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A megismerés a látás 
munkája
Beszélgetés1 Peternák Miklóssal 
Kepes Györgyről budapesti 
kiállítása2 kapcsán

• AU: Intermédia művész volt Kepes György? 

• Peternák Miklós: Természetesen. Az 1906-ban Selypen, Heves megyében szü-

letett Kepes festő szakon végzett, Csók István tanítványa volt a Magyar Kép-

zőművészeti Főiskolán 1924 és 1929 között, majd ezután követte Moholy-Nagy 

Lászlót (1895–1946) Berlinbe. Itt abbahagyta a festészetet, és az új képi médiu-. Itt abbahagyta a festészetet, és az új képi médiu-

mokkal, filmmel, fotóval, fotogrammal kezdett el foglalkozni.

• Amint elkezdtünk beszélgetni Kepesről, rögtön felmerült Moholy-Nagy neve is, 

de épp így előkerülhetne Kassák Lajos (1887–1967) és még sok más, fontos művész 

nevei is. Kepes valahogy megtalálta ezekhez az emberekhez a kapcsolatot, rájuk 

érzett, és végül is ez az egész kiállítás, ahol most Frank Malinával együtt mutatják 

be, azt jelzi, hogy itt nem csak egy művész, hanem egyfajta gondolkodásmód és egy 

ahhoz tartozó kapcsolati háló is megjelenik.

• Tulajdonképpen Kepes a híd a korai, 1910-es, 1920-as évek avantgárdja és a ma 

között. 2001 végén hunyt el Cambridge-ben (Massachusetts, USA), 95 éves korá-

ban, tehát tulajdonképpen a kortársunk, és ugye Moholy-Nagy neve sem vélet-

lenül hangzott el, hiszen gyakorlatilag az ő közvetlen munkatársa volt 1930-tól 

kezdve hosszú időn át. Tegnap egy kelet-európai fotográfiáról szóló könyvben 

véletlenül találtam egy fényképet, amelyen 1931-ben Pozsonyban, egy művészeti 

iskolai osztályban állnak öten, köztük Moholy-Nagy és Kepes György, és magya-

ráznak valamit. Sajnos a könyv nem közölte sem azt, hogy milyen apropóból 

voltak 1931-ben közösen Pozsonyban, sem azt, hogy miről magyaráztak, viszont 

az kiderült, hogy ki volt az egyik személy, aki ott ült a padban: Berda Ernő,3 aki 

kiváló fotogramokat készített már egészen fiatal korában. Ez a példa is jelzi, hogy 

rengeteg olyan rejtett és felkutatásra váró szál van még, ami ezt a máig tartó 

ívet — ahol Kepes a kulcsszereplő — igazolni és hitelesíteni tudja. A történelem 

nem olyasmi, ami folytonosan és unalmasan, másodpercről másodpercre véget ér, 

hanem jelen lehet, bennünk és velünk van, például az ő munkássága révén. Azok-

nak a dolgoknak a révén, amelyeket mint univerzális szellem képzőművészként, 

designerként, szerkesztőként, iskolaalapítóként, vagy akár e kiállítás nehezen 

dekódolható címe szerint fényjátékosként létrehozott, mindazokról a képességek-

ről bizonyságot adva, amelyek az ellen szólnak, hogy az ember egy specializációra 

és szakbarbárságra kárhoztatott lény. Ő és Moholy-Nagy is azok ellen küzdött 

folyamatosan, akik csak ezt a szelet-embert látják, veszik figyelembe: az élete 

bizonyítja, hogy minden használható képességünkre szükségünk van ahhoz, hogy 

normális módon, a maga teljességében éljünk le egy életet. Alig múlt 40 éves, 

amikor a manapság itthon is sokat emlegetett MIT-ben, ami egy elég neves 

mérnöki iskola, egy művészeti fakultást alapított 1967-ben. A Center For Advan-

ced Visual Studies (CAVS) ma is működő intézménye,4 elsőként a világon adta 

meg a mintáját azoknak a médiaintézeteknek, amelyek — különösen a kompjuter 

1  A szöveg a Tilos Rádió stúdiójában, 2010. augusztus 26-án, csütörtökön 21–22 óra között élő 
adásban folytatott beszélgetés szerkesztett változata. A beszélgetésen az AU stábjából jelen voltak: 
Byron-Horváth Balázs, Sugár János és DJ Tatlin.
2  A FÉNYJÁTÉKOSOK, Kepes György és Frank J. Malina a tudomány és a művészet metszéspontján / THE 
PLEASURE OF LIGHT, György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of science and art. Ludwig 
Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2010. szept. 2 — nov. 21.
3  Berda Ernő (Budapest, 1914 — Budapest, 1961): festő, grafikus 
4  http://cavs.mit.edu

megjelenése óta — mára már meglehetősen 

elszaporodtak, sorolhatnám a példákat az Ars 

Electronica-tól a ZKM-ig és tovább…

• Olyasmiről van szó, mintha a Műegyete-

men egy művészeti fakultást alapítanának, ami 

onnantól kezdve az egyik legfontosabb, legköz-

pontibb és egyben legprogresszívebb hellyé válna.

• Pontosan ugyanazokról a dolgokról beszélt 

1965-ben, 1967-ben, a könyveiben és az előadá-

saiban, és ennek az új fakultásnak a programjá-

ban, amelyek ma is top témák: miképpen lehet 

a tudomány, a technika és a művészet kapcso-

latát megteremteni, mi bennük a közös, illetve 

milyen érvényes kapcsolatok lehetnek közöttük, 

miként segítik az emberi megértést, ha nem 

különálló, szeparált halmazokként kezeljük őket.

A Bauhausban, ahol Moholy-Nagy László is taní-

tott, még nem oktatott Kepes, viszont Moholy-

Nagy Amerikában szervezett iskolájában, a 

chicagói Institute of Design-ban — amit New Bau-

hausnak is neveznek — már igen, vagyis tovább 

kísérte Moholy-Nagyot. Oktatási tapasztalatait 

1944-ben, a Vision in Motion (Látás mozgásban) 

című Moholy-Nagy könyv megjelenése előtt,5 

a Language of Vision (Látás nyelve) című munká-

jában foglalta össze máig érvényes módon.6 

• Említetted a tudomány és a művészet kap-

csolatát. Azt, hogy a művészet a tudományból 

milyen inspirációt tud meríteni, azt el lehet kép-

zelni. De a másik oldal, a művészet hogyan tud 

visszahatni a tudományra, a tudományos kuta-

tásra? 

• Három layert is felgöngyölíthetünk itt.  

Az első, a legegyszerűbb, amely Kepesnél is az 

egyik központi gondolat volt, a látáshoz kapcso-

lódik. A világ tárgyai a fényre színekkel reagál-

nak, a növények oxigént csinálnak belőle, míg  

az ember ugyanezt a fényt látásra használja.  

A tapasztalatok megszerzése nagyrészt a látás, 

illetve mérések révén történik. A művészek 

kevesebbet mérnek, a tudósok többet, de ami 

mindkét csoportnál alapvető, az az aktív látás. 

Tulajdonképpen a megismerés a látás munkája, 

ami, ha nem is pontosan így, de valahol Kepesnél 

is olvasható…

• I see.

• Tehát itt van egy közös nevező — mint ahogy 

a tudományos és a művészeti kreativitás között 

is —, hiszen az új tudományos eredmények álta-

lában mintegy képszerűen, reveláció-szerűen 

tűnnek fel, hogy azután kísérletek, a mérés 

különböző taktikái révén bontódjanak le valami-

lyen, a matematika nyelvén megfogalmazható 

eredményre. Kepes ezt elég pontosan látja, s 

leírja azt a közös nevezőt, ami már a látásból 

5  Moholy-Nagy, László: Vision in Motion. Chicago: Paul 
Theobald, 1947 (magyarul: Látás mozgásban. Budapest: 
Műcsarnok — Intermédia, 1996)
6  Kepes, György: Language of Vision. Chicago: Paul 
Theobald, 1944 (magyarul: A látás nyelve. Ford. Horváth 
Katalin, Budapest: Gondolat Kiadó, 1979). 
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következik, s megpróbálja átcsúsztatni egy mai, 

ugyancsak divatos témára, a képre. Hogy mi is a 

kép? A XX. és a XXI. századi tudomány elsősor-

ban képeket használ, ez az interfész. Kepesnek 

egyébként van egy remek példája erre az átala-

kulásra a The New Landscape in Art and Science 

(A világ új képe a művészetben és a tudomány-

ban) című könyvében, amely egy gyönyörűen 

kialakított, nagyon szépen megszerkesztett 

tanulmánygyűjtemény, rengeteg képpel.7 Ebben 

egy XVIII. századi francia matematikus példá-

jára hivatkozik, akit úgy hívtak, hogy Abraham 

de Moivre (1667–1754). Ő volt az az ember, aki 

a négyzetgyök mínusz egyet (Ö–1) bevezette 

a matematikában, és vele együtt azt a bizo-

nyos i-t (imaginárus szám). Ezt kezdetben 

nem nagyon akarták elfogadni, van egy olyan 

anekdotikus mozzanat például, hogy valakitől 

megkérdezték, mi a véleménye a mínusz egy 

négyzetgyökéről, aki erre azt mondta, hogy ő 

már a –1-et sem tudta elfogadni, s a Ö–1-el már 

végképp nem tud mit kezdeni. Mindenesetre 

kiderült, hogy az i rendkívül hasznos, nagyon 

sok lépésnél segít ennek szimbólumnak a beve-

zetése, amiről persze gyakorlatilag azt mond-

hatnánk, hogy ilyen nincs is. Ez a Ö–1, ez az i, 

ez Kepes példája arra, hogy a szimbolizáció az 

emberi gondolkodás olyan sajátossága, ami nem 

következik közvetlenül az empíriából, mégis  

jellegzetesen közös elem mindkét szférában.

• Ha ezt láthatóvá tesszük, akkor ebből indul el 

a fraktál…

• Pontosan ezt akarom mondani, a Ö–1, és az i 

nem látható, de a Mandelbrot-halmaz, ami vizu-

alizációja egy konkrét, meghatározott terület-

nek az imaginárius számsíkon, az már igen.

• Fantasztikus, hogy milyen inspirációkat kapott 

Kepes: a Munka-körben például Kassákkal is 

kapcsolatba került. A könyv címe, amit most a 

kezedbe veszel, A közösségi művészet felé:8 úgy 

tűnik, hogy ez a fogalom, a közösségi művészet, 

ez ma egy fontos új jelentést hordoz. Hogy látod, 

az ő elképzelése a közösségi művészetről, illetve a 

mai közösségi művészet-koncepció hol találkozik? 

• Nem akarok senkit megbántani, de a public 

art Kepes-féle felfogása, bár 1978-ban talán 

politikusnak tűnt, jóval tágasabb eszme, mint 

az, hogy a városi tereken jelenjenek meg ezzel-

azzal a művészek. Azért vettem a kezembe a 

ezt könyvet, mert ez az első Magyarországon, 

magyar nyelven megjelent könyve, amit egy 

kiváló esztergomi tanár és művészeti író, Bodri 

Ferenc szerkesztett. Az előszavában, amit szin-

tén Kepes írt, például ezt olvashatjuk: „Minket 

7  Kepes, György: The New Landscape in Art and Science. 
Chicago: Paul Theobald, 1956 (magyarul: A világ új képe a 
művészetben és a tudományban. Ford. Széphelyi F. György, 
Budapest: Corvina Kiadó, 1979)
8  Kepes György: A közösségi művészet felé. Tanulmányok a 
kortársi művészet és a modern világ együttműködésének 
lehetőségeiről (Gyorsuló idő), Összeállított és az utószót írta: 
Bodri Ferenc, Budapest: Magvető, 1978.

a harmincas évek legelején Csók Pista bácsi szépbe vetett gyermekien egyszerű 

és derűs hite bíztatott és vezetett, és Kassák Lajos jövő idők arcát éneklő harcos 

sorai eresztettek útnak.”9 A harmincas évek pátoszos nyelve — de pontosan meg-

mondja, miről is van szó. Majd fölsorolja a barátait is, Veszelszky Bélát (1905–

1977), Trauner Sándort (1906–1993), Korniss Dezsőt (1908–1984), Kassák Lajost, 

Hegedűs Bélát (1910–1940) és természetesen a szerkesztő Bodri Ferencet is.  

A megjelentetésre feltehetőleg épp a „közösségi művészet” cím miatt volt lehe-

tőség, bár mire a könyv megjelent, Kepes már járt Magyarországon, tartott egy 

előadást, majd kiállítása is lett, igaz meglehetős késéssel 1976-ban,10 ha azt vesz-

szük, hogy 1967-től már a MIT új fakultásán tanít. Ebben a kis könyvben vannak 

olyan, az akkori és a mai nyelvhasználat eltérései miatt a mai olvasó számára 

talán nehézkesen kibogarászható gondolatok, amelyekből — ha egy kicsit oda-

figyelünk rájuk — kiderül, hogy a természet és a társadalom egysége alapján 

gondolta el azt, amit a közösségi művészet lehetőségnek vagy terepének nevez-

9  Kepes György: A közösségi művészet felé. Budapest: Magvető, 1978, 7.
10  Kepes György (USA) kiállítása. Műcsarnok, Budapest, 1976. máj. 7—30. 

Kepes György — Wiliam Wainwright
Fotóelasztikus járda, 1968, reprodukció: Rosta József
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hetünk. Számára magától értetődő volt, hogy az ember megpróbálja önmagát 

megérteni a természet felől is, azáltal is, amit a természeti környezetével csinál, 

mivelhogy annak része, s épp ezért botrányos, ha lerombolja azokat a forrásokat, 

melyek a saját létalapját jelentik. Az így felfogott természet a perifériáján létezik 

a társadalomnak, a városnak, pedig az élhető környezetnek a civilizáció is része 

kell, hogy legyen. A művészet számára az a fő feladat, hogy elhagyva a galériá-

kat, amelyekben már nincs igazából mondandója, miként tud az új látásmód alap-

ján alkotó módon és pozitív energiákkal belépni azokba a civilizációs és természeti 

terekbe, amelyeket mint egy totális környezetet kell végiggondolnia. 

• Ezt továbbra is művészeti párbeszédek formájában képzelte el, vagy ez már egy 

megélhető dolog?

• Ez már nem beszélgetés, ez már alkotás. Tehát, hogy a művésznek szerepe 

van a városban, az épületekben, a gyárakban, a természetben, mindenütt, mivel 

képes a különféle, meglehetősen korlátos (szak)

ismereteket a saját csapdájukból kiszabadítani. 

Ez a csapda, mondjuk régi kifejezéssel élve: a 

kapitalista önérdeke, a gyárépítő pragmatiz-

musa, az urbánus civilizáció rossz szokásai, a 

gép, a gyárak és a gépgyártás hasznos és káros 

elemei, amelyekkel szemben a javaslat egy 

olyanfajta környezet-design, ami nem tárgy-  

és objektum-, hanem totalitás-orientált.  

Ez a közös a húszas évek és a Kepes-féle hatva-

nas-hetvenes évek gondolkodása között. Még 

mielőtt ezt az intézetet (CAVS) megalapította 

volna, szerkesztett és kiadott egy hat kötetből 

Kepes György
Izzó oszlopok, © fotó: Rosta József
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ezelőtt, az Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete, Beke László, illetve a 

Kepes Központ, meg talán még mások szorgalmából, de sajnos a többi öt még 

várat magára. De legalább ez az egy megjelent. Majd húsz éve annak, hogy nem 

adtak ki Kepestől semmit. Tehát egy ilyen nagy csöndet, hosszú hallgatást tört 

meg a Látásra nevelés (Education of Vision).

• Kinek lenne a feladata, hogy ezek megjelenjenek…

• Hát például a magyar kulturális kormányzatnak, vagy a...

• …mert küldünk nekik akkor egy üzenetet…

• A Kepes György Vizuális Központnak, Eger Város Önkormányzatának, az MTA 

Művészettörténeti Kutatóintézetének, tehát azoknak, akik ezt kiadták, lehet 

hogy feladata volt, de gyakorlatilag mindenki, aki megfelelő tőkével rendelkezik 

és aggódik egy kicsit a magyar kultúra, a látásra nevelés, a vizualitás és az emberi 

civilizáció, no meg az oktatásügy iránt, az gondolhatná úgy, hogy erre némi for-

rást áldoz, merthogy ezek nagyon szépen megtervezett művek, amelyeket csak 

le kell fordítani, és nagyjából azzal a designnal, ahogy akkor megjelentek, ki kell 

nyomtatni, persze — gondolom — csak azután, hogy kifizették a jogdíjat. Tehát 

nem egy nagy ördöngösség, és mutatja ez az első megjelent kötet, hogy meg 

lehet ezt csinálni, tehát lehetne folytatni... 

• Azoknak, akik most az adást hallgatva úgy gondolják, hogy berohannak a könyv-

tárba vagy megrendelik az online antikváriumban az általad eddig említett, a Látás 

iskoláján kívül valószínűleg csak ott fellelhető föllelhető köteteket, tudsz-e még más 

publikációkat is ajánlani Kepes kapcsán?

• Egy-két katalógust esetleg, mert azért volt néhány kiállítása,12 és persze a 

mostani, a Ludwig Múzeumban rendezett tárlathoz kapcsolódó kiadványt is.13  

Egy nagy, összefoglaló, reprezentatív kiállításra azonban még várnunk kell, de 

úgy hallottam, hogy talán lesz majd valami a közeljövőben. Az Eger városának 

ajándékozott hagyaték jó része önálló épületbe került,14 de ez mindeddig — rész-

leteket nem tudok, ezért nem is akarom igazából minősíteni — nem jutott el az 

aktivitásnak arra szintjére, amire a lehetőségei esetleg predesztinálnák.15 Hiszen 

lehetne ez is egy hungarikum, tehát az, hogy Egerben van egy Kepes Központ, 

amely nagyszámú eredeti Kepes művet mutat be. Ez hír lenne mindenütt a 

világban. Ugyanez történt Nicolas Schöfferrel (1912-1992) is Kalocsán, tehát fel-

tehetőleg a vidéki múzeumok rossz helyzete, körülményei lehetnek mindezek 

mögött, nem igazából az ott élők és dolgozók a felelősek, hanem valami másfajta 

fókuszból, mondjuk egy ilyen nemzetépítő, turisztikai irányvonalból hiányzik az az 

elhatározás, szemléletváltás, hogy ezeket az intézményeket büszkén vállaljuk és 

mutassuk fel. 

• Szerinted hogy nézett volna ki Kepes Rózsa Sándor-filmterve? Mit lehet erről 

tudni? Mert ez azért annyira fura, hogy egy ilyen témájú filmet tervezett…Mondjuk 

a Moholy-Nagy is forgatott a rákok életéről egy filmet 1936-ban, de mégis… lehet 

tudni, hogy mit is akart?

• Ugyancsak a már említett 1978-as előszóban olvasható, hogy valami népi szőt-

test meg egy kis cserépedényt vitt magával mindenhová. Számára (és szerintem 

nagyon sokak számára) a 1920-as és 1930-as években a film a kor népművészete 

volt, vagyis ilyen módon kell erről gondolkozni. Mint egy anonim cserépedény, 

egy szőttes, olyan a film, nem csupán egy új kifejező eszköz, egy új anyag, egy 

új kreatív technika.16 Sokkal tágasabb spektrumot: az egész társadalmat érinti, 

mint a népművészet valaha. Erre, ennek a megmutatására feltehetőleg alkalmas 

szüzsé lett volna a Rózsa Sándor. Tök mindegy, hogy az ember miről csinál filmet, 

12  A már említett 1976-os műcsarnoki kiállításon kívül pl.: Kepes György kiállítása a Vigadó Galériában. 
Vigadó Galéria, Budapest, 1986. márc. 13 — ápr. 6.; A fény művészete: Kepes György (1906–2001). MODEM, 
Debrecen, 2008. ápr. 10 — jún. 15.
13  A FÉNYJÁTÉKOSOK, Kepes György és Frank J. Malina a tudomány és a művészet metszéspontján / THE 
PLEASURE OF LIGHT, György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of science and art. Kiállítási 
katalógus: szerk. Czeglédy Nina, Kopeczky Róna, Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest, 2010
14  Ld.: Kepes György művészete. A Vizuális Központ állandó kiállítása / The Art of György Kepes. The 
permanent exhibition of the Visula Center. Kiállítási katalógus (Bev.: Lengyel László), Eger, 1992 
15  http://www.mheger.hu/kepes_vitkovics_haz.php, http://epiteszforum.hu/node/15638, http://
www.kepeskozpont.hu/
16  „Az én útravalóm […] néhány paraszthímzéses varrottas volt, egy falusi köcsög meg az elszántan 
tehetetlen és dühödt keserűség az elvetélt életek miatt. Mellettük az útépítők — Tatlin, Rodcsenko, 
Liszickij, Mondrian és a többiek — rajongó tisztelete és mindenekfelett egy majdnem vakbizalom az 
életet ábrázoló új technikák, a képformáló film és a televízió iránt.” In: Kepes György: A közösségi 
művészet felé. Budapest: Magvető, 1978, 7.

álló fantasztikus sorozatot, aminek a közös címe 

a Vision + Value volt.11 A Vision az látás is, meg 

egyfajta vízió is, a Value pedig nem a pénzér-

ték mintájára fölfogott érték, hanem a kvalitás, 

a minőség. Ennek a hat kötetnek a szerkezete 

hihetetlenül inspiráló és példamutató. Egyet-

len egy jelent meg magyarul ebből, két évvel 

11  Vision + Value: Education of Vision. Structure in Art and 
Science. The Nature and Art of Motion. Module, Proportion, 
Symmetry, Rhythm. Sign, Image, Symbol. The Man-Made 
Object. New York: George Braziller, Inc., 1965-66 (Magyarul: 
Látásra nevelés. Szerk. Beke László, Ford. Kovács Attila, 
Budapest: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 
Argumentum, Eger: Kepes Vizuális Központ, 2008)
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a kérdés az, hogy ezt miként teszi. Ha megnézzük, milyen képeket készített a 

harmincas években, akkor feltehető, hogy nem dalokkal agyontűzdelt színpadi 

melodráma lett volna ez a film.

• A kiállításon, amelynek az a címe, hogy A FÉNYJÁTÉKOSOK, Kepes György mel-

lett Frank J. Malina (1912–1981) is szerepel. Az alcím pedig a következő: a tudo-

mány és a művészet metszéspontján. A texas-i (Brenham) születésű Frank J. 

Malina az első megközelítésben rakétatechnikus.17 Ahogy Kepes Györgyöt mondjuk 

Kassák és Moholy-Nagy indította el a pályán, úgy őt a magyar származású, nála 

több generációval idősebb Kármán Tódor,18 akivel a Kaliforniai Műszaki Egyetemen 

(California Institute of Technology19) találkozott. Malina a tudományos kutatásai 

folyamán olyan rakétakísérleteket végzett, amelyek révén a Föld légkörének maga-

sabb rétegeiben lehetett méréseket végezni (WAC Corporal20). Bár a terület úttörő-

jének számított, feladta ezirányú karrierjét és Párizsba költözött, ahol művészettel 

kezdett foglalkozni, majd 1968-ban megalapította a mind a mai napig rendkívül 

fontos Leonardo-t.21 Ez utóbbi nemcsak egy komoly tudományos folyóirat, hanem 

egy intézmény is, ami talán épp Kepes koncepcióját követve, a tudomány és a művé-épp Kepes koncepcióját követve, a tudomány és a művé- Kepes koncepcióját követve, a tudomány és a művé-

szet közös területeivel foglalkozik. Miben állt az ő kapcsolata a Kepessel? 

• Inkább induljunk ki abból, hogy a tudomány és a művészet kapcsolatát illetően 

több layert ígértünk, és… még azzal az eggyel, amibe belekezdtünk, még azzal 

sem végeztünk. Mindenesetre most térjünk át egy másikra. Kepes képzőmű-

vészetet tanult, ilyen típusú végzettséget szerzett, s ezután fordult egy másik 

irányba, ahol kiteljesítette önmagát. Malina viszont mérnök-kutató volt, aki 

17  http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Malina
18  Kármán Tódor (1881–1963): gépészmérnök, fizikus és alkalmazott matematikus, a szuperszonikus 
légiközlekedés, valamint a rakétatechnológia és a hiperszonikus űrhajózás egyik megteremtője, 
úttörője. http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_T%C3%B3dor
19  www.caltech.edu
20  http://en.wikipedia.org/wiki/WAC_Corporal
21  http://www.leonardo.info/

szintén irányt váltva, festeni kezdett Párizs-

ban. Kepes tehát 1929-ben abbahagyta, míg 

Malina 1953-ban elkezdte a festést… Talán elege 

lett a rakétákból, bár annyira nem ismerem az 

életútját, de ebbe, gondolom, beleszólhatott 

a II. világháború, majd a hidegháború is, min-

denesetre tény, hogy átköltözött Párizsba. Egy 

darabig diplomata is volt, de aztán elindult egy 

művészeti pálya felé, és ami itt a mi szempon-

tunkból, a tudomány és művészet szempontjá-

ból a legfontosabb: rájött arra, hogy mitől megy 

a tudósoknak annyira a XX. században, mitől 

olyan hatékonyak, mitől olyan erősek az érdek-

érvényesítésben. Mert tudnak például publi-

kálni. Pontosabban: kialakult ehhez egy komoly 

szisztéma, a tudomány a publikációk szintjén is 

intézményesült, s így itt is követhető, mérhető, 

stb. Malina 1967-68 táján, tehát nagyjából akkor, 

amikor Kepes megalapítja a Center For Advan-

ced Visual Studies-t az MIT-ben, létrehozott 

Párizsban egy a tudományos kritériumoknak 

tökéletesen megfelelő újságot, a Leonardo-t. 

Tehát a cikkeket előbb átnézi egy szerkesz-

tőbizottság, s csak ezután kerülhetnek be az 

újságba, amelynek van egy megfelelő, a tudo-

mányoshoz hasonló formája, a különbség „csak” 

annyi, hogy ebbe művészek írnak a saját mun-

kásságukról. Malina ezzel tulajdonképpen az első 

és máig a legfontosabb olyan fórumot terem-

tette meg, amire egyetlenegy tudós sem mond-

hatja azt, hogy mi a bánat ez, mert precízen 

és a jó értelemben véve vette át azt a kialakult 

gyakorlatot, hogy hogyan kell valamit rendesen 

a közvélemény elé tárni. A Leonardo mára fontos 

intézménnyé nőtte ki magát, van kiadóvállalata, 

neten megjelenő és zenei változata is, tehát 

nagyon komoly, nemzetközileg ismert ügy lett, 

amelyet Frank J. Malina halála után a fia, Roger 

F. Malina folytatott, aki egyébként szintén 

tudós, mégpedig csillagász és itt lesz a konfe-

rencián is. A Leonardo fő területe a kortárs inter-

akciók a tudomány, a művészet és a technológia 

között. Ebben valóban van egy közös szál, amit 

Kepes és Malina, és ebből következően a Leo-

nardo is képvisel, tehát nem feltétlenül arról van 

szó, hogy az újság mondjuk a litográfiai techni-

kákról közöl cikket (bár ha ezt valami korszerű, 

új, innovatív megoldás, elképzelés indokolja, 

akkor az se kizárt), de a fő cél valójában a már 

említett interakcióknak a létrehozása és folyto-

nos újraalkotása mindig egy korszerű, aktuális 

és kortárs szinten.

• Malina volt talán az első, ha nem tévedek, aki a 

kinetikus művészetet meghatározta és definiálta.

• Egy könyvet22 is szerkesztett erről, ami-

ben nyilván segített, hogy Párizsban élt, ahol 

elég sokan dolgoztak ezen a területen: például 

Schöffer, vagy ha a komputert belevesszük, 

22  Kinetic Art: Theory and Practice. Selections front the 
journal Leonardo, F. J. Malina ed., New York: Dover, 1974

Kepes György
Fotogram Juliet, 100 × 82 mm, reprodukció: Rosta József
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akkor mondjuk Vera Molnár is. Az 1950-es évek-

től ez volt nagyjából a másik „kortárs” dolog az 

absztrakció mellett.

Egy másik érdekes és fontos közös pont 

Kepessel, hogy tulajdonképpen mind a ket-

ten (közép-kelet-európai) emigránsok: Malina 

cseh emigráns szülők gyermeke, Kepes pedig 

Magyarországról érkezik. Mindketten egy új, egy 

másik, idegen és egyben nemzetközi közegben 

csinálnak, hoznak létre valami olyan újdonságot, 

amiben feltehetőleg ez a korábbi háttér, illetve 

az onnan hozott másfajta szemlélet is szerepet 

játszhatott. Ugyancsak közös, hogy az MIT-ben 

létrejött központ (CAVS), illetve a Leonardo is 

egy máig működő intézmény, így az intézmé-

nyesülés kérdését is érdemes velük kapcsolat-

ban felvetni, tehát például azt, hogy mennyiben 

hasznos vagy mennyiben gátló egy megfelelő 

alkalmat kihasználva, jó helyen és jó konstruk-

cióban létrehozni valami olyasmire egy intéz-

ményt, amire korábban nem létezett.

• Mik lehettek a negatív aspektusok, tehát mi 

lehet gátló?

• Az intézményektől, a magyar tapasztalato-

kat alapul véve, általában szenvedni szoktunk. 

Tehát az intézmény, ahol általában a bürokrá-

cia lakozik, többnyire az akadály, az ellenség, a 

szabadság fő megfojtója. De adott esetben, ha 

tágabban értelmezzük, tehát nem egy konkrét 

hivatalra gondolunk, akkor a társadalmi elfo-

gadottságot és az emberek számára érthető 

formát teremti meg. Mert amíg csak külön-

böző, senki által nem olvasott folyóiratokban és 

könyvekben beszélünk arról, hogy milyen fontos 

ez az új látás, meg arról, hogy nagyon izgalmas 

dolog a tudomány, a művészet és a technika 

közötti hasonlóságokról beszélni, hát addig 

ennek igazán semmi hatása nincs. Valójában 

akkor van hatása, amikor mondjuk egy „intéz-

mény” ilyen szellemű „szakembereket” bocsát 

ki, vagy egy nemzetközi terítésű új publikációs 

fórumot teremt, ahol az érintettek már vágy-

nak publikálni. Jó konstrukció esetén az létreho-

zott intézmény egy olyan területet definiál, tesz 

érthetővé és felfoghatóvá, amelynek korábban 

még nem volt meg ilyen értelemben a társa-

dalmi legitimációja. 

• Beszéljünk még lezárásként pár szót a kiállí-

táshoz kapcsolódó konferenciáról.23 A magam 

részéről az Él köszörülése, a mesterséges fény 

szubverzív élvezete című előadásra lennék kíván-

csi, de te, a délelőtti szekció elnökeként mit aján-

lanál? 

• Ha már ezt az előadást emelted ki, amit Mic-

hael Punt tart — aki egyébként ugyanaz a 

személy, aki megnyitja majd a kiállítást —, tehát 

23  A FÉNYJÁTÉKOSOK konferencia / THE PLEASURE OF LIGHT 
conference. 2010. szept. 3. 10:00–18:30.(Ludwig Múzeum — 
Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, Auditórium I. em.) 
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=program&progr
amId=2474&menuId=48&mod=archivum

róla tudnunk kell, hogy a Plymouth-i egyetemen kutató-tanár, és ő az egyik olyan, 

mondjuk így, tudomány- és/vagy művészetszervező, aki az angolszász világban 

az úgy nevezett practice-based PhD (kb. gyakorlat-alapú doktori program) egyik 

kimunkálója. Ez például arra jó, hogy a művészek is kaphassanak a tudományos-

sal egyenértékű fokozatot. Ő a transztechnológiai kutatóintézet megalapítója és 

vezetője a Plymouth-i egyetemen,24 valamint az online Leonardo Review25 főszer-

kesztője, ami nem teljesen identikus a nyomtatott folyóirattal. Hasonlókép izgal-

mas határterületen dolgozik Martha Blassnigg kultúr- és média-antropológus, 

többek között ugyancsak a Plymouth-i kutatócsoport tagja, aki Bűbájos elmék: a 

fény antropológiája felé címmel fog előadást tartani. Jelen lesz s az első előadást 

tartja Roger F. Malina, akitől talán árnyaltabb képet kaphatunk majd arról, hogy 

mi is Frank J. Malina és Kepes György közös platformja. Valamint itt lesz Botár 

Olivér, Kanadában élő, magyar származású professzor, akinek a nevét talán 

annak a nemrégiben Magyarországon is bemutatott26 fantasztikus, új alapkutatá-

sokat felvonultató kiállítása kapcsán lehet ismerni, amely tökéletesen új perspek-

tívából mutatta meg Moholy-Nagy László pályájának kezdeti éveit. 

24  http://www.trans-techresearch.net/
25  www.leonardo.info/ldr.php
26  Természet és technika — Az újraértelmezett Moholy-Nagy (1916–1923). Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest, 2008. április 25 — augusztus 24.

Kepes György
Fém emeletes fal, 1968, © fotó: Nishan Bichajin, reprodukció: Rosta József


