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SZABAD MŰVÉSZET!
SZABAD megnyitni a kiállítást?

A MAMŰvésztelep kiállítása 

2020. október 14–30. 

Egy művésztelep bemutatkozó kiállításának 

megnyitása mindig nagyon nehéz dolog, mert 

nem egyetlen tematikára készül általában az 

anyag. Igazából az együttlét, az emberi kap-

csolat aktiválása és megtartása a fontos, így 

háttérbe szorul az együttes, a „zusammen-

hang” gondolatisága.

Mindenki ezt keresi egy csoportos kiállí-

tás kapcsán, hogy mi az a hátsó gondolatiság, 

ami egyben tartja az egészet. Általában nincs 

vagy általában egy beszámoló jön létre ar-

ról, hogy mennyi és milyen sokszínű dolog 

született az adott helyszínen, mint például 

Gyermelyen.

De itt más a helyzet. Van egy dolog, ami 

összeköti az összes kiállítót. Mi mindannyi-

an, az összes résztvevője ennek az egyébként 

kiváló kiállításnak, vádlott. És ezennel rátér-

nék a ma esti összejövetel céljára. Ha bárki 

úgy gondolná, hogy ez egy kiállításmegnyitó, 

akkor téved, hiszen itt a művészet égisze alatt 

alapos gyanú merült fel bűntény elkövetésére, 

így ez egy büntetőeljárási tárgyalás, melyben 

kiderítjük a vádlottak bűnösségét, az eset-

legesen elkövetett bűntényeket, illetve meg-

fogalmazzuk a vádiratot is, ha az indokolt. 

A vádlottak jelen esetben nem nyilatkozhat-

nak, mivel előzőleg azt megtették. A jogi kép-

viseletet is mellőzzük, hiszen a vádlottak már 

beismerő vallomást tettek.

A tárgyalás levezetését és a tisztelt jelen-

lévők tájékoztatását ezennel vállalom.

A vád alapját a művekből hiányzó aktuá-

lis politikai állásfoglalás képezi. Ez nem azt 

jelenti, hogy nincs véleményük politikai 

kér dé sekben, sőt, ellenkezőleg, a műveikből 

viszont teljesen hiányzik a politikai agitáció, 

a politikai aktivizmus. A vádlottak megeléged-

nek azzal, hogy a művészet kontextusában 

maradjanak, a művészet határait újradefiniál-

ják, anélkül hogy valamiféle pártaktivizmus-

nak csak a nyomát is felfedezhetnénk ben-

nük. Történnek utalások, idézetek, parafrá-

zisok, de ezek többnyire a művészetről és 

nem az aktuális kultúrpolitikai harcokról 

szólnak. Ráadásul mindannyian szívesen el-

fogadnak állami támogatást, legyen az egy 

alkotói, vagy egy kiállítás megvalósításának 

támogatása, esetleg szociális juttatás. Sőt, 

állami kitüntetéseket is szívesen elfogadnak, 

és nem utasítják azokat vissza. Tűrhetetlen.

És most nézzük őket személyenként, nem 

feltétlenül ábécé sorrendben:

Papp Ildikó: 38 éves, 77 kg, 176 cm magas. 

Úgy tartja, hogy egy tabula rasa-val indítani 

bármikor lehet, az itt kiállított műve is a Tisz-

ta lappal címet viseli. Gyanúsan átlátszó ki-

jelentés, hiszen a tiszta lapot bármivel meg 

lehet tölteni, akár passzív jelentéstartalom-

mal is. Így latens antiaktivistának nevez-

ném őt.

Daradics Árpád: 56 éves, 80 kg, 177 cm 

magas. Már évtizedek óta dolgozik vörös 

történetein, ami félreérthető a címből faka-

dóan. De itt nem erről van szó, hanem régi 

fekete-fehér fotók képezik az alapot, melyek-

re vörös matricaszerű jelzéseket hord fel. 

Így a kétféle történet párbeszédben áll egy-

mással, de nélkülöz mindenféle politikai 

aktualitást, ezért elítélendő.

Lucza Zsigmond: 42 éves, 95 kg, 188cm 

magas. Torzó, avagy torzók. A vádlott itt nem 

tudja kimagyarázni, hogy művei esetleg nem 

hivatott sugallni, hogy a köztéri szobrok körében igazításokra lenne szükség, de az 
igazító eszköz erre eleve alkalmatlan, a szükségszerű beavatkozás elvégezhetetlen. 
Patthelyzet. A feszültség, a dilemma, a konfliktus forrása tehát a valóság-kavalkádból 
művészi célzattal és szándékkal kiemelt, kitüntetett pozícióba helyezett, új jelen-
téskörökkel felruházott, a megoldhatatlan, zavaros problémakörrel, és ebből eredő 
tehetetlenségünkkel szembesítő tárgy (amely ugyanakkor valóságosan létező, mert-
hogy játékfűrész). Mindemellett be kell látnunk, hogy utalás szinten a mű(?) „nagyon 
is rendben van”, minthogy tisztában vagyunk a köztéri jelzővel illetett szobrászat 
abszurditásaival, amellyel kapcsolatban megannyi megoldási lehetőség kicsúcsoso-
dásának lehettünk tanúi azon szoborcsonkítások kapcsán, amelyek során lefűrészel-
tek a szobrokról egy-egy lényegesnek minősíthető darabot: fejeket, kezeket, esetleg 
lábakat azért, hogy ama szobormű ledőljön. (Néhány legendás szoborfűrészelést fon-
tos művészeti eseményként aposztrofál a művészettörténet, míg a zsákmányszerző, 
fémgyűjtő kezdeményezéseket a lábjegyzetekbe űzött megvetés véleményalkotása 
kíséri.) A Prutkay-alkotás finoman (és rendkívül stílusosan) megfogalmazott címe 
arra figyelmeztet, hogy ebben az esetben nem drasztikus beavatkozásról lenne szó 
– amennyiben a szerszám működőképes, na, de hát mint jeleztük, itt már a szimbo-
likus terekben járunk –, hanem csak igazításról (mintha hirtelen elhatározásból, vagy 
szeszélyeinknek engedelmeskedve egy fodrászatba ugranánk be egy – pajesz, frufru, 
stb. – fazonkorrekcióra, úgymond szépészeti rekonstrukcióra). Más kérdés – ez külön-
ben egy különös, mondhatni alattomos fordulat –, hogy az a fűrész, amely ez esetben 
szimbolikus, de ezért nagyon valóságos lehet, a kisebb módosítások közben is meg-
szaladhatna, utólag már nem bizonyíthatón, hogy véletlenül, vagy szándékoltan-e. 

A mű(?), vagyis a művé avatott tárgy magángyűjteményből való kiemelése, széle-
sebb nyilvánosság elé tárása esetén egy zárt üveg kubus alá, fekvő helyzetbe kerülne, 
és játékosan fenyegető jellegét és auráját mintegy „megszüntetve megőrizve” hor-
dozná. Az elhelyezésnél éberen ügyelni kell a fűrész helyes oldalválasztására, hogy 
– téves vagy tévutakra vezető asszociációkat keltve – ne tűnhessen fel a szoborigazító 
szerszám származási helye: a nyomtatott betűkkel írt, a felületből domború nyo-
mással kiemelt MADE IN CHINA felirat. 

Az eme információt a homályban, a mögöttes terekben tartó Köztéri szobor-
igazító című mű(?)tárgy a klasszikus művészeti-esztétikai eszmények szívós tovább-
élésének tanúsítványa: az alkotó a semmitmondó modernista áramlatok híveként, 
az alkotó (romboló) kéz-szellemiség őrzőjeként minden bizonnyal egy (ismeret-
len származású) műanyag motoros láncfűrésszel lepte volna meg reményvesztett 
rajongóit.
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egy rejtett konzervatív értékeket hordozó 

kijelentést tartalmaznak? Semmi utalás egy 

utcai politikai akcióra, esetleg egy kormány-

ellenes tüntetésre. Mégis torzókat látunk, fö-

löttébb gyanús, az Átlényegülés sajnos nem 

egy ellenzéki euforikus állapotot jelöl, ha-

nem inkább vallásit. Tűrhetetlen. 

Posta Máté: 39 éves, 180cm magas, 98 kg 

– be nem vallottan. Nemem elég, hogy itt egy 

19. századi stílusban festette meg a képet, 

de ráadásul még egy katolikus templomot is 

ábrázol mindenféle utalás nélkül: nulla blasz-

fémia, szekularizált társadalmunkban ez 

teljesen elfogadhatatlan. Ráadásul azt nyilat-

kozta, hogy ez örömfestés, nincs koncepció 

mögötte.

– Vádlott, jól érzi magát? Nagyon sápadt. 

Kérem adjanak neki vizet!

Győrffy Sándor: 69 éves, 69 kg, magas-

sága: 69+96 (szemmagasság). 

– De ha megfordítanak, avagy fejre állíta-

nak, akkor is ennyi leszek – vallotta a gya-

núsított. További vallomásában érzékeny–

reduktív–konstruktív szavakkal jellemzi 

alkotásait, melyek a néhai Bohár Andrástól 

származnak, aki szintén gyanúsított lehet-

ne most. Az itt látható művei szintén ezt az 

elvont képzavart támasztják alá, hiszen 

a konstrukció társadalmi értelmezésben 

abszolút destrukció.

Koroknai Zsolt: 44,25 éves vagyok mivel 

szökőnapon születtem – írja vallomásában. 

78 kg, 178 cm magas. Nootikus transzcen-

densként nevezi meg az itt láthatót, egyféle 

térbeli görbületre vetítve ki azt a transzcen-

denciát, amivel szabad idejét tölti a vádlott.

Stark István: 60 éves, súly 92 kg, magas-

ság 195 cm. Egy pár szó: artériák, vénák, ka-

pillárisok, érfestés. Ez az intimitás a maga 

festőiségében egy olyan introvertált gondol-

kodásról tesz tanúbizonyságot, ahol a test, 

a testiség kimerül egy érrendszerben. Ezt a há-

lózatot kifele kellene mozgatni, a társadalmi 

hálózatok érrendszerre való hasonlóságával 

kellene szembe állítani egy politikai megmoz-

dulás alkalmával. De a vádlott ezt nem tette.

Zakariás István: 40, 74, 175. A mű lényege 

az általa megjelenített primer üzenet, ami 

egyben a cím is: A kultúra túl komoly dolog 

ahhoz, hogy a művészekre bízzuk. Ezzel 

mintegy hárít a művész, a parafrázis lényege, 

hogy az alkotó ne vegyen, ne vehessen részt 

az egyetemes kultúra létrehozásában, mert 

ő arra nincs felhatalmazva. Kire bízza akkor 

a végrehajtást? És nem tud megtéveszteni a 

választásokkor sokat hangoztatott másik pa-

rafrázissal sem: A társadalom túl komoly 

dolog ahhoz, hogy politikusokra bízzuk.

Pető Hunor: 52, 178, 80. A vádlott szíve-

sen fogad el állami megrendeléseket, legyen 

az köztéri szobor vagy gyűjteménybővítés. 

A kiállított műről azt nyilatkozta, hogy egy-

ségben az erő, de hát ezt ki hiszi el? Hiába 

takarózott egy swinger party-val, melyben 

konzervatívokat és liberálisokat is megjelölt, 

az üzenet akkor is egyértelmű: bűnös.

Az ítélethozatalhoz érkeztünk. 

A vádlottakat előzetes nyilatkozataik és 

munkásságuk alapján bűnösnek nyilvánít-

juk, fellebbezésnek helye nincs, így őket két 

év felfüggesztett, műteremben letöltendő sza-

badságvesztésre ítéljük. Pártfogó felügyeletre 

a MAMŰ Társaságot jelöljük ki.

Ezennel a kiállítást megnyitom, éljen 

a szabad művészet!

PETŐ HU NOR
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