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izgalmas kaland, az a „bennszülöttnek” lehet fenyegető, 

de mindez fordítva is igaz. 

Történetünk következő epizódja egy divatbemutató. 

A művész maga bújik bele az ökológiai katasztrófa 

szimbólumaként elhíresült, mára korlátozás alá vont, 

egyszer használatos, gyorsan okafogyottá váló műanyag 

zacskókból varrt elegáns női estélyikbe. Az újrahaszno-

sított anyagból kivitelezett ruhák szabása a hadászatban 

és vadászatban használatos álcaháló szerkezetét követi. 

Az utca forgatagában, a vásárlók kezeiben lógó zacskók 

tengerében e ruha valóságos kamuflázs. A képeken meg-

jelenő környezet, az utca bármelyik nagyvárosban lehet-

ne. Ki tudja mibe öltözünk majd az új hazában? A Tesco, 

a H&M vagy esetleg Louis Vuitton öltöztet majd fel min-

ket? És számít ez? Persze tudjuk, manapság a ruha teszi 

az embert. A divatbemutató tehát folytatódik, a művész 

EGYÉNI CÉLOK, KÖZÖS ÉRDEKEK
Molnár Judit Lilla kiállítása

2017. október 19. – november 10.

Az elmúlt évtizedben egyre erősödő európai migrációs 

válság számos erkölcsi, gazdasági, politikai kérdést ve-

tett fel. Az emberek mozgása, vándorlása nem új keletű 

vonás, mégis, ha eléri adott időben és adott régióban 

a kritikus létszámot, akkor a pozitív és a negatív reak-

ciók különböző szempontok mentén, különböző szin-

teken és erősséggel támadnak fel. 

Mit tehet egy művész? Maradjon a saját szellemi és 

vizuális birodalmában és erősen szűrje meg a külvilág-

ból érkező hatásokat? Vagy próbálja meg a saját eszkö-

átöltözik, a magyar hadsereg gyakorló-egyenruháját 

veszi magára, illetve annak átköltött változatát. Az ere-

deti gyakorlóöltözetet 2016-ban tervezték, jól szellőző 

holland anyagból készítik, terepszíne terepszínűbb, 

mint a korábban használt változat, s ahogy olvashattuk 

a hírekben, tavalyi bevezetése nagy büszkeséggel töltötte 

el Simicskó István honvédelmi minisztert is. A művész 

kissé pimaszkodó hozzáállással kisajátította a magyar 

hadsereg eme büszkeségét, s egy anyagában hasznave-

hetetlen, fehér színben pompázó, így viselőjére nézve 

veszélyes gyakorlót varrt, illetve hímzett. Micsoda béke-

lavinát indíthatna el egy ilyen hadi divattrend! A hímzés 

következtében a festői terepfoltokból vonalakkal hatá-

rolt grafika lett, mintha kicsiny országok lennének egy 

képzeletbeli térképen. Kis országok, mint amilyen Magyar-

ország. Ekkor belénk hasíthat a szívszorongató mondat-

zeivel interpretálni azokat a jelenségeket, melyeknek ő 

is a részese, melyeket a saját bőrén tapasztalhat meg, 

melyek érinthetik őt magát, közelebbi vagy távolabbi 

hozzátartozóit, barátait, ismerőseit? 

Molnár Judit Lilla nagyon is érteni és értelmezni 

akarja a miérteket, miközben fiatal művészként éppen 

önmagát és a saját helyét keresi. 

A kiállítás rajzokból, fotókból, videóból és installá-

ciókból álló, szervesen összetartozó, egymásba kapasz-

kodó műciklus. A helyszín egy pincegaléria, a Magyar 

Műhely kiállítóhelye. A pincegalériáknak sajátos han-

gulata van. Természetes fényt nem kapó underground 

helyek, a szó helyrajzi értelmében. A pincék eredetileg 

sokféle funkciót töltöttek be; háborús időkben például 

óvóhelyül szolgáltak. A mostani kiállítás ráerősít erre 

az esetleges funkcióra, vagy azt is mondhatnánk, hogy 

találó és stílusos a helyszín megválasztása. 

A művész egyébként is jól kihasználta az oszlopok 

által széttagolt és egyszeri pillantással áttekinthetetlen 

teret. A néző bolyong egy ideig a művek között, majd 

összeállíthat magának egy folytatásos képregényt. 

Az egyik falon szobájukban üldögélő, álmodozó, 

meditáló fiatalokat látunk, köztük a művészt magát is. 

Mindenkire az őket vagy vágyaikat szimbolizáló, álta-

luk kiválasztott fotó vetül, mely az egykor divatos fali 

poszterek hangulatát idézi meg. Hogy ezek a jövőképek 

valósággá válhassanak, a szereplők nekivágnak a világ-

nak. Útjukat azok a kis darts-nyilak jelképezik, melyek 

egy, a falra felvázolt világtérkép valamely pontját céloz-

zák. A térképpel szemközti falon megjelenő hét finoman 

kidolgozott akvarell a legtöbb bevándorlót befogadó or-

szágot állítja sorba, töredékes céltáblaként ábrázolva. 

A legtöbb el- vagy bevándorlónak csak sejtése van afelől, 

hogy hova érkezik, és hogy ott majd mi vár rá. A művész 

hegyes, ám szúrni képtelen törékeny kis nyilai valós funk-

ciójuktól megfosztott szimulákrumok, hasznavehetet-

len tárgyak, mégis képesek megidézni a fenyegetettség 

érzését. Célba találni sikerélmény, de nem annak, akibe 

vagy amibe beleáll a nyílvessző. Ami a bevándorlónak 
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foszlány – „annak térkép e táj”. Az asszociációnk talán 

a művészben is felmerült.

A tér másik szegletében egy védőháló, meg egy védő-

ruha; valós tárgyak szimbolikus jelentéssel felruházva, 

mert az élet célja a védekezés. Nem sorolom, mi ellen; 

röviden: minden ellen.

Molnár Judit Lilla kiállítása kérdések és lehetőségek 

özönét zúdítja a nézőre. A művész egyszerre játékos, filo-

zofikus és nőies. Abszurd játékot űz önmagával és ve-

lünk, szerepet vállal, és szerepbe kényszeríti nézőit is, 

létkérdéseken filozofál, majd nőies leleménnyel másra 

tereli a szót, próbára téve mindannyiunkat. Az a nőies 

gesztus és attitűd, mellyel megfosztja a katonai kelléktár 

egyes darabjait azok valós és komoly szerepétől, Szenes 

Zsuzsának a múlt század hetvenes éveiben készített, 

gyapjútűzéses hímzéssel készített gázálarcát és katonai 

őrbódéját juttathatja az eszünkbe. Molnár női rafinériá-

val bánik el a férfivilágból kölcsönvett rekvizitumokkal, 

s egyben kiradírozza azok férfias komolyságát. Minden 

darabja érzékenyen, finoman és precízen kidolgozott; 

a parafa világtérkép, a lebegő darts-nyilak gipszután-

zatai, a varrott és hímzett műanyag ruhák, a fotók és 

akvarellek. 

A kiállítás központi motívuma és szimbóluma a tér-

kép. A térkép, amely állandó része a végtelen hírfolya-

moknak, melyek azt taglalják, hogy hol és mi történik 

a világban. A térkép, amely papír formájában kezd ki-

menni divatból, akárcsak a nyomtatott könyv – sokan 

már használni sem tudják –, helyette GPS-ek mondják 

meg, merre tartsunk. Talán az életút megtételéhez is lesz 

majd egyszer egy GPS. De addig marad a menni vagy 

maradni bizonytalansága, és a félelmek. Fél, aki megy 

és fél, aki befogad. 

Végezetül pedig egy Hágában élő, kivándorolt fiatal 

költő, Szita Szilvia Térkép nélkül című, ide illő versének 

első és utolsó strófáját szeretném felolvasni:

Volt májusban az a kirándulás,

nem oda vitt, ahová vártam.

A tó se lett meg, pedig megígérted,

tisztás villant az erdő határában.

[…]

A felmerülő gesztusokat közben

megtenni vagy nem tenni meg újra.

Találkozni reggel, a megállóban.

Térkép nélkül lépni rá az útra.

NAGY T. KATA L IN

NAGY OKTÓBERI SZÓFOSÁS,
avagy Lenin gyöngyharmatos 

üdvözlete 1917-ből – csoportos kiállítás

2017. november 16. – december 24.

A szófosás unalmas és fárasztó. Mindig az, s elleplezi 

a dolgot, miről fossák… A valódit, az eseményt, a törté-

nést és a történetet. Unalmasságával, bőbeszédű sem-

mit mondásával, mellébeszéléseivel és hazugságaival öli 

a hirdetett gondolatot, tettet, érdeklődést. Egy torz jelen-

be fojt eltorzított múltat, és szertefröcsögő valósága is 

ténnyé torzítja a hamisat. Ha dialektikusan szemléljük e 

nemes matériát – ha nem éppen szemünkbe fröccsen –, 

megállapíthatjuk, hogy az emberiség története nem más, 

mint szófosások története. Hihetjük, hogy benne élünk, 

s kényszerűen tudomásul vesszük, hogy amiről sokat 

beszélnek, az nincsen. Aki meg nem, leli kedvét – ben-

ne… (Hogy jókedvét vagy sem, az meg immár mindegy.)

Hogy lehet-e a szófosásból kiállítás – nem kérdés. 

Tapasztalat. Támogatott bőven, eltűrt meg néhanap. 
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