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5A Biró Mihály ismert grafikus, plakáttervező pénztárcáját megjelenítő,  

104 × 74 cm-es – tehát az eredeti tárca méreteit jócskán megnövelő – fény-
kép továbbviszi az ellentmondásosságban rejlő értelmezési stratégiát.  
A nagyítás révén ugyanis messziről is könnyen felismerhetővé válik a jól 
ismert, először a Népszava 1911-es plakátján feltűnő izmos, kalapáccsal 
lesújtó férfi alakja. A fizikai bérmunkából élők világához azonban a modern 
társadalomnak ebben az időszakában inkább a nélkülözés, a lakhatási 
szegénység, mintsem a készpénzt feltételező bőrtárca juthat eszünkbe.  
Az ellentmondás révén tehát a pénztárca a bérmunka és az elidegenedés,  
a munka világának pozitív pátosza és a korabeli munkásság életszínvonala 
közötti szakadékot teszi emfatikussá. A múzeum belső termében volta-
képpen három, egymással szorosan összefüggő objekt található: az Aréna,  
a Kert és a Ló. A márványból és üvegből készült Aréna, a patkószöggel gaz-
dagon körített Widder Félix-féle lófej-tanulmány (1894), a lóversenypálya 
alakját megformáló, fűvel betelepített modell, s a hozzájuk kapcsolódó,  
1919. március 28-án keletkezett, Palántázás a felásott lóversenytéren címet 
viselő fotográfiáról készített digitális nyomat újfent a térfoglalás két aspek-
tusát mutatja be. Az enteriőr középpontjában álló esemény az úri passzió-
nak minősített lóversenyzés helyét lefoglalja és az élelmezési gondokkal 
küzdő Kommün a palántázással rögtön hasznos térré formálja azt. 
Végül szólnunk kell Albert Ádám kiállításának egyik legfontosabb tech-
nikai-konceptuális eleméről: az appropriációról. Mint fentebb utaltunk rá, 
a kisajátítás, a város tereinek, tereptárgyainak szimbolikus és szó szerinti 
elfoglalása tudatosan volt a Tanácsköztársaság politikai performaszainak a 
legfontosabb eszköze. Albert Ádámnak és a kiállítás kurátorának, Csatlós 
Juditnak az érdeme, hogy a komoly kutatáson alapuló tárlat képzőművészeti 
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1989. november 9-én leomlott a berlini fal, a legfontosabb politikai-tár-
sadalmi változásnak utat nyitva, ami a nyugati világban az elmúlt három 
évtizedben történt. A meghatározó fotográfusként, galériavezetőként és 
kurátorként számon tartott Várnagy Tibor szokatlan grafikai nyelven 
fogalmazott munkái ebben az évben készültek. A műveket 2018 júniusában 
láthatta a közönség a Neon Galériában.
A különleges – biztosan a zen buddhizmus felfedezésével összefüggésben 
kifejlesztett − kísérleti technikával készült, nem sorozatként, hanem egy-
egy téma variációiként készült grafikák, amelyek temperára rajzolt tusgesz-
tusokból, majd a tempera visszamosásával keletkeztek, mai szemmel nézve 
is megdöbbentően frissnek, elevennek hatnak. Szembetűnő tulajdonságuk 
az ókeresztény ikonográfia kisajátításából keletkező nyelvezet használata, 
ami erős kötődéseket mutat a keresztény szimbolika (neo)expresszionista 
törekvésekből ismert használatával. A textualitás az A. R. Penck, illetve 
Louis Soutter archaikus képi nyelvére, vagy akár Captain Beefheart 
erőteljes gesztusaira építő kompozíciók esetében alapvető. Ezek közül a 
legtöbb bibliai utalásrendszert használ: a csodatétel (Lázár feltámasztása, 
csodálatos halászat és kenyérszaporítás-változatok) misztériumát punko-
san kirojtozzák, nyúzzák, tépik, vágják, átragasztják, a hierarchikus képi 
és jelentésbeli viszonyokat kollázs-építő jelleggel, kavargó formákkal 
felülírják, de az ikonoklaszta magatartás mögött éppen a képteremtés, az 
egyezményes jelekből felépülő ikonográfiai szabályrendszerek kialakítá-
sának problémájával foglalkoznak. Várnagy és a Hejettes Szomlyazók, 
amely csoportnak alapító tagja volt, ebben az időszakban fedezték fel Vanyó 
László: Az ókeresztény művészet szimbólumai című, 1988-ban megjelent 
könyvét,1 amely egyértelművé tette a számukra a keresztény művészet 
földalatti létét a kereszténység kezdetén. Az újszövetségi csodatételek 
az ebben való elmélyülésnek köszönhetően kerülnek a lapokra, számos 

1  Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai Szent István Társulat, Budapest, 1988

áthallást biztosítva nem csupán a kultúra 
és a társadalom korabeli rétegzettségével, 
hanem az 1989-es év kelet-közép-európai 
csodaváró hangulatával is. 
Ennek az energiája sugárzik át bújtatott for-
mában ezen az egyébként együtt korábban 
soha nem látható anyagon, amelyből a Látó-
határ című folyóirat közölt többet 1989-ben, 
és éppen a korszakhatár-jelölő hónapban, 
novemberben, néhány grafika pedig látható 
volt a Szomlyazók szintén 1989-ben rende-
zett Frakciók című kiállításán,2 valamint 
a Magyar Nemzeti Galéria Szimmetria és 
aszimmetria című tárlatán.3 A mind egye-
temes történelmi szempontból, mind Vár-
nagy alkotói életében egyaránt kimagaslóan 
intenzív évben ért el egyébként tevékenysé-
gének csúcspontjára a csoport is (mindezt 
alaposan mutatja be a kiállításhoz készült és 
az interneten elérhető4 videonapló, követve 
az alkotó utazásait és kiállításait ebben 
az évben Amerikától Lengyelországon át 
Budapestig). Az eredetileg templomtérből 

2  Hejettes Szomlyazók : Frakciók . Stúdió Galéria, 
Budapest, 1989. március 29 – április 24.

3  Szimmetria és aszimmetria. Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest, 1989. augusztus 16 – szeptember 17., 
kurátor: Beke László

4  https://www.youtube.com/
watch?v=QHXHi48LjKM (utolsó letöltés 2018. 
július 14.)

része kapcsolatot teremt a magával kiállí-
tás tárgyával. Egyszerűbben fogalmazva, a 
Minden a mienk! középpontjában talán nem 
is annyira a Tanácsköztársaság s annak vizu-
ális lenyomatai állnak, inkább a kisajátítás 
fogalmának lehetséges – művészi, politikai, 
kritikai – formái. A szó pozitív értelmé-
ben a kiállítás éppúgy sajátítja ki mondjuk 
Müllner János korabeli fényképeit, Biró 
Mihály plakátfiguráját vagy Widder Félix 
lófejét-tanulmányát, mint ahogyan 1919 tava-
szán a kommünárok elfoglalták Budapest 
tereit és átformálták, átértelmezték szob-
rait és emlékműveit. Ebben az értelemben 
az appropriáció egyszerre politikai és egy-
szerre esztétikai fogalom. Albert Ádám tuda-
tos anyaghasználata világosan rámutat arra, 
hogy a forradalmi képzelet nem önbeteljesítő, 
sokkal inkább önmegsemmisítő prófécia.7 
Persze a szagok győztek most is, de jók voltak 
az illatok is.

7  Vö. Tamás Gáspár Miklós: RAF-nekrológ, in A 
Napló, 1977-1982 (Válogatás), Barna I., Kenedi J., 
Sulyok M., Várady Sz. (szerk.), Budapest, Minerva, 
1990, 195-199.

Albert Ádám
Minden a mienk! (Történelem), 2018, installáció, Widder Félix: Ló tanulmány (1894, gipsz, 64×62×28 cm, Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyűjteménye ), patkószög | 
Minden a mienk! (Aréna), 2018, installáció, márvány, üveg, 195×120×60 cm | Minden a mienk! (Kert), 2018, installáció, digitális nyomat, rozsdamentes acél, fű, 35×60×3 cm  
© Fotó: Kudász Gábor Arion
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eltöltött, a nyugati nyitás első jelei közt értel-
mezhető tartózkodásuk végén, a rezidenciát 
lezáró kiállításukon5 egy (ó)keresztény ritu-
álé újrajátszására tettek kíséretet a gyertyás 
gregorián énekléstől az utolsó vacsoráig, 
vagyis az azt megidéző közös étkezésig. 
A berlini tartózkodás lehetőséget nyújtott 
a kettéosztott város közeli tanulmányozá-
sára: ennek kapcsán született a Neon Galé-
riában kiállított művek falat és vasfüggönyt 
tematizáló másik csoportja. Várnagy grafikái 
leválaszthatatlan egységben élnek fotómun-
káival, és ez a kapcsolat nem marad háttérben 
ezeknek a lapoknak az esetében sem. Erdély 
Miklós Anaxagorasz: A hó fekete (1971) című 
alkotása, amit Várnagy a hazai kreatív foto-
gráfia kiindulópontjának tart, az itt látható 
képek körében is visszhangra talált. Ezt pél-
dául a Milyen hosszú a Vasfüggöny I. fekete-
ségén áttűnő felirata mutatja, miközben a 
széles gesztusokat őrző monokróm felület 
Malevics munkáinak, a szuprematista zéró-
pont egyidejű jelentésteliségének és jelentés-
mentességének reflexiója is. Várnagy művei-
nek ebben a szimmetrikusan építkező, a falat 
középpontba állító csoportjában az illúzió, a 
tiltás, elzárás, elzárkózás, a titok ikszeiben jól 
megragadható a szemiotikai elemmel való 
folyamatos játék, a megosztottság szimbo-
likájával operáló és pszeudo-matematikai 
ábrákra hajazó jelhasználat mélyén (akár 
Erdély Hadititok (1984) című munkáját is 
felidézve) a római tízes, és így a XX. század 
vagy century-felirat vizuális többletjelen-
téssel való ellátásának szándéka húzódik.  
Az irónia iránti fogékonyság sem kerüli el eze-
ket a képeket: a lapokon felbukkanó stilizált 
kígyó-motívum adott bibliai jelentése mellett 
a késő Kádár-korban való létezés abszurdi-
tásának pontos lenyomatát őrzi egy korabeli 
Karinthy poénját megismétlő „inflációs” vicc 
felidézésével a kígyó a fejétől a farkáig mér-
hető hosszúságáról, ami megduplázódik, mire 
odaérünk, hogy a farkától a fejéig is lemérjük. 
Ebben a metaforában találkozik a berlini fal, 
mint jelkép és a kígyó motívuma.
Ugyan a kiállított művek fekete-fehér nyelvet 
használnak, néhány kivétel felfedi, hogy ere-
detileg színekben tobzódva indult el ez a speci-
ális technika. Az új hullámos alapállás jegyé-
ben, ahogy Zuzu-Vető szociálimpresszionista 
képein a lakótelep vagy a traktor, a hagyomá-
nyos képzőművészeti motívumok (például 

5  Stellvertretende Durstende (Sägespäne), 
Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 1989. május 11 - 28.

a Vanitas-jelkép, a koponya) mellett itt is 
felbukkannak a későszocializmus olyan 
kiüresedett, ideológiai díszletté minősült 
jelképei, mint a vörös csillag. Az eg yik, 
Marika néninek címet viselő kép egyenesen 
a hagyományos hierarchikus viszonyokat 
tudatosan és ironikusan felborító családi 
alkotás, amely mindenféle, a későszocialista 
világot fémjelző motívum összehalmozá-
sával készült, keretével kódexlapra vagy 
textilművek szegélydíszeire emlékeztetve, 
a képi összefüggések hagyományos érzé-
keltetését direkt elkerülve. Az alkotó társai 
itt a fiai voltak, a kép pedig eredetileg egyi-
kük általános iskolai tanárnőjének készült. 
Az intim környezet kikerülése a nyilvá-
nosság elé a kiállított művek harmadiknak 
nevezhető csoportjában is meghatározó, 
amelyeknek éppen személyessége üti szí-
ven a nézőt. A Lázár-tematika által játékba 
hozott élet/halál-motívum, az ennek mentén 
megjelenő egyéni és közösségi gyógyítás 
és gyógyulás-téma olyan szubjektív, játé-
kossággal feloldott, de sötét érzelmi álla-
pot-tudósításokkal kötődik össze, mint az 
okos szójátéknak maszkírozott, az egyhan-
gúságot megjelenítő bicikliláncból és stili-
zált, a felismerhetetlenség határáig járatott 
koponyákból építkező Melankólia prékoksz 
című munka, vagy a Kosztolányi Vázlat című 
versére készült lap. 
A szabadon kezelt művészettörténeti motí-
vumok, amelyekből sűrű hálót szőnek ezek 
a lapok, az aktualitás hang ján szólnak. 
1989-nek, az újrakezdés évének a kiemelé-
sével Várnagy munkái lehetőséget adnak 
a mindent átható optimizmusnak, szabad-
ságnak és felülemelkedésnek, ugyanakkor 
a választási lehetőségek gazdagságából 
fakadó csömörnek az átélésére, ami a sze-
mélyes megélés tapasztalatával sugárzik a 
kiállított munkákból. Mai szemmel nézve 
ezek a művek az elszalasztott lehetőségekkel 
szembesítenek, a mával való konfrontáci-
óra hívnak. A grafikák mellett az egyetlen 
kiállított talált tárgy, a Szomlyazók Polák-
Wenger-munkájából6 kiinduló, LÁZÁR-
felirattal ellátott ing felteszi a kérdést, hogy 
harminc év távlatából hogyan is állunk ma 
a csodavárással?

6  Polák venger dva bratanki (installáció), eredetileg 
bemutatva a Wegierska Sztuka Mlodych / Kortárs 
Mag yar Képzőművészeti kiállításon, Centrum 
Sztuki, Varsó, 1987; újra bemutatva: Rüg yfakadás.  
A Hejettes Szomlyazók korai korszaka (1984–1987),  
Új Budapest Galéria, Budapest, 2017. május 31 – 
szeptember 3.

Várnagy Tibor
Melankólia, prekoksz, 1989, tempera, tus, papír, 30×40 cm

Várnagy Tibor
Csodálatos halászat, 1989, tempera, tus, papír, 52×74 cm

Várnagy Tibor 
Csodálatos halszaporítás, 1989, tempera, tus, papír, 44×73 cm

Várnagy Tibor 
Lázár inge, 1989, tempera tus, ing

Várnagy Tibor
How Long the Iron Curtain 3., 1989, tempera, tus, papír, 52×74 cm

Várnagy Tibor
How Long the Iron Curtain 4., 1989, tempera, tus, papír, 52×74 cm


