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HEGYI LÓRÁND

Egyetemesség és Közép-Európa
(Szempontok Gáyor Tibor helyzetének felméréséhez)

Mind a magyar, mind az osztrák művészet elmúlt két és fél évtizedes fejlődésében Gáyor Tibor munkássága a maga rendkívüli 
következetességével, az immanens logika érvényesítésével tűnik ki. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Gáyor számára lényegében 
egyetlen alapprobléma létezik, s ennek kifejtésére, pontos és végsőkig ható analízisére, más-más helyzetekben és más-más kon-
textusban való újra-vizsgálására vállalkozik. Ez utóbbi mozzanat indítja őt arra, hogy az általa elvont alapképletként tételezett és 
plasztikailag megfogalmazott modellt mindig más irányból közelítse meg újra: így lehetővé válik számára annak a rendkívül nehéz és 
kockázatos feladatnak a megoldása, hogy az elvont univerzális, tisztán önmagára vonatkoztatott „plasztikai állítást” mindig más, új, 
konkrét jelentésvonatkozásokkal gazdagítsa. Így az elvontan „igaz” állítások konkrétan ér¬telmezhető és sok irányba továbbgondol-
ható, mi több, „átélhető” művészi valósággá válnak. Ez a művészeti program - melynek részletesebb kifejtésére a továbbiakban még 
visszatérek - meglehetősen egyedülálló Közép-Európában. Ha a reprezentatívnak és történetileg tipikusnak tekinthető oeuvre-ket 
vesszük számba, úgy tűnik, inkább a több, különféle stílusorientációt felmutató alkotói korszakokra bomló életpályák dominálnak a 
cseh, a magyar, az osztrák modernizmusban. Aligha találunk Közép-Európában olyan „zárt” és „immanens” oeuvre-t, mint a mondri-
ani, a schlemmeri, a Max Bill-i, a Richárd Paul Lohse-i, az albersi életmű. Ezek az életművek egyetlen alapkérdés vizuális-plasztikai 
tisztázására épülnek rá.
Ilyen értelemben Gáyor Tibor tevékenysége a nyugat-európai differenciált, egy-egy problémát kibontó, analitikus művészpályákhoz 
kapcsolódik. Felfogásom szerint azonban nem csupán a hasonló esztétikai attitűd vonatkozásában, hanem egy mélyebb, intelle-
ktuálisabb vonatkozásban is: a jelentésvilág döntő, meghatározó mozzanataiban is. Ugyanis Gáyor egész tevékenységének közép-
pontjában olyan elvont kérdések állnak, melyek a plasztikai fejlődés, a logikus formaszerveződés, a zárt rendszerek belső mozgása 
törvényszerűségeit tárják fel. Ez a művészeti kiindulópont, éppen általánossága és immanens logikája miatt nem kapcsolódik köz-
vetlenül sem a személyes létállapotok közvetítéséhez (- tehát nem szubjektív-expresszív attitűd -), sem a társadalmi, kultúrtörténeti 
kontextus, tradíció, konvenciórendszerek kritikai értelmezéséhez, alternatív újrafogalmazásához (- tehát nem szociologizáló, nem 
anti-művészeti, nem expanzionista attitűd -). A tisztán önmagára vonatkoztatott vizuális-plasztikai rendszer tehát nem tartalmaz 
konkrét történeti, kultúrtörténeti mozzanatokat, sem konvencionális jelentéseket, toposzokat, s nincs regionális meghatározottsága. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mint történeti jelenség, mint művészettörténeti produkció, mint kulturális képződmény el-
emezhetetlen a maga környezetében és idejében. Ellenkezőleg. Mert az elvont egyetemesség, a zárt és immanens rendszerelvűség, 
a történeti vonatkozás-nélküliség is egy adott kulturális kontextusban kapja meg a maga „tiszta” karakterét, itt nyeri el funkcióját és 
tölti be a maga feladatát. Ebben a vonatkozásban a Gáyor-féle egyetemesség-tételezés éppúgy történeti és regionális, mint ahogy 
az a vele ellentétes kiindulópontokat képviselő, a  „helyi” és a „kultúrtörténeti” meghatározottságokból táplálkozó Hermann Nitsch-i, 
Ottó Muehl-i, Arnulf Rainer-i, Günter Brus-i, vagy az Erdély Miklós-féle, a Bak Imre-féle egyetemesség-tételezés is.
A Gáyor Tibor által képviselt esztétikai pozíció éppen a maga következetes történeti vonatkozás-nélküliségével akarhatni, éppen a 
tradicionalizmus, a regionalizmus ellenében. Gáyor művészetének manifesztum-jellege nyilvánvaló: az általánosra, az egyetemesre, 
a nem helyi kötődésű művészeti gondolkodásra irányul. Az általa elénk tárt egyetemesség-tételezés az elvontan felfogott, intelle-
ktuális problémákat feltérképező, személytelen és immanens logika alapján modelleket teremtő művészet pályáin realizálódik; s ha 
magára vállal is bizonyos „szolgálatot”, amennyiben a regionálissal szemben az univerzálisát, a történeti és helyi meghatározottsá-
gokkal szemben a helytől és időtől független, „logikai” meghatározottságot manifesztálja, úgy ezt csupán kényszerből, az adott 
közép-európai kulturális kontextussal való érintkezés kihívásainak hatására teszi.
Gáyor Tibor művészete azok közé a ritka tisztaságú oeuvre-k közé tartozik, melyek a közép-európai művészetben az egyértelmű 
nemzetközi tájékozódást, az egyetemes problémafelvetést, a különféle kultúr régiók belső értékrendszerei „feletti” általános szem-
léleti mozzanatokat testesítik meg. A XX. századi művészeti utópiák egyikének, az „esztétikai univerzalizmusnak” a manifesztációi a 
Gáyor-művek; s történeti szempontból éppen az a kérdés, miként kapcsolódnak össze a regionalizmus utópiái és az univerzalizmus 
utópiái egy adott kultúrtörténeti pillanatban.



2. A jelentéstágítás lehetőségei (Szempontok egy Gáyor-mű elemzéséhez)

Az előzőekben úgy fogalmaztam, hogy Gáyor számára végső soron egyetlen alapprobléma létezik; s ennek im¬manens vizsgálata 
folyamán mindig új kontextusba kerül a maga elvont tisztaságában megfogalmazott „plasztikai állítás”, így a gáyori oeuvre-ben egy-
egy új műcsoport ennek a „plasztikai állításnak” az újrafogalmazása, melynek so¬rán azonban új jelentésrétegek kapcsolódnak a 
kiinduló-pontként szolgáló modellhez. Szemléletes példája ennek a sajátosságnak az a néhány mű 1983 -ból, melyeken nem csupán 
a képsík geometrikus osztása, hanem az elvont plasztikai összefüggéseket „megjelenítő” hordozóanyag, a vászon is előtérbe lép, 
a maga relief-hatásával. Ugyanis a szigorú rendszer szerint felosztott képsíkon az egymásra rétegződő vászonfelületek plasztikai 
értékei önálló képi-szobrászi minőségekként tűnnek fel. A korábbi Gáyor-művekhez képest itt feltűnő formai gazdagodás tanúi le-
hetünk: megjelenik a keskeny csíkforma, a négyzetek felosztásából változatos alakú és arányú téglalapok alakulnak ki, melyek az 
egymásra ragasztott vászonrétegek finom árnyékhatásával egészülnek ki. 
Gáyor művészetében itt a nüanszok játsszák a főszerepet; s a fehéren-fehér formák minimális térbeli különbségei tónusértékekként, 
szinte egy végtelenül visszafogott sajátos „színességként” jelentkeznek. Ez pedig a jelentésvilág „poetizálásához”, egy sajátos rejtett 
líraiság megjelenéséhez vezet; ami ugyanakkor egy pillanatra sem lazítja a rendszer immanens logikán alapuló szigorúságát. A 
sűrűsödés, a terjeszkedés, a vizuális-plasztikai rendszer növekedésének modellje a plasztikai minőségek változá¬sával, új, a rend-
szer logikájából következő, de mégis attól némiképp függetlenedő, önálló életet élő minőségek felszínre kerülésével jár együtt. Ez 
pedig az „autonóm képiség” megerősödéséhez vezet, s így a jelentéstágítás lehetőségét tartalmazza. Ugyanez a jelenség figyelhető 
meg Gáyor Tibor 1981-82 -ben készített egyik sorozatán is, melynek darabjai kettős formákból szerveződnek. Itt az ismétlődések, 
tükröződések és tengelyes elfordítások szigorú rendszerében bizonyos „kvázi-szabálytalanságok” keletkeznek: az egyes formák 
elcsúsznak, átfordulnak, s meglepő, váratlan formavariánsokat hoznak létre. Sajátos humor csillan fel ezekben a kompozíciókban, 
ami ismét a jelentéstágítás lehetőségére utal.  
A „kvázi-szabálytalanságok” ugyanis csak a művész által kialakított, s a néző által konvencióként kezelt szabályok szűk, mechanikus 
értelmezésétől való elszakadásból, a rendszer rejtett lehetőségeinek felismeréséből adódnak; valójában soha nem szabálytalan 
kompozíciók, hanem nagyon is a rendszer immanens logikájából fakadó lehetőségek. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a vizuális-
plasztikai rendszer szélső pólusai, extrém esetei, melyek éppen annyira logikusak és szigorúak, mint a szokásosabb, első pillanatra 
felismerhető variánsok, csak éppen egy-egy variáció legmeglepőbb formalehetőségeit bontják ki. 
További paradigmatikus példái a gáyori jelentéstágításnak azok a munkák, 1982-ből, melyeken egy négyzetforma elmozdulásából 
és roncsolódásából jön létre új kompozíció. Itt az elmozdulás mértéke meghaladja a szigorúan zárt rendszer „tűrőképességét”, s 
egy szélsőséges választási helyzetet idéz elő: vagy a zárt rendszer marad fenn, s integrálja a mozgást, növekedést, fejlődést - tehát 
gazdagodik és változik maga is, lényegi sajtosságainak megőrzésével -, vagy pedig szétroncsolódik, s elemeiből új rendszer, vagy 
egy kaotikus állapot jön létre. Gáyor mindkét lehetőséget manifesztálja, de az első érvényesülésének ad teret. A felfelé elbillenő, 
de a bezárt erőtérből kiszabadulni nem tudó négyzet-forma (- ami Malevics óta több, mint egy geometrikus forma a sok közül -) 
menthetetlenül összegyűrődik, roncsolódik. Ez a szétroncsolt forma nem csupán dekoratív a fekete térben, hanem a mozgásnak és 
az ennek eredményeként létrejött új formának - anti-formának - gesztus-értéke is van. Az immanens logikán alapuló zárt plasztikai 
rendszer tehát egyszerre modell és gesztus; ez pedig ismét súlyos többletjelentés telíti a Gáyor-művet. 

3. Modell és élmény
(Szempontok Gáyor Tibor művészetszemléletének megközelítéséhez)

Önálló csoportot képviselnek a gáyori oeuvre-ben azok az 1981- 83-as munkák, melyek talán a leginkább tágítják a még egy rend-
szerbe foglalható mozzanatokat integráló kompozíciók lehetőségeit. Gáyor itt is egy szigorú raszterrendszerből indul ki. A raszter 
egyes elemei ténylegesen térben levő, önálló térértékekkel rendelkező, anyagi minőségeket felmutató formák. Már itt létrejön az 
elsődleges szétválás az elvont-logikai modell gondolatisága és az ebből a modellből „kézzelfogható realitássá” váló egyes elemek 
anyagisága között. 
A vizuális-plasztikai rendszer további szerveződése a szigorú logika szerint végrehajtott térbeli elmozdulás, a „hajtogatás” nyomán 
történik. Ugyanakkor itt bekövetkezik a második minőségi fordulat is: a kihajtott rész mint térbeli látvány és ennek axonomet-rikus 
ábrázolása egy rendszeren belül jelenik meg. Az „olyan, mintha” és a „valóságosan olyan” egyetlen képi rendszerben, együtt jelenik 
meg. Logikai illuzionizmusnak is nevezhetnénk ezt a megoldást, hiszen a kihajtott részről tudjuk, hogy hová kell kerülnie, a rend-
szer logikájából adódóan; viszont azt is látjuk, hogy bár ott van, ahol lennie kell, ez a látvány mégis „csupán” a tényleges helyzet 
axonometrikus leképezése.
Gáyor maga teremti meg a zárt logikai rendszert, s oldja is fel az illúzió által - de úgy, hogy az illúzió a rendszer belső logikájának 
felismeréséhez segít hozzá. A valóságos térbeliség dokumentálása - ez a modell. A virtuális térbeliség ábrázolása - ez az illúzió. 
De mert felismerhetjük, fel kell ismernünk a valóságos tér és a virtuális tér közötti különbséget, éppen a kettőre egyaránt vonatkozó 
vizuális logika alapján, a modell puszta megértése és az illúzió puszta felfedezése egy minőségileg magasabb szintre vezeti a nézőt: 
az élmény szintjére. Mert a Gáyor-mű esetében, s itt különösen, az alapvető és az első pillanatra meghatározó mozzanat a homogén 
„látvány-fenomén”. 
A néző szemben áll egy „látvány-fenoménnel”, melyről még nem tud semmit, melynek belső elrendezettségével még nincs tisztában, 
de felfogja, átérzi, magáévá teszi erejét, tisztaságát, a képi logika következetességét. Ha megteszi a következő lépést, s megkísérli 
intellektuáli-san értelmezni a művet, követni tudja a rendszerbe foglalt változásokat, a vizuális-plasztikai folyamatokat, s felfedezi 
a maga számára a dualista szemlélet ellentétpárjait (elvont általános, szellemi - konkrét egyedi, anyagi; dokumentáció - illúzió; 
növekedés, rendszerré szerveződés - csökkenés, rendszertelenné válás, szétesés stb.). 
De mindeközben nem vesztheti szem elől magát a homogén „látvány-fenomént” - mivel ez mindvégig megőrzi a maga autonómiáját. 
S ez talán Gáyor Tibor művészetének egyik legfontosabb szemléleti mozzanata: Gáyor magából a primer látvány élményéből indul 
ki, s az analitikus folyamatok után, mintegy e folyamatok konzekvenciáival gazdagodva, ide tér vissza. Az analitikus modellszerűség 
emellett, ezzel elválaszthatatlan egységben, mindvégig jelen van a primer látvány élménye, a jelenség konkrét és érzéki hatalma.
Sajátos paradoxona ez Gáyor művészetének: ő talán az elmúlt két és fél évtized osztrák és magyar művészetének legpuritánabb, 
legaszkétikusabb alkotója (- a redukció vonatkozásában messze túlhalad a hozzá némiképp közel álló Hencze Tamás, Mengyán 
András, Megyik János szemléletén -), s mégis megőrzi a primer élmény közvetlenségét, elemi erejét, ami az analitikus rendszert a 
„látvány-fenomén” egyszeriségével gazdagítja. Modell és élmény a látvány jelenség-jellegében forr össze.



LÓRÁND HEGYI

Notizen zu der Kunst von Tibor Gáyor
Universalität und Mitteleuropa (Gesichtspunkte zur Beurteilung der Stellung von Tibor Gáyor)

In der Entwicklung der ungarischen sowie österreichischen Kunst der vergangenen 25 Jahre zeichnet sich das Leb-
enswerk von Tibor Gäyor durch seine ausserordentliche Konsequenz und immanente Logik aus. Mit anderen Worten: 
für Gáyor existiert im Grunde genommen nur ein einziges Grundproblem, und er versucht, es klarzulegen, genau 
und bis zum Äussersten zu analysieren und in verschiedenen Situationen und Kontexten erneut zu überprüfen. 
Dieses letztere Moment veranlasst ihn dazu, das von ihm als abstrakte Grundformel aufgefasste und plastisch dargestellte Modell 
stets von einer anderen Seite zu behandeln. So gelingt ihm, die ausserordentlich schwierige und riskante Aufgabe zu lösen: die 
abstrakte, universelle und rein auf sich bezogene „plastische Aussage“ immer mit anderen, neuen und konkreten Bedeutungs-
beziehungen zu bereichern. So werden die abstrakt „wirklichen“ Aussagen zur konkret interpretierbaren und vielseitig überdenk-
baren, ja sogar „erlebbaren” künstlerischen Wirklichkeit. Dieses künstlerische Programm - auf das ich im späteren noch ausführlich 
eingehen werde - ist in Mitteleuropa ziemlich einzigartig. Betrachten wir die repräsentativen und historisch als typisch geltenden 
Oeuvres, so dominieren im tschechischen, ungarischen und österreichischen Modernismus scheinbar eher Lebensbahnen, die 
sich in mehrere, verschiedene Stilorientierung aufweisende schöpferische Phasen teilen. In Mitteleuropa finden wir kaum sol-
che „geschlossene“ und „immanente“ Oeuvres wie das von Mondrian, Schlemmer, Max Bill, Richard Paul Lohse oder Albers. 
Diese Lebenswerke sind auf die visuell-plastische Deutung einer einzigen Grundfrage aufgebaut. In diesem Sinne ist Ti-
bor Gáyors Tätigkeit mit den westeuropäischen, differenzierten, problemanalytischen künstlerischen Laufbahnen verbun-
den. Meiner Meinung nach trifft das aber nicht nur auf die ähnliche ästhetische Attitüde zu, sondern es ist auch eine tiefere, in-
tellektuelle Beziehung zu erkennen: in Bezug auf die entscheidenden und bestimmenden Momente der Bedeutungswelt.
Im Zentrum der ganzen Tätigkeit Gáyors stehen nämlich solche abstrakte Fragen, die die Gesetzmässigkeiten der plas-
tischen Entwicklung, der logischen Formgestaltung und die Gesetzmässigkeiten der inneren Bewegung der geschloss-
enen Systeme erschliessen. Dieser künstlerische Ausgangspunkt ist gerade infolge seiner Allgemeinheit und immanenten 
Logik weder mit der Vermittlung der Zustände des persönlichen Seins (- er ist also keine subjektiv-expressive Attitüde -), noch 
mit der kritischen Deutung, mit der alternativen Neuformulierung der gesellschaftlichen und kulturhistorischen Kontexte, Tra-
ditionen und der konventionellen Systeme verbunden (- also keine soziologische, anti-künstlerische und expansive Attitüde -). 
Das rein auf sich bezogene visuell-plastische System enthält also weder konkrete historische und kulturhistorische Momente, 
noch konventionelle Bedeutungen, und es hat keine regionale Bestimmung. Das bedeutet natürlich keineswegs, dass es als 
historisches Ereignis, als kunsthistorische Produktion oder als kulturelles Gebilde nicht zu analysieren sei. Im Gegenteil. Denn 
die abstrakte Universalität, das geschlossene und immanente Systemprinzip und die historische Bezugs-losigkeit erhalten ihren 
„reinen“ Charakter erst in einem bestimmten kulturellen Kontext, hier gelangen sie zu ihrer Funktion und erfüllen ihre Aufgabe. 
In diesem Zusammenhang ist die Universalitätssetzung von Gáyor ebenso historisch und regional, wie die Unjversal-
itätssetzung von Hermann Nitsch, Otto Mühl, Arnulf Rainer, Günter Brus oder von Miklós Erdély, Tibor Hajas und Imre Bak, 
die gegensätzliche Ausgangspunkte vertreten und aus den „örtlichen“ und „kulturhistorischen“ Bestimmungen schöpfen.
 Gáyors ästhetische Position will gerade mit ihrer konsequenten historischen Bezugslosigkeit wirken, eben gegen Tradi-
tionalismus und Regionalismus. Der Manifestations-Charakter der Gáyorschen Kunst ist offensichtig: er richtet sich auf 
das Allgemeine, auf das Universale, auf die regional nicht gebundene künstlerische Denkweise. Seine uns eröffnete Uni-
versalitätssetzung realisiert sich in den Bahnen der Modelle schaffenden Kunst und zwar aufgrund der abstrakt aufge-
fassten, intellektuelle Probleme erfassenden, unpersönlichen und immanenten Logik; und falls er bestimmte „Dienste” 
auch auf sich nimmt, die orts- und zeitunabhängige „logische“ Bestimmung der historischen und örtlichen Bestimmung 
gegenüber manifestiert, so erfolgt das nur gezwungenermassen, aufgrund des Einflusses der Herausforderung des Kontaktes mit 
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dem gegebenen mitteleuropäischen kulturellen Kontext. 
Gáyors Kunst gehört zu jenen Oeuvres von seltener Reinheit, die in der mitteleuropäischen Kunst die eindeutige internationale 
Orientierung, die universelle Problemstellung und die allgemeinen Anschauungsmomente „über“ die inneren Wertsysteme ver-
schiedener Kulturregionen verkörpern. Die Gáyorschen Werke sind Manifestationen der einen Richtung der künstlerischen Utopien 
des 20. Jahrhunderts, des „ästhetischen Universalismus“. Aus historischer Sicht wird gerade danach gefragt, wie sich die Utop-
ien des Regionalismus mit den Utopien des Universalismus in einem gegebenen kulturhistorischen Moment verbinden lassen. 

2. Möglichkeiten der Bedeutungserweiterung (Gesichtpunkte für die Analyse eines Werkes Gáyors)

Im vorhergehenden behauptete ich, für Gáyor existiere letztendlich nur ein einziges Grundproblem; während es immanent un-
tersucht wird, wird die in ihrer abstrakten Reinheit dargestellte „plastische Aussage” stets in einem neuen Kontext gestalt-
et. So stellen die einzelnen neuen Folgen der Kunstwerke innerhalb des Gáyorschen Oeuvres die Neugestaltung dieser „plas-
tischen Aussage“ dar, indes aber werden neue Bedeutungsschichten an das als Ausgangspunkt dienende Modell geknüpft.
Ein gutes, anschauliches Beispiel für diese Eigenart sind einige Werke aus dem Jahre 1983, bei denen 
nebst geometrischer Teilung der Bildebene auch das die abstrakten plastischen Zusammenhänge „zum Vor-
schein bringende“ tragende Material, das Leinen, in den Vordergrund tritt, und zwar mit seiner Relief-Wirkung. 
Die plastischen Werte der aufeinander geschichteten Leinenflächen auf der nach einem strengen System auf-
geteilten Bildebene erscheinen und zwar mit seiner Relief-Wirkung. Die plastischen Werte der aufeinander geschich-
teten Leinenflächen auf der nach einem strengen System aufgeteilten Bildebene erscheinen nämlich als selbständige 
bildliche-plastische Qualitäten. Im Vergleich zu früheren Gáyorschen Werken erleben wir hier eine auffallende formelle 
Bereicherung: Es erscheint der schmale Streifenform, und aus der Quadrataufteilung entstehen Vierecke von abwechslung-
sreicher Form und Proportion, die durch die feine Schattenwirkung der auf-einandergeklebten Leinenschichten ergänzt werden.
In Gáyors Kunst spielen die Nuancen hier die Hauptrolle; und die minimalen räumlichen Unterschiede der Weiss-auf-Weiss-Formen er-
scheinen als Tonwerte, fast als eine unendlich zurückgehaltene eigenartige „Farblichkeit“. Das aber führt zur „Poetik“ der Bedeutungswelt, 
zu einer eigenartig verhüllten Lyrik, die aber die auf der immanenten Logik des Systems beruhende Strenge kein bisschen auflockert. 
Das Modell der zunehmenden Verdichtung, der Ausbreitung und der Vergrösserung des visuell-plastischen Sys-
tems ist mit der Veränderung der plastischen Qualitäten und mit dem Erscheinen neuer, aus der Logik des Sys-
tems folgender Qualitäten verbunden, die zugleich aber ein davon etwas unabhängiges, selbständiges Leben führen. 
Das aber führt zur Stärkung der „autonomen Bildlichkeit“ und beinhaltet somit die Möglichkeit der Bedeutungserweiter-
ung. Dieselbe Erscheinung kann auch in einer Folge von Tibor Gáyor aus den Jahren 1981 und 1982 beobachtet werden. 
Die einzelnen Werke der Folge sind aus Doppelformen gestaltet. Hier, im strengen System der Wiederholun-
gen, Wiederspiegelungen und Achsendrehungen entstehen bestimmte „Quasi-Unregelmässigkeiten“: einige For-
men gleiten aus, drehen sich um, und es entstehen überrasehende, unerwartete Formvarianten. In diesen Komposi-
tionen ist ein eigenartiger Humor zu spüren, der ebenfalls auf die Möglichkeit der Bedeutungserweiterung hinweist. 
Die „Quasi-Unregelmässigkeiten“ ergeben sich nämlich nur aus der Erkenntnis der verbogenen Möglichkeiten des Systems, aus 
der Trennung von der engen, mechanischen Deutung der Regel, die vom Künstler geschaffen und vom Zuschauer als Konven-
tionen betrachtet werden. In der Wirklichkeit sind sie niemals unregelmässige Kompositionen, sondern aus der immanenten Logik 
des Systems sich ergebende Möglichkeiten. Wir könnten es auch so formulieren, dass sie Extremfälle, äussere Pole des visuell-
plastischen Systems sind, die aber genauso logisch und streng sind, wie die Varianten, an die man sich gewöhnt hatte, und die 
auf den ersten Blick erkennbar sind. Erstere entfalten geradezu die überraschendsten Formmöglichkeiten einzelner Varianten. 
Weitere paradigmatische Beispiele für die Gáyorsche Bedeutungserweiterung sind seine Arbeiten aus dem Jahre 
1982, bei denen eine neue Komposition entsteht - aufgrund des Verschiebens und der Zerstörung eines Quadrates. 
Die Verschiebung übersteigt hier die „Toleranzgrenzen“ des streng geschlossenen Systems und ruft eine extreme Situ
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ation hervor, die einen vor die Wahl stellt: entweder bleibt das geschlossene System erhalten und integriert die Bewe-
gung, die Vergrösserung, die Entwicklung - also ändert sich selbst und wird unter Bewahrung seiner wesentlichen Ei-
genschaften bereichert - oder es wird zerstört und aus seinen Teilelementen entsteht ein neues System oder ein Chaos. 
Gáyor manifestiert beide Möglichkeiten, doch zur Geltung kommen lässt er die erste. Die nach oben kippende Quadratform (- die nach 
Malewitsch mehr ist als nur eine geometrische Figur unter vielen -), die sich aus dem geschlossenen Kraftraum jedoch nicht befreien 
kann, wird rettungslos zerknüllt, zerstört. Diese zerstörte Form ist nicht einfach nur dekorativ im schwarzen Raum, sondern diese 
neue, im Ergebnis der Bewegung entstandene Form - Antiform - hat auch einen Gestenwert. Das geschlossene plastische, auf der 
immanenten Logik beruhende System ist also Modell und Geste zugleich; und das gibt dem Werk erneut eine zusätzliche Bedeutung.

3. Modell und Erlebnis
(Gesichtpunkte für die Kunstanschauung von Tibor Gáyor)

Im Gáyorschen Oeuvre vertreten die Werke aus den Jahren 1981-1983 eine selbständige Gruppe, die die Möglichkeiten für Kompo-
sitionen, die die in ein System gehörenden Momente integrieren, vielleicht am meisten erweitern. Gäyor geht auch hier von einem 
strengen Raster-System aus. Die einzelnen Raster-Elemente sind tatsächlich sich im Raum befindende, über selbständige Raumw-
erte verfügende, materielle Qualitäten aufweisende Formen. Bereits hier entsteht die vorrangige Trennung zwischen der Gedanken-
welt des abstrakt-logischen Modells und der Materie der einzelnen Elemente, die aus diesem Modell zur „greifbaren Realität” werden. 
Die weitere Gestaltung des visuell-plastischen Systems erfolgt aufgrund der nach strenger Logik durchgeführten räumlichen Ver-
schiebung, aufgrund des „Faltens”. Gleichzeitig tritt hier auch eine zweite qualitative Wendung ein: Der gefaltete Teil als räumlicher 
Anblick und dessen axonometrische Abbildung erscheinen innerhalb eines Systems. In einem einzigen bildlichen System erscheinen 
das „es ist als ob“ und das „es ist wirklich so“ zusammen. 
Diese Lösung könnten wir auch als einen logischen Illusionismus bezeichnen, denn wir wissen über den gefalteten Teil, wohin er hin-
zukommen hat, und zwar aus der Logik des Systems heraus; doch gleichzeitig sehen wir auch, dass er zwar dort ist, wo er zu sein hat, 
dennoch ist dieser Anblick „nur“ eine axonometrische Abbildung der wirklichen Situation. Gáyor schafft selbst das geschlossene logische 
System, und er löst es mittels Illusion auch wieder auf - aber so, dass die Illusion uns zur Erkenntnis der inneren Logik des Systems verhilft. 

Dokumentation der wirklichen Räumlichkeit - das ist das Modell. Abbildung der virtuellen Räumlichkeit - das ist die Illusion. Weil 
wir es aber erkennen können, haben wir den Unterschied zwischen dem wirklichen Raum und dem virtuellen Raum zu erken-
nen, und zwar geradezu aufgrund der sich auf beide Räume bezogenen visuellen Logik. Das reine Begreifen des Modells und 
die reine Entdeckung der Illusion führen den Zuschauer auf eine qualitativ höhere Ebene: auf die Ebene des Erlebnisses. Denn 
im Falle des Gáyorschen Werkes, und hier insbesondere, sind der grundlegende und der auf den ersten Blick bestimmende Mo-
ment das homogene „Anblick-Phänomen“.  Der Zuschauer steht einem „Anblick-Phänomen“ gegenüber, über das er noch nichts 
weiss, dessen innere Anordnung er noch nicht kennt. Aber er fasst es auf, fühlt es nach und nimmt seine Kraft, Reinheit und 
die Konsequenz der bildlichen Logik in Besitz. Wenn er den folgenden Schritt tut und versucht, das Werk intellektuell zu deu-
ten, dann ist er in der Lage, der in das System geordneten Änderungen, der visuell-plastischen Prozessen zu folgen und en-
tdeckt für sich die Gegensatz-Paare der dualistischen Anschau-ung (abstrakt allgemein, geistig - konkret einzigartig, materiell; 
Dokumentation - Illusion; Vergrösserung, System- Entstehung - Verkleinerung, unsystematisch werden, auseinanderfalten; usw.) 
Doch bei all dem darf der Zuschauer das homogene „Anblick-Phänomen“ nicht aus den Augen verlieren - denn es bewahrt 
seine eigene Autonomie bis zum Schluss. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Anschauungsmomente der Kunst von Ti-
bor Gáyor: Er geht vom Erlebnis des primären Anblicks selbst aus, und kehrt nach den analytischen Prozessen wie bere-
ichert zum Ausgangspunkt zurück. Neben der analytischen Modellhaftigkeit, in einer untrennbaren Einheit mit ihr, ist das 
Erlebnis des primären Anblicks immer anwesend und daneben auch die konkrete und sinnliche Macht der Erscheinung. 
Es ist die eigenartige Paradoxe der Gáyorschen Kunst: er ist vielleicht der meist asketische und puritáné Künstler der österreich-
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