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Frazon Zsófia

Egybecseng
Szolnoki József: Homeopatikus valóság  
Össznemzeti Rorschach-teszt, avagy privát adalékok 
Kompország irányváltásainak emlékezetéhez

• Ernst Múzeum, Budapest

• 2011. szeptember 16 — november 20.

Nincs könnyű helyzetben, aki csak úgy, ismeretlenül besétál Szolnoki József 

hálójába: ebbe a fogalmakból, tárgyakból, álló- és mozgóképekből, falfestmé-

nyekből és installációkból komponált világba. Milyen ez a világ? Leginkább olyan 

asszociatív háló, szüntelenül változó színes kaleidoszkóp, amely történeti ténye-

ket ráz össze személyes élményekkel és emlékekkel. Így aztán mindenkinek más 

mintázatot rajzol aszerint, hogy hol áll, mit vesz észre, min gondolkodik el, minek 

tulajdonít jelentőséget és ezt miként egészíti ki saját tapasztalataival. Bár az is 

igaz, hogy ez minden művészeti alkotás befogadásával kapcsolatban elmondható. 

Szolnoki József alkotói tevékenységének viszont épp ez a mozgás, kiegészülés, 

áttűnés, átrendezőség és átmenetiség adja az origóját. Ami körül a mű forgatha-

tóvá válik. De nézzük meg közelebbről a koordináta-rendszert! — a kiállítást (kurá-

tor: Készman József) és a hozzá kapcsolódó katalógust (Homeopatikus valóság; 

Műcsarnok 2011).

A  p r i v á t  m i t o l ó g i a  é s  a  t á g a b b  ko n t e x t u s
A magyar történelem időrendjében bőven találhatunk olyan szakaszokat, amelyek 

aktuálisan a keleti vagy a nyugati irányhoz kötik az országot: nemcsak térben, 

hanem elsősorban kulturális értelemben. Ez nem újkeletű tapasztalat nálunk:  

az ország földrajzi fekvése, a magyarok keleti 

eredete, a nyugati „hódítók” és uralkodók befo-

lyása a keleti és a nyugati irányba is oldja a 

határokat, s hoz létre népszerű vagy kevéssé 

népszerű kapcsolatokat. Származás, kötő-

dés, eredet, hódítás, vándorlás, kitelepítés 

— ezek mindegyike közrejátszik abban, ahogy 

egy közép-európai kis ország (adott esetben a 

magyar) átveszi, átadja, cseréli, esetleg fel-

cseréli kulturális rendszere elemeit — a maguk 

egyediségében vagy esetleg összefüggő rend-

szerként. Szolnoki József filmrendező és szabad-

úszó képzőművész erre a tapasztalatra fűzi fel 

művészeti munkáit, amit a kiállítás kontextusá-

ban szemléletesen köt össze az ingamozgással: 

a keleti és a nyugati „part” közötti oda-vissza 

pendlizéssel, a hajózással, átkeléssel, a kompo-

zással és a kikötéssel. A tartalmi kapcsolódást 

Ady Endre „kompország” fogalmának mottóvá és 

metaforává alakítása teszi lehetővé. A kiállítás 

tehát olyan hivatkozási térré válik, amely megte-

remti az elmúlt években készült munkák tágabb 

kontextusát, amelyben a kutatási eredmények 

összefüggésbe, mintázatba rendeződnek. 

A történet öt „megállóra” tagolódik: a turáni 

átok, a déli harangszó, a Schwäbische Türkei 

(sváb Törökország), a 150 éves sörkoccintási 

tilalom és az átragasztott címer konkrét esetei 

töltik meg a kiállítóteret, amelyben az össze-

függések alapvetően az elemek hasonlóságára, 

illetve mindezek formai és tartalmi kibontására 

épül. A sűrű tartalmú, de szellős térben a rende-

zők padlóra ragasztott nyilakkal terelik a láto-

gatót, aki eszerint járhatja végig kompország 

Szolnoki József
162 korsó, a 12 éve lejárt 150 sörkoccintási tilalom emlékére, 2011. szeptember 15.
© fotó: Horváth Gábor
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2egymást követő állomásait. Szembesülünk a 

privát mitológia összefüggéseivel, és elmélázha-

tunk azon, hogy ez itt vajon tényleg „csak” egy 

szubjektív olvasat, vagy az interpretáció tágabb, 

„össznemzeti” összefüggésrendszert is vázol? 

Hogy felismerhető-e az alkotásokból egy sajátos 

személyiségjegyekkel rendelkező népség: mi, 

magyarok? És vajon hiteles-e ez a kép? És meny-

nyire általános? És időben változó? Elemeiben 

újrarajzolható? Az események lényegét tükröző 

képpel vagy „csak” fikcióval van-e dolgunk? Igaz 

vagy hamis?

De az is előfordulhat, hogy ezek a kérdések tel-

jesen szükségtelenek? Hiszen nem egy általá-

nos vagy középiskolai történelemkönyv az, amit 

lapozunk, és nem is egy érettségi tétel, amit 

adatról adatra kell bebifláznunk, hanem egy 

olyan „saját” történelemolvasat, amelynek meg-

fogalmazása és fordítása művészeti alkotás; és 

mint ilyen, fikció és valóság legitim ötvözete.  

Az alkotók (a művész és a kurátor) tényekkel 

dolgoznak, amelyek Szolnoki József megfo-

galmazásában első látásra nem többek, mint 

„tréfás tanyasi tények”. De persze másodikra — 

írhatja a kritikus — azért mégiscsak lényegesen 

többről van szó. Az alkotások fabrikálásában 

ugyan nem a történészek és etnográfusok szer-

számosládájában található eszközök az elsőd-

legesek, a művek és a kiállítás mégis nagyon 

határozottan kötelezi el magát a dokumentálás 

és az archiválás módszerei mellett. A kiállí-

tás alternatív történelemszemléletet tükröz, 

mégis felépül egy, az egyéni emlékezet mintá-

jára működő „nemzeti történelmi tudat”, mint 

annak egy lehetséges képe. Az alkotásokban 

megfogalmazott kérdésekre nincs rossz válasz: 

minden válasz jó, minden észrevétel igaz, abban 

az értelemben, hogy értelme és jelentése van az 

idézett egyének és közösségek számára. 

A megközelítés nyíltan szubjektív, amit nem-

csak az alkotó saját élettörténetének epizódjai, 

azok nagy szövegkörnyezetbe illesztése fejez ki, 

hanem (az alcímben is olvasható) módszertani 

szál, a Rorschach-teszt mint utalási rendszer és 

hivatkozási pont. Bár érzékelhető, hogy a foga-

lom retorikai fordulatként is megállja a helyét, 

mégis ennél többről van szó: játékba hoz ugyanis 

egy értelmezési keretet. A Rorschach-teszt a 20. 

század első felétől ismert pszichológiai vizsgálat, 

lényege az első látásra felismerhetetlen, alakta-

lan tintafolt-képek jelentéssel való feltöltése.  

A vizsgálatban nincsenek rossz válaszok: az orvos 

számára minden válasz szemléletesen rajzolja ki 

a páciens személyiségét, elsősorban a motivá-

ciók, a kogníciók és az érzelmek összefüggésrend-

szerében. A pszichológus intuíción és tudáson 

alapuló értelmezésében a képek és a gondolatok 

értelmet nyernek és a páciens alkatát leíró jellem-

zőkké válnak. A pszichológia vizsgálat kulcseleme: 

a hasonlóság. Szolnoki József munkáinak pedig a 

homofónia. 

Szolnoki József
Magyarosaurus-
autósmatrica, 2011
© fotó: Horváth Gábor

Szolnoki József
Címerváltás (tabló),  
2007–2011
© fotó: Horváth Gábor
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H o m o f ó n i a  é s  d i f f úz i ó
A homofónia a zenében egybecsengést jelent: olyan szerkesztési módot, amely-

ben a jól kivehető dallamot akkordszerűen szőtt mellékszólamok kísérik, azonos 

ritmusban. Nyelvészeti jelentése értelemszerűen rokonítható a zenei megha-

tározással: az azonos hangalakra vonatkozik. Az azonos hangzás viszont nem 

párosul a jelentések azonosságával. A homofónia nyelvészeti meghatározása 

tehát hordoz feszültséget: a forma (hangalak) és a tartalom (jelentés) között.  

A Szolnoki által alkalmazott homofónia-megközelítés az egybecsengést és a lát-

szólagos azonosságot egyaránt jelenti. A kiállításban látható alkotások mozaikjai, 

a megtalált, összegyűjtött, „felnagyított” és kollázsba illesztett tények az egyes 

esetekben elsősorban vizuálisan megragadhatóak — bár történetük (és személyes 

élettörténeten való keresztüleresztésük) rétegzetten jelentéstelivé teszi őket.  

A vizuális hasonlóság (a látszólagos egybecsengés vagy az azonos hangalak) 

viszont nem mindig jár együtt azonos jelentéssel. Ezek összefésülése, illesztése, 

hasonlóságaik és különbözőségeik megmutatása (azok létrehozása) az interpre-

táció során történik. A témához kapcsolódó adatok, tények és élmények megszál-

lott és mániákus gyűjtése, a hasonlóságok és az eltérések megkeresése, kivágása 

és illesztése, az analógiákra épített gondolkodás Szolnoki József alkotói tevékeny-

ségének lényege: „Ezt úgy hívják, homofónia. Nem. Én hívom úgy” — fogalmaz. 

Ebben a gondolati montázsban helyezkednek el a kiállításban szereplő legendák, 

mítoszok és tévhitek, találnak helyre a történeti adatok, a vizuális források és 

kerülnek kapcsolatba a személyes élet epizódjaival. Terep és forrás — a témákhoz 

kapcsolódóan — lényegében bármi lehet: egy fordítás, amiből magyarul kimaradt 

egy mondat, egy fesztivál, ahol a németországi hun kisebbség vonul fel jelmezek-

ben, egy sopronbálfalvi templom, amely ikonikus lenyomatot tartalmaz az 1950-

es évek Magyarországáról, a vallási kontextus és a kommunizmus korántsem 

problémamentes kapcsolódásáról, egy térkép, ami „sváb Törökországot” ábrázolja, 

egy utazási magazin és egy irodalmi szöveg, mai és egykori magyarországi címe-

rek, kisdobos és elsőáldozási emléklapok, talált fotók, félig használt szappanok, 

régészeti leletek és filmdokumentumok. Heterogén kép rajzolódik. Mai német és 

magyar hunok mesélnek legendás eredetükről és mai kisebbségi létükről (Hobby 

hun, 2008, video loop, 7 perc). Falra kerül Básthy Zoltán Szent Mihály arkangyal 

legyőzi Sztálin ördögöt című freskója (1950) digitális nyomatban (2011). A megnyi-

tón egy akció keretében 162 üres söröskorsóból épül installáció, kvázi emlékmű 

a 12 éve lejárt 150 éves sörkoccintási tilalom emlékezetére. De szerepelnek archív 

dokumentumok és képek is: Schwäbische Türkei (Tolna, Baranya, Somogy) német 

lakosságának arányát szemléltető térkép a Széchenyi Könyvtár Térképtárából, 

egy 1968-as Merian német utazási magazin Budapest tematikus száma, amiben 

egy fotón szerepel a Műcsarnok akkori bejárata az 1999-ben eltávolított Kádár-

címerrel. És ezzel meg is érkeztünk a kiállítás 

legjobban kidolgozott témaköréhez, az átra-

gasztás, átfestés, újrarajzolás módszeréhez és 

egy egyedülálló gyűjtéshez: az állami címerek 

csodakamrájához, amelyben a Rákosi-címer 

archeológiai feltárásától egészen a mai Kiscí-

mer láthatatlanná válásáig jutunk, az átfes-

tés, átragasztás, eldeformálódás és elkopás 

stációin keresztül. A sorozat remekül példázza 

Szolnoki megszállott gyűjtőszenvedélyét, a 

hasonlóságok mellett a finom különbségek és 

megkülönböztetések iránti vonzódását. A lát-

szólagosságokkal, felemás képekkel való szem-

besítés viszont tényleg terapikus hatású-e? 

Gyógyítható-e a hasonló a hasonlóval? — ahogy 

erre a kiállítás alcímében szereplő „homeopati-

kus” jelző is utal. És nem fulladnak-e a jelenség 

a „hasonlóságok óceánjába” vagy az „egyéni 

sajátosságok tengerébe”? — ahogy Franz Boas 

amerikai diffuzionista antropológussal kapcso-

latban fogalmaz Anne-Christine Taylor.1

És talán az sem véletlen, hogy Szolnoki munkái 

és módszerei a kritikusok és elemzők eszébe 

juttatja a klasszikus antropológia és etnoló-

gia megközelítéseit. Szijártó Zsolt a kiál-

lítás katalógusához írt elemző tanulmányát2 

az „átmenetiség” fogalmára, etnológiai és 

társadalomtudományi megközelítésére építi.  

A szövegben olyan mai fogalmakat és tudo-

mány-szakokat, megközelítéseket tekint át, 

mint a tranzitológia, a hibriditás és a kreolizáció. 

A tanulmány elsősorban a nyolcvanas évek szim-

bolikus antropológiai érdeklődésétől vizsgálja 

az átmenetiség fogalmához kapcsolódó elmé-

leteket. Az alábbiakban én mégis visszalépnék 

időben, és a 20. század elején kialakuló amerikai 

diffuzionizmus néhány kiinduló gondolatát és 

ezek kritikáját vonom be a leírás közegébe.

A klasszikus antropológiában a diffuzionista 

megközelítés kialakulása Franz Boas (1859–

1942) elméleti, módszertani és empirikus mun-

kájához köthető, aki a történetileg kialakult 

kultúrák megismerését az összehasonlítás-

ban látta, de a megoldást kora elméletalkotó-

itól különbözően nem a biológiai evolúcióban, 

hanem a relativista, kultúracentrikus megkö-

zelítésben kereste. Munkája középpontjában a 

történeti kapcsolatok rekonstruálása állt, a bizo-

nyítékokat pedig a jelenségek elsősorban formai 

hasonlóságaiban kereste. Elméletének lényege 

a csere és az átvétel vég nélküli folyamatának 

rekonstruálása, a történeti variabilitás megmu-

tatása volt. Boas „az állandó forma és a változó 

kulturális értelem kapcsolatának bűvkörében 

1  Anne-Christine Taylor: A történelem megértési modelljei. 
In: Philippe Descola — Gérard Lenclud — Carlo Severi — Anne-
Christine Taylor: A kulturális antropológia eszméi. Budapest, 
Századvég Kiadó, 1993, 185-236 (idézett szöveghely: 220. o.)
2  Szijártó Zsolt: Az „átmenetiség jelentősége — közelítések 
egy elmosódott fogalomhoz. In: Szolnoki József: Homeopatikus 
valóság; Műcsarnok, Budapest, 2011

Szolnoki József
162 korsó, a 12 éve lejárt 150 sörkoccintási tilalom emlékére, 2011. szeptember 15.
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tanulmányozásán alapult. Az evolucionisták-

hoz hasonlóan történeti szekvenciákat keresett, 

és a hangsúlyt a formai hasonlóságra helyezte, 

de a cseréknek és az átvételeknek elsődle-

ges szerepet tulajdonított. Ebben a gondolat-

ban a földrajzi-történeti különbségekből adódó 

megfoghatatlan egyediségek szerepe felér-

tékelődött — az addig hangoztatott egyenes 

irányú fejlődéshez képest. Következtetéseiben 

a formát helyezte előtérbe, és a forma társa-

dalmi továbbadásának körülményeit is vizsgálta. 

Mindezek ellenére a jelenségek szélsőséges 

egyedisége mellett tette le a voksát, ami némi-

leg meg is akasztotta gondolatmenetét. Mun-

kájában végül szembetalálta magát azzal, hogy 

„a valódi homológiákat, a közös történelem jel-

zéseit megkülönböztesse az egyszerű funkci-

onális analógiáktól. […] ha az elemzés köréből 

kizárjuk valamely kulturális jelenség formájának 

és funkciójának viszonyát, az értelemről nem 

is beszélve, a kérdéses elem annyira sajátsá-

gossá válik, hogy azt kockáztatjuk, egyáltalán 

nem találunk hozzá homológot” — fogalmaz 

Anne-Christine Taylor.4 Boas gondolati zsákut-

cába került — ahol minden elterjedhet és minden 

kombinálható. Ezt a megközelítést viszont a 

diffuzionisták (így Boas is) teljességgel elvetet-

ték. Hiszen ez maga lenne a káosz, ami szemben 

áll a kultúrával mint rendszerrel. Ezen a ponton 

nyer jelentőséget és lendít tovább Szijártó Zsolt 

megközelítése és átmenetiség-koncepciója, ami 

hangsúlyozza, hogy az „egyszerű” és a komplex 

társadalmak is rendelkeznek ideiglenes, átme-

neti idővel és térrel, amiben az átvételek és az 

3  i.m. idézett szöveghely: 218. o.; kiemelés az eredetiben
4  i.m. 220. o.

átrajzolódások más logikával és rendszerrel, de mindenképpen logikával és rend-

szerrel rendelkeznek. Leírásuk és megértésük új és más perspektívát kíván.  

Az interpretációt — Szolnoki József munkáiban — pedig nagyban segíti a „markáns 

és autonóm művészeti látásmód” érvényesítése.5

És itt érdemes visszakanyarodni újra Szolnoki munkáihoz: amelyek mindig a vizsgált 

jelenségek együttesére, hálószerű összefüggéseire, és nemcsak kiemelt részleteik 

hasonlóságaira helyezik a hangsúlyt. Még abban az esetben is, amikor a történe-

tet erősen áthatják a személyes élettörténet epizódjai. A munkákban a banális és 

a jelentős elemek egyaránt fontosak, még akkor is, ha elsőre felismerhetetlenek — 

akárcsak a Rorschach-teszt tintafoltjai. Nem egyetlen képről/alkotásról beszélünk, 

hanem egy sorozatról, amely több év alatt rendeződött mintázattá, vált rendszerré, 

tágabb, értelmező kontextusba helyezett privát mitológiává. 

Á t v e r é s - e?
És talán épp a források, a tények és a személyes adalékok keveredése, továbbá az 

interpretáció körébe vont esetek abszurditása miatt mintha a munkák bizonytala-

nul billegnének a hihetőség és a hihetetlenség határán. Állunk a magyaroszaurusz 

megtalálását és tudományos feldolgozását bemutató ábra előtt, és arra gondo-

lunk: hogy akkor ez most igaz vagy egy vicces átverés? És ez a bizonytalanság 

vajon csak azért lehetséges, mert a görbe tükör elmossa a kontúrokat, játékba 

lendíti az iróniát? Vagy a valóság és a fikció mezsgyéjén sétálni valóban kockáza-

tos vállalkozás? 

Akárhogy is: az apró és láthatatlan elemek felszínre hozásáért mindenkép-

pen hálásak lehetünk, az illesztést mint művészeti alkotói eljárást gondolatban 

követhetjük, az iróniát és a kritikát üdítőnek és felszabadítónak érezhetjük, és 

ezen keresztül olyan elfeledett vagy elhallgatott történeteket láthatunk meg, 

amelyek talán másként nem is léteznének. Így, ebből a perspektívából, kelet és 

nyugat hátáráról, különösen izgalmasak. Az alkotó személyes történetein keresz-

tül pedig — ha időlegesen is, de — újra a jelen részévé válnak. És ha nem hisszük el 

azt, amit látunk, majd otthon utánajárunk, az alkotások ezzel már célba is értek: 

hiszen látogatóként, nézőként folytatjuk az elkezdett történetet. Aztán visszaté-

rünk a múzeumba, magunkkal viszünk egy magyaroszaurusz matricát, felragasz-

tjuk a motorra (vagy épp a hűtőszekrényre). De fontos, hogy figyeljünk a két állat 

pillantásának és tekintetének irányára: ugyanis „úgy kell rakni, hogy a nagy szau-

rusz hátra nézzen, a kicsi meg előre”. És már csak az van hátra, hogy kitaláljuk, 

vajon mi is az a hasonló valami, amivel mindez egybecseng.
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