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• A nyom működési mechanizmusának fontos része a hátramaradás utáni 
kódolás. A tudatosan vagy néha csak esetlegességi faktorok alapján kevésbé 
kódolható nyomok is minden esetben mementóként maradnak az utókorra.  
Az urbánus városi közterek legjellemzőbb kódolásra váró felületei a gyakran 
illegálisan az épületfalakra fújt „itt jártam” graffiti gesztusok. Az ilyen hátra-
hagyott jelek aztán társadalmi megítéléstől függően továbbélésre vagy eltű-
nésre kárhoztatnak. De a pro és kontra álláspontoktól függetlenül egy dolog 
egészen biztos: köztéri létük által minden esetben relációba kerülnek az utca 
emberével. Michael Maffesoli kifejezésével élve az ilyen megnyilvánulások 
olyan összetartó erőként működhetnek, amelyek a valamiben osztozás érze-
tét keltik, vagyis kapcsolatokat hoznak létre1. Az összetartó erő koherens lehet 
mind az elutasítók, mind pedig a nyomokat üzeneti szinten kódolók közössé-
gén belül. A firkákat olvasni tudók alkotják a beavatottak közönségét. Szá-
mukra a vizuális látvány egy egyezményes tudással is kiegészül. Ők azok, akik 
tudják, hogy ki, mikor, miért, milyen néven fújta az adott firkát, valamint azt is, 
hogy mi a pontos üzenete. 
A kiállítás a dokumentum műfajának többféle megközelítési módját ötvözi.  
A Tökmag Gruppo alkotói a begyűjtött anyaghoz részben valamiféle 

„barkács-antropológiai” magatartással viszonyultak. Ennek demonstrációja a 
dokumentatív fotóanyag, valamint a képek készülési helyszíneiről sematiku-
san megrajzolt, jegyzetekkel ellátott térkép. Felderítő munkájuk legalkalma-
sabb helyszíneinek Miskolc jelenleg is lakott panel tömbjei, illetve a városköz-
ponttól eltávolodva, a mára már lakatlanná vált egykori lakó- és gyárépüle-
tek bizonyultak. Ezeken a területeken a firkálás napjainkban is reneszánszát 
éli, és az olyan íratlan szabályoknak köszönhetően, mint a máséra fújni tilos, 
a falakon lévő firkák mellé évtizedek óta újabb és újabb generációk tagelnek. 
Ezért aztán az idők során laza képi szövetté alakult falfelületek kordokumen-
tumokként is felfoghatóak. 
A talált murális rajzokat az alkotók három egymást metsző halmazba sorol-
ták: szubkulturális identitás deklaráció, állásfoglalás/protest, illetve a l’art 
pour l’art. A rendszer kigondolói a szubkulturális identitás deklaráció fogalma 
köré csoportosították a leginkább a kezdő graffitisek szárnypróbálgatásainak 
némileg csiszolatlan, halvány intenciókkal bíró vizuális lenyomatait, vagyis az 
egy-egy jelenlét manifesztumaként hátrahagyott legegyszerűbb, falra fújt 

1  Michel Maffesoli: La contemplation du monde (Tűnődések a világról), Grasset, 1993

gesztusokat. Ezzel ellentétben a másik két halmaz elemei már nem csak a 
szubjektum öntörvényű nyomhagyására, hanem az aktuális politikai, zenei 
vagy akár a bulvár köznapiság magasabb képi szinteken történő megjeleníté-
seire is irányultak. 
Az alkotók ugyanakkor reflektív viszonyba is kerültek a begyűjtött anyag-
gal: reflexióik a témára hangolt, saját intenciók alapján létrehozott alkotások-
ban testesültek meg. A lokális falfirkagyűjtés bemutatásához igazodva ezek 
a művek szintén csak fotón és videón, dokumentált formában voltak láthatók. 
A kiállított munkák bemutatásának ezt a módját, az igazodáson túl, a firkák 
graffitis újrafogalmazásának tér-idő horizontja is indokolttá tette. Az egyet-
len kérdőjel a habkartonra kasírozott printek bekeretezésének szándékával 
kapcsolatos. Az alkotópáros a begyűjtött murális művekből egy-egy ikonikus 
részletet, formát puritán közegben újra rajzolt. A kiállítótér bejárattal szem-
közti falára egy ilyen ikonikus fekete halálfej került. A bemutatott munkák 
mellett a létrejöttükhöz szükséges eszközöket is kiállították. Ezek a haszná-
lati helyzet kiindulási pontját szimuláló „ready made”-k lettek az enteriőr talán 
legbizarabb tárgyai: a posztamensek közül a középsőre egy fehér gumilab-
dát, a két szélsőre pedig egymással szembe egy-egy pár tornacipőt állítottak, 
orrukra ragasztószalaggal felerősített neolux festékes dobozokkal. Bár az esz-
közök a videó képkockák magyarázó kísérői, a tárgyegyüttes önállóan is gaz-
dag asszociációs mezőnek nyitott teret. 
Az illegális falfirkákkal ellentétben az alkotópáros szofisztikált birtokbavétel-
lel hagyta hátra jelenléténeke nyomát az utókorra. Miskolcon töltött idejük 
emlékét egy gerilla akció, az alkotóház főhomlokzati falára helyezett márvány 
emléktábla őrzi. Az akciót, a készítő portréjával együtt, szintén dokumentált 
formában láthattuk. 
A kiállítás, amellett, hogy lokális problémák kérdésfelvetéseire keres válaszo-
kat, megidézi a graffitis műfaj nemzetközileg is koherens közegét. Az ameri-
kai hip-hop stílusnak csakúgy elengedhetetlen része a rap zene, mint a graffiti. 
Sőt, a rap esztétikai legitimációja szinte elválaszthatatlan a graffitiétől2. Talán 
ezért sem véletlen, hogy a kiállítás nem egy szokásos megnyitó beszéddel, 
hanem egy helyi rap előadó performansszával nyílt meg. És, hogy a történet 
kerek legyen, az előadó maga is tagel néha a miskolci falakra.

2  A témáról Richard Shusterman több tanulmányt is írt a Pragmatista Esztétikában 
(Kalligram, Budapest-Pozsony, 2003).
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