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Az emlékezet köztes terei
Nyomvonal. Szörényi Beatrix és Tibor Zsolt kiállítása

• Trafó Galéria, Budapest

• 2013. február 8 — március 27.

Tibor Zsolt és Szörényi Beatrix kiállítása egy fogalomra fűzi fel a két művész 

látszólag nagyon különböző tevékenységét. A nyomvonal mint a tér és a művek 

értelmezéséhez adott vezérfonal vagy asszociációs „ösvény”, valamint a rajzhoz 

és az alkotáshoz köthető nyomhagyás ösztöne mellett megidézi a térhaszná-

lat egy hétköznapi jelenségét is — a közlekedésre kijelölt sávok (járdák és utak) 

figyelmen kívül hagyását, az útrövidítéssel, a kanyarok és kerülőutak levágásá-

val előálló ösvények hálózatát. Ez a látszólag jelentéktelen momentum messzire 

vezet: ezek az ösvények a városi kultúra szabályozottságát, az íratlan törvénye-

ket, az együttélés során közösen elfogadott, lassan kialakult kereteket felrúgó 

viselkedés tanúi. Ebben a tekintetben az egyén társadalmi, kulturális szabályok-

hoz fűződő viszonyairól árulkodnak, s ugyanígy, a felfedezés és a kalandozás 

mindennapi kísértéseiről is. Tehát az ösvény a járatlan utak, a nem szokványos 

viselkedés és a gondolkodás metaforája is.

Ha a kiállításon körbenézünk, látjuk, hogy a rajzok nem önállóan, hanem instal-

lációk részeként jelennek meg: Szörényi Beatrix grafitceruzával készült rajzait és 

nyomatait a falon körbefutó stukkó rögzíti. A gipsz szegélydísz jellegéből adó-

dóan egy lineáris, szerkesztett sorozatot hoz létre, ugyanakkor szigorúan kijelöli, 

korlátozza a néző lehetséges útvonalát is. Sokat sejtet az is, hogy a hajdani, ele-

gáns, súlyos kőszegélyt imitáló silány, rövidéletű 

építészeti díszítőelem alkotja az elrendezés 

gerincét. Tibor Zsolt bútorlapokból és modu-

lokból összeszerelt tárolókba, polcrendszerekbe 

helyezi a rajzait, különféle tárgyak, fotók és egy 

videóloop társaságában. Az összes tároló görgő-

ket kapott, így a variálhatóság, átrendezhetőség 

nem csak a szabványelemekből adódik, hanem 

az elmozdítás lehetőségéből is. A két művész 

installációja összetetten refektál egymásra.  

A gipszstukkó és a moduláris építkezés egyaránt 

kódolja az ideiglenességet, a művek tematiká-

jától függetlenül is felébresztik a mulandóság 

érzetét. Szintén egy ilyen közös pont a mobili-

tás és a variálhatóság, amely — különösebben 

mélyebb elemzés nélkül is — feltűnik Szörényi 

munkáin, például a részeire szedett órát vagy a 

szállodai bőröndszállító kocsira helyezett mon-

dattöredékeket és szavakat ábrázoló képeken. 

A nyomvonal szerint haladva a galéria tere maga 

is felfogható úthálózatként vagy városrészként, 

ahol a jól felismerhető építmények tájékozódási 

pontokat kínálnak. Közöttük szabadon hagyott 

sávok húzódnak. Ha el akarunk jutni egyik hely-

től a másikhoz (mondjuk Tibor Zsolt Menedé-

kétől a Muszeionba), haladhatunk — két pont 

közötti legrövidebb utat választva — toronyiránt. 

Távoli helyeket, jelen esetben rajzokat, fotókat, 

hétköznapi tárgyakat és képzeteket rendelünk 

így egymás mellé. A „legrövidebb út” legtöbb-

ször nem esik egybe a járdával vagy úttesttel: 

Szörényi Beatrix
Felületi menedék, 2013
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Szörényi Beatrix és Tibor Zsolt
Nyomvonal, 2013, kiállítási látkép, © fotó: Surányi Miklós

Tibor Zsolt
muszelon, 2013, installáció, © fotó: Surányi Miklós
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általában kitaposott ösvények, amelyek olyan 

területeken vezetnek keresztül, ahol talán nem 

is lenne szabad áthaladni. Persze logikus lenne, 

ha a legrövidebb út jelentené egyúttal az „elfo-

gadott” és a „szabályos” irányt is, de hát a tör-

ténelmi és társadalmi fejlődésnek éppen ezek a 

kerülőutak a sajátosságai. Választhatunk persze 

a közlekedésre egyezményesen kijelölt útvonalat 

— vagyis kerülőutat — a tér bejáráshoz. Ezeket 

is mi magunk állítjuk össze az adott lehetősé-

gek szerint: minden út elágazik, új konstelláci-

ókat kínálva fel, így időben és térben szörfölve 

mindig arra fordulunk, amerre asszociációink, 

érzéseink vagy szándékaink tovább irányítanak 

a még látható felületek között. A rejtett ösvé-

nyek és a kijelölt utak közti döntés azonban nem 

önkényes, hiszen az előbbihez szükséges már 

bizonyos helyismeret. Azaz tisztában vagyunk 

az irányokkal, átlátjuk a csomópontok és lehe-

tőségek hálózatát, így függetlenek vagyunk az 

útjelző tábláktól.

Ha pedig nem bízunk tájékozódási képessé-

günkben, még mindig használhatunk térképet, 

pontosabban kiállítás-vezetőt, amely már elne-

vezéseket és javasolt sorrendet is tartalmaz.  

Ha térképpel a kezükben — felülnézetből — 

tekintünk erre a tájra, akkor Tibor Zsolt táro-

lókból épített raktára kap főszerepet, mellette 

pedig diszkréten, egy-egy megszakítással fut 

végig a falon Szörényi Beatrix történelmi tab-

lója. A raktár mint „idea” dereng az installáció 

fölött, azonban már csak töredékei, elmosódó 

körvonalai láthatóak: Tibor megidézi a rendszer 

lehetőségét, felépíti a polcok hálózatát, kijelöli 

a témákat, majd megnyitja ezt a zártságot és 

átrendezhetővé, sebezhetővé teszi. A kanonizált 

tudás és a gyűjtemény klasszikus eszménye a 

Tibor által megidézett Muszeionban összegződik. 

Ez az intézmény Alexandriában, az ókori-hellén 

világ szellemi központjaként az emberi tudás 

összegyűjtését tűzte ki célul, és a gyűjtemé-

nyezés szerepét messze túllépve a tudományos 

kutatás, a rendszerezés, a (szöveg) kritika egy-

ségét teremtette meg.1 A rendszerezés — mind 

fizikai, mind szellemi téren — gyakorlati szük-

ségszerűség, követelmény a tájékozódáshoz és 

a gyűjtemény használatához. Tibor Zsolt önálló 

tárlóiban (Menedék, Rend, Remény, Muszeion) 

rejtélyes rend uralkodik, mintha egy ismeretlen 

kultúra sajátos szempontjai érvényesülnének.  

A Muszeion lecsupaszított, kulisszaszerű épüle-

tének fényképén, az üres képkereten, egy klasz-

szicista épület vetületi ábráján végigtekintve az 

emberiség közös tudásának eszméje romként, 

építési területként jelenik meg. A tartalom nél-

küli keret és az összefüggések nélküli töredékek 

nem teszik lehetővé egy világkép vagy tudás-

1  Spiró György: Fogság (Magvető Kiadó, Budapest, 2005) 
című regényében érzékletes leírását adja ennek a 
Muszeionnak.

rendszer koherens rekonstruálását. Amíg a Muszeion őrzi a rejtélyt, addig a  

Zárvány plexilapok közé szorított világában a klisékké szelídült politikai szimbó-

lumok és heraldikai jelek túlságosan is átlátszóvá válnak. Könnyen felismerhető 

valódi céljuk, a hatáskeltés szándéka, ami egyúttal semlegesíti is a tartalmat.  

A heraldikai jelek, a zászlók, ágaskodó állatok vagy a babérkoszorú a magasztos 

eszmék nélkül csak hétköznapi giccsek: egyenrangúvá válik a kézimunka és  

a magyar címer. 

Tibor Zsolt alapvetően mellérendelő, töredékekből és asszociációkból építkező 

munkáival szemben látszólag támaszt jelent Szörényi Beatrix installációja.  

A tabló illeszkedik a múzeumi kiállítás-rendezési gyakorlatához, mely az olva-

sás irányával megegyező, balról jobbra haladást követi, ezáltal egyértelműen 

kijelöli az indulási és a megérkezési pontot térben és időben. Az időbeliség és cél 

képzetét megjelenítő történelmi nyomvonal azonban a művek időtlenségén és a 

múltat fikcióvá alakító képeken itt is megbicsaklik, amit a Felületi menedék cím is 

tükröz. Lenin holttestének fényképe a Holdon sétáló Neil Armstrongé mellett,  

Tibor Zsolt
zárvány, 2012, © fotó: Surányi Miklós
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az általuk képviselt eszmék és birodalmak valódiságát teszik kérdésessé.  

A különböző tárgyak cserepeiből összeállított tökéletes formájú váza (amely 

rajzon és tárgyként is megjelenik) pedig a (történelmi) narratívák szerkezetére 

mutat rá: eredeti környezetükben és idejükben különböző elemek mozaikszerű 

összeépítéséből áll elő a történet. Amelyik töredék nem illeszthető az elképzelt 

keretbe (jelen esetben a váza alakjához), és nem dolgozható össze egy másik 

darabkával, az egyszerűen kimarad. Szörényi visszatérő motívumai, az emlék-

művek is felbukkannak a sorozatban: ledöntve, becsomagolva, esetleg csak a 

hűlt helyükkel, mellettük elhagyott monumentális emlékhelyek fényképei és raj-

zai. Ezek révén Szörényi a történelem értelmezését a köztérhez kapcsolt politi-

kai rítusok és a közös emlékezet működésének irányába tágítja. Az emlékművek 

különösen alkalmasak a történelmi fikció megjelenítésére, hiszen a megegyezés 

által előálló és az állami reprezentációval megerősített és alátámasztott közös 

múlt tudata teremti meg jelentésüket és státusukat. Szörényi újra kiállított Your 

Consent is My Strenght (Az én erőm a ti egyetértésetek) feliratú gipsz reliefjén az 

egymásba kapaszkodó, kezüket összekulcsoló sematikus figurák tartalomnélkü-

lisége áll szemben a megegyezésen alapuló közös jelentéssel. A múlt újraírása és 

(re-)konstruálása ugyanilyen hangsúlyosan jelenik meg néhány talált kép témája 

kapcsán is: így a bulgáriai Buzludzha monumentális emlékműve esetében, amely 

ugyan a bolgár állam alapításának 1300. és a 

törököktől való függetlenség 90. évfordulóján 

nyílt meg 1981-ben, de mégis az ország „szovjet 

jövőjét” szimbolizálta, jelenítette meg.  

Az 1989-es váltás óta elhagyott komplexum 

bejáratán évek óta virít a vörös „Forget your 

past” graffiti, amely konkrét valóságával írja 

felül a több évtizedig érvényes történelmet. 

Szörényi történelmi tablójában nincs különb-

ség a Nemzeti Színház szoborparkjában víz alá 

süllyedt klasszicista épület, a buzludzhai szovjet 

emlékmű és az egykori homlokzatot kulissza-

ként őrző új épület között, mindegyiket felülír-

hatja egy másik értelmezés vagy kor. 

A kiállításon a valóság töredékei vesznek körül 

bennünket, hétköznapi életünkből ismert tár-

gyak és eszközök, emlékművek, épületek, vala-

mint ezek ábrázolásai. Az egyéni és a közösségi 

emlékezet térképét, annak szerkezetét és 

működését teszik láthatóvá a művészek. Ha 

eszerint értelmezzük a kiállítás egészét, akkor 

a megismerési és értelmezési folyamat leké-

pezése válik láthatóvá, amint a tudat kódolja, 

raktározza, előhívja, dekódolja és újrarendezi a 

mindennapi környezetre vonatkozó tényeket és 

tanult információkat. Ez a folyamat pedig nem 

egyirányú, szabályozott vagy objektív.  

A szubjektív elemek mellett azonban a külön-

böző egyének elképzeléseinek és gondolatainak 

van olyan közös metszete, amelyben a többség 

osztozik. Ezek olyan fontos tájékozódási pon-

tok, útvonalak és határok, melyek egy közös 

kulturális tudáskészletet és gondolkodásmódot 

rajzolnak körül. Az emlékezetben azonban az 

egyes információk nem állnak össze egy teljes 

vagy koherens képpé. A biztos pontok közti 

teret a tudatunk tölti ki. Pléh Csaba megfogal-

mazásában: „az értelmező rutinokat rávisszük 

mindenre, ami ér minket, így válik a világ kohe-

renssé”.2 Ezzel az értelmezői háttérrel pillantva 

a kiállításra, felfedezzük Tibor Zsoltnál az 

egyéni tudat emlékekre, képzetekre, tapasz-

talatra épülő szubjektív rendszerét, Szörényi 

Beatrixnál pedig a történelmi emlékek, isme-

retek és a lineáris történelemértelmezés által 

kirajzolt idő és történelemkonstrukciót. A köz-

tes tereket pedig mindenki saját tapasztalata, 

világnézete és hétköznapi értelmezői gyakor-

lata szerint töltheti meg. 

A szerző a cikk írásának idején az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Kállai Ernő művészettörténészi-műkriti-
kusi ösztöndíjában részesült. 

2  Pléh Csaba: Az elbeszélt történelem a pszichológiában. 
Előadás az MTA Filozófiai és Történettudományok 
Osztályának 2000. május 3–4-én tartott A történeti 
helyzettudat alakváltozásai című tudományos ülésszakán. 
Idézi Letenyei László: Településkutatás. L’Harmattan-Ráció 
Kiadó, Budapest, 2004, 162.

Szörényi Beatrix
Felületi menedék, 2013, (részlet), © fotó: Surányi Miklós

Tibor Zsolt
big sunday, 2011; Expedit (kontroll), 2013, © fotó: Surányi Miklós


