egyébként nem 

több, mint érzékeltetése annak a negatív formának, ami a markunkban van, ha ökölbe 

szorítjuk a kezünket. Kezdhetnénk itt is a szobrászati probléma tárgyalását, hiszen némi 

túlzással az egy maréknyi szobor majd minden problémát és egyben szignifikáns megoldást is 

tartalmaz, ami előfordulhat a szobrász praxisában, és lehetne mindez a történet vége is, 

csakhogy nem az. A maréknyi agyag tárgyi valóságának tehetetlenségében azt tartjuk 

félelmetesnek, hogy az alakítás minden fázisában elkerülhetetlenül téri történések sora 
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játszódik le a szemünk előtt, és bár végig kísért a befejezés, azaz a tovább nem alakítás 

késztetése, mégsem nyugszunk addig, amíg a tárgy nem talál szobrászati formára a kezünk 

között, vagy legalábbis nem váltja ki a tudatban annak a képzetét, hogy megtalálta. 

Természetesen az egy maréknyi agyag csak szimbolikus jelzés, hiszen bármi más is lehet az 

alakítás tárgya, és irányként elfogadhatjuk a hildebrandi kitételt, az architektonikus 

szempontot, amelynek meg kell jelennie a műben akkor, ha művészetté kíván válni. 

Hekler Antal A szobrászati stílus problémái című könyvének bevezetőjében szerényen a 

következőket írja: 

„Ez a kis könyv... nem tart igényt önálló tudományos jelentőségre. Célja, hogy a szobrászati 

alkotások szemléletéhez a művészi megértés alapföltételeit megadja. "102 

Számomra ennek az írásnak a fontossága abban van, hogy a szobrászati formák vázolása 

mellett megfogalmazza azt a téri absztrakciót is, amit Hildebrand csak jelez, de nem fejt ki 

pontosan. Nevezetesen: mi is tenné a mű architektonikus alakítását konkrétan. Hekler a már 

korábban említett organikus, szerves ritmika mellett az anorganikus, szervetlen ritmikát mint 

a szobrász kezében lévő további eszköztárat jellemzi. Azt a geometrikus hálót érti alatta, 

amelynek alapirányai az emberi test statikus képzetének következtében a függőleges 

(Heklernél merőleges) és a vízszintes. Ide tartozónak érzi a befoglaló formát, az egyszerű 

geometriai keretet, amelybe a szobor beírható, valamint ide érti még a szobor 

komponáltságában működő, egymásnak megfelelő irányokat mint téri vonalak 

párhuzamosságát vagy szemben állását, s ezeket a szobor felépítésének magasabbrendű 

szükségszerűségeiként kezeli. 

„A szobor felépítésében uralkodó ezen magasabb törvényszerűségek, melyek az egész 

alkotásnak állandó, kötött és megváltoztathatatlan színezetet biztosítanak, adják meg a 

szobornak az architectonikus jelleget. ",03 - magyarázza a hildebrandi fogalmat. A fenti 

meghatározásból az is kiderül, hogy Hekler Antal felismeri a szobrászi formakezelés és 

szerkezet, azaz térkezelés önálló, determináns voltát, amely képes arra, hogy folyamatosan a 

hagyományhoz kapcsolja a tárgyat, ennyiben áll az állandó, kötött és megváltoztathatatlan 

jellege. 

Sem Wölfflin, sem Hildebrand, sem Hekler nem tud elszakadni a figura béklyójától mint 

kötelező utalásrendszertől, miközben véleményem szerint azok a törvényszerűségek, 

amelyeket főként az utóbbi kettő vázol, nemcsak a figurális ábrázolásra érvényesek. Éppen 

azt szerettem volna bizonyítani, hogy hamarabb kell tágabb összefüggésbe helyezni őket, és 

102 Hekler Antal, (1915): i.m., 3.p. 
103 Uo.: 33. p. 
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csak azután érvényesnek tekinteni a konkrét ábrázolás konkrét tárgyára, mivel a szobrászat 

belső mozgató erőit képviselhetik. Talán éppen ennek bizonysága a hildebrandi kritikára adott 

szobrászi válasz. Hildebrand a következőképpen ostorozza a művészet anarchistáit, akiknek 

kiléte nem derül ki a szövegből, de sejthető, hogy éppen azokra gondol, akiket ma a művészet 

megújításának forradalmáraiként tisztelünk: 

„Akik tagadnak minden ténybeli követelést, a művészet anarchistáival nem kell komolyan 

vitatkozni, ezek alapjában véve csak egyoldalúságukért harcolnak és messzeható természeti 

követelésekről való tudatlanságukért. "' 104 

Valóban, az uralkodó paradigmának megvan a maga kirekesztő jellege, mintha semmi más 

nem lenne autentikus, amit nem tud magához kapcsolni, ebből a szempontból aztán 

tudatlannak is tűnik, de pont emiatt a Hildebrand által képviselt paradigma is lehetne tudatlan. 

Az menti meg ettől, hogy bár egy szigorú akadémikus ízlés szűrőjén keresztül nézi a 

művészetet, mindeközben inkább annak a szobrászatra vetített belső működését fogalmazza 

meg, aminek érvényessége számomra nehezen vitatható, ha a fogalmakkal szemben magukat 

a tárgyakat vizsgáljuk. Minden kétséget kizáróan más a vizuális megjelenése Polykletos 

Doryphoros-ának és Henry Moore 1962-ben alkotott Álló alak(késpenge) (27.kép) című 

szobrának, ennélfogva más típusú eszmeiséget kapcsolhatunk hozzájuk és különbözőnek 

találhatjuk őket. Viszont ha felépülésük belső logikáját figyeljük, a szobrászi szerkezet és a 

forma összhangjának szempontjából, akkor mégsem találunk jelentős különbséget a kettő 

között. Talán nem véletlenül jegyzi meg Henry Moore, hogy érzése szerint ennek a szobornak 

van kapcsolata a görögség szobrászatéval105. Vagyis a művészet anarchistáinak a messzeható 

természeti követelésekről való tudatlansága különös módon egy másik megjelenéssel 

összekötött természeti követelésnek lesz a megfelelője, kialakul belső logikája, ami számos 

ponton kötődik ahhoz, ami az összes előképet mozgatta, és tudatlanságról legfeljebb akkor 

beszélhetünk, ha ezt az összefüggést nem ismerjük fel. Természetesen ehhez el kell 

fogadnunk mindazt, amit a fenti fejezetekben szerettem volna összefoglalni, elsődlegesen a 

formák, a szobrászi szerkezetek és a szobrászati formák egyenértékűségét. 

Talán véletlen egybeesés, hogy amikor Hekler Antal a A szobrászati stílus problémája című 

művét írja, akkor Georges Vantongerloo már túl van a tér tiszta képzetének 

kifej ezhetetlenségéből adódó csalódáson és feladta a szobrászatot. Ha még emlékszik az 

olvasó Paul Maenzre, a kölni galériásra, aki komolyan vette a művészet vege-elméletet és 

104 Hildebrand, A. (1910): i.m., 9. p. 
105 Moore, H.(1981): i.m., 102. p. 
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bezárta galériáját, akkor Georges Vantongerloot is könnyedén abba a sorba tudja állítani, 

amelyben a következetes emberek állnak. Nincsenek sokan. A művészet elméletéről már 

korábban megjegyeztük, hogy következmények nélkül való, amely kijelentésben nem arról 

van szó, hogy fogalmi felépülésében ne lenne következetes, mindössze gyakorlati 

következményekkel nem kell számolnia. A képzőművészet gyakorlatában viszont a 

hagyomány tömegvonzásával kell számolni mint megkerülhetetlen következménnyel. 

Amit teszünk, az nem teljesen önmagáért való cselekedet, mert bár kimondhatjuk Danto 

nyomán, hogy a XX. századtól a művészet alanyának és tárgyának egybecsúszása egyfajta 

kvázi tudományos kutatásban önmaga megértése lenne, de azt nem mondhatjuk, hogy ehhez a 

kutatáshoz lényegileg más eszközökkel fogna hozzá, mint amelyek régről a sajátjai. 

Mindössze ezzel kell szembenéznünk akkor, amikor egy marék agyagot veszünk a kezünkbe. 
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Előszó a harmadik fejezethez 

„Mivel szobrászok is vannak a társaságban, hát én megkérdezem őket: hogyan születnek a 

szobrok? Csak ültök az asztalnál és ... "- tette fel és kezdte el megválaszolni az ominózus 

kérdést Szőnyi Zsuzsa a legendás hírű Triznya-kocsmában, miután szobrászati kiállítás 

megnyitására kérték fel és kapaszkodókat keresett. Talán részben provokációnak is szánta, 

hiszen neki, aki művészetben nőtt fel, pontosan tudnia kell, hogy a kérdés irreleváns. Azt 

feleltem: „ mindenki ezt kérdezi, és tudom, hogy nagyon szeretnék tudni, de nem áruljuk el. " 

Nevettek. Gondolom azért, mert úgy tettem, mintha valami nagy titkot hallgatnék el. A 

kérdésre adandó érdemi választ sikerült megkerülni ezzel az olcsó fordulattal, amelyről 

mégsem állíthatom, hogy ne lennének vele problémák, hiszen a naiv műkedvelőn kívül a 

kutya sem kérdezi. A naiv befogadó érdeklődését a világért sem szeretném lebecsülni, és 

kétségtelen, hogy ugyanaz az az alapkérdés mozgatja - mi ez? - amely minden emberi 

megismerés alapföltételeként motiválja a válaszkeresést az ismeretlen jelenségekre, 

ennélfogva indítómotora mindennemű tudás megszerzésének, így ugyanez a gondolat 

legalizálja tevékenységében a mindenkori értelmezőt is. 

A kérdés mindössze annyi a fenti szituációban, hogy az adható válasz, amely a nyelv 

közegében születik, mennyire képes lefedni a jelenséget, amely a szem számára van jelen, és 

egy elhallgatott szakma szabályai szerint alakul? Bizonyosan tudjuk, hogy legfeljebb 

részlegesen, mint ahogy azzal is tisztában vagyunk, hogy a válasz megértése a kölcsönösen 

nem birtokolt tapasztalat hiányában ugyanúgy csak részlegesen történhet meg. E kettő abban a 

pillanatban, amikor a kérdés elhangzik, részint a válaszadás képtelenségét szüli, részint pedig 

(talán egyfajta önvédelmi mechanizmus folyományaként) súlytalanná teszi a kérdést magát, és 

olyan érzést kelt, mintha csak azt kérdezték volna: mit tettél ebbe a salátába, hogy olyan jó 

ízű(?), vagy, hogy igaz-e, hogy csalja az urát a szomszédasszony(?). 

Lássuk be: ezek is titkok valóban, és talán a szobrászi létforma belső működésében -

amelynek tárgyiasult formái a szobrok - sincsenek a fenti példáknál nagyobb vagy 

komolyabb mélységű titkok. Mi több, ha komolyan vesszük az előző fejezetben tárgyaltakat 

és elfogadjuk a képzőművészet racionális alépítményét mint a műalkotás javát, de (talán) nem 

teljesen a lényegét, akkor belátjuk, hogy ez a mező a kubleri ideák mentén, a jelentés nyűgétől 

megszabadított szemlélődésben nagymértékben feltérképezhető. A képzőművészet önálló 

hagyománystruktúrájára koncentráló analízis nemcsak a szemlélő számára teszi érthetővé, de 

még inkább láthatóvá a szobrászat belső mozgatórugóit, hanem egyben megnyitja az utat az 

elsajátítás felé is. Nyilvánvaló, hogy mindennemű képzésnek ez az alapja, legyen szó a 
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klasszikus műhelymunkáról vagy akár a képzőművészeti akadémiák oktatási struktúráiról. 

Tehát nyílt titkokról beszélünk, amelyek mesterek és mesterek, mesterek és tanítványok, 

tanítványok és tanítványok között hangzanak el, de amelyeket leírni ismételten képtelenség a 

végtelen számban lehetséges konkrét problémára adandó válaszok számos variációs 

lehetősége miatt. 

Hogyan születnek a szobrok? - nevezetesen a saját szobraim. A DLA értekezések belső 

követelményrendszere miatt ebben a fejezetben mégis ezt a kérdést kell feltennem saját 

magamnak. Viszont nem gondolom, hogy ennek okán valami kvázi tudományt kellene 

csinálnom a munkáimból, miközben semmi sem áll tőlem távolabb, minthogy valamiféle ars 

poeticát írjak. Igyekszem hát mindkettőt kikerülni, de kizárni nem tudom azt, hogy a 

szövegbe beszűrődhetnek végtelenül személyes és szubjektív nézőpontok, amelyekért előre 

elnézést kérek az olvasótól. 
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III. FEJEZET 

MEGÁLLÓ 

3.1. Felkiáltások, megjegyzések, felkutatott párhuzamok 
„ ...lehetnekzseniális megsejtéseink, de előbb vagy utóbb úgyis rájövünk, 

hogy csak a spanyolviaszt találtuk fel. ",06 

Nem vagyok biztos abban, hogy a mindenáron mást és valami újat mutatás kényszere 

alapsajátossága lenne a mindenkori képzőművésznek, sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez a 

törekvés alapvetően a XIX. század végétől, de döntően a XX. században jellemzi a 

képzőművészeket. Sok magyarázatot ismerünk a jelenségre a Vasari-féle lineáris progresszió 

folytathatatlanságától a fényképezés és a film megjelenésének kétségtelenül sokkoló hatásán 

keresztül a művészet individuális voltának felerősödéséig, és még onnan is tovább, egészen az 

antiművészet programjáig. Ez utóbbi legfőbb generátorává Perneczky Géza „A korszak mint 
1 07 

műalkotás" című művében a „hibát" teszi meg , ami a kanonizált formák és a normatív 

gondolkodás tagadását jelenti és kizárólag addig érvényes, amíg a jól megválasztott hiba által 

inspirált képződmény maga is kánonná nem válik. Vagyis formátlan és nem hordozza a 

megismételhető eljárás lehetőségeit. Mintha a kubleri rendszerben az eredeti tárgyak 

létrejötténél éles vonalat kellene húznunk, az innen nincs tovább felkiáltás jelzéseként, 

miközben nehéz lenne letagadni, hogy a későbbiekben jelentősnek tekintett műalkotások 

éppen a replikák megérlelt formái közül kerülnek ki. Ez az ellentmondás számomra portosan 

vázolja a művészet elmélete és gyakorlata közti metodikai különbséget, mert miközben a 

művészet elmélete pontosan úgy tesz, ahogy Perneczky vándora: „ zajló jégtáblákon lépkedve 

keres utat magának",108 és örömmel tölti el, hogy mindig csak a mögötte lévő jégtábla süllyed 

el, addig a művészet gyakorlata - különös tekintettel a szobrászat praxisára - inkább lomha 

járású elefántra emlékeztet, amely miközben vándorol, egyetlen másodpercig sem hiszi, hogy 

a mögötte hagyott táj nem létezik többé csak azért, mert eltűnt a horizontja elől. Mindez 

106 Borbély István esztéta szóbeli közlése 
107 Pernecky Géza, (1988): A korszak mint műalkotás. Corvina, Budapest, 18. p. 
108 Uo.: 19. p. 
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persze nem jelenti azt, hogy a mindenkori szobrász elefánt volta ne vágyna a tájban megtalált 

újdonság örömére. így aztán nem is tudok olyan említésre érdemes életművet, amelyben 

kimondva vagy kimondatlanul ne lehetne felfedezni ezt a törekvést, de legalábbis a 

kísérletező hajlamot. 

Ami mindebből engem illet, az nem több annál a kettősségnél, hogy miközben természetes 

igényként merült fel bennem az újat mutatás szándéka, addig fontosabbnak éreztem a 

hagyomány tömegvonzását - amely vis a tergo állt az én hátam mögött is - annál hogy 

valamiféle antiművészet-programot határozzak meg. Az első kísérleteim alapját két olyan 

anyagnak (bronz és üveg) az együttes használata jelentette, amelyek egyébként ritkán 

fordulnak elő együtt a szobrászatban, tekintettel arra, hogy az üveg inkább az iparművészet 

által kedvelt matéria. Ez a tény önmagában azt sugallta, hogy valami olyan jöhet létre, amely 

az újdonság erejével bírhat, hiszen kevés előképét találjuk. Talán azt is el lehet fogadni 

alkotói módszernek, amikor a szobrász kimondottan nem szeretne tudni az előképekről éppen 

azért, hogy azok ne befolyásolják az alkotás folyamatát. Ehelyett mindösszesen a szobrászi 

hagyományból kiindulva, az általános érvényű szobrászi tapasztalatot, a formák és a tér 

kezelésének megismert módszereit használva követi azt a belső hívóképet, amely a leendő 

szobornak nem tisztázott állapota, és engedi, hogy az anyagoknak önálló akaratuk legyen és 

egyfajta dialógus során felfedjék saját belső természetüket, amely meghatározza majd az 

egymáshoz illesztés lehetőségeit. A módszer második részét (az anyagok természetének 

kutatását) tekinthetjük törvényszerűnek a szobrászi praxisban, viszont az első melletti döntés 

(azaz nem venni tudomást az előképekről) komolyan magában hordozza az egyszer már bejárt 

utak hiábavalóságának lehetőségét, vagyis, hogy valami olyat találunk, amit már mások is 

megleltek. Úgy éreztem, vállalnom kell ennek az ódiumát, és ráérek később foglalkozni az 

előképekkel, amelyeket majd kontrollcsoportnak fogok tekinteni. Az első tárgyak (Térdre-

kényszerítő, Tanulságkínáló lélek, Kultikus tárgy III. stb.) (28-30.kép) számomra is 

különösek voltak, és azt gondoltam, ilyet nem csinál más, amit tovább erősített, hogy a 

csoportos kiállításokon, értékítélet nélkül, markánsan különállónak láttam saját munkáimat, 

valamint az a tény, hogy sokáig nem találtam meg az előképeket mint kontroli-csoportot sem. 

Tanulságosnak tűnik számomra Készman József írásából felidézni az első független 

hozzászólást ezekhez a szobrokhoz: 

„Németh Pál rézből indulati erőkkel „szakított" és kövekkel összeillesztett kompozíciói ékszer 

jelleget adnak a szabad plasztikának. E művek kapcsán különösen, de általában is 

megjegyezhetjük, hogy valamennyi kiállított munka nagy szakmai biztonsággal megcsinált -
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helyenként túlcsinált?! - alkotás. Ennyiben a szakma birtoklásának instrumentális 

bizonyítékait láthatjuk bennük. "I09 

Tekintettel arra, hogy az egész írás hangvétele a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola 

teljesítményéről - kevés kivétellel - finoman fogalmazva, inkább kritikai, mint elismerő, így 

aztán még örülhettem is volna legalább annak, hogy sikerült elkerülni a vaskos jelzőket. 

Ugyanakkor üröm az esetleges örömben, hogy Készman nem ismeri fel anyagokat: réznek 

nézi a bronzot és kőnek az üveget, s mivel valószínűleg nem tanítanak anyagismeretet a 

művészettörténészeknek, bennem villámgyorsan omlott össze a különös anyaghasználatra 

épített nóvum koncepciója. Természetesen a történet inkább jelen írás kedvéért karikírozott, 

mivel sem akkor, sem most nem jelentett és nem jelent ez a felismerés törést, hiszen a 

szobrásznak az anyaggal való kapcsolata egészen más kell, hogy legyen, mint a mindenáron 

valami újat mutatás kényszere. Mint ahogy azokkal a tárgyakkal is más kapcsolata van, 

amelyeket önmaga hoz létre. 

Pino Danielle, a népszerű nápolyi zenész egyik dalát azzal a megállapítással kezdi, hogy: 

minden skarabeusz (ganajtúróbogár) szép az anyja szerint. Ha teljesen nem is, de részint 

bizonyosan jellemzi a művészt is az anyák rövidlátása, és kevesen vannak azok, akik képesek 

arra, hogy teljesen elidegenítsék maguktól a tárgyat, amit létrehoztak, és a külső szemlélő 

objektívnek tartott pozíciójából ítéljék meg saját munkájukat, nem kizárólag a szépség amúgy 

is vitatható és törékeny kérdésében. Nem tartozom közéjük, ami természetesen nem jelenti 

azt, hogy ne élnék az önkritika eszközével vagy az elégedetlenség többet akarásával. 

Számomra egy bizonyos távolságon túl már csak az önirónia marad eszközként a kevésbé 

szubjektív szemlélődésre, ami ugyanannak az iróniának az önmagamra vonatkoztatott 

változata, amely szándékom szerint szobraimat is átszövi, némileg ellensúlyozva azokat a 

képzőművészeti eszközöket, amelyeket önmagukban nyugodtan nevezhetünk hatásvadásznak. 

Hiszen tudjuk, hogy mit tesz a gyanútlan nézőben egy polírozott felület, az üveg intenzív 

megjelenése, a látványosan átmozgatott tér vagy a lepusztítottságában is ügyesen esztétizáló 

felület. Tudatlanság lenne tagadni ezen eszközök évezredes érvényességét, mint ahogy 

minduntalan megújuló formáit nem észrevenni is az, még akkor is, amikor éppen a szépség 

szándékolt tagadásának álruháját használjuk ugyannak a hatásnak az elérésére. Egyik sem 

jobb a másiknál, de mind ugyanannak a szakmának az ismeretét mutatja. Mindössze a mérték 

eldöntése kérdéses a kontextus függvényében, amit a mű felvázol. 

109 Készman József,(1998): "A művészet doktorai." In: Echo, 1998/3 23. p. 
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Közismerten a másik út önmagunk tevékenységének felmérésére az, amikor mások szemét 

vesszük kölcsön az előttünk eltakartak feltárására. Az alábbiakban erre hagyatkoznék, 

különös tekintettel azokra a párhuzamokra, amelyeket mások vázoltak fel munkáim kapcsán, 

folyamatos kitekintéssel azokra a problémákra, amelyek általánosabb érvényben érinthetik a 

szobrászatot. 

3.1.1. felfüggesztett labda" vs. a „szabadság fokozatai" 

1999-ben a karlsruhei képzőművészeti akadémián Hiromi Akijama műterme mellett kaptam 

helyet, így gyakran találkoztam a Mesterrel, aki jövet-menet rápillantott a munkáimra, de 

nagyon ritkán szólt bele abba, mit is csinálok. Egészen addig, amíg el nem készült A 

szabadság fokozatai I. című szobrom (31.kép), amely többször is megállította ottani 

professzoromat, aki mindannyiszor azt mondta: „Not so bad, like the young Giacometti" -

biztatóan mosolygott, és továbbsétált minduntalan. Ennél nagyobb elismerést nem tudtam 

kiváltani a Mesterből, ha egyáltalán tekinthetem ezt elismerésnek, és az igazat megvallva nem 

is értettem pontosan, miért mondja mindezt. Sok munkáját ismertem Giacomettinek, és 

komolyan foglalkoztatott egy parafrázis készítése is, amely Giacometti Palota hajnali 

négykor című művére reflektált volna, de ez nem készült el soha. Csak miután hazajöttem, 

találtam meg Giacometti 1930-31-ből való, Felfüggesztett labda című szobrát (30.kép), és 

csak ekkor vált világossá, mire gondolt Hiromi Akijama. A két szobor szobrászi szerkezete 

feltűnően hasonlít egymásra, éppen úgy tér a térben-motívum mind a kettő, csak amíg 

Giacomettinél ez a tér még viszonylag tágas, és remekül elfér benne - a jó néhány 

értelmezésben a férfi és női princípiumokat egymásnak megfeleltető, az illeszkedés, 

elérhetetlenség, vágyakozás szexuális feszültségét szimbolizáló - két forma (az egyik egy 

ponton függesztett, a másik egy ponton támasztott), addig az én munkában már csak egyetlen 

(egy ponton függesztett) motívum van jelen, és az sem fér el benne. Éppen a mozgástér 

beszűkülésére utal ironikusan a cím is, miközben, ahogy Giacometti szobránál valóságosan 

képes megmozdulni a labda, a saját munkámban éppen az ellenkező elem, a félhold formájú 

képes erre, és visszafogott bicegése mutatja, mennyire kicsi az a terület, diol még 

„ szabadon " mozoghat. 
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Nem kerülhetem meg, hogy ennek a szobornak kapcsán ne reflektáljak Rényi András: „ Test 

és tér között: Giacometti és a nehézkedés hermeneutikája " című írására110, amire nemcsak az 

bíztat fel, hogy Giacomettitől függetlenül nekem is sikerült végigjárni egy nagyon hasonló 

téri elrendezés megszületésének útját, hanem az is, hogy ennek kapcsán felvázolhatok egy 

másik típusú szobrászi észjárást, amely ugyanúgy lehet eredője a „ túlságosan is irodalmár 

hajlamú hermeneuta"111 csapdájának, nem is szólva arról a csapdáról, amit a szobrász 

önmagának képes állítani. 

Rényi a heideggeri szkepszis nyomán, azaz a Galileitől és Newtontól eredeztethető, a teret 

minden irányban azonos kiterjedésű ürességnek felfogó térképzetekkel szemben, a heideggeri 

térszemlélet eklatáns kivetülését találja meg a „Felfüggesztett labda" című Giacometti 

műben. Továbbmegy azon a ponton, ameddig Rosalind Kraus 1984-ben megjelent 

tanulmánya112 jut113, és Giacometti alkotói programjaként „az ember és a gravitáció 

összeszövődését mint az ember világának a civilizáció során kialakult és egészen 

transzparenssé vált létalapját" állítja a középpontba. Rényi logikájának egyik kulcspozíciója 

a függeszkedés és támasztás ellentétének ugyanazon léthelyzet keretébe való bezártsága, 

amely viszonylagossá és feloldhatóvá teszi a műhöz köthető összes többi (férfi-nő, aktív-

passzív etc.) ellentétet, s ezzel olyan helyzetet teremt, amely „ ...feltárja a teremtett »világ« 

tárgyainak a térrel, a hellyel és a tömegvonzással való olyan létszerű összesz) vődöltségét, 

amit Heidegger psysisnek nevez, s amely rendre elrejtőzik tárgyiasító-értelemkereső szemünk 

elől. "114 

Egyetlen másodperc erejéig sem szeretném elvitatni sem Giacomettitől, sem Rényi Andrástól 

a fenti gondolat érvényességet a művel kapcsolatban, s az alábbi gondolatokat sem az 

opponálás szándéka vezeti, annál inkább sem, mert számomra is megdöbbentő az a párhuzam, 

amely a fentiek és egy általam 1999-ben, doktori beszámolóhoz megírt szöveg közt 

lehetséges, s mivel jelen fejezet az önreflexivitást vállalta fel feladatként, így változtatások 

nélkül illesztem ide: 

110 Rényi András,(2005): „Test és tér között: Giacometti és a nehézkedés hermeneutikája." In: A tér a 
szobrászatban. A szobrászat tere. Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság, Budapest,2005. 9-28.p. 
111 Uo.: 15. p. 
112 Idézi Rényi:Kraus, R. (1977): Passages in Modern Sculpture. Cambridge, Mass., The MIT Press 113f. 
1,3 lásd: Rényi András, (2005): i.m., 15-17. p. 
114 Uo.: 17. p. 
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„A függesztés, mint szobrászi gesztus - akasztó fa-szobrászat 

Ahhoz, hogy a függesztést mint szobrászi gesztust értelmezni tudjuk, egyetlen gondolat erejéig 

vissza kell kanyarodni a korábban a viszonylagosság címszó alatt tárgyaltakhoz: 

„ A viszonylagosság a szoborforma térbeli megjelenése szempontjából a gravitációból 

következő alaphelyzet, egyfajta szükséges rossz, mivel ideális esetnek azt kellene tekintenünk, 

amikor a forma semmilyen más formával nem viszonylagos, azaz oly módon olvasható az 

összes pozitív téri pontja, hogy közben nem kell elvonatkoztatni attól a környezettől, amelyben 

a forma létezik. Ez azt jelentené, hogy a formának nincs környezete, azaz lebeg, illetve 

kizárólag azzal a negatívval van viszonya, amit önmaga hoz létre." 

Fentiek értelmében a függesztéssel a tárgy ideálisnak tekinthető láttatása valósul meg, illetve 

az egy pontra állítás oppozítuma, ami szokatlanságával hat. A függesztés a szobor 

installálásának gyakorlatában használt lehetőség, ugyanakkor a szobron belül viszonylag 

ritka megoldás. 

Jelen esetben a vizsgálódás tárgya az a térbeli szituáció, amikor a szobornak van egy vagy 

több függesztett eleme. Ez minden körülmények között olyan szobortípust jelez, amelynek 

legalább két eleme van, s a két elem közti ontológiai kapcsolat önmagában sajátságos. 

Ugyanis a függesztett elemet a primer térbeli helyzet kiemeltként láttatja, látszólagosan 

többletfontosságot tulajdonít neki, amely során alárendelt szerepet játszik a tartó rész. 

Ugyanakkor a tartóelem nem csak felemeli a függesztett formát, de elengedni is képtelen, 

kvázi fogságban tartja azt, s ezen a ponton megfordulni látszik az alárendeltségi viszony, 

legalábbis egy ilyen típusú értelmezés tükrében. 

Amennyiben általában a szobrot statikus térbeli képződménynek tekintjük, a két forma közti 

kapcsolat nem valódi szobrászi megoldás, hiszen egy végtelenül laza, a gravitációra és a 

tehetetlenségre építő viszony van az elemek között. Amennyiben a mobilitást mint a XX. 

századi szobrászat egyik határfeszítő megoldását elfogadjuk szobrászinak, akkor a függesztés 

valójában álmobil megoldás, hiszen a mozgás létrejöttéhez külső beavatkozásra van szükség, 

pontosabban fogalmazva egy ilyen tárgy inkább a mozgás lehetőségét hordozza magában, 

mint sem valóságos mozgást mutat. 

Összegezve: a függesztés alkalmazása a szobron belül olyan térbeli szituációt hoz létre, 

amely ontológiailag hordozza magában az ambivalenciák egyesítésének lehetőségét, 
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függetlenül a szobor konkrét megjelenésétől, a kompozíció mikéntjétől stb. Mindemellett 

több asszociációs mezőt is képes működtetni a befogadóban. ""5 

Talán nem szorul további magyarázatra az 1999-ben megírt összegzés és Rényi András 

írásának kulcspozíciója közti kapcsolat. Tegyük hozzá mindehhez, hogy nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy a fenti szöveg a szobor elkészülte után született, mint az 

önértelmezés terméke, amely akarva-akaratlanul konvergál bizonyos textológiai elvárások 

felé - lám, talán a szobrász is beleesik saját észjárásának csapdájába, ha hermeneutának adja 

ki magát. S miért is? Azért, mert be kell látnia, hogy nem kontrollálhatja az alkotás folyamatát 

teljesen, így emlékezni sem képes rá pontosan, s azt, amire emlékszik, olyan szobrászi 

trivialitásnak tartja, hogy egyszerűen nem beszél róla. 

Ha Giacometti szobrára nézek, tökéletesen érteni vélem minden szobrászi megoldását. Hiszen 

látok egy kalitkát, a newtoni készen kapott üresség és a heideggeri kiürítés aktusa között 

félúton, amely tisztán jelöli a plasztikai történés helyét - tér a térben - , lehatárol és 

megismétel, ezzel önálló világot jelöl ki, de paralelljévé is válik saját világunknak, amely 

tudatunkban végtelen, tapasztalataink szerint véges. 

A kalitkát Giacometti kétszer osztja, mindkét esetben az aranymetszés arányrendjét követi. Az 

első osztással a kalitka alsó harmadában egy vízszintes síkot teremt, erre állítja a sarló 

formájú elemet, de nem elégszik meg a síkkal, ezért enyhe ívű dombot képez a forma alá, a 

plasztikai erő fokozása érdekében. Ez az osztás a kiemelést szolgálja, nélküle „leülne a 

plasztika". Ha Giacometti tisztán filozófiai programot követne, nem osztaná két térrészre a 

kalitkát, mert csak zavart kelt vele, ennek a mozzanatnak tisztán szobrászi értelme van a 

láttatás érdekében, a kiemelés hangsúlyával, amit az enyhe ívben hajlított sík is erősít. A 

második osztást a kalitka felső részén keresztbe tett elem jelenti. Szintén harmados 

arányrendben kerül oda, és egyetlen szerepe szerint előkészíti a függeszkedést. Plasztikai 

értelemben idegen elem, mert bár a kalitka formarendjét követi, de annak teljessége révén 

nem képes hozzátenni semmit, kapcsolata az első osztással van az arányrend azonossága 

révén. 

A függeszkedő gömb és az alatta enyhén felfelé mozdított, sarló alakú gömbcikkely formai 

egymásra hangoltsága magától értetődő, az egymásba illeszkedés pozitív-negatív formai 

megfelelése egyértelművé teszi ezt a kapcsolatot. Giacometti a kalitka belsejében tehát másik 

115 Németh, P. 1999, Doktori beszámoló. Pécs, 12. p. 
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formavilágot használ, ezzel formai kontrasztot hoz létre, de szigorúan megtartja a belső 

formák egymásból eredeztethető voltát. A függeszkedő gömb szintén harmados osztásban 

találkozik a gömbcikkellyel, amely aszimmetrikus helyzetet hoz létre, amit tovább fokoz a 

cikkely emelkedése. A plasztikai feszültség a szöglet és az ív, a szimmetria és az aszimmetria 

kontrasztjaiból táplálkozik, miközben az egy pontra állítás és a függesztés gesztusaival a 

formák totális plasztikai ereje jelenik meg egy olyan szobrászati szituációban, amelyben az 

elemek egymásnak való megfelelése és egymással szembeni ellentéte folyamatos fedésbe 

kerül. 

Ugyanaz az arányrend és ugyanazok a szobrászi eszközök vezérlik a Szabadság fokozatai I. 

című munkámat is, és miközben az eszközök azonosak, a plasztikai szituáció más, hiszen 

ebben a munkában a kalitka mint fogva tartó elem kerül kontrasztba a szabadságot csak 

ironizálva birtokló, függeszkedő gömbcikkellyel, egy másik típusú jelentés szolgálatában. A 

kettő egymásra csúszása csak a korábban idézett doktori beszámoló értelmében lehetséges. 

Végezetül két momentumot emelnék ki: 

Érdemesnek tűnik megvizsgálni két különbséget, amelyek azonos szobrászi problémák más és 

más megoldásai. Giacometti szobránál a kiemelést részletesen elemeztem, a saját munkában 

ugyanezt a szándékot mutatja a kalitka alatt elhelyezkedő forma, amely az egész kalitkát 

emeli ki, de nem osztja azt két részre. 

Számomra problémát jelentett annak megoldása, hogy a függeszkedést honnan indítsam. 

Amíg Giacometti művében a függeszkedő elem előkészítése egyfajta, csak funkcionálisan 

értelmezhető többletként jelenik meg, addig az én szobromban ugyanez az elem a kalitka 

felső-oldalsó átkötőinek elhagyásával, középen történő helyettesítésükkel, tehát 

összevonásukkal, kvázi hiányukkal jön létre. 

A Szabadság fokozatai I. című munkám alsó síkját földdel töltöm fel, mégpedig mindig annak 

a helynek a földjével, ahol éppen kiállítom. Talán ez túlságosan is direkt utalás a kalitka, azaz 

a kiragadott tér és mindennapi közegünk terének azonosságára. Mint említettem, Giacometti 

művének ugyanezen síkja enyhe ívben hajlított, éppen úgy jelenik meg, ahogy földünket egy 

bizonyos rálátásban elképzeljük, így aztán ezt az ívet tekinthetjük hasonlómód utalásnak a 

„ túlságosan is irodalmár hajlamú hermeneuta " szemszögéből. 

Fenti elemzéssel világossá tehető, hogy bármely plasztikai történés mögött, amennyiben 

szakmai hozzáértést feltételezünk, komolyan vehető szobrászi dramaturgia húzódik meg, 

amely eszközeit a szobrászat történetének teljes arzenáljából válogatja. 
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Most térjünk vissza a korábban feltett kérdéshez: Miért is esik bele talán a szobrász is saját 

észjárásának csapdájába, ha hermeneutának adja ki magát? Azt válaszoltuk, hogy azért, 

mert be kell látnia, hogy nem kontrollálhatja az alkotás folyamatát teljesen, így emlékezni sem 

képes rá pontosan. S miután saját szakmájának trivialitásait nem írja le, ugyanakkor 

értelemszerű, hogy megfelelő jártasságot és műveltséget az írott szövegek létrehozásában nem 

birtokol - legalábbis szemléletmódját inkább a szobrászi tevékenység uralja- így egyszerűen 

zavarba jön. S éppen az a gesztusa árulja el, amelyet zavarában tesz, nevezetesen: az önmaga 

által létrehozott tárgyhoz a nyelvi közegben keresett megfelelést a mindennapi lét 

viszonyrendszeréből meríti, és azáltal látja igaznak képzettársításait. Fogjuk fel mindezt 

problémakezelő mechanizmusnak, és akkor a jelenség visszafordítható az alkotás folyamatára, 

vagyis az alkotás folyamatában felmerülő zavarokra, amikor a művészet művészetből épül 

törvénye valamely ismeret hiányában vagy éppen az újra törekvés igénye miatt elutasított 

sablonok következtében nem nyújt segítséget az adott probléma megoldására, akkor a 

szobrász ismét mindennapi létének térélményeit igyekszik a szobrászat nyelvére fordítani, s 

vagy továbbírja a szobrászat történetét, vagy olyasmit fedez fel (lásd mottó), amit már más is 

felfedezett. Miután a korábbiakban kimutattuk, hogy minden plasztikai történésnek részben a 

szobrászatra önmagára visszavezethető oka van vagy legalábbis lehet, most hozzá kell 

tennünk mindehhez, hogy forrásszereppel bír annak az önmagunk által megélt, belakott és 

kiürített térnek a mindennapi tapasztalata, amely létünk transzparens alapját képezi. Emiatt 

nem túlméretezett Rényi András Giacometti-elemzése, s emiatt járhat méltán közel a 

heideggeri térszemlélet a szobrászi szemlélethez. Vagyis azt a pontot találtuk meg, ahol 

értelmezés és szobrászat találkozik egymással, és meglehet, hogy jómagam ezt nagyon kicsi 

felületnek tekintem, de fontosságát nem vitatnám, mint ahogy annak is világosnak kell lennie, 

hogy ezen túl az utak csak másfelé vezethetnek. 

A Szabadság fokozatai I. című munkám valóban tekinthető Giacometti-parafrázisnak, még 

akkor is, ha nem szándékoltan készült annak. Abban viszont már egyáltalán nem vagyok 

biztos, hogy további jelentős párhuzamok is lennének a munkáimban Alberto Giacometti 

műveivel, mert az, hogy előszeretettel igyekszem elhagyni a tömeget és inkább téri rajzolatot 

alakítok ki, nemcsak Giacometti bizonyos munkáira jellemző, hanem a dolgozatom második 

fejezetében, a szobrászi szerkezet magyarázatának példái között említett konstruktivista 

mozgalom egyik alapsajátossága is ez volt. Ugyanakkor mégsem tekinthetem munkáimat 
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konstruktivista szobroknak, ugyanis hiányzik belőlük az a purista szemlélet, amely valóban a 

neutralitás szintjére redukálja a formát, és a kifejezés középpontjába a tér szubsztanciájának 

önreflexív megragadását állítja. 
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3.1.2. Edgardo Mannucci és Germaine Richier 

Pasquale Santoro116 és Giovanna Martinelli117 egy emberként kiáltottak fel, amikor meglátták 

a munkáimat: Edgardo Mannucci. Azonnal előkerestek egy Mannucci-katalógust és a 

kezembe nyomták, nézzem meg, miközben Pasquale Santoro már tárcsázta is Enrico 

Crispolti, Mannucci legfőbb monográfusa számát: C'e qualcuno che un seguace tardivo di 

Mannucci... - azaz itt van egy késői Mannucci-követő. Enrico Crispolti nem volt akkor otthon, 

de azóta már tudja, és én is, hogy Santoro mester szerint az vagyok. 

Edgardo Mannucci, az olasz modernizmus egyik meghatározó alakja 1904-ben született 

Fabrianóban, és 1986-ban halt meg. Műveit Magyarországon 1971-ben a „Modern olasz 

szobrászat" című kiállításon mutatták be a Műcsarnokban. 2005 júniusában jelent meg Enrico 

Crispolti szerkesztésében egy nagyszabású monográfia, amely nemcsak hihetetlen 

alapossággal dolgozza fel a teljes Mannucci-életművet, de lényegi összefüggésbe hoz vele 

számos ma élő olasz alkotót, jelezve ezzel is a Mannucci-életmű fontosságát. 

Mannucci az 1960-as évek elején kezdi Idea című sorozatát (33-34. kép.), amely 50 szoborból 

áll és minden egyes darabja ugyanabból a szobrászi gondolatból táplálkozik, ugyanazokat a 

szobrászi eszközöket használja. Mannucci plasztikáiban legfeljebb három különböző formai 

minőséget komponál eggyé. Alkalmazza a térben meghajlított lapot, amelyről tudjuk, hogy 

nem mutat valóságos tömeget, ellenben a külső és belső egyidejű láttatásával nyilvánvalóvá 

teszi a plasztika pozitív és negatív viszonyrendszerét. Ezek a lapok gyakran különböző módon 

áttört kör vagy ellipszis alakúak, de amikor formává állítja őket össze az alkotó, akkor is 

hengeres testeket idéznek. Alap-, illetve hordozó formáknak kell tekintenünk őket, 

ugyanakkor ez az elem lesz az, amely a sorozat későbbi darabjaiból már hiányzik. Az áttört 

lapok köré Mannucci hol vékonyabb, hol vastagabb, de mindenképpen térbeli rajzolatként 

funkcionáló szárakat hegeszt, amelyekkel mintegy átszövi a lapot, illetve egyfajta organikus 

növekedési képzetnek megfelelően engedi őket a térbe. Nem statikus kompozíciók ezek, 

erőteljesen a mozgás képzetét keltik, nagyon gyakran spirális elrendezésben. A sorozat 

majdnem mindben darabjában megtalálható a plasztika kompozíciós gyújtópontjába (vagy 

gyújtópontjaiba) helyezett üveg vagy féldrágakő, de mindenképpen áttetsző anyag, amely a 

szobor nyugalmi pontja is, mintha minden mozgásnak, tágulásnak, térben való 

terjeszkedésnek az origója, s vele induktora lenne a misztikusan ragyogó anyag. A legtöbbjük 

116 Szobrászművész. 
117 Grafikus, szobrászművész. 
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egy pontra állított plasztika, amely a légiesség záloga, illetve, amint korábban már utaltam rá, 

ez egyben a plasztikai erő fokozásának is eszköze. 

A fenti leírásnak jó néhány elemét alkalmazhatnám a saját szobraimmal kapcsolatban is, 

hiszen tagadhatatlan, hogy az egy pontra állítás, a szárakból kialakított térbeli rajzolat, a 

kompozíciós gyújtópontba helyezett, nyugalmi képzettel bíró üveg versus a mozgás képzetét 

keltő bronzrész kialakítása éppen úgy kedvelt eszközök a kezemben, mint Mannucci 

szobraiban. S ennyiben bizonyosan igaza volt Pasquale Santoronak, amikor kapcsolatot vélt 

felfedezni köztünk. Természetesen megvannak a különbségek is, amelyek miatt nem lehet 

állítani, hogy szobraimat a Mannucci-életmű egyenes irányú progressziójának tekinthetnénk. 

Amikor 2005. március 12-én a fejezet nyitásaként felidézett közjáték Rómában, Pasquale 

Santoro műtermében lejátszódott, ahova szinte a véletlen vezetett, arra gondoltam, hogy 

milyen gyönyörű és egyben hihetetlen dolog egyetlen másodperc alatt az európai szobrászat 

Crispolti által nemes egyszerűséggel csak II grandé stile-kérA aposztrofált véráramába kerülni. 

Persze a büszkeség is csak egyetlen másodpercig tartott, most már kérdéses számomra, hogy 

vajon mit kezdene ma Mannucci fiatal szobrászként a szobraival Magyarországon, ahol, -

lássuk be - a minimai art és a tiszta konstruktivizmus megkövült szellemi formációin túl -

nem mintha bármelyiket nem tartanám értékesnek - legfeljebb az egyre erősödő médiaalapú, 

ún. trendi gondolkodás szervezi a művészeti közéletet és közízlést. Vagy pedig még ennél is 

rosszabb a helyzet és igazat kell adnunk Jovánovics Györgynek, aki a Test és tér a 

szobrászatban című tanulmányában118 konstatálja, hogy az a szobrászat, amelyet a 

Willendorfi Vénusztól Giacomettig és Germain Richier-ig bezárólag mintegy 25.000 év 

szobrászata képvisel, egész egyszerűen eltűnt a művészeti közéletből. A Képzőművészeti 

Egyetem professzora a nemzetközi viszonyítást veszi alapul, a Dokumenta, a Velencei 

Biennále és Münster seregszemléit. A pontosság kedvéért tegyük hozzá, hogy Jovánovics 

alapvetően arra a szobrászatra gondol, amelyet Füst Milán a „legszegényesebb művészetnek" 

gondolt, „mert nincs más eszköze, mint az emberi test", de a legmagasztosabbnak is, „mert 

témája sincs más, mint az emberi méltóság"119. Wölfflin tételét idézi mindez, viszont ahogy a 

korábbi fejezetben kimutattam, számomra a figura speciális formai együttállás és nem 

archetípus. Számomra ugyanazok a törvények működnek vagy nem működnek a plasztikában, 

függetlenül attól, hogy milyen utalásrendszert kapcsolunk a szoborhoz. Tehát Mannucci 

118 Jovánovics György, (2004): „Test és tér a szobrászatban." In: A tér a szobrászatban. A szobrászat tere. 
Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság, Budapest,2005., 31-46. p. 
119 Uo.: 31. p. 
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művészete lényegét tekintve azonos Giacomettiével vagy Germain Richier-ével, és még 

sorolhatnánk az alkotókat egészen a willendorfi vagy a galgenbergi Vénuszig. Mind egyazon 

történet, még ha más és más história akkor is, tehát ha valami eltűnt a művészeti közéletből, 

akkor az nem egy bizonyos szobrászat, hanem maga a szobrászat. Ugyanakkor ez nem jelenti 

azt, hogy ami megjelenik helyette, ne lehetne értékes. 

Talán emlékszik még az olvasó a Paul Maenz, Artúr C. Danto és Hans Belting nevével 

fémjelzett művészet vége-akcióra, amelyet az 1980-as évek közepére, 1984-85-re datáltunk. 

Egy évvel később, 1986-ban készíti Edgardo Mannucci utolsó szobrát (35.kép), a számozott 

ötvenedik után ez számozás nélkül kapta az Idea címet. Mintha megismétlődne a történet, 

miszerint Degas utolsó műveinek koloritja azért harsányabb, mint a korábbiak, mert az idős 

mesternek jelentősen romlott a látása. Mannucci a kezdeti, szándékosan visszatartott, 

helyenként kimondottan lepusztított felületekkel szemben ebben az utolsó munkában ragyogó 

kék patinát, aranyozott részeket és már-már üvöltő kék drágakövet alkalmaz. Friss, játékos, 

könnyed, ironikus és szemtelen ez a szobor, különösen a művészet vége-teória árnyékában, 

éppen úgy, ahogy a közismert graffiti is az, amelyik előbb Isten halálát hirdeti Nietzsche 

szignójával, majd Nietzsche halálát az Isten nevében. 

Nem szeretnék, nem is tudok igazságot tenni köztük, még a saját magam megnyugtatása 

érdekében sem, mindössze azt szerettem volna jelezni, hogy a teóriák és a művészeti közélet 

felszínének színeváltozásai mellett mintha lenne valami egészséges érzéketlenség, ami nem 

engedi feltétlenül az alkotót az alkalmazkodás útjára tévedni. Éppen abban az értelemben, 

ahogy a dantói pluralizmust, a mindent megengedő játékosságot sem tekinthetjük 

engedélynek a szobrászat Jovánovics szerint 25.000 évig fenálló hagyományának 

továbbélésére. Épp ellenkezőleg, a dantói kedvezmény csak arra szolgálhat felhatalmazásul, 

amit ez a hagyomány talán nem engedne meg, de mi, kortárs alkotók valamely érzet 

következtében megteszünk mégis, művészetnek hívunk és a kor követeléseként élünk meg. 

Mannucci utolsó szobra és az első Mannucci"-szobrom - amit szívesebben tekintenék mégis 

a sajátomnak - között csak 10 év van. Ez a tény hirtelen közelivé hozza az amúgy távlatba 

helyezett összefüggést. S annak gyökere, hogy 5-10 évet távlatnak merünk tekinteni, nyilván 

a XX. század elején viharos sebességgel végbemenő paradigmaváltásokban keresendő, 

pontosabban abban, hogy gondolkodásunk a képzőművészet formai változásairól azt a mintát 

veszi alapul, ahogy a művészet elmélete paradigmaváltásnak mutatta be, s tette napjainkig 

tartó sorozattá a gyakran párhuzamosan futó izmusokat. Tegyük hozzá, hogy a fenti teóriával 

szembeni szkepszis - nevezetesen az, hogy kérdéses valódi paradigmaváltásnak tekinteni ezt 
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120 a sorozatot - ugyancsak megfogalmazott gondolat, többek között Perneczky által . Az 

újdonság keresésének távlatteremtő mechanizmusa, a megnyitás-lezárás gesztusai és a 

rendszerezés XVIII. századi monomániái mára akár egyetlen esztendőt távlatnak nevezhetnek 

ki és skatulyát gyárthatnak a jelenség lefedésére, csomagolhatják s illeszthetnek hozzá 

értékmérő árcédulát. Mintha a képzőművészetnek a popzenével, a számítástechnikával vagy 

az autóiparral kellene versenyeznie az újat mutatás piaci kényszere alatt. Miközben sem 

egyik, sem másik területen nincs lényegi változás, csak a felszín kap más és más színezetet a 

progresszió keresésének valamely részrehajló vetülete fényében. 

Amikor 1999-ben Jovánovics György meglátogatott, azt mondta munkáimról, hogy: 100 év 

múlva ezeket a szobrokat egy lapon fogják említeni a 1960-1970-es évek lírai absztrakt 

szobraival, talán azzal a különbséggel, hogy ezekben a plasztikákban a líraiságot nagyon 

finoman felváltja az irónia. Nagyon értékes vélemény volt ez akkor számomra, nemcsak azért, 

mert egy fiatal szobrásznak kellőképpen aggasztó ennyire elavultnak lennie, de azért is, mert 

kellőképpen megnyugtató szembesülni az up-to date állapot változó távlataival. Hiszen a 

1960-1970-es évek lírai absztrakt szobrászata az 1920-1930-as évekhez nyúl vissza, mint 

legközelebbi előképhez, miközben nyilvánvaló, hogy tágabb összefüggésben még távolabbi 

kapcsolatokat is találhatunk. Vagyis nincs olyan up-to date állapot, amelyről ne lehetne 

kimutatni, hogy valami jóval korábbi dologhoz kapcsolódik vagy szellemi, vagy formai 

értelemben, s ez éppen a műnek a képzőművészet önálló hagyományrendszerébe 

ágyazottságát mutatja. Ezzel együtt azt is elfogadom, önmagamra is alkalmazva a kubleri 

ideákat, hogy szobraim egy olyan szekvenciához tartoznak, amelynek az eredeti tárgyai 

minimálisan is 100 évvel ezelőtt kellett, hogy megjelenjenek, és nyilvánvalóan minden jó 

belépési alkalmat elmulasztottam. De mindez egyetlen másodpercig sem késztet arra, hogy 

valami mással foglakozzam. 

Jovánovics György korábban említett látogatása során egy azóta sajnos már nem létező 

gipszmodellemet Germaine Richier szobrászatával rokonította. Ez a kapcsolat részint 

összefügg a fentebb említett Giacometti-párhuzammal, hiszen Germaine Richier egyazon 
121 

mesternél (Bourdelle, 1930-1939 ) volt műteremtársa Giacomettinek, és kettejük művészete 

közismerten erőteljes hasonlóságot mutat. Ami számomra ennél érdekesebb közös pont 

Germain Richier-vel, az nem más, mint saját doktori programom első kísérletei. 

120 lásd: Perneczky Géza,(1995): Művészet vége?, Európai Füzetek, I. szám, Új Világ Kiadó. Budapest 
121 Jovánovics György, (1998): „Kis jelentés." In: Nappali ház, 1998/2, 55. p. 
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1997-ben a PTE MK Képzőművészeti Mesteriskola doktori képzésére egy olyan programmal 

nyertem felvételt, amely a fém és az üveg együttes alkalmazásának szobrászi lehetőségeit 

kutatta. Kezdetben szerettem volna elkerülni azt, hogy a megöntött bronz-elemhez később, 

hidegen illesszem hozzá az üveget. Ennek elérésére kidolgoztam egy eljárást, aminek az volt a 

lényege, hogy az üveg-elem már a viaszból elkészült szoborformába beépül, vagyis akkor, 

amikor a bronzöntés történik, már az öntőformában van az üveg. Germaine Richier élete 

utolsó éveiben szintén kísérletezett a fém, és az üveg együttes alkalmazásával és ugyanezt az 

eljárást használta azzal a különbséggel, hogy nem bronzot, hanem ólmot öntött az üvegre. 

Germaine Richier kevésbé interpretált alkotó, mint Giacometti, így aztán nem is meglepő, 

hogy ezek a kísérletei nemcsak azért kerültek kívül a művészettörténeti érdeklődés körén, 

mert a Giacometti-párhuzamra koncentrált a Richier-életmű feldolgozása, de azért is, mert 

ezek a munkák inkább kezdetei valami másnak, mint megérlelt műalkotások. Számomra 

viszont éppen ez a momentum volt fontos, úgy éreztem, hogy öntudatlanul valami olyasmivel 

kezdtem foglakozni, ami Germaine Richier-ben is felmerült, de korai halála miatt nem tudta 

kiteljesíteni. 
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3.2. Az anyag vonzása és vonzásköre (fém és üveg) 

Nem tudom, mi vezette Germaine Richier-t ezekhez a kísérletekhez, hiszen ennek a radikális 

formai és szobrászi szerkezet-váltásnak nincsenek előzményei életművében. Mindenesetre 

talán nem tévedünk nagyot, ha pusztán a tényéknél maradva megállapítjuk, hogy Richier 

különös anyagválasztása együtt járt a szobrászi fogalmazásmód megváltoztatásával is. Annak 

megítélése kérdéses, hogy ennek mennyire oka az anyagválasztás. Azt viszont bizton 

állíthatjuk, hogy ha valaki arra adja a fejét, hogy szobrot készítsen, azt nem teheti úgy, mintha 

nem léteznének szobrok a világban. Ehhez ugyanis vagy túlságosan nagyot kellene hazudnia 

magának és másoknak, vagy pedig oly mértékben kell érintetlennek lennie, hogy az már a 

művészet újraindulásának gesztusával azonosítható, amely helyzet nehezen képzelhető el a 

XXI. században. Ugyanakkor anélkül, hogy misztifikálni szeretném az anyagot - amelyet a 

szobrász annak vonzása miatt választ, vagy vonzása következtében lát alkalmasnak a 

szobrászi gondolat kifejtésére - , úgy gondolom, hogy az anyagválasztással a szobrász 

nemcsak az anyag megmunkálásához köthető technikai ismereteket hozza mozgásba, de ez a 

gesztus egyben szűkíteni fogja a szobrászi előképek körét is azokra a tárgyakra, amelyek 

ugyanabból az anyagból készültek. Senki sem faraghat kőből szobrot anélkül, hogy ne 

jutnának eszébe a kőből faragott szobrok világának legalább részlegesen ismert példái, 

amelyek ha nem is feltétlenül konkrétak, de legalább határozatlan kontúrú érzetek, 

amelyeknek ott kell lebegniük az alkotó belső szeme előtt, a velük való azonosulás, követés 

vagy tagadás szándékától függetlenül, miközben egyáltalán nem kell, hogy előkerüljenek a 

bronzból öntött szobrokhoz köthető hasonló érzetek vagy példák. Ugyanezen a 

gondolatmeneten haladva, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen példák vagy érzetek 

köthetőek a bronz és az üveg együttes alkalmazásához, akkor láthatjuk, hogy a már 

felsoroltakon kívül a szobrászat története erre vajmi kevés tárgyat mutat, miközben a 

határozatlan kontúrú érzeteket mégis kapunk. Igaz, hogy ezek inkább az alkalmazott 

művészetek területeiről származnak, mint például az ötvösművészet, illetve a szecesszió 

iparművészeti produktumai. Amikor korábban arra utaltam, hogy szobraim egy olyan 

szekvenciához tartoznak, amelynek az eredeti tárgyai minimálisan is 100 évvel ezelőtt kellett, 

hogy megjelenjenek, részben ezt a lehetőséget is igyekeztem előrevetíteni. A szecesszió azért 

érdekes számunkra, mert ez az első olyan stílustörekvés, amely egységes és nagyon karakteres 

formakultúrát használ a képző- és az iparművészetben egyaránt, nem feledkezve meg az 

építészetről sem. Éppen a szecessziós művek karakteres formavilága teszi, hogy talán ezek az 
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alkotások a legegyszerűbben azonosíthatóak, miközben a formai azonosság addig soha nem 

látott átjárókat is megnyit a képző- és az iparművészet területei között, s ez fontos 

momentumnak számíthat akkor, amikor a fém és üveg anyagválasztásához kénytelenek 

voltunk inkább az alkalmazott művészetek területeit előképként megnevezni. 

A további lehetséges kapcsolatok feltérképezése céljából érdemesnek tűnik megvizsgálni 

Perneczky Géza természetrajzát a szecesszióról, amelyet annak az elméletnek a kapcsán vázol 

fel, amely a jól megválasztott „hibát" helyezné a képzőművészet progressziójának 

gyújtópontjába. Azt a hibát, amelyet ,fel kellett fedezni ahhoz, hogy az utópia (értsd: a jövő 

kivetítése valamely aranykor nosztalgikus állapotaira) ne időtlen sziget, hanem dinamikus, az 

idő kerekét előre lendítő erő lehessen. ...Ezt az elhatároló lépést tulajdonképpen a szecesszió 

tette meg, anélkül azonban, hogy tudta volna, hogy mit csinál - talán az egészség jele ez? 

Persze már a felszínen is olyan elnevezésekkel találkozunk, amik mind az újat, a frisset 

jelentik: Jugendstil, art nouveau, Sezession (elszakadás). De fontosabb ennél az a fölényes, 

már-már ledér vagy cinikus mentalitás, amivel a szecesszió a régi értékeket kezelte. "122 

Ez alatt Perneczky azt érti, hogy miközben a szecesszió látszólag magasztalja az antik 

értékrendet, valójában maskarába öltözteti és a felvállalt dekadencia leple alatt élve boncolja 

fel, amely folyamat során a klasszikus tradíció blaszfémiává válik. Morgenstern, Satie, 

Toulouse-Lautrec, Beardsley stb. műveiben a „rossz", a „visszás", sőt az értelmetlen 

érdekességének pozitív szemlélete emeli kvalitássá a hibát, amit a szecesszió nem vállal, még 

mindig takargat, ugyanis „csak a morálisan rosszat merte nyíltan is kultiválni, és az izgatóan 

erkölcstelent tudta stilizálni. A szecesszióban még mindig igen erős volt a műben elmerülni 

tudó, az életet és a műalkotást passzívan „ elszenvedő" esztéticizmus is. Ezek a művészek 

nemcsak fölényesen független szellemek voltak, hanem gyakran kolosszális schöngeistek 

is. "12S - zárja Perneczky a gondolatsort. Látszólag messzire mentünk attól, amit a fejezet címe 

ígért, de fontosnak éreztem ezt a kitérőt annak érdekében, hogy az anyag vonzáskörét vagy 

lehetséges vonzáskörét felvázoljam. S lassú visszacsatolásként nem állhatom meg, hogy ne 

helyezzem a fentebb vázolt szecessziós természetrajz fényébe azt a párhuzamot mint ironikus 

és szemtelen gesztust a művészet-vége teória árnyékában, amit már korábban Mannucci 

számozatlan, utolsó, 1986-ban készített Idea szobráról állítottam124. Ennek a 

visszacsatolásnak az az alapja, hogy velem ellentétben Mannucci használ bizonyos formai 

elemeket a szecesszió világából, ilyen a spirál téri vonala és a fragmentumokból felépített, 

122 Pernecky Géza, (1988): i.m., 40.p. 
123 Uo.: 41. p. 
124 Lásd: jelen írás 90. p. 
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ornamentális jellegű felület. Kevésbé hiszek abban, hogy egy ilyen reakció tudatosan 

megválasztott programként fut végig a művészben, abban viszont annál inkább, hogy 

ugyanúgy, ahogy a művészet kulturális gyakorlatokban ismétli önmagát, a történelem, a 

társadalom s a mindennapi lét összetevői is folyton ismétlődő sorokat képeznek, amelyekre 

adott reakcióink egyetemes érvényűek lehetnek. 

Nem gondolom, hogy bizonyos tartalmi hasonlóságokon túl - amennyiben a szándékoltan 

jelenlévő iróniát és az időnként felvillanó pornográfiát tág összefüggésben ide kapcsolhatjuk -

bármi egyéb kapcsolat lenne munkáim és a szecesszió között, mivel a szobraim döntő 

többségének formai felépítése nem követi és nem idézi fel a szecesszió formarendjét. 

Egyetlen alkalommal fordult elő, hogy valaki a szecesszióval hozta összefüggésbe egyik 

munkámat, nevezetesen Mata Attila szobrászművész, aki a Reflexió a páternoszterre című 

szobromról (36.kép) nagyon éles és elítélő kritikaként azt állította, hogy „egy szecessziós 

lámpabúra ". 

Nem térnék ki a továbbiakban arra, hogy ez az állítás mennyire igaz, mert már nem tartozna 

szorosan az anyag vonzásköréhez, amelyről megállapíthatjuk, hogy finom áttéteken keresztül 

meglehetősen messzire tud vezetni, s mind formai, mind szellemi értelemben képes az 

előképek mozgósítására. Mielőtt azonban részletesen kitérnék arra, hogy számomra mit jelent 

a fém és az üveg, milyen szellemi tartalmakat képes hordozni és milyen szobrászi 

problémákat indukál ez a két anyag, fontosnak látszik tisztázni az anyag vonzásának egyik 

komponensét, a szobrász anyagválasztásához köthető alaphelyzetet, ami az efemer és az 

örökkévaló problematikája. 

3.2.1. Efemer és/vagy örökkévaló. 

A korábbi fejezetekben125 vázoltam a kép és a szobor anyagi-tárgyi valósága közti 

különbséget, konklúzióként megfogalmazva, hogy a szobor a képpel szemben sokkal inkább 

képes megőrizni anyagi-tárgyi valóságát. Az anyagi intenzitásnak ehhez a sajátosságához 

kapcsolódik az anyagnak az alkotóra gyakorolt vonzása, amelyet, még akkor is, ha adott 

esetben és alkotótól függően nem kizárólagosan egyetlen anyagra vonatkozik mindez. Az 

anyagi-tárgyi valósághoz mindenképpen hozzátartozik a mulandóság képzete is, amely a 

kőből és bronzból készített szobrok esetében a tárgyhoz az időtlenség fizikai értelemben vett 

125 Lásd:jelen írás 34-39 p. 
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fogalmát rendeli. Mintha választásában a szobrász szándéknyilatkozatot is tenne arról, hogy 

mindaz, amit megmutat, mennyire tartozik az örökkévalóságra. 

A szobrászi anyagválasztás logikája elválaszthatatlan a szobor logikájától, s ahogy Rosalind 

Krauss megjegyzi „ ... Úgy tűnik, a szobor logikája elválaszthatatlan az emlékmű logikájától. 
1 

E logikának köszönhetően a szobor emlékeztető reprezentáció." Vagyis az anyaghoz 

köthető időtlenség alapvetően a szobor mint emlékmű funkciójának következménye. 

Mindössze az időtálló anyagok ésszerű megválasztásán^ van szó, a szobrászat azon 

feladatához, hogy a térben jelentékeny helyeket jelöljön meg, reprezentálva a kollektív 

emlékezés számára a helyhez köthető eseményt vagy személyeket. Rényi András a kraussi 

gondolatmeneten haladva kifejti, hogy „ ...A modernség jegyében a századfordulón egyfajta 

helyét vesztett szobrászat születik, egy mind elvontabban szimbolikus, funkcionálisan 
r r r r r r y 127 

mindinkább tértelen és tendenciájában önreferenciális plasztika." A modern 

emlékműállítás kudarcai, mint Rodin A popol kapuja és Balzac-emlékműve, Picasso 

Apollinaire-síremléke, amelyek vagy nem az alkotó akarata szerint készültek el, vagy nem 

arra a helyre állították fel őket, ahova tervezték, illetve a tény, hogy duplikátumaik különböző 

méretekben és anyagokban is léteznek, világítanak rá arra, hogy a századelőn megbomlani 

látszik az emlékmű belső logikája. Ennek a folyamatnak már-már parodisztikus 

kicsengéseként értelmezhetőek Segal hordozható gipszemlékművei. A gipsz mint a szobrászat 

átmeneti anyaga már semmit sem hordoz az örökkévalóság képzetéből, éppen ellenkezőleg, 

mintha ezek az a művek szándékoltan az enyészetnek készültek volna. 

Tételezzük fel, hogy helytálló a fenti, alapvetően kritikai interpretáció során feltárt 

gondolatsor alaptézise, miszerint a szobrászi modernség története elválaszthatatlan a modern 

emlékmű funkcióvesztésétől, és a modernség ott teszi üres és elvont fogalommá a 

szobrászatot, ahol átlépi az emlékmű belső logikáját128. De vajon ezzel valóban megbomlani 

látszik-e a szobor belső logikája is? Véleményem szerint aligha, mert azt talán soha senki 

nem vitatta, hogy a szobor elsősorban nem anyag, tárgy vagy test, a szobor elsősorban 

szellem: spirituális dolgok testi metaforákban. Egyszerűekben vagy bonyolultakban, teljesen 

mindegy, a lényeg az, hogy nem az anyag hozza létre a gondolatot, hanem a gondolat keresi 

meg az anyagát. Ebben az összefüggésben a szellem ereje az alkotó mint individuum 

totalitásának a képzőművészet racionális alépítményén átszűrődő, önnön létével való 

valóságos konfrontációjából áll, és a gondolat még véletlenül sem tévesztendő össze azzal az 

126 Krauss, Rosalind, E. (1999): „ A szobrászat kiterjesztett tere" in: Enigma, IV. évf. 20-21. sz., 99. p. 
127 Rényi András (1999): „A dekonstruált kegyelet." In: Rényi András (1999): A testek világa. Kijárat kiadó, 
Budapest. 178. p. 
128 Uo.: 177. p. 
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irodalmi alapú kritikai, netán filozofikus narrációval, amely a műhöz esetlegesen köthető, 

mivel a gondolat itt azt a szobrászati gondolatot jelenti, amely a szobor létrejöttének belső 

mozgatója, és amire kétségtelenül hat az anyag is. Mindez nem vitatja, hogy - a rendszerint fel 

nem tárt szobrászati gondolat és a mellékesen kezelt anyagi mibenlét mellett vagy vele együtt 

- a mindenkori műalkotás kapcsán megfogalmazható szellemi érték már végtelenül összetett 

képződmény, és különösen nem lenne értelme egy ilyen vitának akkor, ha szellemi és anyagi 

kérdésében Róbert Smithson ars poeticájában megfogalmazott szkepszist tekintjük 

mértékadónak: 

„A világ teljes mértékben önállóan alakul, az emberek eszményeitől függetlenül: 

embertelenül. A művészet pedig jószerével semmit sem változtathat rajta, hiszen vagy szellemi 

érték marad és akkor összebékíthetetlen a világgal, tehát semmi hatással nincs rá, vagy fizikai 
r r r ))129 »tárgyként« autonóm pusztulás áldozata lesz. " 

Eszerint ugyanis teljes mértékben lényegtelen a szobrász anyagválasztása, és csak a 

hiábavalóság az erénye annak a szellemi erőfeszítésnek, amely a spirituális dolgokat testi 

metaforákká alakítja fáradságos munkával. A modern emlékmű funkcióvesztése kapcsán a 

fentebb vázolt megállapítások mellett ez a gondolat is kihúzta a talajt a szobrászat klasszikus 

anyagválasztásai (a kő és a bronz) alól, és a figyelmet az efemer anyagok felé irányította, mint 

a korhoz (XX. század) adekvátabban tartozó gondolatok, irodalmi és filozófiai alapú 

narrációk lehetséges hordozói felé. A smithsoni szkepszisnek ez utóbbi megállapítás az 

egyetlen használható hozadéka, mivel hiábavalóság és hiábavalóság között meglehetősen 

körülményes különbséget tenni, bármekkora is a mértéke, és a világ önálló alakulásának az 

emberi eszményektől függetlenül embertelen volta sem több a kontrapozíciónál, amelynek 

árnyékában mindennemű emberi cselekedet megkapja a maga sajátságos fényét. Tökéletesen 

illeszkedik mindez a dantói dramaturgiába, ahol az efemer és/vagy az örökkévaló 

ugyanahhoz a történelmi jelentőségét vesztett játékhoz tartozik, és választásaink legfeljebb 

alkati beállítottságunkról tanúskodnak. 

Amennyiben saját magamra vonatkoztatom mindezt, és azt kutatom, hogy az anyagválasztás 

milyen alkati beállítottságot feltételez, akkor egy olyan kettősséget vázolhatok fel, amelynek 

alapját mindenképpen az örökkévaló preferálása képezi, ráadásul elsőként nem is a szobrászat 

irányából, hanem a festészet amúgy periférikusán kezelt területe, a fémlemezre égetett képek 

felől. 

129 Somogyi György: „Emlékművek az enyészetnek." in: Művészet, 1979. 09. 16. p. 

98 



Szívesen idézem ehhez Leonardo da Vinci egy gondolatát, amely éppen abból az elhíresült 

vitából való, amelyet Leonardo Michelangelóval folytatott a festészet vagy a szobrászat 

elsőbbrendűségéről: 

" Ami a szobrászat javára szól, az az idővel szembeni nagyobb ellenálló képessége, ámbár a 

festészet éppoly időtálló lehet. Ha vastag fehér mázzal bevont rézlemezre zománcfestékkel 

készítjük, azután meg tűzbe tesszük és ott kiégetjük, állagában még a szobrászatot is 

felülmúlja... Amennyiben a bronzszobrászat múlhatatlan, úgy a rézre meg a zománcra 

készített festészet is örök. És miközben a bronzszobor feketés, az ilyen festmény, mint 

korábban már említettem, csupa tarka és finom szín és végtelenül sokrétű. "13° 

1989 és 1994 között számos zománcfestményt készítettem a bonyhádi zománcgyárban, 

köztük nagyméretű kompozíciókat is, és éppen azok a gesztusok irányították figyelmemet a 

szobrászat felé, amelyeket részint a zománc hihetetlen időtállásával szemben igyekeztem 

megtenni (képek roncsolása), részint pedig azok, amelyek a képek térbe fordítására 

vonatkoztak. A Pécsi Képzőművészeti Mesteriskolába 1994-ben egy olyan programmal 

nyertem felvételt, amely a bronzszobrászaton belül kutatta a színes zománcozott felületek 

kialakításának lehetőségeit. A tűzzománc valójában fém és üveg sajátságos találkozása, így 

későbbi munkáimban ugyanannak az anyagi vonzódásnak a primér állapotát találtam meg. 

Innen már csak egyetlen lépés volt a föld alkalmazása, amelyből részint mindkettőt nyerjük, 

részint pedig az eredendően az örökkévalóság képzetét hordozó és hihetetlenül intenzív 

megjelenésű anyagok mellett az efemer kontrapozíciója, amelyben a kérlelhetetlen elmúlni 

képtelenség szétrobbantásának igénye foglalkoztatott. 

3.2.2. Üveg és fém - fém és üveg 

1999-ben Pécsett a Parti Galériában Kertészti Ágnessel közös tárlatot mutattunk be Üveg és 

fém - Fém és üveg címmel. Kertészfi Ágnes munkáit (37.kép) nem tudom sem az előképek, 

sem pedig a felkutatott párhuzamok közé besorolni, mivel alkotójukkal az a sajátságos 

kapcsolat alakult ki, hogy az üveget illetően mesteremnek tekintem, hiszen kétségtelen, hogy 

tőle tanultam a legtöbbet az üveg természetéről. Ugyanakkor azon műveinek nagy többsége, 

amelyek üveg és fém együtthangzására építenek, éppen abban az időben születtek, amikor 

együtt dolgoztunk. Erre a tényleges időbeli párhuzamra utalt a közös kiállítás címe is, 

felvillantva azt a különbséget, amelyet az alapvetően üveggel foglalkozó iparművész 

130 Tagebücher und Aufreichnungen, 2. Auflage. Leipzig, 1952. 670. p. 
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közelítése a fém felé, valamint az alapvetően fémmel foglalkozó szobrász közelítése az üveg 

felé jelent. Kertészfi vasból készült, készen talált, lepusztult, rozsdás ipari formákhoz 

komponált üvegelemeket, mégpedig azoknak a negatívoknak a kitöltésével, amelyeket ezek a 

formák eleve felkínáltak, így munkáiban nagyon tiszta formai és anyagminőségbéli 

kontrasztok születtek. Ezzel szemben az én kísérleteimben éppen fordított utat lehet 

felfedezni, hiszen készen talált üvegelemek köré építettem bronzelemeket, nem az üresség 

kitöltése, hanem a transzparens tömegesség befoglalása céljából, amely anyagi kapcsolatban a 

kontraszt két nemes anyag kontrasztja. Azonkívül pedig néhány korai munkámban az üveghez 

komponált bronzrész mellett én is alkalmaztam készen talált, bronzból készült ipari formákat, 

valamint öntőrendszerek részeit, s ezeknek a szobroknak inkább hátrányukra vált ez a sokféle 

formai minőség. Ezt a hibát igyekeztem később oly módon korrigálni, hogy a szobor minden 

eleme komponált lett a munkáimban, és így irányíthatóbbá vált az anyagi kontraszt mellett az 

értékelhető formai kontraszt lehetősége is. 

3.2.3. Tömeg és anti-tömeg dualizmusa 

Számomra az üveg és a fém egyidejű használata olyan szobrászi probléma felvetésére és 

kifejtésére adott lehetőséget, amelyet - úgy éreztem - eddig csak periférikusán érintett a 

praxis. Tisztában voltán azokkal az alapvetően Bauhaus kísérletekkel - például Moholy-Nagy 

László Fény-tér modulátora - amelyek a fény felől közelítve, az üveg tisztán optikai 

felhasználásával foglalkoztak, de nem ebbe az irányba szerettem volna haladni, mivel a 

kiindulási pontot mégiscsak a bronzszobor jelentette, így azokat a sajátosságokat kellett 

keresnem, amelyek ezeket a szobrokat jellemzik. 

Ilyen sajátosság az, hogy az esetek döntő többségében a bronzszobor tömegessége csak 

szobrászi értelemben valóságos, azaz pusztán jelzés értékű, hiszen bizonyos mérethatáron 

felül a bronzszobor nem tömör, hanem belül üres. Mindössze egy 3-5 milliméteres héjazat 

biztosítja a tömegesség illúzióját. Mindez egy teljesen zárt kompozíció esetében nem bír 

intellektuális izgalommal, még akkor sem, ha a szemlélő avatott, és ismeri a bronzszobrok 

ezen jellemzőjét. Ehhez az eltakart ürességhez képest jelentett izgalmat a tömeges üvegforma 

látható tömörsége. Azt gondoltam, hogy ha megnyitom a zárt bronzformát és ezzel a 

gesztussal leleplezem a tömegesség illúzióját, majd ehhez valódi tömeget illesztek, amely 

ugyanakkor átlátszó üveg, akkor olyan plasztikai szituációt kapok, amelyet tömeg és anti-

tömeg dualizmusa jellemez, s amelyben éppen ez a mozzanat a feszültség forrása. Tehát a 
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tömeg és anti-tömeg dualizmusa jelen esetben olyan együttállást jelent, amelynek alaptípusa 

egy áttört és nyitott bronzforma komponálása, ugyanannak a formának üvegből megvalósított 

zárt és tömeges változatával. A bronzelem nyitottságával és átjárhatóságával a tömegeséget 

teszi láthatóan virtuálissá. Az öntvény falvastagságúvá redukálásával szemben valóságos 

tömeget az üvegforma képvisel, amely pedig azáltal lesz analóg az átláthatóvá tett bronzzal, 

hogy az anyag természetes sajátosságai miatt át lehet látni rajta, azaz a belsejében olyan 

rajzolatok alakulnak ki, amelyek belső térbeli történéseket sejtetnek. Ebben a szituációban egy 

tömegeket és formákat mintegy elanyagtalanítva, kulisszaként megjelenítő bronzhéjazat 

ütközik a valóságos sűrűséggel és tömegességgel anyagszerűen megjelenő, de transzparens 

formával. Az a szobor, amely a fentebb vázolt plasztikai problémát egyértelműen és 

kizárólagosan önmagára vonatkoztatva mutatná be, vagyis valóban alaptípusa lenne ennek a 

problémának, soha nem készült el. Talán azért, mert túlságosan didaktikusnak éreztem, 

valamint azért, mert a héjszerkezetet elég gyorsan szárak váltották fel munkáimban, és az így 

kapott téri rajzolat ugyancsak hordozza ezt a plasztikai kontrasztot a tömeges, de átlátszó 

üveggel. 

3.2.4. Az üveg misztériuma 

Vannak anyagok, amelyekhez nehéz vagy inkább erőltetett lenne bármilyen misztikát 

kapcsolni, és a képzőművészet szempontjából szükségtelennek is látszik ezt megtenni. 

Ugyanakkor, ha valamely anyaghoz mégiscsak kapcsolódik misztérium - ilyen anyag 

mindenekelőtt az arany akkor azt véleményem szerint érdemes szem előtt tartani. A bronzot 

illetően a kellőképpen művelt köztudatban az a furcsa kettősség van jelen, hogy ez az az 

anyag, amiből vagy szobrot öntöttek, vagy ágyút, vagy előbb szobrot, aztán ágyút - így 

veszett oda a Pantheon bronz díszeinek nagy része - , jobb esetben megfordítva. Az üveg 

vonatkozásában viszont már sokkal többről beszélhetünk, mégpedig annak a sajátosságának 

köszönhetően, amit a fénnyel tesz. A fény a művészet története során jóval több, mint látható, 131 
sugárzó energia. A legteljesebb teória, amely a fénnyel kapcsolatban született, talán Suger 

126 A Suger-féle fényteológia alapját a Theologia Mystica képezi - amelynek megalkotását Szent Dénesnek 
tulajdonítják - , illetve a skolasztika neoplatonista tanai, leginkább Plótinosz művei és emanációs tana. Az apát 
által felállított koncepció szerint az épület teológiai alkotás. A földi hierarchiák legmagasabb szintjén álló 
apátságnak Isten minél nagyobb dicsőségét, ragyogását kell szétsugároznia, mert Isten maga a fény. A teremtés 
nélkül létező teremtő fényéből minden teremtmény részesül. A megvilágítás mértéke aszerint alakul, hogy Isten 
miként helyezte el a létezőt a hierarchiában, ahol helye immár megváltoztathatatlan. A legelső Lényből sugárzó 
fény, mely zuhatag módjára özönlik, egyben összefogja a teremtetteket. Áramlása ellentétes irányú mozgás 
kiváltója, mert annak mértékében, mennyire képes minden egyes lény magába fogadni azt vagy ellenállni az 
isteni fényességnek, történik meg a visszatükröződés, amely folyamatban a létezők sugározzák az Úr felé a 
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apát nevéhez fűződik, amelyet azért említek meg, mert Suger apát fény-teológiája is olyan 

koncepció, amely aztán programként vezérli a művészetet, jelen esetben a opus francigenum, 

a gótikus katedrális kialakulásának mozzanatait, a Saint Denis apátsági templom 

átalakításának módját, ahol jelentős szerep jut a nagyméretű, színes üvegablakoknak, s ezzel 

együtt az üvegnek mint anyagnak is. 

Azt is tudomásul kell vennünk: amennyiben az anyag nem alkalmas a misztérium 

befogadására, nem lehet beleerőltetni azt. Kérdés, hogy a kor emberének ebből a 

misztériumból mennyit hordoz még ma is, hordoz-e egyáltalán bármit is ez az anyag, vagy 

(tágítva ezt a problémát) bármely más anyag, amelyhez hasonló képzettársításokat köthetünk? 

Elég gyorsan megkapjuk a választ, ha feltesszük azt a kérdést, hogy vajon ugyanazok az 

értelmezési szintek működtethetőek maradnak-e akkor, ha bármely szobor anyagát 

tetszőlegesen megváltoztatjuk? Kétségtelenül nem, vagyis a szobor tartalmi vonatkozásai 

bizonyosan módosulnak, tehát a szobrászi praxisban használt anyagoknak van jelentést 

hordozó, de legalábbis jelentést módosító szerepe, amelyet vagy a mindennapi életben 

betöltött általános szerepük következtében kapnak, vagy pedig - mint az arany és az üveg 

esetében - kulturális hordalékként viszik magukkal. 

3.2.5. Az üveg a fény csapdája 

A fény a szobrászatban nem feltétlenül elsődleges szereppel bíró tényező. A festészet 

pontosan meghatározza saját, a képen belüli autonóm fényviszonyait, és bár a környezet 

fényintenzitása kétségkívül befolyásolja a kép láttatását, különös tekintettel arra a tényre, 

hogy a színek nem egyformán reagálnak a fényre, de a festő akarata szerinti alaphelyzet, ami 

a fények és árnyékok hangsúlyaiban jelen van, még gyengébb megvilágítás esetében is 

érzékelhető. Sötétben a kép megszűnik létezni. Ezzel szemben a szobor plasztikai 

hangsúlyokat hordoz, amelyek a fény hatására tárulnak fel, mi több, ezek a hangsúlyok a 

megvilágítás módjának függvényében át is helyeződhetnek, tehát a szobor látszólag még 

inkább kiszolgáltatott a fénynek. Ugyanakkor a szobor sötétben mégsem szűnik meg létezni. 

A "vérité interieure" nem más, mint a szubjektív benyomás, impresszió. Sokat idézett példa az 

életillúzió - mozgás - vizuális érzet és a valóság viszonyának szemléltetésére Géricault 

festménye (.Epsoni derbi, 1821.), amely vágtázó versenylovakat ábrázol mind a négy lábukat 

fényt. A teremtés aktusa egy önmagától történő felemelkedést valósít meg s ennek iránya a teremtés nélküli Lény 
felé mutat. 
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előre nyújtó helyzetben. A kiragadott pillanat rögzítése ellentmond a valóságnak, mégis 

tökéletesen kelti a mozgás illúzióját a nézőben. 

Rodin szerint a formák csakis a fény segítségével tárulnak fel, de a fény nem a "vérité 

interieure", nem a forma belső igazsága, nem a lényege, mivel a növekedés és a forma teljes 

valósága elsődlegesen a tapintás útján érzékelhető. Rodin szerint a szobrászat befogadói 

folyamatában a taktilis érzék prioritással bír a látvánnyal szemben, mivel olyan közelítési 

rendszer, amely a vizuális megjelenés változékonyságából adódó bizonytalanságot nem 

tartalmazza, ennélfogva tisztább. Rodin azt gondolta, hogy "saját bajunk, ha nem tapogatjuk a 

szobrokat"132. 

Adolf Hildebrand ennek ellenkezőjét fogalmazta meg, ő a szobrászat valódi, az érintési és 

tapintási érzékelésen alapuló normái helyett a vizuális és festői érték elsődlegességét 

hangsúlyozza. A dilemma nem oldható fel, mert a meghatározhatatlan állandóságot kellene 

felcserélni a meghatározott változni képességgel. 

Az a szobrász, aki az üveggel mint anyaggal operál, látszólag kénytelen a hildebrandi idea 

felé elmozdulni, mert szobrának lételeme a fény, hiszen az üveget tekinthetjük a fény 

csapdájának, mivel az üveg oly mértékben tudja visszatükrözni a fényt, hogy a szemlélőben 

azt az illúziót kelti, hogy tartalmazza azt. Egy ilyen szobor lényegileg és a szobrászi szándék 

szerint megszűnik létezni a fény hiányában. Más értelemben persze azt is mondhatjuk, hogy 

egy ilyen szobornak két élete van, mert nyilvánvaló, hogy plasztikai értelemben nem szűnik 

meg létezni. Részint erre a problémára is reflektál a doktori mestermunkám (44-46.kép), 

amelyet Csorna város egyik terén állítottak fel. E nagyméretű bronz-üveg kompozíció 

mintázott üveg-elemeit sikerült olyan sötétzöld színű üvegből megönteni, hogy alacsonyabb 

vagy nem megfelelő irányú fényintenzitás mellett nem fedi fel anyagi mibenlétét, mivel a 

körülötte lévő bronz-elemeket hasonló zöld színűre patináztam. Csak akkor ragyog fel az 

üveg, ha bizonyos szögben és bizonyos erővel éri a fény. 

Két dolog késztetetett arra, hogy foglalkozzam azzal az egyszerűnek látszó kérdéssel, hogy a 

szobrász vajon milyen anyagból készíti művét, s ha már abból az anyagból, akkor miért teszi, 

vagy mi ennek a következménye. Egyrészt az a tény, hogy a munkáim anyagválasztása inkább 

specifikus, mint megszokott, így fontosnak éreztem tisztázni ennek a specifikumnak a 

mibenlétét. Másrészt pedig annak az igénye, hogy felvillantsam, milyen messzire vezethet egy 

ilyen egyszerű és gyakran mellékesen vagy magától értetődő módon kezelt körülmény mint az 

anyag. 

132 Rodint több alkalommal előállították a Louvre teremőrei, mert a szobrász rendszeresen tapogatta a szobrokat. 
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3.3. A mozgás képzete és/vagy valósága munkáimban 

1999-ben a karlsruhei Akadémián bemutatott kiállítás után a következő, számomra nagyon 

furcsa kritikát kaptam: Németh Pálnak rá kellene írnia a szobraira, hogy azokhoz a néző 

hozzányúlhat, és hogy a szobrok mozogni képesek. Láttam magam előtt a táblát, valahogy a 

„Fűre lépni tilos" táblák mintájára, vékony piros szegéllyel, alumíniumból domborított 

betűkkel: szobrokat tapogatni nem tilos, vigyázat, mozognak". 

A szobrászatban a mozgás képzetének felidézése mint törekvés vagy igény sokáig alapvetően 

az emberi mozgás megjelenítésére korlátozódott, éppen annak a részrehajlásnak a 

következtében, amelyet korábban már kifejtettem, s amely az emberi testet tenné meg a 

szobrászat egyetlen témájává133. Könnyen hívhatnánk segítségül mindehhez Hekler Antal 

értekezését, aki számtalanszor beszél az emberi test (a szobor teste) helyes, illetve helytelen 

elrendezéséről valamely kifejezés vagy mozgási képzet függvényében. Emiatt aztán nehéz 

lenne tagadni, hogy a modern szobrászat nonfiguratív törekvései a statikus vagy dinamikus 

kompozíció szerkesztési elveit a figuratív sémák nyomán jelölték ki. A mozgás képzetének 

felidézése a szobor témájától függetlenül alapvetően kompozíció kérdése, és jelen esetben 

kompozíció alatt a térbeli irányok elrendezését kell érteni (vagyis a szobrászi szerkezetet), 

valamint a formák tömeghangsúlyainak a helyét. Ez utóbbi eszköznek inkább a mozgás 

képzetének fokozásában (vagy éppen ellenkezőleg: visszafogásában) van/lehet jelentős 

szerepe. 

Ha a képek szerkesztési elveit vizsgáljuk, akkor egyetérthetünk abban, hogy a képen 

elhelyezett egyetlen vízszintes vonal vagy vízszintesen osztott két mező mindenkoron a 

horizont képzetét kelti, azaz a szemmagassághoz képest elénk tárt tér határait mutatja, 

pontosan a szemünk elhelyezkedésének mintájára. Ugyanebben a kompozícióban megjelenő 

függőleges osztás szintén statikus elem: a nyugalmi pozíció, az egyszerű állás mintájára 

értelmezett megjelenés. A szobrászatban már csak az utóbbinak, a függőlegesnek van 

kizárólagosan mozdulatlan képzete, éppen amiatt, hogy az erőkifejtés nélküli testet egyedül a 

tömegvonzás, azaz a föld tömegközéppontja felé merőlegesen mutató erő uralja. Vagyis 

minden, ami ettől eltér, hordozza annak a lehetőségét, hogy hozzá valamely erő kifejtését s 

ezzel együtt a mozgást társíthatjuk. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb ilyen kompozíciós elem 

a diagonális lesz, mint ahogy az sem véletlen, hogy a barokk szóval jelzett korstílus -

133 Lsd.: jelen írás: 64. p. 
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amelyhez előszeretettel társítják az értelmezők a mozgalmas jelzőt - kedvelt eleme az átlós 

elrendezés volt. A diagonális ereje a függőlegestől való kitérésben, a nyugalmi állapot 

elhagyásában van, ami a statikus-dinamikus kontraszt alapja. A ferdén leszúrt oszlopról azt 

fogjuk megállapítani, hogy dől valamilyen irányban, amely irány a mozgás kijelölt iránya 

lesz. Amennyiben a plasztika szobrászi szerkezetének elemei egyetlen irányba konvergálnak, 

akkor - a ferdén leszúrt oszlop mintájára - azt mondhatjuk, hogy a plasztika egyenes irányt 

mutat, s ez lesz az a momentum, amellyel a mozgás képzetét kiváltja. Amennyiben a 

szobrászi szerkezet összetevői nem egyetlen irányt határoznak meg, akkor polarizált 

mozgásról beszélhetünk, amely egyben a kiegyensúlyozás lehetséges eszköze is, s amelynek 

végpontja a feszültségben tartott nyugalmi állapot, vagyis az a helyzet, amikor az erők-

ellenerők, irányok-ellenirányok kioltják egymást a szobron belül. Ezt a helyzetet sokkal 

inkább tekintem dinamikus nyugalomnak, amely nem téveszthető össze a statikus állapottal. A 

szobormű komponálásának gyakorlatában az egyenes irányú és a polarizált mozgás mellett a 

mozgás képzete felidézésének még egy eszközét említhetjük, s ez nem más, mint a keretbe 

foglalt mozgás, az önmagába visszatérő sor, amely az újrakezdés vagy a továbbfolytatás 

lehetőségét generálja. Ilyen a spirális elrendezés, a kör idézete és a csavarodás. Ha nagyon 

szigorú szeretnék lenni a saját magam által felállított terminológiával, akkor meg kell 

jegyeznem, hogy a keretbe foglalt mozgás tulajdonképpen speciális változata a polarizált 

mozgásnak, mégpedig annyiban, hogy a polarizáció előre meghatározott szabályok szerint 

alakul, s leginkább a Henry Moore által megfogalmazott egyhengeres szobrászat134 térbeli 

elrendezését követi. 

Tisztában vagyok azzal, hogy jelen írás a szobrászat és a mozgás problematikáját nem 

vállalhatja fel a maga teljességében, mindössze arra szorítkozik, hogy a térbeli kompozíció 

alapeseteit mint lehetséges eszközöket sorolja fel a mozgás képzetének felidézése 

szempontjából, jelezve azt, hogy ha jó néhány munkámhoz a mozgás képzete köthető, akkor 

ennek hol van az eredője. 

A mozgás képzete és a mozgás valósága nyilvánvalóan nem azonos fogalmak, ráadásul a 

mozgás valóságának nem feltétlenül kell, hogy együtt járnia annak megelőlegezésével, vagyis 

a képzet felidézésével. Számos olyan szobrot készítettem (Pókstratégia, Szabadság fokozatai 

I.-II., Mérleg, Átjáró) (38-40.kép), amelyek inkább statikus kompozíciók vagy legfeljebb 

feszültségben tartott nyugalmi helyzetek, mégis képesek arra, hogy megmozduljanak 

134 Moore,H. (1985), i.m., 14. p. 
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(természetesen ez is lehetséges szobrászi eszköz), miközben van olyan szobrom is (Kultikus 

kör) (41.kép), amely inkább csalódást okoz a nézőnek, mert oly erős a mozgás képzetének a 

felidézése, hogy ahhoz képest kiábrándító, hogy mégsem tud megmozdulni. 

Nem gondolom, hogy ezen művek nagy többsége mobil szobor lenne, mert általában a 

függesztésből következik a mozgásuk, és érvényesnek tekintem a korábban 

megfogalmazottakat, miszerint ebben az esetben a gravitációra és a tehetetlenségre építő 

viszony van az elemek között. Amennyiben a mobilitást mint a XX. századi szobrászat egyik 

határfeszítő megoldását elfogadjuk szobrászinak, akkor a függesztés valójában álmobil 

megoldás, hiszen a mozgás létrejöttéhez külső beavatkozásra van szükség, pontosabban 

fogalmazva egy ilyen tárgy inkább a mozgás lehetőségét hordozza magában, mintsem 

valóságos mozgást mutat. 

Mára a kinetikus szobrászat pontosan vázolta kereteit, és talán azt sem vitatja senki, hogy a 

mozgás aktusának - lehetőleg előre programozott módon - be kell következnie ahhoz, hogy 

erről beszéljünk. Azokban a munkáimban, amelyekben a mozgás lehetősége a függesztésből 

adódik, nincs biztosíték arra, hogy mindenképpen meg is mozdul a plasztika, mivel jelentős 

hibafaktort jelent, hogy a néző nem feltétlenül ismeri fel annak lehetőségét, hogy 

beavatkozhat. Ezt a kinetikus szobrászat nem engedi meg magának. A néző közreműködésére 

az interaktivitásra építő művészet számít inkább, miközben nyilvánvaló, hogy a két terület 

gyakran csúszik egymásra. Alexander Calder függesztett drótplasztikái számomra legalább 

annyira interaktív művek is, mint mobil szobrok, hiszen a finoman kiegyensúlyozott szerkezet 

már attól is megmozdul, ha a néző a levegőt hozza mozgásba pusztán azzal, hogy elmegy a 

mű mellett. Hasonlóképpen működik az Átjáró című munkám, bár jóval nehézkesebb 

szerkezet, mint Calder szobrai és mozgása sem olyan látványos, de számomra az adja ennek a 

szobornak az izgalmát, hogy anélkül reagál a néző mozgására, hogy azt ő feltétlenül 

észrevenné. Talán könnyelműségnek és hanyagságnak lehet tekinteni azt, hogy a mozgás 

lehetősége és a mozgatás szabadsága rejtve maradhat munkáimban, és igaza lehet a német 

kritikusnak. Mindenesetre abban biztos vagyok, hogy a ,A szobrokat tapogatni nem tilos, 

vigyázat, mozognak" tábla még egy darabig nem készül el. A mozgás valósága ezekben a 

munkákban nem öncélú, nem a mozgás szépségéért vagy valamely érdekesség megmutatása 

végett van jelen, hanem általában a talányossá tett jelentés szolgálatában áll, többlet 

információt hordoz, amit amúgy sem lehet felfedni kellő figyelem nélkül. 
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3.4. A jelentés árnyéka 

Dolgozatom alaptézisként állította- döntően George Kubler indíttatására-, hogy amennyiben 

megszabadítjuk a szemlélődést a jelentés nyűgétől, jóval közelebb juthatunk a plasztika 

legbelső mozgatórugóihoz, a szobrászati problémákhoz, amelyek a kifejezés módbéli pillérei, 

és elsődlegesen határozzák meg a művet, mert kizárólag belőlük következik a vizuális 

megjelenés mikéntje. Ebben az alaphelyzetben értelemszerű volt, hogy ez az írás eddig csak 

annyiban érintette a jelentés mezőit, amennyiben feltétlenül szükséges volt, s ezzel együtt 

mindvégig hangsúlyozta azt is, hogy természetesen a jelentés, vele a közlés funkciója nem 

választható le a műről, mint ahogy a művészet egyetlenegy, valaha volt funkciója sem 

választható le, legfeljebb azt állapíthatjuk meg, hogy valamely funkciók háttérbe szorultak. 

Vegyük elő még egyszer, utoljára a jól bevált blanketta-elvünket, de vigyázat: különös 

szituáció következik, ugyanis most a szobrász kénytelen magának felírni valamit, mert nem 

számíthat a velencei signoriára. Pontosabban fogalmazva: legfeljebb részlegesen teheti 

mindezt, valami távoli ígéretnek a fényében, amely úgy szól, hogy egyszer be fog jönni, de 

addig is tessék bátran részt venni azokon az össznépi tornákon, amelyek éppen arra hivatottak, 

hogy ha klasszikus tematikus igények merülnének fel - például valamely köztéri pályázat 

kiírásában -, akkor ki tudjuk elégíteni őket. Onnan tovább viszont már szabad a plasztika és 

szabad a közlés is. Szívesen puskáznék ebben a helyzetben, de legalábbis odasandítanék a 

szomszédra, hogy vajon mit ír fel a maga blankettájára? Talán valamely irodalmi alapú 

narrációt jegyez le, esetleg filozófiai tételeket rekreál - Ki vagyok?, Miért vagyok? Merre 

megyek? - netán fülel, mit súg a divat (Legyünk érzékenyek szociálisan?), vagy elkötelezett 

radikális a lelkem, és csak annyit jegyez le: Mi a művészet(l). Zavarba ejt ez a bőség, aztán 

hirtelen eszembe jut a megoldás, és azt írom a saját blankettámra, hogy: Csak árnyék. A 

jelentés árnyékként viszont lehet karakteres is, amiből pontosan érezzük, hogy valójában mi 

is, vagy lehet megtévesztő, amely a falon farkas s közben csak két kéz játszik. Csak én tudom, 

hogy nálam a jelentés árnyékának nincsen teste, azért nincs, mert eltüntettem, szándékosan. S 

hogy miért tettem? - hát azért, mert nem szeretném, hogy meglássa valaki a jelentés testét, 

amely mindig brutális, erőszakos, tolakodó és mezítelenül konkrét. Nekem csak az árnyéka 

kell, ami még megenged némi játékosságot, sok minden elrejthető benne, köztük a bőség 

teljes zavara is. Csak a módszert kell megtalálni hozzá, hogyan tüntessük el a jelentés testét, 

és miképpen tegyük talányossá az árnyékát. Nekem van egy módszerem: a szokatlanság az 

alapja és az elbizonytalanítás vezérli. 
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3.5. A szokatlanság prioritása az „elbizonytalanítás" eszközével 
"Állíts valamit, és én megcáfolom"135 

Kertészti Ágnes a következő történetet mesélte el 1998 nyarán: A reflexió a páternoszterre 

című szobrom felállításának másnapján a fűnyíró ember (pontosabb információm nincs a 

kilétéről) a szobor körül végezte munkáját. Illetve csak végezte volna, mert kétpercenként 

megállt, nézte a szobrot, dünnyögött valamit maga elé, aztán folytatta a fűnyírást. A sokadik 

megállás után nem tudta tovább magában tartani a véleményét és odakiátott Kertészfmek, aki 

az épület előtt várakozott -„ En nem tudom mi ez, de nekem nagyon tetszik." Szerény 

pályafutásom legkedvesebb kritikája ez, s csak azért került ide, mert minden benne van, amit 

véleményem szerint a szobrásznak a munkáján keresztül el kell érnie ahhoz, hogy 

viszonylagosan nyugodt lehessen. Nem az a fontos, hogy történetesen tetszett a mű, sokkal 

lényegesebb, hogy megállította a befogadót és dünnyögésre késztette. 

A beazonosítás kényszere a befogadó vagy szemlélő számára mindig az első közelítés marad, 

és az értelmezésben csak akkor tud a számára egyébként kevésbé biztos, a tudatalatti 

területeket mozgató vagy elvonatkoztatott kapaszkodókat keresni, amikor azzal a zavarral 

találja magát szemben, hogy az adott tárgyról nincs konkrét előképe, illetve akkor, amikor a 

tárgy egyszerre több előképet is felidéz, több jelentésmezőt is képes mozgásba hozni, de 

egyiknek sem feleltethető meg teljes mértékben. Giacometti, amikor leginkább szürreálisnak 

tartott művét, a „Palota hajnali négykor"c. alkotást készíti 1932-33-ban, a következőket írja: 

"Miután a tárgy létrejött, olyan dolgokat vélek felfedezni benne átalakultan és új 

környezetben, amelyek mélyen megindítottak, gyakran anélkül, hogy tudatában lettem volna, 

olyan formákat, melyeket magaménak érzek, de gyakran anélkül, hogy azonosítani tudnám 

őket, s ez még inkább felkavar. "l36 

A gondolat két irányt is felvet: az egyik a tudat által nem kódolt, a tudatalattira ható, elemi 

formákra vonatkozik, és arról szól, hogy a szobor olyan eleme került a figyelem 

középpontjába, amely a gondos megalkotás ellenére is felfedezetlen és meg nem értett terület 

maradt. A másik pedig illusztrálása annak, milyen módon kerül egy motívum a megszokottól 

eltérő környezetbe, vele egy másik jelentés vonzatába a költői metafora felidéző erejével, a 

plasztikai metafora valóságában. 

135 László Károly, műgyűjtő 
136 Read, H. (1964): i.m., 151. p. 
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Ha az elbizonytalanítást mint eszközt tekintjük, akkor a jelentés-elhomályosítás, a 

többrétegűség, a szobor idézetrendszerének többszörös allúziói elsődleges mozgatókká válnak 

az alkotásban, amely mint folyamat a következő Herbert Read-idézetben érheti el végpontját: 

„ A szürrealista szobor térben megalkotott pontos szerkezet, ami semmire sem jó, de mélyen 

felkavar".137 S ebből az idézetből csak a szürrealista szó hagyható ki. 

A fentieket tekinthetjük alkotói programnak még azzal a kritikával is, amely mindennek az 

öncélúságát teszi meg hibának, miközben talányosságával azt a manierista szemléletmódot 

idézi, amely azért bonyolította a mitológia kevésbé ismert passzusaira való utalásokkal a 

művet, hogy csak a legműveltebbek érthessék. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a mindenkori 

befogadó közelítéseinek csak töredékét garantálhatja az alkotó, s mindez nem több annak a 

sokat hangoztatott tételnek a belátásánál, miszerint a műnek az alkotó szándékától függetlenül 

önálló élete lehet, amelyet a különböző értelmezések alakítanak gyakran határtalan 

szorgalommal, de sohasem határtalan lehetőségekkel. 

A szabad plasztika, amely utalásrendszerében eleve olyan formavilágot vázol fel, amelynek 

nincs konkrét előképe, és minden közlését anyagnak, térnek és formának rendeli alá, látszólag 

eleve jobban birtokolja az értelmezés szabadságát is. Valójában viszont éppen ezzel mond le 

róla, ugyanis az értelmezés csak akkor tud szabad lenni, ha megfelelő kapaszkodókat talál, 

amelyekhez saját rendszerét rögzíti, ezek hiányában csak olyan hálót vázolhatna, amelyben 

minden állításhoz hozzátartozik(hat) annak cáfolata is. Márpedig az értelmezés ilyet nem 

vázol, ezt a könnyelműséget csak a mű engedheti meg magának, de mielőtt azt gondolnánk, 

hogy így végképp parttalanná válhat a történet, ne felejtsük el, hogy minden szobornak van 

egy alkotói olvasata, amely lehet bár hibás is, és bolyonghat magányosan a logika 

útvesztőiben úgy, hogy soha nem kerül felszínre, mégis létezik. S puszta létével megelőlegez 

minden értelmet, amelyet a későbbiekben kapcsolunk a műhöz. 

Az alkotói olvasat magánya vagy még inkább magára hagyatottsága kiváló alkalom lenne 

arra, hogy pontot tegyünk dolgozatunk végére, hiszen ezzel sikerült ismét összekapcsolni azt, 

amit korábban csak azért választottunk szét, hogy a szobrászat természetét pontosabban 

rajzoljuk meg. Mégsem tehetjük meg, mert hiányozna annak a reflexe, amit a szobrász mint a 

szellem embere és a szobrász mint az anyag embere kettőssége jelent. 

137 Uo.: 151. p. 
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3.6. A kézműves cinikus mosolya 
- Fiatalember, kifestené a fürdőszobánkat? 

- Ne haragudjon, én szobrász vagyok, nem festő! 

- Ne mondja már nekem, maga festő, látom a ruháján. 

A fenti dialógus a Fondéria öntöde közelében lévő vegyesbolt előtt hangzott el, ahova gipszes 

munkásruhában mentem. Nem hitték el, hogy én nem azzal a munkával foglalkozom, hanem 

valami mással, ami megtévesztésig hasonlít ugyanarra a munkára. Azzal együtt, hogy nem 

hazudtam annak az idegennek, azt gondolom, hogy az a munka, amit végzek, nem csak hogy 

hasonlít arra a munkára, de adott esetben pontosan ugyanaz, és ugyanaz a hozadéka is, mint 

minden tisztességesen és örömmel végzett munkának. Megdöbbentő őszinteséggel és 

hitelességgel tárja fel ezt a problémát Varga Ferenc szobrászművész a kiotói Művészeti 

Egyetemen írt, A szoborfaragásról a technokultúra és a tömegmédia korábari38 című doktori 

disszertációjában. Varga a jó munkában lelt létörömöt a szobor minőségének egyik 

forrásaként nevezi meg. Miután kimutatja a munka fogalmának jelentésváltozásait, sérülését, 

amelynek során a létfenntartáshoz szükséges mechanikus, lélektelen és öröm nélküli robottá, 

azaz gépies cselekedetté vált, majd szembeállítja ezt az állapotot a munkát hivatástudatból 

végző emberrel, aki abban valódi örömét leli benne, azt állítja: ,A jól végzett munkával olyan 

öröm jár együtt, amelynek ontológiai jelentősége van. A munkától nyert létöröm aspektusai a 

tudás öröme és a működés öröme. Ez a munkától nyert létöröm visszatükröződik a szobron és 

a szobor szobrászi értékévé válik. "139 Varga hasonló gondolatokat talál Ananda Kentish 

Coomaraswamy műveiben és Jean Baudrillard-nál. Coomaraswamy a múzeumi tárgyak és az 

áruházi tárgyak közti különbséget az elhivatott tevékenység fogalmával látja leginkább 

megvilágíthatónak. Baudrillard szerint pedig az ember működését a gépek működésétől a 

működés mámora, az öröm különbözteti meg. Joggal merülhet fel az olvasóban, hogy vajon 

mi értelme van újrarajzolni a tradicionális társadalmak kézműves mesteremberének 

romantikus figuráját, akinek a munkáját művészettel töltötte meg a létöröm? 

Mert mindent érdemes újrarajzolni, ami a figyelembe veendő lehetséges szempontok közül 

túlságosan elhalványodott. És talán érdemes egyetlen pillanatra beereszteni a folyton kiürülő 

koncepciók világába egy igazi kézművest, aki cinikus mosollyal a bajsza alatt, hátratett 

kézzel, érzéketlenül sétál ebben a világban, és legfeljebb akkor csóválja a fejét, ha tárgyakkal 

találkozik. Ez az ő szabadsága. Nem kell komolyan vennünk, s én mégis azért venném 

138 Varga Ferenc, (2004): A szoborfaragásról a technokultúra és a tömegmédia korában. Kiotói Városi 
Művészeti Egyetem, Képzőművészeti kar, Doktori dolgozat 
139 Uo.: 11. p 
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komolyan, mert ez a figura ott van minden valamirevaló műteremben, s otthagyja a 

kéznyomát minden technológiai folyamatban, amely a szobor megszületésében mint munka, 

az a munka, amely ugyanazzal a munkával azonos, jelen van. 

3.6.1. A technológia szoborformáló sajátosságai 

A fémszobor - abban az esetben, ha bejárjuk a klasszikus eljárások teljes sorozatát -

négyszer140 születik meg, de ha az utat rövidíteni szeretnénk, akkor is legalább kétszer kell 

megalkotnunk, s a bronzszobor e technikai sor által egyedülálló a különböző képzőművészeti 

tárgyak típusainak sorában. Ennek a ténynek nem feltétlenül kell bármilyen jelentőséget 

tulajdonítani, mert egyrészt azt mondhatjuk, hogy nincs szó másról, mint a technológia 

állomásairól, másrészt pedig mindez lényegtelen, mivel kizárólag a végeredmény fog vagy 

nem fog műalkotásnak bizonyulni. Ugyanakkor ebben a folyamatban az oly törékenyként 

kezelt alkotói folyamat látszik erősödni és gyengülni. Részint erősödni, mert négy 

alkalommal kell vagy lehet ugyanannak a jelenségnek az anyagi váltásai ellenére az eredetire 

szorítkozni, részint pedig gyengülni, mert négy alkalommal kísért az eredeti 

megváltoztathatóságának lehetősége az anyagi váltások inspirációinak kereszttüzében, 

valamint az elmúló idő érlelő sajátossága miatt. Természetesen mindez csak akkor jöhet létre, 

ha a szobrász önmaga végzi ezeket a technológiai folyamatokat, tehát ha találkozik az anyagi 

váltások állapotaival. Az a kérdés ebben az esetben, hogy mikor tekintjük késznek a szobrot, 

melyik állapota jelenti a megérlelt végsőt? 

Véleményem szerint önbecsapás azt gondolni, hogy a plasztikai gondolat körül forgó értelem 

elfáradása és összeomlása egy befejezettként kezelt stádiumban azonos lenne a megérleléssel, 

mivel még azoknál a szobrászoknál is felmerülhet a későbbiekben a változtatás igénye, akik a 

mintázás befejezésével a további technológiai folyamatok során csak a felületek és a formák 

eredeti állapotának megőrzésért izgulnak. Vagy pedig ha a megérlelés mégiscsak ennek a 

szellemi összeomlásnak az eredménye, akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy alkalmas 

lesz-e ugyanaz a szellem szétfeszíteni az egykor felépített érvelés tárgyiasult és kövületté vált 

maradványait, hogy eljusson a megváltoztatás akaratáig, mi több, be is teljesítse azt. 

A szobrász tehát, aki ezzel a technológiával dolgozik, a munkafolyamat során számos 

alkalommal avatkozhat(na) be a végső állapot rögzítésébe úgy, hogy a felsorolt lehetőségek 

140A viaszveszejtéses bronzöntéssel készülő fémszobor klasszikus anyagi áttételei a következők: agyag - gipsz -
viasz és bronz, ebből a sorból a viasz és a bronz azok az anyagok, amelyek kihagyhatatlanok az eljárásból. 
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mellett ezeknél komolyabb kísértések is jelen vannak, amelyeket az alábbi négy pontban 

foglalok össze: 

1. Az első rácsodálkozás a technológia új nézőpontokat létrehozó hatására akkor történik, 

amikor a szobrász elkezdi a sokszorosító negatív forma készítését, és ezzel egy új formát 

illeszt a szoborhoz, mégpedig olyat, amely követi a plasztika mozgását, de felületében és 

formaértelmezésében eltér tőle: egyszerűsíti és összefogja azt. A negatív forma-készítés 

belső szabályaiból adódik, hogy a plasztika erővonalait, formaválasztó éleit, átfordulási 

pontjait használja. Ez a záloga annak, hogy funkcionálni tud, ugyanakkor éppen ezért 

értelmes marad a hozzáillesztés mint önálló plasztikai fogalmazásmód, mivel megtartja a 

plasztika belső rendjét. 

2. Folyamatosan felmerült a viaszveszejtéses bronzöntés gyakorlatában, hogy bármely 

szoborformához épített öntőrendszer nagyon izgalmas és valós szobrászi világot illeszt az 

eredeti tárgyhoz. Ennek a szobrászi világnak a különössége abban áll, hogy miközben az 

építési elvei a technológia szabályai szerint alakulnak, de a rendszer struktúráját egy adott 

tárgy, a szoborforma determinálja. Az a tény, hogy ezt a rendszert többé-kevésbé minden 

szobrász használja, és ezáltal majdnem minden szobornak van ilyen típusú fázisa, általában 

visszarettenti az alkotót attól, hogy megtartsa az öntőrendszert. A művészettörténészek sem 

tulajdonítanak különösebb figyelmet ennek a lehetőségnek s nem is említik, pedig egy 

gyakran citált Picasso-szobornál komponális elemként maradt meg az öntvény tölcsére. 

Picasso 1914-ben készített Abszintos pohár című, viaszminta alapján öntött 22 cm-es 

szobráról van szó (42.kép), amely mint az első montázsszobor - azaz készen talált tárgyak 

együvé komponálásával készült alkotás - írta be nevét a szobrászat történetébe141. Több 

munkámban is megtartottam ezt az elemet, mert úgy éreztem, hogy az öntőrendszer 

felépítésével ugyan egy másik, de az eredetinél izgalmasabb kompozíció született. 
• 142 

3. A viaszszobrot az öntőrendszerrel együtt a eljárás olasz eredetű gyakorlatában sajátságos 

formába ágyazzuk, amellyel izgalmas formát építünk fel a viaszszobor köré. A beformázott 

szobor mint jelenség, önálló plasztikai értékű, azzal a többlettudással, hogy a belsejében 

van valami, ami a vizuális művészetben mindaddig értelmetlen, ameddig nem látható. Az 

építés módja a fecskék fészekrakásához hasonló, felületén őrzi a kisebb elemekből 

készülés jegyeit, ugyanakkor követi az eredeti szobor jellemző téri mozgásait, de túlontúl 

141 V.ö.: Read, H. (1964): i.m.,. 58. p. 
142 Ezen a ponton különbséget kell tenni az olasz formázási gyakorlat és a német között, ugyanis ez utóbbi 
egyszerűen egy hengerformájú sémát használva önti körül a viaszt. 
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nagyvonalú ahhoz, hogy a forma elkészültével egyértelműen következtetni lehessen arra, 

amit tartalmaz. Mintha készülésének ebben a fázisában minden leendő bronzszobor 

egyetlen ősformához kezdene hasonlítani, miközben nagyon keveset, de őriz a saját, egyedi 

vonásaiból. 

4. Az utolsó momentum, amely említésre érdemes, részben már túlmutat a technológia 

szoborformáló sajátosságain, illetve nem kizárólag a technológia képes a létrehozására, s 

ez a momentum: a hiba. Azaz, amikor az eljárás során olyan hiba csúszik a folyamatba, 

amely meghiúsítja az eredetileg tervezett tárgy létrejöttét, és valami más születik, ami a 

későbbiekben átveszi az eredeti helyét, és önmagát eredetiként képes elfogadtatni. Hitosi 

Kimura japán szobrász "untitled" című sorozatában az avatatlan szem is könnyedén 

felfedezheti a hibát: olyan installációszerűen kiállított szobrokat kell elképzelni, amelyek 

egyazon tárgyról készült öntvények, melyek közül egyik sem folyt ki teljesen. Az avatott 

szem pontosan tudja, miért nem folytak ki ezek tárgyak143, és azt is tudja, hogy az ilyen 

típusú öntvények esetében nagy a valószínűsége annak, hogy nem folynak ki, tehát nem 

kételkedem abban, hogy valódi hibáról van szó. Viszont ennél fontosabb, hogy a sorozat 

későbbi elemeinél szembetűnő a törekvés a hiba előállítására, s ezzel a véletlen mint 

szoboralakító erő kapott teret, a szó legszorosabb értelmében is. Természetesen a véletlen 

közreműködése önmagában még nem garantálja, hogy kiváló alkotások születnek, de 

kétségtelen, hogy a technológia alkalmazása során elkövetett hiba önálló megjelenést 

eredményezhet és inspiratív lehet a további szobrok létrehozásában. 

3.6.2. „Outsider" 

Mindössze a levegőben lógna mindaz, amit a technológia szoborformáló sajátosságairól írtam, 

ha nem támasztanám alá a már felsorolt példákon túl egy olyan munkával is, amely direkt 

módon keletkezett ebből az eljárásból. 1999 őszén a Közelítés Galériában egy 150 cm 

átmérőjű, 250 cm magas - padlótól plafonig tartó - tornyot építettem (43. kép) ugyanabból az 

anyagból - gipsz, téglapor - és ugyanazzal a módszerrel, amivel a bronzszobrok öntőformái is 

készülnek. így ez a munka pontosan olyan volt, mint egy hatalmas félkész bronz öntőforma. 

A galéria padlózatát téglaporral terítettem be és két videókamerát szereltünk fel a teremben. 

Az egyik kamera a vörös torony belsejébe került a plafonra, a másik azon kívül, a várható 

143 Téglatesthez (dobozforma) illesztett organikus elem képezte volna az eredeti tárgyat, de a doboz fala nem 
folyt ki, aminek három oka lehetett: (1) hidegfolyás, (2) nem egyenletesen telítődött az öntvény fémmel, (3) nem 
biztosítottak a fém gázainak (maggázok) elvezetési lehetőséget, ezért azok zárványt képezetek az öntvény 
falában. 
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közönség fölé. A két kamera képét egy monitorra montázsoltuk, amelyet úgy helyeztünk el, 

hogy csak az utcáról, odakintről lehessen látni. Könnyű kitalálni, mit láthatott az utca embere 

a monitoron: egy nagy vörös torony alján bizonytalanul ténfergő, beszélgető embereket. Ez a 

mű egyetlenegy este volt látható, másnap szétromboltuk a tornyot és konténerbe került. 

114 



3.7. Összegzés a harmadik fejezethez. 

Pasquale Santoro: Perché non fai bijou per vendere? 

Németh Pál: Faccio perö, non piccoli, ma grandi! 

Túlságosan hosszúra nyúlt ez az utolsó fejezet - amely az önreflexiót vállalta feladatként -

ahhoz, hogy összegzésként felidézzük sarokpontjait, s annál inkább sem teszem ezt, mert csak 

írói szándéktól hajtva - amelyet mégiscsak egy szobrász követ el - igyekeztem több-kevesebb 

sikerrel folyamatossá tenni a gondolatsort. Valójában sokkal inkább fragmentumok ezek, 

olyan állóképek, amelyek akkor villannak fel, amikor körülnézünk egy teremben, ahova 

történetesen a saját szobraink kerültek. Igyekeztem ezen felvillanó állóképek elemzésekor 

folyamatosan kitekintéssel lenni azokra a problémákra, amelyek tágabb értelemben érinthetik 

a szobrászatot, mintsem azokat kizárólagosan a konkrét tárgyakhoz kötni. Mindez nem 

valamiféle szégyenlősség okán történt, sokkal inkább annak belátásával, hogy az első két 

fejezetben, de különösen a másodikban leírtakat is az az álláspont vezérli, amely a saját 

magam által művelt és megélt szobrászat sajátja, így képmutatás lett volna úgy tenni, mintha 

ahhoz képest ezek mások lennének. Közelebb járunk az igazsághoz, ha azt állítjuk, hogy 

azokhoz a problémákhoz képest, amelyeket a második fejezetben fejtettem ki, a harmadik 

fejezet felvetései inkább részletkérdéseknek minősülnek. Ezek tárgyalásához csupán ürügy a 

saját munkákra való fókuszálás, nyilván azzal együtt, hogy érvényességük nem vitás 

számomra. S miután lelepleztem ezt az összefüggést - amelyre az olvasó magától is rájöhetett 

- , illetve jeleztem, hogy jelen passzus folyamattá tett részletek sora, maradva a 

fragmentumokból való építkezésnél, egyetlen említésre érdemes momentum maradt, amely 

nem más, mint a fentebb idézett dialógus magyarázata. 

Pasquale Santoro egy baráti beszélgetés során azt kérdezte tőlem, hogy miért nem csinálok 

ékszereket eladás céljából, mintegy alternatívát nyújtva a megélhetésre. Santoro és Mannucci 

is rendszeresen készítettek ékszereket, a szó valódi értelmében, gyakran aranyból vagy 

ezüstből, amelyek valóban tekinthetők szobraik kicsinyített másainak, de legalábbis 

nyilvánvaló kapcsolatokat mutatnak ékszereik a szobraikkal. Már Készman József, mint az 

első függetlennek tekinthető kritikus megállapította munkáimról, hogy ékszer jellegűek, 

amelynek oka nyilván az anyaghasználatban van, de nem csak ő jegyezte meg ezt ezen 

tárgyak kapcsán. Soha nem zavart ez a megállapítás, de sokáig semmit sem tudtam kezdeni 

vele, mert ha követjük Mannucci vagy Santoro módszerét, és inverz eljárásként lekicsinyítjük 

ezeket a műveket, akkor véleményem szerint nem lesz belőlük használható ékszer - sem 
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bross, sem medál, sem fülbevaló. Számomra az ékszer nem napjaink töménytelen 

bizsumennyiségétjelenti, amelyet kizárólag ízlésünk szerint hordunk, hanem azt a szerepét az 

ékszernek, amely még pontosan jelölte ki viselőjének családi, társadalmi, rang szerinti, 

mitikus és vallási hovatartozását, s ezzel része volt egy olyan koordinátarendszernek, 

amelyben többlet-információt, ha úgy tetszik, jelentést hordozott. Bár sokszor csábított annak 

a lehetősége, hogy az ékszerek ezen elfelejtett funkciója nyomán valamiféle kvázi szellemi 

tőkét gyártsak a munkáimhoz, mégsem tettem meg és most sem teszem. Pusztán elképzelek 

egy csinos római dámát, amint elegánsan szórakozni indul, blúzán egy Mannucci-brossal, 

amely megtévesztésig hasonlít egy sokkal nagyobb Mannucci szoborra. A dáma azokon a 

köveken lépked, amelyek kétezerötszáz év történelmét látták, ugyanennyi időt a művészetből 

is, de ezzel a ténnyel gyakorlatilag mindent láttak dicsőségről és elmúlásról, és most egy 

Mannucci brosst látnak. La storia continua...a történet folytatódik, így én sem 

válaszolhattam mást Pasquale Santoronak, minthogy csinálok (ékszereket), de azok nem 

kicsik, hanem nagyok. 
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3 éves képzésben vett részt. Abszolutóriumot 2002-ben kapott. Mestere: Rétfalvi Sándor szobrászművész, 
egyetemi tanár. 
2003-tól kinevezett egyetemi adjunktus. 
Tagja a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének, valamint a Pécs - Baranyai Művészek Társaságának. 

Egyéni kiállítások 

- 1993 Chicago, Around the Coyote Arts Festival 
- 1993 Pécs, Apáczai Galéria 
- 1993 Csorna, Művelődési Ház 
- 1994 Kapuvár, Rábaközi Galéria 
- 1994 Beled, Művelődési Ház 
- 1998 Szombathely, 7Art's Galéria, "Egy híján húsz" 
- 1998 Kaposfured, Kaposfuredi Galéria (László Levente) 
- 1999 Csorna, Művelődési Ház, 
- 1999 Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Ház, "Megfagyott tűz" 
- 1999 Karlsruhe, Staatliche Akademie der Bildenden Kunste, "Erasmus" 

(Fernando Silva, Guida Oliveira, Sarah Glenny) 
- 1999 Pécs, Parti Galéria, "Üveg és fém - fém és üveg", (Kertészfy Ágnes) 
- 1999 Pécs, Közelítés Galéria, "Outsider" 
- 2000 Pécsvárad, Samu Géza Múzeum 
- 2001 Szombathely, Művészetek Háza 
- 2002 Krakkó, Galéria Osrodka, Sródmiejski Osrodek Kultury 
- 2005 Szentendre, Rodin Galéria „Mérleg-Hinta" 

Fontosabb csoportos kiállítások: 

- 1991 Pécs, JPTE Aula 
- 1991 Budapest, Alfa Romeo Galéria 
- 1992 Budapest, Gaál Imre Galéria, Tavaszi Tárlat 
- 1992 Nürtingen, Városháza 
- 1992 Kőszeg, Várgaléria 
- 1992 Bruscue, Városi Múzeum 
- 1993 Budapest, Hadtörténeti Múzeum 
- 1994 Budapest, Gaál Imre Galéria, Tavaszi Tárlat 
- 1995 Graz, Johanneaum 
- 1996 Budapest, Art-Expo 
- 1996 Pécs, Pécsi Galéria 
- 1996 Nagykanizsa, Rétfalvi Sándor és tanítványai kiállítás, Művelődési Ház 
- 1996 Pécs, JPTE Aula, Millecentenáriumi emlékkiállítás 
- 1997 Pécs, Pécsi Galéria 
- 1998 Budapest, Art-Expo, Műcsarnok 
- 1998 Pécs, Pécsi Galéria 
- 1998 Pécs, Parti Galéria, Mini-plasztika tárlat 
- 1999 Konstanz, Galerie der Universitat Konstanz 
-1999 Karlsruhe, "Grauzone-Reflexionen zum Krieg", Staatliche Akademie der 

Bildenden Kunste 
- 1999 Pécs, Pécsi Galéria 
- 1999 Hamburg, Priváté Galerie Plewisat 
- 2000 Silkós, Siklósi Szalon 
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- 2001 Pécs, Pécsi Galéria 
- 2001 Siklós, Siklósi Szalon 
- 2001 Pécs, Múzeum Galéria 
- 2002 Pécs-Baranya-megyei Művészek Társasága, Városi Képtár, Zalaegerszeg, 
- 2002 Siklósi Szalon, Siklós 
- 2002 Pécs-Baranyai Művészek Társasága, Lipótvárosi Újgaléria, Budapest 
- 2003 Siklósi Szalon, Siklós 
- 2003 Budapest, Siklósi Szalon kiállítása, Duna Galéria 
- 2003 Tihany, Pécs-Baranya-megyei Művészek Társasága, Bencés Apátság Galériája, 
- 2003 Tatabánya, In Memóriám Egon Schiele, Kortárs Galéria 
- 2004 Arad, Kisplasztikái Biennálé 
- 2005 Budapest, Ernst Múzeum, Szabad Művészetek Doktora 
- 2006 Moszkva, Magyar Kulturális Központ, Siklósi Szalon tárlata 
- 2006 Róma, Római Magyar Akadémia, Ösztöndíjasok tárlata 

Szimpóziumok 

- 1997 Pécs, I. Bronzöntő Szimpózium (asszisztencia) 

- 1998 Pécs, II. Bronzöntő Szimpózium (asszisztencia) 

Művek középületben, köztéren és gyűjteményben: 

Beled, Községháza 
Budapest, Grassalkovich utcai Altalános Iskola 
Harkány, Fürdő-galéria 
RS Áruház, Budapest 
Pécs, PTE Rektori Hivatal 
Budakeszi, Kálvária domb 
Pécs, JPTE Művészeti Kar, Szoborpark 
Szombathely, Semmelweis utca 19., épületplasztika 
Csorna, Andrássy út, köztéri szobor 

Bruscue, Városi Múzeum 
Pécs, Dominikánus Ház 
Hamburg, Priváté Galerie Plewisat 

Ösztöndíjak, díjak 

- 1997 DLA ösztöndíj 
- 1999 Erasmus-Socrates ösztöndíj, Karlsruhe , Staatliche Akademie der Bildenden Kunste 
- 1999 Parti Galéria, Mini-plasztikai tárlat díja 
- 2000 Siklósi Szalon díja 
- 2004 Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíja 

Színházi munkák: 

- 2004 Pécs, Pécsi Nemzeti Színház, Rudolf Hess tízparancsolata - díszlet és látványtervezés 
- 2004 Pécs, JESZ, Napos oldal - díszlet és látványtervezés 
- 2005 Pécs, JESZ, Tartuffe - díszlet és látványtervezés 

Publikációk: 

- 2000 A párhuzamosság analógiája és/vagy az azonosság metaforája 
(Krámli Márta: „Térszervezés" című kiállításáról), Echo, 2000/3 
- 2001 Testközelből (Hamisnapló a pécsi bazilika bronzkapujának készítéséről) Echo, 2001/2 
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1. Bernd és Hilla Becher: 
Dura bellezza (2004) 

2. Masaccio és Masolino: 
Crocefissione 
Róma, San Clemente. 

3. Marcel Duchamp: Forrás (1917) 
Róma, Nemzeti Múzeum. 

4. Pablo Picasso: Guernica (1937) 



7-8. Centrale Montemartini Múzeum, Róma. 

5. Krámli Márta, Németh Pál: 
Az asztal rövidtávú emlékezete 
(2004) Az eredeti állapot. 

6. Krámli Márta, Németh Pál: 
Az asztal rövidtávú emlékezete. 
(2005) "kicsomagolva" 



9. Donatello: Gattamelata (1447-50) 
Piazza del Santo, Padua. 

11. Willendorfi Vénusz 
(kb. ie. 23000) 

10. Csepregi Balázs: 
Zip/Vasárnap (2003) 

12. Diplyon váza (ie. 8. század) 

13. Constantin Brancusi: 
A világ kezdete (1924) 



14. Piazza del Campidoglio, Róma. 

15. „La Cittá Moderna" 
részlet a kiállításból 
Colosseum, 2005. Róma. 

16. Pablo Picasso: 
Drótkonstrukció (1930) 
Apollinaire síremlékének terve 



17. Ranofer (ie. 2400) 
Kairó, Múzeum. 

18. Teneai Apollo (kb.: ie.550) 
München, Glyptothek. 

19. Polykletos: Doryphoros 
(kb.: ie. 440) 
Nápoly, Nemzeti Múzeum. 

20. Terme di Caraealla, 
(ókori római fürdő) 
Róma. 

21. Auguste Rodin: 
Keresztelő Szent János (gipszmodell) 



22. Delosi Niké (i.e. IV. század) 
Athén, Nemzeti Múzeum. 

24. Honore Daumier: 
Lapos fejű férfi (1830-32) 

23. Paionios\Olympiai Niké (i.e.: V. század) 
Olympia, Múzeum. 

25. Antoine Bourdelle: 26. Medardo Rosso: 
Beethoven Ecce Puer (1906-7) 
nagy tragikus maszk (1901) 

27. Henry Moore: Álló alak (késpenge) (1962) 



30. Németh Pál: 
Tanulságkínáló lélek (1998) 

28. Németh Pál: 
Térdrekényszerítő (1997) 

29. Németh Pál: 
Kultikustárgy I. (1997) 

31. Németh Pál: A szabadság fokozatai I. 

32. Alberto Giacometti: Felfüggesztett labda (1930-31) 

33. Edgardo Mannucci: Idea n.5. (1969-71) 34. Edgardo Mannucci: Idea n.50. (1986) 



36. Németh Pál: 
Reflexió apáternoszterre (1998) 

35. Edga rdo Mannucc i : Idea (1986) 



37. Kertészfi Ágnes: 
Magyaros (1999) 

38. Németh Pál: Pókstratégia (1998) 

39. Németh Pál: Mérleg (1999) 40. Németh Pál: Átjáró (2004) 

41. Németh Pál: Kultikus-kör (2004) 



42. Pablo Picasso: Abszintospohár (1914) 43. Németh Pál: Outsider (1999) 

44. Németh Pál: Időtánc (2002) 
Csorna. 

46. Németh Pál: 
Időtánc (2002) 
részlet 

45. Németh Pál: 
Időtánc (2002) 
részlet 




