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ideológiák a hétköznapok látszólag ártalmatlan 
tárgyai, gesztusai és rítusai között törnek utat 
maguknak, hanem azt is, hogy a politikai ide-
ológia oktatási és tudományos kánonba való 
beszivárgása egyenes úton vezet el a totális 
kirekesztésig, majd megsemmisítésig.
A kollektív bűnösség ideáját és elgondolását 
feszegeti Kállai Henrik Arc nélkül (2014) című 
festménye. Az elmosódott arcú, vonásokkal 
nem rendelkező, hosszú, szőke hajú, katonaruhát 
viselő lány portréja olyan általános vizuális topo-
szokkal dolgozik, amelyeket jellegzetesen a náci 
katonák sajátjának lehet gondolni. A felelősség 
és a bűn mértékének megítélése nemcsak rend-
szerszinten, de egyénileg is változó. A kényszer, a 
meggyőződés és a kötelesség fogalmaival körül-
írható morális dilemmát fejezi ki a festmény azon 
tömegeket jelképezve, akik névtelenül és hang-
talanul szolgálták ki a diktatúrát. Azonban azt is 
felveti, hogy az arc az identitás elbeszélésének 
egyik legfontosabb azonosítója, elvesztése tehát 
egyben önmagunk megsemmisülését is jelenti. 
Az egyik legizgalmasabb, vizuális és kulturá-
lis sztereotípiákat egymás ellen kijátszó alkotás 
Rácmolnár Sándor Nazi Souvenirs című 2014-es 
sorozata, amely a művész meghatározása szerint 

„pszeudo dísztárgyakból” áll. A kisméretű, giccses 
képeslapok látványvilágát felidéző képeken náci 
koncentrációs táborok láthatók, alattuk pedig a 
városnevek, ahol megépültek. A koncentrációs 
táborok átvették az egykori városok felett az ural-
mat, az arctalan katonákhoz hasonlóan elvesz-
tették identitásukat, nevük pedig összefonódott 
az embertelen rendszerrel. Emlékezete ugyanis 
nemcsak az embereknek, hanem a helyeknek is 
van, s a traumákat elszenvedett városok többé 
nem kapták vissza az újjáépülés valódi lehetőségét.
A kiállítás termében elhelyezett, 1930-as és 
1940-es évekbeli újság-reprók és történelem-
könyv-lapok sajátos médiatörténeti kontextust 
hoztak létre. A Duden-szótár hiányos kiadásá-
hoz hasonlóan mutatták meg a hétköznapok 
természetességében rejtőző veszedelmet.  
A természetesség, a megszokott ingerek kor-
szakonként változnak: ami egykor elfogadott és 
bevett volt, mára a történelem szemétdombjára 
került. Csakhogy továbbra is vannak arra utaló 
jelek, hogy az ideológiai rombolás, a kirekesz-
tés negatív retorikája nem ért véget a második 
világháborúval. Az emlékezés felelőssége arra 
is figyelmeztet, hogy soha többet ne kapjanak 
valódi teret és kontextust.
A kiállításban a látszólag véletlenszerűen, majd 
szubtextuálisan egymáshoz rendelt fogalmak és 
művek rajzolják meg azt a mintázatot, amely a 
saját és a közösségi történetet egyaránt a tör-
ténetiségben, a történelem médiumaként pró-
bálja meg elbeszélni. Mindez együtt jár az idő 
fogalmának megváltozásával. A térben az idő 
ugyanúgy relativizálódik, majd felfüggesztődik, 
ahogyan a diktatúra időtapasztalata. Az emléke-
zet személyes lesz, és műalkotássá válik.

nem tudom mikor született az anyám, 

nem tudom a nagymamám hogy keveredett ki pontosan a nagyváradi gettóból 
anyámmal a hasában, 

nem tudom, hol és hogyan bujkált, nem tudom, hogy szülte meg az anyámat. 

nem tudom, nagyapám miért került a frontra, nem tudom, nagyapám családja, 
tehát a soha nem ismert dédnagyapám és a dédnagymamám családja miért jelen-
tette fel a nagymamámat, miért akarták, hogy vigye el inkább örökre a vonat, miért 
nem akarták soha megismerni az unokájukat.

nem tudom nagymamám mért énekelt nekem jiddis dalokat, 

nem tudom nagyapám miért kapta a kitüntetéseit, nem tudom, használta-e vagy 
hordta-e valaha a törött kardot, aminek a pengéjéből aztán apám finn kést csinált 
magának, és aminek a tokját csinálni én is segítettem.

D r a g o m á n  G y ö r g y

N e m  t u d o m
Chilf  Mari  kiállítása  elé*

* A Viltin Galériában (Budapest) 2014. december 10-én elhangzott megnyitó szövege. (Átmeneti tár-
gyak | Chilf Mária, 2014. december 11 – 2015. február 6.)
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nem tudom, mi volt nagymamám betegsége, amitől egész életen át szenvedett, 

nem tudom, mivel sértette meg a magyar nagymamám a zsidó nagymamámat, 
amikor végre megismerték egymást, mert már biztos volt, hogy az apám felesé-
gül fogja venni az anyámat.

nem tudom, honnan volt és hogy maradt meg a nagymamám gyűrűje, nem tudom, 
anyámnak miért kellett végül eladnia

nem tudom, mi lett az aranylánccal, amiről azt mondták, hogy nagyapám magával 
vitte a frontra és megmentette az életét,

nem tudom ezt se, azt se, történeteket tudok csak, vagyis semmit se tudok, amit 
tudok, arról azt nem tudom, hogy mi az igazság, nem tudom, hogy van-e egyáltalán 
igazság, nem tudom, hogy megismerhető-e a múlt. Nem tudom, hogy van -e múlt.

nem tudom, hogy akarom-e, hogy legyen múlt,

nem tudom, hogy elkerülhetem-e, hogy utolérjen és megtaláljon.

De, tudom. 

Ezt az egyet tudom.
Nem kerülhetem el.

Ott van mögöttem, húzom, magammal, végtelen 
hosszú mocskos szürke köpeny, titkokból, hazug-
ságokból, elhallgatott igazságokból, hihetetlen 
féligazságokból szőtték, akárhova megyek, jön 
utánam, kavarja a port.

Kezembe fogom apám finn tőrét, utolér a múl-
tam. Anyám kezére nézek, nincs raja a gyűrűje, 
utolér a múltam. Hiába az övék: az enyém.

El akarom felejteni, nem tudom elfelejteni. 
Emlékezni akarok rá, nem tudok emlékezni.

Az utóbbi kilenc évet azzal töltöttem, hogy a 
magam számára megválaszoljam, melyik a köny-
nyebb, a felejtés vagy az emlékezés.

Nem tudtam megválaszolni. 

Helyette regényt írtam, múltat rajzoltam, ha nem 
is a magamét, ha nem is magamnak, de múltat.

Valahogy így:

„Nagymama azt kéri, menjek oda mellé. Lisztet 
szór a gyúródeszkára, végigsimít rajta, a liszt 
beteríti a deszkát. Azt mondja, figyeljek, jegyez-
zem meg, hogy mit csinál, közben egy vonalat 
húz a mutató ujjával a lisztbe. Vár egy nagyon 
kicsit, aztán mindjárt kitörli. Azt mondja, rajtam 
a sor, rajzoljam vissza. 
Belenyúlok a lisztbe, végighúzom a deszkán az 
ujjam. Hasonlít a Nagymamáéra, de nem pont olyan. 
Nagymama azt mondja, nem jó, kitörli. Próbáljam 
újra. A lisztet nézem, elképzelem Nagymama 
ujjának a nyomát a liszt alatt, hagyom, hogy az 
ujjam megtalálja, hagyom, hogy végigfusson rajta. 
Nagymama bólint, két másik vonalat húz a lisztbe, a 
vonalak úgy keresztezik egymást, hogy egy göcsör-
tös villámot formáznak, csak egy pillanatra látom, 
Nagymama rögtön kitörli. Én jövök, vissza kell raj-
zoljam. Az ujjaim nem találják a nyomot. Nagymama 
azt kérdezi, mi van, vak vagyok, nem láttam, mit csi-
nált? Azt mondom, nem vagyok vak. Láttam, csak 
elfelejtettem. Nagymama azt mondja, most volt, 
nem felejthettem el. Azt mondja, gondolkozzak, azt 
mondja, emlékezzek. A lisztet nézem, a mozdula-
taira gondolok, hogyan mozgott a karja, a csuklója, 
a keze, az ujja. Én is úgy nyúlok a lisztbe, én is úgy 
mozgatom a karom, kibújik az ujjam alól a villám. 
Nagymama azt mondja, na ugye. Na ugye, hogy 
emlékszem. Kitörli, most már nem csak egyenes 
vonalakat rajzol, köröket, csigavonalakat, egymásba 
fonódó mintákat, madarakat, halakat, macskákat, 
virágokat, egy nagy fát, lángokat. Mindegyiket kitörli, 
mindegyiket utána rajzolom. 
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Azt mondja, jól csinálom. De most jön a neheze. 
Egy arcot rajzol a lisztbe, megismerem, Nagyapa 
arca. Nagymama kitörli, azt mondja, rajzol-
jam vissza. Megpróbálom, nem sikerül, nem jó 
helyre kerül az orra, nem jó helyre kerül a szája, 
a szeme is túlságosan szétáll. Nagymama kitörli, 
azt mondja, próbáljam még egyszer, nem raj-
zolja újra. Megint megpróbálom, megint nem 
sikerül. 
Nagymama azt mondja, újra. Megpróbálom, de 
már a mozdulat közben tudom, hogy nem fog 
sikerülni. Nem fejezem be, nem várom meg, 
hogy kitörölje, én törlöm ki. Nézem a fehér lisz-
tet, megmozdul a kezem, belenyomom az ujjam, 
erősen rányomom a deszkára, hogy érezzem a 
sima falap rostjait az ujjbegyem alatt. Azt aka-
rom, hogy fájjon, azt akarom, hogy a körmöm 
nyomot hagyjon a fában, hogy belekarcolja 
örökre és kitörölhetetlenül azt, ami kijön az 
ujjaim alól, ez most nem láng lesz, nem virág, 
nem villám, nem olyan arc, amit nem ismerek 
csak képről, nem Nagyapa arca lesz, mert azt 
igazán sosem láttam, nem, ez most más lesz.  
A deszka csikorog a körmöm alatt, a liszt fehé-
ren porzik az ujjaim körül, Apa arcát rajzolom be 
a lisztbe, haragosan néz, de tudom, hogy nem 
rám haragszik, másokra haragszik, engem sze-
ret. Tudom, hogy ott a harag mögött a mosoly, 
tudom, hogy belekarcolhatnám azt is a lisztbe, 
nem karcolom, csak nézem, aztán mellékarco-
lom Anya arcát is, nemcsak az ujjam fáj, hanem 
végig az egész karom, és a hátam is, és a lábam 
is, annyira nyomom az ujjam, hogy mindenem 
fáj, Anya arca szomorú, de tudom, hogy nem 
miattam, az ő szomorúsága mögött is ott van 
valahol az öröm, nézem őket, ők visszanéznek 
rám a lisztből. 
Nagymama azt mondja, megértettem a lényeget, 
vagy mindig is tudtam. A fájdalom segít emlé-
kezni, de úgy, hogy mégse csak a fájdalomra 
emlékszünk, hanem mindenre, mert muszáj min-
denre emlékezni, mert csak az van, amire emlék-
szünk, amit elfelejtünk, az nincs többet, eltűnik a 
múltból, eltűnik a világból. 
Meglöki a deszkát, a gyűrűje nekikoppan az 
asztal szélén átnyúló alsó faperemnek, hullám 
fut végig tőle a liszten, az arcok eltűnnek, a liszt 
megint sima.”

Chilf Marival ugyanaz történt, ami velem. Kinyitotta 
a ládát, megtalálta a múltja darabjait, magára 
öltötte ezeket a darabokat, múltat rajzolt magá-
nak belőle. Itt állunk a múltja közepén, itt állunk a 
múltunk közepén. Felránt és megpörget és elszédít, 
forog velünk a világ, zúg és fáj és lüktet tőle a fejünk. 
Nagymamáinkra és nagyapáinkra gondolunk.  
A döntéseinkre. Nem tudjuk, mit tettek, nem tud-
juk, mért tették, bármit tettek is, a múltunk része, 
a részünk. 

Itt vagyunk, élünk.

� Zsikla Mónika: Mi a személyes viszonyotok Károlyi Zsigmonddal?
� Gálik András: Négyünk közül én vagyok az egyetlen, aki nem Károlyi tanítvány 
volt a főiskolán. De ez a mindennapokban úgy nézett ki, hogy mi négyen elég jó 
barátok voltunk, ezért a többiekkel együtt én is gyakran látogattam Károlyi óráit. 
Hivatalosan engem sem korábban, sem pedig később nem tanított, ennek ellenére 
már a Kisképzőből ismertem őt. Amikor kiderült, hogy felvettek a főiskolára, akkor 
mindenképp az ő osztályába szerettem volna kerülni, de ez végül nem sikerült.
� Havas Bálint: Károlyi Zsigmonddal 1986-ban, még gyermekkoromban, 14 éve-
sen ismerkedtem meg, ő volt a rajztanárom. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki 
köztünk, ami máig fenáll. Felőlem nézve talán sokkal fontosabb ez a viszony, mint 
a másik oldalról, hiszen neki sok ilyen típusú kapcsolata van, míg nekem kevés. 
Kapcsolatunk az elmúlt 28 évben szaggatott volt, elsősorban talán azért, mert 
őt nagyon lefoglalta művészi előmenetele, és a személyes érintkezésre velem 
kevés energiája és ideje maradt. Nem tudom, hogy én akartam volna, hogy szoro-
sabb kötelék legyen közöttünk? Talán bizonyos pillanatokban igen, de alapvetően 
nekem ez így jó. Sőt, tulajdonképpen megnyugtat, hogy ő folyton önmagával van 
elfoglalva, mondván eszerint talán nem hamis prófétával van dolgom.
� Erdélyi Gábor: Máig kicsit feszengek, amikor olykor-olykor Zsigával kommu-
nikálok. Nagyon bonyolult intellektust érzékelek benne, miközben hihetetlenül 
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Nég y művész szeretné meg szerezni  eg y 
ötödik  művész festményét .  Elhatározzák, 
hog y eg yütt meg veszik.  Eg y üg y véd segít-
ségével  szerződést kötnek a közös műtárgy 
megosztásáról. De hog yan fordítható le 
a  festmény geometriai struktúrája a jogi 
normák nyelvére?  És  mi  az ,  amit  a  nég y 
művész mostantól  bir tokolni  fog ?
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