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„A direkt személyesség, az egyes szám első személyű képi narráció itt átfordul 
többes szám első személybe, nem a konkrét történet a lényeg többé, vagyis 

nem az, ami vele történt, hanem az, ami mindnyájunkkal.”1

A hazai és a nemzetközi kiállítóterek aktuális hívószava egy ideje az emlékezés, 
amely a legtöbb esetben történelmi, politikai és vallási kontextusban vizsgálja 
a képzőművészet lehetséges reflexióit. A szentbékkállai Pegazusból Óbudára 
érkező Emlékek tava című kiállítás2 azonban egy igazán örökzöld témát: a Balatont 
állította az emlékezés fókuszába. A hazai táj konstans részét képező kékeszöl-
des fluid esszencia, a hungarikum-gyűjtemény azon darabja, amelynek egyetlen 
cseppje is képes az emlékezés elixírjeként működni. Varázslatának kiszámítha-
tatlan faktora pedig az a titok, hogy kire, mikor és hogyan hat, hathat és hatott 
a Balaton folyton alakuló vizuális környezete, időről időre aktualizált nemzeti és 
nemzetközi propagandája, a generációk óta változatlan part menti kulinária és  
a dinamikusan cserélődő közönség. 

1  Tóth Krisztina költő gondolata, amely Moizer Zsuzsa kiállításának megnyitóján hangzott el. A szöveg-
rész nyomtatott változatban az Emlékek tava című csoportos kiállítás Moizer Zsuzsa festményét kísérő 
falszövegében volt olvasható. 
2  Emlékek tava. Pegazus fogadó, Szentbékkála, 2015. július 11 – szeptember 6. Kurátorok: Bódi Kinga, 
Farkas Zsófia. Képzőművészek: Antal Balázs, Czene Márta, Csáky Marianne, Gruppo Tökmag, Kovács 
Olívia, Moizer Zsuzsa, Pályi Márk – Fischer Judit, Soós Károly – Sárai Borbála Luca, Szabó Eszter, 
Szász Lilla, Tibor Zsolt, Vécsei Júlia. Költők: Fehér Renátó, Hevesi Judit, Sirokai Mátyás, Szőllőssy 
Balázs, Závada Péter 

A hatások értelemzésének újabb színezetet ad, 
hogy a kiállítás az emlékezés mozaikjait nem 
elmesélt Plattensee-történetekből építi fel – bár 
kezdetben nyilvános felhívást is közzétettek a 
kurátorok –, hanem megélt és megfigyelt hatá-
sok alapján létrehozott képzőművészeti és iro-
dalmi reflexiókból. Így férhetnek meg egymással 
a családi nyaralások pillanatfelvételei és Kádár 
alakja, a szocializmus emléktárgy-kultúrája és 
a hazai nyaralásipar társadalomkritikus iróniája, 
vagy a szubjektív és az objektív közösségi emlé-
kezet valós és fiktív tárgyai. A kurátorok rende-
zési elvének köszönhetően a kiállítótérben nem 
csak a különböző aspektusok, hanem az idősíkok 
is montázsszerűen keverednek egymással. 
Csendes kontemplációnk során elsőként a szo-
cializmus esztétikáját és kultúrpolitikáját idéző 
tárgyhalmazban merülhetünk el. Itt szórakoz-
tató kontrasztot teremt, hogy a kiállított művek 
között egyaránt szerepel feljavított ready made 
és régire hajazó vadonatúj tárgy is. A Gruppo 
Tökmag szerzőpáros Vegyes apartmanérzet 
(2015) című installációjának fókuszában a tőlük 
megszokott kodályi és bartóki motívumkész-
let-gyűjtés Balatonra is aktualizálható elemei 
állnak. Az installáció hangsúlyosabb darabja a 
szocialista esztétika egyik ismert motívumából, 
a nagyvárosi művelődési házak és a vidéki kerí-
tések vasrajzainak átköltéséből született, kortárs 
színűre festett geometrikus léckerítés-kivágat, 
amelynek az eredetihez hasonlóan elmaradha-
tatlan része – az ezúttal felirat nélküli – „A kutya 
harap” figyelmeztetés sötét kutyaprofilja. Ha a 
tiszta képletű átköltésben szeretnénk némi logi-
kai errort találni, akkor érdemes lenne elgon-
dolkodni azon, hogy a nyaralóövezetek rajzolt 
kerítésornamentikáin hányszor láthatjuk ezt a 
táblát feltűnni? Az installáció részeiként a léc-
kerítés színvilágához igazodnak azok a régi-új 
fajanszok, amelyek a nyaraló enteriőrök sublódra 
állított, Gorka Lívia által tervezett vázáit idézhetik 
emlékezetünkbe. 
A fiktív tóparti apartman-esztétika után a fotog- 
ráfus Szász Lilla Balatonaliga, 8171 (2015) című 
múltkutató installációjának valós hivatkozások-
kal teli, Kádár-kori titkos szentélyébe léphetünk 
át. Az installációként berendezett tér az egy-
kori balatonaligai pártüdülő mára tökéletesen 
amortizálódott moziterme, ahol Szász látoga-
tásakor a földön szétszórva két bizonyító erejű 
filmlistát talált. Az 1983 júniusára és augusztu-
sára dátumozott oldalakat a MOKÉP speciálisan 
a pártvezetők számára állította össze azokból a 
nagyközönség számára betiltott filmekről, ame-
lyeket harminckét évvel ezelőtt az aligai moziban 
az elvtársak zártkörű szórakoztatására vetítettek. 
Az installáció a talált listákon keresztül a 3T kor-
szakának ellentmondásos működésére irányítja 
rá a figyelmet, és még egy szem- és fültanú visz-
szaemlékezését is integrálta az alkotó. Németh 
József több mint harminc évig dolgozott 
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Gruppó Tökmag (Kovács Budha Tamás, Tábori András)
Vegyes apartmanérzet, 2015, installáció © Fotó: Rosta József
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villanyszerelőként a pártüdülőben, Szásszal foly-
tatott beszélgetésében így emlékezett a mozi 
működésére: „A mozi. A titkos mozi is ebben az 
épületben volt. Kádár János szerette a filmeket. 
Minden héten egy estét mozizással töltött Aczél 
György és néhány más vezető társaságában a 
Központi Bizottság filmtermében. A filmeket 
Aczél György és az emberei választották ki. Sok 
filmet csak néhány kiválasztott elvtárs kedvéért 
hozattak be Nyugatról, mivel előre tudták, hogy 
azokat tartalmuk miatt a nagyközönségnek úgy-
sem fogják bemutatni. Néha mi is belenéztünk… 
akkor volt a Halálfejesek, meg a Szelíd motoro-
sok… A gépészt ismertük, ő mondta mindig, hogy 
épp mit fognak vetíteni.”3 
A Kádár-kor design ajándéktárgyai felett eljárt 
időre reflektál Soós Károly és Sárai Borbála 
Luca porcelán-szettje. A Kádárkori hollóházi 
emléktárgy a siófoki Auróra Hotelből (2015) 
címre keresztelt készlet vázájának és tányér-
jának felületét a korszerűség új fuvallataként a 
Googlemaps-ről letöltött látképekkel aktualizál-
ták az alkotók. 
A következő teremben Szabó Eszter akvarellje-
iből és videóiból finom, ám nagyon éles társa-
dalomkritika rajzolódik ki. Az internetről gyűjtött 
amatőrfotók alapján húsbavágó iróniával meg-
festett hősök az elmosódott vonalak ellenére 
nagyon is ismerős figurák: ők a magyar való-
ság mindennapjainak arctalan kispolgárai, aki-
ket Szabó figyel a metrón, a bevásárlóhelyeken, 
utazások közben, és sztereotip jegyeiket lekop-
pintva a felismerhetetlenségig redukáltan művei 
főszereplőiként ábrázol. Jelen munkáiban4 bala-
toni nyaralóingatlanok hirdetési fotóira festette a 
korábbi munkáiról már jól ismert figurákat, akik-
ről nehéz eldöntenünk, hogy épp az ingatlan 
elhagyása előtt álló költözők, vagy már újonnan 
beköltözött tulajdonosként birtokolják a teret, 
melyekben néhol csak sziluettként vannak jelen. 
Csakúgy, mint Antal Balázs Balatonkenesén 
készült sorozatának kontúros nyaralójelenetei. 
A Kenesei képek (2008) című sorozat ceruzaraj-
zain a horizont nélküli terekben úsztatott jelensé-
gek a nyarak olyannyira tipikus attribútumai, mint 
a sűrűn mintázott szörf-sort, a napszemüveg, a 
műanyag szemellenző vagy a vietnami papucs. 
Néhány rajzon emberi alakok is beúsznak a lég-
üres képterekbe: egy fürdőruhában füvet nyíró 
nő, egy zsebre tett kezű, sortos body builder 
vagy egy Hawaii-ingben unatkozó turista. A szo-
katlan képkivágatok fókuszában ábrázolt alakok 
leginkább olyanok, mintha épp nyári tevékeny-
ségeik kellős közepén lesnénk meg őket. Ám az 

3  Szász Lilla Balatonaliga, 8171 című 2015-ös installációjának 
kísérőszövegéből idézett rész. A beszélgetés Szász Lilla és a 
pártüdülőben egykor villanyszerelőként dolgozó Németh József 
között zajlott, és gépelt formátumban az installáció falszöve-
gének részleteként volt olvasható. 
4  Szabó Eszter: Gyönyörűségek sorozat – Üdülőházas nya-
raló, 2015, fotó, golyóstoll, Ajándék éjszakák, 2015, fotó, akvarell, 
Kedvezményes pihenés, 2015, fotó, akvarell

Antal által kiragadott és megrajzolt jelenetek Szabó ábrázolásmódjával ellentétben 
a legkevésbé sem kritikus színezetűek. 
Pályi Márk és Fischer Judit közös munkája átmenetet képez a szubjektív-objek-
tív, valamint a valós és fiktív emlékezetsíkok között. A 15 éves Luca balatoni nap-
lója 2003-ból című munka egy kamaszlány viszontagságos szerelmi történetének 
néhány napját beszéli el a 2000-es évek elejének balatoni környezetében. A kézzel 
írott napló soraiban a tizenöt éves lány bejegyzései, SMS és e-mail szövegrész-
letei észrevétlenül keverednek Lányi Hedda (Hedvig) száz évvel korábban, 1906 
és 1910 között íródott naplójegyzeteivel. A napló tulajdonosa egyes teleírt olda-
lakat – vélhetően a kompromittálóakat – később tűzőgéppel összekapcsolta, és 
az utolsó előtti oldalra Lányi Hedda naplójának egy antikvár példányából szár-
mazó, hajtinccsel teli zsákocskát is beragasztott. Az antikvár példányba „felte-
hetően a kötet egy olyan olvasója tette bele a tincseket, aki átélte a leírtakat, és 
azonosult a szerzővel, ezért helyezte el azt Hedda szerelme, Kosztolányi Dide 

Szász Lilla
Balatonaliga, 8171, 2015, installáció © Fotó: Rosta József

Antal Balázs
Kenesei képek, 2008, ceruza, papír © Fotó: Rosta József
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0a családi fotó. Gyakran a szülőktől, nagyszü-
lőktől megörökölt felvételekkel, máskor a saját 
maga által rögzített képekkel dolgozik. A kiállí-
tás kurátori szövegében olvashatjuk: „Csáky min-
den művében mélyfúrást végez saját múltjába, 
saját és rokonai emlékezetébe. Múltjának ese-
ményeihez sokszor olyan alagúton keresztül jut 
el, amelyben hol jobban, hol kevésbé, hol éle-
sen, hol életlenül szembesül emlékeivel.” A 2011-
ben készült Jangce 1-2-höz felhasznált fotókban 
montázsszerűen folyik egymásba a „magyar ten-
ger” és a kínai Jangce vize, s ezen keresztül lírai 
módon keveredik egymással, az évtizedekkel 
korábbi közös családi nyaralások és a művész 
saját kínai útjának emléke. A saját élet, az emlé-
kezet, a test és énkép az alapja Moizer Zsuzsi 
akvarell- és olajképeinek is. Festéstechnikájának 
köszönhetően a valótlan színhatások örvényé-
ben szinte kifürkészhetetlen a határ az álomszerű 
bizonytalanság és a valóság között. Czene Márta 
nagyméretű festményein7 a fürdőzés önfeledt 
vízparti élménye könnyed (ön)iróniával kevere-
dik. A fürdőruhában megfestett nőalak napszem-
üvegének foncsorozott felületéről Ingres 1863-as 
Törökfürdőjének látványa tükröződik vissza.  
A „kép a képben” szerkezet által utalásszerűen 
villan fel az a festészeti és művészettörténeti 
referenciatartomány, amellyel a szemlélőnek is 
illik tudatában lennie. 
Vécsei Júlia és Tibor Zsolt munkái esnek a leg-
távolabb a balatoni nyarak figuratív és narratív 
bemutatásától. Vécsei fa hullahopp karikákból 
épített installációjában a nagyanyjánál töltött 
nyarak végtelensége absztrahálódik8 a művész 
kedvenc gyermekkori elfoglaltságának tárgyában. 
Tibor Zsolt két akvarellje a végletekig minimali-
zálja a mondanivalót. A festett foltokból, gesz-
tusszerű firkákból, írott szavakból komponált 
képfelülethez végtelen számú értelmezés kap-
csolódhat, és csupán a „sorry” feliratú, vízből ki/
be ugró hal jelöli ki a néző valós helyzetét. 
A kiállítás utolsó termét elhagyva a galéria felső 
szintjének folyosójára jutunk, ahol a kurátorpá-
ros életének Balatonhoz kötődő emlékeiből 
összeállított tablókon kívül György Gabriella 
Balatonszéplak című videóit láthatjuk, és a kiállí-
táshoz kapcsolódó irodalmi szövegeket olvasha-
tunk. Személyes kedvencem a tikkasztó nyárban 
Balatonra igyekvők kollektív tudatát a MÁV bőr-
üléseinek szagán keresztül megidéző Szőllőssy 
Balázs. 

7  Czene Márta: Ezzel szemben, 2011, akril, olaj, farost, Völgyi-
Skonda Kortárs Gyűjtemény
8  „Nyaraimat nagyanyám Balaton közeli házában töltöttem 
gyerekkoromban. A két-három hónap végtelennek tűnt, ahogy 
az ég is felettünk: órákig néztem, és minden olyan távoli, elérhet-
etlen volt. Ahogy éjjel is a kitárt ablakok mellett a befoghatatlan 
ég a csillagokkal apróvá tett. Mintha minden nap ismételte 
volna önmagát. Egyik kedvenc időtöltésem a hullahopp-
karikázás volt, vagy a forgás, legurulás egy dombról. Mind ismé-
telt mozgás. Ahogy az események, helyszínek is szüntelenül 
ismétlődnek életünk során – akarva, akaratlanul.” (Vécsei Júlia)

(Dezső) fényképéhez. Luca a hajtincset füves tasakban, augusztusban ragaszthatta 
a füzetbe, amikor nem írt bejegyzéseket”.5 
A privát emlékezet, múltfeltárás és identitáskeresés legjobb eszköze a fotó. 
Kovács Olívia Mások múltja című sorozatának redukált színvilágú olaj-vászon 
képeihez a hetvenes-nyolcvanas években készült amatőr családi fotókat hasz-
nált alapként.6 A Brüsszelben és Budapesten élő Csáky Marianne fotómontá-
zsainak, síkfilmjeinek és videómunkáinak már hosszú évek óta hivatkozási alapja 

5  Pályi Márk – Fischer Judit: A 15 éves Luca balatoni naplója 2003-ból, 2015, toll, papír. A füves tasak 
ötlete és a tűzés kivitelezése: Mécs Miklós. 
6  „Három éve kezdtem el fotóval foglalkozni a festészetemben, amikor Édesanyám egyszer csak nekem 
adta régi családi fényképeit. Mintha azzal, hogy nem nála vannak a képek, mintegy határvonalat húzna a 
múlt és a jelen között, mintha le akarná zárni a múltat és a feldolgozást másra bízná. A fényképek legna-
gyobb része az 1970-es, 1980-as években készült, témájukat tekintve teljesen hétköznapiak. A sorozat, 
amelyben elkezdtem feldolgozni a családi fényképeket, a Mások múltja címet kapta. […] A festmények 
széle színes, amivel a múltból való kiemelésüket szerettem volna hangsúlyozni, illetve a múlt és jelen ha-
tárvonalának dilemmáját érzékeltetni.” (Kovács Olívia)

Csáky Marianne
Jangce 1-2., 2011, síkfilm, üveg © Fotó: Rosta József

Emlékek tava, Budapest Galéria, 2015
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