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A TASZ - Szabad ötletek kiállításának és a hozzá kapcsolódó 
aukció katalógusa

2016. December 10. 
Gödör Klub

PROGRAM:

18:30 Tárlatvezetés
19:00 Árverés

A válogatásban közreműködött: 

Oltai Kata 
művészettörténész, kurátor

és a Társaság a Szabadságjogokért 

Az árverés bevételét a Társaság a Szabadságjogokért 
jogvédelmi tevékenységére fordítjuk.

Kérjük, hogy az árverésen való részvételi szándékát 
előzetesen jelezze felénk ezen a linken keresztül.

Az árverést vezeti: 
Oltai Kata 

művészettörténész, kurátor

A katalógust tervezte: Hitka VikTÓRIA

Szabad ötletek jegyzéke

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZMDvNPjv2RaeJUmTN2I4MrK_qV_eYDeK_xe1VOfk-FzQQw/viewform?c=0&w=1
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Talán nem mondok újat azzal a véleményemmel, hogy az épp elmúló esztendő volt szinte földtörténeti 
mértékkel az egyik - az antropocén érában, tehát 1945 augusztusa óta bizonyosan - legszarabb év. 

Nekünk itt, e kicsiny és fatornyos, ám folyamatosan lángoktól ölelt, de matyóhímzéses országban 
mindig duplán dől a tuti. A világállapot mellé rendszerszintű hazai korrupció, vezérelv, neofeuda-
lizmus, visszakacsintó kádárista tömeglélektan és a közvéleménykutatók szerint stabil kormánypárti 
fölény (mondjuk a közvéleménykutatók Amerikában is alaposan felsültek), egy egészében elbu-
kott politikai osztály: kilátástalanság. Illetve; nem biztos. Mikor a kormányzat egy a szabadság 
barátai számára elfogadhatatlan publicistát magas kitüntetésben részesített, több mint százan 
„szőrtelenítettek” és mondtak le a lovagkeresztjükről. A Kétfarkú Kutyának szellemes kampányával 
számottevő eredményt sikerült elérnie a gyűlölet-referendumon a nagyjából 666-szor többet költő 
ellenféllel szemben. Egyetlen hatalmi csoportnak sincs a farzsebében az örök élet. 

A magyar kormány évek óta nem az ún. ellenzéki  politikai pártokat – tisztelet a kivételnek – tekinti 
ellenfelének a hatalomgyakorlásban, hanem a civilszervezeteket. (Meg persze a maradék szabad 
médiát.) A TASZ az egyik legfontosabb civilszervezet, mely ellenszélben végzi mérhetetlenül 
hasznos munkáját. Folyó évben felségsértési peremben erről személyesen is meggyőződhettem. 
Annak idején, boldogult úrfikoromban a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék hasonszőrű 
lengyelektől vette át azt a jelszót, miszerint „tudom, hogy nincs szabadság, de tegyünk úgy – lehetőleg 
minél többen – mintha lenne, és ez a magatartás valóságosan is növelni fogja szabadságunkat”. 
Az össznépi neo-beszartságban a jog védelme, ápolása, fejlesztése legfontosabb feladatunk. 
A civil szervezetek támogatását a kormány gátolni igyekszik, ezért is lesz árverés a téli TASZ bulin, 
melyből a befolyt összeg az ő munkájukat fogja segíteni 2017-ben. Szükség lesz rá! Kalapács alá kerül 
Fliegauf Bence lovagkeresztje, Dragomán György kézirata, propagandaplakát ellen használt spakni, 
Ligetvédő bilincs, Fedél Nélkül Népszabadsággal és hasonlók. Verjétek fel az árakat, vásároljatok, 
adakozzatok, ha a szabadság barátai vagytok!

BEVEZETŐ

VÁGVÖLGYI B ANDRÁS
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1. Partizánsaláta

Rutkai Bori

30x50 cm
akril, vászon

Kikiáltási ár: 40.000 Ft

“Ami tegnap még természetes volt, és szabad, mint a levegő...holnapra talán illegálissá lesz 
a tiltás, az elnyomás, az elnémítás, az elferdítések miatt. Partizánokká kell válnunk, pedig 
csak szabadon szerettünk volna élni...”
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2. spAKLI és széttépett plakát

Szeles András

spakli és széttépett plakát

Kikiáltási ár: 5000 Ft

Ahányszor a gyűlölet kormányzati plakátjai megjelentek az utcákon, kollégánk a klasszikus 
polgári engedetlenség eszközével reagált. A spakli és a reprodukált plakátdarabok kom-
pozíciója azt üzenik, hogy nem szabad tétlennek maradnunk, ha szembekerülünk az ember-
telenséggel. 
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3. kézirat

Dragomán György

Kikiáltási ár: 25.000 Ft

“..csak tudod, a remegő kézre nincsen paragrafus, meg a fáradságra se, meg arra se, amikor 
azt érzed, hogy a léted minden pillanata politikai tett, nem harcolni akarok, csak normálisan 
élni, úgy, mint mindenki más.” Részlet Dragomán György: A fal című novellájából, melyet a 
diszkriminációmentes házasságért indított kampányunkra írt. Ennek a novellának a kéziratára 
is licitálhat. 
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4. Napirajz. 2016. X. 23.

Merényi Dániel napirajz

21x30 cm
tollrajz papíron

Kikiáltási ár: 30.000 Ft
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5. „Béke, szabadság, kávéház” 
(1940)

Ismeretlen fotográfus képe a Fortepanról, 
adományozó az Ebner család

24x30 cm
digitális nyomat

Kikiáltási ár: 15.000 Ft

Tamási Miklós, Fortepan alapító, szerkesztő kedvenc képe a Fortepanról.
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6. „Víz, híd, szabadság” 
(1930)

Zainkó Géza adománya a Fortepanról

24x36 cm
digitális nyomat

Kikiáltási ár: 15.000 Ft

Török András, Summa Artium elnök, Fortepan önkéntes kedvenc képe a Fortepanról.
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7. Tanulmány az Esküvőshöz V. 
(1986)

Ujj Zsuzsi

53x33,5 cm
lambda print fotópapíron

Kikiáltási ár: 70.000 Ft

“Ez a kép egy több darabból álló sorozat része, 1986-ban készült. Számomra ezek a képek, az 
akkor megélt egzisztenciális, és emocionális tapasztalataim lenyomatai.”
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8. Ligetvédők

Déri Miklós

30x40 cm
zsiklé nyomat

Kikiáltási ár: 30.000 Ft

“Megkerestek a #Ligetvédők, akiket korábban már fotóztam, hogy fényképezzem le őket 
újra, ezúttal kicsit vagányabban. Ők azok, akik hónapok óta tiltakoznak a Városligetben, mert 
nem nyugszanak bele, hogy az építkezések miatt kivágjanak 6-800 fát a Városligetben”
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9. Betul, 22 éves

Déri Miklós

30x40 cm
zsiklé nyomat

Kikiáltási ár: 30.000 Ft

Készült  a II. János Pál pápa téren 2015-ben, az ott táborozó, várakozó menekültek között. 
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10. “arcvonal keleten” 
című könyv címlap eredetije

Vágvölgyi B. András

30x40 cm
tetovált disznóbőr

Kikiáltási ár: 50.000 Ft

“Korunk metaforájának szántuk. Mi fejezheti ki jobban a mát, mint a halott disznó bőrébe 
tetovált gótbetűs náci hangulat egy a hazai rasszista terrorizmust vizsgálódásának kandi 
górcsöve alá vevő könyvecske borítóján? (Koncepció: a szerző és Lukács Dávid operatőr-fo-
tográfus, grafika: Bernáthy Zsiga, tetoválás: Jakócs Dorottya.) Az eredeti borítót elárverezni 
a TASZ évi rendes buliján márcsak azért is helyénvaló, mert számos TASZnyik jogász volt 
áldozati képviselő a romagyilkosok perében, munkájuk nélkül ez a könyv sem készülhetett 
volna el.” 
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11. Bürokrácia

SOÓS NÓRA

40x40 cm
akril, vászon

Kikiáltási ár: 160.000 Ft

“A hatalmi gépezetek, szeretik fenntartani a maguk bürokráciáját, mely képes elfedni a számukra 
kényes ügyeket. Az állam biciklijén az apró fogaskeréknyi szürke csinovnyik, szenvtelenül 
teker keresztül mindannyiunk ellopott álmain.”
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12. Fedél nélküli aláírt példány, 
utolsó nyomtatott 
Népszabadság dedikált példány

Népszabadság

Kikiáltási ár: 25.000 Ft

A Népszabadság bezárásának botrányos körülményeit felesleges is részletezni, annyira 
közismertek. Ezekkel az aláírt újságokkal nem is a lap bezárásának, hanem az előtte képvi-
selt szellemiségnek szeretnénk emléket állítani. 



16

13. Magyarország 2016: 
Miként hiányzik a rend őre, 
Akként hiányzik az őr rendje is

RAJK LÁSZLÓ

86x230 cm
digitális frottage

Kikiáltási ár: 90.000 Ft

Rajk László különleges, a TASZ számára készített installációja arról, miért van egyre nagyobb 
szükség a szabadság őreire. 
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14. Érdemkereszt

Fliegauf Bence

Kikiáltási ár: 40.000 Ft

“A rasszizmus lelki gaz, amit írtani kell”- vallja Fliegauf Bence. Normális esetben a rasszizmus-
nak és az állami kitüntetéseknek semmi köze nem lenne egymáshoz. Fliegauf érdemkeresztje 
mégis árverésünk kínálatában szerepel annak köszönhetően, hogy Magyarországon ez sajnos 
nem így van.
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15. Like nothing happened

Gáldi Vinkó Andi

30x40 cm
digitális nyomat

Kikiáltási ár: 40.000 Ft

“2016 januárjában visszamentem Röszkére, a határhoz, Ásotthalomhoz és az összes olyan 
területre, amik a menekült hullám fontosabb helyszínei voltak. A kerítés működik, menekült-
nek nyoma sincs, visszaállt a “régi rend”, a szép magyar táj tiszta. Talán csak halványan, pár 
ember emlékében él tovább, hogy mi történt és hogy egy kerítés csak ideiglenes megoldás 
lehet valós problémák kezelésére.”
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16. László 2 
“Ebből ne csináljunk rendszert!”

Soós Kata

44x50 cm
Digitális nyomat limitált példányszámban

Kikiáltási ár: 40.000 Ft

“2016 magyar kórháza, amelynek belső világa a beteg és a hozzátartozói számára feltérképez-
hetetlen. Szabályai átláthatatlanok és kiismerhetetlenek.  A betegség tabu, amit jellegtelen 
terek és tárgyak közé zárnak el az egészségesek világa elől és mindent megtesznek az in-
tézmények annak érdekében, hogy a kórház kívül kerüljön a hétköznapi élet realitásán.”
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17. bilincs

Ligetvédők

bilincs

Kikiáltási ár: 10.000 Ft

Ritka pillanat, amikor épp egy bilincs jelképezi legjobban a szabadságot. A Ligetvédők kitartó 
küzdelme pedig pont arra irányul, hogy ne vehessék el tőlünk azokat a tereket, ahol sza-
badnak érezzük magunkat. Ebben a küzdelemben volt társuk az árverésre bocsátott bilincs.
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1.A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az árverés szervezője és rendezője - az árverést az alkotók által 
adományként felajánlott tételekből rendezi. 
2. A tételeket a katalógus sorrendjében kiáltjuk ki úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, 
címét valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti. Erre a vásárolni szándékozók tárcsájuk feltartásával tehetik meg 
ajánlatukat. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb ára-
jánlatot teszi. 
3. Az aukción történő licitálás személyesen vagy megbízott útján történhet. Kérjük a résztvevőket, hogy érkezéskor 
regisztráljanak a regisztrációs pultnál, majd ezután vegyék át tárcsáikat.  A számozott tárcsákkal tudja az aukció 
vezetője az Ön licitjét azonosítani. Az Önnél leütött tételeket a tárcsa száma szerint gyűjtjük - ezeket a licitálása 
befejezése után rendezheti.
4. Kérjük bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének.  
5. A TASZ az alkotásokat adományként kapta - értük az aukció során leütött összeget adomány formájában veszi át. 
A TASZ jogosult az aukció során legmagasabb árat kínáló árverezővel az adományozói szerződés megkötésére és az 
összeg átvételére.  Ennek értelmében a szerződés a TASZ (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre.  
6. A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal köteles  megfizetni. A vevő a foglalót meg-
haladó adományrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül kell, hogy kiegyenlítse. A vételárba a foglaló 
összege – határidőben történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig 
az árvereztetőnél a teljes árat nem rendezi, az árvezetető (TASZ) a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő 
által adott foglaló nem térítendő vissza. 
7. A vevő a tárgyat az adomány kifizetésekor veheti át (előre egyeztetett helyszínen és időpontban)- az árverés nap-
ján még nem, mert akkor a tárgyak még a kiállítás részét képezik.
8. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a tárgy elszállításáról saját költségére és 
flelősségére. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízás tárgyát nem szállítja 
el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a TASZ a tárgyat szabadon értékesíti.  
9. Az árverés előtti Szabad ötletek című kiállításon és az árverésen kivetítve minden tárgy megtekinthető.  A tárgyak 
abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak - hibáikkal együtt.  
10. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak a TASZ tulajdonát képezik. 
11. Az árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) a TASZ harmadik személy részére nem adja ki és nem hozza 
nyilvánosságra. A felvett személyes adatokat az árverést követően törli nyilvántartásából, kivéve az adott árverési 
tárgy vevőjének adatait, amennyiben az adományozói szerződés teljesítéséhez szükséges.
12. Amennyiben személyesen nem tud résztvenni a árverésen, az Ön által adott írásos megbízás alapján egy képviselő 
résztvehet. A TASZ-nál is adhat vételi megbízást a bartakovics.balazs@tasz.hu email címen december 9. 12 óráig. 
13. A leütési ár - adomány - kiegyenlítése készpénzben az árverés helyszínén vagy a Társaság a Szabadságjogokért 
11100104-18067109-10000001 számú bankszámlájára történő átutalással történhet. 
14. Az aukción a következő licitlépcsők szerint folyik a leütési ár meghatározása: Licitemelkedés összege (Ft): 
5.000-től 25.000-ig 1.000 
25.000-től 50.000-ig 2.000 
50.000-től 100.000-ig: 5.000 
100.000-tól 200.000-ig: 10.000 
200.000-tól 500.000-ig: 20.000 
500.000-tól 1.000.000-ig: 50.000

Árverési szabályzat


