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foszlány – „annak térkép e táj”. Az asszociációnk talán 

a művészben is felmerült.

A tér másik szegletében egy védőháló, meg egy védő-

ruha; valós tárgyak szimbolikus jelentéssel felruházva, 

mert az élet célja a védekezés. Nem sorolom, mi ellen; 

röviden: minden ellen.

Molnár Judit Lilla kiállítása kérdések és lehetőségek 

özönét zúdítja a nézőre. A művész egyszerre játékos, filo-

zofikus és nőies. Abszurd játékot űz önmagával és ve-

lünk, szerepet vállal, és szerepbe kényszeríti nézőit is, 

létkérdéseken filozofál, majd nőies leleménnyel másra 

tereli a szót, próbára téve mindannyiunkat. Az a nőies 

gesztus és attitűd, mellyel megfosztja a katonai kelléktár 

egyes darabjait azok valós és komoly szerepétől, Szenes 

Zsuzsának a múlt század hetvenes éveiben készített, 

gyapjútűzéses hímzéssel készített gázálarcát és katonai 

őrbódéját juttathatja az eszünkbe. Molnár női rafinériá-

val bánik el a férfivilágból kölcsönvett rekvizitumokkal, 

s egyben kiradírozza azok férfias komolyságát. Minden 

darabja érzékenyen, finoman és precízen kidolgozott; 

a parafa világtérkép, a lebegő darts-nyilak gipszután-

zatai, a varrott és hímzett műanyag ruhák, a fotók és 

akvarellek. 

A kiállítás központi motívuma és szimbóluma a tér-

kép. A térkép, amely állandó része a végtelen hírfolya-

moknak, melyek azt taglalják, hogy hol és mi történik 

a világban. A térkép, amely papír formájában kezd ki-

menni divatból, akárcsak a nyomtatott könyv – sokan 

már használni sem tudják –, helyette GPS-ek mondják 

meg, merre tartsunk. Talán az életút megtételéhez is lesz 

majd egyszer egy GPS. De addig marad a menni vagy 

maradni bizonytalansága, és a félelmek. Fél, aki megy 

és fél, aki befogad. 

Végezetül pedig egy Hágában élő, kivándorolt fiatal 

költő, Szita Szilvia Térkép nélkül című, ide illő versének 

első és utolsó strófáját szeretném felolvasni:

Volt májusban az a kirándulás,

nem oda vitt, ahová vártam.

A tó se lett meg, pedig megígérted,

tisztás villant az erdő határában.

[…]

A felmerülő gesztusokat közben

megtenni vagy nem tenni meg újra.

Találkozni reggel, a megállóban.

Térkép nélkül lépni rá az útra.

NAGY T. KATA L IN

NAGY OKTÓBERI SZÓFOSÁS,
avagy Lenin gyöngyharmatos 

üdvözlete 1917-ből – csoportos kiállítás

2017. november 16. – december 24.

A szófosás unalmas és fárasztó. Mindig az, s elleplezi 

a dolgot, miről fossák… A valódit, az eseményt, a törté-

nést és a történetet. Unalmasságával, bőbeszédű sem-

mit mondásával, mellébeszéléseivel és hazugságaival öli 

a hirdetett gondolatot, tettet, érdeklődést. Egy torz jelen-

be fojt eltorzított múltat, és szertefröcsögő valósága is 

ténnyé torzítja a hamisat. Ha dialektikusan szemléljük e 

nemes matériát – ha nem éppen szemünkbe fröccsen –, 

megállapíthatjuk, hogy az emberiség története nem más, 

mint szófosások története. Hihetjük, hogy benne élünk, 

s kényszerűen tudomásul vesszük, hogy amiről sokat 

beszélnek, az nincsen. Aki meg nem, leli kedvét – ben-

ne… (Hogy jókedvét vagy sem, az meg immár mindegy.)

Hogy lehet-e a szófosásból kiállítás – nem kérdés. 

Tapasztalat. Támogatott bőven, eltűrt meg néhanap. 
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a centenáriumra készült alkotás, könnyen felismerhető 

a sallangmentes esemény. Nem ünneplésre méltó, de em-

lékezésre kényszerítő.

A MMG-ben kiállított munkák – mindenféle megbe-

szélés nélkül – nincsenek távol egymástól. Nagy részük 

talált tárgyakból (ready made) építkezik, és nem bol-

sevik vagy antibolsevik mítoszok sokadik illusztrációi, 

hanem „szófosás-dokumentumok”. Fazekas az Etnán 

Szombathy Bálint elhíresült plakátjával az 1972-es ak-

cióra reflektál, Szlaukó László gyufái pedig nemcsak 

a forradalom lángját lobbanthatják fel, de négy percre 

– egy Lenin-dal erejéig – Sztálin fekete gyertya-büsztjét 

is. Serfőző Magdi permanens vakondja Christopher Lori 

keresztet vető asszonykájára hajaz. Milorad Krstić szó-

fosásra rajzolt könyve és Kopács-Kovács Hypokricium-

előállító eszközrendszer-konglomerátuma ugyanazon 

folyamat végpontjai. Bogdándy Szultán csontégői is leg-

inkább a gulágon vetnek lágy árnyékot az ott fellelt kalan-

dos sorsú nagykalapácsos emberre… A kiállított munká-

kat is tartalmazó, 100 számozott példányban elkészült 

noszf-emlékkönyv már ma ritkaság, és évek múlva talán 

egyetlen forrása lesz a magyarországi centenáriumnak. 

Ha még érdekel valakit… 

RŐCZE I GYÖRGY

Az meg, ha az éppen aktuális feledés homálya fedi el 

régen volt nimbuszát, talán még érdekesebbé teszi al-

kotónak s nézőjének a bele-visszatekintés kalandját. 

Különösen, ha centenáriumi az alkalom. Míg őseink-

nek kijutott a felebaráti szeretetből, a szabadság–egyen-

lőség–testvériségből, az isten–haza–családból – az elmúlt 

„rövid” évszázadnak maradt a nagy októberi. No nem 

az esemény – az orosz revolúció pár hónapja –, hiszen 

kevés dolog rúgott akkorát a történelmen – s minden 

emberen külön-külön –, mint az az októberi. Nagyot. 

Politikai és társadalmi, etikai és esztétikai értelemben 

is. Tudatilag. Itt is – ott is. Ki közelebb állt, jobban érezte 

erejét fenekén, ki távolabb, tán pofára esett – és volt, ki 

egyenest a mézes bödönbe. Ki meg fordítva állott, hát 

azt meg tökön… De a rúgás egész világra szólt! Emlékez-

tek is az eseményre most, a 100-adikon – hol hangosan, 

hol ímmel-ámmal, máshol meg csendben a szófosásra. 

Ezt tette a Mersz-klub és a Magyar Műhely Galéria októ-

beri kettős kiállításával. 

100 éve volt a nagybetűs NOSZF – Leninnel meg 

Aurórával ékes, és valóságát hiteltelenné dicsőítette 

a század. A kisbetűs noszf (Nagy Októberi SzóFosás) 

kiállítás viszont éppen a szófosás ábrázolásával szaba-

dítja fel a századot horrorba-komédiába taszító revolúció 

valóságát. Mi maradt a Nagy Októberiből? – a kötelező 

ünnepélyekből, a dicső hősökből –: a taps, éljenzés és 

zászlólobogtatás… A kis bolsevik puccs, Lenin kopasza 

meg Marx szakálla, a „múltat végképp eltörölni” vágya 

és a szófosás. Az emlékek diszkrét bája feledhetetlen 

pillanatokat idéz a mára betiltott jelképeivel, retoriká-

jával és demagógiájával. Mi meg csak itt tobzódunk a ha-

zudott szebb jövőben! A többit elvitte az idő, megette 

a fene, vagy csak egyszerűen elkopott a világ proletár-

jaival együtt, kik az egyesülés helyett individuumokká 

nemesedve „önmegvalósították” tömeg-magukat. A well-

ness-hétvége mégiscsak jobb az osztályharcnál… 

A kiállító művészek is benne éltek a mítoszban, 

mások meg tanultak róla – ki így, ki úgy, ha érdekelte 

éppen. A forradalom és mindenféle interpretációi mára: 

ready made bármelyik. Válogathattak a „hiteles” elmúl-

takban, mint a szupermarketek polcain. NOSZF meg 

akadt bőven: a neves nap alkalmából osztogatott kitün-

tetések, csillagos oklevelek, rangok és cafrangok, jelvé-

nyek és jelképek. A karéneklős dalok, a végigröhögött-

kussbahallgatott szovjet himnusz is az enyészeté. 

Negyedszáz művész szerepelt a két kiállításon, ha-

táron innen és túl, munkáikkal emlékezve-bizonyítva, 

hogy az a NAGY OKTÓBERI SZÓFOSÁS betakart hatalmat 

s népet egyaránt. Ki-ki tette dolgát… A kiállító művészek 

se mást, akik a ’70-es, ’80-as években már megfogalmazták 

a szófosásról alkotott véleményüket. És mivel akkortájt 

nékik a nagy októberi jutott – hát arról. Kiállított mun-

káik azért méltók a figyelemre, mert a szófosás mögötti 

esemény centenáriumán a megélt-túlélt-elmúlt szófosás 

„ködfüggönyén” át fogalmazzák meg az aktust. Ábrázol-

ják azt a megtapasztaltat, hogy nem érvényes a „hiszem, 

ha látom” világa, mert a legtöbb láttatott – nem érvényes. 

Fikció. „Látom, de nem hiszem…” – felesel a hittel a tény, 

s ténynek ellene szól a hit! Az alkotók újrahasznosítják 

az eseményt és önmagukat. Munkáik mögött, melyek leg-

többje nem egykor volt „ellenzékiségük” hordaléka, hanem Sz
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