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Csatlós Judit

Az örök ígéret — „Bemegyek. 
Kijövök. De milyen jóóóól  
kijövök, ha bemegyek…”

Szétszerelt világ

• Trafó Galéria, Budapest

• 2010. március 9 — április 11.

Mindig Mindenkinek Mindent

• Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

• 2010. március 5 — április 2.

• A mindennapok forgatagában szüntelen beszédbe és írásba bonyolódva 
szinte már nem is halljuk szavaink mögött a történetüket: megfeledkezünk 
arról, hogy elválaszthatatlanul magukban hordják, magukkal cipelik meg-
születésük lenyomatait, körülményeit. A napi rutint megszakító szituációk, 
legyen szó akár egy félreértésről vagy egy könnyed játékról, azonban megre-
peszthetik a pillanatnyi jelentések felületét, feltárva egy másik értelmezési 
mezőt. Különböző csoportok, életmódok, korok sajátos gondolkodási rend-
szere, osztályozási módja, értékítéletei tűnnek elő ilyenkor, és szembesíte-
nek minket újrafelhasznált valóságunkkal. A név meghatározza tárgyát, de 
még inkább ezt teszi az a kultúra, amelyik a nevet adta, és az, amelyik hasz-
nálja. Az életmódbeli, társadalmi, kulturális változásokat szavaink nyomon 
követik: tovább viszik a kezdeti találkozás érzelmi hullámait, aztán magukba 
olvasztják a megszokás unalmát vagy az újrafelfedezés örömét, esetleg ria-
dalmát. Aztán vannak szavak, amelyek összeházasodnak a hatalommal, és 
annak bukása megbélyegzi őket is. 
A szövetkezet is azok közé a szavak közé tartozik, amelyeket sokan inkább 
elfeledni szerettek volna az elmúlt húsz évben, mint újra hallani. Tagadhatat-
lan, hogy az államszocializmus „szövetkezeti” tapasztalata képes felülírni a 
további, lehetséges vonatkozásokat. Persze a szövetkezet referenciái közegen-
ként eltérőek: a posztkommunista régióban az államilag vezényelt, erőszakos 
szövetkezetesítés emléke, míg nyugatabbra talán a 19. századi alapelv, a köl-
csönösség és a társadalmi biztonság működő hagyománya a hangsúlyosabb. 
Ma ennek megfelelően áll szembe egymással a magyarországi szövetkezetek 
haldoklása és a dán vagy a holland szövetkezeti rendszer sikere. Azonban nem 
csak kizárólag „nyugat” és „kelet” különbsége létezik: egy adott társadalmi 
közegen belül, az egymást követő generációk referenciái is eltérőek. A közép-
generáció1 tapasztalati terén kívül rekedt számtalan olyan esemény, és ennek 
következményeként fogalom, amely a Kádár-rendszert jellemző párbeszédek, 
leírások meghatározó eleme — sokkal inkább a kilencvenes évek könnyed, szó-
rakoztató filmjeiből ismerik ezeket, mint saját élményeikből —, a náluk fiata-
labbak számára pedig már maguk a kifejezések is teljesen idegenül csenge-
nek vagy más kontextusból ismerősek. Így viszont egy globalizációkritikus tár-
sadalmi mozgalommal való találkozás, egy társadalmi-szociális érzékenység-
ből fakadó érdeklődés, vagy akár egy művészeti aktivista gyakorlat függvé-
nyeként a szövetkezeti elveken alapuló szervezeti forma életre keltése azt is 
jelentheti, hogy az eredeti kezdeményezés visszakapja régi fényét.
A szövetkezetek és a kollaboratív művészeti modellek közötti hasonlóságok, 
a meglévő intézményes és társadalmi keretek mellett (lehetséges) alternatí-
vát jelentő önkéntes részvételen, kölcsönösségen és a tagok felelősségén ala-
puló szervezeti formák és gyakorlatok inspirálták a Nagy üzlet címmel elindí-
tott kutatást és művészeti projektet. A program kezdeményezője Andreas 
Wegner, Le Grand Magasin néven 2008 októberében megnyitotta a 2009 
végéig működő, a helyi szövetkezetek termékeinek fórumot és nyilvánossá-
got teremtő üzletet.2 Ennek folytatásaként egy nemzetközi kutatást is elindí-
tott, melynek során közel 300 európai szervezet áttekintése után ötven szö-
vetkezetre leszűkítve vizsgálták az együttműködés módjait, tapasztalatait 
és a termelési folyamatokat. A magyarországi program a dunaújvárosi Ica-D 

1  A hetvenes években születettek.
2  http://legrandmagasin.coopseurope.coop (letöltés 2010. március 24.)

és a budapesti Trafó szervezésében (Zólyom Franciska és Erőss Nikolett 
vezetésével), Bodó Sándor, Erdei Krisztina, Frazon Zsófia és Katarina 
Šević, Gerhes Gábor, valamint az ÚJSZÖVETKEZET (Fischer Judit, Mécs 
Miklós, Vándor Csaba) részvételével valósult meg.
Dunaújvárosban a Mindig mindenkinek mindent összefoglaló címmel Andreas 
Wegner, valamint Katarina Šević és Frazon Zsófia installációja látható. Az egy-
kori árubemutatóknak helyet adó, 1963-ban megnyílt, Uitz-terem, mégha ide-
iglenesen is, de visszakerült eredeti funkciójába. A terem hátsó falán elhelye-
zett „ha bemegyek” neonfelirat megérkezéskor kijelöli a tekintet útját, ezzel 
meghatározva a kiállítás tengelyét is. A lehetséges haladási irány, mint hajdan 
a fejlődés, egyirányú, így elsőként Wegner szövetkezeti termékekből összeállí-
tott bemutatójába léphetünk be, ahol egy nagy méretű, henger alakú állványon 
sorakoznak a különféle használati eszközök és játékok; vele szemben pedig a 
múzeumi kartonokra emlékeztető tárgyfotók. A képeken a „legjellemzőbb” 
nézetben, sematikus beállításban, közel azonos méretben megjelenő tárgyak 
elveszítik jellegzetességeiket: önmagukban lebegnek ismeretlenül és érinthe-
tetlenül. Éppen úgy, ahogy nap mint nap viszonyulunk hozzájuk: egyedi szem-
pontjaink alapján kiválasztjuk közülük a számunkra megfelelőt, anélkül hogy 
bármit tudnánk készítőikről és előállításuk körülményeiről. A fehér falon fehér 
betűkkel elhelyezett szöveg a globális fogyasztói kultúra árúinak „társadalmi” 
láthatatlanságát a szövetkezetek által a gazdasági életben érvényesített sajá-
tos, a humanizmusra alapozott értékrenddel állítja szembe. Wegner bemuta-
tójának szegényes kínálata alapján azonban nyilvánvaló, hogy ezek a termékek 
csak olyan lokális közegben eladhatóak, ahol valóban számítanak a személyes 
ismeretségek és az ezen keresztül működő szolidaritás. 
Katarina Šević képzőművész és Frazon Zsófia etnográfus helyi történeti forrá-
sokra alapozva a szövetkezeti elképzelés politikai kisajátítását vizsgálja a szo-
cializmusban. A szövegekből, vetített jelenetekből, hangjátékból és „díszletek-
ből” felépülő installáció az államszocializmusban működő szövetkezeti gya-
korlatokat alkotja újra. Ahogy minden szervezetnek, úgy a szövetkezeteknek 
is megvannak a kor által meghatározott rítusai, melyeken keresztül láthatóvá 
teszik magukat a társadalmi térben. A Kádár-kor esetében a „gyűlés” az a 
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performatív esemény, ami a szervezeti élet közösségi formáját leginkább meg-
jelenítette, ugyanakkor — amint ez az installáció is felfedi — ezek a „gyűlések” 
már maguk is valamiféle rekonstrukciók voltak, hiszen az állami ideológia által 
kisajátított munkásmozgalmi hagyomány felől voltak értelmezhetőek. 
Az első szövetkezetek a munkásság és a szegényebb városi lakosság önse-
gélyező egyesületeiből kinőve, a 19. század elején jelentek meg. A kölcsönös 
segítségnyújtásra alapozva a tagok szociális és gazdasági helyzetükön pró-
báltak meg javítani, így a szövetkezetek tevékenysége a társadalmi bizton-
ság megteremtésére, illetve növelésére irányult olyan körülmények között, 
amikor a politikai egyenlőség, vagy a társadalmi, gazdasági garanciák kialaku-
lása még csak a kezdeteknél járt. A szövetkezetek létrehozása az iparosodás 
következtében kialakult munkásság számára az ellenállás egyik formája volt, 
így a munkásmozgalomhoz kapcsolódó jelenségnek is tekinthető. Magyaror-
szágon — illetve a Szovjetunió befolyása alatt álló régiókban — a szocialista 
átalakulás részeként a korábbi munkásmozgalmi szektort az állam monopo-
lizálta. Ezzel párhuzamosan ment végbe az államhatalmi szervezettel össze-
épülő társadalmi mozgalmak intézményesedése és formalizálása: az önkén-
tes és demokratikus működésű szövetkezetekből így lett a kollektív gazda-
sági program teljesítésének eszköze, a sztrájkból felvonulás, a demokráciából 
pedig gyűlés. Az állam mind a mozgalmi értékeket és szerveződéseket, mind 
ezek performatív aktusait saját politikai-ideológiai céljainak megfelelően hasz-
nálta. Az államszocializmusban a szövetkezetek és a gyűlések sorsát az újra-
hasznosítás kulturális gyakorlataként írhatjuk le. Ez utóbbi kifejezést eredeti-
leg Roland Barthes az avantgárd eredményeinek a polgári kultúra általi kisa-
játítására használta, maga a jelenség azonban kiterjeszthető más társadalmi 
mozgalmak3 értékeinek intézményesülésére is.
A tömegmegmozdulások és rendezvények keretét adó monumentális drapériák 
feltűnnek a kiállítótérben, azonban a kizárólag a szürke különböző árnyalatai-
ban elmerülő textilek és zászlók identitásuktól megfosztva puszta díszletként 
vannak jelen, szabadon hagyva a lehetőséget a különböző ideológiák és politi-
kai rendszerek számára, hogy új jelentésekkel ruházzák fel őket. A több négy-
zetmétert befedő drapéria ugyanakkor elvág minket a külső, reális világtól: 
eltakarja a szemünk elől a kilátást. Az előtte álló asztalon egy zakó szabásmin-
tája hever, a varrások helyén ragasztószalagokkal — mint megtudjuk a szocia-
lista ipar új fejlesztésének helyi alkalmazásával — idézi meg a kulturális formák 
sokszor groteszkbe hajló „újraszabását”. 

3 A társadalmi mozgalom fogalma a 19. században jelent meg. Az eltérő megközelíté-
sekben közös, hogy a társadalmi mozgalmakat a modern társadalom megújítására, 
megváltoztatására irányuló közösségi vállalkozásként írták le, amit összefüggésbe 
hoztak társadalmi konfliktusokkal. Az 1960-70-es évektől új típusú társadalmi 
mozgalmak jelentek meg, melyek a korábbiakkal ellentétben nem törekednek a politikai 
hatalom megszerzésére, inkább aktívabb állami részvételre ösztönözve, a társadalmi élet 
különböző problémáira próbálnak szervezett választ adni. (Némedi Dénes: Modern 
szociológiai paradigmák. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008, 111.).

A vetített jelenetek és a hangjáték (a Dunaújváros Hírlap korabeli cikkeinek 
szerkesztett, dialógusba rendezett változatai), továbbá a reklámok képi vilá-
gát felelevenítő tipográfiai megoldások, ábrák, szlogenek — Wegnerhez is csat-
lakozó — felhasználásával az alkotók a szövetkezeti termékeket a hiánygazda-
ság és a reklámok feszültségteli közegébe ágyazzák. A mozgalmi díszletekből 
és a gulyáskommunizmus árubőségéből kirajzolódó „kirakatkultúra” a látsza-
tok gyönyörű világa, ahol a reklámoknak a marketingszakkönyvek szerint a tár-
sadalmi tervezés részterületévé kellett volna válnia, és a termékek használati 
értékéről és áráról szóló „valódi” információkat kellett volna közölniük, azon-
ban végeredményben nem különböztek a kapitalista fogyasztói társadal-
makban elterjedt változataiktól.4 A „Ha bemegyek…” neonfelirat által idézett 
Skála Coop reklámszlogen azonban a hiánygazdaságot megelevenítő párbe-
szédes jelenet mellett nem csupán feleslegesnek tűnik, hanem mérhetetle-
nül cinikusnak is, s ez akkor is érvényes, ha a szövetkezetbe való belépésre 
vonatkoztatjuk.
Az újrafelhasználás, az átszabás, a barkácsolás fogalmai egy egész korsza-
kot fémjeleznek, s az ezzel kapcsolatos tapasztalatok nem csak az ideológiai, 
intézményi szférában, hanem mindennapokban is jelen voltak. A tárgyak és 
jelentések megtöbbszörözésének hétköznapi szintje végigvonul a Trafó Szét-
szerelt világ-ában is, ahol a szövetkezetiség a benne élők személyes olvasatain 
keresztül válik láthatóvá. Az itt kiállító művészek együtt dolgoztak szövetke-
zetekkel: interjút készítettek, feltárták a közös emlékeket, és voltak, akik jól 
működő baráti és munka kapcsolataikra alapozva új szövetkezetet alapítottak. 
A figyelem Erdei Krisztina fotódokumentációján tükröződik leginkább, ami-
ben kétségtelenül nagy szerepe van az amatőr fotózás logikáját követő kép-
készítésnek és az ebből adódó naplószerűségnek. A sorozat bázisát az egykori 
szövetkezeti tagok hétköznapi világának és személyes emlékeinek, az emléke-
zés folyamatának dokumentálása alkotja. A töredékességből és meglepő tár-
sításokból egy világ bontakozik ki lassan, ahol apróságok tesznek szert fontos-
ságra, a politikai jelképek pedig belesimulnak a jelentéktelenségbe, ahol vala-
milyen módon minden megőrződik, esetleg új feladatot kapva észrevétlenül 
egy másik eszközzé alakul. Tanúi lehetünk annak, hogy minden megy a maga 
útján, hiszen, ami a szövetkezetek megszűnése és a közös tulajdon feldarabo-
lása megmaradt, az új életre kelt: diszkó van a hajdani kovácsműhelyben, virág 
az egykori lámpaburában, miközben a különböző címerek és jelképek megbúj-
nak a mintakönyvek ornamentikái között. A személyes életvilágok közvet-
lenségéből azonban kilógnak azok a fotók, melyek a privát szférából kilépve, 
mintegy külső szemlélőként, tárgyiasságra törekedve látatják a múlt maradvá-
nyait. Hiába keressük rajtuk azt a nyomot vagy apró momentumot, amely hoz-
zákapcsolja a látható „dokumentumot” az emberi sorsok útvesztőjéhez.

4 Vörös Miklós: Életmód, ideológia, háztartás. A fogyasztáskutatás politikuma az 
államszocializmus korszakában. In: Replika 1997 (26.sz.), 17-30.

Bodó Nagy Sándor
Állandó / Constant, 2010 
© fotó: Csoszó Gabriella
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Az újrafelhasználás gyakorlatát ismételve Erdei egy látszólag unalmas, sem-
mitmondó képet kiemelt az Asztalos Kisipari Termelőszövetkezet albumából, 
hogy azután újrafotózva, más eredeti dokumentumokkal kiegészítve a Kádár-
rendszerben kedvelt lambéria-falon mutassa be. A rendezvényén csasztuská-
kat felolvasó férfiak csak egy családi albumban bírnának jelentőséggel, az ere-
deti kép egy apró momentuma azonban kizökkent a szokványosság szürke 
unalmából: a mikrofonokat zöldségek helyettesítik. Az újrafotózás során a sze-
replők részben ugyanazok, mint az eredeti képen, de a helyszín immár egy 
műterem (a Fényképész Szövetkezet még működő székesfehérvári műterme), 
ahol a helyi fényképész készíti el a felvételt. Erdei Krisztina munkamódszere 
kapcsolódik Katarina Šević és Frazon Zsófia munkájához, legalábbis az előző 
korszak vizuális mintáinak és működési mechanizmusainak feltérképezését 
tekintve. Az egykori szituáció újrafotózása egy steril, műtermi környezetben 
mind a résztvevőkben, mind a nézőkben tudatosítja az előző korszak megkö-
töttségeit, kényszereit, megakadályozva ezzel az esetleges nosztalgiát vagy 
idealizálást.
Erdei képein a személyes emlékek útvesztőjéből egy olyan komplex, zárt mik-
rovilág bontakozik ki előttünk, amit Bodó Sándor a maga teljességében 
mutat fel: a műhelyek és a gyárcsarnokok neonja vibrál, szól a rádió, a falon 
egy elkoszolódott zászló. A felkapcsolt lámpák fényében mozdulatlanságba 
dermedt csoportokat látunk pár másodpercig, majd valaki lekapcsolja a villanyt 
és eltűnik a látomás, hogy a csoportképek megcserélésével újra induljon a vetí-
tés. Bodó a kiállítás a kapcsán végiglátogatta azokat a szövetkezeteket — a 
székesfehérvári asztalosipari, valamint a műhímző és zászlókészítő szövet-
kezeteket, illetve a sülysápi termelőszövetkezetet —, amelyekkel eddigi élete 
során kapcsolatba került és egy közös akcióra hívta azok tagjait. A közös cél és 
az együtt megoldott feladat — jelen esetben a fotó elkészítése — a résztvevők 
számára az összetartozás élményét adta és hozzájárult a közösségért érzett 
felelősség erősödéséhez, ezért a fotózás a csapatépítő tréningekhez hason-
lóan tudott működni. Bodó így, egy összetartozó csoportként láttatja a szö-
vetkezeteket, nem pedig gazdasági társulásokként. Emberek, akik személyes 
kapcsolatban és kölcsönös függőségi viszonyban vannak egymással, sejtjük 
az őket összekötő közös érdekeket, törekvéseket, amint együtt állnak  
a kamera előtt. 

Mind Erdei, mind Bodó, de Wegner installációja is, felkelti a gyanút, hogy a szö-
vetkezeti értékek — a demokratikus igazgatáson, az önkéntességen és a köl-
csönösségen alapuló szervezeti felépítés — önmagukban nem biztosítják a 
fennmaradást a társulások számára egy profitorientált környezetben. Ez iga-
zolódik igazolódik abban az interjúban is, amelyet Gerhes Gábor készített a 
Műhímző és zászlókészítő Ipari Szövetkezet tagjaival. Ennek alapján levonható 
a következtetés: egy vállalkozás gazdasági megtérülése megköveteli a piaci 
mechanizmusok és trendek figyelembe vételét, és valószínűleg még szám-
talan egyéb szerencsés tényező összejátszását. Mint megtudjuk az 1951-ben 
alakult szervezet fénykorában 180 embert foglalkoztatott, míg ma össze-
sen 17-t (ebből is négyen gyesen vannak), de még így sem elegendő a kereslet 
az általuk előállított termékekre. Az interjúk alapján körvonalazódik a szövet-
kezet története, a beszélők elkötelezettségei, személyes motivációi azonban 
rejtve maradnak, és számtalan kérdést hagynak maguk után. Többek között 
azt, hogy mit is jelent valójában az önkéntesség; mi a beszélők valódi pozíci-
ója (alkalmazottak vagy tagok) és a kölcsönösség vajon milyen formában jele-
nik meg az esetükben. A feladatként elvégzett kutatás mellett Gerhes a külön-
böző társadalmi csoportok közötti közvetítőként lépett fel: a szövetkezet szol-
gáltatásait kortárs műgyűjtőknek felajánlva új megrendeléseket hozott. Ez a 
szituáció a mindkét fél számára megtérülő „nagy üzlet” mozzanatait példázza: 
a műgyűjtő mint egy reneszánsz mecénás, alkotótársként, szellemi partner-
ként vehetett részt a munkában, a szövetkezeti tagok pedig a megrendelé-
sen túl olyan feladatot kaptak, melyben kreatívan kamatoztathatták tudásu-
kat. A projekt keretében előállított termékek azonban nem abban az „árucse-
rében” vesznek részt, mint amiben az egyébként itt készülő szalagok, zászlók 
és párnák, hanem a műtárgypiacon dől el értékük és sorsuk, így a Gerhes által 
felmutatott gesztus nem válhat szélesebb, társadalmi értelemben vett módon 
modell-értékűvé. Végeredményben ez a közvetítés mégis csak azt a hatalmi 
pozíciót erősíti és tudatosítja, amely a résztvevők között már eleve létezett. 
Így számomra nyitva marad a kérdés, hogy ebben az esetben valóban beszél-
hetünk-e etikus, megrendelői, fogyasztói magatartásról.
Fischer Judit, Mécs Miklós és Vándor Csaba megkerülve a kutatás követel-
ményét, inkább egy kísérletbe kezdtek, és tapasztalat útján gyűjtöttek infor-
mációkat a szövetkezetek mai lehetőségeiről. Miután együttesen már eddig 
is időről-időre felbukkantak közös akciókkal, a mostani kiállítás apropóján ezt 
a már meglevő közösséget építik tovább, felajánlva a lehetőséget, hogy bárki 
csatlakozzon hozzájuk az Újszövetség Egyház megalapításában. Nem kell mást 
tenni, csak elfogadni az alapszabályt és aláírni egy üres imakönyvet — amelyet 
aztán mi töltünk meg tartalommal, ezzel megalkotva az egyház közös szel-
lemi tulajdonát. A fekete imakönyv arany nyomású ábrái — mint az egyházi kel-
lékek közül több is —, a társaság egy korábbi munkáját, az ugyancsak a Tra-
fóban kiállított márványtáblákat, hasznosítja újra, amelyeken ugyanezek az 
imára kulcsolódó kezek a tömegrendezvényeken éljenző, tapsoló kezeket for-
mázták. Láthatunk még az „Isten hozott” felirat alatt a falnak támaszkodva 
két öreg harmóniumot, füstölő tömjént és monitorokat. Az egyik képernyőn 
a szájuk elé imakönyvet emelő csatlakozók fotói elevenednek meg, míg a mási-
kon kitartóan dolgozik egy graffiti-eltávolító csoport. Ez utóbbi videón egy 
2004-es Mécs Miklós mű, az igencsak ironikus „Isten szereti magát” falfelirat 
kerül megsemmisítésre. Az irónia azonban tovább gyűrűzik: a Vándor Csaba 
által már korábban használt technikai megoldást alkalmazva a szabad szem-
mel nem látható infravörös futófény Isten veled/Good bye felirata csak a kame-
rán közvetített felvételen olvasható. A saját idézetekből építkező mű így záró-
jelbe teszi Istent, ahogy a korábbi együttműködések eredményeit is, ránk 
bízva a közös munka alapjainak megteremtését.
Úgy tűnik a szövetkezeti termelési mód — a szocializmusban betöltött szerepe, 
és a rendszerváltás be nem váltott reményei okán — hazánkban nem vető-
dik fel reális alternatívaként, még az elmúlt húsz évet átvészelő társulások is 
életképtelennek bizonyulnak a mai viszonyok között. Ennek ellenére a demok-
ratikus igazgatáson, az önkéntességen és a kölcsönösségen alapuló szerve-
zeti felépítés olyan megoldást jelenthet, mely a globális rendszerek mellett 
pótolhatja, pontosabban felvállalhatja a közösség szerepét, és társadalmi biz-
tonságot nyújthat a globális fogyasztói és pénzpiaci hálózatokkal szemben. 
A kollaboratív művészeti és aktivista kezdeményezések éppen ezek mentén 
az értékek mentén szerveződnek, így tapasztalataik hasznosíthatóvá válhat-
nak a bürokratikus intézményrendszer alternatíváit kereső különböző csopor-
tok számára. A kiállítási koncepció túl szoros megkötései azonban annak elle-
nére megakadályozták ezeknek a kortárs kísérleteknek a megjelenését a kiál-
lításon, hogy a projektben résztvevő művészeknek ezen a terülten már voltak 
korábbi tapasztalatai. „A nagy üzlet” így továbbra is a meg nem valósult lehe-
tőségek szférájában lebeg, azt a kesernyés érzést hagyva maga után, hogy a 
művészeti részvétel valójában soha nem tudja beváltani a benne rejlő politikai 
és társadalmi ígéreteket.
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