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Csanádi-Bognár Szilvia 

‘Második 
művészettörténet’

• Az év elején jelent meg Elképzelés, A Magyar konceptművészet kezdetei, 
Beke László gyűjteménye, 1971 címmel1 Beke László Elképzelés-projektjé-
nek reprintkiadása. A kötet, akár — a projekt felfogásának megfelelően — 
kiállításkatalógusként, akár forráskiadványként interpretáljuk, nélkülőzhetetlen 
a 70-es évek művészetének értelmezéséhez. Megszünteti azt a több mint 
harmincév óta fennáló problémát, hogy a gyűjtemény csupán Beke László laká-
sán — majd egy ideig az Artpoolban, illetve néhány éve egy része annak honlap-
ján — volt megtekinthető. Aktualitását azonban, ahogyan a korai koncept aktu-
alitását is — véleményem szerint — az a Beke által nem implikált következmény 
adja, amely a 70-es évek más írott műgyűjteményeinél (s ezek, talán nem vélet-
lenül, szintén kivétel nélkül magángyűjtemények) is jelentkezett, nevezetesen, 
hogy a múzeumügy, a publicitás, a kurátori munka és a művészettörténeti értel-
mezés éles kritikáját adja.
Hans Belting Duchamp munkáitól számítja azt a jelenséget, amelynek ered-
ményeképpen a műalkotás és a róla szóló szöveg tautológiává válik, majd a 
konceptuális művészet megjelenésével a szöveget nem csak behelyettesíteni 
lehet a művel, de maga a szöveg válik műalkotássá. Ahogyan Kosuth esetében 
fogalmaz: „a kommentár győz a mű felett és eltünteti azt”.2 Belting A művé-
szettörténet vége című könyvében többek között így érvel amellett, hogy a 
művészettörténeti diskurzus, abban a formájában, ahogyan azt ismerjük, érvé-
nyét vesztette, hiszen lám, a művészet maga vette át a kommentár szerepét. 
Belting voltaképpen nem a művészetről szóló diskurzus végét jelentette itt be, 
hanem inkább a többféle elbeszélés lehetőségét vázolta fel, mégpedig olya-
nokét, amelyek nem feltétlenül illeszkednek abba a keretbe, amelyet ezidáig 
a haladás vagy stílusok egymásutániságának elve, illetve az általános törté-
nelem határozott meg. A művészetről szóló beszéd létrehozásának szándéka 
ugyanis éppúgy működik a történészben, a muzeológusban, a kritikusban és  
a művészben. Az elbeszélés lehetőségei közül az egyiket tehát maguk a művé-
szek teremtették meg, és nem csak Duchamp-mal, hiszen a művek már évszá-
zadok óta reflektálnak a művészet történetére, egyes művekre, önmagukra. 
Ez a sokszálú kapcsolódási háló — a művészettörténet hagyományos értelme-
zésétől nem oly eltérő módon — a történeti elbeszélést írja elő, de mondhatjuk 
úgy is, hogy felül, illetve a saját — jelenbeli — pozíciójából értelmezi a múlt alko-
tásait, mintát adva ezzel a Belting által is javasolt interpretátori feladatnak,  
és alternatívát kínálva a rekonstrukciós történeti szemlélettel szemben.
A szöveges értelmezés előtérbe állítása a képzőművészet körében a legkövet-
kezetesebb módon a konceptuális művészetben valósult meg. Az a tény, hogy 
ez egyáltalán lehetséges, a századelő avantgárd művészetének abból az értel-
mezéséből következik, amely szerint az egyes irányzatok egy-egy kijelentésként 
lennének leírhatóak, mint ahogy később Kosuth az egyes műalkotásokat tartja 
kijelentésnek.3 Itt azonban a szavakra redukálás eljárásával a minimalizmus egé-
szen szélsőséges változata jött létre, ami sokszor a kritika formai követelmé-
nyeit öltötte magára. Henri Meschonnic — meglehetősen radikálisan — az egész 
modernitás poétikáját kritikaként értelmezi. Ezen belül a konceptualizmus meg-
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oldását azonban egy tovább aligha fokozható — a „művészet halála” gondolatot 
leginkább beteljesítő — spekulatív formaként értékeli, amely magát művek nél-
kül nyilvánítja művészetnek, s ugyanakkor a maga tiszta formájában megpró-
bálja értelmezni a művészet és a világ helyzetét.4 Az a tudatos beszéd, amely-
lyel a 20. század második felében a művészek maguk kezdték meg a kommen-
tárok alkotását, egyrészt a kultúra rendszerében felettük hatalmat gyakorló 
kommentátorok hangja mellett, másrészt a logocentrizmus hatalmi pozíciójá-
val szemben szólalt meg. Ez utóbbi magukat a műveket szorította / szorítja hát-
térbe, megteremtve ezzel egy második művészettörténet olvasatának a lehe-
tőségét, de egyben el is lehetetlenítve azt, lévén, hogy szólamai nem egysé-
ges komponálási elvekbe simulnak bele. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez a 
Duchamp-hoz kötött fordulat csak a winckelmanni művészettörténet-írás felől, 
azaz a művészettörténet mint tudomány megjelenésétől értelmezhető fordulat-
ként, így amikor a művészek tollat ragadnak, csak visszaszerzik a jogaikat, ame-
lyek a művek értelmezésében őket és a költőket annakelőtte megillették. Nem 
ilyen könnyű azonban visszaforgatni a történelem kerekét. Küldetésük és lehe-
tőségeik éppen azáltal változtak meg, hogy Winckelmann az antik normaköve-
tés elvével megváltoztatta a történeti értelmezés irányát, és a tudományosság 
immáron nem a jelen művészete felől tekint a múlt műveire, ahogyan azt évszá-
zadokig tette.5 
Erre a beszédmódra és az általa felvetett problémákra kiemelkedő jelentő-
ségű magyar példa a Beke László felhívására, képzőművészek által létreho-
zott Elképzelés-gyűjtemény, de az eredményeit tekintve mellette kell megemlí-
teni a Bán András ötletéből, nyolc évvel később létrejött, leírókartonokat tar-
talmazó Magyar Avantgárd Művészet Múzeumát6, vagy akár a költészet oldalá-
ról, Tandori Dezső 1974 és 1978 között írt A verébfélék katedrálisa című leírás-
gyűjteményét, amely csak később, 1983-ban jelent meg A feltételes megálló 
kötetben.7 Tandori ezen versei, Bán projektje és a reprintben tanulmányozható 
Elképzelés ahhoz az évszázadokat átölelő tradícióhoz közelítenek, amelyet az 
ekphrászisz (képleírás) terminusa jelöl a literatúrában, és amely a magyar iro-
dalomban Kazinczy óta szintén fel-felbukkan, noha ezt a projektek résztvevői 
a játékszabályokhoz való alkalmazkodásukhoz mérten és a konceptualitásról 
alkotott felfogásuknak megfelelően különböző fokon valósították meg. 

(A kritikus hatalma) A Beke László által indított akció alapja a MŰ = az ELKÉP-
ZELÉS DOKUMENTÁCIÓJA tétel volt, amely már önmagában is a műértelmezés 
számos kérdését veti fel. Reflexióiban Beke úgy értelmezi az akciót, hogy azzal 
egyrészt a magyar művészeti életről kívánt helyzetképet rajzolni, miközben 
a magyarországi konceptuális művészet előmozdítását is szolgálta, másrészt 
egy dokumentációs archívumot akart létrehozni a korszak kiállítási és publiká-
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Beke László által visszaküldött múzeumi leírókarton a Bán András által 
kezdeményezett Magyar Avantgárd Művészet Múzeumához, 1979  
(az Artpool Művészetkutató Központ tulajdona, ajándék Bán Andrástól)
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ciós nehézségeinek áthidalására. Kezdeményezése az adott kultúrpolitikai hely-
zetben a „hősiesség” mellett a műkritikus művészetszervező tevékenységét is 
demonstrálja, míg a művek egy része érdekes módon épp ezzel szemben kérde-
zett rá a kritikus művek feletti uralmára: Ki lehet befolyással a művészeti életre? 
De akár tágabb értelemben is: Ki rendelkezik a művek felett?8 (Ez utóbbi kérdés 
a művek magángyűjteménybe zárásával csak még élesebbé válhatott volna.)
Beke László projektjére Pauer Gyula egy újabb projekttel válaszolt, amely 
mintegy az előzőt tökéletesítve, a muzealizáló kényszerből emeli ki a dokumen-
tumokat, és ironikus módon egy másik múzeumi helyzetbe teszi át azokat.  
Amíg ugyanis Beke kifejezetten írásban rögzített konceptuális terveket várt, 
addig Pauer valódi művek leírásából akart gyűjteményt létrehozni. Az első 
gesztus a konceptuális alkotást műtárgyként értelmezi ugyan, de saját beval-
lása szerint (és ez a múzeum tipikus hozzáállása) mégis dokumentációként 
kezeli, a második pedig a valódi tárgyról készült leírókartont ismeri el műalko-
tásként és gyűjteményt hoz létre belőlük.
Pauer feltevése az akcióhoz:
A KARTOTÉK AZ EGYETLEN OLYAN OKMÁNY, AMELY A MŰTÁRGY LÉTEZÉ-
SÉT, AZONOSSÁGÁT HITELTÉRDEMLŐEN IGAZOLJA! 
Ez persze egy ironikus kijelentés, ami a múzeumi kanonizációs gyakorlat kri-
tikájaként is értelmezhető, hiszen ha igaz lenne, akkor azok a nem múzeum-
ban található tárgyak, amelyek nem rendelkeznek leírókartonnal, nem létezné-
nek, vagy nem lennének azonosak önmagukkal. A felvetés világossá teszi azt a 
problémát, amely a múzeum kortárs művészettel szembeni ambivalens viszo-
nyára vonatkozik, és amely végső soron a winckelmanni történeti értelmezés 
irányának a következménye. A problémára Pauer levelének záradéka is utal: 

„Kedves Barátom, kétségtelen, hogy ezen ajándékozás részedről bizonyos áldo-
zatokkal jár, hiszen nevezett műved Kartoték hiányában elveszti »személy-
azonosságát«.” Az eljárás így tehát egy pótlólagos kanonizációs tevékenység 
lenne, amit a gyűjtemény alapításával, és az ahhoz kapcsolódó kiállítás ígére-
tével) maga Pauer Gyula végez el. Bár az akció elindításának indoka,  

„a kiállítási és publikációs nehézségek áthidalása” nyilván nem oldódik meg, 
azonban Beke, mint az akcióban résztvevő művészettörténész, mégis a kultu-
rális és kanonizációs folyamat bonyolítójává válik. Ezt a szerepet veszi fel ironi-
kusan Pauer mint művész a saját akciójával, amely — lévén, hogy Beke akciójá-
tól függetlenítve a felhívását ténylegesen elküldi 16 művésznek — az első akci-
óba beépülve jelenik meg, így nem csak átírja és átértelmezi azt, de bizonyos 
értelemben ki is sajátítja.
Beke koncepciója az Elképzelés témájára épült, és a 70-es évek történelmi hely-
zetében reflektált arra is, hogy a művészeti munkák — ugyan ügyesen bújtatott 
intézményi rendszeren keresztül —, de mégis cenzúrázva vannak, és az avant-
gárd művészek a tűrt kategóriába soroltatnak. A MŰ = az ELKÉPZELÉS DOKU-
MENTÁCIÓJA ötlet a meg nem valósult, vagy nem megvalósítható elképzelések 
gyűjteménye lenne, vagyis a gondolatok megmentésére és átmentésére szol-
gálna. Csakhogy míg az elképzelés valóban nem cenzúrázható, addig a dokumen-
táció nagyon is. A gondolatok dokumentációs mentése egyre sűrűsödő, végtelen 
jegyzeteléshez vezetne, amely kísértetiesen emlékeztet a kommunista hatalom 
alattomos információgyűjtésére és őrzésére. Ugyanezen gondolatmenet alapján 
az akció a lehallgatások és megfigyelések művészeti eljárásba öltöztetett, tehát 
a hatalom eszközeivel a hatalom szándékai alól kibúvó megoldásnak is minő-
síthető. Ezzel az interpretációval azonban eljutunk a kívülállás lehetetlenségé-
hez, hiszen amint a cenzúrázhatatlan elképzelést dokumentáljuk, az potenci-
álisan cenzúrázhatóvá válik, és politikai értelemben is dokumentumként visel-
kedik. Az elképzelések archiválása ugyanakkor hasonlatos a régészeti leletek 
gyors mentéséhez, amely legalább annyira az elvesztés mint a megtartás esz-
köze, a gondolatok dokumentatív spájzolása pedig éppen annyira a felejtés, mint 
a megőrzés lehetősége. Mindez nem a projekt elhibázott voltának a bizonyítéka, 
hanem sokkal inkább a muzealizálás paradoxona, amit az ELKÉPZELÉS DOKU-
MENTÁCIÓJA csak felszínre hozott.
Pauer rafinált kritikáján kívül még Donáth Péter fogalmazott meg levél-
ben érveket Beke akciójának ellentmondásaival kapcsolatban, bár a felhívásra 
ennek ellenére ő is több alkotással válaszolt. A projekt következetlenségei 
közül például rávilágít arra, hogy nem csak Nyugaton vált a konceptuális művé-
szet a piac kiszolgáltatottjává azon törekvése ellenére, hogy a politika és a piac 
törvényein kívül helyezkedve akart alkotni, hanem — bár más politikai helyzet-
ben — Magyarországon is. Véleménye szerint, ugyan az átideologizált művé-
szetpolitika megnehezíti a művészek érvényesülését, azok a divathullámo-
kat követve mégis a nyugati piacon próbálnak érvényesülési utakat találni. 
Az Elképzelés-projekt tézisének elfogadásával a művész ugyan kizárja magát a 

8 Vö. AKNAI Tamás: A koncept (fogalmi) művészet, in: uő.: Egyetemes művészettörténet 
1945-1980, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2001, 334-335., 338.

társadalmi realitásokból, de ezzel is a társadalmat irányító ideológiák kezére 
játszik, hiszen annak célja épp a hegemóniáját veszélyeztető tényezők elszige-
telése és kiiktatása. Ha nem zárná ki magát a művész, bekerülne a politikai és 
piaci gépezet működésébe, tehát célját ugyanúgy nem érné el.9 Nagyon pontos 
és nagyon korai értelmezése ez az underground-művészet helyzetének, amiről 
Forgács Éva a 90-es években azt gondolta — de sokan még máig is ezen a véle-
ményen vannak —, hogy egy olyanfajta ellenreakcióban születő művészet volt, 
amely mentessé válhatott a politika, a kritika és a piac befolyásától.10 Az Elkép-
zelés sem tehet tehát függetlenné. 
(A kommentár mint hatalom) A leírás kérdésének tematizálásával szembe-
sülünk Lakner László Pauernak visszaküldött leírókartonján. Minden rub-
rikát üresen hagyott, kivéve a tárgyfotó helyét, ahová ez volt kézzel beje-
gyezve (valószínűleg minden résztvevő számára): Tárgyfotó!, illetve a leírás 
helyét, ahová ennyit írt: imagery. A lap alján még fel van tüntetve, hogy xerox. 
Beke a mű értékelésekor úgy véli, Lakner sajnálatos módon elrontotta az angol 
szó írását, és ezt kellett volna írnia: imaginary.11 Azonban itt nem tévesztésről 
van szó, még csak nem is szándékos rontásról. Az imagery ugyanis szóképet, 
hasonlatot, mentális képet jelent, a leírókartonra illesztve pedig az az asszoci-
áció jön létre, amely hitként minden műleírás mögött szükségszerűen ott kell, 
hogy álljon: a képek nyelvi képekkel megragadhatóak.12 Ha a mű nem is lehet 
teljesen a birtokunkban (még az elképzelést végrehajtó birtokában sem), és 
abbéli törekvésünk sohasem lehet teljes, hogy a műveket birtokoljuk, a szavak 
mégis valamiféle kapaszkodót képeznek, jelét adják annak, hogy megértettünk 
valamit belőle. Az angol az imagery szót használja az emblémák, a képi allegó-
riák megnevezésére is13, vagyis pontosan arra, amire Winckelmann oly nagyon 
vágyott az allegóriával kapcsolatban, az érthető, kibetűzhető képes beszéd 
megteremtésére. Vagy megfordítva: a rendelkezésre álló képek ilyen szó-
társzerű megfejtésére, ami szintén a kommentár feladata volna. Az imagery 
azonban nem a szótározó, kategorizáló, kartotékozó kényszert fejezi ki elsőd-
legesen, hanem a megragadás, az átfordítás vágyát, és végső lehetetlensé-
gét is. A műalkotás szövegbe fordítása, annak erőszakos, kategóriákba szorító 
módján, mindig roncsolás, ám nem a műre, hanem az értelmezésre nézve, aho-
gyan a leírókarton is az, a maga függőleges és vízszintes osztásai közé kény-
szerítő szándékával. 
A leírások ilyen önkényes rongálásának gondolatával játszott el Erdély 
Miklós is, amikor Beke gyűjtéséhez egyetlen libazsírral átitatott vattát 
adott, azzal a felszólítással, hogy „Ne izolálj!”, vagyis abbéli kívánságát fejezte 
ki, hogy helyezze a vattát a többi karton közé. Az ötletben persze sejthet-
jük az avantgárd ravasz csínyét is, amellyel szembefordul a művészet minden-
féle muzealizálásával, a papírlapok összezsírozása azonban annak a bizonyí-
tása is, hogy bármennyire is konceptuális művekről van szó, hordozójuk, a 
papír anyag, és mint ilyen sérülékeny. A dokumentumok ilyetén megkárosí-
tása — Lakner megoldásához hasonlóan — a szövegek és az értelmezés sérülé-
kenységére is felhívja a figyelmet. Ugyanakkor mind a szövegek, mind a papír-
hordozó roncsolása újabb jelentéssel gazdagítja a műveket, illetve az egész 
gyűjteményegyüttest, amelyet a terv szerint átjárna egy másik mű hatása, 
ami jelen esetben, végtelenül szemtelen módon: a libazsír.
Az akció tehát nem hagyja érintetlenül a kommentár kérdését sem, amely a 
nyelvet sokszor minden más művészi szándék helyettesítőjeként kezeli. Ebben 
a gondolatkörben válik a nyelv mint hatalmi reprezentációs eszköz szerepe is 
ingataggá. Erdélynél másutt az értelmezés egyenesen mint veszélyes cseleke-
det jelenik meg. A Bán András felhívásra érkezett munkáján egy leírókar-
tonra ragasztott leírókarton állt, a nagyobbikat feltehetően Bán küldte a felhí-
vás mellékleteként, a kisebbik a Pauer-féle akcióhoz tartozhatott. A két karton 
eltérő mérete a szabványok változását is mutatja, ami azonban a kartonok tar-
talmi követelményeiben nem jelentett jelentős eltérést. A két kartonra Erdély 

9 DÉKEI Krisztina: Donáth Péter az Elképzelés-projektben, in: Donáth Péter 1938–1996, 
szerk. SASVÁRI Edit, SZÁZADOS László, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
1998, 36-42.
10 FORGÁCS Éva: A valóság fogalmának változása a 80-as évek magyar művészetében, in: 
A modern poszt-ja. Esszék, tanulmányok, dokumentumok a 80-as évek magyar képzőművé-
szetéről, szerk. KESERÜ Katalin, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., 1994, 15-28. Az 
Underground helyzetére reflektál a mind Beke mind Pauer felhívására ugyanazzal a 
művel reagáló Hencze Tamás az Uderground-projekt címet viselő kartonnal. A leírás egy 
Land-art munka terve, amelyben a földfelszínen az UNDERGROUND felirat jelenne meg 
monumentális méretben. Léptékjavaslatai: 1:10, 1: 100, 1:1000,1:10 000, 1: 1000 000. Beke 
későbbi értelmezésében itt az a paradox probléma jelentkezik, hogy a földfelszín válik 
Undergrounddá, ami visszássága mellett az elzárkózó művészek kiszolgáltatottságát és 
törekvéseik abszurditását is mutatja, mint Donáth kritikája. (23.)
11 BEKE László: Elképzelés, a magyar konceptművészet kezdetei, 2008, XVI.
12 Ld. Még ehhez Lakner Beke felhívására érkezett Roman-Stele című munkáját, 
amelyben az írás és a képzőművészet közös történetéből a felirathagyományra 
hivatkozik.
13 Ld. Baroque and Rococo Pictorial Imagery, The 1758–60 Hertel Edition of Ripa’s 
Iconologia, kiad. MASER, Edward A., Dover Publications, New York, 1971k
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egy papírcsíkot illesztett, amely a Beke-Bán-Erdély 1971–1979 feliratot tartal-
mazza, ezzel mintegy összevonva a két projektet a saját beleegyező, hitelesítő 
eljárásával. A nagyobb kartonon található pecsét: MAGYAR AVATGARD MŰVÉ-
SZET MÚZEUMA a kisebb karton őrzésének jelölésére szolgál, de lehetne a 
mű címe is, ez esetben pedig „bemutatja” az egész leírásügy problémarend-
szerét: a nagyobb, kitöltetlen karton mint múzeum ad otthont a kisebb kitöl-
tetlennek, kettejük összjátéka pedig (amelyben legalább látszatszerűen meg-
jelenik a kitöltöttség) szimbólumává válik a 70-es évek konceptuális törekvé-
seinek.14 A karton kitöltetlenségét talán (meg)magyarázza Erdély befogadás-
sal foglalkozó tanulmánya: A művészet mint üres jel című esszéjéhez készített 
jegyzetében ugyanis kifejti, hogy miért nem tekinti jelnek a műalkotást, helye-
sebben miért tekinti üres jelnek. „Míg egyezményes jel esetében a jelentés sok 
jelöltre vonatkoztatás közben beszűkül, addig az ikon-index típusú jeleknél a 
poliszémia a jelentések elhalványodásához, elérvénytelenedéséhez, minden 
határon túl pedig, mint a műalkotás esetében, kiürüléshez vezet.” Véleménye 
szerint a műalkotás a jeleket egymás rovására felerősíti, és végül kioltja,  
a befogadó pedig a műveknek ezt az ürességét kénytelen elismerni. Ennek 
elfogadása jelentkezik a befogadó megnyilatkozásában, amikor azt mondja: 

„szép”, vagyis üres kijelentést alkot. Ez a kijelentés azonban nem melankoli-
kus, hanem inkább felszabadító lenne Erdély értelmezésében, mert a felismert 
szükségszerűség létrehozza a befogadóban a meg-nem-valósult számára a 

„helyet”.15 A művészetről való beszéd lehetetlenné nyilvánítása a műalkotások 

14 Beke László hasonló gesztussal ajánlotta fel Bán András gyűjteményébe az 
Elképzelés-gyűjtemény, illetve Pauer gyűjteményrészlegének ötletét, valamint a varsói 
Living Archive manifesztum gondolatát. 
15 ERDÉLY Miklós: A művészet mint üres jel, Marly-i tézisek, A tézisek mellé, in: uő.: 
Művészeti írások, szerk. PETERNÁK Miklós, Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1991, 127-132., 
122-125.

védelmét is jelenti ebben a kontextusban a tárgyiasító hozzáállással szem-
ben. Ahogyan Gadamer kései írásaiban — a „szép” üres kijelentéséhez hason-
lóan — az „így igaz” kijelentéssel határozza meg a mű szemlélése során előálló 
tapasztalatot, hogy azt a tudományos megismerés eltárgyiasító magatartásá-
val szemben megvédje.16

(Muzealizáló kényszer) A múzeumi gépezetben a leltári számon keresztül a 
tárgy, a leírókarton és a dokumentáció összetartozik. Ahogyan a kulturális 
életben vagy a kanonizációs folyamatokban a műtárgyhoz tartozik az összes 
sérülés, amit létrejötte óta elszenvedett, a restaurálások, a kiállítások, ame-
lyeken szerepelt, az értelmezései, valamint a szakirodalom, ami azokat létre 
hozta, úgy tartozik a múzeumi környezetben ennek sterilizált változata, adat-
szerű rögzítése a műhöz. A műtárgyak azonban — ahogyan Boehm megjegyzi 

— túlmutatnak faktikus jelenvaló létükön, ha nem így lenne, akkor elegendő 
lenne a leírást néhány olyan protokolltételben meghatároznunk, mint például 
a nagyság, a szín, az állapot, az elhelyezés.17 Márpedig az elképzelés dokumen-
tációja vagy a leírókarton többnyire ezt a tovább alig fokozható egyszerűsí-
tést valósítja meg, a hazai muzeológia leírásgyakorlata pedig a dokumentá-
lás pozitivista álmának lenyomataként értékelhető, ahogyan Beke gyűjtemé-
nyében Perneczky Géza Identification-Programja is, amely a felhők, a virá-
gok, a levelek, a hullámok, az időjárás, a lélegzetvétel kényszeres számozá-
sát és iktatását karakírozza. Méhes László ugyanakkor hiperrealista ceruza-
rajzot készített egy kitöltetlen leírókartonról, amit 1999-es retrospektív kiállí-
tása alkalmából Múzeumi kartotéka címmel felvett a művei közé is, tehát egy-
értelműen műtárggyá nyilvánított.18 Eredetije, a kitöltetlen leírókarton ezzel 
utólag a rajz leírásává is vált, vagyis létrejött közöttük az a folytonos egy-
másra utalásban zajló kapcsolat, ami a normál leírókarton és az általa leírt 
műalkotás között — mint reprezentációs viszony — ilyen tökéletesen sohasem 
jönne létre, csak a másolás képes ennek a helyzetnek az előállítására. A leíró-
karton festménnyé emelésének ötlete megjelent egyébként egy évvel később 
Lakner Karton a Néprajzi Múzeumból sorozatán. Méhes munkájával ellentét-
ben itt kitöltött leírókartonok vannak felnagyítva megfestve a tárgy fotójá-
val és a szöveggel együtt szintén hiperrealista módon.19 A leírókarton műtárgy-
gyá válása mellett itt szerepet játszik a néprajzi emlék műtárgyként való keze-
lésének kiemelése, de ezzel együtt a duchamp-i talát tárgy műalkotássá ava-
tásának gesztusa is: amit a muzealizálás részben véghezvitt már, azt a kép-
zőművész egyértelműsíti. A leírókarton itt nem válik ugyan a festmény leírá-
sává, de a muzeológiai érték hatását kölcsönösen erősítik. A karton mint fest-
mény a rajta szereplő tárgy apotheózisa, és ezzel ellentéte is a leírókartonnak, 
amelyen az anyag, a származási hely és a leltári szám, valamint egy részlet-

16 GADAMER, Hans-Georg: Szó és kép — „így igaz, így létező”, [1992], ford. SCHEIN Gábor, 
in: uő.: A szép aktualitása, vál. BACSÓ Béla, T-Twins, Bp., 1994, 249-259.
17 BOEHM, Gottfried: A képleírás, A kép és a nyelv határairól, ford. RÓZSAHEGYI Edit, in: 
Narratívák I., szerk. THOMKA Beáta, Kijárat Kiadó, Bp., 1998, 26.
18 MÉHES László, [kiállítási katalógus], Műcsarnok, Bp., 1999
19 LAKNER László: Metamorphosis, szerk., NÉRAY Katalin, HIRSCH, Thomas, Ludwig 
Múzeum Budapest — Kortárs Művészeti Múzeum, Bp., 2004, 90-91.

Méhes László 
műtárgyleíró kartonja és ceruzarajza, 1971  
(Pauer Gyula műgyűjteménye)

Lakner László
„Suba” a Karton a Néprajzi Múzeumból-sorozatból, 1972  
olaj, vászon, 150 × 200 cm, Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár tulajdona 
© fotó: Tihanyi-Bakos Fotóstúdió

Erdély Miklós által visszaküldött múzeumi leírókarton a Bán András által 
kezdeményezett Magyar Avantgard Művészet Múzeumához, 1979  
(az Artpool Művészetkutató Központ tulajdona, ajándék Bán Andrástól)
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fotó képviseli mindössze a tárgyat. Ebben az értelemben a leírókarton redukció, 
a műtárgy alárendeltje, és lekezelő (leíró) képviselője.
Az Elképzelés-gyűjtemény megalapítása — ugyanakkor paradox módon — az 
avantgárd törekvések konszolidálódásának kritikáját is jelentette. „A múzeum 
létezésével definiálja önmagát, gyűjteményével rekategorizálja tárgyát, kate-
góriáival meghatározza hagyományainak érvényét, miközben megkérdőjelezi 
létjogosultságát, kategóriáit és hagyományait; tevékenységének tehát néven 
nevezés a célja, s az, hogy deformálja az Ön tudatát.”– írta később Bán And-
rás a Magyar Avantgard Művészet Múzeumának felhívásában.20 Az avantgárd 

20 Részlet Bán Andás Felhívásából: www.artpool.hu/lehetetlen/real-kiall/mamuzeum/
ban.html (2006. jan. 29.)

hagyományokkal, így a múzeummal is szemben álló lényegi törekvése a saját 
múzeum megalapításával, még ha ez egyedi kánon kialakítását jelzi is, szerte-
foszlik. Hasonló lépést tett Duchamp, amikor létrehozta magángyűjtemény-
ként a Hordozható műtermet (1941) saját műveinek reprodukcióival21, majd 
1974-től Andy Warhol az Időkapszulák gyűjtésével, ami szintén egyedi szem-
pontok alapján, és nem a hagyományos művészeti gyűjtésnek megfelelően 
zajlott, ma mégis a popkultúra dokumentumait látjuk benne, és a gyűjtő gesz-
tusát művészinek tekintjük. Mindazonáltal magánmúzeum alapítása a 70-es 
években lehetetlen Magyarországon, tehát mind az Elképzelés-projekt, mind a 
Magyar Avantgard Művészet Múzeuma — alternatív módon, de mégis — ellene 
dolgozott az országban fennálló múzeumi és gyűjteményi rendszer követelmé-
nyeinek. 
Mindkét akcióban jelentkezett a kortárs művészetnek az az igénye, hogy a 
múzeum intézményével dialógust teremtsen, és kritikával illesse, vagyis han-
got kapott az a — totalitárius időkben elképzelhetetlen — törekvés, hogy a múl-
tat, és ezzel együtt a múlt művészetét, át lehet és kell értékelni.22 A konceptu-
ális művek a maguk dokumentálható, de igen nehezen kiállítható formájában23 
elvileg kizárták ugyan magukat a kiállítótermekből, mégsem tudták azonban 
kizárni magukat a művészeti életből, így a kritikai tevékenységük maradt az 
elsődleges. Ez alapján tudom értelmezni Beke László kijelentését: „Meggyőző-
désem, hogy összességükben mindannyiuknak, az 1970-es évek egész avant-
gárd művészetének, az volt a művészeten túlmutató jelentősége, hogy a kife-
jezőeszközök konceptuális-mediális önvizsgálatával előkészítették 1989-90 
társadalmi-politikai fordulatát — pontosabban ennek nyelvi-kommunikációs 
rendszerét.”24

A dokumentációs lapok és a leírókartonok könyvszerűen, olvasásra, forga-
tásra, nézegetésre szánva, de mégis azzal az előnnyel működnek, amit az 
összefűzetlenség jelent. Ezért sajnálatos, bár a kivitelezés szempontjából ért-
hető az Elképzelés-projekt lapjainak könyv-formátumú megjelentetése. A lapok 
sorrendje ugyanis az eredeti, mappába rendezett megoldásnál alphabetikus 
volt, de befogadási sorrendjük a lapok rakosgatásának megfelelően véletlen-
szerű vagy akaratlagosan alakítható. Ezzel a kartonok ellene mondtak annak a 
múzeumi struktúrának, amelyben a kiállítás révén a látogató egy — a kurátor és 
a kánon által — meghatározott rendben ismerheti meg a műveket, vagyis ezzel 
egy hatalom és hagyomány által előírt struktúrával szegültek szembe. A papír-
lapok rakosgatása magányos munkát igényel, amelyben az olvasáshoz hason-
lóan maradunk együtt a művel, igaz ez a kiváltság a magángyűjtemények tulaj-
donosainak jár ki elsőként, akik személyes invenciójuk alapján alakították ki gyűj-
teményeiket, és akiknek a neve éppen ezért e gyűjteményektől soha nem lesz 
megvonható. A magányos elmélyülés helyzete ugyan nem vitatható el a hagyo-
mányos múzeumi kultúrától, de a befogadói rendszerezés itt mégsem lehet soha 
ilyen intenzív, ahogyan a kurátor jelenléte sem, akit a múzeum önnön retorikáját 
tagadó magatartása állít háttérbe. 
Az Elképzelés-projekt első lépésben ugyan a megtűrt művészet helyzetére rea-
gált, de számos alkotása tanúskodik a konceptuális művészet megmutató-ere-
jének kutatásáról is. Lehetőséget biztosított arra, hogy a művészek a maguk 
eszköztárát felhasználva gondolkodjanak arról a művészeti közegről, amely-
ben alkotnak, sőt annak egy alternatív változatát hozzák létre. A gyűjtemény-
alapítás a művészeti pluralizmusnak ebben a korai szakaszában megelőlegezte 
a webmúzeumok, kis közösségek, egyedi törekvések eltérő elvek mentén szer-
veződő gyűjteményeit, megteremtve ezzel a művészet történetének külön-
böző elvek mentén való újragondolásának lehetőségét. Az elképzelés doku-
mentációja vagy a Pauer által előírt leírókarton-forma a szigorúan szabályozott 
művészettörténeti munkához hasonlóan szigorú kereteket biztosított a művé-
szek számára. Alkotásaikkal nem ahhoz a hagyományhoz tértek tehát vissza, 
amelyben saját művüket helyezhették volna el egy rendszerben, ahogyan azt 
nagyszabású munkájában Vasari is tette, hanem pusztán dokumentálták, rög-
zítették műveik létezését egy olyan eszközzel, amely elsődlegesen nem nyelvi 
meghatározottságában jelentős, hanem reprezentációs logikája miatt.

21 Ducnhamp ezirányú tevékenységéhez ld.: Stefan Heidenreich: A művészet intézményi 
kerete. Például Marcel Duchamp. Balkon, 2003/6-7., 19-23.
22 Vö. GYÖRGY Péter: Az eltörölt hely — a Múzeum, Magvető Könyvkiadó, Bp., 2003, 15-17.
23 2001-ben az Artpool Lehetetlen realizmus című kiállításán asztallapon, üveglap 
mögött szerepelt a MAMM, 2005-ben Pauer Gyula retrospektív kiállításán, a Műcsarnok-
ban pedig egy posztamensre felpakolva az Elképzelés-projekt Pauer-féle részlege, ami azt 
is jelentette, hogy kézbe venni, forgatni egyik kiállításon sem lehetett a kartonokat, és 
ezzel — bár állományvédelmi szándékkal — éppen a kartonok lényegi tulajdonsága veszett 
el. (33. kép)
24 BEKE László: A hetvenes évek avantgárdja, in: A második nyilvánosság, szerk. KNOLL, 
Hans, Enciklopédia Kiadó, Bp., 2002, 247.

Perneczky Géza
identification – program, 1971 (Elképzelés, Beke László gyűjteménye)
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