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Györgyről, Frank J. Malináról  
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• Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest 
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• A fény örömét éljhetük át a Ludwig Múzeum új kiállításán,1 amelynek címét 

egyaránt nagyon találónak érzi az asztrofizikus Roger F. Malina és a muzsikus 

Eléonore Schöffer egyaránt. A három művészről, különleges életútjukról legkö-

zelebbi családtagjaikkal és a korszakkal foglalkozó Arnauld Pierre művészettör-

ténésszel beszélgettem a kiállításhoz kapcsolódó konferencián. A megvalósult 

lebegő és zenélő fényplasztikákról, és arról, ami csak terv maradt. Különös sorsok. 

Frank J. Malináé talán a legmeglepőbb: sikeres tudós űrkutató pályája csúcsán 

változtat, művész lesz. 

• Roger F. Malina: A világűr meghódítására, az utópiák világába apám repülés-

tani mérnökként indult. Új-Mexikóban részt vett az első olyan rakéta fejleszté-

sében, amely 1942-ben túljutott a föld légkörén. Elkötelezett humanista volt, 

aki a tudományos eredményei révén akart tenni az emberiség jövőjének érdeké-

ben. Azonban a II. világháború idején katonai célokért, a szövetségesek győzel-

1  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.

méért kellett dolgoznia, eltérítették az igazi 

tudományos munkától. Amikor a háború végén 

azt tapasztalta, hogy egyes kollégái már a III. 

világháborúra készülve terveznek még nagyobb, 

atombomba hordozására is alkalmas rakétákat, 

döntött: mindennek hátat fordítva egészen más 

feladatot keresett magának. 

Párizsba ment közvetlenül a háború után és az 

UNESCO-nál kezdett el dolgozni. A hideghábo-

rús évek Amerikájában — sok más baloldalihoz 

hasonlóan — egyre több támadás érte. Elvették 

tőle amerikai útlevelét, politikai menekült lett 

Párizsban és ki kellett lépnie az UNESCO-ból.  

Így lett belőle „főállású művész”. Igaz, korábban 

is jól rajzolt, a családunk tele volt művészekkel. 

Párizsban ismerte meg anyámat, és én otthon 

már ebben a művész-légkörben nőttem fel.  

Az ötvenes években először is tudományos 

témákat keresett képeihez. Minthogy a tudomá-

nyos jelenségek sohasem statikusak, hama-

rosan elkezdett azzal kísérletezni, hogyan is 

mozdulhatna meg az általa ábrázolt világ. Így 

kapott szerepet a fény, így fedezte fel azokat 

a művészi módszereket, amelyekkel a mostani 

kiállításon látható művei készültek. 

• Vámos Éva: Már-már legendás a közép-euró-

pai és a magyar tudósok jelenléte a 40-es évek 

amerikai kutatóközpontjaiban. 

• R. F. M.: Apám nagyon erős szálakkal kötő-

dött Kármán Tódorhoz, aki 1935-től a kalifor-

niai műszaki egyetemen irányította a doktori 

munkáját, és konkrétan a rakétafejlesztést. 

Folyamatosan az ő irányítása alatt dolgozott, 

1942-től már a bejegyzett Aerojet Corporation 

keretében. Ennek eredményeképpen nagyon sok 

közép-európai ismerőse lett. Apám szülei ere-

detileg csehek voltak, még az 1890-es években 

emigráltak Amerikába. Apám Texasban szüle-

tett, majd a húszas években az egész család 

felkerekedett, s visszament a Csehszlovák Köz-

társaságba — apám ott járt gimnáziumba.  

A későbbiekben a magyar Kepes György hatott 

rá erősen. Apám nagyon felnézett rá. Mindket-

ten úgy gondolták, hogy a tudomány és a művé-

szet világa átjárható kell, hogy legyen. Kepes 

ezért alapított kutatóközpontot, apám pedig a 

Leonardo című folyóiratot, amelynek jelenlegi 

főszerkesztője, Annick Bureaud is eljött most 

Budapestre. A lap a képzőművészet és a termé-

szettudomány határterületén dolgozó művé-

szek cikkeit publikálta. Apám számára az élete 

korábbi korszakával való kontinuitást az jelen-

tette, hogy részt vett a Nemzetközi Asztronau-

tikai Szövetségben — ezt a magam részéről

én is folytatom —, mint ahogyan (ha nem is 

mérnökként, de asztrofizikusként) munkámban 

felhasználom az ő tudományos eredményeit. 

Úgy érzem, hogy erősen motiválnak munkám-

ban az ő álmai.

• Eléonore de Lavendeyra Schöffer eredetileg 

muzsikus. Keleti zenével foglalkozott, barátai 

Frank J. Malina
Kinetikus-optikai trió moáré / kinetikus festmény, 1972, 80 × 120cm, © fotó: Rosta József
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egykor mégis rábeszélték, hogy nézze meg Nicolas 

Schöffer kiállítását. Hogyan hatottak akkor önre 

a művek?

• Eléonore de Lavendeyra Schöffer: Ámulva 

néztem a látványos megnyitót — a sötétség-

ből hirtelen fények, színek törtek fel, különle-

ges fény-balettet láttam. 1963-ban történt ez 

— emlékszem, az emberek, akárcsak én is, sokat 

és agresszívan kérdeztek Nicolas Schöffertől. 

Ő pedig végtelen nyugalommal válaszolt. Azon 

kívül, hogy zenét tanultam, éppen akkoriban 

jártam egy olyan képzőművész-körbe, ahol 

Blaise Cendrars lánya is foglalkozott velünk 

és a Schöfferéhez közelítő munkákkal kísér-

leteztünk. Mégis váratlanul ért ez a kiállítás. 

Ez volt az a pillanat, amikor szakított korábbi 

stílusával: rég túl volt szürrealista korszakán, 

félretette a festéket, és fénnyel, fényvetí-

tőkkel hozta létre új műveit. Akkor ismer-

tem meg Schöffert, aki ezután hosszú ideig 

tanított engem, sokszor sétálva, mint a régi 

görögök a peripatetikus iskolában. Elmondta, 

hogy új technológiával teljesen újfajta művé-

szetet kell alkotni. Rendkívüli szuggesztivi-

tása révén elérte, hogy álmai, utópiái közül 

sok megvalósulhatott. Így áll ma is hatalmas 

forgó-világító-zenélő fénytornya Liège-ben, és 

szülővárosában, Kalocsán a Chronos című fény-

tornya. Nagyon sokat foglalkozott az árnyékkal 

és a fénnyel — gyakran idézte a Chamisso- 

történetet az emberről, aki elvesztette árnyé-

kát —, ez tematika pedig, mint tudjuk, mindig  

is sokat foglalkoztatta a művészeket.  

Az árnyék előttünk, mögöttünk rendkívüli vizu-

ális kísérleti lehetőségeket nyújt, épp úgy, mint 

ahogyan a tükörkép, amellyel már a végtelen 

percepciójáig jutunk el. 

• Beszélt a musiscope-ról, amelynek klaviatúrá-

ját megérintve felemelően szép élményben lehet 

részünk. 

• E. L. S.: A musiscope első pillantásra igazi 

hangszerre, zongorára vagy kis orgonára emlé-

keztet klaviatúrájával. Valójában vizuális zenei 

hangszer: a látható rész mögött indítja el a 

billentyűkkel a fénysugarakat. Érdekes, hogy 

mostanában újra előkerült Szkrjabin ehhez 

hasonlatos régi kísérlete. Nem véletlen, hogy 

Schöffer ilyen invenciózus volt, hiszen már 

egészen kisgyerek korában tehetségesen 

muzsikált, és ugyanakkor nagyon jól rajzolt is; 

nehezen döntötte el, hogy a Zeneakadémiára 

vagy a Képzőművészeti főiskolára menjen-e 

tanulni. Van nálam még néhány példány egy 

másik művéből, amely sok gyerek olvasni tanu-

lását segítette. Szülővárosában, Kalocsán igen 

sikeres pedagógiai kísérletsorozat folyt ennek 

segítségével, amiről film is készült az UNESCO-

nak. Egy-egy kiállításra ma is elvisszük a meg-

maradt néhány darabot, de szeretnék ebből egy 

újabb kiadást — talán Kínával közösen. Ők szá-

zezres példányszámban is gondokodhatnának, 

hogy így könnyítsék meg, hogy megkönnyítsék a latin betűk elsajátítását  

az egyre nyitottabb országban. Egyébként folyamatosan fogadom az egykori 

műteremben, a Montmartre-on az érdeklődőket és a diákokat, akik Schöfferről 

írnak. Tervezem, hogy két év múlva, a Schöffer-centenárium idejére elővenném 

a műteremben ma is megtalálható korábbi műveit, hogy egy nagy és méltó kiál-

lítás jöjjön majd létre.

• Pierre Arnauld: Ez a kiállítás nagyszerűen mutatja be a kinetikus és fény-

művek kezdeteit, és kapcsolatát az ötvenes-hatvanas években újra megjelenő 

kinetikus szobrokkal és fényplasztikákkal. Ebben a művészetben a fénnyel 

festenek, és ezek a színek sokkal élőbbek, színesebbek, mint a hagyományos 

művészetben, mint ahogyan ezt Gregorio Vardanega, a dél-amerikai szárma-

zású, de Franciaországban alkotó fényművész mondta. Tulajdonképpen ezek  

a művek mind hazatértek egy kicsit Budapestre, hiszen Frank J. Malina is közép-

európai gyökerekkel rendelkezik, és sok szállal kapcsolódik magyar művé-

szekhez. Ideje, hogy Kepes zseniális műalkotásait és elméleti műveit jobban 

megismerjék hazájában is. Schöffer művei többfelé láthatóak szülőföldjén 

és Európában. Lyonban is felállították egy művét, de a Défense-ra megálmo-

dott fénytorony már nem valósult meg. Egyáltalán, Franciaországban nagyon 

sokat kellene tenni a kulturális intézmények politikájának megváltoztatásáért 

— ezektől a művészektől több művet kellene vásárolni, és több ilyen, a mun-

kásságukhoz kapcsolódó kiállítást kellene rendezni. Itt különösen Frank Malina 

életművére gondolok, akinek végül is egész művészi pályafutása Franciaország-

hoz köthető, s a családja megőrizte a teljes életművet a művész egykori házá-

ban, a Párizs melletti Boulogne-Billancourt-ban. Egyik diákom most fejezte be 

a róla szóló disszertációját, amely hamarosan megjelenik, és remélem, hogy fel 

fogja kelteni az érdeklődést Párizsban is. A budapesti kiállításon látható nagy-

szerű archív dokumentumanyag is érzékelteti, hogy mennyire izgalmas ez a kor-

szak, így például a művészet és egyes tudományágak — különösen a neurológia 

— közötti kapcsolatok szempontjából. 

Schöffer Miklós
Fényeffektus, 34,5 × 24,5 × 45,7 cm, © fotó: Rosta József


