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A számos és a számtalan
Egy elem többszöri szerepeltetése egy  
műalkotáson belül 

Az azonos vagy hasonló egységekből való építkezés — éppen bizonyos kisiskolás 

egyszerűségénél fogva — nagyon világosan mutatja a rend utáni vágyat, amint  

az abakusz is a tízes számrendszert. Az ismétlődésen keresztül megnyilvánulhat  

a rend az esetlegességben, a törvényszerű a konkrétban. A rendet végül is az 

különbözteti meg a rendetlenségtől, hogy felismerjük a szabályt. Az elrendezésre 

kell tehát fgyelnünk, a szó szoros értelmében rend-ezésre, ahogy ki-ki kísérle-

tet tesz egy kis rend-illúzió megteremtésére a maga és mások megnyugtatására, 

vigasztalására.1 Hogy közelebbről is megvizsgálhassuk az ismétlődés jelenségét, 

szemügyre kell vennünk a számokat, a számosságot és a számtalanságot.

1 .
Ahhoz, hogy egy elem ismétléséről beszélhessünk, szót kell ejtenünk magáról az 

egy-ről mint arról az alapvetésről, aminek az ismétléséről, többszörözéséről gon-

dolkodhatunk később. Ennek az egyszeriségnek a legfőbb megjelenési formája a 

1  „Az emberi ‘rend-érzék’ fziológiailag megalapozottnak tűnik, fontos tájékozódási segédlet annak 
érdekében, hogy ne kelljen állandóan készen állni a váratlanra. Ám ez a praktikumnál és az okszerűnél 
jóval messzebb vezet. Az alaklélektan művelői arra mutattak rá, hogy önérdek nélkül, magának a 
dolognak a vonzásában hajlunk arra, hogy valamit rendbe tegyünk, zavarokat hárítsunk el, hogy a még 
el nem készültet tökéletesítsük, a rendetlenséget rendbe oldjuk fel.
Ha valami rendben van, akkor mindennek rendben kell lennie. A rendérzék addig nem nyugszik. Ha a 
rend a részek rendje, tehát összefüggés, sok mindennek vonatkozás-szövedéke, akkor az összefüggés-
nek végül mindent át kell fognia. Hogy minden rendben van, azt nem látjuk, mindig csak valamit látunk, 
valamit, ami rendben van. Ám ezt valamiképpen mindig feltételezzük, mivel az összefüggés mindenkor 
több, mint a látható dolgok, mondhatni a horizont, amin egyáltalán feltűnnek.
Minden rendben van. Ami azt jelenti, hogy egy világban élünk. Nem látjuk ugyan, de mindaz, amit belőle 
látunk, az egyes dolgok, ennek az univerzális rendnek a nyomát viselik magukon.” 
In: Hannes Böhriner: Gondolatok az ornamentikáról, Kísérletek és tévelygések, Balassi Kiadó-BAE 
Tartóshullám, Budapest, 1995., 5. o.

művészetben a portré.2 Egy ember képmásának 

a rögzítése egy adott pillanatban vagy időegy-

ségben, valamely életkorában, ahogy az anno 

aetatis suae latin felirat is gyakran jelzi a rene-

szánsz arcképeken.

Ezek után kissé zavarba ejthet bennünket egy 

hármas portré látványa, mint amilyen például 

Lorenzo Lotto: Ékszerész hármas arcképe (1530), 

az első ebből a képtípusból. Az ékszerész fejét 

három különböző nézetből vehetjük szemügyre: 

szemből, oldalról és kissé hátulról, mintha nagy 

egyetértésben álldogálna magával hármasban. 

Ez a látvány ugye nem tárulhat elénk a való-

ságban egyazon pillanatban, tudhatjuk, hogy 

a festő jól megfgyelte a tárgyát először innen, 

azután onnan, majd pedig amonnan, tehát egy-

másra következő időegységek vannak egymás 

mellé rendelve egyazon képmezőn belül. Külön-

féle okai lehetnek ennek az ilyesfajta megjele-

nítésnek, bizonyíthatja a festő rátermettségét, 

vagy segítséget nyújthat egy márványbüszt 

elkészítéséhez. Ilyen például Van Dyck I. Károly-

ról készített hármas portréja, amelyet Rómába 

küldtek Bernininek modell gyanánt. Ám ha az 

indok változatos is, ezek az ábrázolások mégsem 

nélkülöznek egy sajátos viszonyt az időhöz, a 

folyamatosság megragadásának igényét, meg-

kockáztatnám, még a végtelen megkísértését 

is. Egy darab lesz a folyékonyból, rögzül, mint 

Umberto Boccioni és Giacomo Balla mozgásfázi-

sos művein. Erre a gondolatsorra lehet felfűzni  

a szentek életének jellegzetes középkori ábrázolá-

sait is, melyeken a főszereplő életének több fon-

tos szakaszában jelenik meg egyszerre egy képen, 

egységet teremtve a folyamatosságból.

2 .
Figyelnünk kell arra is, hogy az a bizonyos struk-

túra, alakzat hány elemből jön létre? Az ismét-

lés a kettővel kezdődik. A kettősség magában 

hordozza a kétséget, kételyt, ahogy a különböző 

európai nyelvek olyan szemléletesen kinyilvánít-

ják ezt: az angol doubt és double, a német zwei 

és zweifel, és még az olasz dubbio és doppio is. 

A kettes megidézi az antitézist a tézis után, a 

tagadást, végül is a döntést magát, egy morá-

lis alaphelyzetet. Doppelgänger, a másik, tükör, 

az árnyékvilág, másvilág, elbizonytalanítás és 

kísértés. Vija Celmins kavicsmásolatai ese-

tében jól megfgyelhetjük ezt az aspektust, ő 

ugyanis bronzból öntött ki és a megtévesztésig 

élethűre festett egy-egy kavicsot, az eredeti  

és a másik teljesen azonos küllemű és súlyú  

(To Fix the Image in Memory, 1977–82). Az ismét-

2  „Minden képmás a mulandó eredeti arc megismétlése, 
bár egyelőre nem a duplikátum létrehozásának, hanem a 
modell időbeli meghosszabbításának, helyettesítésének, 
megörökítésének — tehát az egyszeriség megtartásának 
szándékával.” 
Beke László: Ismétlődés és ismétlés a képzőművészetben. In: 
Irodalomelméleti tanulmányok 5., Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1980, 161. o.

Lorenzo Lotto
Ékszerész hármas arcképe, 1530
http://uploads6.wikipaintings.org/images/lorenzo-lotto/goldsmith-seen-from-three-sides.jpg



5

lés önmagában démoni és ironikus, megtagadja 

az „egyszeri-és-megismételhetetlen”-t. Ám, 

mint a lélektanból tudható, az ilyen tett segít 

feldolgozni és legyőzni a világnak ezt a démoni 

aspektusát. Tekinthetjük ilyen műnek Alighiero 

Boetti Önarcképét, a fekete-fehér fotográfán 

kéz a kézben áll magával az anyatermészetben, 

legalábbis egy fa alatt. Nevében is megkettőzte 

magát, Alighieróra ÉS Boettire bontva, szorosan 

Dorian Grey nyomában haladva.

A kettő másik megjelenési formája a pár. A ket-

tőből szükségszerűen fakadó szimmetria, amely 

köznapi jelentésében valamiféle harmóniára, 

tökéletességre utal, talán mert az ép testün-

kön is jól megfgyelhető, a két fül, két szem, 

stb. megnyugtató bizonyosságával boldogít-

hat. A szimmetrikus elrendezés az egyik legké-

zenfekvőbb eszköz a rendezettség illúziójának 

keltésére, az egyensúlyi helyzet ábrázolására. 

Hófehérke mostohájának tükre azonban tisz-

tán mutatja, hogy a tükörből, ebből a másik, a 

sajátunkétól különböző nézőpontból tudhat-

juk meg az igazságot. A magunkra mint másik 

világra való ránézés teszi lehetővé számunkra a 

megismerést. Tehát a megismeréshez legalább 

kettő kell, a tudáshoz a kételkedésből fakadó 

kérdésfeltevés. Erre a bizonyosságnak, a hitnek, 

az ártatlanságnak nincs szüksége, elég neki az 

egy is. Ott nincs kérdés, bizonytalankodás, két-

ség. Ha visszagondolunk az arcképek műfajára, 

felidéződhet bennünk néhány példa arra, amikor 

az ábrázolt személy a képen látható egyszer 

szemből és még egyszer tükörben visszave-

rődve, mondjuk kevésbé szigorúan, mint a bűn-

ügyi nyilvántartások kettős portréi, de mégis a 

többnézőpontú tárgyilagosság lenyomataként.3 

Ilyen például a Neue Sachlichkeithez (új tárgyias-

ság) köthető Oswald Baer Önarckép tükörben 

című festménye (1932). De tükör segítsége nél-

kül is megoldható a kettőzés, így Caspar David 

Friedrichet több ízben is megragadta ez a 

gondolat. Két férfi a tengerparton című festmé-

nyét különös, fojtott feszültség, mondhatnánk 

alacsony feszültség jellemzi, ami az alak kettő-

zöttségéből származik. Viseletük hasonlósága 

és az őket a szemlélőtől elválasztó távolság 

folytán teljesen nélkülözik az egyéni jelleget, 

mondhatnánk ők ketten együtt az egyén. Annál 

inkább különbözik a két nőalak ruházata Tiziano 

Égi és földi szerelem című festményén, az egyi-

ken ugyanis van, a másikon pedig nincs, egy-

mást ellentételezik, igaz, az arcvonásaik nagyon 

hasonlóak. Valószínűleg választani kell közöttük.

Elaine Sturtevant olyan értelemben egy elvi 

tükörben láttatja az általa kiválasztott művé-

3  „Még általánosabban azt is mondhatjuk, hogy a tükör,  
ez a jelképes tárgy, nem csupán visszatükrözi az egyén 
arcvonásait, hanem elterjedése az egyéni tudat történelmi 
felemelkedésével is párhozamos.”
Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere, Gondolat, Budapest, 
1987., 26. o.

szek munkáit, hogy megismétli őket, készít egy ugyanolyan másikat. Ördögi 

felidézése az egyszerinek, nem másolata, abból a célból, hogy kioldja a gondo-

lat folyamát, szabadjára eressze azáltal, hogy az eredeti tárgyat mint tárgyat 

fejreállítja (saját szóhasználata), mint ahogy egy tükörben is fordítva látszik az 

eredeti kép. Sokat hivatkozik a simulacra deleuze-i fogalmára, mint félelmetes, 

hatalmas erőre. Irtja a reprezentációt. Távolságot teremt az egytől az ismétlésé-

vel, hogy reflexió jöhessen létre, minden értelemben. 

Giulio Paolini 1967-ben azt a címet adta egy Lorenzo Lotto portréról (Ifjú kép-

mása, 1506, Uffizi) készült reprodukciónak, hogy Ifjú, aki Lorenzo Lottót nézi.  

Ezzel a frappáns gondolattal nagyon világossá tette, hogy valójában két szerep-

lője van és volt a helyzetnek, ketten meredtek egymásra 1506-ban, egy ifjú és 

Lotto (aki maga is csak 26 éves volt).

Jasper Johns Painted Bronze (1960) című szobra két, egymás mellé helyezett 

festett bronz sörösdoboz. A sörösdobozok általában lehetnek teli vagy lehetnek 

üresek, és valóban, a két bronzhenger között éppen ez a különbség mutatkozik, 

az egyik lukas felül, a másik nem, klasszikus tézis-antitézis páros.

Alkalmasnak látszik a kettősség megfgyelésére Felix Gonzales-Torres több 

munkája. Az ő számára a kettőben a leglényegesebb aspektus a pár jelleg, nem 

az egymásnak feszülő tagadás. Két egymás mellé rendelt faliórája az Untitled / 

Vija Celmins
To Fix the Image in Memory, 1977–82

Felix Gonzales-Torres
Untitled / Perfect Lovers

http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc4e6cGluf1qe31lco2_1280.jpg



6

2
0

1
3

/
3

Perfect Lovers címet viseli, és valóban akkora tökéletességet közvetít, amekko-

rát szimmetria csak képes. Pontos harmóniában mozdulnak a mindig párhuza-

mos mutatók. (Utasításai szerint a múzeumoknak nagy gondot kell fordítaniuk a 

szinkronra.) A szerencsések megnyugodhatnak, van pár, nincsenek egyedül. Igaz, 

az óra mocorgása azért nyugtalanító, ezt jól érezzük, és valóban, a mű keletkezési 

éve egybeesik Gonzales-Torres társa halálának évével. Mondhatjuk így azt is, hogy 

a két dolog (óra) a halál maga, az egyik világ mellé a másik világ, másvilág. Kioltás.

3 .
Ha a hármasra gondolunk, hamar eszünkbe idéződhet Joseph Kosuth Egy és három 

szék (1965) és a többi, hasonló munkája, melyek bármely hétköznapi tárgy kapcsán 

jól láttatják az egységet a hármasságban. Szoros fogalmi kötelék tart össze egy 

fénymásolt szöveget, egy dolgot (szék, lámpa, lapát, serpenyő, kalap, fűrész, asztal, 

kabát, seprű, másik szék) és a dologról egy fényképet. Illetve fordított sorrendben: 

fotó, dolog, szöveg. Sajnos nem lehet félreérteni sem, olyan világos és következe-

tes tautológia. A Szentháromság ennél jóval több titkot rejteget, az emberi felfo-

góképesség számára nagy kihívást jelent és a megértés elől végül is kivonja magát. 

VIII. Urbán pápa 1628-ban megtiltotta, hogy a 

Szentháromságot három azonosan megformált, 

egymás mellett álló vagy ülő emberi alakként 

ábrázolják, elkerülendő a félreértéseket az egyis-

tenhitet illetően. A hármas-egy Isten megvallása 

azt fejezi ki szavakkal, hogyan, milyen formá-

ban nyilatkozik meg az egy Isten az emberek-

nek. Kosuth munkái annyiban hasonlítanak erre 

a szisztémára, hogy egy oszthatatlan fogalomról 

van szó, az egyik esetben Isten, a másikban pél-

dául a szék és annak különböző megnyilvánulási 

formái adják a hármasságot.

A többi szám tulajdonképpen már csak ezek 

többszöröse, vagy párosak vagy páratlanok,  

de összetettségüknél, oszthatóságuknál fogva 

már nem bírják a tőmondatok erejét. Terjengő-

sek. Jeff Koons is pontosan tudta, hogy elég 

lesz azokba a vízzel félig telt tárlókba egy, kettő 

vagy három kosárlabdát áztatni, nem többet. 

A legalapvetőbb szituációk modellezésére ez 

elegendő. Vagy egyedül van valami, ilyenkor 

az a legtöbb, amit mondhatunk róla: tényleg, 

ott van, létezik. Ha már két labda lebeg, akkor 

elkerülhetetlenül valamilyen viszonyba kerülnek, 

talán még lökdösik is egymást. Háromról nem is 

beszélve, az már igazán komplikált.

4 .
A négyes számhoz leginkább a térbeli tájéko-

zódáshoz szükséges, a koordináta-rendszer 

tengelyei által kijelölt irányok kötődnek. A világ 

egészét lehet ezért négy részre osztani, mint 

ahogy az arab kertek derékszögben találkozó 

csatornái, vagy a római katonai táborok és az 

európai kolostorkertek középső, két merőleges 

tengely általi tagolása meg is teszi. A négyes is 

egy egység, teljesség, mint a hármasság. 

Néhány éve föltűnt a frankfurti Staedelben 

egy XVII. sz.-i németalföldi kép (Patkányok 

tánca), négy kis patkány ropja nagy vidáman 

körben, kézenfogva. Én úgy vélem, a kép a 

romlásról szól és memento moriként értelmez-

hető. Hasonló ábrázolások lehetnek az elő-

képei Katharina Fritsch: A patkánykirály 

(Rattenkönig) című nagyméretű szoborcsoport-

jának is. Számomra mindkét mű esetében fgye-

lemfelkeltő az ismétlés, az egy elem (patkány) 

többszöri szerepeltetésével létrejövő alakzat 

(kör). Itt a kör egy darálószerű, kiúttalan, fenye-

gető zártságot sugall, a rémület a folyamatos, 

nem az élet (általában a kör mint szimbólum az 

élet örökkévaló, folyamatos körforgásának gon-

dolatával kecsegtet). Fritsch egész munkássága 

értelmezhető az ismétlés szempontjából, min-

den munkájának alapvető eszköze.

Azt kellett észrevennem, hogy a négyes szám-

hoz a művek nem kínálkoznak olyan bőségben, 

mint a többihez. Ezt annak tulajdonítom, hogy 

a jelenidő, amelyben minden mű születik, nem 

teszi lehetővé, hogy egy ennyire kiegyensúlyo-

zott, statikus kétszer kettővel társítsuk.  

Joseph Kosuth
Egy és három szék, 1965
http://www.venice-exhibitions.org/var/cat_fle_Joseph_Kosuth_-_One_and_Three_Chairs_-_1965.jpg

Peter Fischli és David Weiss
Equilibres / Quiet Afternoon, 1984
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A jelennek mint időnek több dinamikát tétele-

zünk, ezért minimum akkora távolság, perspek-

tíva szükséges, ami mondjuk az Édenkerttől 

vagy a négy Apostoltól elválaszt, és ami a köz-

elmúlt művészetének nem sajátja. Ám mégis 

akadt, aki megbirkózott a négyessel, jóllehet 

Jasper Johns kipróbálta magát a többi szám-

ban is. A Target with Four Faces című művén 

egy arcról készült négy öntvény sorakozik a 

céltábla fölött.

Vanessa Beecroft Polla Sisters című fotóso-

rozatán négy göndör, fehér parókás, törtfehér 

alsóneműs női alak ölt külön- s különféle alak-

zatokat, a kisterpeszes-kézenfogós sortól az 

összetettebbekig.

5 .
Az ötössel átlépünk a néhány területére, jóllehet 

egy ötből álló halmaz még egészen átlátható 

számunkra, elegendő az ujjainkra tekintenünk.

Peter Fischli és David Weiss egyik fotóján 

az Equilibres / Quiet Afternoon című sorozatból 

(1984) öt, különböző színű, magassarkú cipőt 

látunk sarkukkal a következő orrában, ilyen 

módon egy fogaskerék-szerű kört alkotva.  

Az egész konstrukció az egyik cipő talpán és egy 

másiknak az orrán áll. Lábbelik, Fortuna vagy 

Szent Katalin kerekévé rendeződve, amelyek-

ben a való életben kis rutinnal akár járni is lehet, 

szaladni azért csak a legrátermettebbek tud-

nak. Esetleg ötszöget alkotnak, ami számomra 

átláthatatlanul sok misztikus dolog szimbólu-

mának tűnik, mindenesetre még Duchamp-nak 

is tetszett annyira, hogy a hajából kiborotválja 

tonzúra gyanánt.

Bruce Nauman öt pár kéz-öntvényből alkotott 

kört (Untitled / Hand Circle, 1996), a tulajdon 

jobb és bal kézfejét csuklónál összeillesztve és 

a kéz-párosok egymásba és körré kapcsolód-

nak olyan módon, hogy a jobb kezek kinyújtott 

mutatóujjai a bal kezek mutató- és hüvelyk-

ujjaiból formázott gyűrűkbe érnek. A kezek 

hasonló pozícióját ábrázoló neon-munkájának 

címe Human Sexual Experience, pici kétséget 

sem hagy bennünk, hogyan értelmezzük a gesz-

tust. Az egyetlen kérdés, ami felmerülhet, vajon 

tudja-e a jobb kéz, mit csinál a bal ciklikusan és 

örökké, folyton-folyvást?

6 .
A hatos számról azt állítja a matematika, hogy 

tökéletes, ez alatt azt értik, hogy az osztóinak 

az összege megegyezik vele, vagyis 1+2+3=6.  

Ez a tökéletesség látszik megnyilvánulni abban 

is, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot 

(erre a körülményre Szent Ágoston hívta fel a 

világ fgyelmét Az Isten városa című könyvében).

Jeff Wall The Storyteller című nagyméretű vilá-

gítódobozán hat kanadai indián ül a szabadban. 

A művet elsősorban társadalomkritikai szem-

pontból elemezték alaposan, ami valóban egyik 

fontos rétege, mégis, ez az olvasat mintha eltakarná előlünk a képet magát. Wall 

ezzel a munkájával a pasztorál-festészet tudatos folytatója, a kompozíció a rene-

szánsz perspektíva törvényei szerint épül fel:  

az enyészpontba tartó egyenesek négy részre osztják a képfelületet: égre, feny-

vesre, gyepre és az autós felüljáróra. A gyepen a hat indián három egységre oszlik, 

éppen a hatos szám osztói szerint. Hárman ülnek körbe egy kicsi tüzet, ketten 

egy hálózsákon hevernek, míg egy indián a felüljáró betonpillérének tövében üldö-

gél, a többiektől jóval távolabb. A bukolikus környezetben képletszerű tiszta-

sággal jelenik meg az ember magánya, párossága és közösségi léte.

7.
A kísérleti pszichológia igazolta, hogy korlátozott számú elemből álló csoport ész-

lelésénél a 8 határszám (az észlelő személyétől függően lehet ez a határ  

a 7 vagy a 9 is). A 8-nál kevesebb elemből álló csoportot külön-külön is önálló 

részek egyszerre áttekinthető egységének fogjuk föl, míg a nagyobb elemszámú 

csoport meghatározhatatlanná válik, sokasággá, számtalanná. Ezt a határt 

feszegeti Giacomo Balla, például a Balkonon szaladó kislány című festményé-

Bruce Nauman
Untitled / Hand Circle, 1996

Jeff Wall
The Storyteller

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m1tp7n1DiQ1qanp7mo1_1280.png
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3vel. Már nehezünkre esik pontosan elkülöníteni a gyerek lábait lépésenként, a 

fejét szintúgy. Nem tudnám megmondani, pontosan hányszor is szerepel a képen, 

ahhoz mindenesetre elégszer, hogy a mozgás érzetét keltse. Duchamp Lépcsőn 

lemenő aktja ugyancsak 1912-ből ugyanezzel a módszerrel él. Ha megértjük Paul 

Virilio nézetét, miszerint a XX. század fxa ideája a gyorsulás, világossá válik az is, 

miért szaporodtak el a sok azonos elemet szerepeltető, tömérdek egységet felvo-

nultató művek. A futurizmussal lendületet vett a jelenség, majd egyre több ízben 

tűnt fel, egyre számosabb elem szerepeltetésével, az eltömegesítéssel mint alap-

eszközzel. Egy valaminek, dolognak a mindenütt ottlévősége, ahová csak nézünk. 

Ez a valami mégiscsak a halál. 

8 .
A már említett példákon kívül felfgyeltem az olyan díszítőművészeti jelensé-

gekre, mint a római kapucinusok Via Veneto-i kriptájában fellelhető tömérdek 

lapocka, szárkapocs- és egyéb csont. Ezek a tárgyak (mert ebben a minőségük-

ben puszta formák, idomok) szabályos alakzatokat öltenek a mennyezetet ékítve, 

egyben fgyelmeztetve bennünket, hogy a testünk ugyan még tartalmaz hasonló 

elemeket szépen becsomagolva, de ez nem lesz mindig így. A biztonság kedvéért 

egy római számokkal jelölt órát is kirajzolnak a rozetták és puttófejek, növényi 

ornamensek, fonatok és indák, építészeti tagozatok mellett, csak hogy biztosan 

értsük az üzenetet. Nem a legfnomabb utalás, de szemléletesen mutatja ennek 

a szerkesztési módnak a kapcsolatát az idővel. Úgy vélem, az ismétlés önmagá-

ban az egymásra következő időegységeket, pillanatokat idézi fel bennünk, egy-

fajta narratívaként, de egyszerre. Ennek az ellentmondásnak a rövidzárlata ejt 

minket rabul. Egyenes arányosságról beszélhetünk: mint a pillanatok viszonya az 

idő egészéhez, úgy viszonyulnak az egyes elemek az egész struktúrához. Másfe-

lől az ismétlődés az egyik legalapvetőbb emberi tapasztalás, napra nap, estére 

este.4 Ennek a megidézése adhat némi biztonságot az életben. Az ismétlés ebben 

az értelemben gyógyít, véd az előre tudhatóságánál fogva. Ugyanakkor nem sza-

bad megfeledkezni arról sem, hogy a tudományos kísérletnek is alapvető kritéri-

uma a megismételhetősége, az ezáltal nyerhető ellenőrizhetőség, igazolhatóság, 

uralhatóság. 

4  „De egy ilyen következtetés mégis óhatatlanul felmerül: mint ahogyan minden megszámlált szám 
is csak az emberi szellem számolása révén válik aktuálissá, úgy az idő sem tűnik önmagában reálisnak, 
hanem csupán az ember tapasztalatában látszik megjelenni, mint idő.” 
Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása, T-Twins Kiadó, Budapest, 1994, 87. o.

Van az ismétlésnek egy kevésbé vonzó nézete, 

a militáns jelleg, a falanxok dermesztő rendje. 

Másfelől pedig a design aspektusa, a tapéták 

és szövetek mintázata. Ezek vegyüléke olyan 

művészeket juttathat eszünkbe, mint Vanessa 

Beecroft. Neki ugyanis bevett munkamódszere, 

hogy nagyon hasonlóra kifestett, öltöztetett 

női modelleket rendez különös csoportokba. 

Ezzel a szerkesztési móddal szembeállítanám 

az egyszerű szerialitást, ahol nem utal a soro-

zat önmagán túlra, nincs se vége, se hossza.  

A sorozatszerűvel kapcsolatban utalnék Walter 

Benjaminra és arra az ipari forradalommal bekö-

vetkezett változásra, ami előidézte a sokban, a 

rengeteg azonosban való gondolkodást. Nyilván  

hitelesebbnek tűnhetett egy olyan művészi 

struktúra, ami hasonlít a valóságos termelésre, 

akár a mű előállításának sokszorosítható módját, 

akár a kompozíciót tekintve. Meg kell említe-

nünk Andy Warhol szitanyomatait: Warhol 

annak a vitathatatlanul egy pillanatnak — a 

halál pillanatának — a sokszorozásával próbálja 

kioltani, feldolgozni azt (autóbalesetes és vil-

lamosszékes szitanyomat-sorozatok). Egy neki 

tulajdonított mondás szerint (mindannyiunk 

közös tapasztalata) ha elég sokáig nézünk vala-

mit, az elveszíti az értelmét. Erre az értelem-

vesztésre tett kísérletként látom a sorozatait. 

Bizonyára sokakkal előfordult gyerekkorukban, 

hogy egy szót addig-addig ismételgettek, míg 

csak egy puszta hangalakká vált, feloldódott, 

eltűnt az értelme. A valóság ijesztősége ezzel  

a módszerrel kicsit szelídíthető. Hiszen semmi 

az, nincs is.

9 .
A sokkal, a rengeteggel, tömegessel átlépünk a 

fenséges területére. Ami határtalan, kissé kelle-

metlen, borzongató, ám nagyszerű érzést kelt 

bennünk, megilletődünk a nálunk jóval nagyobb 

erők láttán, szemben azzal, aminek formája, 

körvonala, határa van, és ezért szelídnek és ért-

hetőnek tűnik.

Felix Gonzales-Torres rengeteg cukorkát öntött 

a sarokba egy kupacba vagy terített el szabá-

lyos téglalap-formában a padlón. Ez utóbbi mű 

(Untitled, Portrait of Dad, 1991) 80 kg, egyen-

ként celofánba csomagolt mentolos nyalánkság 

az ugyancsak négyszögletes kiállítótér közepén, 

épp hasonló súlyú, mint egy felnőtt férf teste, 

és mint Felix Gonzales-Torres korábban emlí-

tett műve, ugyancsak egy szeretett személy 

haláláról szól (a két elveszített ember halálát 

mindössze három hét választotta el egymás-

tól). Egyfelől nagyon elvont formában utal egy 

halott testre, másfelől az édesség emlékeztet 

a mi saját, élő testünkre. Talán túlzásnak tűn-

het, de felmerülhet bennünk a fehér, kerekded, 

apró étel kapcsán az áldozási ostya is, külö-

nösen a halállal ilyen szorosan összefonódva. 

Ugyanakkor a sok kis elem, egy élet pillana-

Felix Gonzales-Torres
Untitled, Lover Boys, 1991
http://www.contemporaryartdaily.com/wp-content/uploads/2011/02/Untitled_-Lover-Boys_-1991.jpg
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tainak összességeként is tekinthető. A többi 

cukorkás munka kevésbé konkrét, egyszerűen 

kupacok egy-egy sarokba hányva, nagyon vál-

tozatos színű celofánborítással az egyes ele-

meken. A kiállításokon szabad venni is belőlük, 

minden ilyen elfogadott „kínálás” után csökken 

a tömb magassága, fogy. Egy Seneca Levelei-

ből származó idézet pontosan ír le hasonló 

gondolatokat: Csalódunk ugyanis abban, hogy 

a halált a jövőben bekövetkezendőnek tekint-

jük, holott a halál nagy része már mögöttünk 

is van. Ami életünkből letelt, az a halál birtoka. 

Ugyancsak egy fekvő testet idéz Alighiero 

Boetti Io che prendo il sole a Torino il 19 Gennaio 

1969 (Én, amint napozok Torinóban 1969. január 

19-én) című műve. Boetti gyorsan kötő cement-

darabokra markolt rá, majd a marok-lenyo-

matát hordozó 112 galacsint rendezte elterült 

Boetti formájúra a padlón. A markolós gesztus-

sal, kéznyomokkal utal a tulajdon teremtett-

ségére, a pillanatnyi létezésére pedig a címen 

kívül az egyik galacsinra biggyesztett káposz-

talepke teteme mutat rá.

Yayoi Kusama számára az a megnyugtató, ha 

minden, de minden tárgyat töménytelen meny-

nyiségű fütyi alakú dudorral boríthat, gumicsó-

nakot például (Violet Obsession, 1994). Egész 

eddigi tevékenysége a végtelen ismétlések újra 

meg újra végrehajtott aktusa, ami egy kénysze-

res neurotikus részéről nem meglepő. Számára 

az intenzitás, ami fontos, a világ érzékelése 

nem kicsit, hanem nagyon, ő nem rendszerező 

jelleggel veszi számba, listázza a világot.  

Az Infinity Net című festménysorozatának 

darabjai is nélkülözik a szerkezetet, formát, 

nincs elejük, végük, közepük a „felsorolásainak”. 

Saját maga úgy írja le ezt az érzést (mert ez az: 

érzés), hogy a belső kép kiszabadul belőle és 

áthágja az idő és tér korlátait.

On Kawara a napok sorát sejteti az addigi 

utolsó megjelenítésével. A Gill Sans illetve 

Futura betűtípussal írt dátumok általában 

feketére, néha pirosra festett alapon világ-

lanak. Ezeket gyakran fríz-szerű elrendezés-

ben állítják ki, ami még inkább hangsúlyozza 

a napok sorát, így rögzül az idő a szemünk 

láttára, ami befejezettségét Kawara halá-

lával nyeri majd el, addig a folytonosságot 

látjuk, amiről szereti is tudósítani barátait a 

világ különböző pontjairól még mindig élek 

tartalmú táviratokkal. (Feltételezem, hogy 

ez a táviratozgatás számára mind kevésbé és 

kevésbé mulatságos.) Ide szeretném illeszteni 

Giorgione Col tempo című festményét. Azáltal, 

hogy a megjelenített öregasszony arca magán 

hordozza az idő nyomát, tartalmazza az összes 

addig megélt pillanatot. Ez így van természe-

tesen egy kisgyereket ábrázoló kép esetében 

is, de ami itt a szemünk elé tárul, az nem az 

adott pillanat vagy a pillanatnyi állapotában 

valaki, hanem a puszta idő, amiről a karján tar-

tott felirat is biztosít, hiszen a szalag nem arról 

tudósít, hogy az illető hány éves korában kicsoda, hanem csak és kizárólag az 

időt látjuk. 

1 0 .
Ha megszokjuk, hogy az itt vázolt nézőpontból tekintsünk a művészetre, végül 

alig-alig találunk olyan művet, amelyre ez az elemi eljárás ne lenne alkalmazható. 

A rendteremtéssel sikerülhet úrrá lenni a káoszon, az érthetetlenségen, egy kis 

makett-modell építésén keresztül, legalábbis ebben az illúzióban ringathatjuk 

magunkat. Azonban a szabályos szerkesztés, a szabályosság csak akkor izgalmas, 

akkor van benne titok, ha csak hozzávetőleges, a tökéletesen szabályos egysíkú, 

unalmas és buta. A szerkezet legyen azért nyugtalanító is egy kicsit, nem telje-

sen kényelmes.

Erős kísértés a rendet (vagy legalább az illúzióját) elérni. Az egészen természe-

tesnek tűnik, hogy ez a kísérlet rendre elbukik, de nem is tartom igazi bukásnak: 

mi nem tudunk pontosak lenni.5 

5  „Ám minden olyan kísérlet, ami a világ, a gondolatok, a lakás rendbetételére irányul, határokba 
ütközik. Mindig megmaradnak a rendetlenség maradványai.” Hannes Böhringer: Gondolatok az 
ornamentikáról, Kísérletek és tévelygések, Balassi Kiadó-BAE Tartóshullám, Budapest, 1995, 6. o.
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Yayoi Kusama
Violet Obsession, 1994


