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Az Új Budapest Galéria kiállításának angol címében, a manoeuvre 
szóban a Csörgő Attila nyelvhasználatát jellemző rejtett költői játékok 
egyikét fedezhetjük fel, mely részben a main oeuvre – ’fő mű’ – s 
részben a manu opera(ri) – ’kézzel készült, kézi munka’ – kifejezések 
jelentéstartalékait mozgósíthatja. E poétikai potenciált nem mellőzve 
alább ennek a műcsoportnak olyan értelmezésére teszek kísérletet, 
melyben inkább a fizikai, geometriai, tudományos/történeti, s részben 
társadalmi kontextus kerül előtérbe mint interpretációs mező, nem 
pedig a lehetséges kortársművészeti-művészetelméleti vonatkozások.
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1
Attila Csörgő | Spaces for Manoeuvre, lásd https://
budapestgaleria.hu/uj/en/2018-exhibitions/attila-csorgo-
spaces-for-manoeuvre/, letöltve 2019. május 4. Egyébként már 
második alkalommal mutatta be a Budapest Galéria Csörgő 
Attila műveit önálló kiállítás formájában. Az elsőt 2002-ben 
rendezte Török Tamás (Csörgő Attila: Fél – tér. Budapest 
Galéria, Budapest, 2002.), míg a jelenlegi kiállítás kurátorai, 
Erőss Nikolett és ugyancsak Török Tamás, a bemutatott 
válogatás ívét Csörgő Attila szinte teljes pályaképére 
kiterjesztették. A művek ebben a formában soha nem voltak 
együtt láthatók, vagyis a bemutató a legutóbbi nagy, önálló 
kiállítástól, az Archimédeszi pont című retrospektívtől (Podnar, 
Gregor – Simon, Kati [Eds.]: Attila Csörgő. Archimedean Point. 
Ludwig Museum – Museum of Contemporary Arts, Budapest / 
Gurgur Editions, Ljubljana, 2010.) eltérő metszetben tárja fel 
azokat a témákat, összefüggéseket, melyek a művészt 
folyamatosan foglalkoztatják.
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Óranézés

Azt gondolhatnánk, hogy az „idő” definícióját illető minden nehézséget 
kiküszöbölhetjük azáltal, hogy az „idő” helyére „az óránk 
kismutatójának helyzetét” tesszük.2 (ALBERT EINSTEIN)

Egy óramutató felfogható mozgó vonalként, mozgó szakaszként, amely 
egyszerre hívja elő az idő két archetipikus képét: a ciklikus, kör formájú 
vagy „történelem előtti”, valamint a lineáris, előrehaladó, 
„kronologikus” (Kronosz logikája szerint vándorló) történelmi idő 
képzetét. Az 1993-ban készült Óra-mű tekinthető a kiállítás egyik 
kulcsművének. Egyszerű fadobozt látunk, két piros színű óramutatóval, 
ám ezek a mutatók nem úgy helyezkednek el, mint az otthoni vekkeren, 
hanem egy vízszintes tengely mentén egymástól eltolva, s hogy a 
tükrözéses szimmetria teljes legyen, ellentétes irányba mozognak. 
Az „óramutató járásával megegyező” szóösszetételünk gyakran 
használatos, legalábbis amióta van óramutató. Ennek nyilvánvaló 
előképe az a földbe szúrt bot, melyet gnómonnak is hívhatunk, s 
melynek árnyéka a Nap látszólagos útjával együtt mozogva módosult, 
lehetővé téve az egyik korai kozmológiai rendszer, a gnómon-világkép 
megkonstruálását. Ebből adódik talán az a konvenció, mely szerint az 
óramutató balról jobbra halad – bár lehetne ez a mozgás (legalább a 
déli féltekén, ahol a víz is fordított spirálban folyik le a lefolyón) 
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2
Albert Einstein: A mozgó testek elektrodinamikájáról, ford. 
Nagy Imre, in Einstein: Válogatott tanulmányok, Budapest, 
Gondolat, 1971, 55–73. (Első megjelenés: A. Einstein: Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper, Annalen der Physik,
17 [1905] 891 skk.)
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Először a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia 
Tanszékének Jövőgyűjtés című tematikus kiállításán volt 
látható a budapesti Liget Galériában, 1993-ban. 
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jobbról balra haladó is. Az Óra-mű mutatói teljesítik mindkét kívánt 
feltételt: ha felhúzzuk a dobozba rejtett mechanikát, ütemesen 
mozognak mindkét irányba.

Ha két ilyen „mozgó mérőrúd” van előttünk, akkor már nem a ciklikus 
vagy lineáris idő képzetei, inkább Albert Einsten 1905-ben publikált 
tanulmányának mérőrúddal ellátott, nyugvó és mozgó koordináta-
rendszerekbe helyezett megfigyelői tűnnek megfelelő, logikus 
asszociációnak. Azt persze nem állíthatjuk, hogy a mű szemlélése révén 
a néző megérti majd Einstein új időfogalmát, azt viszont igen, hogy 
kellő időt rászánva jelentősen eltávolodhat a korábbi korok (és feltehetően 
a saját, köznapi) időképzetétől, mellyel Einstein is szakítani kívánt. Ezt a 
gondolatkísérletet éppen a műbe rejtett paradoxon, az egyidejűség 
illúziója segítheti, hiszen nem mondhatjuk, hogy a két mutató 
„ugyanannyit” mutat, viszont a „párhuzamos különidők” képzetétől nincs 
nagyon távol a látvány. Párhuzamos különidők mindig is léteztek, 
univerzális megfogalmazásra Einstein előtt kevés esély lehetett, az ő 
munkásságának, egzakt bizonyításainak hatására viszont – bár legtöbb 
esetben bizonyára közvetett és áttételes, igen zajos csatornákon mehetett 
át az információ – számos gondolatkísérlet született e tárgyban.

Einstein elméletét a nem-egyidejűségről4 köznapi szemléletünk 
számára érzékelhető formában mutatja tehát az Óra-mű, amelynek 
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4
„Látjuk tehát, hogy az egyidejűség fogalmához nem szabad 
abszolút jelentést rendelnünk, hanem szem előtt kell tartanunk, 
hogy két olyan esemény, amely egy koordináta-rendszerből 
szemlélve egyidejű, egy az ehhez a rendszerhez viszonyítva 
mozgásban levő rendszerből szemlélve nem tekinthető két 
egyidejű eseménynek.” Einstein: i. m., 62. Kérdezhetnénk persze, 
hol van itt a két koordináta-rendszer, amire lehetne válaszolni, 
hogy a néző és az alkotó, míg a mű maga a gondolati modell, de 
a megértés szempontjából itt fontosabb felhívni arra a figyelmet, 
hogy míg az eredeti szövegben olvasható Gleichzeitigkeit szónak 
van magyarul pontos megfelelője, az egyidejűség angolul nem 
létezik, vagyis az egyik fordítás a Simultaneity, a másik a 
Synchronism szót használja.



nagy előnye, hogy vonat vagy mérőrúddal száguldó megfigyelő sem 
kell hozzá. Az Óra-mű, ahogy a kiállítótérben megjelenik, 
posztamensre helyezve, mint egy szobor, a terem közepén, viszonylag 
nagy térben, megvilágítva – akár valami 21. századi gnómon – áll, 
meghatározva a terem origójaként annak időkhöz és mozgásokhoz 
kapcsolódó tematikáját vagy dinamikáját.

A 2011-es Clock-Work árnyképein szinte didaktikusan vetül ki elénk az 
időről alkotott, már említett két történeti képzetünk. A látható ábrák 
az örök körforgásra, a nappal és az éjszaka, a fogyó és növekvő Hold, 
az évszakok változásának ciklusaira utaló, s talán az örök visszatérés 
mítoszát is jelképező kör, valamint a végtelen egyezményes jeleként 
mutatkozó lemniszkáta, a lineáris, folytonosan előrehaladó, a „múltat” 
szakadatlanul a jövő felé terelő, de azt soha el nem érő, végtelen „jelen 
idő”. Hogy ezeket egyszerre látjuk, ugyanazon mozgó test 
vetületeként, az valami harmadik, új elem. A látszólagos 
egyidejűséget, a két, egymással nem kompatibilis időfelfogás együttes 
bemutatását nyugodtan kapcsolhatjuk az Óra-mű segítségével 
tett megfigyelésünkhöz. Még legalább két új elemet vehetünk 
észre. Az egyik maga a szerkezet, a szinte szoborszerűen megformált, 
bonyolult görbe, mozgó „mutatóval”, melynek vetületei az árnyképek; 
a másik a vetítőfény. Mivel utóbbi egy amatőr csillagászati 
parabolatükör segítségével jut vissza a megfelelő irányba, a közvetett 
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megvilágítás eredménye, hogy nemcsak használjuk a fényenergiát, 
hanem láthatóvá válik a halogénlámpa által kibocsátott hő is, a látens 
termodinamikai háttér váratlan kivetülése.

Eseményhorizont. „Idő többé nem lészen”

Az Eseménygörbék (1998 / 2018) négy változatának mindegyike két-
két gyorsan forgó, s egymást egy szilvamag alakú területen átfedő 
tárcsából áll, melyeken szabálytalan görbék kivágatai láthatók, amikor 
a fekete tárcsák éppen állnak. A falra szerelhető tárcsák és a fal 
között elhelyezett világítás segítségével ezek a kaotikusnak tűnő 
görbék világító vonalakként mutatkoznak, majd a művet bekapcsolva 
a forgómozgás révén szabályos formákká rendeződnek. A közös 
metszetben, melyet szilvamag alakúnak hívtunk, de nevezhetnénk itt 
akár képernyőnek (screen) vagy eseményhorizontnak is, a rakoncátlan 
görbék értelme az elektromotor munkája hatására egyszerre 
megvilágosodik. Megjelenik egy szabályos háromszög az egyik 
tárcsapár, egy kör a másik, egy végtelen jel, lemniszkáta a harmadik 
működése nyomán. A negyedik változat pedig egy „rövidfilmet” mutat, 
amely ciklikusan ismétlődik, s egy négyzet és egy háromszög felvillanó 
képe mellett láthatóvá teszi a köztes, átmeneti állapotot is, tehát 
magát a dinamikus átalakulást.
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Az eseményhorizont kifejezés jelentése meglehetősen kötött: az 
általános relativitás elmélete alapján a csillagászok a fekete lyuk 
határát hívják így, melyhez elérkezve a fekete lyuk gravitációs vonzása 
miatt már lehetetlen a távozás. A téridő azon régiója ez, amelyen túl 
egy külső megfigyelő számára az események elérhetetlenné válnak. 
A fekete lyuk a téridő olyan deformációja, melyet a fény sem hagyhat 
el, s az eseményhorizonton túl az olyan kifejezéseknek, mint például az 
idő, feltehetően már nincsen semmi értelmük. A megértés és 
megismerés határán állva a helyzetet elgondolhatjuk mint időben 
változó állandót: bárhol helyezkedjenek el érzékelésünk, ismereteink, 
tudásunk határai, ezen az „eseményhorizonton” túl mindig az 
található, amit még nem értünk.

Nemrégiben – sokak hosszan tartó munkája eredményeként – először 
„fényképeztek le”5 egy fekete lyukat, ami kivételes tudományos 
eredmény. Mégis, talán nem túlzás azt állítani, hogy a képből 
önmagából semmit sem érthetünk meg a fekete lyuk természetét, 
fizikáját illetően; az pusztán jól alkalmazkodik a „fekete lyukról” 
alkotott vizuális képzeteinkhez. Bár négy különböző vizualizációs 
mérnökcsoport is egészen hasonló ábrát hozott létre, tehát nem lehet 
kétségünk afelől, hogy a láthatóvá tett alaknak van köze a gyűjtött 
adatokhoz, mégsem mondhatjuk, hogy e „fénykép” alapján egyszerűbb 
lesz a fekete lyuk jelenségét elmagyarázni az iskolában. Viszont még 
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5
A számos kapcsolódó közlemény közül ez szól a kép 
konstrukciójáról: First M87 Event Horizon Telescope Results. IV. 
Imaging the Central Supermassive Black Hole, The Astrophysical 
Journal Letters, 2019 April 10. American Astronomical Society, 
lásd https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/
ab0e85/meta, letöltve 2019. május 4.

Eseménygörbe | Háromszög, 1998

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0e85/meta
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https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0e85/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0e85/meta


létezik az a konvenciónk, hogy ha valamiről fényképet mutatnak, azt 
könnyebben fogadjuk el valóságosnak.

Az Eseménygörbék inverz eseményhorizontját úgy képzelem, hogy míg 
az álló tárcsák görbéi alapján soha nem tudjuk elképzelni, milyen 
alakzatot hoznak majd létre mozgás közben, a létrejött formára 
azonnal ráismerünk. De ha már megismertük a formát, akkor sem 
tudjuk a szabálytalan görbék alapján elgondolni a megformált és 
megismert képet, pusztán tapasztalati alapon elfogadjuk, hogy bizony 
ez történik. 

Felmerülhet a kérdés, hogy egy konzisztens fizikai elmélet, vagy épp 
egy bebizonyított tétel, összefüggés mennyiben terjeszthető ki 
valamely más típusú diskurzus, például egy műelemzés területére, 
lehet-e értelmes ebben az új kontextusban is. Véleményem szerint 
amennyiben egy műalkotás eleme lehet például egy elektromotor vagy 
a fény, annyiban lehet értelmes és kiterjeszthető.

Amikor az Eseménygörbék tárcsái forognak, tulajdonképpen egyetlen, 
nagyon gyorsan mozgó fénypontot látunk, melyet agyunk folyamatos 
ábrává rendez, miközben a görbék alakja, melyeket a tárcsákon 
megfigyelhetünk, mozgás közben sem változik. A jelenség, hogy egy 
gyorsan mozgó fénypontot bizonyos sebesség felett folyamatos 
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vonalként, és nem diszkrét pontként érzékelünk, feltehetően igen régóta 
ismert, ám komolyabban csak a 18. században került a tudományos 
érdeklődés fókuszába. Foglalkozott ezzel Newton nyomán Segner János 
(Johann Andreas von Segner, 1704–1777) és d’Arcy lovag (Chevalier 
Patrick d’Arcy, 1725–1779) – mindketten forgó szerkezetet használtak. 
Patrick leírja a kísérlethez épített gépet, valamint a körülményeket: 
„Egy szobában, majdnem szemben a géppel, és azzal szinte azonos 
magasságban, egy kiváló másodpercmérő ingaóra volt elhelyezve. 
Megbíztam valakit, akit majd alkalmanként Megfigyelőnek fogok hívni, 
hogy figyelje a gép által forgatott testek különböző megjelenési 
formáit.”6 Számunkra itt az alkalmanként Megfigyelőnek (l’Observateur) 
nevezett személy az érdekes, mivel státusa nagyon hasonlít egy 
műalkotás előtt álló nézőéhez, leszámítva, hogy utóbbi már nem mér, 
nem gyűjt adatot, mivel ami előtt áll, valami korábbi, őt megelőző 
figyelem eredménye, tehát rendezett információ. Felmerülhet persze 
a kérdés, hogy vajon mérhető-e a megértés.

A művészi figyelem alapvető sajátossága, hogy eredménye, a mű nem 
létezhet, legalábbis értelmetlen valamely megfigyelő nélkül, akit e 
kontextusban inkább nézőnek, befogadónak, közönségnek, 
látogatónak, interpretátornak nevezünk. Vagyis míg a természeti 
folyamatokat lehetséges ugyan megfigyelni, de anélkül is léteznek, 
lezajlanak (és ha itt megfigyelőt tételezünk, akkor igen gyakran 
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6
„Dans une chambre presque en face de la machine et à peu près 
à la même hauteur, étoit placée auprès d’une excellente pendule à 
seconde, une personne que j’appellerai quelquefois l’Observateur, 
chargée d’observer les différentes apparences des corps que la 
machine seroit tourner.” Mémoire sur la durée de la sensation de 
la vue, in Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris, 1765, 
439–451. Lásd https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k3563c.r=.langen, letöltve 2019. május 1.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3563c.r=.langen
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kutatásról vagy kísérletről van szó), addig a műalkotás kifejezetten 
igényli ezt a sajátos figyelmet. A kiállítás különös hely, ahová 
általában azért megyünk, hogy valamit megfigyeljünk, ami épp azért 
van ott, hogy megtekinthető legyen, tehát sajátos negentrópia-
koncentrátumról van szó. Az emberek informálódásra vágynak, s ez az 
elhatározásuk az adott helyen számukra kitett, előzetesen előkészített 
információ-csomagok (műalkotások) reflektív erőterében válhat valóra 
saját figyelmi energiájuk révén.

A műalkotások e felfogásának jelentős előnye, hogy eltekinthet számos 
olyan korábbi, nem kellően definiált kategóriától, mint valamely adott 
korhoz kötött stílus, művészettörténeti kontextusban értelmezett korszak, 
irányzat, így mindig a mű előtt álló megfigyelő/néző koordináta-
rendszerében, egy adott, közös jelen(lét)ben gondolja el a mű idejét, 
s ez korántsem mond ellent valamely történeti közelítésnek sem.

Rajzgép. A kép vetület, a szellem relief7

Az 1992-es Rajzgép legközelebbi rokonai a felvilágosodás korszakában 
keletkezett, soha korábban nem látott új vizualizációk, melyekkel a 
készítők, kutatók és feltalálók a nem láthatót kísérelték meg láthatóvá 
tenni, egyúttal megérteni és értelmezni. A jelenségek, mint az 
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7
Az alcím második része utalás: Ray Zone, Ghosts in Relief: 
Stereoscopic Projection, Magic Lanterns, and the Movies, 
The Magic Lantern Gazette, Vol. 19, No. 1, Spring 2007 című 
tanulmányára, benne a The Northern Advocate rövid 
közleményére (Monday, 26 February 1912, p. 3). Ez a Bécsben 
működő 3D mozi, a Kino Plasticon vetítéseiről tájékoztat, ahol 
„the figures of persons appearing on the screen are shown in 
relief”. Kinoplasticon Budapesten is működött 1913-ban, az 
Andrássy út 8. szám alatt.



elektromosság, a hangok világa, a mágnesesség vagy épp a rezgések, 
a megfoghatatlan birodalmából átfordítódtak a vizualitás 
közvetlenebbnek vélt terepére. Gondolok itt mindenekelőtt Georg 
Christoph Lichtenberg (1742–1799) ábráira az elektromos kisülésekről, 
Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) akusztikus kísérletei során 
létrehozott rezgésminta-képeire,8 s ezek nyomán Charles Wheatstone 
(1802–1875) kísérleteire, illetve a Lissajous-görbékre. Valamint ami 
talán látszólag közvetlenebbül kapcsolódik a Rajzgép mágnest és 
ferritport használó működéséhez: Michael Faraday (1791–1867) 
elektromágneses indukció-törvényére, mágnesekkel végzett kísérleteire, 
beleértve a mágneses erővonalak bemutatását vasreszelék 
segítségével, amire nyilván sor került valamelyik karácsonyi előadásán 
(Christmas Lectures) a Royal Societyben. 

Mennyiben más Csörgő Attila Rajzgépe, mint puszta fizikai 
demonstráció, ha nem csupán vizualitása, de a használt anyagok, erők, 
megjelenésmód egyaránt hasonlítanak az imént felsorolt példákhoz? 
Hagyjuk most azt a nyilvánvaló tényt, hogy amivel egy művészeti 
galériában, és nem a laboratóriumban találkozunk, azt művészetnek 
tekintjük, s vegyük inkább észre azt a furcsaságot, hogy a szerkezet, 
és így a mű is folyamatosan működik. Többször is odasétálhatunk, 
s a rajzolat mindig egy kicsit más. A kikapcsolást és bekapcsolást 
leszámítva nincs statikus vagy ismétlődő állapota, nem reprezentál vagy 
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vizualizál valamely összefüggést, és nem is ábrázol ilyesmit. A titok 
feltehetően abban rejlik, hogy a mozgó karra elhelyezett mágnes, 
melynek nyomát látjuk az üveglapra szórt ferritporban keletkező 
rajzolatok révén, ugyan folyamatosan törekszik egy stabil, ismétlődő 
pálya felé, de ettől a másik, fix pontban elhelyezett, álló mágnes erőtere 
mindig eltéríti. Így a mozgás, következésképp a rajz is kaotikussá válik. 
Egy ideig úgy vélheti a néző, hogy rájött a szisztémára, a rajz egyre 
szabályosabbnak tűnik, de ha elég türelmes, világossá válhat számára, 
hogy ez nem így van, a szisztéma borul. Fontos eleme még a hatásnak a 
szürke, grafitszínű por, amelybe rajzolunk, valamint a négyzet forma, 
mely titokban előhívhatja a 20. századi művészet – kortárs művészeti 
galériák látogatóinak fejében látensen ott rejtőző – emblematikus képét: 
Kazimir Malevics fekete négyzetét. S persze a Rajzgép sztahanovista 
módon túlteljesíti az ókorból ránk hagyományozott, ismert szállóigét is: 
nulla dies sine linea.

Mágneseket használ, ahogy a címéből következtethetünk erre, az 1991-es 
Mágnesrugó is, és itt a mágnesek már jól láthatók, hiszen a műben 
használt másik anyag az üveg. Az 1×1 méteres üvegtáblák szabályosan, 
függőlegesen, mondhatni katonás rendben állnak egymás mögött, minden 
alátámasztás vagy felfüggesztés nélkül – leszámítva, hogy az utolsó 
üveglapot vékony madzaggal rögzítették –, a rajtuk lévő, gondosan 
elhelyezett mágnesek energiáinak segítségével. Az egymástól szabályos 
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távolságban sorakozó üveglapok közötti hézag és a mágneses taszítás 
finom érintése hullámzó vagy rugózó mozgást is megenged. A bemutatott 
állapot mögött igen kényes egyensúly rejtőzik; tudni kell, milyen érintést 
visel el a rendszer összeomlás nélkül. Ebből a szempontból a Mágnesrugó 
tere olyan fantomtér, melynek stabilitását nem kis részben egy fizikailag 
nehezen mérhető erő, a képzelőerő (németül még érzékletesebb: 
Einbildungskraft) működése teremtette meg.

A budapesti kiállítást megnyitó Kovács Ilona látáskutató professzor 
azonnal felfigyelt a mű egy rejtett optikai tulajdonságára, nevezetesen 
hogy az egymást fedő üvegtáblák és a látogató szemmagasságának 
perspektívája kölcsönhatásaként halványan megjelennek a Mach-sávok, 
vagyis az az optikai illúzió, melyet először Ernst Mach (1838–1916) írt le 
még a 19. században. Ez persze a mű rejtett hozadéka; optikailag sokkal 
erősebb a kis méretű, szürke, kör alakú mágnesek elhelyezéséből adódó, 
véletlenszerűnek tűnő ponthalmaz, melyet a megvilágítás okozta 
árnyékok és az üveg reflexei még inkább randomizálva lebegtetnek a 
padló felett és a mű közvetlen fizikai teréből kivetülve.

Aki nem tudja, mi a mágnes, feltehetően nem érti, miért állnak az 
üvegtáblák, de a jelenség annak számára is meglepő, aki tudja – míg a 
mű lehetséges üzeneteinek valószínűleg semmi közük ahhoz, hogy mit 
tudunk a mágnesről. Mindaz, amit leírtunk az imént, pusztán technikai 
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magyarázat, és ahogy a Rajzgépnél is láttuk, nem feltétlenül ebből az 
ismeretből ered a jelentések potenciálja. A feszültség részben a leírt 
statikai helyzetből, döntően pedig a légies, transzparens látványból 
adódik. Leginkább ahhoz a fiziológiai jelenséghez hasonlíthatnánk, 
amit valószínűleg sokan tapasztaltunk, mikor a szem „üvegtestében” 
apró, úszkáló fekete pöttyöket veszünk észre, melyeket, ha 
tudatosulnak, egy időre bizonyosan nem tudunk a látómezőből 
kiiktatni. Ezek a foltok azután eltűnhetnek, ellentétben a mű 
üveglapjain látható mágnesekkel, amelyeket első látásra 
véletlenszerűnek írtunk le. Pedig egyáltalán nem mindegy, hol 
helyezkednek el ezek a mágnesek, hiszen létre kell hozniuk a megfelelő 
erőteret ahhoz, hogy az üveglapok épp így állhassanak. A nem látható 
szellemi relief, a konstrukció megvalósítását sugalló belső vízió 
alapvető jelentőségű ahhoz, hogy ez a törékeny egyensúly 
fenntartható állapotként váljék láthatóvá. Ebben két titkos görög isten 
is segíthetett, phantaszia (φαντασία) és dünamisz (δύναμις).

Pittura Grande – Alberti televíziója

„Megpróbáltam egy kis elméletet becsempészni a dologba” – írja 
Csörgő Attila a műhöz (Pittura Grande, 1993) készített leírásában, 
hivatkozva Piero della Francesca és Leon Battista Alberti reneszánsz 
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traktátusaira, műveire, elméleti és geometriai munkásságukra. 
Vajon hol lehet ez az elméleti hozzáadott érték ezen a fekete-fehér, 
nagy méretű fotográfián, amely viszonylag kevés azonosítható 
látványelemet tartalmaz? A felső sávban lévő horizontális árnyék 
és feltehető falrészlet, valamint a jobb felső sarokba benyúló 
vertikális fekete sáv (esetleg egy asztalláb) alapján arra 
következtethetünk, hogy a kép kb. 80%-án látható nagy, szürke 
felület valószínűleg padló, talán egy műteremé. Utóbbi 
következtetést a cím mellett erősíti, hogy azonosítani tudunk a 
képen egy kis tálkát, és benne egy ecsetet. A mellette a padlón lévő 
négyszögű, kissé a trapéz felé tolódó folt kétségkívül tükröz 
valamit, s mivel elég közel van az ecsethez és ecsettálhoz, nem 
lehetet len kapcsolatba hoznunk őket egymással .  A folt  lehet az 
ecset nyoma, amivel  festeni  szoktunk,  bár r itkábban a padlóra.  
A figyelmes szemlélő egyre biztosabb lehet abban, hogy a folt 
tükröz valamit, s mivel az egyik széle kicsit fodrozódik, s a többi él 
sem egyenes, hajlik arra, hogy ne tükörként vagy sima fémlapként, 
hanem vízfoltként azonosítsa ezt a centrális elemet. Mindezek után 
még az is kijelenthető, hogy a „kép a képben” ismert alkotói toposz 
minden tulajdonságával rendelkezik, vagyis „megfejtése” kulcs lehet 
a mű interpretációjánál. Ezt a foltot gondosan megfestették, 
mondhatni egy vízfestménnyel állunk itt szemben: vízfestmény van 
a fotográfián.
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Olyannyira redukált ez az akvarell, hogy a képet a vízfelület fényt 
visszaverő, tükröző tulajdonsága által kölcsönzi, s ez a kép, mint 
valami camera obscurában, a „feje tetején” áll, és mivel lényegesen 
világosabb, fényesebb az összes egyéb képelemnél, feltételezhetjük, 
hogy ezen át a (fény)képből „kilátunk” az adott téren kívüli világba. 
A kis üvegcséknek, tégelyeknek látszó tárgyak bizonyára egy 
ablakpárkányon állhatnak, s ha így, a tükrözés révén rátaláltunk az 
ablakkeretre, a vízfolt bal felső sarkában látható szürke maszatokra is 
gond nélkül mondhatjuk, hogy azok bizony a kinti fák. Leírásunkat 
megszakítva idézzük Albertit: „Itt most, elhagyva egyéb dolgokat, 
elbeszélem, én hogyan csinálom, amikor festek. Mindenekelőtt oda, 
ahol festenem kell, rajzolok egy tetszés szerinti nagyságú, derékszögű 
négyszöget, amelyet úgy tekintek, mint egy nyitott ablakot, amelyen 
keresztül szemlélem, amit oda fogok festeni.”9

Una finestra aperta – mondja a Della pittura, úgy 1436 táján, és azóta is. 
Ez a nyitott ablak itt egy egész ablakrendszer, mintha egy 
videóalagútba tévedtünk volna, annyi itt a visszacsatolás, a zárt lánc 
és az idővonal. A fényképezőgép perspektívája felől kellett legelőször is 
a képet átgondolni, mely nem állhat bárhol, csakis ott, ahol a 
geometria megengedi, hogy a víztükör révén kiláthassunk az ablakon, 
mely a Della pittura forgatókönyve alapján mint „tetszés szerinti 
nagyságú” négyszög lett – ha nem is megrajzolva, de – megfestve. 
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Leon Battista Alberti: A festészetről, Első könyv, 19. rész, ford. 
Hajnóczi Gábor, Budapest, Balassi, 1997, 75.



A fénykép létrejöttét korlátozza, hogy a víz folyamatosan párolog, 
s egy idő után eltűnik. Vagyis adott az a tartam, ami alatt e tünékeny 
folt sugározza a képet a fény segítségével. Ezek a kilátások keretezik 
a Pittura Grande tele-vízióját, s a terem, valamint a víz 
hőmérsékletétől függ, meddig van „adás”.

A fénykép szürkeskálája sajátos szürkezóna felé tolja el az 
interpretációt, amit azonnal megértünk, olvasva Alberti 
képdefinícióját: „…aki egy képet néz, az egy látógúla bizonyos 
metszetét szemléli. A festmény tehát nem más, mint a látógúla 
elmetszése adott távolságban, fix középponttal és bizonyos 
fényerősséggel, művészi módon vonalakkal és színekkel ábrázolva egy 
adott felületen.”10 Alberti meghatározása alapján a Pittura Grande 
nem nevezhető festménynek – de feldereng egy jóval korábbi allegória, 
Platón barlanghasonlata a Politeiából, mely adhat némi reményt arra, 
hogy a mű ezzel a kitérővel visszataláljon a képek kasztjába.

A kockadobás nem törli el a perspektívát

Még két mű kapcsolódik szorosan és tematikusan a perspektívához, 
a kiállításon ezek egymás mellett, közös falon jelennek meg a Pittura 
Grande nagy méretű, keretezett fotókompozíciójával. 
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A Tájkép (1993, fekete-fehér fotó) és a Perspektív dobókockák 
(1992, fából készült tárgy) közös eleme, hogy felületükön megjelennek 
a perspektivikus szerkesztés konvencionális vagy inkább emblematikus 
rajzai, a horizontvonal és a rajta lévő enyészpontba összetartó 
„párhuzamosok”, vagyis az ábrázolt objektumokhoz rendelt 
segédvonalak. A Tájképen három ilyen vonalat látunk, és nem nehéz 
észrevenni, hogy ezek mintha áthaladnának a képen látható kisebb és 
nagyobb, hosszú árnyékot vető gömbök, az árnyékból következtetve: 
üveggolyók fotográfiáin.

Két képalkotási konvenció, két nézőpont ütköztetése történik meg e 
szellemi ködkamraként felfogott síkon. A fotografikus „realitás” és 
a perspektív szerkesztés viszonylatai hozzák létre azt az interpretációs 
illúziót, hogy bár tudjuk, az egyik üveggolyó kisebb a másiknál, ezt 
a fénykép jól mutatja, a perspektívavonalak hozzáadásával mégis 
elsősorban közelebbinek és távolabbinak látjuk őket, és nem kisebbnek 
vagy nagyobbnak. Ezáltal a fotográfia nézőpontja ambivalenssé válik, 
s a fél évezrede a perspektivikus konvencióhoz szokott szem és 
európai képi tudat automatikusan szállítja a rövidülés, a távolság 
érzetét. A kép „esztétikája” (itt egy pillanatra kilépünk a bevezetőben 
vállalt kontextusból) rendkívül erősen emlékeztet Moholy-Nagy László 
azon műcsoportjára, melyet „fotoplasztikának” nevezett. A döntő 
eltérés a montázsszerűség hiánya, vagyis itt a fénykép és a rajz azonos 
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felületen, homogén, kivágás nélküli formában jelenik meg, ami 
alapvetően erősíti az imént leírt, új illúziót.

A Perspektív dobókockák a szó szoros értelmében tábla-kép, egy 
vastagsággal rendelkező fatábla, amelyből a három perspektív kocka 
kiemelhetően és visszahelyezhetően lett kivágva, s amely mutatja, 
milyen az alakjuk, ha a síkban rajzolt perspektív vonalak 
meghosszabbítását a képtestben követjük. Mindehhez a horizontot 
a végtelenből kicsivel közelebb kellett hozni, egy „elég közeli végesbe”, 
hogy Csörgő Attila szavait idézzük, s e „gyorsított perspektíva” 
szabályai szerint a kivágott kockák anamorfikus alakot öltenek. A nagy 
számok törvénye a hagyományos kockajátéknál alkalmas arra, hogy jó 
közelítéssel megmondjuk, milyen eséllyel dobhatunk hármat vagy 
tizennyolcat, ha három kockával játszunk. Itt a három kockát 
viszonylag kis eséllyel lehet úgy feldobni, hogy leesve „maguktól” 
visszataláljanak a helyükre, a képtest megfelelő réseibe. Anerriphthó 
kübosz (ἀνερρίφθω κύβος); vagy latinul alea iacta est, mondhatnánk, 
mint (Plutarkhosz szerint) Julius Caesar, Menandroszt idézve, amikor 
kijelentjük, ennél a játéknál a nagy számok törvénye nem jó módszer a 
nyerési valószínűség kiszámítására. Bár a perspektív kockák 
geometriája leírható, valamint a formák és a rések között észrevehető 
az ekvivalencia, a dobások szabályosságának feltételezéséhez ez 
kevés. Ideköthetnénk még Einstein állítólagos kijelentését a kockajáték, 
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a világegyetem és az Úristen vonatkozásában, de ettől most 
megkímélem az olvasót.

Invenció és figyelem

„…nem tudjuk, hogy nem követünk-e el hibát, amikor magát a 
beavatkozó embert nem számítjuk a rendszerhez és 
életmegnyilvánulásait nem vesszük figyelembe.”11 (SZILÁRD LEÓ)

A jó mű jellegzetes tulajdonsága, hogy képes magára vonni egy-egy 
közeg aktuális diskurzusainak, problémáinak adott és korhoz kötött 
vonatkozásait, üzeneteit is, akaratlanul hozzászólva olyan vitákhoz, 
konfliktusokhoz, melyek keletkezésétől függetlenül jöttek létre. 
Manapság, amikor a tudomány és a művészet, s egyáltalán: a 
kultúra mintegy futball-labdaként rugdostatik a hatalmas 
stadionnak képzelt Kárpát-medencében, mely itt Magyarország 
ideiglenesen hazánkban állomásozó allegóriája, Csörgő Attila Futball 
világtérkép12 című korábbi munkája éppúgy, mint a kiállított 
Dobókocka tektonika, különös és aktuális jelentésekkel gazdagodhat. 
Az eredeti feltevés igen egyszerű, a művészt idézve: „…ahelyett, hogy 
eldobnánk a kockát, a felületén található 21 pötty jön mozgásba. 
Panta rhei, »minden mozog [folyik]«, mondták a régi görögök, miért 
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Szilárd Leó: Entrópiacsökkenés termodinamikai rendszerben 
intelligens lény hatására, Fizikai Szemle, 1979/2, 58–64. (Über 
die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System 
bei Eingriffen intelligenter Wesen, Zeitschrift für Physik, Berlin, 
1929, [53] 840–856.)
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Attila Csörgő. Archimedean Point, szerk. Gregor Podnar–Kati 
Simon, Budapest, Ludwig Museum – Museum of Contemporary 
Arts–Ljubljana, Gurgur Editions, 2010, 78–79.



éppen a dobókocka lenne ez alól kivétel?” Vagyis a dobókockák 
legismertebb, több ezer éve megszokott formájára – ahol a hat 
oldalra úgy helyezik el a számokat jelölő pöttyöket, hogy a szemben 
lévő oldalak összege hét legyen –, új szempontból tekintünk. Míg az 
egyik oldalt egyetlenegy pötty uralja, addig van olyan oldal, ahol 
hat pötty szorong és próbál elférni, ami bizonyos fokú 
igazságtalanságként is felfogható, melyet feloldhatunk a virtuális 
migrációval, vagyis ha megengedjük a pöttyöknek a mozgást. 
Milyen lehet az egyenletes eloszlás?

Az egyik lehetséges értelmezés, hogy ez a mozgás a kiegyenlítődés 
irányába hat, vagyis a képzelt mozgás az ismert elrendezést az 
entrópia irányába tolja. Másfelől viszont észrevehetjük, hogy a mű 
részeként kiállított tablón a gömbfelszínre kivetített kocka a szó szoros 
értelmében „globálisan”, mint egy világkocka jelenik meg. Itt a 
Dobókocka tektonika (2015) a kockajáték huszonegy pontjának 
mozgását globális migrációként jeleníti meg a Mollweide-vetület, e 
kétszáz éve ismert13 ábrázolási konvenció révén. A pontokat így 
szemlélve gondolhatunk a földrészek, de akár emberek, 
embercsoportok mozgására is. A glóbuszra átvitt kockapontok 
antropomorfizált vetülete mindenesetre megengedi ezt az értelmezést: 
migráns pöttyök Brown-mozgása a glóbusz-kockán, az egyensúly 
reményében.
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Carl Brandan Mollweide (1774–1825).

Dobókocka-tektonika, 2015



Ha az ember a világ része, akkor az ember által létrehozott 
artefactumok is azok. Ahogy közvetlen környezetünk, a Föld 
elválaszthatatlan, egymást átható mintázatai az atmoszféra, 
bioszféra, technoszféra mellett a nooszféra, univerzális értelemben 
sem választható el a „természetes” és a „mesterséges” egymástól. 
Az emberi tevékenység (kognitív vagy önpusztító) hatásainak 
felmentést adni ez alapján illúzió lenne. Téves hit, hogy makro- és 
mikrokozmosz kapcsolatának csak teológiai értelemben lehet jelentése.

Szilárd Leó 1929-ben publikált tanulmánya a fizika nyelvén már régen 
megfogalmazta és a gondolatkísérlet révén bizonyította, hogy pusztán 
az információ birtoklásának vagy ismeretének a ténye járhat 
termodinamikai következményekkel, vagyis az információ része a 
fizikának.14 Az így felfogott fizika tanulságai: Intelligens lények 
hatással lehetnek a természeti törvényekre, figyelmük nem vonható ki 
a létezők köréből, vagyis az invenció (memória, információ) a 
megismerés legáltalánosabban tekintett értelmezési tartományának 
lényegi eleme. Tehát ahogy egyetlen bit információ, egyetlen foton is 
számít egy gondolatkísérletben, mely egész világképünket 
átalakíthatja, még inkább elképzelhető ez egy olyan sokbájtnyi 
információt rejtő komplex objektumról, mint amilyen egy műalkotás. 
Sajnálatos, hogy a rendszerből nem vonható ki az értelmes, intelligens 
lény, a figyelmes és tudatos megfigyelő mellől a homo ignorans, a 
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„…a kísérletező embert egy olyan deus ex machinának tekintjük, 
amelyik a természet mindenkori állapotáról tökéletes 
információval bír és bármely pillanatban, munkavégzés nélkül 
elindíthatja és megszakíthatja a természet makroszkopikus 
folyamatait.” Szilárd Leó: i. m., 59.



tudatlan, unintelligens sem. És ami a tudatlanság eseményhorizontján 
egyáltalán megjelenik, annak általában pusztulás a sorsa. 

Nem mindegy tehát, mit tesz a művész, mit gondol az ember – a 
szellemi tevékenység gazdasági, társadalmi és természeti 
katasztrófához is vezethet. A politikai ideológiák pusztító hatása vagy 
épp az úgynevezett innováció, tehát az újnak hívott, hatékonyabban 
profitot termelő eljárások tragikus, akár az emberi civilizáció 
pusztulását is kitermelni képes jelensége juthat eszünkbe, melynek 
áttételes hatására a globális felmelegedés az aktuális, legismertebb 
példa. A kreativitást kreatív iparrá, az invenciót 
„hasznos” (profitorientált) innovációvá degradáló ideologikus 
folyamatokhoz a művészetnek (tudománynak) nem lenne szabad 
asszisztálnia.

Public poiesis. Ál-művek
Viale delle belle arti 

A szépművészetek utcájában költői versenyt rendeztek. A versenyre 
nevezett a bit, a foton és a pixel is. Mindhárman egy-egy szavas 
költeményt nyújtottak be, melyen méretük okán joggal 
csodálkozhatnánk is, sorrendben: „infon”, „aether”, „Nipkow”. 
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Megjelenésükben nem volt semmi meglepő, hiszen „A költészetet 
mindenki műveli, nem csak egyesek” – írja Lautréamont.15

Az alig észrevehető versenyzőket azonban a tudományos elméletek 
inkommenzurabilitása miatt diszkvalifikálták. A versenyt Novalis 
nyerte, bár nem nevezett, ezzel a töredékkel: „(Csak a szem térbeli – a 
többi érzék időbeli.)”16 Többen méltatlankodtak, hogy Michael Faraday 
kontextusból gyakran kiragadott mondata, a „Nothing is too 
wonderful to be true” miért nem vívta ki a zsűri tetszését, de választ 
nem kaphattak, hiszen nem volt zsűri. 

Csörgő Attila Ál-művek című fényképsorozatát a készítés idején (1993) 
így írta le: „Az ál-művek köztereken található dolgok. A köztér 
szerkezetéből adódóan nyilvánvalóan más érzékelési mechanizmus 
működik, mint a valódi művek bemutatására szolgáló kiállítóhelyiségek 
esetében, ahol ezek koncentráltan vannak jelen s a nézők eleve ezek 
megtekintésére érkeznek, magukkal hozva és használva azokat az 
előképeket és ítéleteket, melyek a befogadást koordinálják.”17

Az Ál-művek sorozat darabjai az úgynevezett „web 2.0” vagy még 
elterjedtebb nevén a „social media” globális hódítása miatt 
korábban nem várt jelentésmódosuláson mennek keresztül. Csörgő 
Attila képei fotográfiai szempontból hibátlanok, precízen, pontosan 
komponáltak, éppen a választott nézet, a felmutatni kívánt 
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Idézi Csörgő Attila Roman Jakobson nyomán, az Ál-művek 
sorozathoz írott szövegében (kézirat, 1994).

16
Novalis: Heinrich von Ofterdingen [Berlini vázlatok 1800 
nyaráról], ford. Márton László, Budapest, Helikon, 1985, 165.

17
Csörgő: i. m., 15. jegyzet.

Viale delle belle arti, 1993



esetleges jelek és jelenségek valóságáramából történő kiemelés 
érdekében. A mindennapi élet, vagy „mindenki” költészete, mely 
észrevehető egy fatáblával letakart ablak vagy az RGB színeket 
használó, félbemaradt átfestési kísérlet elektronikus utcabútorokon ott 
hagyott gesztusaiban, a művészi tekintet, a fotografikus keretezés 
nyomán válik kulturális enigmává, olyan homályos allegóriává, 
melynek jelentése ugyan egyáltalán nem nyilvánvaló, ám nagyon 
emlékeztet arra a vizualitásra, amit kortárs művészetnek szoktunk 
tekinteni. Ami azóta történt, vagyis a magányos tömeg önkéntes 
becsatornázódása és térfoglalása a digitális vagy 
„felügyeleti” (surveillance) kapitalizmus nyilvánosságának 
felhasználóbarátként kínált virtuális tereiben – Flickr, Youtube, 
Facebook, Instagram, Twitter, hogy csak a legismertebbeket soroljuk –, 
ezt a műcsoportot egy új és megfejtésre váró kulturális jelenség 
főáramába vonja. Arról van itt szó, hogy a kultúratermelés 
eltömegesedése kivonja a hozzáértés, szakmai kvalitás stb. faktorait a 
képletből, vagyis pusztán mennyiségi alapon írja felül a minőség 
valaha volt kritériumait. Amit minősíteni nem érdemes, elemezni 
viszont kötelező. A „mindenki művész – minden művészet” eszménye 
váratlan csatornák révén eszkalálódott. Szempontunkból ez annyit 
jelent, hogy az Ál-művek sorozat fényképei autonóm műtárgyakká 
váltak, a figyelem a bemutatott jelekről, jelenségekről átkerült magára 
a képre, s a korábbi mellérendelő szerkezetet, mely az „ismeretlen 
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művész intenciója” mellett adott helyet a fotografikus észrevételnek, 
átírta a kiállítótermi-múzeumi konvenció, vagyis az utóbbi javára.

Végezetül kitérhetnénk még röviden a képzelt és a megfigyelt valóság 
viszonyára, mely a 20. század folyamán a természettudományos 
kutatás alapvető problémájává is vált, és nem csupán a radikális 
tudománykritika nézőpontjából. Olyan kérdések merülhetnek itt fel, 
hogy például a matematika törvényeit felfedezzük-e, vagy inkább 
feltaláljuk. Hogy a kvantumvilágon jóval túl kutató fizikai elméleteknél 
használt jelek és eszközök a valóság egyfajta leírásaként 
értelmezhetők-e még, vagy csupán a számításokhoz szükséges 
szimbólumok? Mi a helyzet, ha egy adott rendszer törvényszerűségeit 
a rendszer részeként figyeljük meg és írjuk le, vagy ugyanazon rendszer 
külső megfigyelőjeként vizsgálódunk, s persze egymásnak ellentmondó 
eredményeket kapunk? Mindenesetre kijelenthetem itt, hogy a tárgyalt 
kiállítás rendszerét igyekeztem belső megfigyelőként, azaz rendes 
kiállításlátogatóként leírni és értelmezni. 

Zárásként idézzük Albert Einstein 1930-ban, a Kepler-évforduló 
alkalmából megjelent írásának befejező mondatait: „Úgy tűnik, hogy 
az emberi értelemnek először önállóan meg kell konstruálnia a 
formákat, hogy azután a dolgokban igazolhassa jelenlétüket. 
Kepler csodálatos életműve különösen szépen bizonyítja azt a tényt, 
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hogy a puszta empíriából nem virágozhat ki a megismerés, hanem 
ehhez a képzeletünkben kigondoltakat össze kell hasonlítani a 
megfigyelések eredményeivel.” 

Budapest, 2019. március–április
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Viale delle belle arti
Analóg c-print, 1993
Galerija Gregor Podnar, Berlin
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Mágnesrugó
Üveg, mágnes, 1991
Galerija Gregor Podnar, Berlin

A konstrukció üveglapokból és mágnesekből áll. Az üveglapokra 
mágneseket ragasztottam oly módon, hogy mindegyik mágnesnek van 
egy ellenpárja a szomszédos üveglapon. Ezek a mágnespárok 
ugyanazzal a pólussal helyezkednek egymás felé, így taszítják 
egymást. Az utolsó üvegtáblát egy madzaggal a falhoz rögzítettem, 
de a közbülső üveglapokat csupán a mágneses erők taszítása tartja 
függőlegesen. Így egy törékeny egyensúly jön létre.
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Pittura Grande
Fekete-fehér fotó, 1993
Somlói–Spengler-gyűjtemény, Budapest

A Pittura Grandét utolsó festői munkámnak tekintem. Kezdetben 
festőnek készültem, s még azután is, hogy már régen nem festettem 
semmit — mert térgeometriai kérdések kötötték le a figyelmemet, 
kiegészülve a mozgás problémáival —, lelkem mélyén még amolyan 
„kiugrott” festőnek tartottam magam.

A Pittura Grande technikai értelemben egy akvarell: a betonpadlóra 
vízzel felfestettem egy téglalapot. Ez az ideiglenes kép (hiszen 
hamarosan elpárolgott) egyszersmind tükörként is szolgált, amelyen 
a mögötte lévő ablak jelent meg. Egyfajta „kép a képben” szerkezet, 
amelyet a kamera nézőpontjára fűztem fel. 

Megpróbáltam egy kis elméletet becsempészni a dologba. Vonzott a 
klasszikus reneszánsz perspektíva, lenyűgöztek Piero della Francesca 
traktátusai (és persze festményei), melyekben a kép geometriai 
szerkeszthetőségének problémája mai szemmel elképesztő finoman, 
poétikus módon jelenik meg. Foglalkoztam a perspektíva 
túlpörgetésével, illuzionisztikus alkalmazásával (Borromini 
szellemében), mikor egy térbeli, építészeti konstrukció az optikai 
csalódásra építve az adott látványt „átméretezi”. És persze ott volt 
kikerülhetetlen elméleti ikonként Alberti, aki szerint a kép egyfajta 
ablak, melyen keresztül kitekinthetünk a világra.
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Optikai kuka
Fekete-fehér fotók, 1993
Glassyard Gallery, Budapest

Egy ismeretlen formatervezőnek köszönhetően az optika 
anyagtalansága és a városi szemét banalitása rendhagyó módon 
kapcsolódik össze. A városi kukák oldala finom, lyukacsos lemezből 
készült, ezért az előlap és a hátlap optikai fedése egy Moiré-mintát 
rajzol ki. Mivel térbeli tárgyról van szó, a minta nagysága attól 
függően változik, hogy milyen távolról szemléljük. A jelenség anti-
perspektivikus: a kukához közelítve a minta kisebb, távolodva pedig 
egyre nagyobb lesz.
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Belső terek I–V
Ötdarabos fekete-fehér fényképsorozat, 1997
Somlói–Spengler-gyűjtemény, Budapest

Egy darab Pannónia sajt belső tereit (a sajt-fejlődés során a sajtban 
munkálkodó gázok által létrehozott üregeket, vagy más 
megközelítésben, sajthiányokat) tettem láthatóvá. A lyukakba 
műgyantát fecskendeztem, melynek megszilárdulása után a sajtot 
eltávolítottam a kiöntött üregek körül. A hiány így másodfokra 
emelkedett: sajt-hiány a hiányzó sajt erőterében.

A megvalósításra több módszer is kínálkozott. Ezek egyike az ún. 
molekula-módszer, melynek az az előnye, hogy nem csupán az üregek 
formáját jeleníti meg, hanem azok egymáshoz mért valós viszonyát is. 
A módszer lényege az, hogy a kiöntött üregeket előzőleg egy olyan 
rácsszerkezettel rögzítem, mely az egymással szomszédos elemeket 
köti össze a legrövidebb úton. Az összekötők (pálcák) a kvázi-gömbök 
középpontjaiba mutatnak. A végeredmény látszólagos 
szabálytalansága a legrövidebb távolságok gazdaságosságával 
ötvöződik.
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Perspektív dobókockák
Ceruza, fa, 1992
Galerija Gregor Podnar, Berlin

A Perspektív dobókocka egy társasjáték. Egy falapra felrajzoltam 
három kocka perspektivikus képét a szerkesztési vonalakkal együtt. 
Értelemszerűen a lap felszíne a képsík, mivel azonban a falapnak 
vastagsága van, vagyis test, tekinthetjük egy olyan ‘képtest’-nek, 
melynek belsejében a rajz folytatódik. De merre? Ha a perspektív 
szerkesztés alapját adó horizontvonalat áthelyezzük a végesbe, akkor 
a párhuzamosok (pl. a kockák élei) már nem a végtelenben, hanem 
akár karnyújtásnyi közelségben találkozhatnak. Ennek a közeli 
enyészpontnak a rögzítése után már megformálhattam a kockákat 
oly módon, hogy a lapból kivehetők és oda visszarakhatók legyenek. 
Az így létrejött kockaformák persze torzak, pontosabban csakis a 
rendszerbe illeszkedve, vagyis a ‘képtest’-be visszahelyezve 
szabályosak, de onnan kivéve már nem. A játék során a kockákat 
– persze egy dobással – megpróbáljuk visszadobni a képbe, és ezáltal 
elnyerjük az egyetlen lehetséges rendezett állapotot.
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Tájkép
Fekete-fehér fotó, 1993
Magántulajdon, Budapest

A Tájkép alapja egy talált kapcsolat: volt két különböző méretű 
üveggolyóm. Habár a ‘kisebb’ és ‘nagyobb’ egy relatív viszonyt fejez 
ki, én megpróbáltam úgy bánni velük, mintha egyformák lennének, 
és csupán azért tűnnek eltérő méretűnek, mert perspektivikus 
viszonyban vannak. Leraktam az asztalra a golyókat, felállítottam a 
kamerát, és annak nézőpontjára rendezve megszerkesztettem egy 
lehetséges képet. A golyókhoz húzott érintők kijelölték az enyészpontot 
és a horizontvonalat, melyek immár nem végtelen messze, hanem 
karnyújtásnyi távolságba kerültek.
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Eseménygörbe | Háromszög
Lámpa, festett alumíniumtárcsa, elektromotor, forgó alkatrészek, 1998
Modern Művészetért Közalapítvány, Dunaújváros

Az Eseménygörbék sorozat egymással kooperáló görbék 
interferenciáján alapul. Adva van két fekete tárcsa, rajtuk 
transzparens görbék. A tárcsák részben fedik egymást, így egy közös, 
szilvamag alakú terület jön létre, amelyen a tárcsák mögé helyezett 
lámpa fénye csak akkor jut keresztül, ha két görbe metszi egymást. 
Egy elektromotor bekapcsolásával mozgásba hozhatjuk a szerkezetet. 
Ekkor derül ki, hogy a kikapcsolt állapotban megfigyelhető, látszólag 
rendezetlen, vagy legalábbis semmilyen szabályos formára nem 
emlékeztető görbék metszéspontjai szabályos geometriai alakzatot 
írnak le (pl. háromszög, kör, végtelenjel). 

A jelenség tehát kettős, pontosabban kétszer kettős természetű.  
Egy görbe csupán egy másik görbével (a szomszéd tárcsán található 
párjával) együtt kap szerepet. Az, hogy mi ez a szerep, csak akkor 
mutatkozik meg, mikor a görbék a forgómozgás által együttműködnek. 
Ez viszont egy alapvetően más állapotot eredményez. Így lesz a 
kikapcsolt állapot stabil, látszólag rendezetlen képéből bekapcsolva 
virtuálisan stabil és explicit rendezett kép.
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Eseménygörbe | Kör
Lámpa, festett alumíniumtárcsa, elektromotor, forgó alkatrészek, 1998
Paksi Képtár, Paks
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Eseménygörbe | Végtelenjel
Lámpa, festett alumíniumtárcsa, elektromotor, forgó alkatrészek, 1998
Galerija Gregor Podnar, Berlin
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Eseménygörbe | Rövidfilm a háromszögről  
és a négyzetről
Lámpa, festett alumíniumtárcsa, elektromotor, forgó alkatrészek, 1998/2018
Glassyard Gallery, Budapest

Ellentétben az Eseménygörbék sorozat többi darabjával, itt a tárcsák 
különböző sebességgel forognak, így a görbék nem egy statikus 
ábrát rajzolnak k i ,  mivel  folyamatosan eltolódva metsződnek.  
I ly  módon „rövidfilm” keletkezik, ahol a szabályos ábra egy pillanatra 
megjelenik, majd összekuszálódik; és ez így ismétlődik periodikusan.
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Óra-mű
Ébresztőórák, rétegelt lemez, 1993
Galerija Gregor Podnar, Berlin

Két hagyományos mechanikus ébresztőórát építettem egybe oly 
módon, hogy a fogaskerekek összekapcsolásával az egyik szerkezet 
a másikat hajtja. Ezáltal egy szimmetrikus mozgáspár jön létre: az 
egyik óramutató óramutató-járás szerint, a másik óramutató viszont 
ellentétes irányban halad körbe. A mutatók közül csak a 
másodpercmutatót használtam.
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Óralap
Tükör, lámpa, papír, 2015
Glassyard Gallery, Budapest

Az Óralap a Clock-Work sorozat „mellékterméke”. Egy hengerre 
többféle módon felrajzolhatjuk a végtelenjelet, és így olyan 
térgörbéket kapunk, melyeknek mind van kör, illetve lemniszkáta 
vetületük. Ezek közül egy egyszerűbb térgörbét papírlappal 
„befedtem”, ezáltal hullámszerű felszín keletkezett.
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Clock-Work
Lámpa, parabolatükör, fotóállvány, léptetőmotor, acélból készült térgörbe, 
forgó mechanikai és elektronikai alkatrészek, asztal, 2011
Galerija Gregor Podnar, Berlin

A mű központjában egy háromdimenziós végtelenjel (lemniszkáta) 
ál l ,  pontosabban a végtelenjel  hengerkoordináta-rendszerben.  
E térgörbének két egymásra merőleges vetülete van: a végtelenjel és 
a kör, de éppen formai összetettsége miatt más irányokból nézve 
inkább szabálytalan alakzatnak látjuk. 

A térgörbe központjába egy óraműszerű szerkezetet helyeztem:  
(az óra másodpercmutatójához hasonlóan) egy mutató mozog 
ketyegve a térbeli végtelenjel mentén. Két oldalról két parabolatükör 
világítja meg a térgörbét, árnyékait a falra vetítve. A kör és a 
végtelenjel képként jelenik meg, az óramutató árnyékával kiegészülve. 
A kör esetében az óramutató járása hagyományos óráinkat idézi, míg 
ugyanez a mozgás a végtelenjelre vetülve jóval megfoghatatlanabb 
jellegű. Nem tervezett hatásként a lámpa hője is láthatóvá válik: 
reszketve lobog, amint a légáram mozgásban tartja a levegőt. 

A kör és a végtelenjel összekapcsolódva az órával két alapvető 
időfelfogásunkra utal: a ciklikusan ismétlődő, körkörös, archaikus időre, 
illetve a modern, végtelen időmegközelítésre. Ez a két alapvetően 
különböző értelmezés egyszerre jelenik meg a munkában.
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Rajzgép
Mágnespor, mágnes, lemezjátszó, üveglap, 1992
Galerija Gregor Podnar, Berlin

A Rajzgép a forgómozgás és a mágnesesség együttes alkalmazásán 
alapul. A két erő kölcsönhatásaként egy „rajz” jön létre: mozgás 
nyoma a mágnesporral beszórt üveglap felületén.

Az üveglap alá egy lemezjátszót helyeztem. Ennek tányérjára olyan, 
rudakból és csapágyakból álló szerkezetet szereltem, amely igen 
összetett mozgás létrehozására képes egy bizonyos körön belül. E kör 
nagyságát a rudak radiális pozíciója határozza meg. A távolabbi rúd 
végére mágnest erősítettem, egészen közel az üveglap aljához. Ha a 
lemezjátszó tányérja forog, a centrifugális erő a rudakat radiálisan 
rendezi el, így a mágnes ideális pályája a nagykör lenne. Az üveglapra 
azonban egy ellenmágnest ragasztottam, mely a mozgó mágnest 
kibillenti arról a pályáról, amelyre a forgómozgás kényszeríti, s újra és 
újra visszalöki a kör belsejébe.

Mindez a néző számára nem-kiszámíthatóan történik, s a 
mágnesporral beszórt üveglap felületén egy állandóan változó, 
véletlenszerű, kalligrafikus, néha geometrikus (spirál) rajzolatot lát. 
Egy rajzot, amely folyamatosan újrarajzolja önmagát.
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Dobókocka-tektonika
7 papírkocka, print, 2015
Galerija Gregor Podnar, Berlin

A Dobókocka-tektonika a dobókocka egyfajta képzeletbeli és atipikus 
mozgását vizsgálja: ahelyett, hogy eldobnánk a kockát, a felületén 
található 21 pötty jön mozgásba. Ez egyfajta belső mozgás, melynek 
hajtóerejét az adja, hogy a pöttyök a kezdeti egyensúlytalan állapotból 
az egyensúly felé igyekeznek. (Panta rhei, „minden mozog [folyik]”, 
mondták a régi görögök, miért éppen a dobókocka lenne ez alól kivétel?) 

A mozgást egyszerű szabály irányítja, mely emlékeztet a fizikából ismert 
kölcsönhatásokra: két pötty távolsága meghatározza a köztük fellépő 
taszítóerőt. Pontosabban az erő nagysága fordítottan arányos a távolság 
négyzetével, amely azt jelenti, hogy az egymáshoz közeli pöttyök nagy 
erővel taszítják egymást, míg a távoli pöttyök alig hatnak egymásra. 

Írtam egy kis programot a dolog vizsgálatára, először a kocka 
felszínén számolva a mozgások menetét, de az eredmény nem volt 
kielégítő . Átváltottam egy másik módszerre: „felfújtam” a kockát, 
és az így keletkező gömbfelszínen már sokkal kényelmesebb volt 
számolni. A pöttyök elindulnak, hogy megkeressék az új rendet. 20 pont 
egy tökéletes — ikozaéder — egyensúlyt képezne, de 21 elemmel ez 
megvalósíthatatlan, az egyensúlyt csak megközelíteni lehet. Ezt a 
megközelítő állapotot aztán visszavetítettem az eredeti kocka 
felszínére.
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A felfújt kocka egy sajátos földgömbnek tekinthető, amelyen a 
pöttyök a kontinensek; innen származik a mű címe is. Egy térképészeti 
módszerrel, a Mollweide-vetülettel elkészítettem a gömb világtérképét. 
A kockákon és a térképen a régi és új „rend”mellett láthatók a 
kiindulási vektorok és az útkeresés rajzolatai is.
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Rossz kockák
6 papírból hajtogatott test, 5 ceruzarajz, 2018
Galerija Gregor Podnar, Berlin

Ha papírlapból kockát akarunk hajtogatni, egyszerű dolgunk van: a 
megfelelő éleket összeillesztjük, és pár lépés múlva már készen is vagyunk 
a kockával. De mi történik akkor, ha megzavarjuk ezt a szinte 
automatikus folyamatot, és azzal kezdjük, hogy szándékoltan nem 
megfelelő éleket kapcsolunk össze? Létrejöhet-e egy másik test, amelynek 
ugyanakkora a felszíne, amely ugyanúgy zárt alakzatot képez, csak éppen 
teljesen máshogy néz ki?
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Ál-művek
Színes és fekete-fehér fotók, 1993
Glassyard Gallery, Budapest

Az Ál-művek olyan utcán található „művek”, melyeknek alkotói 
ismeretlenek, szándékukat tekintve bizonytalanok vagyunk, de amelyek 
nagy rokonságot mutatnak az „igazi” művekkel. Csoportosíthatjuk 
őket művészetből kölcsönzött diszciplínák szerint, akár konkrét 
irányzatokhoz kötve, vizsgálhatjuk a (disz)funkcionalitás és a 
kreativitás viszonyát. Az ál-mű tekinthető egyfajta „vizuális zajnak”, 
amely kilóg környezete alapvető rendjéből. De akár segítségül hívhatjuk 
a nyelvészet azon gondolatát is, hogy az ún. költészeti funkció nemcsak az 
irodalmi műben, hanem a hétköznapi nyelvi érintkezésben is szerepet kap. 
„A költészetet mindenki műveli, nem csak egyesek” — írja Lautréamont.

A fényképeket Angliában, Ausztriában, Hollandiában és Olaszországban 
készítettem.









124



125



126







129



130



131



132



133





135



136



137



138





140



141



3



Új Budapest Galéria, 2019. március 8. – május 19. 

Kurátor
ERŐSS NIKOLETT

Tiszteletbeli kurátor
TÖRÖK TAMÁS

Grafika, arculat
ELN FERENC

A kiállítás megvalósításában közreműködtek
ADORJÁN ZALÁN, CSÁBI ÁDÁM, GADÓ FLÓRA, PETERNÁK ZSIGMOND, SZAKSZON IMRE, 
SZEGEDY-MASZÁK ZSUZSANNA, SZŐKE MARIANN, ZSIKLA MÓNIKA

Kiemelt kölcsönző és együttműködő partnerek
C3 Alapítvány; Glassyard Gallery, Budapest; Galerija GREGOR PODNAR, Berlin; Modern Művészetért 
Közalapítvány, Dunaújváros; Paksi Képtár; SPENGLER KATALIN — SOMLÓI ZSOLT

Külön köszönet
BENCSIK BARNABÁS, KOVÁCS ILONA, PETERNÁK MIKLÓS

Támogató
Nemzeti Kulturális Alap

CSÖRGŐ ATTILA
Mozgásterek



eBook 

Szerkesztő
ERŐSS NIKOLETT

Fotó
ELN FERENC, JUHÁSZ G. TAMÁS

Fordítás
SIPOS DÁNIEL

Korrektor
SCHMAL ALEXANDRA

Grafika, eBook szerkesztés
ELN FERENC  
elnferenc.com

Felelős kiadó:
NÉPESSY NOÉMI, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója

https://www.elnferenc.com/
https://www.elnferenc.com/


http://uj.budapestgaleria.hu/
http://uj.budapestgaleria.hu/
http://uj.budapestgaleria.hu/
http://uj.budapestgaleria.hu/
http://uj.budapestgaleria.hu/
http://www.btm.hu/
http://www.btm.hu/
http://www.btm.hu/
http://www.btm.hu/
http://www.btm.hu/
http://www.btm.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://www.nka.hu/
http://budapest.hu/Lapok/default.aspx
http://budapest.hu/Lapok/default.aspx
http://budapest.hu/Lapok/default.aspx
http://budapest.hu/Lapok/default.aspx
http://budapest.hu/Lapok/default.aspx


b u d a p e s t g a l e r i a . h u

http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/
http://www.budapestgaleria.hu/

