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5is, egységben kezelve szándékot (koncepció) és cselekvést (interpretáció). 

Míg például a korábbi munkáinál ezek nem annyira szétválaszthatóak,  
a téglák esetében a képstruktúrák tervein túl valódi architektúrák is lét-
rejönnek, valódi terekben, kiterjesztett kontextussal. Benne állni, benne 
lenni ezekben, a tömeg kiterjedését megtapasztalni teljesen más élmény, 
mint elképzelni és leképezni ezeket a relációkat. 
Az igazi téglák ráadásul súlyosak, porosak, érezni bennük az egyetemes 
kultúra hagyományait, terheit és lehetőségeit. A geometriai elemeken 
túl történetük, történelmük van. A papíron, vagy a gépben megjelenített 
mérnöki, kvantált, szimbolikus reprezentációkkal ellentétben a tégla 
hordása és kirakása közben az ember fárad, ízületei is megérzik a fizikai 
munka hatását. Bizonyos értelemben a kirakás során a procedúra egyfajta 
ösztönkoreográfiába fordul, a monotonitás, ismétlés fizikai valójában tud 
kiteljesedni, értelmet nyernek a tervekre felvázolt vonalak. Így valósult 
meg barátok és segítők közreműködésével több helyszínen is egy-egy tégla 
installáció: Székesfehérváron 2004-ben 11 és Kassán 2005-ben12 mintegy ezer 
téglából álló labirintus készült, Óbudán a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtá-
rában pedig 2006-ban13 egy több, mint négyezer téglából álló monumentális 
raszter, Hosszúság, szélesség, magasság, mélység címmel. 2018-ban pedig a 
budapesti Ludwig Múzeumban épült meg újból a székesfehérvári installá-
ció, Türk Péter retrospektív kiállításán. Ezek az installációk tekinthetőek 

11  Végtelen kifutás. Faa Balázs, Olajos Györg y és Türk Péter kiállítása, Csók István Képtár, 
Székesfehérvár, 2004. május 15 – augusztus 1., rendezte: Szücs Erzsébet 

12  Deli Ágnes és Türk Péter közös kiállítása. Löffler Béla Múzeum, Kassa, 2005. június 28 - 
augusztus 28., kurátor: Andrási Gábor

13  Türk Péter: Hosszúság, szélesség, magasság, mélység, BTM Fővárosi Képtár - Kiscelli 
Múzeum, Budapest, 2006. augusztus 22 - szeptember 17., rendezte: Lorányi Judit

úgy, mint önnön terveik aktualizálásai, ahol 
a kép és a tér magukat építik emberi részt-
vevők közreműködésével.
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K .  H O R V Á T H  Z S O L T

A TERÜLET 
VISSZAFOGLALÁSA  
A MADAR AKTÓL
Albert Ádám: Minden a mienk! 

Ka s s á k  M ú z e u m ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  m á r c i u s  2 8  –  j ú l i u s  1 .

„mit nekik kancsukás felvigyázók
mit nekik kutyaháj
repülj az egyszerű nép megért tégedet”

Garaczi László: A terület visszafoglalása a madaraktól

„Minden korszakban újból meg kell kísérelni, hogy elragadjuk a hagyo-
mányt a konformizmustól, mert az maga alá akarja gyűrni. (…) Csak olyan 
történetíró képes az elmúlt dolgokban fölszítani a remény szikráját, akit 
egészen áthat az, hogy még a halottak sem lesznek biztonságban, ha győz 
az ellenség. És eddig még mindig győzött. (…) A mai hatalmasok diadal-
menetében, melynek útja azoknak a testén vezet keresztül, akik ma vannak 
földre terítve, ott menetelnek mind a hajdani győztesek.”

Walter Benjamin: A történelem fogalmáról

Hit, illúziókkal és anélkül
1956. október 23-án, a Tanácsköztársaság történetét megörökítő egyik 
kulcsregény – Sinkó Ervin Optimisták című regénye mellett a Visegrádi 
utca – írója, Lengyel József teljesen érdektelen bejegyzést tett. Megta-
lált egy papír cetlire feljegyzett bölcsességet a kultúra, a civilizáció és 
az emberiesség fogalmairól, a következő napokban pedig semmit nem 
írt. November 5-én, mikor a „külvilágban” a szovjet tankok már javában 
Budapest visszafoglalásán munkálkodtak, Lengyel naplójában azon bosz-
szankodott, hogy mégiscsak Révai Józsefnek igaza volt, s a pártkiadónak 
meg kellett volna tartania Szikra nevet (a Kossuth helyett). Bár a lényeg 

mégis az volna, teszi hozzá, hogy a lenini 
tradíciót ne csonkítsák meg.1 
Vajon mi magyarázza Lengyel látszólagos 
érdektelenségét a forradalom iránt? Jóval 
távolabb, Claude Lefort-tól E. P. Thompson- 
ig sok meggyőződéses marxistának omlott 
össze a hite a szovjet invázió hírére. Ráadá-
sul az 1930-as évek eleje óta Szovjetunióban 
élő Lengyel Józsefet – valószínűleg a Viseg-
rádi utca című riportregényét előszavazó 
Kun Béla személye miatt – 1938 februárjában 
letartóztatták és munkatáborba internál-
ták, ahonnan csak 1946 végén szabadult.2 
Valamivel később hazatérési kérelmét meg-
tagadva újfent elfogták. Végül 1955 február-
jában került szabadlábra, s tért haza Magyar-
országra. Lengyel tehát tökéletesen értette a 
sztálinista rendszer működésmódját – mégis 
hitt. Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás 
híre viszont már megdöbbentette, s azt írta: 

1  Leng yel József noteszeiből, 1955–1975, Major Ottó  
(s. a. r.), Budapest, Magvető, 1989, 60-61.

2  Kapcsolatukra lásd Borsányi György: Kun Béla. 
Politikai életrajz, Budapest, Kossuth, 1979, 351.

Türk Péter
„Szélesség, hosszúság, magasság, mélység” A 2004-es székesfehérvári téglainstalláció rekonstrukciója, (1996–) 2004 / 2018, tégla
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„nem érzem magam tovább párttagnak.”3 Ma már nehéz ezt megérteni, de 
hűsége formát adott szenvedélyének. Lengyel számára a párttagság épp-
annyira volt hit, hűség, mint racionális meggyőződés dolga. A mindenkori 
kommunista párt mégiscsak az eljövendő forradalom letéteményese, s 
kilépni belőle nem jelentett kevesebbet, mint lemondani a megváltásról. 
Lengyel József nekem az illúzióktól telített és az azoktól mentes, reflektív 
hit történeti mintája. Ezzel szemben a Horthy- és Kádár-rezsimek emlé-
kezetpolitikája radikálisan leegyszerűsítette a Tanácsköztársaság ambi-
valens örökségét, melyet önzetlennek aligha tekinthető politikai céljaik 
legitimálására használták fel. Épp itt az ideje az apológia és a vádbeszéd 
műfaját meghaladó kritikai szembenézésnek.4 

A városi tér kisajátítása és az emancipáció rituáléi
Albert Ádám Minden a mienk! című kiállítása nem a Kommün egészét 
értelmezi, mindössze annak egyik szimbolikus mozzanatát helyezi közép-
pontba: 1919. május 1-jét, az ünnep színrevitelét, melyet ma talán politikai 
performansznak lehetne nevezni. Mi volt ennek a vonzereje és jelentése? 
Archív felvételek nyomán arra keresi a választ, hogy miért láthatók tömegek 
a Tanácsköztársaság egyes megmozdulásain. A városi tömeg persze nem 
feltétlenül jelent homogén támogató közeget, de az esemény iránt érdeklődő 
embercsoportot mindenképpen. Vörös Boldizsár úttörő tanulmányából 

3  Leng yel József noteszeiből, 1955–1975, i. m., 270.
4  Lásd például Apor Péter: Az elképzelt köztársaság. A mag yarországi Tanácsköztársaság 

utóélete, 1945–1989, Budapest, MTA , 2014.

kiindulva tehát Albert Ádám kiállítása azt 
a kérdést járja körül, hogy a Kommün lát-
ványvilága és városi térhez való viszonya 
mennyiben volt vizuálisan más, mint a  
korábbi évtizedek rendezvényei, s hog y  
a spektákulum mennyiben volt ideologikus.5 
A bumfordi politikai eseménytörténet és 
ideologikus ítélőszék helyett a kiállítás vizu-
álisan szeretne megmutatni olyan össze-
tett fogalmakat, mint az egyenlőtlenség, a 
depriváció, vagy a kisajátítás. Ha csak arra 
gondolunk, hogy Budapest Székesfőváros 
bizonyos pontjai, például az 1908-ban meg-
vásárolt Margitsziget a belépti díj miatt nem 
volt mindenki számára látogatható, akkor 
már közelebb jutunk ahhoz, amit az egyen-
lőtlenségek városi térben való megjelenésé-
nek nevezünk. A belépő emancipatorikus 
eltörlésével a Tanácsköztársaság lehetővé 
tette azt, hogy bárki ingyen beléphessen a 
szigetre; hogy bárki beléphessen.

5  Vörös Boldizsár: Károlyi Mihály tér, Marx-szobrok, 
fehér ló. Budapest szimbolikus elfoglalásai 1918–
1919-ben, Budapesti Neg yed, 29–30. sz. (2000),  
144-172.

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a városi tér, s 
az abban elhelyezkedő identitásképző városi 
tereptárgyak és elnevezések szimbolikus elfog-
lalására. Illő hangsúlyozni, hogy e mozzana-
tot korántsem a Tanácsköztársaság, hanem a  
19. században létrejövő nemzetállamok „talál-
ták fel”, amennyiben az irodalmi kánon és 
a történelmi panteon nemzeti konszenzu-
sát „rávetítették” a város terére.6 Így kapták 
kiemelkedő politikusok, jelentős művészek, 
írók, zenészek nevét az egyes utcák és terek, 
s emeltek szobrokat, emlékműveket hasonló 
szempontok szerint. Az őszirózsás forrada-
lom, a Kommün és az ellenforradalmi rend-
szer annyiban hasonlít, hogy mindegyik a 
városi tér elfoglalásával és helyek átnevezésé-
vel jelölte ki regnálása kezdetét, s teremtette 
meg legitimitását. 
A Minden a mienk! című kiállítás, a hozzá 
kapcsolódó, gazdag képanyaggal illuszt-
rált vezető, valamint a katalógus jóformán 
egymást feltételező, egyenrangú alkotások.  
Ha exkluzív módon csakis a kiállított tár-
gyakra összpontosítanánk, akkor – kellő 
előzetes tudás híján – tartok tőle, hogy az 
egyszeri látogató elvesztené az értelmezés 
fonalát. Nélkülözhetetlen tehát a jegyhez 
mellékelt, történeti információkkal és kap-
csolódó képanyaggal bíró vezető. Ugyan-
így: Albert Ádám objektjei és a kiállítási 
enteriőrök jelentésükben szintén egymásra 
vonatkoztatottak, egymást feltételezik, így 
a Minden a mienk! meglehetősen kiterjesztett 
mű-fogalommal dolgozik. Mű és paratextus 
nemcsak egyenrangúvá, szimmetrikussá 
válnak, de olykor minőséget is cserélnek.

Az ideiglenesség apoteózisa: anyag 
és emlékezet
A múzeum nagyobb terének centrumában 
négy vámszedő házat megjelenítő objekt lát-
ható: anyaguk poliuretán hab, rétegelt lemez, 
tardosi mészkő, valamint plexi. A mellette 
lévő falon található, az objektek anyagára 
utaló háttér azonban érthetővé teszi, hogy 
poliuretánból készült a Margit híd szigeti 
lejárója, rétegelt lemezből készült a Ferenc 
József híd, tardosi mészkőből készült az 
Erzsébet híd, míg a plexi a Margit híd feljá-
rati vámszedő házának modellje. A jelentés 

6  Lásd Eric Hobsbawm: Mass-producing Traditions: 
Europe, 1870–1914, in The Invention of Tradition, 
Eric Hobsbawm – Terence Ranger (szerk.), Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1983, 263-307. 
Az emlékművekre Reinhart Koselleck: Krieger-
denkmale als Identitätsstiftungen der Überleben-
den, in Identität, Odo Marquard – Karlheinz Stierle 
(szerk.), München, Fink, 1979, 255-276.

azonban csak a vezető és a katalógus révén tárul fel, amennyiben a vám-
szedő házak 1919. május 1-jei letakarása szimbolikus térfoglalási aktus volt, 
amelyet a belépődíj megszüntetése tett emancipatorikus politikai tetté.  
Az a mód, ahogyan az objektek megformálásakor Albert Ádám „játszik” 
az anyaggal, azért különösen fontos, mert rámutat az adott tárgyban testet 
öltő intézkedés időbeliségére, tartamára. A poliuretán hab, a rétegelt lemez 
vagy a plexi használata épületszobrászat esetében elképzelhetetlen, hiszen 
efemer jellegük miatt alkalmatlanok tartós kültéri használatra; a tardosi 
mészkő épp ellenkezőleg, tartós, pátosszal telített anyag, mely közkedvelt 
volt az államszocializmus idején.
Mivel a kiállítást kísérő paratextusok nyomán azt is megtudhatja a láto-
gató, hogy az 1919. május 1-jei installációk efemer anyagokból készültek 
(melyet a másnapi vihar tönkre is tett), így rögtön kapcsolatot teremthe-
tünk anyag és jelentés között. A Tanácsköztársaság 133 napja történelmi 
léptékkel mérve pillanatszerű képződmény, intézkedései jóformán a 
semmibe íródtak (hosszú távú emlékezetét voltaképpen a Horthy-rend-
szernek „köszönheti”), így a róla gondolkodó képzőművész joggal dolgo-
zik olyan efemer anyagokkal, melyek a tardosi mészkő pátosza mellett 
múlandónak hatnak. A Lepel címet viselő, ólomüveg technikával készült 
objekt legfontosabb jellegzetessége itt is az anyag: a korabeli fényké-
pekről visszaköszönő dekorációkat keretező drapériákat, függönyöket 
idéző enteriőr rendeltetéséből fakadóan átmeneti jellegű konstrukció 
kell, hogy legyen. Ám itt anyag és funkció épp ellentétes, amennyiben 
az ideiglenes jelleget épp az „ércnél maradandóbb” patetikus anyagiság 
ellenpontozza. 

Albert Ádám
Előtérben: Minden a mienk! (Lepel), 2018, óloműveg, zártszelvény, 250×201×60 cm | Középen: Minden a mienk! (Szabad tér), 2018, No. 1. rétegelt lemez, 31×19,5×18 cm, 
No. 2. tardosi mészkő, 37×27×16 cm, No. 3. plexi, 25,5×19×15 cm, No. 4. poliuretán hab, 21×19×15,5 cm | Hátul: Letakart vámszedő házak, 2018, No. 1. A Ferenc József 
híd feldíszített budai hídfője (Az eredeti fénykép a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona) giclée nyomat, rétegelt lemez, 24×34 cm, No. 2. Pestről Budára tartó tömeg 
az Erzsébet hídnál. giclée nyomat, tardosi mészkő, 24×34 cm, No. 3. A Margit híd feldíszített pesti hídfője. giclée nyomat, ple×i, 24×34 cm, No. 4. A szigeti lejáró 
dekorációja a Margit hídról. giclée nyomat, poliuretán hab, plexi, 24×34 cm © Fotó: Kudász Gábor Arion

Albert Ádám
Minden a mienk! (Szabad tér), 2018, No. 4. polyuretán, 21×19×15,5 cm  
© Fotó: Kudász Gábor Arion
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5A Biró Mihály ismert grafikus, plakáttervező pénztárcáját megjelenítő,  

104 × 74 cm-es – tehát az eredeti tárca méreteit jócskán megnövelő – fény-
kép továbbviszi az ellentmondásosságban rejlő értelmezési stratégiát.  
A nagyítás révén ugyanis messziről is könnyen felismerhetővé válik a jól 
ismert, először a Népszava 1911-es plakátján feltűnő izmos, kalapáccsal 
lesújtó férfi alakja. A fizikai bérmunkából élők világához azonban a modern 
társadalomnak ebben az időszakában inkább a nélkülözés, a lakhatási 
szegénység, mintsem a készpénzt feltételező bőrtárca juthat eszünkbe.  
Az ellentmondás révén tehát a pénztárca a bérmunka és az elidegenedés,  
a munka világának pozitív pátosza és a korabeli munkásság életszínvonala 
közötti szakadékot teszi emfatikussá. A múzeum belső termében volta-
képpen három, egymással szorosan összefüggő objekt található: az Aréna,  
a Kert és a Ló. A márványból és üvegből készült Aréna, a patkószöggel gaz-
dagon körített Widder Félix-féle lófej-tanulmány (1894), a lóversenypálya 
alakját megformáló, fűvel betelepített modell, s a hozzájuk kapcsolódó,  
1919. március 28-án keletkezett, Palántázás a felásott lóversenytéren címet 
viselő fotográfiáról készített digitális nyomat újfent a térfoglalás két aspek-
tusát mutatja be. Az enteriőr középpontjában álló esemény az úri passzió-
nak minősített lóversenyzés helyét lefoglalja és az élelmezési gondokkal 
küzdő Kommün a palántázással rögtön hasznos térré formálja azt. 
Végül szólnunk kell Albert Ádám kiállításának egyik legfontosabb tech-
nikai-konceptuális eleméről: az appropriációról. Mint fentebb utaltunk rá, 
a kisajátítás, a város tereinek, tereptárgyainak szimbolikus és szó szerinti 
elfoglalása tudatosan volt a Tanácsköztársaság politikai performaszainak a 
legfontosabb eszköze. Albert Ádámnak és a kiállítás kurátorának, Csatlós 
Juditnak az érdeme, hogy a komoly kutatáson alapuló tárlat képzőművészeti 

B A L Á Z S  K A T A

CSODAVÁR ÁS

Várnagy Tibor – 1989.

N e o n  G a l é r i a ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  j ú n i u s  1  –  j ú n i u s  2 9.

1989. november 9-én leomlott a berlini fal, a legfontosabb politikai-tár-
sadalmi változásnak utat nyitva, ami a nyugati világban az elmúlt három 
évtizedben történt. A meghatározó fotográfusként, galériavezetőként és 
kurátorként számon tartott Várnagy Tibor szokatlan grafikai nyelven 
fogalmazott munkái ebben az évben készültek. A műveket 2018 júniusában 
láthatta a közönség a Neon Galériában.
A különleges – biztosan a zen buddhizmus felfedezésével összefüggésben 
kifejlesztett − kísérleti technikával készült, nem sorozatként, hanem egy-
egy téma variációiként készült grafikák, amelyek temperára rajzolt tusgesz-
tusokból, majd a tempera visszamosásával keletkeztek, mai szemmel nézve 
is megdöbbentően frissnek, elevennek hatnak. Szembetűnő tulajdonságuk 
az ókeresztény ikonográfia kisajátításából keletkező nyelvezet használata, 
ami erős kötődéseket mutat a keresztény szimbolika (neo)expresszionista 
törekvésekből ismert használatával. A textualitás az A. R. Penck, illetve 
Louis Soutter archaikus képi nyelvére, vagy akár Captain Beefheart 
erőteljes gesztusaira építő kompozíciók esetében alapvető. Ezek közül a 
legtöbb bibliai utalásrendszert használ: a csodatétel (Lázár feltámasztása, 
csodálatos halászat és kenyérszaporítás-változatok) misztériumát punko-
san kirojtozzák, nyúzzák, tépik, vágják, átragasztják, a hierarchikus képi 
és jelentésbeli viszonyokat kollázs-építő jelleggel, kavargó formákkal 
felülírják, de az ikonoklaszta magatartás mögött éppen a képteremtés, az 
egyezményes jelekből felépülő ikonográfiai szabályrendszerek kialakítá-
sának problémájával foglalkoznak. Várnagy és a Hejettes Szomlyazók, 
amely csoportnak alapító tagja volt, ebben az időszakban fedezték fel Vanyó 
László: Az ókeresztény művészet szimbólumai című, 1988-ban megjelent 
könyvét,1 amely egyértelművé tette a számukra a keresztény művészet 
földalatti létét a kereszténység kezdetén. Az újszövetségi csodatételek 
az ebben való elmélyülésnek köszönhetően kerülnek a lapokra, számos 

1  Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai Szent István Társulat, Budapest, 1988

áthallást biztosítva nem csupán a kultúra 
és a társadalom korabeli rétegzettségével, 
hanem az 1989-es év kelet-közép-európai 
csodaváró hangulatával is. 
Ennek az energiája sugárzik át bújtatott for-
mában ezen az egyébként együtt korábban 
soha nem látható anyagon, amelyből a Látó-
határ című folyóirat közölt többet 1989-ben, 
és éppen a korszakhatár-jelölő hónapban, 
novemberben, néhány grafika pedig látható 
volt a Szomlyazók szintén 1989-ben rende-
zett Frakciók című kiállításán,2 valamint 
a Magyar Nemzeti Galéria Szimmetria és 
aszimmetria című tárlatán.3 A mind egye-
temes történelmi szempontból, mind Vár-
nagy alkotói életében egyaránt kimagaslóan 
intenzív évben ért el egyébként tevékenysé-
gének csúcspontjára a csoport is (mindezt 
alaposan mutatja be a kiállításhoz készült és 
az interneten elérhető4 videonapló, követve 
az alkotó utazásait és kiállításait ebben 
az évben Amerikától Lengyelországon át 
Budapestig). Az eredetileg templomtérből 

2  Hejettes Szomlyazók : Frakciók . Stúdió Galéria, 
Budapest, 1989. március 29 – április 24.

3  Szimmetria és aszimmetria. Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest, 1989. augusztus 16 – szeptember 17., 
kurátor: Beke László

4  https://www.youtube.com/
watch?v=QHXHi48LjKM (utolsó letöltés 2018. 
július 14.)

része kapcsolatot teremt a magával kiállí-
tás tárgyával. Egyszerűbben fogalmazva, a 
Minden a mienk! középpontjában talán nem 
is annyira a Tanácsköztársaság s annak vizu-
ális lenyomatai állnak, inkább a kisajátítás 
fogalmának lehetséges – művészi, politikai, 
kritikai – formái. A szó pozitív értelmé-
ben a kiállítás éppúgy sajátítja ki mondjuk 
Müllner János korabeli fényképeit, Biró 
Mihály plakátfiguráját vagy Widder Félix 
lófejét-tanulmányát, mint ahogyan 1919 tava-
szán a kommünárok elfoglalták Budapest 
tereit és átformálták, átértelmezték szob-
rait és emlékműveit. Ebben az értelemben 
az appropriáció egyszerre politikai és egy-
szerre esztétikai fogalom. Albert Ádám tuda-
tos anyaghasználata világosan rámutat arra, 
hogy a forradalmi képzelet nem önbeteljesítő, 
sokkal inkább önmegsemmisítő prófécia.7 
Persze a szagok győztek most is, de jók voltak 
az illatok is.

7  Vö. Tamás Gáspár Miklós: RAF-nekrológ, in A 
Napló, 1977-1982 (Válogatás), Barna I., Kenedi J., 
Sulyok M., Várady Sz. (szerk.), Budapest, Minerva, 
1990, 195-199.
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