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Hadd kezdjem egy afféle captatio benevolentiae-val, a hallgatói jóindulatért való 

előzetes folyamodással. Nincs könnyű helyzetben senki, akit sorsa ama feladat 

elé állít, hogy Drozdik Orshi kiállítását kelljen megnyitnia. Ama ritka fajtá-

ból való művész ő, aki a kezdetektől fogva példátlan tudatossággal, elszántan 

és konzekvensen építi életművét, s mivel — a mű-címekből is kikövetkeztet-

hető — vállalt programja nem más, mint önmaga Énjének szimbolikus kidolgo-

zása, fölépítése — vagy a 90-es években használni kezdett kifejezésével, az Én 

fabrikálása —, az oeuvre terjedelme és következetessége nem is egyéb, mint a 

robusztus személyiség maga. Drozdik Orshi minden kiállításán önmagát teszi 

közszemlére; aki elvállalja, hogy nyilvánosan szóljon egy vernisszázsán, annak 

nem a művekkel, inkább vele magával kell számot vetnie. Bevallom, magam 

kerülni szoktam az olyanfajta művészetről való diskurzust, amelyben minden 

mű, forma, üzenet egy mögöttes szubjektivitásra, az alkotó lírai énjére vezette-

tik vissza — mintha ez az én valamiféle végső pont, tovább nem vitatható eredő 

volna. Drozdikról nem is lehetne így beszélni, az Én végül is éppen azért szorul 

fabrikálásra, mert nincs semmiféle feltárandó, rejtett, „természeti” ősforrása, 

amelyből mintegy spontán módon kiáramolhatna. Most mégis zavarban vagyok, 

mert itt van, és nemcsak műveiben, kiteregetve, kiolvashatóan és szabatosan 

végigkövethetően a MODEM tágas tereiben, de személyesen is, eleven és reak-

tív lényként is jelen van és minden — alkalmasint erre vagy arra a műre, formára 

vagy üzenetre vonatkozó — szavamat okkal és joggal veheti magára. Nem pusz-

tán dolgokról, művekről, ügyekről beszélek tehát, hanem róla és hozzá is beszé-

lek — és ez némi szorongással tölt el.

Elnézésüket kell kérnem e privát hangütésért, de azt hiszem, a lényegnél 

vagyunk. Hogy érthetőbb legyen, hadd idézzem fel röviden egy tíz évvel ezelőtti, 

meghatározó emlékemet, amely Orshihoz és művészetéhez kapcsolódik és rávi-

lágít szorongásom tanulságos okaira. 2001-ben a budapesti Ludwig Múzeum 

nagy retrospektív tárlattal tisztelgett Drozdik Orshi életműve előtt,1 s ebből az 

alkalomból nemzetközi tudományos szimpóziumot is rendeztek. A kurátor-szer-

vező Tímár Kati engem is felkért egy előadásra — tudta, hogy régóta foglalkoztat 

a modern táncnak a korai női emancipációs mozgalmakkal szorosan összefonódó 

története, az itt is látható Individuális mitológia című fotósorozat Isadora Duncan-

reminiszcenciáiról kellett volna beszélnem. Egyéb okok miatt az előadásommal 

nem készültem el és az utolsó pillanatban lemondtam a részvételt. Kati nagyon 

sajnálkozott, de megígértette velem, hogy azért végighallgatom az előadáso-

kat és aktívan résztveszek majd a vitákban. Másnap a helyszínen szembesültem 

a ténnyel, hogy a konferencia nagyszámú előadói gárdája és meglepően zsúfolt 

közönsége kizárólag nőkből áll, hogy rajtam kívül talán egyetlen férfi van jelen, 

1  Drozdik Orshi retrospektív kiállítása, Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2001. 
december 12 — 2002. március 3.

és belógattuk ezt a szalagot. Tudod, az az ember 

érzése, hogy ez egy örökség. Hogy itt valami 

átjön: valami átjön Ilona lényéből, a festészeté-

ből, a mondanivalójából. És abból a jó értelemben 

vett megszállottságból, amivel ő instruál minket 

a mikrofonban, hogy most lépjünk hátrébb és 

nézzük meg, nem kellene-e még egy kicsit feljebb 

húznunk a jobb szélen azt a kék ívet.

• Kívülről nézve a képeidből egy következetes és 

töretlen munkafolyamat rajzolódik ki, de kíváncsi 

lennék, hogy te, aki benne vagy, hogyan éled ezt 

meg? Folyamatosan tudsz dolgozni, vagy neked is 

vannak nehezebb, terméketlenebb időszakaid? 

• Ahogy mondod, van egy folyamatos építkezés, 

de van, amikor nem megy, amikor megkérdőjele-

ződik egy csomó minden — egy furcsa kifordulás 

önmagamba.

• ...egyik újabb képednek is ez a címe: Kifordulok 

önmagamba...

• Igen... Viszont az ember megismeri magát, 

és egy idő után tudja, hogy mit lehet tenni 

ilyenkor. Én például rájöttem, hogy nem sza-

bad erőltetni. Semmi értelme. Lehet techni-

kát váltani, mással próbálkozni — és nagyon jó 

kizökkenni. De ez a kizökkenés lehet egy óra is: 

például lemenni úszni. Vagy elmenni. Én imádok 

itt élni, de néha el kell menni. Felülök a vonatra 

és nézem a tájat — közben elérkezem vala-

hova. Maga ez az úton levés, ennek a folyamata 

fontos nekem. Öt évig, 2003 és 2008 között 

majdnem az összes munkám ilyen alkalmakkor 

született; vonaton, pályaudvaron, repülőtéren 

rajzoltam meg egy csomó mindent. Például az 

összes reliefet. Ott ülök, valamit hallgatok és 

rajzolok. Hogy se nem ott, se nem itt, sehol 

nem vagyok, ez valami nagyon jó dolog. És 

aztán meg ott lenni — akár mondjuk most hét-

végén Pécsen; elmenni Keserü Ilona megnyitó-

jára, találkozni a pécsi barátokkal, ott lenni más 

környezetben, kicsit más tempóban — ez engem 

abszolút stimulál, ez tud nekem segíteni.

Egyébként én azt gondolom, hogy aminek el kell 

készülnie, az igenis készüljön el, és ezért néha 

erőfeszítéseket is kell tenni. Volt olyan vászon 

az utolsó kiállítási anyagban is, amivel kifejezet-

ten küzdöttem. Újra meg újra ránéztem, neki-

mentem, és az volt az érzésem, hogy nem megy, 

nem áll össze, nem jó. Félreteszed, aztán megint 

dolgozol rajta, lefekteted, akkor felkerül egy 

újabb felület rá... És a végén — lehet, hogy pont 

azért, mert ekkora vívódás volt ebben az egész-

ben — összeáll a dolog, és meglesz az a mélység 

benne, amiért küzdöttél.

Viszont én nem tudok termelni. Ha azt monda-

nád, hogy kérsz még ebből a képből tizenötöt, 

akkor azt válaszolnám, hogy szuper lenne, de 

nem megy, és nem is fog menni. Nem azért, 

mert lusta vagyok, hanem mert azokat a bizo-

nyos pici változtatásokat, amik látszanak a 

munkafolyamatban, meg kell lépni ahhoz, hogy 

a munka ne legyen unalmas vagy önismétlő. *  A kiállításmegnyitó szerkesztett változata.
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aki aztán később távozott is. A levezető elnök 

tájékoztatta a vendégeket, hogy a programban 

meghirdetett előadásom elmarad, de ezt aktív 

részvételemmel kompenzálni fogom. 

Nos, jobbnál jobb, izgalmasnál izgalmasabb, intel-

lektuálisan kihívó előadások követték egymást az 

életmű számtalan aspektusáról, a feminista moz-

galommal, a feminista teóriával való kapcsolatai-

ról, a nőművészet történetében elfoglalt helyéről 

és hasonlókról. Sok minden eszembe jutott, volt 

ami tetszett, és volt, amivel vitatkoztam volna, 

de többszöri noszogatás ellenére mégsem szól-

tam hozzá. Egész nap nem mukkantam meg. 

Csak a legvégén kértem mégis szót. Csak annyit 

mondtam, kissé megszeppenve: köszönöm, hogy 

jelen lehettem s hogy végre megérthettem — a 

feministákat. Nem a téziseiket, a teorémáikat, 

az okfejtéseket és ideológiákat — végül is ezek 

intellektuális földolgozása és megítélése elvileg 

aligha különbözhet bármely egyéb filozófiai vagy 

politikai eszmerendszerétől. Hanem magukat a 

beszélőket — pontosabban, azt a beszédhelyze-

tet, amiből kiindulva megszólalnak. Megértettem, 

hogy egész nap valami tudattalan szorongás tett 

bénulttá. A kisebbségbe, a pálya szélére szorultak 

szorongása attól, hogy indokolnia kell a többség 

előtt, hogy egyáltalán létezik, hogy ott van. Hogy 

magyarázkodnom kell, amiért egyedüli férfiként, 

afféle kívülállóként egyáltalán bele akarnék beszélni egy olyan diskurzusba, amelyet 

a többiek, a többség mintegy természetesnek tekinthet, noha persze nem az. 

Szeretném, ha világosan értenének. Akkor és ott, a Ludwig Múzeum rosszul 

megvilágított előadótermében megértettem, hogy „nőnek” lenni voltaképp tár-

sadalmi státus és szerep dolga — hogy a feminizmus igazsága abban a felszólítás-

ban van, hogy lássunk rá saját mindenkori beszédhelyzetünkre, a saját nézőpont 

kölcsönösségére és feltételességére. Hogy sose tévesszük szem elől emberi és 

társas kapcsolataink kifinomult kulturális praktikákkal álcázott hatalmi szerke-

zeteit, hierarchizált és asszimmetrikus viszonylatait, amelyben azonban pozí-

cióink fölöttébb változékonyak, könnyen fölcserélődhetnek. Hogy semmi sem 

természetes, semmi sem magától — magamtól — értetődő. Emiatt az Én csak úgy 

fabrikálhajta meg magát, ha rendre képes és hajlandó a Te pozíciójába is belehe-

lyezkedni.

Ezért volnék tehát óvatos Drozdik Orshi Én-teremtő aktivitásával, a művekkel és 

vele magával, a személlyel is: mert miközben az ő munkáit nézem, tua res agitur, 

rólam szól a mese. Rólam, mint férfiről, szakmabeliről, kortársról, embertársról. 

Engedjék meg ezért, hogy csak egyetlen műre hívjam fel a figyelmet, a művész 

legújabb, itt debütáló munkájára, a kiállítás címét is adó installációra, amely a 

Medúsza címet viseli, s amely az én olvasatomban épp erről, a szerepek és pozí-

ciócserék identitásképző erejéről szól. 

Az installációban a falra függesztett színes — Hésziodoszt, Homéroszt, Pinda-

roszt, Ovidiust variáló — szövegfestményeken kellő részletességgel követhetjük 

végig a harmadik Gorgó történetét. Medusza, akinek neve egyébként uralkodót 

jelent, gyönyörű leány volt, s mivel szépsége fölajzotta Poszeidón férfikedvét, 

Athéné, a szűz istennő féltékeny haragjában nővéreivel, Eurüaléval és Sztheinóval 

együtt szörnyeteggé változtatta. Szépséges fürtjei helyén vadul tekergő mér-

ges kígyók támadtak, fémes szárnyai, éles fogai, disznóagyarai nőttek, rózsás 

bőrét undok pikkelypáncél fedte le. A szörnyeteg külső ráadásul gyilkos erőre is 

Drozdik Orshi
A medikai Vénusz, MODEM, Debrecen, 2011
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Gorgó közül egyedül Medusza volt halandó: ezért eshetett áldozatául Perszeusz-

nak. A nagyravágyó ifjút ugyanis Athéné láthatatlanságot nyújtó varázs-saruval 

és tükörsimára csiszolt pajzzsal szerelte fel, hogy elkerülhesse a szemtől-szembe 

kerülést a Gorgóval — hogy tükör által látás révén tudta lefejezni a szörnyet. 

Medusza története, mint általában a mitikus hősöké, az átváltozások, identitás-

cserék története. A gyönyörű lány egycsapásra férfias szörnyeteggé változik; az 

ártatlan gyilkossá lesz. Aki az imént még vágyat keltett, most rémületet vált ki: aki 

előbb gyönyörrel jutalmazta a rávetülő tekintetet, most szörnyű hallálal bünteti azt. 

Látjuk: Medusza identitásait mindenekelőtt a tekintetek játéka közvetíti. Az ő sze-

mének, jellemző módon, nem jut szerep a mitikus narratívában. Csak azok a tekin-

tetek érdekesek, amelyek rávetülnek: csak a férfiaké, Poszeidóné és Perszeuszé.  

De míg az elsőnél Medusza passzívan magához engedi, magába fogadja a pillantást, 

addig a másiknál gyilkos fegyverként fordítja vissza arra, aki ráemelte. A tekintet, 

akár vággyal telten, akár gyilkos szándékkal közelít a lányhoz, mindig egyirányú, 

alávető, erőszakos — és rendre tehetetlen is vele szemben. Egyfajta vakság ez,  

a férfi képtelensége arra, hogy ne csak tárgyát, de önmagát is lássa. 

Ámde Medusza is félig vak. A férfiak fölötti hatalma abban áll, hogy nem viszonoz 

semmiféle pillantást. Van ugyan szeme, de az nem irányul senkire. Nem csábít és 

nem fenyeget: anélkül őrjíti és anélkül pusztítja, hogy tudomást venne a Másikról. 

Nem kommunikál: ha viszonozná a vágyat vagy belemenne a harcba, beleveszne a 

kölcsönösségbe. Ez az ő egyoldalúsága: tekintetét megtartja önmagának, s ezért 

kell neki is veszítenie. 

Így válik a mítosz valódi főszereplőjévé a tükör, 

a reflexió metonímiája. A kép, a reprezen-

táció, amelyben megtörik a közvetlen tudat 

hatalma. Benne és általa nem csak a tükröződő 

dolog, hanem saját tekintetetünk, nézőpontunk 

viszonylagossága is megmutatkozik. Persze-

usz csak a közvetítés technológiájának, ha úgy 

tetszik, a művészetnek a birtokában lehet képes 

rabul ejteni a Meduszát. A művészet, ahe-

lyett hogy vakon kiszolgáltatná az erotika vagy 

az erőszak vak és pusztító közvetlenségének, 

eltávolítja, képpé tárgyiasítja a Másikat, s vele 

saját pozícióját is a Másikkal szemben. Ezzel 

teszi közkinccsé, mindenki számára átélhetővé, 

lejátszhatóvá és a nézői identitásba beépíthe-

tővé közös történetüket.

Nincs okunk arra, hogy ebben a Meduszában 

is ne Drozdik önépítő, individualizált mitológi-

ájának egy újabb összetett rétegét pillantsuk 

meg. Nem kevésbé komplexet, mint a csak-

nem negyed évszázados emblematikus főmű 

szintrén mitológiai nevet viselő főhőséét,  

a Medikai Vénuszét, aki szintúgy itt van a kiál-

lításon és — a nagy európai aktművészet, Tizi-

ano, Rubens és a többiek megannyi nőalakjához 

hasonlóan — szintúgy az őt vizslató tekinteteket 

meghasonlására apellál. 

De ebben e legutolsó munkában érzek valami 

újszerű, felszabadító, játékos iróniát. A hatal-

mas, levegővel felfújt, amorf műanyag-alakzat 

elsőre valamiféle színes vásári látványosság-

ként, óriás lufiként hat. Pedig a Gorgó-fejet 

idézi, csakhogy redukáltan: nincs elborzasztó 

arc, lángokat lövellő szem, szárnyas-pikkelyes 

szörnytest — egyedül a hajtincsek játékát idéző 

kígyó-motívum emlékeztet az antik típusra. 

Drozdik Medúszája eleven, színét és alakját 

rendre változtató lény — egyetlen óriási, belülről 

világló pánszexuális organizmus, amelynek élet-

szerű pulzálását, elernyedéseit és fölfúvódásait 

saját belső lehelete mozgatja. De ne tévessze-

nek meg bennünket a szexus látható jegyei,  

a szem nélküli kígyófejek ágaskodásának fallikus 

reminiszcenciái: a Medúsza teste nem férfi-

test. Vágyteli nyúlványai egyetlen közös alapból, 

iránytalanul és céltalanul ágaskodnak szanaszét: 

nincs rajtuk kívül senki és semmi, ami vágyukat 

felkeltené vagy kielégíthetné. Drozdik számos 

korábbi munkája, például az itt is kiállított dra-

péria- vagy testhajlat-képek épp a rájuk vetülő 

vágyteli férfitekintet célirányosságát provokál-

ták, annak hatalmaskodó ambícióira világítot-

tak rá. Medúsza hímnős pulzálásában nemcsak 

ennek az akarnokságnak a groteszk visszája 

mutatkozik meg, de azé a közös vakságé is, 

amelytől csak a tükröt tartó művészet játéka 

menthet meg bennünket. 

Drozdik Orshi egész önteremtő életműve efféle 

tükörként tárul elénk — a feladat olyan látó-

szögre találni, ahonnan magunkat is fölismerjük 

benne. 

Drozdik Orshi
Medusza installáció, MODEM, Debrecen, 2011


