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Elektrográfia, szoftverművészet, digitális festészet 

Technika és esztétikum Csízy László alkotásaiban  

I. 

A digitális technológián alapuló technikai és kulturális változások és az huszadik század eleji 

avantgárd mozgalmak között érdekes párhuzamot von Lev Manovich „Az avantgard mint 

szoftver” című tanulmányában. Akkoriban is az új médiumok, a fotó és a film játszottak nagy 

szerepet egy új látásmód kialakulásában. A feljövő technikákat alkalmazó médiaművészet, és 

az azok kulturális, politikai és esztétikai lehetőségeivel foglalkozó újmédia -művészet ‒ ame-

lyen új kulturális formák, új technológiák, politikai kérdések újfajta megközelítéseiről szóló 

projekteket értünk ‒ konceptuális és esztétikai gyökerei a dadaizmusig nyúlnak. 1 Másik előz-

mény a kommersz kultúrát átszellemítő pop-művészet, és a mentális dimenziókban létező 

koncept művészet. A videoművészet és a xerox-alkotások az internet közvetlen megjelenése 

előtt a technika és a kultúra változó viszonyrendszerének (kísérleti) vizsgálatával szélesítették 

a képzőművészet műfaji kategóriáit. Amíg az avantgárd a húszas években a valóság reprezen-

tációjának új módjait eredményezte, addig az „új avantgárd” már nem azzal foglalkozik, hogy 

miképpen látjuk a világot, hanem a meta-médiát használja elsődleges alapanyagként.2 Az új 

médiumok használatával előállított produktumok jellemzően digitálisan tároltak, de professzi-

onális digitális nyomdai eszközökkel korlátlan számú, teljesen egyenlő minőségű ‒ speciális 

papír, vászon és egyéb hordozókon materializálódó, tetszőleges méretű ‒ képek állíthatók elő.  

A médiaművészet korában a művész szerkezetek és tárgyak produkálásával a tapasztalat 

alakítója is lehet, amikor nem művet hoz létre, hanem a közönséget teszi bizonyos szituációk, 

vagy folyamatok részesévé. Így már nemcsak a művész és a befogadó szerepei fogalmazódnak 

újra, hanem változik a művek, installációk meghatározása és a köztük lévő kapcsolatok is. 3 A 

napjainkban szélesebb körben elérhető számítógépek és képalkotó programok sok felhasználó 

fantáziáját is megmozgatják, akik azonban hamar szembetalálkozhatnak például matematikai 

hiányosságokból eredő problémákkal. 

                                                      
1 Mark Tribe – Reena Jana, Uta Grosenick (2007) (szerk.): Újmédia-művészet. Bp.: Taschen/Vincze Kiadó, pp. 7-9. 
2 Lev Manovich: The Language of New Media; www.manovich.net 
3 Husz Mária (2010): Képzőművész-identitások. Korunk 21. évfolyam 5. pp. 30-38. 
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A technológia a szövegeket és adatokat különálló egységekként kezelhetővé és kombinál-

hatóvá alakítja, ami ‒ bizonyos félelmek szerint ‒ a kultúrát akár standardizálttá, szétaprózó-

dóvá, kollázs-szerűvé teheti.4 Az elektrográfia, vagy szoftverművészet ‒ kissé elhasználtabb 

elnevezéssel komputergrafika ‒ autonóm képi világ megalkotása olyan eszközökkel, melyek 

alkalmazását csak az elektronikus vagy elektromos médium teszi lehetővé5. Az elektromos 

eszközzel készült képzőművészeti alkotásokra vonatkozó kifejezést magyarul először 1990-

ben az Árnyékkötők című szakfolyóirat használta. A francia „art electrographique” Joseph Ka-

dar Revue d’Art 90’ című lapjában fordult elő, angol megfelelője az „electrographic art”. Eb-

ben az időben elsősorban fekete-fehér képek születtek, amelyek a hagyományos grafikai eljá-

rásokkal ‒ rézkarc, rézmetszet, fametszet, linóleummetszet ‒ készült képekre hasonlítottak.  

A játékművészet, újmédia-installáció, újmédia-performansz megtapasztalásához már tipi-

kusan hálózati hozzáférés szükséges, művelői közösségi részvétel és együttműködés keretében 

dolgoznak, és eltávolodnak a magányosan dolgozó alkotó ideájától. Jelentős irányzat maradt 

azonban a szoftverművészet, amelynek egy magyarországi, jelentős képviselőjeként szólunk 

Csízy László művészetéről. 

II. 

Csízy László 1943-ban született Rimaszombaton. Szülei tanítók voltak. 1949-ben telepítették 

át őket Magyarországra, a Baranya megyei Újpetrére. Középiskolai évei során Lantos Ferenc 

rajzszakkörét látogatta, de szerette a matematika és a fizikai világát is. 1967-ben a Budapesti 

Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát, majd az akkori Magyar Posta távköz-

lési műszaki területén kapott állást Pécsett. A 70-es évektől a Lantos Ferenc vezette Pécsi 

Vizuális Műhelyben is dolgozott. Számítógépes grafikákat készített az akkor számára elérhető 

technikákkal: EMG666 kalkulátor, lyukszalag, asztali plotter, írógép. Főként pont - és vonal-

rendszerekkel foglalkozott, ami úttörő munkának számított. A szabad  kézzel megvalósíthatat-

lan pontossággal elhelyezett elemek új látványával kísérletezett. Az általa alapvető fontossá-

gúnak ítélt függvények (sin, exp, rnd) arányaival képezett struktúrákat. A technikai adottságok 

azonban erősen korlátozták a lehetőségeit. Ebben az időben szerepelt a Pécsi Vizuális Műhely 

néhány csoportos kiállításán, és a Miskolci Grafikai Biennálén. Bódy Gábor és Kismányoki 

Károly filmjének készítésében is részt vett. 

Csízy László számára megszokott eszközök a teljesítményükkel az alkotásba  beleolvadó 

rendszerszoftverek, a paraméterek szubjektív beállítása pedig a minőséget meghatározó té-

nyező. Munkái alapján az utóbbi években felvételt nyert Pécs-Baranya Művészeinek Társasá-

gába, a Magyar Elektrográfiai Társaságba, és a Magyar Alkotóművészek  Országos egyesüle-

tébe, mint képalkotó grafikus. 

Csízy Lászlóval folytatott beszélgetéseink, rendelkezésemre bocsátott részletes és inven-

ciózus feljegyzései és kiállítása alapján, amelyet a pécsi Gebauer Galériában rendeztünk meg 

2016 áprilisában ‒ közelebb kerültem a számítógép alkalmazásával létrejövő klasszikus alko-

tásokhoz. 

A művész munkásságára meghatározó hatással volt mestere, a generációkat nevelő Lantos 

Ferenc összefoglaló formaérzékenysége, a természetben tapasztalható összefüggések képi 

                                                      
4 Doboviczki Attila T.: Új média – új látásmód. In: Tudásmenedzsment 5. évf. 1. szám 2004 

epa.oszk.hu/.../EPA02750_tudasmenedzsment_2004_01_095-103.pdf 
5 Kováts Borbála (2011): Két fogalom természetrajza. Az elektrografika és az elektrográfia In: 

http://arnolfini.hu/arnolfini-szalon/kovats-borbala-az-elektrografika-es-az-elektrografia/ 
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megteremtésének elmélete, amit sokszor mozogni látszó, amorf formákkal fogalmazott meg. 

Lantos festői tudását a világról, elvont műhely- és technikai kísérleteit, tájredukcióit, a termé-

szeti és mesterséges formák elvonatkoztatásait, színforma-nyelvét a 70-es évektől a Természet 

‒ látás ‒ alkotás című köteteiben és kiállításokban tette közzé.6 Lantos Ferenc lelkes tanúja 

volt Csízy komputergrafikai próbálkozásainak. Ahogyan 1989-ben fejtegette: 

„Végeredményben a program olyan, mint egy mag. A magban is benne van a program, 

minden azonos magban azonos program. Tehát mindegyik magból almafa lesz, mégsem 

találunk két egyforma almafát. Mikor Csízy Laci sinushullámmal, mint minden természeti 

jelenség közös tulajdonságával foglalkozott és erre a „képletre” készíttetett géppel rajzo-

kat, azok többfélék lettek a programon belüli variációktól függően, éppúgy mint az almafák. 

A magam részéről gép nélkül is így gondolkodom: a természet összefüggésrendszerének 

bizonyos csomópontjain kimutatható képletekre felépítek egy-egy variációsort. Ennek a 

munkának egyes fázisaiban a gép egyrészt nagy segítséget jelentene, másrészt ‒ kivitelezés 

szempontjából ‒ a képleten belül új vizuális minőségeket is felmutatna, amelyekről a gép 

nélkül végérvényesen le kellene mondani.”  7 

A nyolcvanas-kilencvenes évek 

Csízy kezdetben az általa alapvetően fontosnak tartott sinusz, exponenciális, és random függ-

vények használatával kísérletezett. Meg volt győződve arról, hogyha ezek a matematikai tör-

vényszerűségek az élet minden területén érvényesülnek, akkor  az általuk meghatározott ará-

nyok esztétikai értékeket is hordozhatnak. A 8K bővített memóriával, külső tároló nélkül kor-

látozott lehetőségekkel rendelkezett. A megjelenítő eszköz egy asztali plotter volt, amely A3 

méretű felületen csőtollal rajzolt. A plotter író tűjének koordinátáit programmal tudta vezé-

relni. Ha meghatározott pontból egy másik pontba letett tollal mozgott a csőtoll, vonal kelet-

kezett. Felemelt tollal új pozícióba lehetett ugrani. Az egyszerű programot lyukszalagon tudta 

rögzíteni. 

Néhány munka úgy készült, hogy a grafikához készített számítások eredményeit aktuális 

értékük alapján karakterré konvertálta, amely ezután írógéppel nyomtathatóvá vált. A függvé-

nyekkel számított arányok szerint pontok, vonalak, egyszerű alakzatok sorozatát rajzo lta. A 

programok paramétereinek állításával vizuális kísérleteket végezett. Előzetesen meg kellett 

terveznie a várható megjelenítést, programot kellett írnia, majd a paraméterek állításával fino-

mította a végeredményt. Elképzelte például, hogy egy négyzetekből kialakított háló több cent-

rumból induló rezgés szerint fog mozogni. A képfelület szélei felé a mozgás intenzitása expo-

nenciálisan csökken. Egy random függvény ‒ ugyancsak csökkenő hatással ‒ saját központjá-

ból véletlenszerűen kuszálja, torzítja a hálót. A paraméterekkel állítani lehetett a mozgás rit-

musát, intenzitását, vagy a „rombolás” mértékét. Már ez is igen sok szubjektív verziót ered-

ményezett. 

A pont-vonal hálózatot század milliméteres pontosságú pozicionálásaival, szabadkézzel 

nem lehetett volna megrajzolni. A paraméterek szubjektív beállítása volt a minőséget megha-

tározó tényező. Az egyszerű feltételek között kísérletezni lehetett az anyaggal is. Textilre tör-

ténő rajzolás esetén különleges hatást okozott az adott pozícióba „letett” tollból szétszivárgó 

                                                      
6 Keserü Katalin: Lantos Ferenc 1948 - 1970 között készült művei In: http://www.museum.hu/kiallitas/2522/Lan-

tos_Ferenc_1948_-_1970_kozott_keszult_muvei 2016. 04.17. 
7 Csízy László‒Kismányoky Károly‒Lantos Ferenc: Beszélgetés in: Peternák Miklós (1989) (szerk.): Új képkor-

szak határán. A számítógépes grafika és animáció kezdetei Magyarországon. Budapest, Számalk, p. 52.  

http://www.museum.hu/kiallitas/2522/Lantos_Ferenc_1948_-_1970_kozott_keszult_muvei
http://www.museum.hu/kiallitas/2522/Lantos_Ferenc_1948_-_1970_kozott_keszult_muvei
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tintafolt, más megjelenése volt a vonalaknak. Az időtényező, mint új dimenzió közvetlenül 

befolyásolta a kép végeredményét. 

A számítástechnika gyors fejlődésével megjelentek a személyi számítógépek, amelyek 

adottságai igen messze voltak a gépi szintű kódokkal megírt, házilagosan készített programok 

lehetőségeitől. Csízy László e programokkal nem tudta folytatni a megkezdett munkát. Meg-

szűnt a képpontokhoz történő egyedi hozzáférés lehetősége. A szoftverek felhasználói felülete 

közvetlenül befolyásolta az alkotói folyamatot, új lehetőségeket nyitott, de korlátozta is a ko-

rábbi matematikai elvű irányítást. 

A 90-es évek elején néhány közös kísérletet végeztek Lantos Ferenccel. Főként régebbi 

grafikáinak szkennelése után elvégezhető átalakítások, színekkel, struktúrákkal történő „átírá-

sok” történtek. Néhány munka szerepelt a Miskolci Grafikai Biennálén is. Ennek a korszaknak 

mindenképp igen fontos tanulsága, hogy a manuálisan létrehozott műalkotás is természetes 

bemenete lehet egy számítógépes alkotásnak. 

A számítógépes munka reflexiói 

2008 végétől intenzíven kezdett ismét grafikával foglalkozni. A számítógép mellett a munka-

folyamat fontos tartozékává vált a digitális fotózás. Csízy László nem használ „profi” kamerát. 

Az általa készített képek nem önmagukban értékelhetőek, fotói csupán a munkafolyamat ré-

szei, elindítják a komponálást. A számítógép előtt ülve valójában egy összetett technológiai 

sor egyik elemét használja. Valamennyi elem vezérlését számítógép (a processzor) végzi. A 

fotózást ugyanúgy, mint a korszerű nyomtatókat, vagy vetítő rendszereket. A számítógép fizi-

kai fele, a hardver egyre gyorsabb processzorokból, egyre nagyobb és gyorsabb memóriából 

és egyéb eszközökből áll. Önmagában azonban a hardver működésképtelen. A szoftver önt 

bele életet. A szoftverek sok rétegét használja napi munkája során is, közöttük a közvetlenül 

kiszolgáló grafikai szoftvereket. Saját adatbázisait működteti, folyamatosan menti az aktuális 

fájlokat, nyomtatja a segédlistákat. A rendszerszoftverek beolvadnak teljesítményükkel a lét-

rehozott alkotásba. Hol van tehát a határ? Bármilyen nagy is a szoftvervilág, és bármilyen 

gyorsan is fejlődik a számítástechnika, bármilyen nagy is a támogató technológiai háttér, a 

grafikai alkotás önmagától nem jön létre. A sor legvégén a művész áll. Hozzáadott értéke az a 

látásmód, ahogy válogat a kínálkozó témákban, ahogy megvalósítja a munkafolyamat során 

kitűzött feladatot, és ahogy és amikor azt befejezetté nyilvánítja. Az alkotásban megmutatkozó 

személyiségnek nyilvánvalóan látszania kell, mely uralja és fékezi a szoftver csábító lehetősé-

geit akkor is, ha érzése szerint „a világ gyorsított ütemben fejlődik, és szétcsúsznak az emberi 

kultúra, tudás rétegei az egyes emberekben és a társadalomban”.  

A numerikusreprezentáció-alapú média-művészet némely szerzők szerint a technika 

transzcendentálódásához és egy maga köré kiépíthető hiedelemvilág kialakításához vezet. 8 A 

Walter Benjamin-féle „aura” is továbbgondolásra szorul. Benjamin feltételezi, hogy a műal-

kotásokat az egy adott helyen létezés, az egyediség-egyszeriség egy sajátos minőségi-, érték-

megkülönböztetéssel, „aurával” lát el. A technikai sokszorosítás ezt megszünteti, az enigmati-

kus aura burka szertefoszlik.9 A szoftverművészet esetében azonban nincsen eredeti, anyagi, 

egyedi műtárgy, hanem csak tiszta információ. Hihetetlen, elképzelhetetlen csodavilág, amely 

                                                      
8 Lisányi Endre: Újmédia-művészet és a felejtés útvesztője In: http://www.mediakutato.hu/ 

cikk/2015_02_nyar/05_new_media_felejtes.pdf 2016.04.17. 
9 Benjamin, Walter (1966): Kommentár és Prófécia. Budapest: Gondolat Kiadó.  
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létezik is, meg nem is, ember alkotta, meg nem is, a világra vonatkozik, meg a transzcenden-

ciára is. Kinek, minek a kreativitása, teremtő ereje működik? A szerző autoritása is új ér telmet 

kap. Hogyan reflektál erre a művész? 

A fotózás és a számítógép használat sajátos lehetőségei Csízy László számára  

Technikai jellegű előnyök 

a.) Új vizuális élményanyag gyors és kényelmes gyűjtése 

A Duna parti séta, a kirándulások, az utazás, stb. során megpillantott vizuális élménytöre-

déket azonnal lefotózhatja. A fotózással felgyorsul az élményanyag gyűjtése és ráadásul az 

hitelesebb is lesz. Főként macro-kat készít, melyek jobban elkülönülnek a hagyományos natu-

rális világtól, kevésbé ismert területet tárnak fel, új célok kitűzésére ösztönzik. Az élmény 

ráadásul hosszabb-rövidebb ideig jól tárolható. 

b.) Grafikai részműveletek gazdag választéka 

A grafikus programok gazdag parancskészlettel rendelkeznek, szinte lehetetlen kimeríteni 

a lehetőségeket. A digitális fotó ponthalmazát, vagy a vektorizált képi elemeket változatos 

módon lehet mozgatni, átalakítani, átszínezni, rétegek között mozgatni, forgatni, tükrözni, stb.  

c.) Megismételhető, állandó értékek 

Sztenderdek (szín, vonal, áttetszőség, helyzet, stb.) használhatók. Nem kérdéses, hogy idő-

ben vagy a kép terében tökéletesen azonos színt könnyen elő lehet állítani. A színek kóddal 

azonosíthatók. Beállítható áttetszésük. Használhatók a különböző gyári vagy személyesen lét-

rehozott gyűjtemények, szótárak. Így a véletlenszerű próbálgatások helyett tudatos lépések, 

variációk mentén lehet haladni. 

d.) Mérőszámok létezése 

Az elvégzett vizuális műveletek (pl. forgatás) hatása mérőszámokkal követhető. A képele-

mek helyzete pontosan meghatározható. A színértékek mérőszámokkal azonosítása segítheti a 

szemmértéket. 

e.) Vektorizálás 

A digitális fotó pontmátrixa vektorokká alakítható. A vektorokból felépített kép pontmátrix 

formátumra alakítható. Ezek a transzformációk munka közben többször is elvégezhetők. Ha 

például a vektorkép fölösleges részeinek színe a közelükben lévő részek színére alakítható, az 

újbóli vektorizálás után a vektorkép egyszerűsödik. 

f.) Vizuális csoportok kezelése 

A vektorizálás után keletkező képelemek egyenkint vagy csoportosan új tulajdonságokat  

kaphatnak. Megváltozhat színük, kontúrvonalat adhatunk hozzájuk, módosíthatjuk alakjukat, 

stb. A csoportok eltérő kezelését nagyban támogatja a „rétegek, szintek” használata. 

g.) Számított módosítások lehetősége 

A grafika elemeinek tulajdonságait számított módosításokkal változtathatjuk. Pl. Az ele-

mek helyzetét, méretét, színét, stb. a számított értékek szerint lehet beállítani.  

h.) Verziók készítésének lehetősége 

Könnyen készíthetők, megőrizhetők munkafázisok, verziók. A döntést halogatni lehet. 

Egy-két nappal később sok minden másképp látszik. Gyakran hosszabb időre is félretesz meg-

kezdett munkákat, melyeket később másként lehet folytatni. Könnyen változtathatja a megje-

lenítés méreteit. Folyamatok érzékeltetésére készített sorozatok előállítása könnyebbé válik. A 
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gyakorlatban többször fordul elő, hogy a 35x35 cm papír nyomat mellett nagyobb méretű vá-

szon nyomatot is készíteni tud. A méretváltásból eredően ez a lehetőség gyakran emel ki rejtett 

értékeket. 

i.) Könnyű technikai kapcsolat az internettel 

Értelemszerűen természetes módon alakul ki az internetes megjelenés, publikálás lehető-

sége. 

Rendszer szintű, gondolkodásbeli előnyök: 

Az egyik nagy terület a látvány rejtett értékeinek felfedezése. Csízy számára ebből a szem-

pontból sokat jelentett a vektorizálás, melynek jellege, pontossága paraméterezhető. Az eredeti 

képet úgy alakítja át, hogy homogén képi részegységek jönnek létre. Kiderül, hogy a „ráné-

zésre” homogénnek tűnő tartományok mennyire változatosak lehetnek, mennyi új részletet tar-

talmaznak a vektorizált képek. Ezzel az eljárással a különbözőnek látszó foltok összevonása is 

megvalósítható. Az eredményeket nem kell feltétlenül elfogadni, ezt a gép által felajánlott 

„modellt” döntésünk szerint kezelhetjük. A munka során folyamatosan összefonódnak a szá-

mítógép munkafázisainak eredményei és a személyes döntéseink hatása.  

A vektorizált képelemek egyik új tulajdonsága lehet, hogy a „foltoknak” csak kontúrvona-

lai vannak. Így állnak elő a számunkra az egyébként rejtve maradó vonalhálózatok, melyek a 

látvány egyfajta elvont leképzését jelentik. A vonalháló elemei következhetnek a térbeli meg-

jelenés árnyék hatásaiból („a felület elemek határai” ), vagy a színváltozásokból. 

A vektorizált képelemekből fantáziánk szerint csoportokat képezhetünk. Ezekkel a csopor-

tokkal is műveletek végezhetők. A csoport összes eleme szándékunk alapján módosíthatja 

helyzetét, felület kitöltését, csoport méretét, stb. Akár több mélységben épülhetnek egymásra 

a látvány rétegei. A csoportokkal végzett műveletek a gondolkodást a rendszer szintű megkö-

zelítés felé terelik. 

A számítógépes munka súlypontja a részletek kidolgozása helyett az egész, a teljes vizuális 

rendszer felépítésére irányul. Fontossá válik a szerkesztési elv. Könnyebben gondolkozunk 

nagyobb egységekben, modulokban. Az élővilág is így épül fel: hogyha már felépült a kis 

egység, a modul, akkor abból építkezni lehet vizuális kultúránk igényei szerint.  

A szoftver sok segítséget ad a mechanikus munkában. Ezzel felszabadít szellemi energiá-

kat. A munka meg is követeli, hogy az alkotó egyre többet szemlélődjön, gondolkozzon. Sok 

lehetőség van az utólagos módosításokra. Ez már elvi jelentőségű, nem kell visszavonhatatlan 

döntéseket hozni. Megvárhatja a megvilágosodás pillanatát. Ezzel együtt a képalkotás sokszor 

napokig tartó aprólékos munkával jár. Klaviatúra leütések ezreit, sok órát kitevő feszült kép-

ernyő figyelést, sok-sok gondolkozást, ráérzést, ötletet igényel. Fontos újdonság az is, hogy a 

számítógéppel elvégzett munkafolyamat összekapcsolható a manuális alkotási folyamattal. A 

printekre manuálisan létrehozott részletek kerülhetnek. Ez egyedivé teszi az alkotást.  

Kötöttségek, hátrányok 

A mai számítógépünk a szoftvereivel nem a végleges verzió. Ezért egyik legfontosabb hibája, 

hogy még nem érte el a holnap szintjét. Ez egy soha meg nem szűnő probléma. A holnap gé-

pének képességei valószínűleg változatosabbak lesznek, a mai lehetőségek finomabbakká, 

pontosabbakká és megbízhatóbbakká válnak. Például biztosan ki fognak alakulni azok a digi-

talizáló rajztáblák is, melyek akár a rajzoló technikájának, a rajzoló eszköznek, a rajzlapnak a 
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finom tulajdonságait is átviszik a gépre. Csízy László is rendelkezik egy „smart pen” eszköz-

zel, mely a toll hegyébe épített mikro kamerájával folyamatosan felveszi kézírása vonalait, és 

a hangokat. Ezt még grafikai célra nem használta, további lehetőségeket ígér.  

A gépi számítások sok megközelítő számítást tartalmaznak. Például a vektorizált képet kö-

zelítő matematikai eljárásokkal számolja (Bezier-görbék). A jobban illeszkedő görbe több szá-

molást, nagyobb processzor sebességet igényel. A jövő gépe tehát pontosabb lesz. A számító-

gép más gondolkozást, más alkotási folyamatot, más világnézetet  igényel. Nem lehet cél a 

manuális technikák utánzása. Gyakori probléma a számítógép lehetőségeit kihasználó mérték-

telen formalizálás. Képviselői talán azt gondolják, minél komplikáltabb, minél áttekinthetetle-

nebb, minél rendezetlenebb, annál jobb. 

A jó célok mellett természetesen jól kell ismerni az adott technika lehetőségeit. Ezek tehát 

tartalmi és technikai jellegű követelmények. Mindig fel kell tenni a kérdést: elég gazdag, elég 

érzékeny-e az adott munka ahhoz, hogy gazdagítsa a szemlélőt. Csízy addig dolgozik az adott 

grafikán, amíg az maradéktalanul nem tetszik. A további döntéseket a környezet fogja meghozni. 

Persze elvárható, hogy az érdeklődő rendelkezzen a minimális készségekkel, jártassággal. 

A számítógépes grafikák nagy hátránya a negatív előítélet. A „humán” beállítottságú szem-

lélő gyanakvással nézi a számítógépek térhódítását. Pedig csak a rossz minőséggel szemben 

kellene kritikusnak lennie. 

Ténylegesen értékcsökkentő tényezőnek érzi a létrejött mű sokszorosíthatóságát. A printek 

készítésénél használt festékanyagok időtállóságát illetően nem lehetnek tapasztalataink.  

Néhány személyes cél 

Az egyik a „fontos” matematikai függvények arányaiból következő szerkesztési elvek: a szi-

nusz, exponenciális, random függvények. Gyakran használja az e-szám, a természetes logarit-

mus alapszámából képezhető arányokat, mely közel van a gyakran emlegetett Fibonacci -szá-

mokhoz. Nagyobb egységek kicsinyítése során az „e” értékét, vagy az 1/(1-1/e2) arányt. Van 

egy képe, melynek e-Körök a címe. Az ábrázolt körformák sugár arányai az e-szám meghatá-

rozott értékei. Gyakran akarja a kis értékek egyenletes változásaiból származó hatásokat érzé-

keltetni. Az ókori híres dilemmák (pl. Achilleus és a teknősbéka versenye) a határérték számí-

tás felfedezésével oldódtak meg. Kiderült, hogy a végtelen sok kis érték összege nem kell, 

hogy végtelen legyen. Megragadó a kis eltérések nagyszámú megjelenítéséből eredő, sokszor 

meglepő látvány. Az élet is ilyen, átmenetek, tendenciák vannak, nem lehet mindent gyökere-

sen megváltoztatni, átírni. Kis arány változtatások sorozata látható az „Együtt” c. képen. A 

régiek közül a „Kis eltérések” címűn. 

Csízy László a villamosmérnöki szakmában is foglalkozott a kábelhálózatokkal, majd a 

matematikában a gráfokkal. Közel állnak hozzá a hálózatok. Megkísérelte a növényi struktú-

rákban elrejtett hálózatokat képekben megjeleníteni. Ilyen pl. a „Fény születése” . Vizuális 

alapműveletek hatásait is gyakran alkalmazza. Ilyen műveletek a forgatás, tükrözés, sorolás. 

Példa lehet a „Forgás” c. kép, vagy a „Tükörkép” . 

A „mintavételezés” a villamosmérnöki szakmában is jól ismert fogalom. Egy természeti 

fotóból kimetszett keskeny mintavételező-sáv véletlenszerű és törvényszerű elemeket is tartal-

maz. A mintavételezés helye szubjektív, véletlenszerű. Ugyanakkor a mintában az egymás után 

következő képelemek színsora jellemző az adott látványra, a változás ritmusában is bizonyá ra 

van valami törvényszerű. Ezekkel a mintákkal aztán mélyebb kapcsolatot teremt az eredeti 

természeti látvánnyal, ugyanakkor szabadabban építkezik a „nyersanyagból” . („Felhőszínek”) 
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Számára mélyebb értelmű a rezonancia, moduláció, reflexió fogalomkör is.  Hiszi, hogy az 

elvont zenei világ és az elvont képi elemek világa nagyon nagy rokonságban van, ha nem cél 

a primer ábrázolás. Képi elemekkel készít variációkat, sokszor improvizációkat is. Cél, hogy 

mindezek „rezonáljanak” a szemlélődő tudatában. 

 

Képszövegek: Kilenc etüd

 

 
TERJESZKEDŐ 

2015 100x100 cm tinta nyomat, vászon 

A centrális szimmetriával felépített képi 

rendszer elemi részekből, „alkotó téglákból” 

áll. A részek színárnyalataik és formáik alap-

ján rokonok, jól illeszkednek egymáshoz. 

Ezekből folyamatosan táguló, bővülő világ 

épülhet, akár határtalanul. Közben a részek 

játéka színesíti a konstrukciót. Azonban a 

képfelület szélei felé haladva a színkontrasz-

tok, és a mozgások gyengülnek, kimerülnek. 

A folytatásban elvesztik egyéniségüket az al-

kotó formák, egyben jelentéktelenné is vál-

nak. A részek és az egész a határosság fogal-

mában egymás ellentétei. A határtalanság fo-

galma negatívvá válik, miközben a részek 

határossága fontos alapelv volt. A meleg 

sárga szimfóniája. 
 

 
ÁTTÖRÉS 

2016 100x100 cm tinta nyomat, vászon 

Az előtérben a természeti tárgy adott metsze-

tén látható színsávok képeznek hullámzó fe-

lületet. A stabilitást sugalló hártya azonban 

feltöredezik a kreált centrális struktúra men-

tén. A jégzajlás-szerű résekből kilép a háttér-

ben szunnyadó eredeti naturális látvány né-

hány részlete, melyet a köríves formák ellen-

tétes karaktere jellemez. A szakadás merőle-

gesen tágul az előtér vízszintes síkjai között. 

A szabályok és a rögtönzés szerepe egyen-

rangúvá válnak. A határok áttörése többször, 

több értelemben is megtörténik és értékte-

remtővé válik. 
 



Husz Mária 

1 1 8  M Ű V É S Z E T  

 
EGYÜTT 

2016 100x100 cm tinta nyomat, vászon 

A művész az előtér síkjában lévő természeti 

tárgyat finom részletességgel, előre rögzített 

koncepció mentén, sok munkával alakította 

„átláthatóvá”. (A természet minden anyaga 

rendkívül ritka és átjárható a mikrovilág je-

lenségei számára.) A háttérből egy másik nö-

vényi részlet körvonalai és színei szűrődnek 

át. Két idegen test harmonikus együttműkö-

dése alakul ki, a színátmenetek és a vonal-

szerű rajzolatok rezdüléseit érezve az anyag-

hullámok megsejtése ösztönösen tudatunkba 

lopódzik. Az idegen tárgyak harmóniája nem 

véletlen, ez a természet mélységeiből követ-

kezik. A határokat átlépve a korábban isme-

retlen értékek is sajátunkká válhatnak. 
 

A FÉNY SZÜLETÉSE 

2015 35x35 papír nyomat 

A képfelületet összetett vonalstruktúra bo-

rítja. A mintázat platánfa kérgének fotói se-

gítségével készült. A végeredmény egyszerre 

elvont és a természettel rokonságban lévő. A 

kagylószerű világos foltból kitör a szivár-

vány minden színét megmutató fénysugár. 

Vénuszként kagylóból kel életre teljes pom-

pájában. A kagylóformát körülvevő kékség 

lehetne akár a tenger színe. A sejtszerű háló-

zat vonalai a középpont felé egyre finomab-

bakká válnak, és tiszta rajzolatot adnak. A 

széleken a vastagodó vonalak összeolvadnak 

a sötétedő alapon. Elvesztik egyéniségüket. 

Ez a zümmögő, sistergő struktúra emlékeztet 

az ősrobbanás máig is érzékelhető zajára. A 

fény is akkor született. 
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KYKLOS 

2015 35x35 cm papír nyomat 

Finom növényi struktúra hátterében egy „fel-

felé” guruló képződményt látunk. A sárga, 

zöld, vörös, grafitszürke színek tónusai közel 

vannak, a folyamatos átmenetek értékét hir-

detik. A négyes tagolás a ciklikus természeti 

megújulásra utal, az évszakokat idézi. A gör-

dülő alakzat elemeinek belső spirálisa a fej-

lődés jelképe. Örökös körforgásban vagyunk, 

melynek ideája a természetből következik, és 

örökös fontosságát hirdeti. 
 

A FÉNY SZÜLETÉSE 

2015 35x35 papír nyomat 

A képfelületet összetett vonalstruktúra bo-

rítja. A mintázat platánfa kérgének fotói se-

gítségével készült. A végeredmény egyszerre 

elvont és a természettel rokonságban lévő. A 

kagylószerű világos foltból kitör a szivár-

vány minden színét megmutató fénysugár. 

Vénuszként kagylóból kel életre teljes pom-

pájában. A kagylóformát körülvevő kékség 

lehetne akár a tenger színe. A sejtszerű háló-

zat vonalai a középpont felé egyre finomab-

bakká válnak, és tiszta rajzolatot adnak. A 

széleken a vastagodó vonalak összeolvadnak 

a sötétedő alapon. Elvesztik egyéniségüket. 

Ez a zümmögő, sistergő struktúra emlékeztet 

az ősrobbanás máig is érzékelhető zajára. A 

fény is akkor született. 

 
RENDKERESŐ 

2015 35x35 cm papír nyomat 

A képfelületen négyzetekből felépített struk-

túrát látunk. Mindegyik négyzet más, finom 

egyéni szerkezettel rendelkezik. Ez a struk-

túra a természeti látványból több átalakítás 

után származott. Az eredeti színek véletlen-

szerű átmenetei helyett a pontmátrixok egy-

részt tudatosan őrizték meg az eredeti színél-

ményt, másrészt szerkesztett kapcsolatot te-

remtettek szomszédjaikkal is elrendezésük 

révén. A létrehozott raszter nem utánoz egy 

folyamatos színátmenetet, hanem egy más-

fajta rendszerben adja át az eredeti élményt. 
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A virtuális második síkon a mozgó négyzetek 

megpróbálnak beilleszkedni, igazodni. A ki-

alakított raszter geometriáját át is vették, 

azonban a színeik változatosságát feláldoz-

ták a mozgás kedvéért. A forduló helyzet, a 

méretek változása és a másfajta színezés ér-

dekesebb világot teremtett, de a harmónia 

kedvéért a művész szerkezet fontosságát 

hangsúlyozza. 
 

 
TÜKÖRKÉP 

2015 70x70 vászon nyomat 

A kompozíció négy nagyobb egységből áll. 

Ezek egymás vízszintes vagy függőleges tü-

körképei. Innen ered a kép címe. Ez a na-

gyobb egység (a negyed) természeti látvány-

ból származik. Egy drótüveg ablakon kite-

kintve sajátosan torzultak a külvilág növé-

nyeinek, épületeinek, az utcaképnek az ele-

mei. A drótüveg mindehhez hozzáadott egy 

négyzethálót. Fotózás után a drótháló „kép-

négyzeteit” egyenkint dolgozta fel. Korri-

gálta a méretbeli torzításokat és némiképp át-

rendezte elhelyezkedésüket, a jellegtelenek 

helyett a meglévőkből ismételt. A négyzetek 

belső tartalmát egyenkint a színvilágukra jel-

lemző vonal hálóvá alakította. Ez különbözik 

a kép hagyományos raszterizálásától. A kép-

négyzet helyett jellemző színsorát léptettem 

be. Az egyes négyzetek hangulatát felerősí-

tettem és tömörítette az eljárással. A „szín-

kép vonalak” pontszerű négyzetekre bontása 

a képnégyzetek oldalirányú kapcsolatait erő-

sítette. A képfelület folyamatos tónusmódo-

sítása (baloldalon sötét, jobbra világosodik) 

oldja a tükrözések merev hatását. Törekedett 

a természet eredeti színeinek minél jobb kö-

zelítésére, a módosítások során a színek „tá-

volsága” nem változott. A tükrözés, aszim-

metria, az elemi részekből történő építkezés 

a természetben meglévő fontos sajátosságok. 
 

 
KÉK LÁNGMINTÁK 

2015 35x35 papír nyomat 

A tűz ősi élménye sok embert vonz. Csízy 

többször lefényképezte a lángokat. A leg-

újabb fotók „vektorizálása” után derült ki 

belső világuk rendkívüli változatossága. A 

különböző „metszetek” színeikkel és rajzola-

tukkal egyaránt megragadták. Néhány jelleg-

zetes metszet felhasználásával fantázia-in-

dító képeket készített. Ezt a konkrét kompo-

zíciót három változatban készítette el: az ere-

deti színekkel módosítás nélkül, egy sárga-

szürke és egy kék-szürke színverziót. A kom-

pozíció ismétlődő elemek visszafogott ritmu-

sával indul, majd a tükrözött és sorolt met-

szet-oszlopok rajzolatai és színei egyre vál-

tozatosabbakká válnak. A tetőpont után visz-

szatér az eredeti halk zenei ritmus. A rajzo-

latok sokféle egyéni értelmezést kaphatnak. 
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FÉNYBŐL 

2015 35x35 papír nyomat 

A kép a fényről szól. A természetből szár-

mazó forrás-élmények: a vízben megcsillanó 

napkorong tükröződése, a felhő színei, és egy 

gömbszerű növényi test. A kompozíció kö-

zéppontjában a beáradó fényt magába fo-

gadja a gömbszerű növényi részlet. Az élet 

befogadja a fényt. A képfelületet vonalrend-

szer variációja borítja. Variációs-sor a fény-

foltok rendszere is. A vonalrendszer színei a 

sötét grafit szürkéből fehér felé, majd a ké-

keken keresztül folyamatosan, a felhők szín-

átmenetei szerint szürkülnek. Alapvetően. A 

fényfoltokkal és a növényi részletekkel tör-

ténő találkozásuk azonban módosítja a szín-

hatásokat. Több variációs réteget érzékelünk. 

A képelemek játéka felidézi a fény befogadá-

sának ősi örömét. Az erős kontrasztok a fény-

ből érkező hatalmas energiák érzetét keltik. 

A párhuzamos vonalrendszer az egyenes vo-

nalban terjedő fénysugárra utal. 
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