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A XVII. század tudományos gondolkodói, filozófusai tartották magukat ahhoz a 
véleményhez, hogy a tudomány – mint a megismerés, a tudás elsajátításához 
szükséges eszköz – a művészet elé helyezendő. Érvelésük szerint míg az egyik 
mérhető, adatokkal bizonyítható elemekből építkezve igyekszik meghatározni 
a minket körülvevő mikro- és makrovilágot, addig a másik szenzuális tapasztalás 
útján próbál hasonló következtetésekig eljutni, amelyet viszont a kor felfogása 
szerint valótlannak és megbízhatatlannak ítéltek meg. Érdekes módon a felvilá-
gosodás két filozófiai irányzata – a racionalizmus és az empirizmus – hasonlókép-
pen jeleníti meg ezt a szembenállást: a racionalista gondolkodás szerint a világ 
működése matematikai módszerekkel leírható, míg az empirizmus a megfigyelést 
tartotta elsődlegesnek, amiből aztán levonhatja következtetéseit. „De még így is 
van különbség; mert a szem éppen úgy biztosít minket tárgyaink igazságáról, mint 
a szaglás vagy a hallás; ellenben se képzeletünk, se érzékeink nem tudnak bennün-
ket bármiről is biztosakká tenni, ha az értelem nem jő segítségükre.”1 „[…] minden 
ideánk forrása a tapasztalat: az egyszerű ideáké közvetlenül, hisz ezek a tapasz-
talatból származnak, az összetetteké közvetve, hiszen a tapasztalat szolgáltatja az 
összetett ideák »alapanyagát«. Az egyszerű ideák közvetlen észleletek: érzetek 

1  Reneé Descartes, francia filozófus (1596–1650): Értekezés a módszerről (1637) Leyden

(egy tapintásérzet, egy hőérzet, egy színérzet 
stb.) és introspektív megfigyelések (egy észle-
lés-aktus tudata, egy akarati aktus tudata stb.).”2 
A tudományba vetett hit azonban mindkét irány-
zat közös tulajdonsága. 
Akad olyan helyzet a tudományos kutatás során, 
amikor egy elmélet felállításakor nem áll, vagy 
hosszú ideig nem állhat rendelkezésre semmi-
lyen eszköz egy-egy vizsgált cél bizonyítására. 
Lássunk erre egy példát. Létezik az elméleti fizi-
kában egy feltevés. Eszerint el kell képzelnünk 
egy cipősdoboz méretű dobozt, amelyik tel-
jesen üres, majd ebben el kell helyeznünk egy 
elektront. A kvantumfizikai értelmezés szerint 
az elektron hullámfüggvénye betölti az egész 
dobozt, így a belsejének bármely pontjában 
ugyanakkora valószínűséggel találjuk meg az 
elektront, mert annak helyzete – mivel kvan-
tumfizikai objektum – nem adott. Ezek után 
gondolatban csúsztassunk be a dobozba pon-
tosan a közepén egy az oldalfalakra merőleges 
elválasztófalat! Azt hihetnénk, hogy ilyenkor az 
elektron vagy a doboz egyik, vagy másik felébe 
kerül, de nem ez a helyzet, hiszen nem egy pará-
nyi golyó pattog ide-oda a doboz belsejében: 
az elektron hullámfüggvénye továbbra is betölti 
a doboz mindkét felét. Ebben a helyzetben, ha 
bepillantanánk a dobozba, azonos valószínű-
séggel találnánk meg az elektront a fal mindkét 
oldalán. Képzeljük el, hogy a dobozt ténylege-
sen kettéválasztjuk és eltávolítjuk egymástól.  
Az értelmezés szerint az elektron hullámfügg-
vénye továbbra is egyenlő mértékben tölti ki a 
két fél dobozt, nem számít, mennyire távol visz-
szük őket egymástól. A hullámfüggvény csak 
akkor omlik össze, és az elektron akkor válik egy 
pontba lokalizálttá, amikor valóban belenézünk 
az egyik fél dobozba. Nem számít, melyikbe 
nézünk, mivel a dobozban eredetileg csak 
egyetlenegy elektron volt, ezért bármilyen külső 
hatás, így például a megpillantáshoz szükséges 
fény részecskéi, a fotonok is befolyással vannak 
rá, ami a hullámfüggvény azonnali megszűnését 
váltják ki az adott fél dobozban. A kvantumfizika 
ezt a gyakorlatban nehezen bizonyítható elmé-
letet nevezi szuperpozíciónak.
Szörényi Beatrix Trapéz Galériában megren-
dezett kiállításának címe: Szuperpozíció. Ha a 
kvantumfizika fogalmi köréből indulunk ki – ezzel 
állítjuk párhuzamba –, akkor a címválasztás egy-
fajta abszolút értelemben vett jelenlétre utal-
hat. A művek fizikai valójukban, illetve fogalmi 
szinten kapcsolódnak egymáshoz, hasonlókép-
pen kitöltve a rendelkezésükre álló teret, mint 
annak a bizonyos elektronnak a hullámfüggvé-
nye. A kiállítótérben elhelyezett installációk, a 
falakon rögzített objektek a vizsgálódás tárgyai 
és eszközei is egyben. A kiállításra érkező néző 

2  John Locke, angol filozófus (1632 – 1704): Értekezés az em-
beri értelemről (1683) London
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tevékeny részesévé válik az alkotási folyamatnak, 
ő az, aki jelenlétével alakítja a műveket, illetve 
egy esetben aktivitásától függően akár be is 
fejezi azt. Ez leginkább a múzeumi tárlóban elhe-
lyezett tárgyra igaz, ahol egy csontot láthatunk, 
amelyet az egymásra rétegzett méhviasz táblák 
különös domborzatként ölelnek körül. Amint a 
térben elhelyezett mozgásérzékelő „észreveszi” 
a látogatót, bekapcsol a tárlóban elrejtett fűtés 
és felmelegíti a méhviaszt, amitől – mintha csak 
egy természeti jelenséget látnánk felgyorsítva – 
átrendeződnek a domborzati viszonyok, a viasz 
pedig szép lassan beszivárog a csontba. 
A múzeumi vitrin, a tárló a bemutatás olyan esz-
köze, amely alapesetben egy zárt objektum: 
feladata megvédeni a benne elhelyezett tár-
gyat, kizárva ezzel minden interakciót a mű és a 
befogadó között. Látszólag itt sem más a helyzet, 
hiszen nem biztos, hogy a néző rögtön szembe-
sül azzal, hogy pusztán a személyes érdeklődé-
sének mozgási energiává transzformálása révén 
megváltoztatja a kiállított mű aktuális állapotát. 
A folyamat emlékeztethet egy laboratóriumi 
modellkísérlethez; itt is lehetne becsléseket, 
számításokat végezni, hogy miként változik meg 
az elhelyezett műtárgy a kiállítás végére, azon-
ban ez nem jósolható meg teljes biztonsággal, 
hiszen nem lehet előre pontosan meghatározni 
a látogatók számát és a térben való mozgásu-
kat. (Van még egy tárgy, amelyről még inkább 
laboratóriumi környezetre asszociálhatunk: két 
egymásba illesztett Petri-csésze. A két tárgy itt 
úgy forrt egymásba, hogy egyszerre látható ben-
nük egy közös halmaz, mely mindkét tárgy részét 
képezi és egy-egy saját egység is. Ez egyrészt 
utal a kvantumfizikai elméletre, másrészt emlé-
keztet a másik teremben elhelyezett light-boxra, 
amelyen egy színkört, a színkeverés fizikai szem-
léltető eszközét látjuk.) Az elkülönítés, lezárás és 

az azzal párhuzamos lehetőség a vizsgálódásra és analizálásra a kiállítás minden 
elemében megjelenik, ez az, amivel a néző szembesül, amikor bejárja a számára 
kijelölt útvonalat.
A klasszikus bemutatási mód, a múzeumi tárggyá való átlényegítés még egy érde-
kes kérdést felvet. Addig, amíg egy művész adott esetben bekalkulálhatja az általa 
készített műbe az idő múlásával történő változását, alakulását, magyarán az időt 
is az alkotás egyik elemének tekintheti, addig a múzeum mint a tárgyi emlékek 
őrzője az átvétel – leltárba vétel – pillanatában fennálló fizikai állapotot hivatott 
a lehető leghosszabb ideig fenntartani. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy kell-e, és 
ha igen, akkor mikor, restaurálni egy ilyen művet, illetve, hogy ha ennek okán hoz-
zányúlnak a műtárgyhoz, nem változik-e az meg visszavonhatatlanul. 
A múzeumi környezet, a klasszikus kiállítási szituáció egy kitüntetett, s egyben 
távolságtartó helyzetet teremt. Itt különösen tetten érhető ez, amikor egy olyan 
paraván állja utunkat, amelynek résein kukkanthatunk csak be; éppen csak láttatni 
engedi, de nem enged közel a tárgyhoz, amely egy kétfázisú – lentikuláris – rajz a 
falon. A látvány amúgy egy talált, kifakult grafika: felnagyított képeslap egy csen-
des, békés városi parkról. Ha figyelmesen nézzük, akkor felfedezhetjük a két fázis 
közötti egyetlen különbséget: az egyik nézetén megjelenik egy szivárvány, amely 
egyes kultúr- és vallástörténeti értelmezések szerint az elfogadás, vagy éppen az 
összekötés – a szövetség – szimbóluma lehet. A sarokban egy üresen álló szék, 
egy teremőr széke – olyan, mintha a paravánt ő állította volna, hogy addig is távol 
tartsa a nézőt a kiállított műtárgytól, amíg vissza nem tér ismét.
Jól látszik, hogy a kontextus hatására miként válhat egy rajzból, grafikából, egészen 
pontosan egy kollázsból objekt. Az, hogy a rajz nem pusztán vonalak összessége 
lehet egy papír, vagy más hordozó felületén, arra számtalan példa sorakoztatható 
fel Szörényi művészetében, akinél mindig nagyon erős a kontextualizálás szán-
déka. Olyan helyzeteket teremt, amelyek során szélesebbre nyitja az értelme-
zés keretét, ezzel pedig mindig egy egyedi narratíva, egy-egy új történet születik. 
Egyszerű eszközökkel billenti ki a „megszokott” helyzetéből a rajzot, mint kiállításra 
kerülő műtárgyat. Ezt a gesztust mindig az adott térre vonatkoztatva lépi meg. Erre 
jó példa lehet a Trafó Galériában bemutatott Felületi menedék / Refuge int he 
Surface3 című műve, ahol a sorba rendezett rajzokat – amelyek egy-egy építé-
szeti vagy történelmi utalást megjelenítve követték egymást – egy nagyon egy-
szerű, de egyben nagyon hangsúlyos építészeti elemmel, egy frízzel rögzítette a 
falra. Itt több szempontból is sikerült a nézőt egy más típusú befogadásra rábírni. 
Először is a fríz nem a mennyezet vagy fal felső részén futott körbe, hanem szem-

3  Nyomvonal – Szörényi Beatrix és Tibor Zsolt kiállítása, Trafó Galéria, Budapest, 2013. február 8 – már-
cius 24.
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Függelékek (Por és Hamu) / Appendices (Dust and  
Ashes), 2015, vegyes technika © Fotók: Surányi Miklós

Szörényi Beatrix
Felület (Surface), 2015, fa, fém, átmenetes szűrő, polisztirol 
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magasság alatt lett rögzítve. Ezzel sikerült rávennie a kiállítás látogatóját, hogy egy 
vezetett útvonalon – amit ez a körbefutó építészeti elem jelölt ki számára –, közel 
hajolva a rajzokhoz nézze végig, illetve értelmezze a műve(ke)t. Ezzel az installá-
ciós technikával láthatóan másképpen lehet bevonni és az alkotás, a mű részévé 
tenni a kiállítóteret, mintha „csak úgy” felkerültek volna falra.

Az ezen a kiállításon megjelenő egyik, rajzi esz-
közökkel készült mű ehhez képest épp ellenté-
tes helyzetben jelenik meg; ahogy már utaltam 
rá, az itt alkalmazott építészeti elem, a paraván-
fal inkább eltávolítja a műtől a nézőt. A másik 
grafikai alkotás is távolságot tart a nézőtől, de 
ennek inkább az az oka, hogy ez talán a kiállítás 
legzavarbaejtőbb műve. Első ránézésre nehe-
zen eldönthető, hogy a kollázs központi ele-
meként elhelyezett fekete-fehér fotón – egy 
újságkivágatról van szó – mit is látunk valójá-
ban. Keresztelést? Áldozati szertartást? Vagy 
egy születés utáni pillanatot? Persze, ha csak 
egy kicsit is tüzetesebben megnézzük a felvé-
telt, akkor ezek a felvetések, feltételezések rög-
tön abszurddá válnak, hiszen a képen látható 
férfi – látszólag – egy halott csecsemőt tart a 
kezében. A kép valójában egy dokumentumfotó, 
amelyen egy Pompeii feltárása során előkerült 
gyermektest gipsszel kiöntött lenyomatát tartja 
fel, mutatja be egy archeológus. Ezt a nem köny-
nyen befogadható látványt azonban sikerül felol-
dani egy másik kollázs-elemmel, egy rajzfilmből 
kiemelt képkockával, amelyen a főhős minden 
energiáját és erejét bevetve igyekszik tökéle-
tes tisztaságot és rendet teremteni a közvetlen 
környezetében. 
Szörényi Beatrix nemcsak itt a Trapéz Galéria 
terében vesz fel „szuperpozíciót”, hanem a művé-
szeti praxisában, a többnyelvűség eszközkészle-
tével is igyekszik ezt megtenni. Meglehetősen 
széles terepet tud bejárni ezáltal, hiszen a három 
nyelv – a magyar, a német és az angol – elég nagy 
mozgásteret biztosít neki. Ez azt is lehetővé teszi 
számára, hogy a magyart, annak rendkívüli nyelvi 
gazdasága miatt egyfajta alapanyagként hasz-
nálja fel. Ilyenkor a választott témát leíró kifeje-
zések, a jelentéstartalmak sokasága, a „szókincs” 
alkalmas arra, hogy segítségével be lehessen töl-
teni a fogalmi teret, de arra is, hogy határozott 
szembeállítások jöjjenek létre. Ez – a nyelvek 
közötti átjárás – tulajdonképpen a fordítás folya-
mata. Csakhogy esetében ez nem egy egyszerű 
kétirányú útvonal. Kihasználva a „fordítás” jelen-
téstartalmát lehetősége van nézőpontot, pozí-
ciót váltani. „A fordítás kifejezés magyarul nekem 
inkább arra utal, hogy ugyanarról van szó, csak 
egyet fordítani kell rajta. Tetszik nekem ez az 
egyszerű fizikai tett, amire utal, valamit elfordítok, 
más pozícióba kerültem hozzá képest, valahogy 
megváltozott, mert már máshogyan vagy más-
honnan látom. Ezt a művészetben is szeretem 
és sajátomban is törekszem erre, hogy valamit 
el-, le-, kifordítsak ahhoz, hogy utána máshogyan 
tudjam látni, értelmezni, kezelni.”4 Az egymásba 
kapcsolódás, keveredés – de nem feloldódás – 
a kiállítás egyik vezérfonala. „Nincs tiszta állapot, 
csak kevert színek.” 

4  Idézet a művész leveléből. 
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