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Schmal Károlyról Szabálytalan rend 
című életműkiállítása alkalmából

A Győrben rendezett Szabályta-
lan rend című Schmal Károly életműkiállítás a művész egészen 
korai és legfrissebb munkáit egyaránt felvonultatja  A kiállítás 
egyik legérdekesebb állomása Schmal hetvenes években készült 
fotóalapú munkáinak csoportja: ezekből a művekből szokatlan 
módon aránylag sok szerepel a kiállításon, köztük a Megszakítás 
nélkül (lásd lapunk címlapjának belső oldalán), amit a művész 
emblémájának tekint  A fotóalapú munkák kapcsán ismét eltű-
nődtem rajta: annak ellenére, hogy a korszakra jellemző számos 
tendenciához viszonylag könnyen kapcsolhatók, utólagos meg-
ítélésük során mégis mennyire izolált helyre szorultak  Éppen 
ezért, és mivel ezek a munkák az életmű szinte minden ismer-
tetőjegyét magukon hordozzák, rajtuk keresztül próbálom meg-
keresni a művész helyét a hetvenes évek magyar művészetében 

Képzőművészet és fotó

A képzőművészeti fotóhasználat hazánkban már a hetvenes–
nyolcvanas években elterjedt  A kor képzőművészetének alap-
kérdése a valóság mibenléte, ábrázolhatósága volt  Pauer Gyula 
1970-től induló Pszeudo sorozatával és Schmal Károly elmélkedő 
alkotásaival egyaránt a valóság és illúzió határmezsgyéjét járja 
körül  Schmal beállított kompozíciókat konstruál, amelyek bo-
nyolult vizuális tartalmakat hordoznak, majd az ezekről készült 
fényképek nagyítását egyedi módon készíti el és építi be újabb 
tárgy-együtteseibe 

Szilágyi Sándor Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművé-
szetben (1965–1984) című könyvében négy nevet említ a magyar 
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képzőművészeti fotóhasználatok kapcsán: Pauer Gyulát (szö-
veges fotókonceptek), Erdély Miklóst (gondolkodásművészet), 
Maurer Dórát (fotógrammatika) és Hajas Tibort (body art) 1 Fel-
merül a kérdés, Schmal Károly neve fotóalapú munkái kapcsán 
miért nem kerül említésre sem a képzőművészeti fotóhasználat 
kapcsán, de egyébként az egész kötetben sem  Ez részben azzal 
magyarázható, hogy a szerző a neoavantgárd képzőművészeti 
fotóhasználatot és a magyar konceptuális gondolkodást szoros 
összefüggésben emlegeti  Így a képzőművészeti fotóhasználat 
témakörében is elsősorban azok a nevek kapnak helyet, akik 
a magyar konceptuális művek kapcsán leggyakrabban felme-
rülnek  És mivel Schmal Károlyt a szakirodalom nem sorolja a 
konceptuális művészek fő képviselői, jellegzetes alakjai közé, a 
partvonalra szorul  Holott fotóalapú munkáit joggal tekinthetjük 
képzőművészeti fotóhasználatnak, amennyiben Szilágyi szem-
pontjait tartjuk szem előtt:

Amikor megkülönböztetem a fotósokat a többi művésztől, ez mind-
össze annyit jelent, hogy a fotósoknak a fotográfia a kizárólagos vagy 
fő kifejezési eszközük, alkalmasint tanult szakmájuk is, míg a többi 
művésznek csupán az egyik kifejezési eszköze a fotó. […] Fotográfus 
szemmel az a leginkább szembeötlő különbség a fotósok és a művészek 
konceptuális fotói között, hogy az utóbbiakat a fotográfia mint művészi 
eszköz problémái, illetve az általuk készített fotók technikai mívessége 
többnyire nem különösebben érdekelte. Nem is kellett, hogy érdekelje. 
A képzőművészek számára fotográfia nem probléma, hanem technikai 
segédeszköz; a fényképezőgépet úgy veszik kézbe, mintha ecset, rajzszén 
vagy mintázófa volna.2

Az alábbi leírás a hetvenes évek képzőművészeti fotóhasz-
nálatával kapcsolatban Schmal fotóalapú munkáira is jellemző, 
hiszen az számára sem az egyetlen kifejezőeszköz  Kísérletező, 
alkotó szellemű karaktere sem ezt diktálja, hanem a fotó talá-
lékony, ötletes igénybevételét mondanivalója minél precízebb 
kifejezéséhez  Szilágyi azt írja, a fotók technikai mívessége több-
nyire nem érdekes a képzőművészek számára  Ezt Schmal eseté-
ben annyival érdemes pontosítani, hogy egyfelől akkurátus ki-
fejezésmódjához hozzátartozik az igényesség, amely nem tűrne 
meg egy „félig jó” megoldást, adott esetben egy „ócska” fotót, 
még a mű részelemeként sem  Másfelől Schmal esetében azért 
beszélhetünk nagyon kidolgozott, a részletekbe menően ponto-
san elkészített fotókról, mert az egyik alapvető dolog, amire épít, 
az illúzió, vagyis a szem becsapása  Ez az optikai játék pedig 
egyszerűen nem tűr meg semmiféle fals megoldást, hiszen ha 
az adott beállításban bármi is pontatlanul jelenik meg, azonnal 
felborul a szerkezet  A fotók technikai mívessége elsősorban a 
1 Szilágyi Sándor: Neoavantgarde tendenciák a magyar fotóművészetben (1965–

1984), Fotókultúra – Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2007, 329 
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mondanivaló szempontjából érdekli a művészt  Azokhoz a kép-
zőművésztársaihoz hasonlóan, akik szintén fotót alkalmaznak, ő 
tehát nem klasszikus fotográfus szemmel tekint a fotóra, ugyan-
akkor mégsem mellőzi azok esztétikai oldalát  Láthatjuk, Schmal 
sajátos fotóalapú munkái egyértelműen becsatornázhatók a kép-
zőművészeti fotóhasználat korabeli áramlatába 

Ha abból indulunk ki, hogy a magyar szakirodalomban a 
képzőművészeti fotóhasználat és a konceptuális művészet kéz a 
kézben jár, akkor Schmal fotóalapú munkáinak kihagyása vagy 
azzal magyarázható, hogy nem képzőművészeti a fotóhasznála-
ta – vagy pedig nem konceptuális művészetet képvisel  Mivel 
előbbit a fentiek egyértelműen cáfolják, az utóbbi kérdéskör lesz 
érdekes: Schmal hetvenes évekbeli fotóalapú munkái mennyiben 
tekinthetők konceptuális alkotásoknak 

Koncept?

Peternák Miklós a Paksi Képtár kiállításához készült koncept.hu 
című katalógusban a konceptuális művészet magyarországi ha-
tásáról beszél  A szövegben nagy szerepet kap a képzőművészeti 
fotóhasználat, és ugyan Peternák Miklós említi Schmal Károlyt, 
ám nem egyértelmű, a koncept fotó vagy a képzőművészeti fotó-
használat kapcsán 3 Daniel Buren tipológiai felosztását felhasz-
nálva a koncept műveket négy fő csoportba sorolja, és kiemeli, 
hogy a csoportok közötti határok korántsem mereven értendők, 
mert vannak olyan művek, amelyekre több csoport tulajdon-
ságai is jellemzők lehetnek  A második csoportban esik szó az 
ismétlésről, a tükrözésről, a forgatásról, az eltolásról, valamely 
rendszer következetes alkalmazásáról vagy bemutatásáról  Eze-
ket a jellemzőket később pont a fotóhasználat kapcsán hangsú-
lyozza, a szerialitással egyetemben  Kérdéses, a szerialitást mint 
sorozatot kell-e értelmeznünk, esetleg fotósorozatként, vagy 
egy művön belül is találkozhatunk szerialitással, mint például a 
Megszakítás nélkül esetében  Mivel a tipológia második csoport-
jának jellemzői – bárhogy értsük is – illenek Schmal munkáira, 
fotóalapú műveire pedig különösen, felmerül a kérdés: koncep-
tuális műveknek tekinthetők-e? A jellemzők egyeznek, viszont 
ha megnézzük a műveket, stilárisan teljesen eltérnek a hetvenes 
évek konceptuális művészeinek munkáitól  Schmal egész élet-
művét ugyanis valami egészen finom, visszafogott érzéki fogal-
mazásmód jellemezi, ami a magyar konceptuális művészetnek, 
gondolkodásnak nem elsődleges ismérve  Egyébként nemcsak 
művei lógnak ki a kortárs koncept-művek közül, de maga a sze-
mélye sem integrálódik a gyakran együtt emlegetett alkotókkal 
(Erdély Miklós, Maurer Dóra, Jovánovics György, Pauer Gyula) 

3 Peternák Miklós (szerk ): A konceptuális művészet hatása Magyarországon [kiál-
lítás-katalógus], Paksi Képtár, Paks, 2014, 13 
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és azok társaságával,4 annak ellenére, hogy a hetvenes években 
közismert a művészek közötti kapcsolat, és Schmal is a Szilágyi 
taglalta neoavantgárd generációhoz tartozik 

A koncept-művek esetében elsősorban nem a látvány a fon-
tos, nem a szépre törekszenek, hanem a gondolatiság, a gondolat 
a meghatározó 5 Schmal a látványra épített illúzióval, szemünk 
becsapásával játszik; finom kidolgozásával, precíz megformálás-
sal érzékivé teszi műveit, sőt még egy összetett, nagyon átgon-
dolt gondolatvilág is húzódik a képek mögött, tehát az össze-
tevők mondhatnánk egyensúlyban vannak  Éppen ezért, vagyis 
mivel nála a gondolat nem tolakodik annyira előtérbe, mint pél-
dául Szentjóby Tamás munkái esetében, lóg ki a sorból, és érez-
hetjük úgy, hogy ugyan köze van hozzá, mégis távol áll attól, 
amit ma magyar konceptuális művészetnek nevezünk  Végered-
ményben érthető, hogy Peternák nem sorolja a konceptuális mű-
vészek közé, hiszen bár a konceptuális művek néhány jellegzetes 
tulajdonsága nála is megfigyelhető, mégsem tiszta koncept artot 
művel 

Andrási idézett tanulmányában úgy próbálja definiálni az ér-
zéki konceptualitást, hogy a koncepthez képest határozza meg: 
miben tér el és miért kapcsolódik mégis hozzá  Egy új fogalom 
bevezetéséhez kell a viszonyítási alap  Andrási azt is kiemeli, 
nem izmusról beszél, hanem egy olyan jelenségről, amelyet va-
lamiféleképpen egy rendszerbe próbál beilleszteni; elnevezést 
keres olyan műalkotásokra, amelyek besorolása korántsem egy-
értelmű 

Miközben arról gondolkodom, hol helyezzem el Schmal Ká-
rolyt a hetvenes évek magyar művészetében, olyan szakirodal-
makkal találkozom, ahol különös módon nem szerepel a neve  
Noha a korábban említett szövegek a körülírásban segítenek, 
egyik sem fedi maradéktalanul Schmal munkásságát  Mégis 
hasznosnak véltem, ha csak részlegesen is, valahova elhelyezni a 
művészt, nem a kategorizálás, jóval inkább a tájékozódás szem-
pontjából 

Andrásinál az érzéki konceptualizmus megfogalmazásánál 
jól látható, hogy az egészet azért gondolja ki, mert ő maga is bi-
zonytalanul áll egyes alkotók munkáival szemben; nem találja a 
helyes megnevezést rájuk – hasonlóan hozzám Schmal Károly 
esetében  Talán nem véletlen, hogy Andrási szövegében a mű-
vész visszatérő „vendég”, tehát több szempontból is hivatkozási 
alap az érzéki konceptualizmus kapcsán 

Az Andrási által kitalált „érzéki konceptualizmus” nevű foga-
lom pont arról szól, amit Schmalnál láthatunk: nem konceptuális, 
mert a konceptuális művészetben voltaképpen a gondolat a mű, 
ott nem kell érzéki, látható dolognak lenni  Ezzel szemben az érzé-

4 Schmal Károly személyes közlése (2015) 
5 Andrási Gábor: A gondolat formái, „érzéki konceptualitás” a kortárs magyar 

képzőművészetben, Nappali Ház, 1993/2, 75 
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ki konceptualizmus esetében nemcsak a látható dolog van, hanem 
mögötte egy gondolat is, amely szintén része a műnek 6

Mindez tulajdonképpen fából vaskarika, mégis mond vala-
mit, mert érzéki, tehát látható képzőművészeti műről van szó, 
amelyben ugyanakkor fontos a gondolati tényező  Méghozzá 
nem a minden festmény vagy szobor mögött jelen lévő gondo-
latiság, hanem annál több: látvány és gondolat  A Josef Kosuth 
megalkotta konceptuális művészetben a látvány fölösleges, sőt a 
látvány mintha redukálná a gondolatot  Itt viszont nem redukál-
ja, hanem együtt tud működni a kettő  

Azzal, hogy Duchamp – és nyomában a koncept art – a mű szelle-
mi természetére helyezte a hangsúlyt, visszafordíthatatlan folyamatok 
szabadultak el a képzőművészetben. A szűken vett koncept aranykorát 
(mely a hetvenes évek közepéig számítható) követően is – a művek egy 
sajátos csoportjára jellemzően – megmaradt az elméleti kérdések iránti 
fogékonyság. Egy rendkívül szerteágazó, az esztétika, a filozófia, a jel- 
és nyelvtudomány, valamint a társművészetek felé egyaránt nyitott, az 
egyes művészek tevékenységében más-más irányultságú és mélységű, 
mindig más alakot öltő fogalmiság lett e műtípus „lappangó elemévé”. 
Azért használom ezt a Malevics által alapvetően a festészetre alkalma-
zott kifejezést, mert a konceptuális töltésű vagy indíttatású műtípus – 
„megjelenését” tekintve – immár ismét „igazi” képzőművészet, formált 
dologszerűségét, anyagban-megvalósult voltát elénk állító rajz, fest-
mény, szobor, objekt, environment.7 

Amíg a koncept művészet minimalizálta a mű esztétikai ér-
tékét, tehát lappangó elemévé tette azt, addig a „koncept arany-
korát” követő érzéki konceptualizmus pont fordítva, a fogal-
miságot, a gondolatot választja lappangó elemeként  Andrási 
szövegén keresztül nyer értelmet, Schmal miért is lóg ki a ma-
gyar konceptuális művészet aranykorából; a szerzők miért áll-
nak ingatag, bizonytalan lábakon a művész megítélését illetően 

Schmal korai fotóalapú alkotásai tehát a magyar konceptuális 
művészet „virágkorát” követően készülnek el, és nem véletlen, 
hogy a Posztkonceptuális tendenciák című kiállításon szerepelnek 
először 1981-ben  Posztkonceptuális, érzéki konceptuális – ezek 
a jelzők állnak talán leginkább közel Schmal Károly művészeté-
hez 

Szürke

Schmal Károly különböző műfajú, korábbi és későbbi munkái-
ra egyaránt igaz, hogy az erős kontrasztok ugyanúgy jellemzik 
őket, mint a szürke számos árnyalatának leheletfinom átmene-

6 Uo  76 
7 Uo  77 
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tei  Leginkább fekete-fehérrel és szürkével dolgozik, a színeket a 
szürke árnyalataira redukálja 

Fotóeljárással készült munkáinál két szempontból kap jelen-
tős szerepet a fekete-fehér színvilág  Egyik oldalról a technikát 
említi: a színes fotó előállítása jóval költségesebb és bonyolul-
tabbnak bizonyult annak idején  „Erényt csinálni a nyomorból: 
az is egy lehetőség, hogy abból indulok ki, ennek a szegénysé-
ge vagy az adott szituációnak a szegénysége része lehet annak, 
amit akar az ember ”8 A színes fotó előhívása drágább, szárítása, 
lenagyítása hosszabb folyamat  Az idő ebben az esetben igen-
is számít, hiszen nem mindegy, az elhatározás, a szándék és a 
megvalósulás között mennyi idő telik el  Ha ez az időinterval-
lum hosszú, a művész messzebb kerülhet, eltávolodhat készülő 
művétől  És itt a türelmetlenség is közrejátszhat: az izgatott vá-
rakozás, hogy minél előbb valami kézzelfogható, látható dolog 
szülessen 

Schmal szűkszavúsága, ahogy ő fogalmaz, abból fakad, hogy 
nem akar túlinformálni  A feleslegesnek, a plusz jelentéstartal-
mat nélkülözőnek nincs helye a képen, a túlinformálás nem se-
gíti az érthetőséget  Érvényes ez a színekre is, hiszen munkáinak 
túlnyomó része és valamennyi fotója fekete-fehér  Elmondása 
szerint nem tudja, hol a helye a színnek a rendszeren belül, bár 
nagyon vágyik rá, mert a teljességhez számára ez is hozzátartoz-
na  Csakhogy úgy, hogy ne „kiszínezés” legyen, hanem ugyan-
úgy hordozza a jelentést, mint a fekete, a fehér, a formák és az 
árnyékok, beilleszkedjen tehát a többi elem közé  Andrási Gábor 
a művész 2015-ös, Budapest Galéria-béli kiállításának megnyitó-
ján úgy fogalmazott, Schmal a meleg színek lehűtésével és a hi-
deg színek hevítésével egy köztes állapotot, a szürkét éri el, ami 
nem „nem szín”, hanem a színek összessége, teljessége  Mindezt 
párhuzamba állította a munkáin megfigyelhető különféle pólu-
sokkal, például a rend és a káosz, a törvény és kétely kettőssé-
gével  Szerinte ezek szintén oldják egymást, nem pedig élesítik  
Úgy gondolja, ebben a bonyolult és sokrétű rendszerben csak 
visszafogott motívumokkal, szűkszavúan lehet fogalmazni 9

Színváltás

A hatvanas–hetvenes években, amikor már az európai és ame-
rikai mozik vásznain uralkodik a szín, megfigyelhető, hogy bi-
zonyos modernista rendezők, legfőképp európaiak nem monda-
nak le a fekete-fehér filmről, s ha forgatnak is színes technikával, 
vissza-visszatérnek a fekete-fehérhez  Ilyen például Jean-Luc 
Godard Hímnem-nőnem (1966), a magyar filmek közül Makk Ká-
roly Szerelem (1971) című munkája: ők korábban már alkalmaz-
8 Schmal Károly személyes közlése (2015) 
9 Andrási Gábor: Félig [kiállítás-megnyitó], Budapest Galéria, 2015  Kézirat  

Schmal Károly tulajdonában, 2 
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ták a színes technikát, de egy-egy film erejéig újraélesztették a 
régi időket  Más úton járnak azok, akik fokozatosan nyitnak a 
kolorit világ felé, és egy lassú folyamat következményeként vál-
tanak, mint például Michelangelo Antonioni, akinek első színes 
filmje, A vörös sivatag, 1964-es, nálunk pedig Maár Gyula, akinek 
első színes nagyjátékfilmje, a Déryné, hol van? 1975-ben készül el  
Mindennek nem pusztán gazdasági okai vannak, hiszen a hatva-
nas évek végén, hetvenes évek elején már régen elérhető a színes 
nyersanyag  Arra gondolhatnánk, műfaji szempontból választa-
nak a színes és a fekete-fehér film használata között  Egy műfaji 
film esetében ugyanis kézenfekvőbb színes filmre forgatni, mint 
egy szerzői filmnél  Valóban elképzelhető ez a szempont, de a 
felsorolt alkotók életművét tekintve mégsem ez a fő indíték  Ők 
formanyelvüket fekete-fehérben dolgozzák ki, csiszolgatják, tö-
kéletesítik, ezért a szín megjelenését nem kezelhetik könnyedén 

A színes film felelősségteljes használatáról szól a két koráb-
ban említett hozzáállás mellett egy harmadik, a „vegyes tech-
nika” alkalmazása  Jól mutatja ezt Eisenstein Rettegett Ivánjá-
nak II  része (1958), Andrej Tarkovszkij Andrej Rubljov (1969) és 
Mihalkov Öt este (1979) című filmjeiknek közös vonása: mindhá-
rom film fekete-fehér – egészen a záró jelenetig, ahol mindegyik 
átvált színesre  Szerintük a színt csak akkor szabad használni, ha 
az plusz jelentéstartalmat hordoz  

Ugyanezzel a hozzáállással találkozhatunk Schmal Károly-
nál, akire elmondása szerint Eisenstein és Tarkovszkij egyaránt 
hatott  Gyűrt papíralapú munkáinak néhány darabján megjele-
nik a szín – lilák, barnák, sárgák –, de mind nagyon halványan, 
óvatosan, éppen észrevehetően  Schmal is próbálkozik tehát a 
színnel, állítása szerint mégsem tudja beemelni azokat munkái-
ba  Ha Schmal egész életművét nézzük, és azon belül a színekre 
koncentrálunk, ez utóbbi szemléletmód áll hozzá leginkább kö-
zel  Nála sincs éles váltás a fekete-fehérről a színesre, hanem a 
halvány színek lassú és óvatos csepegtetésére és a szín megfelelő 
alkalmazására tett kísérleteket látunk, például a gyűrt papír ala-
pú munkáinak egy részénél  Jóllehet az is feltűnő, hogy a színnel 
való „szárnypróbálgatás” munkásságának nem minden terüle-
tére terjed ki  Fotóeljárással készült munkái egytől egyig fekete-
fehérek, vagy mondhatnánk azt is, szürkék 

Andrási Gábor érzéki konceptualitásról szóló szövegében 
említi Roman Opalka 1965-ben megkezdett Détails sorozatát  
Az azonos méretű vásznakon fehér ecsetírással balról jobbra ha-
ladva növekvő értékű számjegyek sorakoznak  A vásznak ala-
pozása egészen 1972-ig fekete volt, azóta Opalka minden újabb 
vásznánál az alapozás egy százalékkal több fehér hozzáadásával 
készül, tehát a vásznak világosodnak, pontosabban szürkülnek 
a tiszta fehérség felé haladva, s így a számok és az alapozás tó-
nuskülönbségei a halványodás által egyre inkább közelítenek 
egymáshoz  A szürke szín, szürkeség megkerülhetetlen Opalka 
művészetével kapcsolatban, hiszen végigvonul szinte teljes élet-
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művén, miközben folyamatos átalakuláson megy keresztül  Lé-
nyeges, hogy ebben az esetben a szürke szín nem kiválasztással, 
illetve variálásával kerül a művek alapvető ismertetőjegyei közé, 
hanem egy folyamat, a dolgok átalakulása eredményeként  A 
művek mögött húzódó gondolatiság következménye egy hosz-
szúra nyúló munkafolyamat, amely a végtelenbe tart, eredmé-
nyeképpen pedig a szürke szín és annak egyre világosodó ár-
nyalatai egészen addig jelen lesznek, mígnem a színek egymásba 
nem olvadnak  10

Andrási analógiának hozza Esterházy Péter egyik munkáját  
1982-ben az író Ottlik Géza Iskola a határon című könyvét lemá-
solta egyetlen A4-es papírlapra  Kiemeli, hogy a koncepció, az 
idea képzőművészeti formává lényegüléséről van szó, egy „új 
tárgy”-ról, ami az eredetitől jelentős mértékben eltér  „Az értel-
mes mondatok fekete-szürke anyaggá sodortatnak-göngyöltet-
nek”, idézi a szerző Balassa Péter műről írt szövegét 11 Itt is a 
szürke színnel találkozhatunk, s ebben az esetben sem a szürke 
tudatos, konzekvens használatáról van szó  A szürke szintén a 
fekete és a fehér tiszta találkozásából jön létre, a fehér lap beszür-
külése és a fekete betűk egymásra torlódásával 

Donáth Péterrel kapcsolatban Andrási azt emeli ki, hogy a 
hatvanas–hetvenes évek fordulóján hosszú ideig mindent, de 
elsősorban hétköznapi tárgyakat egységesen szürkére festett, s 
ezzel e színtelen színnek merőben más jelentőséget tulajdoní-
tott, ugyanolyan koncepciózusan alkalmazva azt, mint Opalka 12 
Donáthnál tehát már a szürke direkt és következetes használatá-
val találkozhatunk, amennyiben nem a mű keletkezése közben 
létrejövő, folyamat általi színkeverésről van szó, tehát nem a mű-
vön jön létre a szín, hanem már a felvitel előtt, a kikeverésnél 

A szürkét tekintve Schmal művészetében is egy konzekvens, 
tudatos színhasználatról beszélhetünk, de itt egyszerre van he-
lye az Opalkánál és Esterházynál megfigyelt, a fekete és a fehér 
egyesítésén keresztül született szürkének, valamint a Donáthnál 
szóban forgó direkt használatnak 

Andrási Gábor szövegéből a felsorolt példákon keresztül ki-
derül, hogy az érzéki konceptualizmushoz hozzátartozik egyfaj-
ta látványbeli finomság: a halvány színek, a finom átmenetek, 
az egység, az egyensúly, a szűkszavúság, a visszafogottság  A 
magyar konceptuális művészetben nyílt és egyenes közléssel 
találkozhatunk  Az alkotók a lényegre törést sokszor a megfo-
galmazás szempontjából roppant okosan, cinikusan, szinte már 
pimaszul teszik; az egésznek van egy dekadens íze; sokszor az 
üzenet és a látvány együttesen átütő  Az érzéki konceptualizmus 
lekerekíti az éleket, elsimítja a „vitákat”, de ugyanúgy ott húzó-
dik „elképesztően fontos és szikár megfogalmazásban”13 a gon-

10 Andrási Gábor: A gondolat formái, i  m  78 
11 Uo 
12 Uo  80 
13 Uo  82 
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dolatiság az egyes művek mögött, mint a konceptualistáknál, 
csak nem olyan kíméletlenül vagy nyersen (amelyek a koncept 
alaptulajdonságai, tehát ebben az esetben ezek nem pejoratív jel-
zők)  Látvány szempontjából a konceptualizmus megszelídített 
változatának is tekinthetők  Az érzéki konceptualizmussal kap-
csolatban fontosnak tartja továbbá kihangsúlyozni a szürke szín 
használatát az egyes alkotóknál külön-külön is, ám azt munkás-
ságukon belül értelmezi, nem kapcsolja össze őket  Kiemeli, de 
nem magyarázza meg a szürke szín jelentőségét  Lehetséges, 
hogy a szürke is ezért dominál olyan erőteljesen az említett al-
kotók munkáin, mert az szintén egy finomított, cizellált állapot, 
úgy is, mint az érzéki konceptualizmus legfőbb jellemzője 

Schmal munkásságában a szürke használata felmerülhet 
technikai, elvi szempontból, a fentiek szerint pedig az érzéki 
konceptualizmus kapcsán is  Mivel ennyire összetetten, számos 
okból, különböző indíttatásból van jelen, különös figyelmet kell 
szentelnünk ennek az életművön végigvonuló sajátosságnak 

Fekete széria

Filmes analógiákon keresztül próbáltam magyarázni Schmal 
Károly színekhez való viszonyulását, s bár kiemeltem egyfajta 
attitűdöt, amely érintőlegesen kapcsolható Schmal felfogásá-
hoz, hangsúlyoztam, ez a vegyes technikához kapcsolódó hoz-
záállás nem érinti a művész egész életművét  Ezzel szemben 
áll a fekete-fehér markáns, átütő jelenléte  A filmes analógiák-
nál maradva egész irányzatot rendelhetünk nemcsak Schmal 
fekete-fehér melletti elköteleződése, de a szürke és az érzéki 
konceptualizmus párosítása mellé, ráadásul a magyar filmmű-
vészet egyik legizgalmasabb, formabontóbb jelenségét, a feke-
te szériát  Az 1980–90-es évek fordulóján kibontakozó irányzat 
közös formai gesztusa a színekről való lemondás, fő képviselői 
Enyedi Ildikó, Janisch Attila, Tarr Béla, Fehér György és Szász 
János  A felsorolt filmrendezők alapelve tehát egyértelműen a fe-
kete-fehér nyersanyag kizárólagos használata, akárcsak Schmal 
fotómunkáinál  Andrási Gábor az érzéki konceptualizmus szür-
kedominanciáját különböző példákkal illusztrálta, ám nem ér-
telmezte  Azzal, hogy a szürke színt az érzéki konceptualizmus 
egyik legfőbb jellemzőjeként interpretálom, egy lehetséges értel-
mezési lehetőséget kívánok felvázolni  Másik művészeti ágban 
ugyan, de a fekete-széria látványvilágát lehet a legszorosabban 
a korábbi érzéki konceptualizmuson belül felsorolt képzőművé-
szeti példák, így Schmal Károly munkásságához kapcsolni  Ter-
mészetesen kizárólag a látványként állíthatók párhuzamba  A 
fekete-széria filmjei a Balázs Béla Stúdióból induló, kísérletező 
alkotók darabjai, amelyek a közös formai jegyek ellenére stilá-
risan meglehetősen különböznek  A formai jegyek ugyanakkor 
határozottan erős kapcsot jelentenek, mégpedig ugyanabból a 
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szempontból, amiért Andrási is egymás mellé helyezte a tanul-
mányában szereplő, általam kiemelt alkotókat  Az, hogy ezek 
fekete-fehér filmek, önmagában még semmit sem jelent, ahogy 
az sem, hogy sok szürkét láthatunk a képeken  A fekete-széria 
filmjei között nem fekete-fehérségük teremt egységet  Egy feke-
te-fehér film lehet éles kontrasztokkal operáló noir-os hangulatú, 
mint az említett alkotók filmjeinek egy-egy részlete (Szenvedély, 
Kárhozat), mégsem ez a jellemző  A vizuális koncepciót ez eset-
ben a szürke szín uralja, amely olyan finom, ezernyi átmenet-
tel gazdálkodó látványt eredményez, ami akár azt az illúziót is 
keltheti, hogy egy vékony hártya borítja a mozgóképet  Fehér 
György Szürkülete már címében hordozza a szóban forgó képvi-
lágot, és idetartozik az a savanyúra szürkült világ is, amelyet a 
Sátántangó esetében Tarr Béla „fest” a filmvászonra 

A fekete-széria párhuzamát nem pusztán filmes kitekintésnek 
szántam  Újabb „látványos” példával igyekeztem illusztrálni, 
mit értek az érzéki konceptualizmusban és a Schmal-művekben 
megjelenő, szürke által képviselt kifinomult eljárás és gondola-
tiság alatt 
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