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Hegedűs 2 fikciói
Trafikció
• Fészek Galéria, Budapest

• 2010. november 9 — december 3.

• Hegedűs 2 László — most a Fotóhónap égisze alatt — azokat a munkáit 

mutatja be, melyek korábban Székesfehérváron,1 illetve a debreceni MODEM-ben2 

voltak láthatók. Az „ismétlés”, a látszat ellenére, érdekes lehet: módot ad arra, 

hogy egy újfajta megvilágításban vizsgáljuk meg a műveket, hiszen a képciklus 

elrendezését nem a művész, hanem a galéria vezetője, Molnár Éva határozta meg, 

és mivel az előző kiállításokon is más-más sorrendben állíttattak ki az alkotások, 

interpretációjuk előtt senkinek sem árt tisztában lennie azzal, hogy a sorrendjük 

nem tükröz művészi intenciót. Ez azért fontos, mert a képek láttán az embernek 

azonnali késztetése támad egy fiktív történet összeállítására: véresszájú hóem-

berekről, gyanútlan járókelőket megtámadó és bekebelező kutyafalkákról, dianás 

cukrot szopogató ikerpárról. Az egyes képkockák leginkább az ismétlődő sze-

replőkkel és helyszínnel együtt érvényesülnek; külön-külön kevésbé hatásosak. 

Együttállásukat az a tény is alátámasztja, hogy alkotójuk nem adott nekik külön 

címeket: mindegyik a Trafikció egy-egy jelenete, amely bárhol elkezdődhet, és 

ugyanakkor bármelyik képkockával zárulhat is; a lényeg az, hogy egymásban  

1  Azonosság, hasonlóság, különbözőség. Hegedűs 2 László kiállítása, Szent István Király Múzeum, 
Székesfehérvár, 2010. máj. 22 — aug. 29.
2  Pannó — Panorámák. MODEM, Debrecen, 2010. júl. 3 — szept. 5.

táros, Beaky után ragadt rajta a Biki becenév. 

Az öttagú Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich 

legendás rock-bandának számított a hatvanas 

években. Az angol zenekar Touch me, touch me 

című híres nótájának szövege lett később az 

egyik vonatkoztatási pontja Hajas Tibor 1979-es 

rádió-performanszának, az Érintésnek.  

Az Öndivatbemutató végső soron szintén egy 

elektronikusan rögzített performansz. Hajas 

’Biki’ kivételesen nem vett részt a performansz 

színjátékában és a mozgóképhez utólag hozzá-

társított szöveget sem maga mondta el. Követ-

kezetesen ragaszkodott választott pozíciójához, 

ő a rendező, aki helyzetbe hozza a portré-snit-

tek alanyait, irányítja az operatőrt és másokkal 

mondatja el egy hangstúdióban a portréfelvéte-

lekhez hozzárendelt — de természetesen általa 

írt — szövegeket.

A Moszkva téren bódultan nyüzsgő, áramló 

tömegből valaki épphogy kiválik, és hirtelen 

vágás után már egy felfüggesztett vászon 

háttér előtt áll. A vászonparaván minden más 

látványt kitakar. A Valaki elhagyatottan néz 

szembe a kamerával, mintha egyedül lenne egy 

stúdióban. Izolálva, elszigetelten. Testsúly az 

egyik lábon, a másikkal óvatosan billegteti a 

földön a cipőjét. Nem szeretné bevallani, hogy 

kissé kínosan érzi magát. A fejét félredönti, 

behúzza a nyakát. Nem tud mit kezdeni a hely-

zetével. Kedvetlen, keserű arcvonások. Egyre 

újabb és újabb emberek feszengnek a függő 

vászon előtt. Mereven, alig mozdulva álldogál-

nak. Örömtelen tekintetek, erőltetett moso-

lyok, sötét szemüveg, cigarettafüst. Lestrapált, 

idétlen női konfekcióruhák, félrecsúszott bal-

lonkabátok, homlokba húzott svejcisapka, lógó 

szvetterek, kitérdesedett nadrágok. A kézben  

formátlan táska, nejlonzacskó, cekker. A magá-

nyos portrékhoz kísérő hang társul. Hajas Tibor  

fanyar, ironikus szövegét Erdély Miklós 

mondja. Látszatra a kamerába néző személyek-

hez intézi Erdély a mondatait: 

 

„Ön saját sorsának manökenje.

Ön alapélmény. 

Ön ajánlat és ellenajánlat. 

Ön született céltábla. 

Itt nincsenek játékszabályok. Ön szabad. ”

 

Az Öndivatbemutató a „létezett szocializmus” 

komor tükörképe. Egy megvakult tükör, hátol-

dalán hámló, rohadó foncsorral. A lepusztított, 

méltatlan és örömtelen lét kusza portré-vege-

tációja. Szofisztikált képmás: tátongó üresség 

a letaposott és megvont emberi szabadság 

helyén. Tíz évvel e filmje előtt Hajas már a 

rezsim fegyházát is megjárta. Halálos pontos-

sággal tudta, hogy mit akar közölni velünk, és 

mi, nézők, bármennyire is szeretnénk meg-

úszni, ma sem tudjuk kivonni magunkat az 

Öndivatbemutató fatális hatása alól.
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folytatódnak. A kép-ciklus sajátos tulajdonsá-

gaival Hegedűs 2 valószínűleg az értelmezők 

történetalkotó fantáziájára kíván apellálni, amit 

alátámasztani látszik a kiállítás címe is.  

A meghatározó momentum azonban az, hogy a 

fejünkben megszülető rövidke animációs filmnek 

rengeteg fajta variánsa, végkimenetele lehet,  

a ’filmkockák’ felcserélhetőek. 

A képek filmszerűségét H2L tovább erősíti azzal 

a különleges eljárással, hogy a digitális printek 

mellett lentikuláris technikával készült repro-

dukciójukat is megjeleníti. Ennek köszönhetően 

a térlátáshoz hasonló élményben lehet részünk, 

hiszen az egymásra illesztett, bordázott felü-

letű, színezett műanyaglapok eltérő nézőpontú 

látványt juttatnak a szemünkbe, így érve el  

a valódi mélységérzetet.

Így aztán már nem csak egy storyboard 2D-s 

mozaikdarabkáit illeszthetjük egymás mellé, 

hanem egy komplett rövidfilmet „állíthatunk 

össze”. Ennek a technikának az alkalmazása 

egyébként meglehetősen ritka, bár nem társ 

nélküli a kortárs művészeti szcénában, hiszen az 

alkotók többsége vagy 2D-ben készítik képeiket, 

vagy a lentikuláris metódust jóval meghaladó fil-

meket vágnak össze képkockákból. H2L egy olyan 

módszert elevenít fel, amely egy köztes állomás 

az állókép és a film között: az eljárás „korai válto-

zata” a hatvanas-hetvenes évek kacsintós pénz-

tárcáiról lehet ismert; abból a korból, ahonnan 

Hegedűs 2 története is származik a Trafikról. 

A Trafikció szereplőinek és jeleneteinek való-

ságtartalma, érvénye körülbelül annyi, mint a 

trafikoké jelenleg. H2L fotómontázsain a „trafik-

kultúra” egy már romladozó helyszíne képezi az 

állandó hátteret. Ebben a fiktív térben a legkü-

lönbözőbb lények fordulnak meg, de senki sem a Trafikba érkezik, mindenki csak 

elhalad előtte, átszelve a kép síkját. A Trafik teljes mértékben kihalt, „merénylő-

jének” nevére is fény derül az egyik képen: Coca-Cola. 

A trafikkal, mint vizuális motívumnak társadalom kritikai felhangja is van, hiszen 

rajta keresztül olyasvalamit elevenít fel H2L, ami régebben az emberek életének 

szerves részét képezte.

Az egészben pedig az a legfigyelemreméltóbb, hogy Hegedűs 2-nek nincs 

szüksége sokszereplős, leíró alkotásra ahhoz, hogy mindezt láttassa; számára 

elegendő, ha egy kihalt trafik cégérére — számháborús skalpoláshoz hasonlóan 

— egy multi márkajelzését applikálja. A művész lenyűgöző tömörítő képessége, 

illetve képi verbalitása nem újdonság, mint ahogyan szürreális kompozíciói,  

szereplői sem.  H2L több kiállításán idézi meg Kierkegaardot: „Amit a filozó-

fusok a valóságról mondanak, az gyakran éppoly félrevezető, mint ha a zsibá-

rusnál ezt olvassuk egy táblán: Mángorlás. Ha aztán megjelennénk a holmikkal 

mángoroltatni, a félreértés máris kiderülne: mert a tábla csupán eladásra vár.” 

Ebben az esetben, ha a filozófust az alkotóval (művésszel), a művészetet pedig 

a táblával (fikcióval) helyettesítjük be, akkor a látvány (illúzió) és az idézet 

összefüggése evidens.

A fotómontázs műfaja kitűnően illeszkedik a H2L által megteremtett szürreális 

világhoz, ahol igazán nem kell meglepődni még a rózsásan csillogó szemű kutya 

mellett terpeszkedő delnőn sem. A montázsokat kiegészítő lentikuláris alkotá-

sok pedig azt az érzetet erősítik tovább, hogy egy olyan összeollózott, rétegzett 

világba csöppentünk, ahol a rációnak csak és kizárólag mellékszerep juthat. 

Mintha az egy képben álló szereplők tudomást sem vennének egymásról, sőt ha 

akarnának sem tudnának kapcsolatot létesíteni egymással, hiszen teljesen külön-

böző mikrokozmoszokban élnek; csakúgy, mint ahogyan a lentikuláris rétegek is 

látszólag egy képben állnak össze, a rétegek és szereplőik között mégsincs sem-

milyen reláció. A talányos szereplők a műanyaglapok alatt kipreparáltnak tűnnek, 

pozőrnek, mintha csak a fotós és az illúzió kedvéért merevedtek volna pillanat-

képbe, nehogy bárki is rajtakapja őket valami oda nem illőn. Látszólagos plakát-

dekorativitásuk, nyugalmuk azonban csak álca: színjátékukkal mintha csak  

a látogatók kíváncsiságát akarnák kielégíteni; hogy aztán az „eltakarító ember” 

és társai tovább folytathassák rejtélyes üzelmeiket.

Hegedűs 2 Lászlónak  a vadonatúj és már ismert szereplőkkel ismét sikerült egy 

olyan unikális világot teremtenie, amely nem adja meg könnyen magát, de meg-

fejtésével próbálkozni lehet és kell is.
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