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Megszűnt jogi  
személyek gyülekezete
AES+F – Defile

 � Knoll Galéria, Budapest
 � 2009. május 29 – július 31.

„A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától kezdve 

illeti meg.”1 „Az ember halálával jogképessége, személyisége megszűnik.”2 

„A magyar jog szerint a halál: amikor a légzés, keringés és az agyműködés tel-

jes megszűnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul.3 

• Egyetemistaként bejártam az orvosi kar anatómia tanszékére. A patológián 

szenvtelenül néztem végig a boncolás testi beavatkozásait, a háztartásból 

ismerős és ismeretlen vágószerszámokkal, merőkanállal, szagokkal, testned-

vekkel együtt. Megtudtam, hogy a mintavétel okán kivett testrészek helyébe 

rongydarabokat tömnek, majd a patológus segéd sietős, durva öltésekkel a 

testi épség látszatát kelti. Legközelebb a ravatalon fekvő nagyanyám halán-

tékán láttam újra a boncolás elnagyolt utómunkálatait, mert nem jól takarta 

el a kasmírkendő. Majd eltelt néhány év, közben többen meghaltak közülünk. 

De eddig csak egy ember, Apám halála vert tátongó hasadékot belém. „A szív 

leállását követően 15-20 másodpercig lehetünk tudatunknál legfeljebb. Ezután 

először az agykéreg és az agyalapi bazális ganglionok, majd az agyi fehérál-

lomány indul pusztulásnak.”4 Ekkor azt mondjuk: ő egy elhunyt, mi pedig a 

hozzátartozók vagyunk — habár az illető már nincs, mi még mindig tartozunk. 

A halott után a törvényes örökös örököl; a Polgári Törvénykönyv által megha-

tározott egyenes ági leszármazottként — nem tulajdonjogilag, hanem megha-

tározhatatlan módon — Apánk után az Öcsém és én már a hagyatéki tárgya-

lás előtt fele-fele arányban „osztoztunk” első örökségünkön: egy halott tes-

ten. Így rövid időre másfél testünk lett. (Megözvegyült Anyánk számára a tör-

vény csak haszonélvezeti jogot ír elő.) „A holttest holt anyag, ennek ellenére 

nem lehet „dologként” minősíteni, mely felett valaki rendelkezhetne. A holt-

test uratlan dologként nem vehető birtokba, nem válhat vagyoni forgalom tár-

gyává, nem lehet eladni, megvásárolni.”5 A halott persze nem dolog, bár így 

mondtuk: a mi halottunk. Paragrafusok rendelkeznek arról, mit kezdhetünk 

vele, formális variációk léteznek. Mi is kiválasztottunk belőlük egyet.

Az AES+F (Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky + 

Vladimir Fridkes) szintén választott, előbb témát, majd eszközt, de ezek 

közül egyik sem formális. Defile című projektjük már a sokadik azok közül, 

amelyekben olyan jelenségekre reflektálnak, amelyek kérdésként vagy prob-

lémaként egy társadalom nyilvános kommunikációjában gyakran meg sem 

jelennek. Témaválasztásaik során kényes ügyek konvencionális értelmezései 

ellen dolgoznak, összezavarva a néző berögzült sztereotípiáit: gyakran a vélt 

1  Ptk. 9. §
2  Ptk. 85. § 3.bek.
3  1997. évi CLIV. Tv. XI. fej. 202. §
4  Wikipédia, Biológiai halál
5  http://ajkhok.elte.hu/jegyzettar/Polgari%20jog/Szemelyi%20jog.doc

és értett fogalmak, tartalmak és kategóriák 

bozótjában vágnak újabb ösvényt. Kritikátlan-

sággal még véletlenül sem vádolhatnánk őket. 

Globális, mindenkit érintő témáik megszégye-

nítően pontosan mintáznak éles peremet a 

nemzetközi művészeti kommunikáció érde-

kektől nem mentes geometrikus alakzatára. 

Az Islamic Project-el (1996–2007) híressé vált 

orosz művészcsoport jó néhány kényes kérdést 

vetett már fel. Suspect (1997) című munkájuk-

ban gyilkos és áldozat fogalmának viszonyla-

gossága, a Le Roi des Aulnesa képein (2001) a 

tekintetnek kiszolgáltatott egyén és a pedofília 

kérdése vált láthatóvá gyönyörű fiatal model-

lek és Michel Tournier azonos című regénye 

apropóján, az Action Half Life (2003) printjein 

a hősiesség reális és virtuális határa látszik 

összemosódni a számítógépes játékok korában. 

Last Riot (2005–2007) című munkájukban pedig 

a lázadás esztétikáját és annak tartalmi vonat-

kozásait, valamint a lázadók (mint egyének) 

identitásának kérdését feszegetik. Egyik sem 

érdektelen téma, de ez a legújabb az összes 

eddigit fölülmúlja.

A defile szó főnévként díszelvonulást jelent, 

de a szó többi jelentésében (to defile) ott van 

a meggyaláz, bemocskol, beszennyez — egy-

szóval a tisztátalanság érzete is. Hét ember, 

hét ruhában, hét képen. Hét, ismeretlen körül-

mények között elhunyt, azonosítatlan ember 

holtteste: hozzátartozójuk nincs, tehát nem 

hiányoznak senkinek. A hét ruha megterve-

zett öltözék a kivételes alkalomra: kivéte-

les anyagokból készültek Párizs, London és 

Milánó divatdiktátorainak tervei alapján. A hét 

kép, amely hét világítódobozba került, vizuá-

lis és formai karakterjegyeivel reklámfelülete-

ket idéz. Két, egymással radikálisan szemben-

álló tartalom feszíti szét a makulátlan képke-

reteket: a halott anyag, a test málló pompája, 

és a legújabb divat szerint összeállított borítás, 

az öltözék. A halál a biztosan bekövetkező pil-

lanatot, és ennyiben az egyformát és változat-

lant jeleníti meg; ezzel szemben a divat az ide-

iglenest, az állandóan változót. A sors és a kár-

hozat egyvelegéből terméket gyúrtak, megte-

remtve ezáltal a tökéletes egyensúlyt a végér-

vényesen bekövetkező és a hiábavaló között. 

A képeken látható hullák „értelmezése” nehéz, 

mivel nem fűz hozzájuk érzelmi kötődés: nem 

ismerjük őket, nem tudjuk, kifélék, mifélék vol-

tak. De ez itt nem is számít. Egyének vol-

tak, ennyi bizonyos, ám bárkikként és halott-

ként elveszítették a valódi/eredeti személyisé-

güket, most azonban elnyerték a divatterve-

zők kegyét: az öltözék, a divat kultuszának iste-

nei megrendelésre új alakot, valóságos image-t 

kreáltak nekik, amelyben jól sikerülten lebeg-

nek egy képzeletbeli kifutó angyalaiként. A test, 

ami a valódi kifutón hibátlanul szép, itt halott 
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anyag, mely kikezdi a szép fogalmát. A test hatalma, a vágyott tökéletesség, az 

elérendő minta, amely annyira uralja életünket, bevégezett hatalommá szelídül,  

összerogyni látszik az elmúlás súlya alatt. De csak a valóságban. A kiállításon 

képként kiállítva szembe megy az idea a megvalósulttal, így válik a hiábavalóság 

legszebb mementójává, az életipar kritikájává. 

A Defile képeit nézve felmerül azonban néhány kegyeleti, morális és etikai kér-

dés. Halott emberek testét semmilyen formában nem szokás publikussá tenni 

— kivéve az orvostudomány szolgálatába állított, prezentációs céllal mutogatott 

hullákat. Ennek indokaként leggyakrabban kegyeleti okokra hivatkozunk, amely-

nek jelentése ugyan kétes, de innen, az élők soraiból úgy gondoljuk, hogy a 

halottnak joga van ahhoz, amiről nem nyilatkozik. Feltételezzük, hogy zavarja 

a nagy nyilvánosság akkor, amikor ennek az ellenkezőjéről nem döntött. Abban 

gyakran megállapodunk, hogy az ember a halála után már nem az, ami volt, mi 

több, törvénybe foglaltatik, hogy halála után még a személyiségét is elveszíti.  

A reá való méltó emlékezés miatt nem tartjuk tehát etikusnak, ha a halott testét 

közszemlére teszik. Ugyanakkor a törvény azt is magába foglalja, hogy az ember 

fogantatása pillanatától kezdve személyiségi jogokkal rendelkezik. Így tehát az 

sem tekinthető etikusnak, ha az éppen megszülető csecsemő testét tesszük nyil-

vánossá. A törvényben foglalt személyiségi jogok ellenére a véres, kékeslila, gyű-

rött bőrű jövevény ma már nem csak a családi fotóalbumok főszereplője, de a 

média összes felületén jelen van. Ha ennek az okát feszegetjük, valószínű, 

hogy a személyiségi jogok helyett inkább vélt tulajdonjogra kell gondolnunk, 

vagyis a szülő magáénak tekinti a megszületettet, hiszen a csecsemő léte 

tőle függ. Így, anélkül, hogy erről a megszületett „nyilatkozna”, az élet nyílt tere-

pére való kilépésének első állomása meztelen valóságában tárulhat bárki elé.

Ma tehát az egyén születése — bármily véres is — szenzációs közügy, az egyén 

halála, amely az élet semmilyen formáját nem tartalmazza, viszont tabu. A közhalál 

persze más. Tömegekben lehet nyilvánosan is halni, nem gond a csonkolt test, sem 

az összeégett bőr. Megfelelő távolságból szemlélve, katasztrófaként még elmegy, 

egyedül a „normális” halál az, amivel ma nem „illik” valamit is kezdeni. Ahogy a szü-

letéshez, úgy a halálhoz kapcsolódó szokásrendszerek, szabályok is átalakultak,  

a kis közösségek és azok szertartásai elvesztek a 

globális rendszerek hálójában. A születés és halál 

helyszíne és folyamata áttevődött az orvostudo-

mány intézményes és jogi rendszerébe. (Újabban 

divat visszatérni a normálishoz — például otthon 

szülni —, de otthon tartani a halottat törvénybe 

ütköző.) Ebben a konstrukcióban a születés és a 

halál üzletággá vált, amelyben minden mozdula-

tért irreális pénzösszegeket kell fizetni.

Az AES+F ábrázol, képeket mutat, mégpedig a 

kannibalizmus nagyvárosi, szofisztikált, értelmi-

ségi változatáról, amelynek a leglényegtelenebb 

pontjai a következők: baj-e, hogy halottak tes-

tét látjuk? valódi hullákról van-e szó? tényleg fel-

öltöztették-e őket? használtak-e digitális trükkö-

ket a megjelenítéshez? A leglényegesebb pontja 

pedig az, hogy szembesítésre kényszerít. A dísz-

elvonulás díszes társasága akarat nélküli hadtest, 

egy maroknyi sereg, amelynek talán a végső nyu-

galom a legfőbb erénye. Hogy kiszolgáltatottak 

lennének, állítom, de hát így van ez minden élhar-

cos gárda esetében. Nemzeti hovatartozásuk bár 

kérdéses, nem fontos; a hadművelet, amiben 

részt vesznek, nemzetektől független, minden 

élőt érintő. A konzumtársadalom fogalmi kész-

letét célozzák meg azzal a kevéske támadófegy-

verrel, amellyel rendelkeznek — minthogy hullák-

ról van szó, a harc nem az életért folyik, annál 

inkább a halál életben elfoglalt helyének újradefi-

niálásáért. A Defile projekt képein szereplők szá-

mára a halál tény-féle lehetett, amíg még éltek 

AES+F
Defile, 2009, Knoll Galéria, Budapest; ©  fotó: Rosta József
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— halott tetemként pedig már semmi. Ez a semmi 

annyira lényeges számunkra, élők számára, hogy 

nincs élő tudat, melynek ne kellene számolnia és 

megbirkóznia az eljövetelével. Az AES+F a halál 

tabutémáját éppen ennél a sarkalatos pontjánál 

ragadja meg, hogy ugyanis hová szorult az egyéni 

jelleg akkor, amikor egy közösség (személyiségi 

jogokkal rendelkező egyének) inkább csak a halál 

formáit, pontosabban erőszakos formáit „ismeri” 

a jóléti társadalomban, biztonságos távolság-

ból: a média híreiből. A tömeghalál ma divatos; 

az egyéni, személyes halál pedig nagyrészt elve-

szítette jelentését és jelentőségét. Csak annyit 

értünk belőle, amennyit a szeretett embertár-

sunk elvesztéséből származó hiányérzet érzékel-

tetni enged.

A halál e képeken korszerű, a legújabb tren-

dek szerint készült ruhákba öltözött, miközben 

az individuum halála — mely az egyetlen rele-

váns és valóban értelmezhető halál — szinte már 

semmi lett. A fogyasztói társadalom az életről  

szól, az orvostudomány az élet meghosszabbí-

tásán, a halandóság elutasításán, a halál mint 

szükséges rossz elodázásán, az elmúlás elfeled-

tetésén, elrejtésén dolgozik. A mindebben szo-

cializálódott egyénnek nehéz a halottat a maga 

nyilvánvaló egyszerűségében, ilyen közelről 

nézni: kifordul a galériából. Pedig a haláltudat  

az „én”-t veszi célba, amelynek egyedül kell 

átlépnie — állítólag — egy másfajta állapotba.  

A szolgáltatások századában egyedül erre nin-

csenek megvehető, készen kapott megoldások 

és alternatívák, leszámítva a vallások kínálta 

értelmezései lehetőségeket. Kényes és kifi-

nomult komfortzónánkban a halál és a hozzá 

vezető út (a szenvedés, fájdalom) orvosolható, 

kitolható. A halál értelmezése éppen ezért for-

mális lett és tartalom nélküli. A test pedig alap-

anyag, úgy a valóságban, mint a Defile esetében. 

Hiszen a test sok mindenre jó. Élünk benne, szol-

gáltatást nyújtunk vele. Adjuk, vesszük, korri-

gáljuk, kijavítjuk, újrahasznosítjuk. Gyakran sze-

repel reklámokban, szemléltető eszközként, 

élvezeti cikként. A test áru, visszaforgatható 

termék. Az AES+F projektjében a reciklálás mint 

modern eszme megengedő a testtel szemben is: 

a művészcsoport jogot formált arra, hogy halot-

tak testét „újrahasznosítsa”. Az újrahasznosítás 

ideológiai természetű, azt leplezi le, amit a kon-

zumlét elrejt. Ezt az ideológiát pedig csak  

a morál rombolhatná le, ha lenne. De erre itt 

nincs szükség, hiszen a haláluk után a galériák 

terében hírnevet szerzett „akárkik”, megrepedt 

hajszálerekkel, sárga körmökkel, foltos bőrrel, 

összevarrt mellkassal akaratlanul is elérték  

a tökéletességet. 

A szerző 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjában 
részesül.

AES+F
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