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0A Ludwig Múzeumról 
Néray Katalinnal beszélget Hajdu István

Balkon

1993/1

• Hajdu István: Az egyetlen, csak kortárs művészettel foglalkozó magyar gyűjtemény a 
Ludwig Múzeum, melyről 1987–88 körül oly sokat, ma pedig alig beszélnek. Néray Katalin, 
a múzeum igazgatója nemcsak munkatársakkal nem rendelkezik, de konkurenciával sem.
• Néray Katalin: S ez egyáltalán nem jó. Ha egy intézmény egyedül van, mindenki 
igyekszik rátelepülni, az összes kívánság és vágy oda irányul. A Ludwig Múzeum nem 
oldhatja meg a máig is hiányzó magyar kortárs gyűjtemény problémáját, mert hiszen 
nem is lehet feladata. Az én elképzeléseim szerint itt a magyar művészet csak mint a 
nemzetközi kontextusba illesztett rész szerepelhet, és lényeges is, hogy egy összeha-
sonlításban megjelenjen, de nem vehetjük át egy olyan gyűjtemény szerepét, amely-
ben a teljes keresztmetszet megjelenik. E pillanatban, ha valaki meg akar ismerkedni 
a XX. századi magyar művészettel, tucatnyi helyre kell elmennie, hogy megtehesse. 
Sokáig az állami kultúrpolitika akadályozta meg a kortárs múzeum létrejöttét, egyfe-
lől mert ideológiailag zavarosnak találta a művészetet, másfelől meg attól tartottak, 
hogy kiszámíthatatlan, ki kerül be, milyen kép alakul ki a magyar művészetről. Most, 
mert a deklarációk arról szólnak, hogy kultúrpolitika nincs...
• HI: ...akkor múzeum sincs...
• NK: ...valahogy így, mert újabban senki nem beszél arról, hogy kell egy kortárs 
magyar gyűjtemény. Semmiféle esélyt nem látok arra, hogy felépülne egy ilyen 
múzeum, és ennek elsősorban gazdasági okai vannak.
• HI: A Ludwig milyen státust foglal el? Magyar múzeum?
• NK: Ugyanúgy állami költségvetésből élünk, mint az összes többi. A gazdasági 
működés még nem alakult ki, mert az első év kísérleti volt, melyben a költségvetési 
pénzek mellett utólagos alapítványi pénzek is érkeztek. Ebben az évben durván 8  
millió forint állt rendelkezésre, amelyben benne van az én fizetésem, a takarítónőké,  
a teremőröké, a bejárat és a könyvesbolt kialakítása.
• HI: Ezek szerint gyűjtésről e pillanatban nincs szó.
• NK: Nincs. Elképzeléseim persze vannak, de egyelőre nem tudom, milyen források-
hoz lehetne nyúlni. A nemzetközi anyaggal más a helyzet, mert az aacheni Ludwig-
alapítvány révén megkaphatunk műveket, olyanokat, amelyeket az alapítvány már 
megvásárolt, de még nem helyezett el más múzeumban. Bár ez nincs kimondva, de 
bizonyos, hogy a Ludwig Alapítvány nem magyar műveket vásárol és ad át a buda-
pesti Ludwig Múzeumnak, hanem olyan tárgyakat a nemzetközi művészetből, ame-
lyek megszerzésére mi magunk nem vagyunk képesek.
• HI: Mennyire tudod irányítani, hogy mit vásároljanak a pesti múzeum számára?
• NK: Hogy hogyan működik a rendszer, azt a Knoll Galéria Cragg-kiállításán próbál-
tam ki. Küldtem Aachenbe egy levelet a megvásárolni kívánt Cragg-mű fényképével, 
kérve, vegyék meg a mi számunkra, mert a művész jelentős árkedvezményre hajlandó. 
A dolog sikerült, a szobor itt van.1

• HI: Ez incidens vagy precedens?
• NK: Valószínű, hogy hetente nem tudom megismételni, de biztosan nem járhatat-
lan út. Amúgy elsősorban az aacheni anyagot kell átnézni, hogy mi az, ami idehoz-
ható. Mindez azonban egyelőre illúzió, mert hiszen az itt tévő tárgyakat sem tudom 
kiállítani. Az anyag kétharmada raktárban van. Biztos, hogy akad néhány munka, ami 
soha nem lesz kiállítva, van olyan, amelyik kitűnő, de nem lehet kontextusba állítani 
a nemzetözi anyaggal, s olyan is, amelyet csak a mérete miatt nem tudunk egyelőre 
bemutatni.
• HI: Arra van lehetőség, hogy a Ludwig-gyűjtemények között kiállításcsere műkődjék?
• NK: Igen, jövőre egy nagy orosz, klasszikus és kortárs avantgarde kiállítást 
hozunk a kölni múzeumból. A teljes orosz anyagot most ősszel bemutatják a kölni 
Kunsthalléban, s abból fogunk válogatni a pesti kiállításra.
• HI: Ez közvetve azt jelenti, hogy bővül a tér? Mert hiszen a mostani helyen nem túl sok 
munka férne el.
• NK: Október–novemberre kiürül egy újabb terem, melyet a Legújabbkori Történeti 
Múzeum adott át nekünk, majd az év végén egy most álló kiállítás lebontása után 
ismét kapunk tereket. Akkor a mostani 1000 m2 tér még 5-600 m2-rel bővül. Persze 

1 Tony Cragg: Székesegyház, 1992, különféle fém gépalkatrészek, változó méret, ltsz.: 1993.4.11-4.

ez még mindig nagyon kevés, mert pl. a Műcsarnok 
a rekonstrukció után 2500 m2 -rel fog rendelkezni. 
Számíthatunk a földszintre is, ez kb. még 800 m2, 
ami viszont kiállítási célokra nemigen alkalmas 
hely. S ha majd a társmúzeum, mint arról vannak 
elképzelések, helyet kap a Nemzeti Múzeum épü-
letében, akkor valóban működőképesek leszünk, de 
ez egyelőre nagyon távol van.
• HI: Tehát az a terv, miszerint a Ludwig Múzeum 
önálló épületbe költözik, füstbe ment?
• NK: A Sándor-palotáról volt szó, de a nyolcvanas 
években a szálloda-veszély, most a kormány szán-
déka akadályozza meg a dolgot.
• HI: Visszatérve a tulajdonviszonyokra, kié a 
Ludwig Múzeum?
• NK: Magyar állami múzeum, költségvetési 
intézmény, de a múzeum szakmai irányítását egy 
kuratórium látja el. Ennyiben különbözik a többi 
magyar múzeumtól. Hivatalos besorolása szerint 
a Nemzeti Galéria szakmúzeuma. A kuratórium 
tagjai az MNG, a Szépművészeti és a Nemzeti 
Múzeum mindenkori főigazgatója, valamint a 
minisztériumi közgyűjteményi főosztály veze-
tője, s az aacheni, kölni és bécsi Ludwig Múzeumok 
képviselői.
• HI: A névadó tehát csak mintegy márkanevet ad?
• NK: Sem az alapítvány, sem a múzeum kura-
tóriumában nincs benne. Másrészt viszont épp 
a Ludwig-név kelt bizonyos zavart: azt sugallja, 
hogy rengeteg pénzünk van, ami persze egyáltalán 
nem igaz, hiszen mi a magyar költségvetés részei 
vagyunk. Azzal, hogy a Ludwig házaspár adomá-
nyozott és tartós letétbe helyezett itt egy jelentős 
gyűjteményt, megtette a magáét. S bár az alapít-
vány nyújt támogatást az itteninek, amiből olykor 
valami a múzeumnak is jut, annak a pénznek nagy 
része más célokra irányul,
• HI: De, gondolom, van a támogatásnak más for-
mája is. Ha Te például egy Duane Hanson kiállítást 
akarnál itt rendezni, s ehhez az aacheni Hanson-
szobrokat elkérnéd, valószínűleg nem tagadnák meg...
• NK: Biztos, mint ahogy valóban működik egy-
fajta kölcsönösség a Ludwig Múzeumok között. 
Most például a koblenzi — ez a legújabb Ludwig 
Múzeum —, amely elsősorban a francia művészetet 
mutatja be, egy kiállításához tőlünk kért képe-
ket, Combas és egyéb munkákat, viszonossági 
alapon. Így, és én ezt nagyon fontosnak tartom, a 
budapesti anyag is kikerül a világba, megismerhe-
tővé válik a nemzetközi programokban. Berlinben 
és Londonban kiállították a mi birtokunkban lévő 
Warholt, majd Hamiltont, s az itteni Picasso-képek 
a nagy Picasso-kiállításon is szerepelnek.
• HI: Mi a helyzet a magyar művészekkel? 
Bejuthat-e Warhol vagy Combas mellé bármelyikük 
is egy nemzetközi kiállításra?
• NK: Ha nem hinném, hogy igen, nem csinálnám 
ezt a munkát. A struktúra olyan, hogy előbb-utóbb 
el lehet érni, hogy a magyar művészeket is egyen-
rangúan kezeljék. De ezen keményen dolgozni kell.
• HI: Az eredeti kiállítást, mely nagyjából öt évvel 
ezelőtt nyílt itt meg,2 Te teljesen átrendezted.  
Ez már valószínűleg a pontosabb kép kialakítását 
szolgálta, annak a képét, melyben a magyar és a 
nemzetközi művészet közötti párhuzamok éleseb-
ben mutatkoznak meg.

2 Kortárs képzőművészet. Válogatás a Ludwig Múzeum, 
Budapest és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből. 
Budavári Palota, “A” Épülete. Megnyitó: 1991. június 4.  
A katalógust szerkesztette és a kiállítást rendezte:  
Dévényi István. (A szerk.)
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• NK: Én értettem azt a koncepciót is; be kellett 
mutatni az akkor aktuális magyar művészetet, és 
értettem a pszichológiai és érzelmi vetületeit is. 
Valóban jó alkalom volt, hogy az MNG megmutat-
hassa jelenkori gyűjteményét, amire addig nem-
igen volt módja. De hát más szempontjai vannak a 
Nemzeti Galériának és más egy kortárs művészeti 
múzeumnak. A galéria gyűjtési szempontjaiban szo-
ciológiai elemek is vannak, míg egy kortárs gyűjte-
mény engedmények nélkül működhet, s nem kell 
gesztusokat gyakorolnia helyi értékek irányában. 
• HI: Neked melyek voltak a szempontjaid? 
• NK: Voltak technikai megfontolások, például 
a márványfalról le kellett szedni, hogy tönkre ne 
menjenek, a fotó alapú műveket. Ezeket majd 
máshol mutatjuk be. De fontosabb, hogy milyen 
munkák jöttek ide a Ludwig-gyűjteményből, s 
azokhoz kellett megfeleléseket keresni. Az ide 
került művek elsősorban figurálisak, kevés a 
geometrikus, — bár van például egy nagyon szép 
Federle-festmény, melynek egyelőre még nincs 
meg a helye. Ludwighoz tehát a popos és az exp-
resszív figuralitás áll közel, ezért a gyűjtemény 
nagy része ilyen munkákból tevődik össze. Ezekhez 
válogattam elsősorban a magyar művészektől, 

persze bekerült néhány olyan mű is, melynek nincs pandantja a Ludwig-anyagban, 
mint például Bak Imre nagy képe, de azzal, hogy megkaptuk Keith Haring oltárát,  
s mellettük van egy Penck-festmény, sajátos kontextusba került Bak munkája.  
A dolgok persze folyton változnak, mert azt hiszem, az állandó kiállításnak sem kell 
változtathatatlannak lennie.
• HI: Van-e egy átrendezésnek, egy új kiállításnak valami hatása az aktuális művé-
szetre? Befolyásolhatsz-e ezzel valamit is?
• NK: Azt hiszem, hogy igen. Biztos, hogy van annak hatása, hogy magyar művészek 
milyen kontextusban jelennek meg, s az hogy módosulhat adott esetben. Épp Bak 
Imre mondja a veled folytatott beszélgetésben, hogy a nemzetközi összehasonlítás 
mennyire fontos. És vállalni kell az összehasonlítást, nemcsak a művészeknek, hanem 
a művészettörténészeknek is, az esetleges tévedésekkel együtt, bár nem hiszem, 
hogy ma már túl sokat tévednénk. A szakember tudja, hogy mi az érték.
• HI: Igen, de jó néhány olyan művész, aki pl. az ötvenes-hatvanas években a szakmai 
közmegegyezés szerint valódi érték volt, ma egyre kevesebbet jelent, függetlenül attól, 
hogy tisztességét, morális tartását mindenki elismeri.
• NK: Ezért volna nagyon fontos a magyar kortárs múzeum, ahol a sajátos magyar 
fejlődés és azok a művészek, akik nem tartoznak a nemzetközileg érvényes főáram-
latba, megmutatkozhatnának és helyük meghatározható lenne.
• HI: Viszont akkor nem az derülne-e ki, hogy két vagy három magyar művészet van? 
Létezik az alföldi, vásárhelyi gyökerekből táplálkozó, nem igazán aktuális művészet,  
s létezik a másik, ami itt is megnyilatkozik, és akadnak még variációk számosak.
• NK: Igen, de az alföldi művészetet is meg kellene kísérelni nemzetközi kontextusba 
állítani; az oroszok, csehek, lengyelek vagy éppen a skandinávok mellé tenni, s akkor 
már más, nagyon izgalmas következtetéseket lehetne levonni.
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A nyitott szellemű művészeti főiskola a felada-
tait és céljait folyamatosan újragondolja.  
A Ma gyar Képzőművészeti Főiskola számára 
ezt a folyamatos igényt most mindennél jobban 
aktualizálja az a tény, hogy az intézmény jelen-
legi rektorának hamarosan lejár a mandátuma.
A művészet oktathatóságának kérdése vitatha tó, 
az azonban nem, hogy egy művészeti főiskolá-
nak komoly szellemi katalizátor-szerepet kell 
vállalnia: nem működhet egy elavult művészet-
felfogás kánonja szerint, a jelent kell tük röznie, 
fejlesztenie — alkalmanként megkérdő jeleznie. 
A jelenkori művészetet nem érdemes múltbéli 
kategóriák szerint értelmezni, ahogy James 
Wattot sem lenne érdemes a Lomonoszov 
Egyetem rektorává avatni.

A Magyar Képzőművészeti Főiskolán évtizedek 
óta anakronisztikus viszonyok uralkodnak:
a) a szervezeti felépítésben,
b) az oktatás szellemében, a 
művészetfelfogásban,
c) az oktatás rendszerében, módszerében,
d) a technikai felszereltségben.

Mindez megmutatkozik a végzett diákok túl-
nyomó résznek művészeti és egzisztenciális  
értelemben vett dezorientáltságában.

Két lehetőség áll előttünk:
1) az intézmény szanálása (a piaci társadalom 
farkastörvényei között amúgy is kétséges egy 
ilyen intézmény haszna: a polgárok lakásainak, 
bankok termeinek díszítését szolgáló de koráció 
készítése önképzőkörök, népművészeti betéti 
társaságok fakultásain is elsajátítható),
2) az intézmény gyökeres reformja — egy eled-
dig itt meg nem valósult rendszerváltozás 
szellemében.
A szanálást elvégezheti az Állami 
Vagyonügy nökség.
A reformot csak egy radikálisan új szellemű  
főiskolai vezetés valósíthatja meg.
A jövendőbeli rektor, a munkatársai, az Egyete mi 
Tanács az intézmény újjászületéséért felelősek.
Az új rektornak olyan programot kell felmutat nia, 
amely minden kétséget kizáróan garantál ja  
a Főiskola újjászervezését.

Felkérjük Maurer Dórát, Jovánovics Györgyöt és 
Peternák Miklóst, hogy pályázzák meg a rekto ri 
posztot.

Elég a naivitásból és az általánoskodásból!
Egy megújult, újító, korszerű Magyar 

Képzőművészeti Főiskolát akarunk!

Budapest, 1994. augusztus 11.

Pauer Gyula
St. Auby Tamás

Szegedy-Maszák Zoltán

Édes élet
Roskó Gáborral beszélget Antal István

Balkon

1995/2

• Antal István: Érzel-e közösséget bárkivel a magyar kultúrában?
• Roskó Gábor: A jelenlegiben?
• AI: Igen.
• RG: Nem.
• AI: Miért nem?
• RG: Ajjajjaj. Ez leginkább az idő miatt van így. Régebben történt, amivel azonosí-
tani tudtam magam. Mondjuk, a század első felében. De még akkor sem biztos.  
Ez a kultúrterület bizonyos tekintetben, talán nem az én terepem. Nem érzem 
magam otthon ebben a közegben.
• AI: Szimpatikus, amit mondsz, mert én sem. Ugyanakkor meg azt látni, hogy nyo-
mulnak az emberek, és a csapat- vagy csordaszellem még a legjobb fejek esetében is 
emblémaszerűen ott van.
• RG: Hát én meg nem nyomulok. Sosem nyo multam, mindig megpróbáltam más 
területeket keresni. Hogyha kitaláltam valamit magamnak, megpróbáltam máshol 
megcsinálni, ahol nem kell nyomulni. Tehát olyan műfajt keresni, ahol nincs ez  
a feszültség, vagy ahol nem muszáj konfrontálódni a cirkuszokkal.
• AI: Nem vagy így nagyon egyedül?
• RG: Dehogynem. Azt akartam mondani, hogy mindenki egyedül van, de én meg 
meg aztán különö sen egyedül vagyok, legalábbis ebben a tekintet ben. Pontosan így 
van.
• AI: Tudatosan alakítottad így, szükségszerűnek találod, vagy egyszerűen ilyen az 
élet?
• RG: Nem alakítottam soha, azt gondolom, hogy így születtem. Valamilyen formá-
ban min dig egyedül maradtam azzal, amit csinálok, és most már nem is álmodozom 
arról, hogy ez nem így lesz. Másrészt, az derült ki, hogy amikor megpróbálok közös 
munkákat csinálni, akkor olyan disznó egoista vagyok, hogy nem is na gyon tudok 
közösségben dolgozni. Fél kezemen megtudom számolni azokat az embereket, 
akik kel együtt tudok dolgozni.
• AI: Ez az „egoista” meglep. Tudniillik, nagyon kedves ember vagy. És függetlenül 
attól, hogy egyedül vagy, talán éppen azért, mert nem nyomulsz, az em bernek az a 
benyomása rólad, hogy kenyérre lehetne kenni. Az egoista telítve van magával, tolja 
elől a kis egóját, ami a performance-kultúra megjelenése óta sze rintem teljesen beár-
nyékolja a művészeti életet. Az egoista tehát a saját fontosságában lubickol. Nem 
hi szem, hogy te olyan nagyon fontosnak tartod magad.
• RG: Nem, egyáltalán nem. Mégis, ez elég bonyolult, mert nagyon kemény tudok 
lenni belülről. Persze, lehet, hogy erre nem az egoizmus a jó szó.
• AI: Mi a te keménységed?
• RG: Az, hogy akarok valamit csinálni.
• AI: Ez egyfajta könyörtelenség?
• RG: Igen.
• AI: Esztétikai, etikai vagy milyen?
• RG: Esztétikai is, etikai is.
• AI: Ilyen vagy a magánéletedben is?
• RG: Azt remélem, hogy igen, de nem. Mond juk azt, hogy szakmai téren vagyok 
ilyen.
• AI: Mit jelent számodra a szakma? Mit takar ez a szó?
• RG: Rengeteg tradíciót viselek a hátamon, amitől folyamatosan meg akarok 
szabadulni, másrészt persze sokat segítenek. Ez van. A szak mának egy része az 
anyaggal való szembenállás is. A szembenállást úgy értem, mint az anyaggal való 
folyamatos társalgást, a tárgyaknak a kiválasztását egyrészt, másrészt meg a leg-
magasabb minőségre való folyamatos törekvést. Kompromisszum-mentességet, 
amennyire csak elképzelhető. Azt hiszem, hogy azért érzem magam jól közösségi 
munkákban, mert ott folyamatos kompromisszumkötésről van szó. Amikor azt 
mondtam, hogy egoista vagyok, akkor arra gondoltam, hogy nagyon nehezen tudok 
ilyesfajta kompromisszumokat megkötni.
• AI: Hogyha megpróbál az ember elhelyezni téged a veled egyívásúak vagy akár a 
barátaid között, akkor felszínesen azt mondhatja, hogy talán te vagy a legtradicio-
nálisabb. Persze ez nem a jó szó. A századot ugyanis bizonyos értelemben megölte 
az avantgarde eszménye vagy eszméje. Az emberek abban utaznak, hogy vala ki vagy 
klasszikus, és akkor azon valami nagy, büdös, tahó, maradi, avítt dolgot értenek, vagy 
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avantgarde, amiről viszont azt gondolják, hogy az 
illető rózsaszín papírra ír sárga tintával és sréhen.  
És nem veszik észre, hogy az egésznek van vala-
miféle olyan értelme, például Joyce, Picasso vagy 
számtalan nagy művész esetében, amikor valaki 
egyszerűen nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, 
hanem előtte van az anyag, s azt igyekszik a legak-
kurátusabban és a legtökéletesebben kidolgozni, de 
úgy, hogy azok az elemek, amelyek benne vannak, 
maguk sorolódjanak egymás mellé a lehető legideá-
lisabban. Én valami hasonlót látok a te ügyeidben is.
• RG: Borzalmasan nehéz rálátnom a saját dol-
gaimra. Éppen ezzel vagyok elfoglalva. Kevés is 
látszik abból, amit csinálok, mert folyamatosan 
azon gyilkolom vagy taposom magam, a szó szo ros 
értelmében, hogy rálássak magamra, és tudjam, 
hogy mit csinálok, amit persze előbb-utóbb be kell 
fejeznem, és újra el kell kezdeni komo lyan dolgozni, 
mert egy idő után az elemezgetés sehová sem 
vezet. Mint ahogy benne van a Bib liában is, hogy 
mindennek rendelt ideje van. Van ideje a gondol-
kodásnak, és azután másnak jön el az ideje.  
A konzervativizmussal egyrészt folya matos bajaim 
vannak, másrészt nagyon komoly erőt tudok 
belőle meríteni. Ez nem is konzerva tivizmus, mert 
azért koncentrálok arra, hogy a mai világra milyen 
válaszokat lehet adni, csak ta lán jobban bízom a 
kontinuitásban. Tehát az időszerűség, a divat vagy 
ilyesmi, egyrészt na gyon érdekel, mert szeretem, 
másrészt belülről, nagyon mély dolgokban nem 
érintenek meg. Nem is az időtlenség, hanem a 
szellemtörténet be való illeszkedés, ami ezeknél 
jobban érdekel.
• AI: Ez hasonló, mint a keleti gondolkozás, mely 
szerint a gondolkozás, a szemlélődés egy adott 
minőségig tett.
• RG: Igen, nagyon közel van ahhoz. Pontosan 
így dolgozom. Hónapok telnek el a kitalálással, és 
azután valamilyen kis dolog történik. Egyre köze-
lebb is állok ehhez a dologhoz. Tehát azt a bizonyos 
nyilat nem kell kilőni.
• AI: Nyilván ezzel magyarázható egy csomó emher 
rendíthetetlen nyüzsgése is. Ezek a szakaszok náluk
nem tudnak eltűnni.
• RG: Lehetséges.
• AI: Itt van elkerülhetetlen kérdésként Erdély 
Miklós személye. Az a fajta konceptualizmus, 
amit vele azonosítanak, és amit sokféleképpen 
lehetne definiálni, az az én értelmezésem szerint 
mindig egy ilyesfajta megközelítésnek felelt meg. 
Ugyanakkor nagyon erős apafigura volt és lehetett, 
nagyon komoly tanítványi körrel, lásd Indigó. És 
az egykori Indigós tanítványok egy nagyon jelen-
tős részénél azt veszem észre, hogy az Erdély-féle 
konceptualizmusnak ezt a megosztását vagy nem 
vették észre, vagy nem tudták észrevenni, s most 
apa nélkül szaladgálnak, és elég szörnyű dolgokat 
csinálnak. Te meg ezt valahogy mindig kivédted.
• RG: Tapsi Matyi mindig azért siránkozik, hogy 
szőrös a talpa, de a jégen el tud futni a róka elől, 
és éppen azért, mert szőrös a talpa. Én meg 
ál landóan azért nyávogok, mert 150 évre vissza-
menőleg vannak a családban ilyen tradíciók.  
A tradíciók, a mesterség, a kézművesség meg is 
óv bizonyos dolgoktól. Abban olyan erő rejlik, ami 
néha legalább harmóniát tud adni az embernek.  
A halálos pontokon legalább átsegíti.
• AI: Tehát a biztonságérzeted nagyrészt abból 
fakad, hogy megfelelően képzett kézművesnek tar-
tod magad.
• RG: Ezt talán Miki írta le a legjobban, én csak 
itt össze-vissza beszélek. A kérdésre mindig csak 

töredékválaszt tudok adni. Kettőnkről, Böröcz-cel, azt írta, hogy az bennünk az érde-
kes, hogy most fiatal festők vagyunk, és majd öreg festők leszünk. Vagy valami ilyes-
mit. Ennek az az értelme, hogy van dolgunk a világban. És ezt halálos biztonsággal 
tudjuk, hogy valamit kell, szóval, valamit meg kell csinálnunk. És annak a tempó ját 
csak én szabhatom meg. Tehát valószínűleg tényleg csak az életem elvétele tánto-
ríthat el at tól, hogy valamit az én lassú tempóm szerint be fejezzek. Valamit tudok, 
amit mások nem tud nak. Feladatom van a Földön. Nem akarok pate tikus lenni, de 
erről van szó.
• AI: Ezt egy kicsit másképp látom. Erdélynek az Idő utazás (1976) című, öt részből álló 
fotósorozatán a különböző életkorában megjelenő énje érintkezésbe lép önmagával. 
Amikor megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mi ért csinálta ezt, akkor azt mondta, 
hogy ő igenis hiszi, hogy ezek az állapotok, ezek az énjei kezdetektől fogva megvannak. 
Ezek egymás között vibrálnak, és ha az ember egy megfelelő érzékenységű életvitelt foly-
tat, ak kor ezekből az állapotokból át lehet szólni a másikba, és az egyes ének átsegítik 
egymást bizonyos problémáikon. El mesélte, hogy az egyik énje életében egyetlen alka-
lommal gondolkozott komolyan az öngyilkosságról, és azért nem tette meg, mert egy 
későbbi állapotban lévő, jobban szituált énje odalépett hozzá, és a fülébe súgta, hogy  
ne csináljon hülyeséget. Én eszerint értelmezem azt is, amit rólatok írt, tudniillik, benne-
tek azt a fajta érzé kenységet fedezte fel szerintem, miszerint tudjátok azt, hogy  
az öregkori énetek már itt van.
• RG: Lehetséges, hogy így van. Az első katalógusbevezetőhöz, amit szintén Miki 
írt, kellett mondjuk, tíz év, amíg megértettem, és ehhez is biztosan kell annyi. Inkább 
az ösztöneimmel fogtam fel a lényegét. Nem is azt, amit mondott, hanem éreztem, 
hogy borzalmasan fontos, és ez az az ember, akinek muszáj meghallgatni a véle-
ményét. Szóval ez tényleg nagyon fontos gondolat, és valóban, nem is a folyamatos 
nyitottságról szól, hanem arról, hogy érzékenynek kell lenni minden pillanatban.  
Nem befejezettségekben gondolkodni. Csak itt az a nagy konfliktus, hogy egy mű lét-
rehozásához muszáj egyfajta befeje zettséget elérni. Azt hiszem, hogy ebben példá ul 
nagyon különböztünk, mert az ő munkái min dig magukban hordozzák a nyitottságot. 
Hoz zám közelebb áll az a fajta mű, amelyben benne van a befejezettség érzete.
• AI: Nem magyarázható-e ez azzal, hogy az Indigóban vagy az Indigó körül dolgozó 
emberek közül Böröcz-cel ti voltatok ketten a leginkább kézműves alkatúak?
• RG: Igen. Ez így van.
• AI: És talán Erdélyt ez irritálta vagy inspirálta.
• RG: Mindig késpengeélen táncolt ez a dolog. Folyamatosan fönnállt. Nem mond-
hatnám, hogy konfliktus volt, és biztos, hogy irritálta, és nem lehet eldönteni, hogy 
melyik irányba. Soha nem bírtam eldönteni. Bosszantotta is, ugyanakkor biztos, hogy 
szerette is, hogy az ember a kezét úgy használja, ahogy akarja. Tehát anyagokat moz-
gat meg olyan irányba, ahogy ő szeretné, és nem a véletlen folytatja tovább. És hogy 
több dologhoz is hozzá lehet nyúlni. Böröczre külö nösen jellemző, hogy bármilyen 
anyaghoz hozzá mer nyúlni minden gátlás nélkül, mert bízik abban, hogy a szellemet 
át lehet emelni az anyagi világba.

Roskó Gábor és Antal István
© Fotó: Lugosi Lugo László
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• AI: Böröcz is abszolút önkényesen adagolja magának az időt, ő se sieti el az életet.
• RG: Ez így volt, de már nem így van. Nagyon megváltozott. Most úgy dolgozik, mint 
egy szer zetes. Minden nap kijelölt időmennyiséget hasz nál. Úgy döntött, hogy ezt 
így kell csinálni, dol gozik, mint a gép. Nagy valószínűséggel az tör tént, hogy eljutott 
egy olyan pontra, aminek en gem még az érzete sem csapott meg soha. Tehát egy 
olyan pontra, amikor azt gondolja, hogy most már mindegy, most már lehet csinálni. 
Megoldó dott benne valami, és úgy érzi, most már dolgoz hat. Túllépte talán ezt a 
konfliktusvilágot.
• AI: Hogy vagy te a saját időddel?
• RG: Még mindig nagyon rapszodikus vagyok. Ahogy mondtam: hónapok telnek el.
• AI: Nem idegesít?
• RG: Nem, nem, nem. Azt gondolom, hogy nem léphetem át önmagamat. Persze 
mindenki azt gondolja, hogy lusta disznó vagyok. Biztos, hogy van benne rengeteg 
igazság, de képtelen vagyok átlépni az idő törvényeit. Elég otthono san mozgok ezek-
ben az ösztönügyekben. Ahogy egy sejtnek vagy egy atomnak van egy rezgésszá ma, 
úgy egy embernek is, és ezt nem vagyok hajlandó semmilyen formában átlépni. Itt lép 
be megint az egoizmus: ezért lepattannak rólam dolgok. Ebben betonkemény vagyok. 
Tehát nem vagyok gyorsabb, mint amilyen én vagyok. Ezért ráírtam a könyvemre, 
hogy minden sietség az ördög műve.
• AI: Így van. Ugyanakkor, ebben a században, vagy legalábbis a hatvanas évek óta, 
igazság szerint két dolgot misztifikál az emberiség: a sebességet és a hatalmat.
• RG: Nézd meg, hogy hova vezetett. Egyrészt. Másrészt, vakon vagy becsukott 
szemmel abszo lút retroember voltam, de most azt gondolom, hogy azért ez renge-
teget változott. Még mindig nem bírom a sebességet, a hatalmat meg egysze rűen 
leszarom. Vagyis, persze, hogy nem, de azért nagyon látszik, hogy az igazi, komoly 
ten denciák abszolút az önkritika felé fordultak. Egyértelműen az önkontroll és az 
önkritika szá mít. Különben nem élhetjük meg a következő ezer évet.
• AI: Létezik-e számodra az a szó, hogy kreativitás?
• RG: Létezik. Nagyon fontos volt mindig is, és nekem azt jelenti, hogy egy kérdéshez 
milyen nyitottsággal és hányféleképpen tudsz hozzáállni.
• AI: Tehát a Duchamp-típusú kultúra tőled nem tel jesen idegen.
• RG: Nem. Ezeket a fazonokat szeretem a leg jobban. Nagyon más vagyok, de ezek 
azok az emberek, akiket tiszta szívemből szeretek. Picabia, Duchamp, Max Ernst...

• AI: Mit szeretsz bennük?
• RG: A szabadságvágyat. A totális szabadság-
vágyat. A pofátlanságot. Azt, hogy úgy tud-
tak abszolút új szempontokat közölni, hogy az 
il leszthető volt mindenféle kultúra vonalaiba vagy 
a szellemtörténetbe.
• AI: Visszatérve még egyszer az Indigóra. Sohase 
irritált? Olyan típusú feladatokra gondolok például, 
amikor szándékosan kellett rossz művet készíteni.
• RG: De. Nagyon. Hosszú ideig abszolút fel vol-
tam háborodva az ilyesmitől.
• AI: És ezt hogy rendezted el magadban? 
• RG: Én nem voltam Indigó tag. 
• AI: Tudom. De ott voltál.
• RG: Ez része volt annak, hogy meg kellett vál-
toznom. Tehát nagyon mélyen mindig tud ják az 
ember ösztönei, hogy mi az a probléma, amit 
muszáj magára vennie. Akkor is pontosan éreztem, 
hogy ugyan nagyon komoly vélemé nyem lehet, de 
attól még hülyeséget beszélek, Erdéllyel én nem 
partnerként beszélgettem, mint a matematikusok 
vagy akár Böröcz, Ré vész vagy bárki, hanem mint 
egy csecsemő, aki érzi, hogy ott a helye, muszáj 
meghallgatnia a véleményt, viszont folyamatosan 
le van baszva. Miki állandóan szekírozott.  
Én sírva könyörög tem neki, hogy mondja meg, 
miért baszogat. Tényleg sírtam, nem képszerűen, 
hanem fizi kailag. És akkor valahogy így okultam. 
Azt hiszem, hogy nagyon merev voltam ebben. 
Mint ahogy az egész életem így folyik. Mondtam, 
hogy milyen adottságokat hozok magammal, és 
ezekkel folyamatosan meg kell, hogy küzdjek. 
Ehhez állandóan ilyesfajta segítségeket kérek. 
Ösztönösen.Tulajdonképpen saját magam ellen 
hívom ki az embereket: basszanak már le. Rúg-
janak már seggbe.
• AI: A merevséged tehát a minőségképedből fakad.
• RG: Igen. Csak azt látom, hogy muszáj meg őrizni 
belőle darabokat, vagy újra összerakni egyfajta 
hasonló, de sokkal lazább szerkezetet. Olyat, ami 
újra összeáll. Hogy újra bízzak eset leg néhány 
ideában.
• AI: Milyen ideákat szeretnél?
• RG: Azt hiszem, hogy a szabadságon kívül más-
ról nem érdemes beszélni.
• AI: És mit értesz szabadság alatt?
• RG: Azért használom ezt a szót, mert nagyon 
sok mindent jelent: a gondolkodás szabadságát, 
az ember szabadságát vagy akár ezek viszonyát 
egymáshoz.
• AI: Beletartozik-e a szabadságodba, hogy 
zenélsz?
• RG: Abszolút. És ezen a ponton lehetek közös-
ségi lény. Itt van az, amikor nemhogy képes va gyok 
benne élni, hanem igénylem a közösséget.
• AI: Tehát ebben oldod fel a festő magányát?
• RG: Igen. Elég sok kísérletet teszek arra, hogy 
ezt a magányt feloldjam valamivel, de a zene az 
egyetlen, ahol meg is tudom csinálni.
• AI: Amikor az absztrakt expresszionisták neki-
estek a vászonnak, a zene anyagtalansága volt az 
idea. Nem véletlen, hogy állandóan azt mondogat-
ták, hogy úgy akarnak festeni, ahogy a zene árad. 
Természetes, ha az ember egy kottát nézve beszél 
a zenéről, pontosan tud ja, hogy ott metrumok és 
jelek vannak, és a hangjegyek is formát képeznek, de 
ezeknek a viszonya a megszólaló zenéhez mégiscsak 
absztrakt. Illetve, amennyiben tudsz zenélni, akkor 
előírásokat valósítasz meg, még akkor is, ha impro-
vizálsz, ám mégis magát a hangot közvet lenül fújod 
ki a semmibe vagy a szaxofonodba. Ez bizo nyos érte-
lemben ellentétes azzal, mint amikor a beszéd ben 

Roskó Gábor
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vagy az írásban fogalmi jeleket használsz, vagy oda-
kensz egy darabos anyagba egy festményt.
• RG: Emiatt van is rengeteg problémám az imp-
rovizatív zenével és az ilyen koncertekkel. Szem ző 
tanította meg nekem, hogy minden hang csak 
akkor létezhet, akkor van létjogosultsága, ha 
ön tudata van. Egy hangnak előre kell tudnia, hogy 
mennyi ideig fog szólni. Ami azt jelenti, hogy az 
egész darabról kell, hogy elképzelésem legyen. 
Akkor is, ha egyedül improvizálok, akkor is, ha más, 
muszáj, hogy előre tudjam, mi fog történni az idő-
ben. Nem is nagyon tudok másképp gon dolkodni 
erről. Az idővel való gazdálkodás szerzi nekem a 
legnagyobb gyönyörűséget. A zenének nagyobb a 
szabadságfoka, az biztos, mert rögtön megtörté-
nik, a cselekvésnek abban a pillanatban nyoma van, 
bár azonnal el is száll. Valami történik és mégse 
történik, mert már jön utána a következő. Persze 
lehet rögzíteni magnószalagon, de az más. Az én 
számomra ez nagyon kontrollált, nagyon öntuda-
tos történés.
• AI: Amit te merevségnek neveztél magadban, 
jelen van benned zenélés közben is.
• RG: Igen. Többé-kevésbé hideg fejjel gondol-
kodom arról, hogy mit fogok tenni. És hát eb ből 
persze rengeteg baj van ilyenkor.
• AI: És amikor olyan típusú zenekarral játszol, mint 
a Tudósok?
• RG: Ez egyrészt folyamatos konfliktushelyzet, 
ami megint nem olyan nagy baj, hogyha bele le het 
illeszteni a dologba, másrészt persze, hogy vonz a 
másfajta gondolkodás, például ha valaki képes az 
önkontrollját bizonyos tekintetben tá gítani, vagy 
akár elveszteni. Én ezt nem tudom megcsinálni, de 
nagyon inspiráló tud lenni, plá ne, hogyha azt gon-
dolom valakiről, hogy tehet séges. Mindig vonzott, 
hogyha valaki erre a másfajta közelítésre képes. 
Akár zenében, akár festészetben vagy bármi 
másban.
• AI: Máriás Bélával beszélgettünk a Nézzük, mi 
Új ság a világban című képedről. Ez azért érdekes, 
mert Béla iskolázott zenész, aki eljutott a saját 
fejlődésének egy olyan pontjára, hogy elhatá-
rozta, hülye lesz, és sza kít a zongoraetűdökkel, és ő 
mondta, elementáris öröm mel, hogy biztos, hogy 
Roskó a két legőrültebb ember egyike az országban. 
Az önkontrollod dacára.
• RG: Lehet, hogy nem válasz a kérdésre, de hogy 
ha látom az atomvillanást, akkor is ugyanígy ülök 
veled szemben. Még föl sem ugrok. Annyira sta-
bilan itt vagyok, annyira stabil a bel ső szerkezet, 
hogy oké, jó, őrült vagyok, de ez nem nagyon érde-
kel, vagy nem tudom beépíteni.
• AI: Arra gondoltam, hogy ennek a rendszernek is 
nyilván van önfejlődése. Mint minden embernél.  
A te fejlődésed, úgy látszik, hogy bármennyire is 
hadakozol ezzel a merevséggel, ezen belül van.
• RG: Igen, ez lehetséges. Hm... Rejtélyes...  
Ez le het, hogy így van.
• AI: Az első olyan kép, amelyik tudatosította 
bennem, hogy létezik Roskó Gábor, a festő, a Tátra 
csúcs volt. Miért van benned ez az elementáris von-
zódás az édességek és az édes kreációk iránt?
• RG: Az édesség valószínűleg drog számomra.  
Ez kicsit családi ügy. Ha nem ennék süte ményt, 
akkor nagyon rossz lenne. Nem szeretek piálni, 
csak ritkán. Idegen a szervezetemtől. Utálom a 
füstöt. Viszont édességből be tudok pakolni.  
Néha nagyon sokat.
• AI: Nem hízol meg tőle? 
• RG: Nem, képtelen vagyok hízni. 
• AI: Tervezel egy édességkiállítást.

• RG: Írni szerettem volna az édességekről. Egy esszét szerettem volna írni a nassról.
• AI: És miért nem teszed meg?
• RG: Elkezdtem írni, de kicsit irodalmiaskodó lett. El fogok mélyedni a kérdésben.
• AI: Ez azt jelenti, hogy bemész egy cukrászdába és leeszed magad?
• RG: Inkább munka előtt. Meg szoktam csinálni, nem is egyszer. Utána rosszul 
vagyok, de tudok dolgozni, és a vérkeringésem egy kicsit felgyorsul.
• AI: Milyen érzés, amikor túleszed magad?
• RG: Egyrészt a gyomrom iszonyú nehéz lesz, mintha köveket zabáltam volna, más-
részt kicsit olyan, mint amikor az ember a forrót és a hide get váltogatja a gőzfür-
dőben. Egyszerűen élén kül a vérkeringés. Érzem, hogy felmegy anyag az agyamba. 
Felébredek.
• AI: Hogy definiálnád azt a szót, hogy nass?
• RG: Evés utáni édesség.
• AI: Nem a desszertre gondoltam.
• RG: Hát, erről külön lehetne három órát beszélget ni. Rengeteg mindent jelent. 
Jelenti a vasárnap délutánokat a családdal, az összes cukrászdát, egyenként a süte-
ményeket, mindegyiknek a kultúráját, hogy hányféleképpen lehet elkészíteni egy 
sütit, hogy különböző helyeken hogyan csinálják meg, je lenti a régi vasúti restik édes-
ségeit, ahogy az ember hazafelé vagy odafelé gyorsan vesz vala mit. Jelenti a kíváncsi-
ságot, amit nem is láttam embereknél, tulajdonképpen csak egy francia ba rátom van, 
akinél igen, ahogy kikeresi azt a cukrászdát, ahol, nem tudom, az epertorta baromi  
jó. Ez is nass. Tehát vadászni egy süteményre. Vagy tudni — régen volt így —, hogy  
a somlói bizonyos helyeken nagyon finom, másutt nem annyira, és hogy mik az apró 
különbségek: tesznek-e bele mazso lát, miből főzik a csokiöntetet, milyen a piskóta?
• AI: Tehát a nassolásnál sem veszíted el a fejed, hanem aprólékosan kikeresed, amit 
kapni akarsz.
• RG: Ott azért el bírom veszteni a fejem. Be tu dok tőle rúgni, mint egy állat. 

Roskó Gábor
Dávid, 1993, porcelán, 45 cm © Fotó: Lugosi Lugo László
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Gondolatok az „úúúúúúúúúj” 
köztéri szobrászatról és a pipa
A mottó: befordultam, rágyújtottam, de már égett

Balkon

1996/9

Eccer volt, hol nem volt, de még a nyár derekán egy szép, napsütéses kora délelőtt 
kiszálltam a Kossuth téri metróállomáson, s miután följöttem a mozgólép csőn, jobbra 
fordultam, majd a sarkon ismét jobbra. A Szabadságharc Költőjét idézve azonban csak 
befordultam volna, mert eccer csak egy új köztéri szobrot, pontosabban emlékművet 
pillantottam meg. Ja igen, a Nagy Imre emlékmű — gondoltam —, mert már hallot-
tam valamit rebesgetni, hogy majd, Most meg itt van és fúúúúúúúú, de rossz szobor 

-így a belső monológ —, de már mentem is tovább. Aztán a délután úgy alakult, hogy 
valakivel rande vúznom kellett. Hol találkozzunk — kérdeztem a telefonban —, valahol 
a Belvárosban? Igen, a Metró vonalán. Tudod mit — feleltem —, nézzük meg ezt az új 
szobrot! Jó. Hát mit mondjak? Az volt, hogy a turisták — mert úgy lászik valami oknál 
fogva aznap délután főleg külföldiek keresték föl az új emlékművet — egysze rűen 
csak röhögtek, Na nem hangosan és illetlenül, hanem csak befelé, ahogy én is, kínom-
ban. Látni lehetett, miért és hogyan fényképezik, s veszik videóra az aznap még fel-
töltetlen medence fölött átívelő hidacskát, s a bronzból öntött deszkapalló közepére 
állított, ám nem kevésbé érdekesen megmintázott szoboralakot. Úgyhogy azt kezd-
tem találgatni, vajon tudják-e kiről és miről van szó, vagy csupán a plasztikai remeklés 
megítélése ilyen egyértelmű? Nahát azért, mint pesti polgárnak, nekem olyan volt ott 
az a délután, mint egy rémálom, Vagy tíz nap múlva mégis visszamentem. Addigra a 
medencét föltöltötték, de ebben a végleges formájában, a sekély és kosztól zavaros 
állóvízben tükröződő — és a hidacskához drótozott — koszorúkkal ez az egész csak 
még siralmasabb volt. Létezik, hogy a szobrász, aki egy ilyen — hát mondjuk — roman-
tikus metaforához nyúl, ahol mélysé gek és örvények fölé állítva kívánja bemutat ni 
Nagy Imrét, nem veszi észre, hogy e híd-metafora részeként ez a víztócsányi már-
vány-keretes pocsolya is ugyanígy metaforikus jelentést fog fölvenni, méghozzá 
körülbelül a homlokegyenest ellenkezőjét annak, mint amit — gondolom — ábrázolni 
hivatott lenne? A kicsi és sekély medence egyébként korábban szökőkút volt, amit itt 
most nyilván azért kellett megszüntetni, hogy a szoboralak a Parlamentre nézhessen. 
Ez megközelítően sem olyan nagyvonalú tett, mint a híd bronzból történt kiönte-
tése, ami viszont a medencéhez képest hihetetlenül ormótlan, nehézkes és túlmére-
tezett, a mozdulat pedig, mellyel Nagy Imre a sekélyes állóvíz fölül az Országház felé 
fordítja tekintetét, e kontextusban nemcsak színpadias, hanem végtelenül komikus 
és szánalmasan groteszk is. Ha ugyanis 56-ot nem a feneketlen mélységek, hullámok 
és örvények képeivel, hanem az állóvíz és a pocsolya metaforáival írjuk le, akkor Nagy 
Imre nem hős és mártír, hanem legfeljebb egy afféle „vihar a biliben” című bohózat 
hősködő, s kissé nevetséges szereplője, akinek bukása se nem tragikus, se nem katar-
tikus, hanem szükségszerű és példázat értékű.
Nem hiszem, hogy mindazok az emberek, akik e szobor megvalósításának része-
sei voltak — akár az emlékműállítók, akár a szobrász, illetve szakértőik — Nagy Imre 
emlékművének paródiáját szerették volna létrehozni, ám attól tartok, hogy ez a 
felállított szobor olvasatán aligha változtat. Az eredeti szándék nyilván az lehetett, 
hogy az emlékmű emberközelbe hozza a történelmi személyiséget, hogy valami 
olyan szituációt találjon az ábrázolás számára, ami nem az életpálya valamely konk-
rét, de külsődleges epizódjához kapcsolódik, hanem ahhoz a belső drámához, ami az 
ország, a forradalom és Nagy Imre sorsának szempontjából is perdöntőnek bizonyult. 
Mármost, hogy a szándék és a megvalósu lás közt most mégis ekkora űr tátong, azt 
könnyű lenne a szobrász nyakába varrni, de attól tartok, hogy e terv akkor sem ered-
ményezett volna lényegesen jobb produkciót, ha Varga Tamás sokkal ügyesebb és 
sokkal tapasztaltabb szobrász. Mert az eredetileg célbavett híd-metafora műkö-
désbe léptetésének talán egyetlen módja az lehetett volna, ha a híd alatt örvénylő 
víz is bronzból készül, de még ebben az esetben sem lehetne a dolgot legalább egy 
alacsony talapzat nélkül megúszni, melynek hiányában viszont túlságosan bele kel-
lene bonyo lódni az olyan kellemetlen részletekbe, hogy akkor ez most egy patak vagy 

egy folyó mellékága, amit már csak azért is kínos 
lenne tovább feszegetni, mert e szoboralak külön-
ben meg a Parlamentre néz, melynek környékén 
efféle patakokat és hídpallókat — gondolom — cső-
repedések alkalmából, illetve a főnyomócsövek 
fektetésekor lehetett látni. Másszóval e szobrot 
kétségkívül meg lehetett volna egy kissé jobban 
is csinálni, de szakmai szempont ból akkor sem 
lett volna lényegesen jobb vagy más, mint azok a 
politikai emlékművek, amelyeket itt öt -hat évvel 
ezelőtt lebontottak és amelyek ugyanúgy a pie-
desztál eltüntetésével és egy kissé pszichologizáló 
portrészobrászat összekapcsolásá val próbálták 
népszerűsíteni az adott politikai vagy történelmi 
személyiségeket.Ezen a ponton tehát azt hiszem 
joggal merül föl a kérdés, hogy most akkor ezentúl 
Kun Béla helyett Nagy Imre kerül emberkö zelbe és 
egyébként minden marad a régiben, vagy esetleg 

— és, ha már demokrácia van, akkor — most már a 
köztéri szobrászatról — és egyáltalán a közterüle-
tekről — való gondolkodásunkon is érdemes lenne 
változtatni? Merthogy a totalitáriánus rend-
szer köztéri szobrászata lényegében egy politi-
kai demonstratio ad hominem volt (Sztálin, majd 
Lenin szobra a Dózsa György úton; Dózsa György 
trónja a Krisztinaváros ban etc.), és aztán a puha 
diktatúra politikai emlékműszobrászata úgyszin-
tén, azt éppúgy tudtuk, mint azt, hogy mindennek 
semmi köze sincs sem a művészethez, sem pedig 
egy olyasfajta környezetalakításhoz, mellyel az 
adott település polgárai próbálják meg szebbé, ott-
honosabbá tenni városukat. 
Azt is tudtuk, hogy bár egyes szakemberek 
szerint Budapesten található a legtöbb köztéri 
szobor Európában, köztéri szobrászatunk végte-
lenül provinciális, mert a sok-sok plasztika között 
alig-alig akad olyan, amely az európai szobrász-
művészet mértékével mérve is komolyabb érté-
ket képviselne. Mindez nem utolsósorban annak 
köszönhe tő, hogy köztéri szobrászatunk — és 
nem csak az előző, hanem szinte az összes előző 
politikai berendezkedésünk folyamán — a politikai 
emlékműszobrászatra koncentrál és nem pedig 
a civil, pusztán szobrászati — állítólag „öncélúan 
művészeti” — és környezetalakítási szempontokra. 
89-90-ben, mikor e kérdésről az újrakezdés remé-
nyében komoly viták folytak, hallani lehetett olyan 
véleményeket, hogy a köztéri szobrászat kérdéseit 
ezentúl bízzuk csak a művészekre és művészeti 
szakemberekre. Tudniillik, ha léteznek olyan tör-
ténelmi és politikai személyiségek, olyan politikai 
eszmék és cselekedetek, amelyek arra érdeme-
sek, hogy megörökítsék őket, akkor a művé szek 
ezt előbb-utóbb úgy is meg fogják tenni maguktól 
is, és ha egy mű csakugyan olyan jó, hogy érde-
mes fölállítani közterületen, akkor állíttassék fel, 
de végre ne játszhassanak szerepet olyan politikai 
szempontok, melyek a művészt kézművessé és a 
művészetet kézműves szolgáltatóiparrá alázzák le. 
Mármost eltelt hat-hét év, s úgy látszik, e javas-
latnak mindeddig semmi foganatja sem lett, sőt. 
Ma már világos, hogy ez az ország az elmúlt öt- hat 
évben annak ellenére is egy nagy szoborállítási 
lázban égett, hogy minderre tulajdonképpen nem 
is volt pénze.
Ez egyebek mellett alighanem visszavezet-
hető annak a kérdésnek a hibás megválaszolá-
sára, hogy mit is kéne csinálni a korábbról ránk 
hagyományozó dott politikai emlékművekkel. Mert 
a döntés, amellyel a rendszerváltás tiszta lapot 
vélt kezdeni a köztéri szobrászatban, vagyis az 
úgynevezett „nagytakarítás” elhibázott program 
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volt, noha érzelmi oldalát tekintve kétségkívül 
érthető. 
Ezzel együtt ma már világos, hogy a kommunista 
szoborparkból nemhogy nem lett turista-para-
dicsom, de azt hiszem, igencsak hoppon marad-
tak, akik azért jöttek ide a 90-es évek elején, mert 
e szobrokat is látni szerették volna, hisz akkor 
ezek már nem voltak a helyükön. És ugyanakkor 
magunkkal is kitoltunk, mert mire sikerült befejez-
nünk a park felépítését, addigra az idegenforga-
lom szempontjából ennek már semmi aktualitása 
sem volt. Vagyis alighanem jobban jártunk volna, 
ha nem fektetünk a város lecsupaszításába annyi 
pénzt, hanem a rendszervál tás szándékait las-
sabban, okosabban és olcsóbban próbáltuk volna 
érvényre juttatni. Hamburgban például van egy 
park, ahol ezt a II. világháború után úgy csinálták, 
hogy a nácik által fölállított szobor csoportot nem 
döntötték le, hanem csak a horogkeresztet tüntet-
ték el a talapzatról, majd mikor már ott tartottak, 
hogy volt rá pénzük, vele szemközt emeltek egy 
antifasiszta emlékművet. A két szobor egymással 
szembe állítva olyan politikai gondolko dásról lesz 
tanúbizonyságot, amely nem merül ki abban, hogy 
megbünteti a bűnösöket és emléket állít az áldo-
zatoknak, hanem az utókor számára is megteremti 
a különféle eszmei és esztétikai ideálokkal való 
szembenézés lehetőségét.
Mármost nálunk nem ez történt, hanem miután 
nagy költséggel és hallatlan energiá val eltüntet-
tük közel az összes szobrot, amit az előző rendszer 
produkált, a helyükön maradt űrt megpróbál-
tuk azonnal betölteni, így aztán nem csoda, hogy 
a köztéri szobrászatot az elmúlt években sem 
sikerült depolitizálni, hisz az itt és most azonnal 
a jóvátétel és a társadalmi igazságszolgálta tás 
reprezentációs eszközévé vált. Ennek első alkotá-
sai, mint Bachman Gábor és Rajk László Nagy 
Imre és mártírtársainak újratemetése alkalmából 
a budapesti Hősök terén fölépített Ravatala, vagy 
a Jovánovics György által készített Emlékmű 
(1992) a 301-es parcellában, nemcsak monumen-
tális, katartikus, hanem a rendszerváltást mél-
tóképpen reprezentáló, és ugyanakkor a kortárs 
képzőművészet szempontjából is jelentős köztéri 
alkotások voltak. Mindez azonban már koránt-
sem mondható el az elmúlt öt-hat évben állított 
legtöbb köztéri szoborról, noha tudnunk kell, hogy 
a 90-es évek első felében annyi köztéri plasztikát 
emeltünk, amire már nagyon régen nem volt példa 
Magyarországon.Természetesen érthető, hogy az 
olyan településeken, ahol szinte nem volt csa-
lád, melynek valamely férfi tagja ne esett volna el 
a Don-kanyarban, most a szovjet Felszabadulási 
emlékmű helyén legalább hozzátartozói nevét sze-
rette volna megörökíteni a lakosság. Ugyanakkor 
azt is világosan kell látni, hogy ez a folyamat aztán 
már elég logikusan vezetett el bennünket akár 
ehhez a mostani Nagy Imre emlékműhöz, akár az 
augusztus 20., illetve a Millecentenárium alkal-
mából átadott és félbehagyott emlékművekhez, 
Szent István szobrokhoz.
Az első elhibázott lépést, az úgynevezett „nagyta-
karítást” különben, azt hiszem, mi sem jellemezte 
jobban, hogy miközben egyik pillanatról a másikra 
hisztérikusan lecsupaszítottuk közterein ket, békén 
hagytuk azt az egyetlen szobrot, ami de facto  
a szocialista rendszer jelképe volt, nevezete sen a  
Gellért-hegyen található Felszabadulási emlék-
művet (1947). Tudniillik mégiscsak a budapesti 
Szabadság-szobor volt az a szobor, ami a korábbi 
fémtízestől kezdve az előző rendszer különféle 

oklevelein, érdemrendjein, kitüntetésein, intervíziós televízió-közvetítéseinek mono-
szkópján szerepelt, vagyis ez volt az a szoboralak, ami a Magyar Népköztársaságot 
szimbolizálta. Másrészt mindenki tudta, hogy ez eredetileg Horthy fiának síremléké-
hez készült, továbbá azt is, hogy a Citadellát azért építették a Gellért-hegy tete-
jére, mert Haynauék 1848 után úgy gondolták, hogy amennyiben a pestiek megint 
rendetlenkednének, ez az a straté giai pont, ahonnan legjobban lehet lövetni a várost. 
A kérdéses szoboralak nem mellesleg maga Vorosilov marsall tetszését nyerte el 
Kisfaludy Strobl Zsigmond műtermé ben, úgyhogy ez az egész építészeti-szob-
rászati komplexum remekül fókuszálja, hogy az elmúlt másfélszáz esztendőben ki 
mindenki játszott sajátos szerepet az ország függetlenségének megteremtésé ben, 
s hogy ők ott a hegytetőn milyen remekül tudták folytatni egymás elképzeléseit. 
Mert azért itt a logisztikai és esztétikai szempontok fantasztikus egységet alkottak: 
Szabadság-szobor és Felszabadu lási emlékmű egy olyan építményen, ahonnan sakk-
ban lehet tartani bennünket, — nem akármi!
Mármost az a vicc, hogy a Szabadság-szobor szimbolikus átalakítására — azaz függet-
lenségünk és szabadságunk szimbolikus birtokba vételére — 1992-ben nem csak hogy 
elhangzott egy javaslat, hanem Lőrinczy Júlia ötletét be is mutatta a Szentjóby 
Tamás által vezetett Bartók 32 Galéria, majd a Szabadság Lelkének Szobra (SzLSz  
1992 W) címen a Budapesti Búcsú keretében ideiglenes jelleggel meg is valósította  
az átalakítást a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója. Különös para-
doxon, hogy e kezdeményezés épp az anyagi oldala miatt kapta a legtöbb kritikát a 
közvélemény részéről, noha könnyű belátni, hogy e szobor szimbolikus átalakítása 
mérhetetlenül olcsóbb volt, mint amibe akár csak részleges lebontása, netán új hely-
színre történő telepítése került volna, és csak a töredéke annak, mint amit például 
egy-egy Augusztus 20-án eltüzijátékozunk. Miért, miért nem, e javaslat annak elle-
nére sem hozott áttörést a köztéri szobrászatról, vagy a közterületeken létrehozható 
művészetről való gondolkodásunkban, hogy a szakmai közvélemény érdeklődéssel 
fogadta a projektet.
Egy évvel később a Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központja Polifónia1 címmel 
olyan kortárs művészeti eseményt és szimpoziont rendezett, amely sok szempontból 
ismét csak alkalmas kiinduló pontja lehetett volna egy újfajta köztéri és egy újfajta 

1 Polifónia. A társadalmi kontextus mint médium a kortárs magyar képzőművészetben. 1993. 
november 1–30.
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• Kunstforum der Bank Austria, Bécs

• 1997. mácius 5 — június 1.

A bécsi lapok az év kulturális szenzációját ígérik. A Kunstforum termeiben máris tömeg 
és fülledtség, pedig még messze a turistaszezon. Azzal a várakozással indultam a kiál-
lításra, hogy ott tömegével fogom látni Turner atmoszférikus, a tárgyi világot feloldó 
képeit, melyek létrejöttét a múlt század elejének művészeti fejlődéstörténetéből nem 
lehet megmagyarázni. Úgy képzeltem, Turner csak az ezt a csodát reprezentáló műve-
ket festette meg. Nem jártam még a Tate Galleryben. A szenzáció csupán annyi, hogy ez 
az elsősorban Turner részletes tárgyisággal megfestett mitologikus, historikus műveit 
és tájképeit felvonultató kiállítás lehozza a mestert csacska felhőinkből. Azt is mond-
hatnám, hogy a Turner művészetében — reprodukciók alapján — eddig dominánsnak hitt 
fénycentrikus tengeri, Temze- és Velence-tájképek ezután már nem is tűnnek akkora 
csodának. A kiállítást nézve elsősorban nem Turnert csodáljuk, hanem a kort, annak 
gondolatvilágát, a festővel szembeni elvárásait ízlelgetjük. A rendezők szándéka felte-
hetően ez: kora kultúrtörténetébe ágyazva, a maga valóságában ismerjük meg Turnert, 
a kivételes képességű, műveltségű (és munkabírású) embert. Ehhez azonban maguk  
a képek nem elegendők: szükség van a katalógusra is, de legalábbis a bejáratnál olvas-
ható életrajzra. Így az, ami az utókor számára oly jelentőssé tette a festőt, lassacskán 
és magától értetődően bontakozik ki a nagyjából időrendbe állított képek festésmódjá-
ból, melyek változó szabadsággal emelkednek ki a természetnek, mint az esendő ember 
számára adott térnek egyre szívszorí tóbb és félelmetesebb, ugyanakkor sugárzóan 
lelkesítő felfogásából. Meglepetés a kiállítás egyetlen tárgy nélküli, szinte már giccses 

„Naplementé”-je: egy nagyméretű, fehér-sárga-vörös műtermi fény-experimentum, 
vastag, spahlizott és lavírozott festékrétegekkel. A művész ezeket a késői, megfigyelés 
és emlékezés alapján festett impresszióit — talán a sok gúnyolódó kritika miatt — csak 
néhány embernek mutatta meg. 
Turner benne élt korában. A kortárs festmények közül Caspar David Friedrich vagy 
Philipp Otto Runge panteista kompozícióira, allegóriáira kell gondolnom, és Claude 
Lorrain ideális tájaira, mitologikus kompozícióira, melyeket Turner egész életé-
ben mintának és mércének tekintett. Akkoriban a festők még tanulták, másolták 
a nagy elődök műveit, és egymást felülmúlván újítottak meg bizonyos szüzséket. 
Közben mosolygok magamban, mert elkerülhetetlen az asszociáció a jóval később élt 
Csontváryra, nem annyira eksztatikus fényfestészete, mint inkább a világ legszebb 
helyeinek megörökítése iránti mániákus vonzalma miatt. Turner is szüntelenül uta-
zott, nyilvánvalóan a természeti nagyszerűt kereste. Elégikus tájak közegében lebegő, 
elmosottan allegorikus alakjai Gulácsyt juttatják eszembe. Turner figurái is mágiku-
sak, bár a kép teréhez viszonyítva kicsinykék. Absztrahálásuk módjának hasonlósága 
különösen felerősödik, amikor Turner kénytelen megnövelni a méretüket, pl. egy 
nála ritkaságszámba menő, nagyméretű interieur-képen (A Music Party, East Cowers 
Castle, 1835).
Nézem az égetett szienában lubickoló, elegáns és tudós festékhasználat szemé-
lyes jegyeit, nézem a megfestett témák korát, a mitologikus és historikus esemé-
nyeket, Jázon magányos, pici figuráját, amint piros köpenyét ledobva egy lepusztult, 
sziklaoldal mélyén, kidőlt fatörzsek között keresi az aranygyapjút, nézem Hannibál 
katonáit, amint összebújnak az iszonyúan turbulens alpesi hóvihar súlya alatt, nézem 
az alkonyi özönvizet, melynek előterében apró férfiak és nők fuldokolnak. Nézem a 
tengeri képek dekoratív vitorlásainak jövés-menését, narancsszín regattáját, kikötő-
ben és nyílt tengeren, tükrös vízen és viharban, harcukat füstben és ködben. Aztán 
később, már otthon, a katalógusban, nézem a British Museumban grafikákat lapozó 
kistermetű, pocakos, finoman mosolygó idős művész litografált portréját és növekvő 
kíváncsisággal olvasok róla. Egy „alulról jött” ember képe kezd kibontakozni előttem, 
aki éberen, nyitottan és aktívan vett részt a brit társadalmi életben, patrióta volt, és 
a maga feje szerint ugyan, de mindent megtett, amit elvártak tőle. Művészi ambícióit 
el sem lehet választani ezektől a korszükségletektől. Már gyerekként ún. topográfus 
tanulmányokat végzett — ez, ahogy kiveszem a leírásokból, tájak, épületek (romok) 
pontos lerajzolásából, aquarellel való lefestéséből áll (szerepét később, a „fénnyel való 
rajzolás”, a fotográfia vette át) — ez a munka öregkoráig a megélhetés biztos forrása 
volt számára. Tizennégy éves, amikor a festőakadémiára kerül, fiatal emberként a 
Royal Academy tagja lesz, megbecsülés övezi, anyagiakban is. Saját galériát hoz létre 

politikai művészetről szóló vitának. Akkor, három-
négy évvel ezelőtt, a médiaháború kellős közepén 
talán nem csoda, hogy nem kaptak ezek a dolgok 
túl nagy figyelmet a tömegkommunikáció részéről, 
bár vannak olyan nézetek, hogy bizonyos értelem-
ben az MRT-t és az MTV-t is éppúgy közterületnek 
kellene tekinteni, mint az Internetet. És most?
Gondolom október 23-án bőven lesz alkalmunk 
összehasonlítani a két alternatívát jelentő 
emlékmű vet, a Jovánovics-féle 301-es parcellában 
láthatót, és ezt a most átadott Nagy Imre szobrot 
is. És mivel a Sztálin-szobor (1951) ledöntéséről is 
alighanem látni fogunk képeket, ki-ki felidézheti 
magában, hogy milyen köztéri szobrokat látott 
a nyáron külföldön. Mert amíg itt nálunk Sztálin 
helyére Lenin-szobor (1965) került, addig a polgári 
demokráciákban élő városok azért versengtek, 
hogy ki tudja a kortárs szobrászmű vészet legjelen-
tősebb műveit megvásárolni és a lehető legimpo-
zánsabb közterületeken fölállítani. Így aztán míg 
a zürichiek joggal büszkélkedhetnek azzal, hogy 
nekik Rodin-jük és Henry Moore-juk van, és ren-
geteg díszkútjuk, büszkék Max Billre — s nem csak 
azért, mert az ő szobrászuk, hanem mert tény-
leg egy szép és jelentős munkáját mondhatják 
magukénak —, a kasseliek arra, hogy Oldenburg 
nagy csákánya, vagy Joseph Beuys 7000 tölgyfája 
az ő városukban van, a bázeliek viszont hogy a 7. 
documentán bemutatott, ugyancsak monumen-
tális Borofsky-szobor meg az övék, a chicagóiak 
arra, hogy náluk került fölállításra az egyik legna-
gyobb köztéri Picasso (melynek gyönyörű, „lágy” 
parafrázi sát Oldenburg készítette el még 1969-
ben), addig nekünk ebből mindeddig semmi sem 
jutott, hacsak olyasmi nem, hogy a Bulgáriából az 
Egyesült Államokba kivándorolt Christo későbbi 

„csomagolá sait” — például a német egyesítés után 
megvalósult berlinit — részben a Vörösmarty tér 
névadójának télire becsomagolt szoborcsoportja 
ihlette, vagy hogy azért a 301-es emlékmű mégis 
itt és mégis a mi időnkben készült.
Szóval én nem mondom, hogy ezen túl ne állítsunk 
emléket köztereinken egy-egy jelentős történelmi 
személyiségünknek, de azt igen is érdemes lenne 
fontolóra venni, hogy nem méltóbb-e — például 
Nagy Imréhez vagy akár hozzánk, ahhoz, hogy ez 
most már egy szabad és demokratikus társada-
lom —, ha ahelyett, hogy egy ugyanolyan ostoba, 
de bombasztikus emlékművet szentelünk neki, 
mint korábban Kun Bélának, egyszerűen építünk — 
például — egy szép játszóteret, amit mondjuk az ő 
szavaival „kis magyarok” terének nevezünk el. Ami 
fontos, hogy a játszótér, a park, szóval az az adott 
közterület szép és új legyen, és akkor elég, ha a 
tér bejáratánál egy kis dombormű vön a felnőttek 
elolvashatják, hogy mikor, hol és milyen összefüg-
gésben emlegette Nagy Imre a „kis magyarokat”, 
valamint azt, hogy e teret Nagy Imre 100. szü-
letésnapján adtuk át. Ez talán azért is bölcsebb 
lenne, mert élnek még köztünk olyanok, akiknek 
Nagy Imre nevével kapcsolatban a padlás söprések 
személyes emlékei jutnak eszükbe, és nem pedig 
1956. Ilyen körülmények közt a jövő köztereinek 
kialakításárára irányuló gondolkodás, azt hiszem, 
hamarabb juttathat el bennünket a társadalmi 
béke állapotába, mintha a következő köztéri szo-
bor — ugyanezen logika szerint — a padláslesöpré-
sek áldozatainak állít majd emléket. És egyébként 
pedig, ha szobrokat akarunk állítani, akkor — most 
már végre — tényleg szobrokat állítsunk, még-
hozzá jó szobrokat, és nem pedig újra és újra ilyen 
ócska és nevetséges politikai emlékműveket.
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művei bemutatására. Pártfogói főnemesi rangú 
emberek.
Mozgalmas volt ez a kor: francia forradalom, napó-
leoni háborúk, a brit flotta diadalútja, ipari forra-
dalom, gőzhajó, vasút, fényképezés, Goethe már 
megírta Színtanát — épp Turner egyik barátja for-
dította le angolra —, melyben a festő számára oly 
fontos felhők formációival is foglalkozik. Newton 
már közzétette a fény és a szín anyagi termé-
szetéről szóló felismeréseit. Turner nyitott volt 
és up to date, és munkásságát egyfajta tudomá-
nyos kutatásnak fogta fel. (Ahogy Constable is a 
festészetről mint a természet törvényeit kutató 
tudományról beszélt egyik Royal Institute-beli elő-
adásában.) Ez a felfogás éppúgy benne van Turner 
egész magatartásában, tudatos komplemen-
ter, illetve hideg-meleg színhasználatában, mint 
historikus képeinek alapos tárgyismereti előké-
szítésében. A Trafalgar-i tengeri csatát és Nelson 
admirális halálát megjelenítő képének megfesté-
sére például csak azután vállalkozott, hogy sze-
mélyesen utánajárhatott a hajók pontos stratégiai 
helyzetének és a harc lefolyásának. Ezen a képen 
mintegy „felső kameraállásból”, az angol flotta  
(a „mi oldalunk”) vezérhajójának árbockosarából 
láttatja az eseményeket.
A személyes vizuális fantázia intenzitására mutat 
rá egyfelől az 1842-ben festett Hóvihar — egy 
gőzhajó a kikötőbejáratnál jelzéseket küld a sekély 

vízbe és a fenékmérő nyomán halad. A szerző ott volt a viharban azon az éjszakán, 
amikor az Ariel kifutott Harwich-ból című kép története: Turner a kép realitásér-
tékének növelése érdekében azt terjesztette, hogy maga is ott volt a hajón, és 
Odüsszeuszként odaköttette magát az árbochoz, hogy alaposan megfigyelhesse  
a tomboló elemeket. (A megrendelők nem vették át a képet, mert úgy vélték, hogy a  
gőzhajó ábrázolása nem elég részletes.) A „szubjektív optika” furcsa, korai megjele-
nése másfelől a Karthágó történetét feldolgozó sorozat egyik darabján mutatkozik 
meg elképesztő sűrűséggel. A képek közös rendezőelve, hogy függőleges középten-
gelyüket a Nap elégikus fénye sugározza be. A sorozat Regulus (1837) című darabja 
a legintenzívebb: teljesen bevonja a nézőt a történet terébe, mert itt a materializált, 
vastag pigmenttel vakítónak megfestett fényt a büntetésből lemetszett szemhéjú 
Regulus szemével látjuk, míg meg nem vakulunk.
Könnyű lenne Turner speciális eredményeit pusztán arra visszavezetni, hogy akva-
rellistaként (annak indult) és topográfusként sok könnyed, kisméretű, ezért szabad 
vázlatot készített hosszú útjain, melyeket aztán otthon nyugodtan kidolgozhatott. 
Vagyis a papír fehérjén tisztán, lazán és intenzíven elhelyezkedő festés esztétikáját 
egyszerűen átvitte a nehézkesebb olajfestésbe. Persze nyilván ez is közrejátszott  
az impressziók elfogadásában. Sok képe félbemaradt, nagyméretű vázlatait ma kész 
műveknek tekintjük. Turner valódi és egyetlen témája azonban a személyes jelen-
lét szembesítése a beláthatatlanul grandiózus természettel, az illékony jelenségek-
kel. Nem a tárgyi világot tartotta fontosnak, hanem e jelenségeket tárgyiasította, 
materializálta, melyek a kiszolgáltatottság mitológiával megtámasztott allegóriáivá 
lettek. Ebben a közegben valóban elégikus párává válnak az emberi dolgok. Ez a felfo-
gás nem csak Turner sajátja volt, ebben az időszakban szülte a romantikus korhangu-
lat Melville Moby Dick-jét, Victor Hugo tengeri szörnyeit, Jules Verne utópiáit, Wagner 
Bolygó hollandiját.
Lám, nem dicsérni jöttem Turnert. Csalódásomat akartam kifejezni a csoda elvesz-
tése miatt, ám lelkesedés lett belőle. És megmaradt a következetesség és öntörvé-
nyűség csodája is.

William Turner
Hóvihar, 1842, olaj, vászon, 91,4 × 121,9 cm
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A poszt mo dern, avagy az 
avantgarde le he tet len sé gé ről *

Balkon

2001/8

Az „avantgarde” szó (szó sze rin ti for dí tás ban elő véd) az élen já ró egy sé get jut tat ja 
eszünk be, amely meg el őzi a csa pat fenn ma ra dó ré szét — bár csak azért hagy ja ma ga 
mö gött, hogy utat tör jön ne ki. A zász ló alj pa ran csot ka pott ar ra, hogy nyo mul jon  
be a még (pil la nat nyi lag) meg hó dí tat lan te rü le tek re, az tán a zász ló alj ál tal meg tett 
úton bi zo nyos idő múl va át vo nul nak az ez re dek, had osz tá lyok és had tes tek.  
A tér be li tá vol ság ra rá ra kó dik az idő be li tá vol ság — amit ma meg tesz az elő őrs, azt 
előbb-utóbb min den hát ra ma radt ala ku lat vég re hajt ja. Az egy sé get az a fel té te le zés 
te szi „él csa pat tá”, hogy „men nek utá na a töb bi ek”; azért te kint jük avantgarde-nak, 
mert tud juk, hol az elő véd, hol az utó véd, és hol hú zó dik a front vo nal, ahon nan a két 
irányt mér jük, ugyan ak kor azért is, mert ez a vo nal fel fo gá sunk sze rint ter mé sze té-
ből adó dó an moz gás ban van, szá mí tá sa ink sze rint moz gás ban is ma rad, és ar ra fe lé 
ha lad to vább, ami lyen irányt ki je löl nek az „élen já rók” lép tei. Te hát az „avantgarde” 
fo gal má nak az a fel te vés ad ér tel met, hogy mind a tér, mind az idő ren de zett elem, 
mind két rend alap já ban vé ve be van tá jol va. Ab ban a vi lág ban, ahol ér tel me sen 
be szél he tünk „avantgarde-ról”, az „el öl nek” és a „hátulnak” egy szer re van tér- és  
idő be li ki ter je dé se.
Ezért nincs ér tel me „avantgarde-ról” be szél ni a poszt mo dern vi lág ban. Ez a vi lág 
te le van moz gás sal, ugyan ak kor ez rend szer te len moz gás, az egyik hely vál toz ta tás 
nem kü lön bö zik a má sik tól, leg alább is kép te len ség meg ítél ni a köz tük lé vő kü lönb-
sé ge ket, mi vel az idő be li sé get már nem he lyez het jük be le a tér be, s már ma ga a tér 
és az idő sem struk tu rált, bel ső leg diff e ren ci ált rend szer. Itt már nem tud hat juk, hol 
van el öl és hol van há tul, te hát azt sem tud hat juk, mi „ha la dó” és mi „ma ra di”. Hisz 
nincs újí tás, ha el tűnt a ká non; nincs eret nek ség, ha el tűnt az or to do xia! Leonard B. 
Meyer már 1967-ben je lez te, hogy a kor társ mű vé szet „ál lan dó an vál to zó ál la pot ba”, 
a „moz gal mas pan gás” (stasis) ál la po tá ba lé pett; egyet len frag men tu ma sem ma rad 
moz du lat lan, de eb ben a zűr za var ban nincs rend szer vagy lo gi ka, nem adód nak össze 
a ré szecs kék moz gá sai, az egész pe dig nem moz dul he lyé ből — az össz kép „Brown-
moz gás” né ven is mert az is ko lá sok előtt. Mond hat ni, nap ja ink ra el tűnt a front vo nal, 
ami hez ké pest meg ha tá roz hat tuk, mi te kint he tő elő re nyo mu lás nak és mi vissza vo-
nu lás nak; re gu lá ris had se reg he lyett par ti zán csa pa tok csa tá roz nak; elő re ki tű zött 
stra té gi ai cé lo kat szem előtt tart va in dí tott off en zí va he lyett vég nél kü li, öt let sze-
rű en ki törő he lyi cse te pa ték kö ve tik egymást; itt sen ki sem tör utat sen ki nek, azt 
sem vár ja sen ki, hogy bár ki is el in dul jon utá na… Jurij Lotman me ta fo rá já val él ve (ez 
éle sebb, mint Guattari és Deleuze „ko csá nya”) — a se bes he gyi pa tak sod rá ba sű rí tett 
ener gia he lyett, mely med ret váj ma gá nak a szik lá ba, ahol az tán majd en ge del me sen 
csor do gál nak a he gyi vi zek — szét szó ró dott ener gi á val van dol gunk, olyan ez, mint az 
ak na me ző ener gi á ja, ahol itt is, ott is rob ban a töl tet, de en nek he lyét és ide jét nem 
lát hat juk elő re.
A szá zad for du ló mű vé sze te azért él te át újí tá sa it avantgarde te vé keny ség ként, mert 
a mo dern iz mus pers pek tí vá já ból te kin tett rá juk: ez a szel le mi moz ga lom a tü rel met-
len ség ből fa kadt, mert a modernitás álom kó ros csi ga tem pó ban vál tot ta va ló ra ígé-
re te it és az ál ta la éb resz tett re mé nye ket. A modernisták ko mo lyan vet ték eze ket az 
ígé re te ket és re mé nye ket; fenn tar tá sok nél kül és má sok nál lel ke seb ben fo gad ták el 
azo kat az ér té ke ket, ame lye ket a mo dern ci vi li zá ció emelt pi e desz tál ra, s ame lyek 
szol gá la tá ra föl es kü dött; az idő „vek tor sze rű sé gé ben” is szik la szi lár dan hit tek, egy 
irány ba mu ta tó, nyíl vessző vel je löl he tő moz gás nak lát ták az idő mú lá sát — te hát hit-
tek ab ban, hogy ami ké sőb bi, az jobb is (mu száj an nak len nie), ami pe dig ko ráb bi, az 
rosszabb (ret rog rád, el ma ra dott, korcs). Nem más ér té kek és más vi lág kép, ha nem  
a föl gyor sult tem pó ne vé ben üzen tek ha dat a ké szen ta lált vi lág nak: azt ír ták zász la-
juk ra: hic Rhodos, hic salta — sza va dat ad tad, tartsd be az ígé re te det. De csak annyi-
ban tud tak ha dat üzen ni en nek a vi lág nak, amennyi ben el fo gad ták az előfeltevéseit, 
va gyis hit tek a tör té nel mi ha la dás ban és ab ban, hogy az új lé te zők meg je le né se 
el avult tá te szi a ré gi, ké szen ta lált lé te ző ket, és meg foszt ja azo kat lét jo go sult sá guk-
tól. A modernisták ar ra haj tot tak, hogy meg sar kan tyúz zák a tör té nel met, buz gón 
la pá tol ják a sze net a tör té ne lem lo ko mo tív já ba. 

Stefan Morawski min den re ki ter je dő lel tár ba fog-
lal ta azo kat a jel lem ző je gye ket, ame lyek össze-
kö töt ték a mű vé sze ti avantgarde leg kü lön bö zőbb 
cso port ja it: mind egyi kük út ját a pi o ní rok szel le mi-
sé ge ra gyog ta be, fenn tar tá sok kal, bi zal mat la nul és 
kri ti ku san te kin tet tek a ké szen ta lált mű vé szet re 
és a tár sa dal mi élet egé szé ben be töl tött sze re-
pé re, le néz ték a múl tat és gúnyt űz tek ká non ja i ból, 
buz gón „teoretizálták” sa ját kez de mé nye zé se i ket, 
mé lyebb, tör té nel mi je len tő sé gű ér tel met ke res tek 
bennük, a for ra dal mi moz gal mak pél dá ját kö vet ve 
mind annyi an haj la mo sak vol tak cso por to san te vé-
keny ked ni, tár sa sá go kat és pár to kat ala pí tot tak; 
s vé gül mind jó val messzebb re te kin tet tek vál lalt 
ügye ik nél, nem csak a mű vé szet avantgarde-jának 
tar tot ták ma gu kat, ha nem ma gát a mű vé sze tet is  
a tár sa dal mi ha la dás leg tá vo labb ra ki tolt elő őr sé-
nek, a jö vő hír nö ké nek tar tot ták, ami kör vo na la i ban 
már elő le ge zi a hol na pot — né ha pe dig fal tö rő kos-
nak vél ték, ami szét zúz za a tör té ne lem út ján tor-
nyo su ló aka dá lyo kat.
A fen ti le írás ból az kö vet ke zik, hogy a modernis-
ták „plus mo der nes que la modernité elle-même” 
vol tak; a mo dern ci vi li zá ció te kin té lye buj to gat ta 
és jo go sí tot ta föl cse lek vés re őket. Mint a mo dern 
ci vi li zá ció — csak hogy még an nál is in kább —,  
a fron ton él tek; mint ez a ci vi li zá ció — csak hogy 
még an nál is in kább —, a tra dí ci ó nak csak annyi-
ban vet ték hasz nát, hogy ab ból tud ták meg, min 
kell túl lép ni — a ha tá rok pe dig azért lé tez nek, hogy 
be ha tol ja nak mö gé jük. Egyéb ként a tu do mány ból 
és a tech ni ká ból, a mo dern antitradicionalizmus 
legönfejűbb és leg el szán tabb ro ham osz ta ga i tól 
me rí tet tek ih le tet (on nan vet ték azt a jo gu kat is, 
hogy szi go rú íté le te ket hoz za nak): az imp resszi o-
nis tá kat a New ton el ve it ta ga dó op ti ka, a ku bis-
tá kat az antikarteziánus re la ti vi tás el mé let, a 
szürrealistákat a pszi cho a na lí zis, a fu tu ris tá kat  
a rob ba nó mo tor és a fu tó sza lag lel ke sí tet te.  
A mo dern ci vi li zá ció nél kül alig ha tud juk el kép zel ni 
a modernistákat. Azt akar ták szol gál ni; nem az ő 
bű nük volt, hogy úgy kel lett rá eről tet ni ük szol gá la-
ta i kat. Azo kat vá dol ták, akik a ha la dás lo gi ká já val 
szem be sze gül ve is ra gasz kod tak a már ér vé nyü ket 
vesz tett ká no nok hoz, az el avult íz lé sű em be re-
ket (va gyis azo kat, akik nek az ő fel fo gá suk sze-
rint nincs íz lé sük), akik nem tar ta nak lé pést, nem 
akar nak lé pést tar ta ni az avantgarde-dal; meg ve-
tő en és sér tő en vas ka la po sok nak, fi lisz te rek nek, 
kis pol gá rok nak, cső cse lék nek ti tu lál ták őket. Meg-
ta gad ták tő lük azt a jo got, hogy ál lást fog lal ja nak 
mű vé sze ti kér dé sek ben, hisz ők ter mé sze tük ből 
adó dó an a múl tat kép vi se lik, ami már el vesz tet te 
lét jo go sult sá gát, a te kin té lyé ről nem is be szél ve.
A modernisták ké pez ni, ne vel ni, té rí te ni akar-
ták az éret le ne ket, fej let le ne ket, el ma ra dot ta kat, 
hi szen csak ta ní tó és té rí tő mi nő sé gük ben őriz-
het ték meg ve ze tő po zí ci ó ju kat. Ha rag juk a ta ní tó 
gyöt rel me i ből fa kadt, aki nek min den ener gi á ját 
föl emész ti a ta nít vá nyok ne héz föl fo gá sa és szel-
le mi zűr za va ra. De a ta nu lók (amíg meg ma rad nak 
ta nu lók nak) kép te le nek lé pést tar ta ni ta ní tó juk-
kal, akár csak a meg té rí tet tek (amíg meg nem 
tér nek tel je sen) a hit té rí tők kel — min dig van hát 
ok a há bor gás ra. De még rosszabb, ha vá rat la nul 
túl könnyű nek bi zo nyul a lec ke a ta nu lók szá má ra, 
ilyen kor el tű nik a ha tár a ta ní tó és a ta nu ló, az 
él csa pat és az ül dö ző boly, az elő véd és a me net-
osz lop kö zött. Ha a nö ven dé kek meg tap sol ják 
ne ve lő i ket ahe lyett, hogy lá zad ná nak ellenük — ez 
biz tos je le an nak, hogy nem vol tak elég ra di ká li-
sak a ta nok, bű nös mó don alább ha gyott a ne ve lők 
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éber sé ge, meg en ged he tet len komp ro misszu mo-
kat kö töt tek a fi lisz te rek el le ni ke resz tes had já rat 
so rán. Ilyen kor két sé ges sé vá lik, hogy egyál ta-
lán avantgarde-e az avantgarde, meg il le ti-e még 
a szel le mi ve ze tő sze rep, dik tál hat ja-e a jó íz lést, 
in téz het-e ki ro ha ná so kat a nyárs pol gá rok el len, 
el fog lal hat ja-e a hit té rí tő po zí ci ó ját.
Te hát az avantgarde-ban az a pa ra dox, hogy a 
bu kás je lé nek te kin ti a si kert, a ku darc vi szont 
meg győ zi ar ról, hogy jó úton jár. Az avantgarde 
szen ved a tár sa dal mi el is me rés hi á nyá tól — de 
még job ban fáj ne ki a taps és a nép sze rű ség. Te hát 
ér vei he lyes sé gét és a meg tett út ra di ka liz mu sát 
ma gá nya mély sé gén és az el uta sí tás he ves sé gén 
mé ri, amit azok tól kap, akik meg té rí té sé re föl es-
kü dött. Mi nél in kább köp dö sik és ócsá rol ják, an nál 
biz to sabb a dol gá ban az avantgarde… A cső cse lék 
tap sá tól va ló fé lel mé ben lá za san ke re si az újabb 
és újabb, egy re ne he zeb ben el fo gad ha tó mű vé szi 
for má kat. Ami csak esz köz lett vol na a cél el éré-
sé hez, át me ne ti ál la pot, ész re vét le nül vál to zik 
leg főbb cél lá és ide á lis ál la pot tá; a vég ered mény 
pe dig azt mu tat ja — a modernisták hang za tos 
ki je len té sei el le né re (amint azt nem rég ész re vé te-
lez te John Carey, ol va sói nagy föl há bo ro dá sá ra) 

—, hogy az eu ró pai ér tel mi ség él csa pa ta ko moly 
erő fe szí té se ket tett ar ra, hogy „el sza kít sa a tö me-
ge ket a kul tú rá tól”, s mint ha „a mo dern mű vé-
szet nek az len ne a leg al ap ve tőbb funk ci ó ja, hogy 
két osz tály ba so rol ja a kö zön sé gét: az egyik be 
azok tar toz nak, akik meg ér tik, a má sik ba pe dig 
azok, akik nem”. Sem mi más ra, csak is ar ra ment ki 
a já ték, mond ja Carey, hogy tart sák a tá vol sá got 

és meg őriz zék az ér tel mi ség fel sőbb ren dű sé gét (amint azt már ko ráb ban Pierre 
Bourdieu su gall ta, a mű vé sze ti kul tú rá ban min dig er re megy ki a já ték…).
E pa ra do xon ban rej lett a bu kás csí rá ja (nem vé let lenül ír ta Benjamin, hogy az ön gyil-
kos ság je gyé ben szü le tett a modernitás). A vész pe dig egy szer re két fe lől ér ke zett.
Ha nem fo koz za a tem pót az avantgarde, nem me ne kül het a cső cse lék elől, amit 
meg ve tett, föl akart vi lá go sí ta ni, ugyan ak kor félt is tő le. A pi ac meg gyor san ki sza-
gol ta, hogy az elit hez tar to zás szim bó lu ma le het az „ért he tet len” mű vé szet, ezért 
ar ra tö re ke dett, hogy aki a köz vé le mény tud tá ra akar ja ad ni stá tu sa emel ke dé sét, 
és van is er re fe de ze te, az könnye dén meg te hes se, elég, ha re zi den ci á ját a kul tú ra 
leg újabb vív má nya i val éke sí ti, ame lyek re más, kö zön sé ges és fa ra gat lan ha lan dók 
iszo nyat tal és döb be net tel te kin te nek — ez zel demonstrálván jó íz lé sü ket (”sa ját kul-
tú rá ju kat”) és a tá vol sá got, ami el vá laszt ja a „kul tú rá val” és íz lés sel nem ren del ke ző 
plebstől. Peter Bürger sze rint az üz le ti si ker mért ha lá los csa pást az avantgarde-ra —  
a „mű vé sze ti pi ac” vil lám gyor san „inkorporálta” az avantgarde mű vé sze tet.  
Az avantgarde e pa ra dox vo ná sa a disz tink ció szim bó lu má vá tet te a mo dern mű vé-
sze tet, s pon to san e mi nő sé gé ben ta lált vá sár lói tö me gé re a gaz da go dó, de bi zony-
ta lan tár sa dal mi po zí ci ó jú pol gár ság ban. Az avantgarde mint mű vé szet erő fe szí té se 
az al ko tók szán dé ka i nak meg fe le lő en to vább ra is sok kol hat ta kö zön sé gét; ugyan ak-
kor mint a ré te ge ző dés és az ön iga zo lás esz kö ze még is csak fo lya ma to san nö ve ke dő 
ke res let és kri ti kát lan aj ná ro zás tár gya lett. A taps (sőt, a mű vé szet szin te is ten fé lő 
imá da ta), ami re az avantgarde vá gyott, s ugyan ak kor félt is tő le, mint a tűz től — föl-
hang zott, de a cse léd lép csőn jött ez a si ker; nem mint a modernista misszió di a da la, 
nem mint a meg té rés bi zo nyí té ka, ha nem mint a lá zas ke re sés, a fel sőbb ren dű ség 
meg vá sá rol ha tó szim bó lu mai irán ti vágy gyü möl cse olyan vi lág ban, ahol ta lajt vesz-
tet tek a ha gyo má nyos iden ti tá sok, az iden ti tás meg te rem té se pe dig a gyö kér te le nek 
éle té nek leg főbb fe la da ta lett. Nem is annyi ra azok „szív ták ma guk ba” az avantgarde 
mű vé sze tet, aki ket ne mes bí tő ha tá sá val ma ga mel lé ál lí tott, ha nem in kább azok, 
akik a benne tük rö ző dő dics fény ben akar tak süt ké rez ni.
A csap da elől pe dig csak az idő be le he tett me ne kül ni. Előbb-utóbb fal ba kel lett 
üt köz ni ük, mert az át lé pen dő ha tá rok és a szét zú zan dó aka dá lyok kész le te nem volt 
ki me rít he tet len. Az avantgarde eposz vé ge, ál lít ja Umberto Eco, az üres vagy el sze-
ne se dett vá szon volt, de Kooning raj za, amit Rauschenberg ki ra dí ro zott, az üres ga lé-
ria egy Yves Klein-ki ál lí tás meg nyi tó ján, a Kassel alá ásott ve rem, Walter de Maria 
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mű ve, a csönd Cage sza lag ján, a te le írat lan pa pír lap. A mű vé szet mint per ma nens 
for ra da lom vé ge az ön meg sem mi sí tés volt. El ér ke zett a pil la nat, ami kor már nem volt 
hová me ne kül ni.
Te hát egy szer re jött kí vül ről és be lül ről a vég. A vi lág nem hagy ta, hogy el tá vo lod jon 
az avantgarde; nem is volt már mit meg sem mi sí te ni ah hoz, hogy ro mok ból emel je nek 
re me te la kot. Mond hat ni, az avantgarde el vi leg mo dern, de (aka rat lan s ugyan ak kor 
el ke rül he tet len) kö vet kez mé nye it te kint ve poszt mo dern volt. 
A mai poszt mo dern vi lág ban fél re ér tés len ne avantgarde-ról be szél ni, bár egyik-má-
sik mű vész kö vet he ti a Sturm und Drang kor szak ban ki dol go zott stra té gi á kat; de 
ez most már in kább póz, mint szel le mi al kat, el vesz tet te ré gi ér tel mét, üres, nem 
jö ven döl sem mit és nem kö te lez sem mi re, in kább a nosz tal gia, mint a pöff esz ke dő 
gőg tü ne te, a lel ki e rő höz pe dig vég képp sem mi kö ze. A „poszt mo dern avantgarde” 
fo gal ma „contradictio in adiecto”.
A mű vé sze ti stí lu sok és mű fa jok sok fé le sé ge ma már nem a kö zös tér re ve tí tett idő-
ko or di ná ták sze rint ren de ző dik; a stí lu sok nem oszt ha tók ha la dók ra és el ma ra dot-
tak ra, újak ra és el avul tak ra; az új öt le tek, ha egyál ta lán akad nak ilye nek, nem azért 
jön nek, hogy föl vált sák a ko ráb ban al kal ma zott stí lu so kat, ha nem mel let tük ve ge tál-
nak, he lyet pró bál nak ta lál ni ma guk nak a mű vé szet zsú folt, szű kös szín pa dán. Ami-
kor a szink ró nia ki szo rít ja a di ak ró ni át, az örök lést pe dig föl vált ja az együt tes je len lét, 
és az örök ké va ló je len fog lal ja el a tör té ne lem he lyét — nincs már ke resz tes had já rat, 
csak kon ku ren cia harc, szó sincs kül de tés ről, gyám ko dás ról, egyet len igaz ság ról, ami 
szám űzi a fé li gaz sá go kat. Min den stí lus nak, le gyen az ré gi vagy új, ugyan azok kal az 
esz kö zök kel kell kivívnia létjogosultságát, ugyan azok a tör vé nyek vo nat koz nak rá juk, 
mint a kul tu rá lis ter mé kek leg több jé re, ame lyek, Ge or ge Steiner ta lá ló meg ha tá-
ro zá sa sze rint, „ma xi má lis fel tű nés sel és azon na li el tű nés sel” kal ku lál nak (a túl te lí-
tett pi a con bor zasz tó ne he zen tud ja föl hív ni a fi gyel met ma gá ra az em ber, az tán meg 
gyor san sza bad dá kell ten ni a stan do kat a fi gyel met kö ve te lő új áruk szá má ra). Ahol 
pe dig a kon ku ren cia dik tál, ott nincs he lyük cé hek nek, tár sas kö rök nek vagy fe gyel-
me zett, tisz ta sá gu kat fél té ke nyen őr ző is ko lák nak, me lye ket a szent há bo rú ko rá-
ban hív tak élet re — va gyis kö zö sen meg fo gal ma zott és kö zö sen őr zött ká no nok nak, 
el vek nek sincs he lyük. Min den mű a null pont ról star tol, és nem gon dol az utó kor ra, 
el fel ej tet te azt a baudelaire-i sza bályt, hogy az újí tó szel le mű mű vé szet nek „in spe” 
klasszi kus nak kell len nie.
Az olyan ka te gó ri ák, mint a vas ka la pos ság, fi lisz ter ség, kö zön sé ges ség fő sze re-
pet játsz hat tak Balucki vagy Zapolska drá má i ban, a ke res let és kí ná lat poszt mo dern 
ka ko fó ni á já ba vi szont nem il le nek be le. Hogy le het itt ce zú rát be ik tat ni, ha az új don-
ság már nem kö tő dik (ahogy ré geb ben, a mo dern iz mus ko rá ban kö tő dött) a for ra-
da lom hoz, az újí tás a ha la dás hoz, az újí tás el uta sí tá sa pe dig az el ma ra dott ság hoz, 
sö tét ség hez? A ha la dás ví zi ó ján ala pul tak azok az ob jek tív nek vélt íté le tek, ame lyek 
alap ján meg ál la pít ha tó, mi mű vé szet és mi nem, mi a jó mű vé szet és mi a rossz — e 
két ség be von ha tat lan íté le te ket pe dig dics fény ként övez ték mind azok vé le mé nyei, 

akik a ha la dás ne vé ben szó lal tak meg. Ha hí ján 
va gyunk ilyen igaz ság nak, a leg el is mer tebb ga lé-
ri ák és kon cert ter mek véd je gyé re kell ha gyat koz-
nunk — gya nít ja pél dá ul Howard Becker vagy 
Marcia Eaton —, és össze kell ha son lí ta nunk az 
ál ta luk for gal ma zott mű vek árát (ami egyéb ként 
ugyan oda ve zet). Az zal a tár sa da lom-diff e ren ci-
á ló erő vel, ami egy kor az avantgarde di a da lá hoz/
ku dar cá hoz ve ze tett, most nem annyi ra a mű al ko-
tás, mint in kább a hely ren del ke zik, ahol be sze-
rez he tő, no meg a vé tel ár. Ilyen szem pont ból a 
mű al ko tá sok nem kü lön böz nek más, szin tén pi a-
con ter jesz tett stá tus szim bó lu mok tól. Mi ben áll 
hát az avantgarde utá ni poszt mo dern vi lág ban  
a mű vé szet sa já tos sá ga?
Az avantgarde (vagy ál ta lá ban vé ve a mű vé sze ti 
mo dern iz mus) ko ra a mű vé szet mint a tör té ne-
lem ro ham osz ta ga fo gal mát hagy ta az utó kor ra. 
Az avantgarde for ra dal mi te vé keny ség ként él te 
át az al ko tást (köz is mert, hogy az avantgarde 
mű vé szek több sé ge ro kon szen ve zett a for ra dal mi 
moz gal mak kal, le gye nek azok jobb- vagy bal ol da-
li ak, itt ta lál tak ro kon lel ke ket és kö zös cé lo kat; 
egyéb ként e ben ső sé ges ér zel me ket rend sze rint 
nem vi szo noz ták a po li ti ku sok, mert gya nak vás-
sal te kin te nek min dazokra, akik a párt fe gye lem 
fö lé he lye zik az el ve ket és a ká no no kat, rá adá-
sul az kö ti le min den ener gi á ju kat, hogy tö meg-
tá mo ga tást sze rez ze nek, te hát ter mé sze tük ből 
adó dó an haj la mo sak a po pu lis ta hang vé tel re, így 
szí ve sen szol gál nak ki olyan íz lé se ket, me lyek 
el pusz tí tá sá ra föl es kü dött az avantgarde).  
A mű vé szet nek kel lett olyan for má kat eről tet nie 
a va ló ság ra, ami lye nek hez ma gá tól, se gít ség nél-
kül nem jut ha tott vol na.
A mai mű vé szet, a vál to za tos ság ked vé ért, ke vés 
áhí tat tal csügg a va ló sá gon; job ban mond va ma ga 
is va ló sá gos, s bő ven elég ne ki ez a va ló ság,  
a mű vé szet va ló sá ga. S eb ből a szem pont ból a 
mű vé szet osz to zik a poszt mo dern kul tú ra sor sá-
ban, az pe dig Baudrillard meg ha tá ro zá sa sze rint  
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a szi mu lá ció, nem pe dig a rep re zen tá ció kul tú rá ja. 
A mű vé szet a szá mos al ter na tív vi lág egyi ke, ezek 
mind egyi ke hall ga tó la go san el fo ga dott előfeltevé-
sek hal ma zá val, va la mint az ezek „iga zo lá sát” és 
új ra ter me lé sét szol gá ló pro ce dú rák kal és me cha-
niz mu sok kal ren del ke zik. Ér tel met len né vá lik az 
a kér dés, hogy me lyik va ló ság „va ló sá go sabb”, 
me lyik ősi és me lyik újabb ke le tű, me lyik hez iga-
zod jon a má sik, me lyi ken mér he ti le kor rekt sé gét; 
de még ha szo ká sá hoz hí ven föl is tesz ilyen kér dé-
se ket az em ber, ak kor sem vi lá gos, hol ke re sen dő a 
vá lasz (a szi mu lá ció, mond ja Baudrillard, nem szín-
le lés; ha be teg sé get, pszi cho szo ma ti kus fáj dal mat 
szi mu lál a pá ci ens, meg vá la szol ha tat lan az a kér-
dés, hogy „tény leg” szen ved-e).
A poszt mo dern mű vé szet ki vív ta füg get len sé gét  
a mű vé sze ten kí vü li vi lág gal szem ben, elő dei nem 
is ál mod hat tak ek ko ra sza bad ság ról. Ugyan ak kor  
e pél dát lan sza bad ság nak ára volt, a mű vész kény-
te len volt föl ad ni azt az el kép ze lé sét, hogy ő tö ri  
az utat a vi lág előtt. Ez nem azt je len ti, hogy  
a mai mű vé szet el vesz tet te — tény le ges vagy 
vélt — „tár sa dal mi hasz nos sá gát”. Schönberg 
radikalizálta Gautier „mű vé szet a mű vé sze tért” 
szlo gen jét, mond ván, hogy sem mi sem le het 
mű vé szet, ami hasz nos — de még ez a ra di ká lis 
té tel sem ha tá roz za meg a mű vé szet hely ze tét a 
poszt mo dern vi lág ban, ahol már ma ga a „tár sa-
dal mi hasz nos ság” fo gal ma is ér tel met len né vá lik, 
mi vel azon a te rü le ten, ahol a mű vé szet ope rál, 
ko ránt sem vi lá gos, sőt nem is lát szik vi lá gos nak, 
mi vál na hasz ná ra s mi ár ta na a tár sa dal mi élet nek. 
Pon to sab ban fo gal maz va, az a faj ta, a tár sa dal mi 
lét től füg get le ní tő sza bad ság, ami meg ada tott a 
mű vé szet nek, nem tesz ele get Gautier kö ve tel mé-
nyé nek. A füg get len ség nem je lent au to nó mi át, 
pe dig a „mű vé szet a mű vé sze tért” szlo gen pon-
to san au to nó mi át, ön ren del ke zé si jo got kö ve tel, 
nem az élet más as pek tu sa i hoz fű ző dő kö te lé kek 
el sza kí tá sá ra biz tat. A modernisták az élet irá-
nyí tó já nak, né ha dik tá to rá nak, nem pe dig szol-
gá ló lá nyá nak kép zel ték a mű vé sze tet. E sze rep 
be töl té sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges volt az 
ön meg ha tá ro zás jo ga, ma guk nak kel lett meg hoz-
ni uk tör vé nye i ket és meg ha tá roz ni uk alap el ve i ket. 
Gautier szlo gen jé nek csak az avantgarde mű vé-
szet re vo nat koz tat va volt ér tel me.
A füg get len ség nem azo nos az au to nó mi á val,  
és a mű vé sze ten kí vü li vi lág gal szem be ni fe le lős-
ség től/kö te les ség től va ló sza ba du lás nem fel tét-
len azo nos az ön ren del ke zés sel. Mint Baudrillard 
mond ja, ma nap ság a mű vé szet nagy sá ga az ál ta la 
kel tett vissz hang gal mér he tő (an nál na gyobb a 
mű, mi nél né pe sebb a kö zön sé ge). A mű vé sze ti 
ese mény je len tő sé gét nem a hang erő vagy a ké pi 
ki fe je ző erő, ha nem a rep ro du ká lók sú lya és a 
má so ló gé pek tel je sít mé nye ha tá roz za meg — de 
nem a mű vé szek bir to ká ban van nak a hang szó-
rók és a rep ro duk ci ós esz kö zök. Ezt az új hely ze tet 
Warhol ké pez te le mű vé sze té ben: olyan tech ni ká-
kat ta lált ki, ame lyek ma ra dék ta la nul föl szá mol ják 
az ere de ti fo gal mát, ele ve csak kó pi á kat állítanak 
elő, hi szen csak az szá mít, hány kó pia kelt el, nem 
pe dig az, mit sok szo ro sí tunk.
Eb ben a hely zet ben az avantgarde alig ha is mer ne 
rá a ma ga be tel je sült prog ram já ra, a szo ci o ló gus 
vi szont föl is mer he ti benne az avantgarde pra xis 
(aka rat lan) kö vet kez mé nye it.

Leeds, 1994 má ju sá ban

Lengyelből fordította Pálfalvi  La jos

Berecz Ág nes

A ki lenc ve nes évek  
mű vé sze té nek  
diszk rét bá jai* 
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2002/1

I d ő  h a  t á  r o k
Min de nek előtt azt kel le ne tisz táz nunk, hogy mit ér tünk ki lenc ve nes éve ken. Elég evi-
den sen te het jük az el múlt év ti zed kez de tét 1989-re, a kor szak zá ró és szim bo li kus 
Nagy Im re-te me tés és a köz tár sa ság ki ki ál tá sá nak évé re, de 1990-re, az el ső sza bad 
vá lasz tás és a ber li ni fal le bon tá sá nak ide jé re is. Hogy a szim bo li kus 1989-es év a kul-
tu rá lis élet és a mű vé sze ti pro duk ció szem pont já ból éles ce zú rát je lent-e vagy sem 

— az az, hogy a po li ti kai vál to zás együtt jár-e kul tu rá lis tö rés sel —, nyil ván va ló an po li ti-
kai vé le ke dés kér dé se.
Ugyan ak kor 1990 a szű kebb mű vé sze ti éle tet te kint ve is elég sű rű nek tű nik ah hoz, 
hogy ké zen fek vő kor szak ha tár le gyen: ez év ja nu ár já ban in dult el Sinkovits Pé ter 
fő szer kesz té sé ben, ál la mi tá mo ga tás sal, de ala pít vá nyi ke re tek kö zött a Mű vé-
szet ből lett Új Mű vé szet, ek kor jött lét re a bu da pes ti Ludwig Mú ze um, és eb ben az 
év ben volt a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la — az óta so kak ál tal „deform”-ként em le ge tett 

— re form ja is. Az Új Mű vé szet az euroatlanti ré gió kor társ mű vé sze té nek pro duk tu-
ma i val va ló fog lal ko zást ak kor még prog ramsze rű en és nagy len dü let tel vál lal ta fel, a 
fő is ko lai re form pe dig nem csak a mé dia mű vé szet ok ta tá sá nak in téz mé nyes ke re te it 
te rem tet te meg, de a ká dár iz mus alatt ti la lom alatt ál ló neo-avantgárd mű vé sze ket 
is ka ted rá hoz jut tat ta. Ek kor, 1990 kö rül vesz tet te el ér tel mét a hi va ta los és nem-hi-
va ta los mű vé szet kö zöt ti ré gi distinkció is, más kér dés, hogy rö vid időn be lül ki de rült, 
hogy ez a kü lönb ség té tel ko ránt sem kor szak spe ci fi kus.
Ami az ún. ki lenc ve nes évek vé gét je len ti, azt könnyen te het jük 2000-re, a nagy 
át te kin tő és rész ben Ma gyar or szá gon, a Ludwig Mú ze um ban is be mu ta tott Ke let-
Eu ró pa ki ál lí tá sok évé re. Úgy tű nik, hogy az eze ket a ki ál lí tá so kat koncipiáló és 
szpon zo rá ló EU tag ál la mok mű vé szet csi ná lói az After the Wall-lal (Moderna Museet, 
Stock holm), a L’autre moitié de l’Europe-pal ( Jeu de Paume, Pá rizs), az Aspekte–
Positionen-nel (Museum Moderner Kunst, Bécs) és a hoz zá juk kap cso ló dó kon fe ren-
ci ák kal, szimpoziónokkal pon tot tet tek az egy ko ri szov jet-blokk ki lenc ve nes éve i re. 
Az im po záns, ez red for du lós dá tum megakiállításai a Kö zép- vagy Ke let-Eu ró pa irán ti, 
a 90-es évek kö ze pén ki hűlt lel ke se dés ma rad vá nya it igye kez tek ki hasz nál ni, és 
in kább ke ve sebb, mint több si ker rel fel is élesz te ni. A ke let-eu ró pai mű vé szet kul tu-
rá lis kon junk tú rá ja ezek kel a ré gió-spe ci fi kus ki ál lí tá sok kal dek la rál tan vé get ért.  
De a 90-es évek vé gét köt het jük egy má sik ese mény hez is: a New York el le ni tá ma-
dás hoz, il let ve a vár ha tó po li ti kai és gaz da sá gi vál to zá sok hoz. A hi deghá bo rú pra-
xi sát és re to ri ká ját fel ele ve ní tő nagy ha tal mi po li ti zá lás új faj ta meg je le né se és a 
glo bá lis gaz da sá gi re cesszió mar káns kor szak ha tár nak ígér ke zik.
A 90-es évek az EU-or szá gok po li ti kai és kul tu rá lis nyel vé ben gyak ran mint az „át me-
net évei” je len nek meg. A „for du lat évei” és az „át me net évei” kö zé éke lő dő má so dik 
vi lág há bo rú utá ni Ke let-Eu ró pa a 90-es évek óta ugyan már nem kur zus té ma az ame-
ri kai és nyu gat-eu ró pai egye te me ken, meg je lent vi szont egy új, tranzitológia né ven 
is mert te rü let, amely — egye lő re egye te mi ka ted rák kal tá mo ga tott mű ve lők nél kül —  
a ke let-eu ró pai or szá gok el múlt év ti zedbeli szocio-kul tu rá lis fo lya ma ta i val és je len sé-
ge i vel fog lal ko zik.1

Úgy tű nik, hogy a traumatikus po li ti kai, gaz da sá gi vál to zá sok és az eze ket tematizáló 
nem zet kö zi dis kur zu sok ré vén az egy ko ri szov jet blokk 90-es évei jól el kü lö nít he-
tő ek, és így a ma gyar or szá gi mű vé sze ti élet itt be mu ta tan dó egy szeg men sé nek 
is idő ha tá rai le het nek. Bár a kor társ mű kri ti ka gya kor la ta és a mű vé szet tör té net 
ta pasz ta la ta szám ta lan szor bi zo nyí tot ta, hogy év ti ze d es kor szak ha tá rok men tén 

1 A tranzitológia bőséges irodalmából áttekintésül lásd többek között: Rudolf Takács: Transitology : 
Global Dreams and Post-Communist Realities, Central Europe Review, vol. 2. no. 10. 13 March 2000, 
http://www.ce-review.org; The Gains and Losses of the Transition to Democracy, Social Research, vol. 63. 
no. 2. (Summer 1996). Kultúra és tranzitológia kérdéseihez: Nebojša Jovanovic: A Prejudice in the Culture, 
http://www.eipcp.net/diskurs 
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0csak meg le he tő sen be ha tá rolt és sok pon ton vi tat ha tó be széd mó dok áll nak ren del-
ke zé sünk re, mind a ki ál lí tó-in téz mé nyek, mind a mű vé szet tel va ló fog lal ko zás egyéb 
te re pei és gya kor lói új ra és új ra meg kí sér lik az év ti zed mű vé sze te cím szó alá so rol ni 
az ál ta luk ti pi kus nak tar tott je len sé ge ket. Az 1991-es Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria-beli 
Hatvanas évek, az Ernst Mú ze um 1994-es 80-as évek ki ál lí tá sa és a szé kes fe hér vá ri 
Csók Kép tár Mű vek és ma ga tar tás, 1990–1996 cí mű 1997-es ki ál lí tá sa nem csak az 
át te kin tő, eset leg adós ság tör lesz tő év ti zed-ki ál lí tá sok ra ad pél dát, de — az el ső két 
eset ben — az ezek nyo mán ki ala kult éles vi ták a mű faj prob le ma ti kus sá gát is je lez ték. 
A 60-as évek és a 80-as évek ki ál lí tást kö ve tő po lé mi ák a mód szer ta ni kér dé se ken 
ke resz tül el ső sor ban ar ra ad tak, il let ve ad hat tak vol na le he tő sé get, hogy szem be sít-
se nek a múlt- konst ru á lás és az utó la gos ér ték-kons ti tú ció fo lya ma tá nak min den ko ri 
ne héz sé ge i vel és tör té ne ti sé gé vel.

K i  n e k  k o r  t á r s ,  k i  n e k  n e m
A „90-es évek mű vé sze te” ter mi nus idő ha tá ra i nak tisz tá zá sa után is fel me rül per-
sze a kér dés, hogy ez a fo ga lom va jon az év ti zed mű vé sze ti pro duk ci ó já nak egé szé re, 
vagy azon be lül csak a kor társ mű vé szet re vo nat ko zik-e. A ma gyar or szá gi kri ti ká ban 
And rá si Gá bor fo gal maz ta meg azt a té zist, mi sze rint a kor társ mű vé szet alatt nem 
egy adott idő szak ban egy más kor tár sa i ként dol go zó mű vé szek összes sé gé nek  
a mű ve it ért jük, ha nem a ko ráb ban „ra di ká lis”, „prog resszív”, ma pe dig a „mainstream” 
elő tag gal il let he tő és kü lön fé le ér ték pre fe ren ci ák alap ján pri vi le gi zált és ka no ni zált 
mű vé szet lét re ho zó it és mű ve i ket.2 Az, hogy ki csi nál kor társ mű vé sze tet és ki nem, 
ide á lis eset ben a mű vé sze ti in téz mé nye ken és a műk ri ti kán ke resz tül szer zett re fe-
ren ci ák, legitimizációk ré vén lát ha tó. Akik a Ludwig Mú ze um kistermében, a Studió 

2 Lásd. Andrási Gábor: Mi a mamco! (Örök katzenjammer), Nappali ház, 1998. 4. szám, 87-88. o.  
(Karl Kraus rovat)

Ga lé ri á ban, a Tra fó ban, az egy ko ri Bartók 32-ben,  
a Knoll, a Li get vagy az Óbu dai Tár sas kör Ga lé ri á-
ban, a MEO-ban vagy a Fran cia In té zet ben állíta-
nak ki, nagy biz ton ság gal so rol ha tó ak a cím szó alá. 
Az Ernst Mú ze um, a Mű csar nok, a Do rottya,  
a Ludwig Mú ze um, a Go et he In té zet vagy a Ví zi-
vá ro si Ga lé ria tár la tai — a magángalériákban és a 
ban kok ban ren de zett ki ál lí tá sok hoz ha son ló an — 
már nem min den eset ben tar toz nak ide.  
A kor társ mű vé szet meg ha tá ro zá sá nak fo lya ma-
tai a leg ké zen fek vőb ben a mű vé szet de fi ni á lá sá-
nak institucionális mo dell jé vel ír ha tó ak le: ahogy 
mű tárgy és mű vé szet az, amit a mű vé sze ti in téz-
mé nyek ben kiállítanak, meg vesz nek vagy el ad nak, 
és ami ről mű kri ti ku sok ír nak, úgy kor társ mű vé szet 
is az, ami vel a meg fe le lő mű vé sze ti in téz mé nyek-
ben ugyan ezt csi nál ják. Rész ben en nek is kö szön-
he tő, hogy a meg fe le lő in téz mé nyi struk tú ra és az 
ez zel já ró te vé keny ség hí ján a kor társ mű vé szet 
Bu da pes ten kí vü li rep re zen tá ci ó ja mi ni má lis. 
A min den ko ri kor társ mű vé szet mel lett már szin te 
ha gyo má nyo san el kö te le zett szé kes fe hér vá ri ki ál-
lí tó he lye ket ki vé ve jó részt csak a pé csi kisgaléri-
ára, al kal man ként a Szom bat he lyi Kép tár ra és az 
1997-ben Páldi Lí via és Szoboszlai Já nos ve ze té se 
alatt meg nyílt du na új vá ro si Kor társ Mű vé sze ti 
In té zet re szű kül.

Németh Ilona, Jíri Suruvka
Meghívás, 2001, multimédia, installáció © Fotó: Rosta József
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M i  a  m a  g y a r? 
Még egy, az ed di gi ek hez ha son ló an gyak ran vi ta-
tott fo ga lom szo rul hat pon to sí tá sra, az, hogy 
cik künk va jon a 90-es évekbeli ma gyar kor társ 
mű vé sze tet vagy a 90-es évekbeli ma gyar or-
szá gi kor társ mű vé sze tet te kin ti-e át. Ha az And-
rá si–Pa ta ki–Szűcs–Zwickl szer ző né gyes 1999-ben 
meg je lent — Né meth La jos 1968-as Mo dern 
ma gyar mű vé sze té nek cím adá si gya kor la tát 
kö ve tő — Ma gyar kép ző mű vé szet a 20. szá zad ban 
cí mű ké zi köny ve nem kí nál na vi szony lag kö ze li 
ap ro pót a jel ző hasz ná lat tal va ló új bó li konf ron tá-
ló dás ra, a kér dés to váb bi tag la lá sa nél kül ma rad-
hat nánk a „ma gyar or szá gi” jel ző nél, mond ván, 
hogy a mű vé szek mű kö dé sé nek he lye, kul tu rá lis 
és tár sa dal mi kö ze ge, és nem pe dig a „ma gyar” 
jel ző ál tal imp li kált nem ze ti, et ni kai stb. ho va tar-
to zá sa az el sőd le ges. Így mi e lőtt to vább men nénk, 
ta lán nem fö lös le ges, ha né hány, az 1999-es ké zi-
könyv jel ző hasz ná la tá val (is) kap cso la tos sa já tos-
sá got szó vá te szünk. Az egyik a szer zők nek  
a cím vá lasz tás sal kap cso la tos, meg le pő en prob lé-
mát lan nak tű nő at ti tűd je. Ha a ma gyar jel ző min-
den ma gya rá zat nél kü li sze re pel te té sét Né meth 
La jos pél dá ja in do kol ja, ak kor fel me rül a kér dés, 
hogy a szer zők va jon re a li zál ták-e azt a kü lönb-
sé get, ami a cím 1968-as és 1999-es hasz ná la ta 
kö zött fenn áll. Míg Né meth La jos mun ká já nak 
ese té ben nem zár ha tó ki a cím vá lasz tás in do-
kai kö zül az, hogy 1968-ban a „mo dern ma gyar 
mű vé szet” cím több szem pont ból — és ép pen a 
nem ze ti mű vé szet és a nem ze ti füg get len ség 19. 
szá za di de fi ní ci ó ja ér tel mé ben — szubverzívnek 
volt te kint he tő, ad dig a ma gyar jel ző 1990 utá ni 
min den ma gya rá zat nél kü li hasz ná la tát sem mi 
nem in do kol ja. Más részt fi gyel met ér de mel, hogy 
a könyv an gol nyel vű ver zi ó já ban is elő for du ló 
hi vat ko zá sok a kör nye ző or szá gok ban szü le tett 
ma gyar mű vé szek re vé let le nül se or szág ne vek, 
ha nem per Er dély és Vaj da ság tör tén nek, vagy 
hogy a 2001-es ve len cei Bi en ná lén Szlo vá ki át 
kép vi se lő és Ma gyar or szá gon is gyak ran ki ál lí tó 
Né meth Ilo na kom men tár nél kül, az az a „a szlo-
vá ki ai Dunaszerdahelyen (Dunajska Sreda) élő” 
elő tag nél kül sze re pel a könyv ben. Mind ez gya nú-
san kö zel áll ah hoz a 19. szá zad vé ge óta fenn ál ló, 
de má ra tart ha tat lan ná vált gya kor lat hoz, amely 
a ma gyar or szá gi mű vé szet be egy paternalizáló 
gesz tus sal, a kul tu rá lis ki sa já tí tás min tá i ra em lé-
kez te tő mó don von ja be az or szág ha tá ra in kí vül 
élő mű vé sze ket.
Van azon ban egy má sik, a kor társ mű vé szet pro-
duk tu ma it érin tő vo nat ko zá sa is az al cím be li 
kér dés nek, az, hogy van nak-e a ma gyar or szá gi 
kor társ mű vé szet kö ré be tar to zó mű vek nek olyan 
spe ci á lis vo ná sai, ame lyek egy ér tel mű vé vagy leg-
alább is lát ha tó vá te szik azt, hogy ezek a mű vek  
a 90-es évekbeli Ma gyar or szág kul tu rá lis és tár-
sa dal mi pra xi sá nak ré szei. Nem vé let len, hogy ez 
a kér dés ép pen a 90-es évekbeli kor társ mű vé szet 
kap csán me rül fel a leg gyak rab ban. 
A már itt hon is egy re na gyobb szám ban lát ha tó 
nem zet kö zi kor társ mű vé sze ti ki ál lí tá sok, az elő-
ző ek hez ké pest na gyobb szám ban — per sze még 
min dig nem elég gé — hoz zá fér he tő ka ta ló gu sok, 
köny vek, fo lyó ira tok, egy re gya ko ribb uta zá sok és 
kül föl di cse re prog ra mok, de fő ként az internet és a 
kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák fej lő dé se ré vén év ti-
ze d ek óta elő ször vált le he tő vé a mű vé szek,  
a kri ti ku sok és a kö zön ség szé le sebb ré te gei szá-
má ra, hogy a ma gyar or szá gi kor társ mű vé szet és 
a nem zet kö zi szcé na mű ve it együtt lás sák, az az 

vi szony lag pon tos ké pet al kos sa nak ar ról, hogy mi lyen az, amit itt hon, és mi lyen az, 
amit más hol csi nál nak.
A mun kák össze ha son lí tá sa az ese tek egy ki sebb ré szé ben an nak fel is me ré sé-
hez ve zet, hogy van nak olya nok, ame lyek fél re is mer he tet le nül és egy ér tel mű en 
tematizálják al ko tó juk föld raj zi, kul tu rá lis és/vagy et ni kai ho va tar to zá sát — elég, ha 
a New York ban élő, per zsa Shirin Neshat csadort vi se lő muszlim nő ket áb rá zo ló mun-
ká i ra, az uk rán Arsen Savadov és Georgij Senchenko szén bá nyá szok ról ké szült fo tó-
so ro za ta i ra vagy a New York ban és Lon don ban élő ja pán mű vész, Mariko Morinak a 
ja pán sci-fi kép re gé nye ket idé ző szá mí tó gé pes printjeire gon do lunk. Te gyük gyor-
san hoz zá: Shirin Neshat mű ve i ben, hogy csak egyik pél dánk nál ma rad junk, nem Irán 
vagy a muszlim kul tú ra rep re zen tá ci ó ja, ha nem az irá ni nők és a muszlim kul tú ra 
kap cso la táé je le nik meg — hogy a ket tő nem ugyan az, amel lett ta lán nem szük sé-
ges ér vel ni. A pél da ar ra is fel hív ja a fi gyel met, hogy a nem ze ti, nyel vi és kul tu rá lis 
ön azo nos ság meg je le ní té se nem vá laszt ha tó el az iden ti tás töb bi vo nat ko zá sá tól, a 
vá lasz tott pél dá nál ma rad va, a ne mi iden ti tás kér dé sé től. Ha a ma gyar or szá gi kor társ 
mű vé szet pro duk tu ma in szá mon kér jük a meg le he tő sen bi zony ta lan „ma gya ror szá-
gi ság” meg je le ní té sét, fel me rül a kér dés, hogy nem szű kít jük-e le az ön azo nos ság 
meg fo gal ma zá sát egy ka te gó ri á ra, és nem ge ne ra li zá lunk-e túl sá go san? Fel me rül 
per sze az is, rep re zen tál ha tó-e, és ha igen, ho gyan a ma gyar or szá gi kor társ mű vé-
szet spe ci fi kus sá ga a misz ti kus vadkelet-kép, a ke let-eu ró pai ún. spe ci á lis ér zé keny-
ség és a pi rospap ri ka ma gasz ta lá sa nél kül, az az el ke rül he tő-e, hogy a mű vek és a 
mű vé szek ant ro po ló gi ai tárgy ként, a pe ri fé ri án lé vők igye ke ze té vel de fi ni ál ják ma gu-
kat egy vélt vagy va lós, de egy re ke vés bé lo ka li zál ha tó cent rum szá má ra? És ha ez 
tör té nik, az va jon a szin tén egy re ke vés bé de fi ni ál ha tó mainstreamhez visz közelebb, 
vagy in kább a pro vin ci a liz mus hoz, eset leg egye ne sen a nem ze ti ha gyo mány ba va ló 
be zár kó zás hoz? 
A mun kák össze ha son lí tá sa az ese tek nagy ré szé ben an nak fel is me ré sé hez ve zet, 
hogy alap ve tő en sok kal ke ve sebb és ne he zeb ben ar ti ku lál ha tó kü lönb ség van egy 
fi a tal és nagy vá ro si kör nye zet ben élő ma gyar or szá gi, len gyel, brit, dél-af ri kai vagy 
bra zil mű vész mű vei kö zött, mint azt eset leg vár nánk. De ho gyan is le het ne, ami kor 
mind annyi an ugyan azo kat a fil me ket né zik, ugyan azok ra a mű vé sze ti ma ga zi nok ra 
kí ván csi ak, ugyan olyan mo bil te le font hasz nál nak... Az, hogy egy len gyel, egy bra zil, 
egy brit vagy egy ma gyar mű vész na gyon ha son ló mó don ész lel egy sok ban ha son ló 
vi lá got, rész ben ter mé sze te sen ve zet ah hoz, hogy mű ve ik is ha son ló ak lesz nek. 
A kér dés az, hogy van-e kü lönb ség az egyes mun kák kö zött, és ha igen, az ho gyan 
fo gal maz ha tó meg a gaz da sá gi globalizációtól nem füg get len mű vé sze ti vi lág ban?  
A kér dés fon tos sá gát és ak tu a li tá sát mi sem mu tat ja job ban, mint az, hogy a 90-es 
évekbeli mű vé sze ti élet egyik leg fon to sabb mű vek ben és kri ti ká ban egya ránt meg-
je le nő dis kur zu sa ép pen az iden ti tá sok (re gi o ná lis, kul tu rá lis, ne mi stb.) kér dé sé re 
vo nat ko zik. Ha fel tesszük azt a kér dést, hogy mennyi ben ma gyar Lakner An tal 
vagy Né meth Haj nal mű vé sze te, ak kor kö vet ke zik né hány má sik is: mennyi ben skót 
Douglas Gor do né? Hon nan tud juk, hogy Janet Cardiff ka na dai an gol vagy Pierrick So rin 
bre ton, ha csak a ka ta ló gu sok élet raj zi ada ta i ból nem? És ho gyan je le nik meg Libera 
vagy Katarzyna Kobro len gyel sé ge ab ban, amit csi nál?

Perry Hobberman
System Maintenace, 1998 © Fotó: Rosta József
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0Ke vés do log áll tá vo labb tő lem, mint hogy a ké ső ka pi ta liz mus és a globalizmus egyik 
ter mé ké nek és hi vat ko zá si alap já nak tar tott transz na ci o ná lis iden ti tás szó szó ló ja 
le gyek, de fel me rül a kér dés, hogy ha a ma gyar or szá gi kor társ mű vé szet pro duk tu-
ma in ál ta lá ban és összes sé gé ben kér jük szá mon a nem ze ti jel le get, a kö zeg spe ci fi kus,  
a csak ránk, itt élők re és itt szocalizáltakra jel lem ző sa ját sá go kat, nem kö vet jük-e 
refl e xió nél kül, ahistorikusan és a po li ti kai kö vet kez mé nye ket fi gyel men kí vül hagy va 
azt a mű vé szet tör té ne ti ha gyo mányt, amely Riegltől, Chasteltől, Panofskyn át — 
Gerevich Ti bort ta lán jobb nem is em lí te ni — a nem ze ti jel le get, a lo ká lis spe ci fi ku mot  
a mű vek ér tel me zé sé ben el sőd le ges ma gya rá zó erő vel ru ház ta fel? Per sze kér dez-
het nénk azt is, hogy ha a nem ze tek fe lett ál ló transz na ci o ná lis iden ti tás el fo ga dá sa 
mel lett ér ve lünk, nem kö vet jük-e az avant gárd mű vé szet uni for mi zá ló, mainstream-
dik tá ló, elitista uni ver za liz mu sát? És ha igen, ak kor nem véd he tő-e ez egy a glo ba li zá-
ló dás ra et ni kai szeg re gá ci ó val és új na ci o na liz mus sal vá la szo ló vi lág ban?
Ha a 90-es évek ma gyar or szá gi kor társ mű vé sze té ről van szó, az avant gárd ra va ló 
hi vat ko zás kü lö nö sen in do kolt nak tű nik: a kö zeg spe ci fi kus ság szá mon ké ré se kor 
ugyan is az zal is szá mol nunk kell, hogy a mai húsz —, harminc —, negyvenéve sek egy 
olyan kor társ mű vé sze ti szcé ná ban szo ci a li zá lód tak, amely nek ve zér-narratívája és 
kö ve tel mény rend sze re nem a ma gyar or szá gi mű vé szet jel leg ze tes sé ge i re, ha nem 
az ak ko ri nyu gat-eu ró pai mű vé szet tel va ló lé pés tar tás ra, a fö löt tébb prob le ma-
ti kus egyi de jű ség re, a mainstreamhez va ló mi nél evi den sebb ha son ló ság ra fó ku-
szá ló dott. Le het, hogy ez zel a 80-as évekbeli mű vé sze tet is erő sen meg ha tá ro zó 
örök ség gel vagy ha gyo mánnyal a há tunk mö gött, egy glo ba li zá ló dó vi lág kö ze pén 
prompt és prob lé mát lan vá la szok szá mon ké ré se he lyett in kább kér dé se ken kel le ne 
gon dol kod nunk.

P á r  h u  z a  m o s  t ö r  t é  n e  t e k 
A mes ter-narratíva öröm te li hi á nyá ban a 90-es évek ma gyar or szá gi mű vé sze te sok-
fé le, egymással pár hu za mos tör té ne tet konst ru á ló meg kö ze lí tés ben és ol va sat ban 
te kint he tő át. Ha egy, a mű vé szet tör té net stí lus kor sza ka i nak és a műnemeknek 
rend sze ré ből ere dő, és az 1980-as évek ele jé ig a kor társ mű vé szet kri ti ká ját leg in-
kább meg ha tá ro zó klasszi kus ol va sat tal kez de nénk, ak kor ar ra a kul túr zsur na lisz ti kai 
jel le gű meg ál la pí tás ra jut hat nánk, hogy tech ni kai hor do zók, műnemek vagy for mai 
je gyek te kin te té ben a kor társ mű vé sze ti szcé na el múlt év ti zed be li mű vei za var ba 

ej tő en sok fé lék. Van azon ban né hány vo ná sa a 
pe ri ó dus kor társ mű vé sze té nek, amely kor szak-
spe ci fi kus nak te kint he tő, nem csak Ma gyar or szá-
gon, ha nem a nem zet kö zi mű vé sze ti élet ben is. 
Ezek kö zé tar to zik pél dá ul az ins tal lá ció mű vé szet, 
a videó és a di gi tá lis mű vé szet do mi nan ci á ja, a 
fes té szet új bó li vissza té ré se, a fo tó és a fénykép-
narratívák új faj ta meg je le né se, a po pu lá ris kul-
tú ra és a rek lám tech ni ká i nak és ké pe i nek gya ko ri 
hasz ná la ta.
Ha tren dek men tén akar juk fel tér ké pez ni a tár gyalt 
kor sza kot, még az ed di gi ek nél is na gyobb za var ban 
va gyunk, és csak ho má lyos és pon tat lan, hosszas 
ma gya rá za to kat igény lő eti ket te ket tu dunk hasz-
nál ni. Ma ga a tény, hogy a még a 80-as évek ben is 
hasz ná lat ban lé vő és töb bé-ke vés bé mű kö dő fo ga-
lom rend szer ma már nem hasz nál ha tó, töb bet árul 
el a mű vé szet 90-es évekbeli pra xi sa i ról, mint ha 
meg pró bál nánk a poszt-poszt-koncept, a ki  tud ja 
hányadszorra neoexpresszív, a so ka dik új fes té szet, 
a neo-hiperreál, a neo-neo-da da és a neo-neo-pop 
vagy a tö ké le te sen sem mit mon dó tárgy mű vé szet 
men tén ke res gél ni. Amit egy váz la tos fel so ro lás 
ke re té ben még is mond hat nánk, az az, hogy a 90-es 
évek mű vé sze té ben meg je len tek vagy do mi náns sá 
vál tak a giccs, a po pu lá ris kul tú ra, a rek lám, a ki sa-
já tí tás, a má so lás tech ni kái és kér dé sei; az iden ti-
tá sok konst ru ált sá gá nak las sú fel is me ré sé vel ta lán 
pár hu za mo san a ne mi sze re pek rep re zen tá ci ó ja, 
el ső sor ban a nő mű vé szek kö ré ben; a di vat, a vi zu á-
lis mű vé szet, a film és ze ne köz tes te re i ben ope rá ló 
mű vek; az in te rak tív ins tal lá ci ók és a videó-ins tal-
lá ci ók és -fil mek; az ese ten ként többszer zős, dj-vel 

Deli Ágnes
Meglepett angyalok, Vízpróba © Fotó: Rosta József



2 1

együtt lét re ho zott hang ins tal lá ci ók; a ready-made ké pe ket új ra hasz ná ló, a ma ni pu lált 
és a nar ra tív so ro za to kat al ko tó fény ké pek; a mű vé sze ti in téz mény rend szer kri ti ká já val, 
médiakritikával és a tár sa dal mi kon tex tus sal fog lal ko zó mű vek; a test ké pé vel és en nek 
dekontsrukciójával fog lal ko zó mun kák stb. 
A kor szak egyik leg fon to sabb vál to zá sa a nők tér nye ré se a meg elő ző év ti ze d ek ben 
do mi nán san fér fi ak ál tal kép vi selt mainstreamben, de lé nye ge sek a mű vé szi ko o pe-
rá ció, a szer ző ség és ese ten ként az iden ti tás kér dé se i re refl ek tá ló mű vész ket tő sök 
meg je le né sei, vagy a mű vé szet köz té ri, nyil vá nos szfé ra-beli funk ci ó i nak át ér tel-
me zé sé re tett kez de mé nye zé sek is. A váz la tos fel so ro lás ter mé sze te sen nem al kal-
mas ar ra, hogy fo gal mat al kos sunk vagy ne vet ad junk a ma gyar or szá gi 90-es évek 
mű vé sze té nek — job ban já runk, ha műnemek, tech ni kák, tren dek, le szű kí tő meg ne-
ve zé sek he lyett kri ti ka, in téz mény rend szer és mű ke res ke de lem hí vó sza vai men-
tén, a mű vé sze ti élet struk tú rá já nak és me cha niz mu sa i nak vizs gá la tán ke resz tül 
tesszük ezt.

A  k r i  t i  k a  h ű l t  h e  l y e i
Kri ti ka a már em lí tett, 1990 ja nu ár ja óta mű kö dő Új Mű vé szet ben, az 1993 no vem be re 
óta meg je le nő, és a vi zu á lis kul tú ra mel lett szín ház zal és ze né vel is fog lal ko zó, Hajdu 
Ist ván fő szer kesz té se alatt ál ló Bal kon ban, a C3 elekt ro ni kus lap já ban, a Mé lyi Jó zsef 
ál tal szer kesz tett Exindexen és leg újab ban az And rá si Gá bor ral az élén mű kö dő Mű ér-
tő ben, a HVG mű vé sze ti havilapjában je le nik meg. Al kal man ként ta lá lunk még kor társ 
kri ti kát a Be szé lő ben, az Ok to gon ban, ké pes ma ga zi nok ban, mint a Play boy vagy a 
Cosmopolitan, na pi la pok ban jó for mán el vét ve sem, az Élet és Iro da lom ban fáj dal ma san 
rit kán vagy alig, a ha von ta meg je le nő, vi szony lag so kak ál tal ol va sott, highbrow új sá-
gok ban, mint a Hol mi ban vagy a Kri ti ká ban szin tén alig. 
A je len ség szo ká sos, de elég te len ma gya rá za ta sze rint ez a ma gyar or szá gi kép ző-
mű vé szet nek az iro dal mi kul tú rá hoz ké pest min den ko ri má sod la gos sá gá ból ered. 
A ma gya rá zat elég te len sé gé nek oka egy részt az, hogy a kép ző mű vé sze ti kul tú-
rát és he lyét vál to zat lan, kons tans ként és nem fo lya ma to san ala ku ló és ala kí tott 
kon dí ci ók és ter mé kek mo bil együt te se ként ke ze li, más részt, hogy el te kint azok-
tól a pe ri ó du sok tól, ami kor ez a va ló ban és vél he tő en ak kor is má so dik he lye zett 
kép ző mű vé sze ti kul tú ra, ha csak a műk ri ti kát vesszük is fi gye lem be, még is mű kö-
dés ké pes nek, nyi tott nak és dialogikusnak tűnt. Ez utób bi alá tá masz tá sá ra elég 
vé gig la poz ni a Mű vé szet és a Nyu gat mond juk 1910-es szá ma it. Ha a ma gyar or szá gi 
kor társ mű vé sze ti kri ti ká ról gon dol ko dunk, ér de mes fel ten ni a kér dést, kik azok, 
akik a 90-es évek ben kor társ mű vé szet ről ír tak? Kik a kri ti ku sok? Pro fesszi o ná lis, 
az az fő ként kri ti ka írás ból élő kri ti kus ke vés van, ha egyál ta lán — ho gyan is len ne 
sok, ha egy szer a na pi la pok nem tar ta nak rá igényt? A nem pro fesszi o ná lis kri ti ku-
sok pe dig vagy mű vé szet tör té né szek vagy — a be vett, de fö löt tébb két sé ges ter mi-
nus sze rint — ún. mű vé sze ti írók. A meg kü lön böz te tés az Új Mű vé szet cí mű havilapé 
ugyan, de so kat el árul ar ról, hogy a mű vé szet ről va ló be széd ho gyan szo rí tot ta be 
ma gát vélt vagy va lós ún. szak mai ke re tek kö zé, úgy, hogy a mű vé sze ti kö zeg izo-
lált sá gát pa na szo ló kri ti ku sok ta lán ész re sem ve szik, hogy ak tív ré sze sei, ágen sei 
az el szi ge te lő dés fenn tar tá sá nak, hogy a kri ti kát sok szor ugyan azok ol vas sák, mint 
akik ír ják. A Bal kon ban és fő leg a Mű ér tő ben gya ko ri, hogy a kor társ mű vé sze ti ki ál-
lí tás-kri ti kák szer zői „hi va ta los” jo go sít vá nyok nél kü li író, ol va só, gon dol ko dó, ana-
li ti kus haj la mok kal és hu mor ér zék kel is ren del ke ző ún. ér tel mi sé gi ek, akik az ese tek 
egy je len tős ré szé ben jobb szö ve get ír nak és ér de ke sebb dol go kat gon dol nak a fel-
szen telt mű vé szet tör té né szek nél. A „min den ki ma rad jon a sa ját kap ta fá já nál” gya-
kor la ta leg alább két ha mis fel te vé sen alap szik. Az egyik az, hogy a szak ér tő, az az a 
mű vé szet tör té nész ért mind a kor társ mű vé szet hez, mind a kri ti ka írás hoz, a má sik: 
a kor társ mű vé szet tel va ló fog lal ko zás hoz és a kri ti kai te vé keny ség hez mű vé szet-
tör té nész dip lo ma, tu dás és kép zett ség kell. Ta lán nem szo rul kü lö nö sebb ma gya-
rá zat ra, hogy egyik sincs így. Az egye te men alig ke rül szó ba a kor társ mű vé szet, 
azok pe dig, akik nek egy ré sze kri ti kus is lesz, egyet len egy kri ti ka meg írá sá ra sem 
kény sze rül nek egye te mi ta nul má nya ik alatt. Más részt a kor társ mű vé sze ti pro duk-
tu mok akár fe lü le tes is me re té ben is elég egy ér tel mű en ki raj zo ló dik ezek kul tú rák és 
disz cip lí nák köztisége ah hoz, hogy nyil ván va ló le gyen, hogy a mű vé szet tör té né szi 
kom pe ten cia nem fel tét len és ki zá ró la gos ga ran cia re cep ci ó juk hoz, meg íté lé sük höz, 
ana lí zi sük höz. Az an gol, a fran cia vagy a né met nyelv te rü let kri ti kai gya kor la tá-
nak is me re té ben pe dig an nak is mé tel ge té se, hogy a kor társ kri ti kus te vé keny sé ge 
in ter disz cip li ná ris jel le gű, fö lös le ges nek lát szik.
Ezen a pon ton vá lik ki ke rül he tet len né, hogy szó es sék ar ról, mit ér tünk kri ti ka 
alatt a 90-es évek ben Ma gyar or szá gon. Van nak szö ve gek, ame lyek a két pó lu sú 
ma gyar kri ti ka ti pi kus meg nyil vá nu lá sa i nak te kint he tő ek, fe la da tuk nak a mű ér té-
ke lést te kin tik, és ezt rend sze rint a sem mit mon dó vállonveregetés, vagy rit káb-
ban, a csak posztulatív ki je len té sek re szo rít ko zó dü hös le do ron go lás for má já ban 
te szik. Az ún. ér té ke lés azon ban mind két eset ben ab ban a hit ben tör té nik, hogy 
az adott mű ob jek tív mér cék és nor ma tív el vá rá sok alap ján meg ítél he tő. Van-
nak a több nyi re csak a mű le írá sá ra és/vagy for mai ana lí zi sé re szo rít ko zó kri ti kák, 
eb ből van a leg több, ame lyek ál ta lá ban nem vál lal koz nak ar ra, hogy a mű(vek) és a 
mű vész(ek) mű vé sze ti, tár sa dal mi stb. kör nye ze tét, kon tex tu sát fir tas sák, vagy 

hogy az adott ki ál lí tó-in téz mény po li ti ká já nak, 
dön té se i nek a me cha niz mu sát — nem fel tét le-
nül el uta sí tás for má já ban — tár gyal ják. És van 
né hány, me to di ká ját te kint ve kü lön bö ző szö veg 
és eset ta nul mány, amely — szem ben a mű le írás 
vagy a modernista for ma liz mus ha gyo má nyá-
val — a mű ve ket és azok be fo ga dá sá nak mód ját 
a kul tu rá lis me ző ben, a mű vé szi és a tár sa dal mi 
gya kor la tok kon tex tu sá ban, az az azok ré sze ként 
kí sér lik meg ana li zál ni és kom men tál ni. Ez a faj ta, 
po li ti kai konnotációkkal te li — és már csak ezért 
is fenn tar tá sok kal fo ga dott — szö veg és kri ti kai 
gon dol ko dás rész ben az új mű vé szet tör té net-
ben, rész ben a kri ti kai kul tú ra tan ban (cultural 
studies, critical theory) a poszt struk tu ra liz mus 
nyo mán meg je le nő el mé le ti dis kur zu sok ra re fe rál, 
és ezek be igyek szik be kap cso lód ni.3 Nem vé let-
len te hát, hogy a le he tő leg rit káb ban for dul elő 
a ma gyar kri ti kai pa let tán. Rit ka sá ga már csak 
azért is disszo náns hely ze tet te remt, mert a 
ha zai kor társ mű vé sze ti szcé na bő ven pro du kál 
olyan mű ve ket, ame lyek hol tu da to san, hol ön tu-
dat la nul imp li kál ják eze ket a be széd mó do kat és 
dis kur zu so kat.
A Po li fó nia (1993), a Víz pró ba (1995) ka ta ló gu sa i-
tól és még né hány ki ál lí tás/mű és szö veg ese té től 
el te kint ve szin te alig ér egy be a mű vé sze ti pra-
xis és az azt elem ző, ar gu men tá ló, recepcionáló 
kri ti ka. Per sze ez nem csak a kri ti ku sok hi bá ja 

— mert min den jószán dék, kí ván csi ság és sza-
bad ol va sá si ka pa ci tás el le né re is ne héz szél lel 
szem ben mű vel ni a kor társ műk ri ti kát ak kor, ha 
an nak fel té te lei nem adot tak. Ha a fen ti fel osz-
tás har ma dik — más né ven „critical theory” né ven 
em le ge tett — tí pu sá ba tar to zó szö ve gek re gon-
do lunk, ak kor a kri ti ka írás szá mos ne héz sé ge és 
hi ány zó fel té te le kö zül kü lö nösen eggyel kell szá-
mol nunk, és ez az új mű vé szet tör té net és a kri-
ti kai kul tú ra tan (cultural studies, critical theory) 
kö ré be tar to zó me to di kai és el mé le ti alap ve té sek 
re cep ci ó já nak szin te tel jes hi á nya. Ezek re cep ci ó ja, 
majd in teg rá lá sa per sze egy csep pet sem könnyű. 
Ugyan ak kor, ahogy a kri ti ka hely ze té ről, sze re-
pé ről és a kor társ mű vé sze ti gon dol ko dás ról zaj ló 
90-es évekbeli vi ták is mu tat ják, ha előbb-utóbb 
nem né zünk szem be ez zel a szövegkorpusszal és 
gon dol ko dás —, írás mód dal, ak kor — az az már egy 
ide je — csak a kés lel te tett re cep ci ó val já ró ne héz-
sé gek, a nem fel tét le nül ter mé keny fél re ér té sek, 
a túl ér té ke lé sek ma rad nak. (A kés lel te tett re cep-
ció ese té re ér de mes fel idéz nünk Kubler ma gyar-
or szá gi di a dal út ját, aki nek Az idő for má ja cí mű, 
egyéb ként ki vá ló köny ve kon tex tu sá tól, tár gyá-
tól tö ké le te sen füg get le nül vált te o re ti kus jolly 
jokerré az utób bi tíz év ma gyar or szá gi kor társ 
mű vé sze ti szö ve ge i ben.) Szin tén a kés lel te tett-
ség kö vet kez mé nye le het az a fi no man szól va is 
na iv fel té te le zés, hogy a tő lünk tá vol mű velt és 
ol va sott nagy be tűs te ó ria, vagy bár mi fé le te ó ria 
kul csot, nor ma rend szert, egye dül üd vö zí tő mód-
szert ad a ke zünk be. Per sze a kés lel te tett re cep-
ció is jobb, mint a re cep ció majd nem tö ké le tes 
hi á nya.4 Ez utób bi kö vet kez mé nye pe dig ter mi-
no ló gi ai ne héz sé gek nél kül is meg ne vez he tő: úgy 
hív ják, hogy fruszt rált pro vin ci a liz mus.

3 Erről lásd: Keith Moxey: Művészettörténet ma. Problémák 
és lehetőségek. Balkon, 2002. január
4 Erről lásd: András Edit: Kinek kell az új paradigma? Régi, 
keleti műkritikai gyakorlat — új, nyugati kritikai elmélet, 
Műértő, 2001. december
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A ma gyar or szá gi ké ső-ko ra ka pi ta liz mus sa já tos lo gi ká já nak meg ér té se vagy leg-
alább is a meg ér tést cél zó kí sér let nél kül ne héz a mű vé szet in téz mé nyes ke re te i ről 
be szél ni, de er re itt nem vál lal koz ha tunk. Sor ra ve het jük vi szont azok nak a vál to zá-
sok nak egy ré szét, ame lyek az el múlt év ti zed ben a ma gyar or szá gi mű vé sze ti in téz-
mé nyek ben je lent kez tek. Mű vé sze ti in téz mé nyen itt a kor társ mű vé szet re vagy ar ra 
is spe ci a li zá ló dott mú ze u mo kat, non-pro fit ga lé ri á kat, mű vé sze ti egye sü le te ket, a 
kül föl di kul túr in té ze tek ben funk ci o ná ló ki ál lí tó he lye ket és az ezek fi nan ci á lis fenn-
tar tá sát vég ző, így mű kö dé sü ket evi den sen be fo lyá so ló ala pít vá nyo kat, to váb bá a 
mű vész kép zés in téz mé nye it, te hát a bu da pes ti, s 1990 óta a pé csi Kép ző mű vé sze ti 
Egye te met és a Ma gyar Ipar mű vé sze ti Fő is ko lát ért jük. 
Az 1993 óta mű kö dő, több át ala ku lá son át esett Nem ze ti Kul tu rá lis Alap az ál la mi 
pén zek el osz tá sá nak el sőd le ges dön tés ho za ta li szer ve, a ma gyar or szá gi kor társ 
mű vé sze ti szcé na leg fon to sabb pénz for rá sa. A 90-es évekbeli ha zai mű vé szet szpon-
zo rá lás ban és ala kí tá sá ban te vé keny és na gyon fon tos sze re pet ját szott a So ros Ala-
pít vány és az eh hez tar to zó Kor társ Mű vé sze ti Köz pont, amely 1996-ban C3 né ven 
önál ló in téz ménnyé ala kult. A mú ze u mok, na gyobb ki ál lí tó he lyek kö zül a kor társ 
mű vé szet be mu ta tá sá ra el ső sor ban a Ludwig Mú ze um Pro ject Room el ne ve zé sű kis-
ter mé nek egyé ni ki ál lí tá sai és a Mű csar nok ban ren de zett nagy cso por tos ki ál lí tá sok 
ad tak le he tő sé get a 90-es évek ben, de a ma gyar or szá gi kor társ mű vé szet leg dön-
tőbb faktorai to vább ra is a több nyi re köz pén zek ből élő ön kor mány za ti és egye sü le ti, 
non-pro fit ga lé ri ák ma rad tak.
A 90-es évekbeli kor társ mű vé szet ta lán leg fon to sabb ki ál lí tó he lye és ge ne rá to ra  
a Fi a tal Kép ző mű vé szek Stú di ó ja Egye sü lete és az eh hez tar to zó — 1990 és 1999 kö zött 
Bencsik Bar na bás, az óta Mol nár Edit ve ze té se alatt ál ló — Studió Ga lé ria volt. A Stúdió — 
nem zet kö zi cse re prog ram ja i val, ki ál lí tá sa i val, az 1991 óta zaj ló Gallery by Night-tal, majd 
2000 óta az őszi Mind the Gap so ro zat tal — nagy ban hoz zá já rult a kor társ mű vé sze ti 
szcé na pro duk ci ó já hoz és az eb ben meg je le nő dis kur zu sok for má ló dá sá hoz, a kor társ 
ki ál lí tá sok jel le gé nek és kon cep ci ó já nak el múlt év ti zed be li át ala ku lá sá hoz, az az  
a te ma ti kus ki ál lí tá sok és a ku rá tor-szisz té ma do mi nan ci á já nak ki ala ku lá sá hoz is. 
A mű vész ku rá tor ál tal lét re ho zott ki ál lí tá son a kon cep ció, a mű vek ki vá lo ga tá sá nak és 
ins tal lá lá sá nak mód ja, a ka ta ló gus tar tal ma és vi zu á lis kon cep ci ó ja tük rö zi a ku rá tor 

sze mé lyes pre fe ren ci á it és íz lé sét, a lét re jö vő ki ál-
lí tás ma ga is mű ként, au to nóm szel le mi és tár gyi 
en ti tás ként lé te zik — a sze rep cse re so rán a kor-
társ mű vé szek ál tal oly sok szor neg li gált te rem tő 
ak tus a ku rá tor te vé keny sé gé nek vá lik ré szé vé.  
A ku rá tor, ha tu da tá ban van, ha nem, ha tal mat 
gya ko rol, tren det és ká nont for mál, ha son ló an a 
kri ti kus hoz vagy a ku ra tó ri u mi dön tés ho zók hoz. 
Ez zel össze füg gés ben me rül vagy me rül het ne fel az 
az alap ve tő kér dés, hogy a mű vé sze ti in téz mény-
rend szer ben dol go zók és a kri ti ku sok mennyi re 
tu da to san és refl ek tál tan gya ko rol ják ha tal mu kat, 
és hogy ezt a ha tal mat a mű vé sze ti szcé na ön szer-
ve ző dő, in téz mé nyi struk tú rán kí vü li mű he lyei, 
cso por to su lá sai, ha van nak ilye nek, tud ják-e, és ha 
igen, mi lyen me cha niz mu sok és stra té gi ák se gít sé-
gé vel tud ják kont rol lál ni vagy op po nál ni?
Ez a kér dés az el múlt év ti zed egyik so kat vi ta tott 
je len sé gé hez, a ma gyar or szá gi kor társ mű vé-
szet kanonizációjához is kap cso ló dik. A kor társ 
mű vé szet moz gá sai és kanonizációja az ezek ben 
az in téz mé nyek ben, te hát az ala pít vá nyok ban, a 
ga lé ri ák ban, a mú ze u mok ban és az ezek mö gött 
ál ló ku ra tó ri u mok ban és egye sü le tek ben dol go-
zók dön té sei nyo mán ala kul, és egy ér tel mű en 
meg mu tat ko zik a ki ál lí tás-szer ve zés és a pénz el-
osz tás gya kor la tá ban. Ezek ben a dön té sek ben a 
dön tés ho zók — mű vé szek, mű vé szet tör té né szek, 
hi va tal no kok — kul tu rá lis szo ci a li zá ci ó ja so rán 
ki ala kí tott sze mé lyes íz lés pre fe ren ci ái ját sza nak 
el sőd le ges sze re pet (ezt szok ták az ún. szak-
mai ala pú dön tés ho za tal nak ne vez ni). A szak mai 

AES
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ér vek a szak mai versus po li ti kai op po zí ció örök sé gei, és nagy ban hoz zá já rul nak 
ah hoz, a kor társ mű vé sze ti szcé na részt ve vői és ala kí tói ál tal is osz tott vé le ke dés-
hez, hogy a gaz da sá gi meg fon to lá sok nak igen, de a po li ti ká nak ezek ben nincs  
sze re pe. A 90-es évek mű vé sze tét „po li ti ka utá ni”-nak ti tu lá lók al kal man ként  

— a Nitsch-ki ál lí tás vagy az új ál la mi Modern Magyar Mű vé sze ti Mú ze um po li ti ka-
men tes nek egy csep pet sem ne vez he tő ese te i ben pél dá ul — ugyan ma guk is meg-
győ ződ het nek en nek a fel te vés nek a hely te len sé gé ről, de a mű vé sze ti in téz mé nyek 
fi nan szí ro zá sá nak, mű kö dé sé nek és a po li ti kai vagy gaz da sá gi ha tal mi struk tú rák-
nak az össze füg gé se rej tett és be nem val lott ma rad. Ez pe dig, mint ahogy a kri ti ka 
ese té ben is, könnyen ve zet és ve zet het ah hoz, hogy a dön tés ho za tal lal já ró egyé ni 
fe le lős sé gek fel is me ré se és vál la lá sa he lyett meg ala po zat lan, ar ti ku lá lat lan íz lés-
be li vagy „esz té ti kai” ér vek vál nak egyes dön té sek in dok lá sá nak alap já vá. A kor társ 
mű vé szet ká non for má lá sa azon ban nem csak a kri ti ku sok és a mű vé sze ti in téz-
mény rend szer ben dol go zók te vé keny sé gé vel, de — mint azt egy klasszi kus pél da,  
a nagy bá nyai mű vé szet re cens kanonizációja mu tat ja — a pri vát szfé ra, az az a  
gyűj tők és a mű ke res ke dők dön té se i vel és vá lasz tá sa i val is össze függ. 

A d o k- v e  s z e k :  k o r  t á r s  m ű  v é  s z e t ,  k e  r e s  k e  d e  l e m ,  p r i  v á t  s z f é  r a
A 90-es évek egyik fon tos fej le mé nye a kor társ mű vé szet ke res ke del mé nek új ra in du-
lá sa volt. 
Az év ti zed ele jé től kezd ve fo lya ma to san nyí ló magángalériák, az elő ször 1990-ben meg-
ren de zett ArtExpo és a 2001 szep tem be ré ben, az új pes ti bőr gyár épü le té ben újon nan 
nyílt, ma gán tu laj don ban lé vő MEO je len tik a pri vát szfé ra leg fon to sabb in téz mé nye it 
vagy ese mé nye it. Ezek a pro fit ori en tált in téz mé nyek ak tí van vesz nek részt a mű vé-
sze ti élet for má lá sá ban, az egyes mű vé szek kanonizációjának fo lya ma tá ban, sze re pük 
performatív, mint azt pél dá ul a Knoll Ga lé ria prog ram jai és elő adásso ro za tai is iga zol-
ják. Az, hogy a mű tár gyak ke res ke del mé ből élő magángalériák fenn tart ják, fenn tud-
ják ma gu kat tar ta ni még ak kor is, ha a ga lé ri ák és a mű vé szek kö zöt ti együtt mű kö dés 

mód jai ke vés sé etablírozottak, azt jel zi, hogy a 
kor társ mű vé szet nek van pi a ca Ma gyar or szá gon. 
Meg je lent egy ko ránt sem ho mo gén új elit, mely nek 
fo gyasz tá si mo dell je i ben a kor társ vi zu á lis mű vé-
szet fo gyasz tá sa, vá sár lá sa, gyűj té se, szpon zo-
rá lá sa is mind in kább he lyet kap. Ugyan ak kor ez a 
pi ac a kor társ mű vé sze ti élet egé szé hez ha son ló an 
ki csi és zárt, po ten ci á lis vá sár lói nem a kö zön ség ből 
ke rül nek ki, ha nem ese ten ként a ga lé ri ás, de túl nyo-
mórészt még min dig a mű vész sze mé lyes is me-
ret sé gi kö ré ből. Te kint ve, hogy a ma gyar or szá gi 
kor társ mű vé szet kö zön sé gé nek leg na gyobb ré sze 
vá sár ló e re jét te kint ve minimálpotenciállal ren del-
ke ző mű vé szet tör té né szek ből és mű vé szek ből áll, 
ne héz is len ne a kö zön ség ben ke res ni a ve vőt. Ez az 
a pont, ahol a kri ti kus, az in téz mé nyi dol go zó és a 
mű ke res ke dő ér de kei és fe la da tai is mét össze ér nek, 
és ahol a mű vé sze ti kul tú ra sze kund ér hely ze té re 
va ló hi vat ko zás is mét elég te len érv nek bi zo nyul a 
mű vé sze ti ok ta tás nak, a na pi lap-kri ti kák nak, a ki ál-
lí tás-elő ké szí tő mun ká nak és a „kö zön ség szer ve ző” 
mú ze u mi prog ra mok nak a hi á nyá val szem ben.
A 90-es évek ben a kor társ mű vé szet vá sár ló kö-
zön sé ge, me ce na tú rá ja az újon nan meg je le nő, 
több nyi re kül föl di tu laj do nú vál la la tok, cé gek ré vén 
is szé le se dett. Ezek a ban kok és gaz da sá gi tár-
sa sá gok ma gyar or szá gi ta nács adó i kon ke resz tül 
jut nak el a mű vé szek hez, és ese ten ként nem csak 
vá sá rol nak, de ki ál lí tá si le he tő sé get is biz to sí ta-
nak, eset leg tá mo gat ják egy-egy egyé ni ka ta ló gus 
meg je le né sét, vagy mint pél dá ul a Ma gyar Asz falt 
ese té ben, pénz ju ta lom mal is já ró dí jak for má-
já ban tá mo gat ják a mű vé sze ket. A Mol, az OTP, 
a Raiffeisen vagy a Dresd ner Bank — hogy csak 
né hány, a me ce na tú rá ban részt ve vő cé get em lít-
sünk —, eset le ges vá sár lá sai azon ban csak  
a fes té szet tel, a szob rá szat tal, na gyon rit kán a 
fo tó val és a szá mí tó gé pes printtel fog lal ko zó 
mű vé szek szá má ra je len te nek meg mu tat ko zá si 
és pénz hez ju tá si le he tő sé get, a kor társ mű vé-
szet ben te vé keny ke dő több ség szá má ra nem.  
A hor do zó- és a tech ni ka spe ci fi kus ság a magán-
galériákról is el mond ha tó, ame lyek tu do má som 
sze rint szin tén nem fog lal koz nak objektekkel, 
vi de ók kal vagy ins tal lá ci ók kal, és így per sze nem is 
ad ják el őket. A hely zet egye nes kö vet kez mé nye-
ként a kor társ mű vé szek nagy ré sze pár hu za mo-
san dol go zik, az az mun ká i nak egy ré szét igyek szik 
el ad ha tó mé di um ban lét re hoz ni.
Nyil ván va ló, hogy a magángalériák ki vé te le sen 
fon tos sze re pet töl te nek be a kor társ szcé na 
mű kö dé sé ben, a ká non for má lás fo lya ma tá ban, 
ugyan ak kor ér de mes oda fi gyel ni ar ra a — kri ti-
ku sok szö ve ge i ben és a mű vé szek áb ránd ja i ban 
egya ránt meg je le nő — je len ség re, amely a kor társ 
mű ke res ke de lem mű vé szetet konstituáló sze-
re pét mitologizálja. Va jon amíg a kor társ mű ke-
res ke de lem ben és a magángalériákban lát juk a 
kor társ mű vé szet presz tizsé nek és pro duk ci ó-
já nak leg fon to sabb zá lo gát, ad dig nem fe led-
ke zünk-e el a kor társ mű vé sze ti élet min den 
ágen sét érin tő fe la da tok ról? A má sik fon tos 
és egy re idő sze rűbb kér dés az, hogy a kor társ 
magángalériák vagy a MEO mű kö dé se hosszú 
tá von ho gyan hat az amúgy is ne he zen fenn-
ma ra dó nonprofit ga lé ri ák ra, vagy a saj nos egy re 
rit kább, de an nál fon to sabb ön szer ve ző dő, „artist-
based” kez de mé nye zé sek re? 
To váb bi kér dé sek és eset le ges konk lú zi ók vagy 
vá la szok he lyett le gyen itt vé ge en nek a gon do-
lat me net nek, ott, ahol több má sik, akár mű vek ről, 
mű vé szek ről, ese mé nyek ről szó ló is kez dőd het ne.

Németh Hajnal
Áthallások, Műcsarnok © Fotó: Rosta József
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Rongy sző nyeg
Kré ta kör Szín ház, Tasnádi Ist ván — Schil ling Ár pád: 
Hazámhazám — Taigetosz cse cse mő ott hon II.

Balkon

2002/12

• Fő vá ro si Nagy cir kusz, Bu da pest

• 2002. ok tó ber 23.

A Nagy cir kusz ban, a ma gyar tör té ne lem leg utób bi for ra dal má nak ün ne pén, az ün ne pi 
mű sor nak is te kint he tő elő adás nyi tó ké pe ként be hoz nak tar gon cán a po rond ra egy ló fej-
masz kot vi se lő, fe hér le pe dő be te kert nőt, hogy ki ha sít sák a szí vét. Majd e nem túl szív-
de rí tő kez det so rán egy Mikiegér —, ka kas- orosz lán-trió te vé keny köz re mű kö dé sé vel 

— is me rős tör té nel mi fel ál lás — még egy med ve is meg dug ja. Ezu tán egy va ló szí nű leg  
a Fe dél nél kül cí mű lap ból ki ol ló zott ver set éne kel: „más ra nem, csak haj lék ra vá gyom”. 
Vá gó híd és ne mi erő szak — ez vár ja a haj lék ta lan fe hér lo vat. Íme, a hon fog la lás mil-
lenniumi ün ne pe i re szánt szán dé ko san blasz fém vá lasz, al le gó ria ’56-ra. A ló ko po-
nyá ja az elő adás to váb bi ré szé ben ha tal mi erek lye — mint egy szent ko ro na vagy 
tör zsi szim bó lum — egy mí tosz ban, amely ben a 1989-től el telt ti zen há rom évün ket 

nem di a dal me net ként, de nem is há nyat ta tás-
ként lát juk, ha nem egy bar bár és pri mi tív élet- és 
ural ko dá si tech ni kák kal túl élés re ját szó kö zös ség 
ka pá ló zá sa ként.
A nyá ri, zsámbéki előbemutatón elő re meg ren de-
zett bot rány ból is ki de rült már, így az oda ér ke ző 
kö zön ség jól sej tet te, hogy az elő adás ra di ká li san 
pá tosz men tes lesz. A min den ko ri po li ti kai ha ta lom 
szá má ra meg ha tá ro zó fo gal mak hoz: Is ten, ha za, 
csa lád, him nusz, hon fog la lás stb., „szent ség te-
len” kéz zel fog hoz zá nyúl ni. Vagy leg alább is nem 
a meg szo kott, szin te érint he tet len ko re og rá fi á jú 
szer tar tá so kat fog ják a „ha zá val” vagy an nak ön de-
fi ní ci ó já hoz le gi ti mi tást nyúj tó ha gyo má nya i val 
kap cso la to san vég re haj ta ni. A Schil ling Ár pád 
kö ré cso por to sult tár su lat nem ké ri szá mon raj tunk 
az ezek hez a rí tu sok hoz il lő, za var ba ej tő en emel ke-
dett ér zel me ket, sőt meg sza ba dít tő lük. A him nusz 
pél dá ul ugyan csak egy haj lék ta lan ver se, is mét lő dő 
ref rén je a kö vet ke ző: „En ged je tek min ket is a fa zék-
hoz, hogy ne tar toz zunk hol nap a ga zok hoz.”

”In memoriam Hofi” — ezt nyom tat ták az elő-
adás cí me mel lé, te hát az ő né ző pont já val kí ván 
dek la rál tan azo no sul ni a Kré ta kör. Ők is a „va la ki 
kö zü lünk be szél”-po zí ci ó ból akar nak meg szó lal ni, 
ahogy ezt a kő bá nyai kabarémunkás is tet te. Hofit 
év ti ze d e ken ke resz tül a nagy kö zös ség fog lal koz-
tat ta, ez a tá gabb be le he lye zett ség, ami vi szont 
a ka ba ré-mű faj sa ját já é nak is te kint he tő, s amit 
ott ho nos egy sze rű ség gel kö ze lí tett meg. A Kré ta-
kör pro duk ci ó ja is kö vet ke ze te sen ki ke rü li a ma gas 
mű vé szet fö lé nyé ből táp lál ko zó, le eresz ke dő 
meg fo gal ma zást, a kí vü lál lók ra ci o ná lis te kin te-
té vel va ló fel mé rést, ehe lyett bát ran nyúl a pro li 
mű fa jok hoz, min den hez, ami pro fán és ba ná lis: 
haj lék ta la nok vagy ama tő rök ver se i hez, cir kusz hoz 
(bo hóc tré fá hoz), ka ba ré hoz, vicchez, mi vel ezek 
kí nos sá guk kal, da ra bos sá guk kal, ke re set len sé gük-
kel ele mi köz lés vá gyat hor doz nak. Raj tuk ma rad a 
ne héz szü lés iz zad ság sza ga, a ki kín ló dott ság, míg 
egy bri li áns szín pa di-kul tú rá val és mű gond dal lét-
re ho zott szö veg, vers, elő adás csak a for mák irán t 
fel kel tett fi gye lem mel vál ta na ki el is me rést.
A Hazámhazámban a bár ki szá má ra könnyen fel-
skic cel he tő, commedia dell’artét idé ző en le egy-
sze rű sí tett kon tú rú nép me sei fi gu rák — Jan csi és 
Ju lis ka, szegényember, hu szár — fö lé törzs fő nök ként 
vi sel ke dő ve zé rek ren de lőd nek. Ne vük, önál ló sze-
mé lyi sé gük nincs, elvrendszereik alap ján kü lön böz-
nek csak (ugyan azok pe pi tá ban): a pirosat, fe hé ret 
és zöl det egyet len do log moz gat ja marionett-
bábuszerűen: a ha ta lom meg ra ga dá sa. Az eu ro-
pé er pe dig zEUsszá, fő is ten né eme lő dik, meg vál tó 
életmintákkal je lent ke zik, hit té rí tő ként osz to gat ja 
a chipset, óv szert, a NA TO-je les dísz tár csát és a 
pszi chés re gu lá kat, és ál ta lá ban dü hödt csa ló dott-
ság gal tá vo zik. A ba dar törzs től el té rő mi nő sé get 
kép vi sel, mert kí vü lál ló a Továrissal együtt. A da rab 
nem ab ból az ön saj nál ta tó, ön mar can go ló kon cep-
ci ó ból in dul ki, hogy vesz te sek ből és győz te sek ből 
áll a vi lág, és ők az alul ma rad tak né ző pont ját kép-
vi se lik. Egy anyag ból van itt ez az egész gyü le vész 
ba gázs: tag jai egyé ní tett, de cson tig le csu pa szí tott 
szö ve ge ik kel in kább bábfigurákhoz, mint élő em be-
rek hez ha son lí ta nak. A szí né szek a ha gyo má nyos 
sze rep épí tés he lyett szi tu á ci ók ki dol go zá sá val, imp-
ro vi zá ci ók kal fog lal koz tak hó na po kig, a zsámbéki 
előbemutató 13+1 je le ne té ben alig-alig volt elő re 
rög zí tett szö veg. Ép pen ezért nem is le het ki emel-
ke dő ala kí tás ról, vagy erő sebb, gyen gébb je len-
lét ről be szél ni a szí né szek kap csán. A Kré ta kör új 
tag jai (Mucsi Zol tán, Scherer Pé ter, Csá ká nyi 

Krétakör Színház
Hazámhazám – Taigetosz csecsemőotthon II. © Fotók: Tóth Mária
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Esz ter, Vi o la Gá bor, Tilo Werner és Ka to na 
Lász ló) be le si mul tak a tár su lat ba és az elő adás ba. 
Nin csen a sze re pek kö zött hi e rar chia, a hor da tag jai 
csak sze re pük höz for mált be széd mód juk kal vál-
nak el egymástól, de egyi kük sem ke rül a má sik nál 
frek ven tál tabb hely zet be a szín pa don. Mind annyi an 
alá ren de lőd nek az elő adás azon szán dé ká nak, 
mi sze rint az erős ké pe ket bo hóc tré fát idé ző szi-
tu á ci ók ban köz ve tít sék, s ez vé gül ku sza ka var-
gás be nyo má sát kel ti: az imp ro vi zá ci ók alá pa kolt 
da rab rücs kös, sprőd, tol dott-fol dott patchwork lett. 
(Nem vé let len, hogy szer ző ként ket ten — Tasnádi 
Ist ván, Schil ling Ár pád —, dra ma turg ként né gyen 
jegy zik.) A sok fé le anya gú szö vet ben a meg ze né sí-
tett ver se ken kí vül leg na gyobb fol tok ban „ak tu a li-
zált” nép me sei ele mek ta lál ha tó ak. A ha lál lal há ló 
lány ról, vagy ép pen a Maradona-mez ben a tálibok 
el len har co ló sze gény le gény ről. De be le app li ká-
lód nak még a vá lasz tá si had já ra tok pla kát szö ve-
gei, a köz he lyek től tor zult szürreális nyel ve ze tű 
szó no ki be szé dek is: ba dar sá gok, ahogy az egész 
ma gyar sá got is szó lít ják az elő adás ban. Az an gol 
parapszichológus sze mé lyi ség bul dó zer szö ve ge 
(chipsszel ál doz nak ná la a meg tért ma gya rok) mel-
lett elő sej lik az Ist ván, a ki rály ko ro ná zá si je le ne te, 
Pe tő fi-ver sek bukkanak fel, majd Swift sza tí rá ja 
szo ci ál po li ti ka ként: együnk cse cse mőt. Al le go ri-
kus, szim bo li kus nép me sé be ége tett mí toszt ír tak 
a szer zők, sok szor szó  sze rin ti idé ze tek kel (kar-
valytő ke; tud juk, mer jük, tesszük, el tesszük) az 
el múlt 13 év po li ti kai éle té ből. A Kré ta kör nek már 
ré gen ki ala kult szán dé ka úgy vál ni a ma gyar szín-
há zi élet út tö rő tár su la tá vá, hogy ez ne jár jon 
ma gas kul tú rá ba va ló el szi ge te lő dés sel. Ezért is 
pró bál ják egy re köz vet le neb bül fel hasz nál ni mun ká-
ik ban a tö meg kul tú ra kü lön fé le for má it. A leg főbb 
ih let for rá suk a ha gyo mány ba kövesedetten kí vül a 
vá ro si, alul já rók ból ki ke rült nép mű vé szet, va la mint 
a mé di á ból ára dó szö ve gek és ké pek. 
Va la ha egy te her au tó pla tó ján jár ták Schil ling ék az 
or szá got egy nép szín mű vel össze for ga tott Sha-
kes pe a re-drá má val (Sze re lem, vagy amit akar-
tok, 1999), s Li li om-elő adá suk (2001) is alap ja i ban 
ezt a szem lé le tet hor doz ta a szá zad ele ji ka ba ré-
kat is fel idéz ve. Most nincs az a vaj szí nű ár nya lat, 
amely ezek nél a klasszi ci zá ló dott szö ve gek nél a 
ren de ző szán dé ka el le né re óha tat la nul ráfátyolo-
zódott az elő adás ra, te li be néz zük, ami tör té nik 
ve lünk, nyer sen, a meg for má lás (f)el eme lő szán-
dé ka nél kül. Nincs mély re ha tó, új szem pon to kat 
vagy igaz sá got fel tá ró elem zés, mert egy olyan 
pers pek tí vá ból néz zük az ese mé nye ket, ahon-
nan nem a meg nyug ta tó, rend szer be szer ve ző dő 
össze füg gé sek lát sza nak, ha nem össze füg gés te-
le nül kö vet ke ző, ki szá mít ha tat lan, bru tá lis ké pek: 
nagy au tó val vo nul nak a po li ti ku sok (itt ütött-ko-
pott Zsi gu li val), össze om lik két to rony, az ért he tet-
le nül ide gen nyel ve ze tű és bo nyo lult szö ve gek ből 
csak né hány vi lá go sabb szó lam vá lik ki. A cir kusz 
po rond ja rá adá sul egy kö zé pen el he lye zett kör ala-
kú pó di um mal — ami egy ben me den ce is (Ba la ton, 
a ma gyar ten ger) — foly to nos kör be-kör be mász ká-
lás ra kény sze rí ti a sze rep lő ket, ami től még in kább 
fel erő sö dik a ki szol gál ta tott ka var gás kép ze te, 
szem ben mond juk az utol só szö gig ki ta lált pa no rá-
más dísz le tek kel, és a cen ti re ki szá mí tott pan nók ba 
vagy szi tu á ci ó kba ren de zett szí nész ve ze tés sel. Itt 
csak to lo gat ják, toszigálják a hor padt or szág sze ke-
rét, és nem vö rös sző nye gen lép del ve, csak kosz lott 
rongy sző nye gen kö ze lí tik meg a nem ze ti ün ne pet, 
ami kor az em ber nek va la mi fé le va ló ság tól el ru-
gasz ko dott pá tosszal il le ne a ha zá já ra gon dol nia.

Tandori De zső

„Ottlik, a fes tő”

Balkon

2004/3

Ki eső té ma, mel lék vá gány — így tűn het fel a tárgy, me lyet cí münk je löl. Rossz lel ki is-
me re tünk okán fog juk rö vid re a dol got. Ottlik Gé za, ab szo lút jegy ben a „Pró za” író ja, 
a pró za írás igen sok vál fa já nak már-már tán to rít ha tat lan jel leg hi tű mű ve lő je, fes tő 
vég képp nem volt. (A „jel leg hi tű” szó azt je len ti, hogy bár ki vel ké pes volt vi tá ra men ni 
a sa ját pró za esz mé nyé nek vé del mé ben, kö lyök ku tya-ko rú író ként e dol go zat szer ző je 
is meg is mer te, hol la kik Ottlik úr is te ne, bár sem mi két ség, a nyo mo rú sá gos év ti ze d ek, 
meg ta lán a haj da ni ka to na is ko la né mi képp el nyo mó nak is ítél he tő rend je el le ni csön-
des, at le ti zá ló lá za dás le he tet len né tet te az „Is ko la…” nagy mes te re szá má ra, hogy 
szá zad for du lói elő de i hez ha son la to san — Krúdy, Bródy etc. — sze mer nyit is zsar no ki 
le gyen kö ve tel mé nye i vel.) Nem, Ottlik nem volt fes tő, még is be le esett egy meg le vő 
csap dá ba, ahol a fes tő ség fő sze re pet ját szik.

Ilona Keserü Ilona
Ottlik Géza arcképe, 
1985, olaj, vászon, 
90 × 60 cm 
© Fotó: Rosta József 
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E fur csa ki je len té sünk nem is olyan meg le pő vég ki fej le té hez pró bá lunk el jut ni emez 
el ső sor ban in kább mű vé szet-tör té ne ti, nem iro dal mi hang sú lyú, sze rény írá sunk út ján.

*

Sem mi kö ze nem volt a fes té szet hez azok nak az ok fej té sek nek, me lye ket Ottlik 
Gé zá tól (aki nek ak kor, érett sé gi előt ti gim na zis ta ként, 1957 ta va szá ig, fáj da lom, még 
csak nem is) hal lot tam, mi vel azon ban ta ná rom nál, Ne mes Nagy Ág nes nél ta lál koz-
hat tam ve le el ső íz ben, el kép zel he tő len ne, hogy ele ve ámu lat tal néz tem rá. A sok szor 
meg írt is mer ke dés nem így zaj lott még se, az az se hogy se, mert leg szebb em lé ke-
im ben is annyi van csu pán, hogy Ottlik pre le gált, elő adott, az az logosz-el vű en és 
szen ve dély-gya kor lat tal tar tott ki sebb ér te ke zést ked ves pró za író i ról, értsd Graham 
Greene (mér ték kel!), Evelyn Waugh (na gyon!), F. Scott Fitzgerald (na gyon, de na gyon) 
etc. Olyan re ál el vű kér dé sek ről volt szó, mint az írók alak jai (a köny vek ben), hogy mit 
is tud hat ró luk a szer ző, va gyis egy-egy könyv min den ko ri szer ző je, mik az ön moz gás 
tör vé nyei etc. Fes tői kér dé sek ről szó sem esett.
Hogy na gyot ugor junk az idő ben, gon do lom, 1958 feb ru ár já ban tör tént, hogy Ottlik 
el ső kö te tét, a föl di harc me ző ket im már ak kor négy és fél év ti ze de ta po só, be bri-
dzse ző stb. író ét (!) meg vá sá rol hat tam, s eb ben (Haj na li ház te tők) nem csak fes tői 
mo tí vu mok ra lel tem, de a fes té sze ti pró za mo tí vu mok
1./ eti kai kér dé se ket fe sze get tek, il let ve ezek re mó kás, ne tán fur csa, meg döb ben tő, 
meg fejt he tet len vá la szo kat ad tak;
2./ em be ri ka rak te re ket ál lí tot tak szem be, több, mint derekassághit (így!) alap ján, 
mely is az el nyo ma tás ak kor ak tu á lis év ti ze d e i ben a leg ter mé sze te sebb ként volt köz-
pon ti „lel ki” té ma e ha zá ban;
3./ igen, a fes té sze ti pró za mo tí vu mok kö zött volt egy vég képp el nem ha nya gol ha tó, 
mely Ottlik Gé zá nak, az író nak és re gény hős nek a ké sőb bi ek so rán ma ra dan dó, le nem 
küz dött, előny te len gon do kat oko zott. (Lé vén, hogy elő nyös, pros pe rá lást se gí tő, 
tes tet-lel ket gaz da gí tó gon dok is van nak.)

*

Mi vel gyöt rel me sen ke vés a ma té ria, me lyet mél tó ér dek lő dést vár va mu tat ha tunk 
fel itt, gond dal fo gunk el jár ni.
Ami kor a Haj na li ház te tők (az ere de ti, a mos ta ni hoz ké pest cson kább, még há bo rú 
előt ti mű höz hoz zá írt egyik, épp a nyi tó fe je ze te, cí me 1956) el ső mon da tát ol vas tam, 
nem sej tet tem, hogy eb ből lesz nek még a „ba jok”. (Ké sőbb, vé gül, az tán: a Bu da cí mű 
könyv ben.) E mon dat így szól: „Au gusz tus vé gén nyílt meg a ki ál lí tá som a Vá ci ut ca 
sar kán, s no ha a la pok ál ta lá ban el is me rés sel ír tak a ké pek ről, me lye ket hu szon öt évi 
mun kás sá gom anya gá ból ma gam vá lo gat hat tam össze, az egyik na gyobb vász na-
mat va la mennyi en ki fo gá sol ták.” S ez a kép mi volt? Tes sék: „Ülő fér fit áb rá zol, aki 
he ge dül a mel let te ülő ru hát lan, sző ke lány nak, bal lá bá nál pe dig egy fel öl tö zött nő 
ül a föl dön és hall gat ja a he ge dű szót.” Ha gyom most, hogy tu laj don képp bá jo san 
(brr, még is e szót hasz nál tam), sti li zált rá é rős ség gel fej ti ki a kép ér té ke lé sét s ak ko-
ri-pil la nat nyi sor sát Ottlik, az az a fes tő Ottlik, a pik tor Bébé, s in kább azt mon dom 
el, hogy ez a fes tői ség a re gény ja vát szol gál ta, tö mö ren össze fog ta a ko ra be li ki a dás 
bo rí tó ján meg is je le ní tett (na ja!) fest mény sze rep lő i nek ilyen-olyan lé nye gét, a szép 
sző ke lány a ha mar zül lés nek in du ló úri fe le ség, a föl dön ülő nő az a Li li, aki a he ge dü lő 

má sik fes tő, Ha lász Petár iga zi társ nő je volt s 
ma radt, és lesz is az tán, míg el nem tűn nek ho ri-
zon tunk ról a re gény be fe je ző dé sé vel e fi gu rák, és 
igen elő nyös, mon dom, hogy a re gény (kis re gény-
fé le) ke ret já té kát mes te ri en in dít hat ta Bébé, aki 
ön élet raj zot is ír, s Ha lász, a ké pen mez te len Alíz, 
a fel öl töz ve ücsör gő öröm lány az ő éle té nek fi gu rái, 
ő ma ga do hog a — fü lünk nek plá ne! — fu ra „Bébé” 
né ven (a va ló ság ban „Cipi” volt Ottlik a kör nye ze te 
szá má ra, mi kor én meg is mer het tem), ha ma ro san 
több lé nye ges dol got is meg tud tunk emez 1956 
cí mű be ve ze tő ből, s a fes té szet tel függ össze ez is.

„He ge dü lő fér fi, ülő akt és egy tit kos pros ti tu ált 
kép má sa”, ez volt a fik tív kép cí me. Ke let ke zett 
1943-ban. S in nen jön az an gol re gény írók tól jól 
is mert for du lat tal, de szá munk ra ak kor el bű vö lő en 
ere de ti (és tény leg ere de ti!) mó don a vissza per ge-
tés, az Ottlik ál tal sok szor ki csú folt já ték az idő-
vel/idők kel, és jön a Mű vé sze ti Szerv (Párt szerv) 
te le fon ja, hogy ké ne Petárról a fes tő től, mert 
hogy kül hon ból ha lál hí re ér ke zett. Jel lem ző mó don 

„Both Be ne dek elv társ”-at ké ri jel lem ző mó don 
Lőcs Lász ló elv társ, és Both Be ne dek, az Is ko la a 
ha tá ron Bébéje sza bó dik, nem akar ja ad ni a ké pet, 
me lyet 1943-ban fes tett Pé ter ről, de nem kí ván 
meg vál ni tő le, mert „ide a lis ta… na tu ra lis ta…”, idé-
zem kö rül be lül az Ottlik ál tal oly kedv vel be mu ta-
tott kö rül be lü li sé get: a nem egé szen iga zi dol gok 
vol tak sze rin te ilye nek.
Mu lat sá gos, hogy a Bu da előt ti iga zi „mű vé sze ti 
hit val lást” fes té sze ti tárgy ban csak e bi zo nyos 
Lőcs elv társ dol gán je le nít meg Ottlik: „Ha élet hű 
(a kép TD), ak kor nem le het ron da (pl. TD), mert 
Ha lász Pé ter iga zán na gyon szép em ber volt. (Lőcs 
elv társ) mű vé sze ti hit val lá sa sze rint ugyan is a fes-
té szet ab ból állt, hogy a szép dol go kat kell le fes-
te ni szép nek, nem pe dig a szé pet csú nyá nak” stb.  
Ottlik itt ma már ke vés sé szí vet do bog ta tó, ak kor 
ne künk szin tén igen iz gal mas mó don fej ti ki (pl.) 
a fes té szet ilyeténségbeli lé nye gét, ez zel az iga-
zi dol gok re la ti vi tá sát is fény be ál lít va, ér dem ben 
fő leg pró zá ja szö ve tét an go lo sít va. (Pom pás an gol 
szö vet mind má ig, nem vé let le nül van egy tvídzakó 
arc ké pe a P.I.M. szép al bu má nak fe de lén is.1)
Ha ma ro san rá jöt tem itt, hogy ez a Petár-arc kép 
az ink ri mi nált hár mas-fi gu rá lis egyik ele me, par-
don. Na, bí zom ben ne, hogy ez így van (ah, a pró za-
szer ke zet bo nyo dal mai! Én is Lőcs elv társ let tem, 
mit kell ne kem té ved ni, ked ves pró za író elv társ?!), 
és el mon dom, hogy Ottlik el mond ja (a kép alap-
ján, megint), ki ki cso da, er go, hogy a sző ke lány ba 
ő „klopp-klopp …szív do bo gás” je gyé ben ha lá lo san 
sze rel mes volt, de Ha lász Pé te ré lett a „tét”, ezt én 
mon dom csak így, ám Petárnál (Pé ter, Petár, mind-
egy) Alíz-Li li „be fu tó” volt vég ső so ron; majd Li li,  

„a tit kos pros ti tu ált” ke rül az él re. Adriani Alíz volt 
iga zá ból a fej lő dő ké pe sebb kur va, az az min den-
fé le rom lott vo ná sa szé pen elő ke rült, az el ső ki a-
dás bo rí tó ján meg is van mu tat va a már rom lás nak 
in du ló arc rend jén.
Li li, aki most öz vegy ként buk kan fel, a „csiz más 
Ha lász” öz ve gye ként (mon da ni sem kell: ti pi kus 
szél há mos-nép-nem ze ti, szí vé ben rom lott, de 
azért ér dem dú san ele ven fi gu ra Lőcs elv társ ék 
rend sze ré ben ez a Petár, Bébé ré gi is ko la tár sa),  
s in ti Bé bét, új ké pet ne fes sen, vár ja meg a fej le-
mé nye ket. Iga za lett. Ottlik szá má ra al ka lom ez  
a hu za vo na, hogy megint bá jo san egy-vo na lú-sí kú 

1 Ottlik ké pes könyv (szerk.: Ko vács Ida; esszé: Tandori 
De zső), Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest, 2003.

Berény Vera, Ottlik Géza, Ilona Keserü Ilona, Budapest, 1982. május © Fotó: Vidovszky László 
© Petőfi Irodalmi Múzeum
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ké pet ad jon „a mű vész ről”: „…rá tér tek ar ra, hogy 
mi is a fes té szet lé nye ge”, mond ja, s hagy ja e 
kol lé gá it. Bébé, a fes tő. Mert hogy: „Un tam ezt. 
Ilye nek va gyunk mi mind, fi lo zo fál ni sze re tünk, és 
ócsá rol ni a töb bi fes tőt. Per sze, nem kell na gyon 
ko mo lyan ven ni a dol got” etc.
No, a re gény vé gén ki de rül, per sze, hogy Ha lász 
Petár egyál ta lán nem halt meg, hí re jön ké sőbb, 
Antibes-ban él Li li vel, és hogy össze vá sá rolt a nyil-
ván „csiz más Ha lász”-ként szer zett jó ko ra va gyo-
ná ból egy cso mó klasszi kus ké pet, azidőtájt ol csó 
mu lat ság le he tett az ilyes mi, ezek re rá fes tet te 
sa ját má zol má nya it, eze ket tár lat ra ki vit te, az tán 

„halt meg”, nem ér de kes, ki van fejt ve a re gény-
ben, Li li vel bol do gan ta rok ko zik, ka nasz tá zik, én 
nem tu dom (bridzs nem le het a já ték! az nem!), 
és a ké pek ből vet tek egy kis ven dég lőt, vagy mit, 
na gyon üde és jó po fa be fe je zés.

*

Ha lász Pé ter „meg un ta a fes té sze tet… eljátszotta 
ha lá la ko mé di á ját” (kb. idé zem), hogy Li li utá na 
me hes sen stb. Ter mé sze te sen Adriani Alíz is él, 
csak ő Zü rich ben, „ak ko ri ban szö kött át a ha tá ron 
a ba rát nő jé vel… ami kor Li li ki sza ba dult a bör tön ből. 
Egy szó val, még élnek, úgy hal lom, mind a hár man. 
(1943; 1957)”.
Ed dig Ottlik.

Nyil ván hal vány fo gal ma sem le het e gyar ló cikk 
ol va só já nak, mi a fe né től iro dal munk egyik leg tün-
dök lőbb kis re me ke a Haj na li ház te tők (lé nye gé ben 
a kép, a fik tív kép fik tív cí me ez a szó kap cso lat!), 
de hát itt nem is dol gom, hogy ezt fej te ges sem. 
Amennyit csak, hogy ha Ottlik hi á nyol ta iro dal-
munk ból a Marie Laurencin, Odilon Redon, hogy 
lej jebb száll jak, iga zi szép-link fes tők mon dén 
szel le mét… nem mon dom ki a klasszi kus ne vet… 
hi szen jó ér te lem ben ott van nak a Kirchnerek, 
Muellerek stb. exp resszi o niz mu sá ban is a könnyed, 
vagy nem is oly könnyed, kis és nagy erotizmusok… 
no, re gény ké jé vel má ig utol ér he tet len pél dát 
adott. Messze el ma rad et től a pro duk ci ó tól ő ma ga 
is a kü lön ben re mek mí vű Pró za lát ta tó kép so rá-
val, a Ró ma fe let ti, a Gianicolót hi de gen be vi lá gí tó 
hold dal, alat ta má sok ro man ti kus kép zel gé se i vel 
és tör té ne te i vel… nem. (A ki nem mon dott név: 
Kees van Dongen. Nem Ottlik-rang.)
De „nem”! és nem…! A Haj na li ház ete tők min ket 
egé szen má sért ér de kel itt.  
A (re mé lem) hí res je le net ben, ahol Adriani Alíz 
(bo csá nat, Alisz!) (de Arany Já nos mond ta, hogy 
a szí vünk nek ked ves idé ze te ket — hoz zá te szem: 
ne ve ket is — át íro gat juk né ha, ver se ket a ma gunk 
ben ső nó tá já ra sza va lunk, sróf á ra já ra tunk) meg-
csal ja Ha lász Petárt is rú tul, s a dzsentroid va gány-
ko dó, a lé ha, zül lő em ber nyak tö rő mu tat vánnyal 
át má szik a sze re tők höz a ház so ka dik eme le ti kül-
ső fal pár ká nyán stb. Drá ma a ja vá ból, na ja.
A Kál vin tér Ottlik szá má ra ugyan úgy örök-gyö-
nyö rű té ma, mint a Vám ház tér vá sár csar no ka, 
va gyis „A vá sár csar nok”, ne künk, meg az ubor kát 
áru ló, du nai ko fák (az uszá lyok stb.), és egész kis 
fi lo zó fi át, ak kor ne künk alap ve tőt ve ze tett le a 
do log ból, hogy nem csak ke nyé ren él az em ber etc., 
bár az iro dal má rok is meg ta nul ták vol na ezt, s ne 
csu pán Fitzgeraldot tűr nék meg, de Waugh-t stb. 
is az iga zi na gyok kö zé so rol nák, hagy juk; a Kál vin 
tér, éji fé nyei etc., most a Kál vin tér, mely ről fes-
tő i en mond ja: „Hi deg, pi ros nap fény sö pör te vé gig 
az út tes tet.” Per sze, hogy ér tett a fes té szet hez 

Ottlik így-úgy; s ha fő leg Braque-ig, Utrillóig (ne kem egyik ked ven cem), nyil ván  
Pi cas só ig ju tott is el csu pán, a má sod vo nal ból sem so kat tö rőd he tett az ő lel ké hez oly 
kö ze li de Staëllal, nem be szé lek az ame ri kai absztraktok el ső vo na lá ról etc., azért csak 
tud ta, ki cso da Keserü Ilo na, mek ko ra na gyon nagy fes tő, és K.I. fes tet te meg Ottlik 
(egyik?) arc ké pét is, mar ha jó pik tú ra.
Te hát a Haj na li ház ete tők (egy ben a cí met is ér dem ben ma gya rá zó!) je le ne te ad ja szá-
mom ra a mű vé szet egyik leg na gyobb, örök kér dé sé nek nem is a nyit ját, azt nem, azt 
ez sem, de „fel ve té sét” leg alább (ves sük fel a kér dést, Lőcs elv társ!): íme.
Bébé vissza sze ret né kül de ni Aliszhoz Petárt. Aki a vé gén la za er nyedt ség gel fe le li 
a mit fogsz most csi nál ni, még is, Pé ter? kér dés re: „Meg ke re sem Li lit.” Ba ro mi nagy 
mon dás, mind járt lát ni fog juk. Azt a Li lit, aki min den fé le mély vi zek be oly na gyon 
il lett, Ha lász Petár haj na li fél ré szeg ha za té ré se i hez is job ban, mint az elit kur va 
Adriani Alisz. A je le net szé pen bom lik ki. Bébé meg kér di: „Meg ér te, te fél bo lond?” 
Már mint hogy a pár kány já rás. „Jó volt”, így Petár, s meg is ma gya ráz za, „lát tam vé gig 
a hi da kat.” És mint egy (bár nem abszt rakt) de Staël len dü le té vel mond ja el: a ren-
ge teg ház te tőt, a te her vo na tot a külpályaudvaron, s hogy hány ko csi ja volt, és Szép 
Er nő ma gá nyos, éj sza kai csa var gá sá nak élénk sé gé vel idé zi fel a tár gyi vi lá got, a haj-
na li Bu da pes tét. Hang él mé nye kig jut (szin te hal la ni az öreg ut ca sep rő sep rű jé nek ser-
ce gé sét stb.), mind ez, mert iro da lom is, na ná, tisz ta szinesztézia, és meg erő sí ti Ottlik 
be ve ze tő ben, in kább elv ben ki fej tett té zi sét, hogy bi zony, jó ha ké pek, fo tók, szí nes 
film koc kák ma rad nak fenn a ne künk ér de kes il le tők ről. Mi lett vol na, ha (Mona Lisa, 
Saskia stb.), mon dom én is.
Meg jegy zem, kí sér te ti es, hogy de Staël Antibes-ban élt, cso dás-má sod vo na lú, oly-
kor majd nem el ső ran gú ké pe ket al ko tott, majd nem vi lág fes té szet volt, amit csi nált, 
Ame ri ka kö rei ra jong tak ér te, tö mér dek meg ren de lé se volt, s má ig ál lí tó lag rej té-
lyes ok ból le ve tet te ma gát antibes-i (Antibes, nem fur csa?) mű te rem-pa lo tács ká já-
nak ma gas terraszáról stb. (Te rasz-fé le, na.) A si ke rek tel jén nem tud ta, mi nek ké ne 
to vább csi nál nia?
Mert Ha lász Petárnak ezt mond ja Bébé, ba rát ját jó út ra ve zet ni igyekezvén: „Ezt mind 
lát tad… Hát ak kor raj zold le.”

„Mi nek”, néz rá cso dál koz va Pé ter.
„Mert szép.” (Hop pá.)
„Szép? Eredj már, Bébé! Egy ra kás füs tös pa la —, cse rép- meg bá dog da rab.” (De Staël  
mi cso da fél-abszt rakt te tő ket, há za kat fes tett. De Pá rizs domb ja i ról is: so kan, 
eff é lé ket.)
Bébé ke ser ve sen só hajt, látván-hallván, Pé ter ből ugyan nem lesz a ne mes esz mé-
ket meg tip ró zsar nok ság gal is pl. az esz té ti kum fegy ve ré vel, tisz te sen szem be szál ló 
el len ál ló, meg amúgy be csü le tes mű vész em ber se, s azt mond ja, vég ső ér vé ként: „Hát 
Pé ter… va la mit csak kell csi nál ni az em ber nek az élet ben.”
S er re jön Petár döb be ne tes, de tri vi á lis (tri vi á lis, de meg emészt he tet le nül cso dás, 
örök-döb ben té sű etc.) vá la sza: „Mi ért?” (S Ottlik még Ha lász urunk sze mét is tág ra 
me resz ti a re gény nek ezen a he lyén.) „Mi ért kel le ne?”
Bébé pe dig: „Er re nem tud tam vá la szol ni.” Kí no san el ne ve ti ma gát, le gyint ve mint egy, 
s ak kor kér di, „most pél dá ul… mit fogsz csi nál ni”. S jön Li li-vá lasz. Mi lyen he lye sen.

*

Csi nál nia pe dig Ottliknak egyet len dol got nem kel lett vol na. De hogy fo gom a Bu da 
gyöt rel mes fej te ge té se it idéz ni. Ho gyan volt Both Be ne dek fes tő. Ho gyan eről te ti 
az iro da lom fo gal ma it (jaj, nem megy az!) a fes té szet kap ta fá já ra, pró ba fá já ra. Hogy 
mint ígér tem, rö vid re fog jam: a Bu da (bár mai fel fo gá sunk sze rint még ki dol go zott-
nak nem te kint he tő mű, de le het, hogy lesz eh hez is ér zé künk év ti ze d ek múl va, már 
amelyikünk azt meg éri, te hát hogy még is az, csak más képp, no) te le van cso dás 
he lyek kel a Bu da, ide nem tar to zó ré szek kel az em be ri kon dí ci ók ról: „Ta nul ják meg az 
em be rek, mi ként kell kö rü löt tem él ni”, már mint Bébé mond ja ezt, de — jaj, na gyon 
is me rem, így ki mon da ni se mer tem, én, mint Szép Er nő, in kább „tér dem mel a le mon-
dás tér dei elé es tem”, és nem rég, pár nap ja, el ju tot tam oda, hogy sen ki nek sem mi 
mon dan dóm nincs, a mű vé szet foly ta tá sát, az esszét ily fo lya ma tos ság nak te kin-
tem, mű ve lem, a fo lya ma tos ság hi te les sé gé nek ked vé ért —, igen, de Ottlik ma ga 
mond ja, és hogy „ahogy, igaz, kö zöt te tek él ni én is meg ta nul tam. Egy cso mó en ged-
ményt tet tem”. Ah, te szünk, nem ott kez dő dik, nem is ott vég ző dik, ha tény leg írók, 
fes tők stb. va gyunk, hogy nem va gyunk haj lan dók meg fes te ni, meg ír ni „azt”, mert 
mi nek. Ha nem, s ha kép ze te sen is, mint a tár gya kat, me lyek ro ha ná sunk so rán a vég-
célt, a sza ka dé kot ta kar ják el elő lünk (ugye, Pas cal?), a tár gya kat, ha nem ke zel jük is 
a Ne mes Nagy Ág nes, Morandi stb. fé le imá dat tal, meg ha eről te tés is, hogy Hencze 
folt ja it fel hők alak já ban lát ta az égen S. Cs., de szent fel is me rés, er go de hogy eről te-
tés, s ma gam, bo csá nat, de Staël szür ké it hány szor lá tom ke le ti ab la kom ból hal vány-
li la-vil lá mú rút-idők ben gyö nyö rű nek. És lát tam olyan mély re-eresz ke dett-sö tét-eget, 
mint egy Rothko kép nagy tömb je, alat ta a ház te tők fe lett a hal vány szür ke csík volt, 
a Rothkót idé ző ci rá dá jú kis tömb je a kép nek. Nem, igen is meg tesszük en ged mé-
nye in ket, el tűr jük és ki bír juk a hal ha tat lan lel künk kép ze te i re, mun ká i ra, me gannyi 
gyar ló sá gunk ra nem és nem és nem ér ke ző re ak ci ók hi á nyát, e Hi ányt, e már-már 



2 8

2
0

1
3

/
1

0nor ma li zá ló dott, ka no ni zá ló dott (brr) hi ány gaz da sá got, sőt, a má sok ily igen csak ért-
he tő hi ány-gaz dag sá gát, de meg pró bál juk „le fes te ni”… ki ami lyen konkretizáció vagy 
abszt ra há lás (vagy nem is: ki mi lyen evi den cia) sze rint ke gyes ke dik a te het sé gé vel 
a sa ját tör vé nye i hez (Mándy sza va) hű nek ma rad ni. Vagy még ennyi se. De min dig a 
Va la mi a „sem mi se, az ennyi se”.
Ottliknál a ne künk jobb va la mi az lett vol na, ha Bébéje alak za tá ban nem ma rad meg 
fes tő nek, ha nem el mond ja, író nak len ni mi lyen volt. El mond ja ez zel a ke mény ség gel, 
mint ahogy idé ze tünk ben (Bu da) szólt. Nem va gyok az az él mény ről-be szá mo ló alak-
zat, aki má sok mon dá sa i ról fel leb ben ti a fáty lat. Ottlikot szűkszavú ké sőb bi meg nyi-
lat ko zá sa i ból iro da lom el mé let-író ként és önéletmegítélőként is „sej te ni vé lem”. Ám 
ez nem tar to zik se vá szon ra, se pa pír ra, se fej te ge té sek be. Van nak va ló ban dol gok, 
me lye ket nem kell; de nem mert „mi ért kel le ne”. Ha nem mert na gyon is mi ért len ne az 
kép te len ség. Ez zel fe ke tén fe ke té hez és a fe hé ren fe hér hez ér kez tünk el, bár így meg 
már az eti kai in dok lás ide gen, kül ső tér ben ma rad le.
Il let len ség nek ér zem, hogy vé gig men jek a könyv me gannyi „fes tős” rész le tén. Csak 
mu tat ni, mennyi re igye ke zett Ottlik. Az írás fes tés sé ala kí tá sán. Ami, per sze, nem 
megy, nem me het. Nem csu pán egy-egy fest mény az, ami sza vak kal le ír ha tat lan, de 
a fes tés nem al kal mas esz köz akárcsak az írói lét áb rá zo lá sá ra is! Hogy Ol va sóm lás sa, 
mek ko ra baj tör tént a fes tő ség ré vén a Bu da lap ja in, szer ke ze té ben, ho zom még is a 
né hány, ol dal szám mal ki je lölt jegy ze tet. (Egyet sem ta lá lok, ti zed ik át pör ge tés re sem, 
azt a ko balt kék-és-nagy-vá szon-lesz-be lő le dol got, kár.)
Med vét tet te meg író nak. (A nem épp jó in du la tú fél re ér tel me zé sek alap ja, ké sőbb! 
Baj in kább az volt, hogy Med ve eb ben a vi lá gi-írói-mi nő sé gé ben már nem mon dott 
olyan alap ve tő e ket, mint írá sa i ban, jegy ze te i ben!) Ő ma ga, Bébé, al kal mi em lék irat-
re gény szer ző je volt csak, ál lí tó la gos fő fog la la tos sá ga, hi va tá sa a fes tés. Jaj, eh hez 
mi lyen lu fi sze rű en el szál ló, amit a fes tő ség ről mond. A Pró za vi lág iro dal mi nagy sá gú 
be fe je zé sé nek mint ha pa ró di á ja len ne pl. ez (318. old. a — to vább is — 1993-as ki a dás-
ban): „Fe küdj ha nyatt, Bébé. Add fel sír va.” Mert hogy ott a gye rek kor me gannyi íze, 
ké pe, sza ga, szí ne, ezt meg kell fes te ni, és nem le het hagy ni, de köz ben le he tet len 
(na ná, öre gem, le he tet len, mon da ná az Iga zi Nagy Más ko ri Ottlik!), s ezért kell, idéz ni 
sem me rem rész le te it, ha nyatt. Sír va. „Ha nyatt fek ve könnyű sír ni, de ne héz fes te ni.” 
Nincs meg dol goz va, ki szá laz va, nem hogy tomográfozva, ez a fes tő ség.
S a zöld ku ko ri ca-dzsun gel. Egy Vá mos Ro us se au. „Ég tek a dinnye táb lák kint a tű ző 
na pon.” Fe je zet zá ró, mon dat nyi különbekezdés. (284. ol dal.) Van Gogh-nyo mat.
Per sze, hogy re mek té ma, mennyi re nincs „egész em be ri ség”, még a „ha za” szó nál 
is üre sebb ál ta lá no sí tás. Re mek tár sal gá si té ma, vagy Montaigne-t meg cél zó esszék 
ve rej té kes so rán át ki kell dol goz ni. Ha nem hogy er re? „Meg egyez tünk, hogy — ha él ni 
nem ok vet le nül —, de fes te ni szük sé ges.” A mon dat is árul ko dik (én utá lom a mon dat 
kö ré ke rí tett nagy fe ne ke ket!), sze gény gon do lat je lé vel, „is”-hi á nyá val, az ér tel met le-
nül ki tett vessző vel. A fes tő ség, az ide eről te tett fes tő ség bosszú ja.

S a 281. ol da lon foly ta tó dó gon do lat sor még si vá-
rabb, jaj: „Az tán — mit csi nál jon az em ber egye-
dül? — ne ki fogsz bát ran, ab ban a hi szem ben, 
hogy meg tu dod majd fes te ni ma gad ra ha gyat va 
is, amit ke re sel a lom bok közt, vagy a té li fák ban” 
(Ne mes Nagy!), „vagy a ko pár tűz fa lak ra eső ko ra 
reg ge li nap sü tés ben…” Nem, Cipikém, azt kel lett 
vol na mon da ni: ezek mind még anyám ko rá ból 
meg van nak…anyám rú tul ittha gyott en gem a 
vi lá gon, min den ki itthagy min den kit, én is ittha-
gyok (te is, így ér tem, utol só nak bár, de ott ha gyó 
le szel), de a fon tos ez len ne… s most jö het… és 
hogy mi kor né zed, az jut eszed be, 200 em ber ből 3 
re a gált ren de sen az el kül dött köny ved re, az ké ne, 
hogy eszed be jus son, hogy (a te sza vad lett már 
a baszdmeg, te így ír tad) ba szo gat nak, adj írást a 
N. lap nak, de te az É.é.I. lap nak, 70-es évek, is azt 
mon dod, ké ne egy iro dal mi mel lék let, egy ol dal, 
de az ren des, be le, ahogy bridzs ro va tok van nak, 
eze ket is rá ké ne ve tí te ni a ko pár tűz fal ra. A hü lye 
Tandori a gomb fo ci já val, a med vé i vel, a fe le sé gé-
vel, ké sőbb a ve re be i vel tö rő dik, ahe lyett hogy az 
élet ele ven jé ben tur kál na, jár kál na. De te, az iga-
zi Nagy Fi gu ra, messze meg bo csá tot tál ne kem 
is vé gül; nem az, fes té sze ti szem pont ból is hiper 
dol got tet tél ne kem, a be csü let leg na tú rabb 
je gyé ben, és a vé gén te le fo non, éj sza kán ként, én 
is már bi zo nyos — dús! — élet ta pasz ta lá sok után 
(ezek ről hall gat va, mint a sír, na ná!) me sél tem 
ne ked az én Lon do no mat, itt vi tat tuk meg lev la-
po dat, me lyet (mély sé ge sen el ve im el le né re! kb. 
meg kér de zé sem nél kül) kö zöl ték, saj nos, va la-
hol; pró za el mé le te det… sem mi vissz han gunk 
nem lett, Cipi, de se baj, meg egyez he tünk, ha te 
(Min den meg van) az an gya lok „anyag be szer ző je” 
vol tál, ám én a ma gam éle té nek kivédőlegese 
len nék már csak vég képp, így mert mit akar jak 
be szél get ni bár ki vel, ha sem a sze mé lyi kon dí ci ó-
kat, sem az anya gi a kat, sem a szakmaiakat nem 
ta lá lom meg fe le lő nek, sem „egész em be ri ség”, 
sem „ha za”, sem „egyes em ber” vo nat ko zá sá ban. 
De ezt nem le het al kal mi fes tői sé gek kel el in-
téz ni, Cipi, ahogy te még a 272., a 242., a 346. stb. 
ol da la kon is te szed. Baszd meg, csak azt a kur va 
ko balt ké ket súg nád meg, te, Csu da Fic kó, es kü-
szöm, idéz ném, s hogy na gyon szép.
És hát per sze: köny ved, a Bu da így cso dás, ahogy 
a fes tő sé ged del „el szúr tad”, foly ta tom haj na li 
mo no ló gom; ahogy szem közt a ház te tők fe lett 
szür kén vir rad, de nem de Staël-szür kén, ha nem 
Rothkó-szür kék kel, és ez hi á nyoz na, íme az én 
fes tő sé gem, Bécs ben, hi á ba ott a sok úri nép 
(mint te Lon don ról ír tad), hi á ba… de el is há rí-
tot tam már, szí vem és min den sej tem mé lyén, a 
lo va kat is. Mi a ba szás nak néz zem meg Kempton 
hétvégéjét SIS-adón, ami kor el ázik a pá lya majd, 
a nagy ver se nyek be négy-öt lo vat ne vez nek csak, 
mert min den ki a már ci u si cheltenhami fesz ti vált 
vár ja (ó, hogy ar ról a hegy-és víz rajz ról, a domb-
vi dék ről, a tö mér dek nép ről, az ír sör sát rak ról, a 
he li kop te ren ér ke ző tu laj do no sok ról és tré ne rek-
ről, ahogy ott száll tak le a pá lya  kö ze pén, e meg 
sem ér tett Waterloomról nem szá mol hat tam már 
be ne ked, nem él tél ak kor már, óva in tet tél vol na, 
nem, nem!), ma ra dok itt hon a Totyi ma da ram mal, 
ő tel jes, mint Ril ké nél az, ami tel jes az elé gi ák-
ban, s nem is csak bá bu, de üres, és nem em ber, 
és nem ha son lít gat ja az em ber dol gát fes tők-
höz csacs kán és pon tat la nul (Cipi, en gem va la ki 
Lichtensteinhez ha son lí tott! Én imá dom Lichtit, 
de ez Dunkelstein do log volt, mi re egy nagy vá lo-
ga tott go rom ba sá got kap tam, hát itt hall ga tok el).  

Ottlik Géza 
megnyitja Bencsik 
István, Keserü Ilona 
és Major János közös 
kiállítását. Mellette 
áll Frank János, 
Buchmüller Éva és 
barátnője, Budapest, 
1969. szeptember 26 
© Petőfi Irodalmi 
Múzeum
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Fé lek, Ottlik job ban el ke rí tet te vol na az il le tőt, 
mint én, de hall ga tott vol na vé gig.

*

Ennyit még is „el áru lok”: ami lyen Ottlik volt, ami-
lyen em ber, ami lyen lé lek-al kat, nem is na gyon 
pászolt vol na hoz zá, hogy majd ő szé pen el szid ja 
az iro dal mat úgy rész le te seb ben, meg az író sá got. 
In kább annyi nál ma radt meg, ahol-ami di csér niva-
ló ja volt, a fran cia dip lo ma ta-köl tő is ezt haj to-
gat ta. Ma gam in kább Apollinaire-rel tar tok: „Olyan 
ne me sen él tek / Hogy azok, akik még előt te va ló 
nap / Egyen ran gú nak te kin tet ték őket / Vagy 
még tán ke ve sebb nek is / Most bez zeg cso dál ták 
/ Ha tal mu kat gaz dag sá gu kat lán ge szü ket / Mert 
van-e fel eme lőbb / Mint ha va la ki ha lott fér fit sze-
ret vagy ha lott nőt / Oly tisz ta lesz el jut odá ig / 
Hogy az em lé ke zet jég me ző in / Az em lék kel össze-
tév esz ti ma gát / Az élet hez erő sö dik / És nincs 
szük sé ge töb bé sen ki re” (Vas Ist ván for dí tá sa). 
Eb ben a Petár-mi nek-kel le ne té ma is ben ne van, 
ta lán Ottlik ma kacs ko dá sa is (pl. a Bébé-fes tő ség-
gel, en nek dol gá ban, ez zel va la mi más do log ban), 
hogy lesz, ma rad va la mi, ahol annyi ra nincs szük-
sé ge töb bé sen ki re, hogy azt se mond hat ja el, vagy 
leg alább nem mond ja el, amit, ha va la ki nek le he-
tett vol na, hát nyil ván el mond; vagy ez sem volt 
így, ez sincs így. Mi nem kel lett Ottliknak?  
Mi nem ment? 
Itt „leg alább” azo nos ság ba ve rek szi ma gát a meg-
fest he tet len és a meg ír ha tat lan. Nyel vünk tré fá ja 
foly tán: va la hogy így fest ez a do log. (Ld. Arany, 
a leg fur csább hasz ná la ta ott e szó nak: „a kár tya 
nem fest”, ha jól idé zem, de kb.) Rossz el gon dol ni, 
a XX. sz. leg ér zé ke nyebb iro dal mi el mé i nek egyi ke 
mi től fosz tott meg min ket, el mé le ti és em lé ke zé si 
passzu sok so rá tól, a „bu ta fes tő ség” mi att.  
Itt nem volt, ő ma ga, saj nos, elég okos. Per sze,  
ki az! „Ten ni” is ke vés.

Ottlik ké pes könyv (szerk.: Ko vács Ida; esszé: Tandori De zső), 
Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest, 2003.

Bí ró Yvette

A szen ve dé lyek kál vá ri á ja
Bill Vi o la új mun kái: Passions  
és Going Forth By Day

Balkon

2004/11-12

Bill Vi o lát né hány év vel ez előtt a videó-haiku mes te ré nek ne vez tem. Né hány per-
ces, hal lat la nul tö mör, me ta fo ri kus ins tal lá ci ói, a ke le ti fi lo zó fi ák tól át ha tot tan, a zen, 
a taoizmus vagy budd hiz mus ins pi rá ci ói alap ján szól tak hoz zánk, a vég ső egy sze rű-
ség ün ne pé lyes sé gé vel. „Ha egy kér dést kel lő szer tar tá sos ság gal te szünk fel, az uni-
ver zum vá la szol” — mon dot ta —, és ko ráb bi mun kái csak ugyan ar ra tö re ked tek, hogy 
le mez te le ní tett szer tar tá sos sá gá val „olyan in ten zi tást te remt(sen), mely ége ti a re ti-
nát és át ha tol hat az agy fe lü le tén, hogy meg sza ba dul jon a köz he lyes ség től”.
Újabb ins tal lá ci ói vál to zás ról ta nús kod nak. Ere de ti sé ge min dig is az idő sa já tos szem-
lé le té ben mu tat ko zott meg. Sze rin te csak az idő meg ha tá ro zott priz má ján ke resz-
tül le het lát tat ni, ér zék le tes sé ten ni mind azt, ami a fel szín alatt rejt ve van. A me rész 
össze vo nás he lyett azon ban most a fo lya ma tot ke re si: az idő szét te rí té sét, vissza-
tar tott, las sú mú lá sát. Szen ve dé lyes ér dek lő dé sé nek tár gya az em be ri pas sió, a szó 
ket tős ér tel mé ben: az élet út kál vá ri á ja a meg élt ér zel mek leg mé lyebb, leg szen ve dé lye-
sebb fo kán, a szim bo li kus össze fog la lás szint jén. Eh hez azon ban kü lön le ges ar ti ku lá-
ció szük sé ges. A pon tos ész le lés szá má ra biz to sí tott vi szony lag hosszú tar tam, mi kor 

„a per cep ció az idő so rán egyen lő lesz a gon do lat tal” — mond ja, hogy be nyo más ból 
mé lyebb meg ér tés le gyen.

Vi o la az el múlt évek ben to vább ment az idő al ko tó ér tel me zé sé ben. Már egy 1995-os 
hí res „dekonstrukciója” Greeting cí men tíz ke rek perc re bon tot ta le egy XVI. szá za di 
re ne szánsz fest mény, Pontormo Visitatio című mű vé nek ins pi rá ci ó ja alap ján ké szült, 
ere de ti leg 54 má sod per cig tar tó videófel vé te lét. A sötet szo bá ban fal ra ve tí tett 
videó-je le net meg őr zi a fest mé nyek szo ká sos ver ti ká lis di men zi ós rá tá ját, ám ma ga  
a kö szön tés kis tör té ne tet ele ve nít fel, tü rel mes bon tott ság gal.
A kép két asszony öröm te li ta lál ko zá sát áb rá zol ja egy har ma dik je len lé té ben, mely-
nek so rán va la mely át szel le mült ti tok, az anya ság tit ká nak köz lé sét sej te ti. S no ha 
az ere de ti val lá sos misz té ri um a ru há zat ban és a moz du la tok nyel vé ben is lát ha tó an 
mo dern re vál tó dik, az egy sze rű je le net az idő-mú lás ter mé szet el le nes meg hosszab-
bí tá sa kö vet kez té ben ün ne pé lyes au rát áraszt. A gesz tu sok, az ér zel mi vál to zá sok a 
las sí tott moz gás ré vén szo kat lan rész le te zett ség ben áll nak előt tünk, hogy a kü lö nös 
pszi cho ló gi ai pil la nat enigmatikus jel le gét köz ve tít sék. A hát tér és az elő tér ge o met-
ri á ja is rend ha gyó, és a fi nom szel lő és a mó do su ló fény el osz tás egya ránt a pon to san 
le zár ha tó tar ta lom szán dé kos ho mály ban tar tá sát szol gál ja. A Greeting nyi tott moz gó 
kép, mely lé leg zik és az idő ben ha lad, új ra kez dés re, új ra né zés re szó lít.

”Va ló já ban egy tár sa dal mi szi tu á ció lé nye gét akar tam meg ra gad ni: két asszony 
be szél get, aki ket meg za var egy har ma dik és di na mi kus vál to zást ész le lünk. Ké nyel-
met len sé get, ügyet len za vart lá tunk, mint hogy nem is me rik egy mást. Ez a lát ha tat-
lan vi lág az em be rek éle té nek leg ap róbb rész le te i ben — rej tett vá gya ik, konfl ik tu sa ik, 
mo ti vá ci ó ik vo nat ko zá sá ban je le nik meg, amint a bo nyo lult és lát szó lag vég te len vál-
to zá sok há ló ja je le nik meg sze münk előtt” — mond ja Vi o la.
A vál lal ko zás új te rü le tet nyi tott az al ko tó szá má ra, mert a videóinstallációkban ez út-
tal szí né szek kel, dísz let ter ve zők kel, ope ra tőr rel stb. kel lett dol goz nia, úgy mint egy 

„ren des” fil men. Rá adá sul a gyor sí tás, il let ve las sí tás igé nye tech ni ka i lag is bo nyo lul-
tabb fe la da tot je len tett. Per cen ként 300 koc kát, tizenkétszer töb bet, mint a nor má lis 
fel vé tel ese té ben, kel lett for gat nia, hogy a ra di ká lis las sú moz gás il lú zi ó ját meg te-
remt se. Egyet len perc idő kö zé be szo rí totta az egyet len be ál lí tást, hogy a kívánt hosz-
szú tar ta mot el ér je.
Vi o la a Passions cí mű so ro za ton 2000-ben kez dett dol goz ni, ami kor a Getty Mú ze um-
ban töl tött re zi dens ként egy évet, és rend sze re sen ta nul má nyoz ta a ré gi nagy mes-
te rek mun ká it. Ed dig mint egy két tu cat al ko tás ké szült el be lő le. Ösz tön zői kö zött 
egy fe lől a kö zép ko ri és re ne szánsz fes té szet, más fe lől a leg ma ibb tech no ló gia iz gal-
mas ta lál ko zá sát fe dez het jük fel. 
A Passions pro jekt becs vá gya a vál to zó és vég le tes ér zel mek leg ap róbb moc ca ná sa-
i nak, nor má lis ész le lé sünk szá má ra szin te ész re ve he tet len ár nya la ta i nak meg örö kí-
té se. Port rék so rá ról van szó, ame lyek ben kö zön sé ges em be rek (szí né szek per sze) a 
leg al ap ve tőbb él mé nyek: öröm, bá nat, ha rag és fé le lem ál lo má sa in men nek ke resz tül, 

Ilona Keserü Ilona
Tandori Dezső, 2004, olaj, vászon, 68 × 49 cm
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a leg ma ga sabb hő fo kon. „Az in ten zi tás ívét” pró bál ja kö vet ni, egyet len fo lya ma-
tos ság ban. Az el já rás lé nye ge: mint már a Greeting-ben is, 35 mm-es fil met nagy 
 se bes ség gel for gat ni, hogy a ve tí tés per cep ci ón kat pró bá ra te vő, döb be ne tes és fel-
fe de ző ér té kű pon tos sá gát el ér je. „Ahogy a szí né szek mo zog nak, idő le ges kon fi gu rá-
ci ó kat–kons tel lá ci ó kat ka punk és csúcs pil la na tok so rát, amint bon ta ko zá suk nyo mán 
újab bak for má lód nak. Ami ér de kel, az az, amit a ré gi mes te rek nem fes tet tek, (az én 
ki eme lé sem, B.Y.) a lép csők (az in ten zív pil la na tok) kö zött.”
Vi o la az újabb és újabb etűdök so rán a videó tech no ló gia újí tá sa it al ko tó an ve szi 
igény be. Már nem ve tí tés ről van szó, ha nem di gi tá lis, sík-pa nel videó-fe lü le tek al kal-
ma zá sá ról, me lyek hor doz ha tók és ki ál lí tá si ter mek ben is be mu ta t ha tók. Ez út tal kis-
mé re tű arc ké pe ket kez dett „fes te ni” az idő ben, aho gyan már a lap top kép er nyőn is 
meg ta nul tuk ter vez ni, ta nul má nyoz ni és él vez ni őket. Mi kor a még fej let tebb „liquid 
crystal disp lay” (LCD) bo nyo lult egy sze rű sé gét fel is mer te, va ló ság gal meg ré sze gült, 
vall ja, mert a TV-re jel lem ző ka tód su gár cső (CRT) he lyé be a fo tog rá fia leg ki fi no mul-
tabb ér té ke it, hát tér és fény for má lás együt tes já té kát egy élő (nem vo na lak ból és 
pon tok ból elekt ro ni ku san össze ál lí tott) tex tú rá ban tud ta al kal maz ni. 
A Passions-ban kép kom po zí ci ó kat lá tunk, dip ti cho no kat vagy trip ti cho no kat, 15, 20, 
30, 80 perc re, sőt más fél óra tar tam ra ki nyújt va, las sí tott, kí sér te ti e sen ki te rí tett és 
vissza fo gott for má ban. Az el ső cso por tok ban ré gi ol tár ké pek re em lé kez te tő arc ké-
pe ket, majd ké sőbb há zas tár sak ott hon fal ra akasz tott fel vé te le i nek ro ko na it lát tuk, 
a szo ká sos mé re tek ben, ott ho nos ke re tek be fog lal va. A ki sebb mé re tek a sze mé lyes 
ér zel mi kap cso la tok je len tő sé gét kí ván ták ér zé kel tet ni. Mint va la ha az ima köny vek-
ben, az em be rek ma guk kal vi het ték val lá sos vagy akár vi lá gi „szent” ké pe i ket, em lé-
kez tet rá a szer ző, hogy egy faj ta, szin te fi zi kai kö zel sé get él je nek át. A szá mí tó gé pek 
és a di gi tá lis ka me rák el ter je dé sé vel va la mely eh hez ha son ló le he tő ség nyílt meg: 
ma gunk kal vin ni, tet szés sze rint fel idéz ni ked ve se ink vagy ked ves em lé ke ink ké pe it. 
És így a mint egy bi zal mas ta lál ko zás ban, ma gá nos szem be né zés ben, egy kü lö nös di a-
ló gus ben ső sé ge ve he ti kö rül a né zőt is.
Vi o la újabb videóinstallációi a ko rai film mű vé szet két nagy fel fe de zé sét ka ma toz tat-
ták: a pre mi er plán és a las sí tott moz gás va rá zsát. Mint va la ha a né ma film „hang-
fosz tott sá gá ban”, ez út tal is a fi gye lem kü lön le ges kon cent rá ci ó ja jö het lét re az ar con.
A Passions-ban a kö zel ség és a szo kat lan meg fi gye lés reb be nés nyi, mik ro-bon tott-
sá ga ré vén mil li árd nyi vál to zást, ér zel mi-mi mi kai-fi zi kai mó do su lást kell kö vet nünk.  
A leg ki sebb rán du lás, ér lük te tés, te kin tet-ala ku lás előt tünk áll, so sem ér zé kelt for má-
ban, és kér dé ses sé, ér tel mez he tő vé vá lik. Ép pen mert az ál la po tok ban be kö vet ke ző 
for du lat alig ész lel he tő, csak egy sza bad szem szá má ra szin te lát ha tat lan, csak ugyan 
mik rosz ko pi kus lát vány-sor mé re te i vel kell ba rát koz nunk, a fi gye lem hi he tet le nül 
éles sé, kö ve te lő vé lesz. Vi o la sza va i val „A cse lek vés vá rat lan te rü le tei” nyíl nak meg 
zsi ge ri erő vel előttünk.
A port rék kom po zí ci ó ja több for má tu mot mu tat: quintettek, ame lyek ben vég le tes 
fáj da lom és öröm pá ro sul, vagy mind a négy va ri á ció (öröm, szo mo rú ság, szo ron gás, 
fé le lem) egyet len arc so ro za tos me ta mor fó zi sá ba ren dez ve. A lé nyeg a ket tős szél-
ső ség ben rej lik: tér és idő együt tes fel fo ko zott sá gá ban. A „tér”, az arc mi mi ká ja  
a leg ki sebb egy sé ge kig szét fejt ve ta go ló dik, a moz gás pe dig a leg ext ré mebb  
las sú ság ban, ami kor a di na mi ka a majd nem sta ti kus lát szat ha tá rá ig ér ke zik.
Bár az új tech no ló gia rend kí vü li aján dék, leg fon to sabb ho za ma az idő ki vé te les 

él mé nye. Idő, me lyet in kább érez ni, át él ni le het, 
mint lát ni, túl va gyunk a köz vet len lát vá nyon.  
Az ér zel mek fo lya ma esze rint mint egy narratíva 
ala kul, az egyé ni élet idő for má it fel mu tat va,  
a ma ga sza ka dat lan vál to zá sá ban. Át me ne te ket, 
passzá zso kat tu dunk meg kü lön böz tet ni. A transz-
for má ció mi ni-ese mény, a kép tör té nés lesz.
És itt még is szük sé ges meg kér dez ni, mennyi re 
hű sé ges, va ló sá gos az áb rá zolt ér zel mi fo lya ma-
tok hi te le. Az öröm, fáj da lom, ha rag és fé le lem, 
me lye ket az alap szí nek ana ló gi á já ra ta nul má nyoz, 

„iga zi” él mé nye ket fe jez nek-e ki, vagy a te at ra li-
tás rep re zen tá ci ói csu pán? Szen ve dő em be re ket 
lá tunk-e, vagy (jobb-rosszabb) szí né sze ket, akik a 
ren de ző aka ra tá nak nyo má sa alatt, a ka me rá nak 
ját sza nak. Más ként szól va, mi be avat be min ket 
az al ko tó: az élet okoz ta meg ren dü lé sek, lel ke-
se dé sek stb. hul lám zá sá ba, vagy mes ter sé ges 

„elő adás ba”. Min den eset re a tény, hogy Vi o la tu da-
to san mel lő zi a drá mát, a szto ri tar tó szer ke ze tét, 
és in kább va la mi fé le döb be ne tes ka ta ló gus for-
má ját vá laszt ja, nyit va hagy ja ez zel az ér tel me zés 
sok fé le le he tő sé gét, vál lal va az am bi va lens ha tást. 
Mint hogy sze rin te a gesz tu sok, arc ki fe je zé sek és a 
test nyel ve csak elő ze te sen meg élt, fel hal mo zott 
ta pasz ta la tok ra tá masz kod hat, a va ló sá gos él mé-
nyek nyo mai, ma rad vá nyai je len van nak, hisz azok 
nyújt ják az ele ven anya got szí né szei szá má ra. Igaz, 
meg fi gye lők va gyunk, szen ve dé lyek voyeur-jei a 
leg na gyobb in ti mi tás ban és nyílt fel tá rul ko zás ban, 
de nem em pá tia nél kül, re mé li, mert az in ten zi tás 
még is a le he tő legközelebb hoz a tény le ges em be ri 
tar ta lom hoz. 
Le het sé ges, ám az is meg kér dez he tő, hogy ér vé-
nye sül-e eb ben az el ren de zés ben Diderot is mert 
el ve: a szí nész paradoxona, mely sze rint a jó szí-
nész min dig sa ját kép ze le te, te rem tő lá tá sa nyo-
mán ala kít és nem Ham le tet vagy Jú li át pró bál ja 

„utá noz ni”, ha nem élet re kel te ni. Ezért a si ke res 
meg va ló sí tás, pa ra dox mó don, csak a két „for rás”: 
(sze mé lyes) em lék-nyo mok fel idé zé se és va la mely 
élő hely zet át élé sének ta lál ko zá sá ból jö het lét-
re. Mert az él mény sze rű, meg győ ző elő adá sok ban 
va ló sá gos hely ze tek drá má ja ve zé nyel, és ezért az 
iz gal mas ket tős ség (az én–nem én ke ve re dé se) 
ér zék le te sen egye sül és nyű göz le. Itt vi szont, 
ta gad ha tat la nul, „hű vö sebb” a já ték és a mes-
ter sé ge sen lét re ho zott gesz tus nyelv, mi mi ka 
va la mely abszt rakt el kép ze lés ki ve tí té se. Ezért 
for dul hat elő, hogy az „in ten zi tás íve” nem egy for-
mán meg győ ző, és a meg fi gye lés re ki tett és rög zí-
tett ér zel mek he ve, ere je oly kor hi ány zik. He lyet te 
a tu dós lom bik mun ka pre ci zi tá sa ural ko dik.
A port réké szí tés ta pasz ta la ta után szü le tett 
A Going Forth By Day (2002) parabolisztikus 
narrativája. A Guggenheim Mú ze um ban ki ál lí-
tott-ve tí tett pan nók egy ha tal mas, sö tét ben 
tar tott he lyi sé get vesz nek igény be a jel ké pe sen 
össze füg gő „kép tör té net” szá má ra. „Cinematic 
fresconak” ne vez het nénk, amint az élet sza ka szok 
egyes ál lo má sa it, szim bo li kus, rö vid cik lu sok ban 
ve tí ti a fal ra. Egyi de jű leg tart ja moz gás ban az egy-
más sal nem pár hu za mo san bon ta ko zó 5 tör té ne-
tet. Az ins pi rá ció most is, mint a Greeting ese té ben, 
klasszi kus. Ez út tal Giotto 14. szá za di, Padovában 
ta lál ha tó, va la mint Signorelli 15. szá za di, az 
orvietói dóm ban lát ha tó fres kócik lu sá ra tá masz-
ko dik sza ba don. Vég te len, a re á lis időt megint csak 
meg hosszab bí tó ván dor lás ról van szó. S amint az 
egyes, 35 per ces szek ven ci ák nak vé ge van, új ból 
kez dő dik az egész elöl ről (da capo al fine), min den 
pan nó más-más meg ha tá ro zott idő pil la nat ban. 

Bill Viola
Going Forth By Day, Utazás, 2002 
© Guggenheim Museum, Bilbao
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Mind egyik moz gó kép más mo dor ban és az abszt-
rak ció más szint jén ke rül áb rá zo lás ra. 
Az el ső, a Tűz szü le té se cí mű, az élet re ke lés 
go moly gó vö rö sét vá zol ja fel, amint a pusz tu lás 
láng ja i ból misz ti kus, ám ma te ri á lis for ma kezd ala-
kot nyer ni. A má so dik, Az Út, egy er dőn keresz-
tüli sé ta, a ba ran go lás ese mény te len, fi zi ka i lag 
meg ele ve ní tett me ta fo rá ja. Egy sze rű en em be rek 
men nek, ki csik és na gyok, öre gek és fi a ta lok, ki-ki 
a ma ga rit mu sá ban, a leg kü lön fé lébb öl tö zék ben, 
együtt és kü lön, min dig bal ról jobb ra, és az er dei 
út nak sem ele jét, sem vé gét nem lát juk. Ki ra-
ga dott sza kasz, mint egy 4-5 mé ter hosszú ság-
ban, amely ben az él mény a ha la dás ma ga, és a 
tel jes egy ne mű ség a fel tű nő ala kok kö zött. Min-
den na tu rá li san pon tos, a fák, a fé nyek, a vo nu ló 
em be rek la za moz gá sa. Így eme li az ál ta lá nos ba 
az „élet út” pusz ta, fi zi kai té nyét.
A kö vet ke ző pan nó, a har ma dik, Az Özön víz cí met 
vi se li, ez út tal egy vá ro si épü let tel a kö zép pont ban, 
amely előtt em be rek jön nek-men nek, vég zik a 
ma guk na pi te vé keny sé get. Ki köl töz nek, be köl-
töz nek, kö szön tik egy mást, míg egy szer re csak 
vá rat lan víz ára dat ön ti el a há zat: ab la ko kon, be já-
ra ton ke resz tül meg ál lít ha tat lan özön víz zu bog: 
pá nik tör ki, me ne kül, aki tud, amennyi re egyál ta-
lán le het sé ges.
Majd az Uta zás cí mű pa nel kö vet ke zik. A ha lál ra 
va ló fel ké szü lés pá tosz ta lan, prak ti kus vá ra ko-
zás ként fel ele ve ní tett je le net so ro za ta. Tá vo labb-
ról fi gyel jük a csen des ese mé nye ket, mely vé gül 
né hány hol mi össze sze dé sé vel és a fo lyón va ló 
át ke lés sel fe je ző dik be, és ami nek jel ké pes sé gét 

ter mé sze te sen ugyan csak nem le het ta gad ni. Van aki ha lá lán van, ma gá ra ma rad egy 
szo bá ban a domb ol da lon emel ke dő kis ma gá nyos ház ban, s míg kint a par ton egy 
öreg asszony vár vagy (már) vir raszt? a ha jó sok las san pa kol ni kez de nek, mi kor a 
már el köl tö zött öreg em ber kö ve ti tár sát, a vá ra ko zót, hogy együt te sen a kis ha jó ra 
száll va, el in dul ja nak a ví zen a má sik ol dal ra, mely nek már sem ar cát, sem a meg ér ke-
zés pil la na tát nem lát juk.

Vé gül Az El ső Fény zár ja le a pan nó-so ro za tot. Haj nal van, egy ki me rült men tő cso port 
sze de lődz kö dik, mi u tán a min dent el ön tő ára dás ból pró bál ták men te ni, ami ment-
he tő. Egy asszony áll egye dül a par ton, az ár víz-vert völgy re néz ve, el tűnt fi á nak fel-
tű né sét szo rong va-re mény te le nül vár va, mi kor egy fé nyes alak emel ke dik ki a víz ből, 
lá to más? li dérc? a vágy tű né keny ki ve tü lé se? So sem ka punk rá vá laszt.
Az egész több órás ins tal lá ci ót, mely szüntelen egyi de jű ség ben ha lad, a föl dön ülve 
le het tet szés sze rint néz ni egyen ként, és ide-oda fi gyel ve, aho gyan a tü re lem és 
ér dek lő dés en ge di. Foly to nos ság nincs a szó klasszi kus ér tel mé ben, mely sze rint akár 
ala kok, vagy akár a be mu ta tás mód ja bár mi kö zös sé get mu tat na. Új, meg ha tá ro-
zott hely szí nek, tér kom po zí ci ók és va ló sá gos, nem sti li zált, a hét köz na pok ból ki emelt 
em be ri fi gu rák töl tik be a já ték te ret, hogy az epi zód vé gez té vel el tűn je nek, míg az 
egész új ra kez dő dik megint. 
Itt is a több mint két óra, mon da ni sem kell, má gi kus di men zi ó ba ra gad ja az egy sze rű 
ese mé nye ket, ahogy a vo nu lást az er dő ben, egy víz esést a vá ro si ut cá ban, a ma gá-
nyos ház ba va ló be te kin tés üres csend jé ben fel szív ni pró bál juk. De mint hogy ez út tal 
az idő ér tel me zé se áll a so ro zat kö zép pont já ban, job ban fel fi gye lünk a vé gül is ural-
ko dó mo no tó nia ha tá sán túl, az itt-ott be kö vet ke ző rit musvál tá sok ra. Az áram lás, 
ha egyen le tes nek tet szik is, oly kor tur bu len ci ák kal meg sza kí tott, ami a két fé le élet-
moz gás össze füg gé sét, egy mást fel té te le ző kap cso la tát is ha tá so san ér zé kel te ti. 
Még is, az in ten zi tás egye net len sé gé től, a gon do lat itt-ott za va ró emel ke dett sé gé től, 
a jel ké pek di rekt sé gé től nem min dig tu dunk sza ba dul ni.
A las sú ság Vi o lá nál ar ra szol gál, hogy min dig a lát ha tat lan ra em lé kez tes sen, a fel nem 
is mert re, az el mu lasz tott rész let re. A per cep ció kü szö bé nek meg vál to zá sát, meg-
vál toz tat ha tó sá gát ke re si. Más ként szól va, egy szin te spi ri tu á lis kö zel ség él ve ze té re 
kí ván ve zet ni. De min dig az idő cik li kus ter mé sze tét hang sú lyoz va, amint élet és ha lál, 
új ra szü le tés és új ra el mú lás egy mást vált va, de együt te sen jel zik a mú ló idő ket.

Bill Viola
Going Forth By Day, 2002, videóinstalláció © Guggenheim Museum, Bilbao
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A fekete lyukak esztétikája
Kritikai teória és praxis Erdély Miklósnál
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2006/6

„Mentől távolabbi csillagrendszerbe küldi főnökét a sci-fi író, annál több mézeska-
lács szívet küld vele érzelmi táplálékul. Ha valamely logikai gondolatsorban két lépést 
távolodik a megszokottól, rettegni, dideregni kezd, horgolt emberi melegségbe 
bugyolálja elgémberedett tagjait. Meglehet, hogy nem önmagát, inkább közönségét 
félti az elembertelenedéstől, és oly ún. humanista retorikát alkalmaz, amely az üdv-
hadsereg teadélutánján is visszatetszést keltene.”

Erdély Miklós a Solaris1 című filmről

„Ahová megyünk, ott nem lesz szükség a szemeidre ahhoz, hogy láss.”
Dr. Peter Weir, az Eseményhorizont űrhajó tervezője

1968 után a represszív társadalom és az affirmatív kultúra kritikája markánsan kita-
pintható Erdély Miklós kritikai elméletében és művészeti gyakorlatában. Még 
montázselméletének központi diagramja is alkalmazza a Frankfurti Iskola elméletét. 
A dialektika,2 illetve az „átrendező, utópisztikus forradalom” kifejezései mögött fel-
sejlik Theodor Wiesengrund Adorno és Herbert Marcuse alakja.3 A fogyasztói kultúra 
és a kultúraipar — Erdélynél egyáltalán nem ritka — bírálatában Adorno és Marcuse 
írásai kulcsszerepet játszottak.4 Amikor 1975-ben meghirdette a Film mint a giccs 
totalitása című előadás-sorozatot, akkor annak meghívóján éppen egy Adorno-idézet 
dominált.5 Habár Adorno zenekritikai munkásságának nem minden megállapítása 
nyerte el Erdély tetszését, a filmzenével kapcsolatos meglátásai erősen motiválták 
Erdély ilyen irányú eszmefuttatásait.6 Walter Benjamin kultikus „filmes” írása,7 pedig 
még Adorno negativitásánál is közelebb állt Erdélyhez. A filmezés késői fiatalságának 
egyértelműen Walter Benjamin az egyik pozitív főhőse, mivel ő — Bertolt Brechttől és 
Adornótól eltérően — nem tagadta meg a filmtől a kritika lehetőségét. Sőt Erdély  
számára különösen szimpatikus módon a montázs kreatív alkalmazásán túl éppen  
a tudományos és a művészi kifejezésmód egyesítésében látta meg a fotográfia és a 
film pozitív értékét, műfaji specifikumát.8 A Frankfurti Iskola szerzőihez hasonlóan 
Benjamin is elsődlegesen a szórakoztatóipar részének tekintette a filmet, de érzé-
kelte a benne szunnyadó kritikai és kognitív energiákat is. 

1 Erdély Miklós: Solaris. In: A filmről. Szerk.: Peternák Miklós. Tartóshullám, Budapest, 1995. 165.
2 A montázs-diagram „dialektikájának” összetettségéhez lásd: Platón, Hegel, a Hegel-monográfus 
Marcuse, Adorno (negatív dialektika az animációs filmek kapcsán), koan-logika, a kétértékű logika 
matematikai kritikája, azaz a kizárt harmadik elve.
3 Ezt a montázs-diagramot Peternák Miklós a Montázsgesztus és effektus (1975) tanulmány 

„mellékleteként” közölte. V.ö.: Erdély, A filmről, 1995. 159.
4 ”[A] fogyasztói társadalom negatívumai és az azt ért bírálatok, Adorno, Marcuse és követőik 
munkássága folytán csak a hatvanas évek elején bontakoz[tak] ki; az olyan jellegzetesen jóléti jelenség, 
mint a játékfilm, magán viseli az őt létrehozó társadalom összes stigmáját.” — Erdély Miklós: A filmezés 
késői fiatalsága. (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi háttere.) In: Erdély,  
A filmről, 1995. 173.
5 Az idézet arról szól, hogy a változás illúzióját keltő divat is része az elnyomó apparátus technológiá-
jának. Az Adorno-idézet forrása: Theodor Wiesengrund Adorno: Zene és társadalom közvetítettsége.  
In: Zene, filozófia, társadalom. Gondolat, Budapest, 1970. 449. Peternák Miklós rekonstrukciója alapján 
öt filmgiccs előadást ismerünk:
1. Brecht és a Koldusopera pere (Háromgarasos opera)
2. A mozi öniróniája. Marx testvérek (Botrány az operában)
3. A mélygiccs felépítése (Szerelmem, Hirosima)
4. A fenyegető film (Magánbeszélgetés)
5. Exportfilm (Szerelmem, Elektra)
Peternák nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a Solarisról szóló kéziratos szöveg is a Filmgiccs 
előadássorozathoz kapcsolódott. Erdély, A filmről, 1995. 53. és 298.
6 V.ö.: Erdély Miklós: Hangkulisszák a filmben és a valóságban. (T. W. Adorno — H. Eisler nyomán.) 
Filmtudományi Szemle, 1981/3. 25-34. Újraközölve: Erdély, 1995. 227-233. illetve: Theodor Wiesengrund 
Adorno — Hans Eisler: Filmzene. Zeneműkiadó, Budapest, 1973.
7 Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Kommentár és 
prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 301-334.
8 „A film egyik forradalmi funkciója az lesz, hogy azonosként teszi felismerhetővé a fényképezésnek 
korábban túlnyomórészt szétválasztott művészi és tudományos értékesítését.” — idézi Erdély Walter 
Benjamint. Erdély Miklós: A filmezés késői fiatalsága. (Az underground filmmozgalom kialakulásának 
társadalmi háttere.) Helikon, 1976/1. Újraközölve: Erdély, A filmről, 1995. 182. A Benjamin-idézet 
forrása: Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Kommentár  
és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 326.

Erdély a Frankfurti Iskola gondolkodóival szem-
ben nemcsak a filmnek, de a természettudomá-
nyos gondolkodásnak is komoly kritikai potenciált 
tulajdonított. Adornótól és Marcusétől eltérően 
nem pusztán az elnyomó hatalom érdekeit szol-
gáló technikai racionalitás szerveként tekintett a 
természettudományokra, hanem éppen a hétköz-
napok logikáján, az instrumentális észen és a naiv 
realizmuson túlmutató „doppingszert” látott a 
modern fizika, matematika és kozmológia felfe-
dezéseiben.9 Erdély tehát kritizálta a kritikai elmé-
letet is, mivel annak hatalom-centrikus retorikája 
nem volt képes elég érzékenyen reagálni a tudo-
mány forradalmi meglátásaira, pedig éppen ezek 
az állítások lehetnek képesek megrendíteni a 
tudományos alapokon nyugvó modern világképet. 
A fizika forradalmi felfedezései közül a hetvenes 
években leginkább a fekete lyuk jelensége ragadta 
meg Erdély figyelmét, amely a nyolcvanas években 
lényeges szerepet kapott montázselméletében is. 
A fekete lyukak fizikája ráadásul a magyarországi 
recepció kezdetei óta komolyan foglalkoztatta 
és inspirálta Erdély gondolkodását és művészeti 
praxisát.10

9 Erdély naiv realizmus-kritikájához, és paradoxonokra 
épülő művészet- és ismeretelméletéhez lásd: Hornyik Sándor: 
Naiv realizmus és „természettudományos koncept.” Magyar 
Műhely, 131, 2004/2. 16-27.
10 Forgács Évát idézem atekintetben, hogy Erdély mennyire 
is vonzódott a fekete lyukakhoz: „Aki Erdéllyel valaha 
beszélgetett, egy ponton, nagy valószínűséggel, azon vette 
észre magát, hogy a világegyetem fekete lyukairól beszélget. 
Erdély számára úgyszólván középponti kérdés volt ezek felfe-
dezése.” — Forgács Éva: „...önmagát (oda-vissza) kölcsönösen 
meghatározza”. Időmetszetek, párhuzamos idősíkok az 
Időutazásban. Magyar Műhely, 1999/110-111. 151. Forgács 
szerint: „A műalkotás Erdély számára a kultúra szövetét 
megbontó, új kulturális galaxisok lehetőségét hordozó és  
az avíttakat érvénytelenítő fekete lyuk.” Innen nézve a 
Marly-tézisek semmije, üres helye is egy metaforikus fekete 
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Ennek egyik első markáns bizonyítéka az általa 
szervezett 1974-es Eseményhorizont előadásso-
rozat. Ennek megnyitóján a Lehetőség-vizsgálat 
komplex kozmológiai szövegét olvasta fel, amely 
az alábbi idézettel indított: „Egyelőre nem zárhat-
juk ki azt a lehetőséget, hogy „csupasz szingula-
ritások” is léteznek mindenféle eseményhorizont 
nélkül. Ha ez valóban így van, akkor másfajta „cso-
dák” felbukkanásától is tartanunk kell. Egyebek 
között — mint arra B. Carter cambridge-i professzor 
is rámutatott —, a csupasz szingularitások kiváló 
időgépként is felhasználhatók. Az eljárás egy-
szerű: egy űrhajóval megközelítjük a szingularitást, 
bizonyos irányban többször megkerüljük, majd 
visszatérünk a kívánt világba. Így bármilyen távoli 
múltba eljuthatunk.”11 Az idézet Perjés Zoltán 
1974-es Bezárul a tér című cikkéből származik, 
amely a modern kozmológia legizgalmasabb hipo-
tetikus entitásaival, a fekete lyukakkal ismertette 
meg az olvasót. A fizikai tudományok kandidátusa 
persze nem csak a science fiction birodalma felé 
kacsintott ki az időutazás lehetőségének vizsgála-
tával, hanem korrekten ismertette a fekete lyukak 
fizikai paramétereit is, amelyek levezethetők az 
általános relativitáselméletből.12

Perjés cikkéből azt is megtudhatjuk, hogy az ese-
ményhorizont az a felület, amely a fekete lyukat 
határolja és elválasztja a mi valós terünktől. Nem 
tudjuk pontosan, hogy e felület átlépésekor mi is 
történik, de a hagyományos téridő fizika tételei 
itt értelmezhetetlenné válnak: az idő megáll, a 
tér bezárul. Az eseményhorizontot belülről semmi 
sem lépheti át, mivel a fekete lyuk extrém gravitá-
ciós tere még a fénysugarat is foglyul ejti. Erdély 
éppen ezt a különleges felületet választotta egy 
olyan előadássorozat címéül, amelyen fizikusok 
és matematikusok beszéltek volna a modern ter-
mészettudományok „forradalmi” eseményeiről 
az FMK közönsége előtt.13 Az 1974-ben kiadott 
Kollapszus orv. kötetben is „rejtőzik” egy fekete 
lyuk, éppen a Kollapszus című szövegben: „5943 

lyuknak tekinthető. V.ö.: „00000 Ilyenkor megjelenik a 
szabadság érzete, ami semmi más, mint üresség, lyuk  
a „felismert szükségszerűség” láncolatában: hely.” — Erdély, 
Második kötet, 1991. 128.
11 Perjés Zoltán: Bezárul a tér, Delta, 1974/1., 8-10. Idézi: 
Erdély Miklós: Lehetőség-vizsgálat. In: Erdély Miklós: Második 
kötet. Szerk.: Beke László és Peternák Miklós. Magyar 
Műhely, Párizs — Budapest, 1991. 88.
12 Erdély éppen az einsteini elmélet és retorika által inspirált 
Molluszkum című akciójával kívánta megnyitni az Esemény-
horizontot, és vizualizálni a téridő metrikájának tömegérzé-
kenységét. Magától Erdélytől a következőket tudjuk az akció-
ról: „Egy dunyhára fejesvonalzóval szerkesztettem egy 
merőlegest, ami a nyomon kitér, a vonal, és utána kivettem  
a belsejét, azt az anginos részt, és akkor látszott, hogy hogy 
görbül attól a nyomástól. A molluszkumot ezzel próbáltam 
illusztrálni.” — Peternák Miklós: Beszélgetés Erdély Miklóssal 
1983 tavaszán. Árgus, 1991/5. 78.
Erdély a „molluszkum” kifejezést Einsteintől vette át, aki 
annyira általánosan akarta megfogalmazni a relativitás 
elméletet, hogy állításai egy puhatestű epidermiszén felvett 

„vonagló koordinátarendszerre” is érvényesek legyenek.  
V.ö: Albert Einstein: A speciális és általános relativitás 
elmélete. Gondolat, Budapest, 1963. 98-99. Itt olvasható  
a 44. lábjegyzetben: „Molluszkum-koordinátarendszert 
nyerünk, ha pl. egy puhány hátára rajzoljuk a 4. ábra 
koordinátavonalait. Miközben a puhány testét vonaglássze-
rűen változtatja. a koordinátavonalak is egyre változnak.”
13 A meghívottak között szerepelt Perjés Zoltán (talán 
éppen a fekete lyukakról kellett volna beszélnie) és 
Károlyházi Frigyes is, aki az elemi részek fizikájával 
foglalkozott ezidőtájt. Két előadás a meghívók tanúsága 
szerint el is hangzott Szabó Árpád: Bizonyítás a természettu-
dományokban és a matematikában. Lipták Tamás: 
Antieleatica, avagy hogyan kell dialektikusan alkalmazni  
a matematikát a tudományokban és a művészetekben.  
(Ez a meghívó tanúsága szerint az Eseményhorizont 
előadássorozat harmadik előadása volt 1975 januárjában.)

Ha az idő elindult, (ruganyos) és ha a terek vonzalmi torzulását lélekben ismételni tud-
juk, és még néhol az érző anyag magábaroskad, és oly fekete, mint a fehér luk, akkor 
betölti készséggel.”14 A fekete lyukakkal Erdély az orvosi konnotációjú „kollapszus” 
kifejezés egy újabb jelentésrétegét is játékba hozta: a gravitációs összeomlást.  
Ez a folyamat a fekete lyukak keletkezésének egyik lehetséges útja. Nagy tömegű 
csillagok gravitációs összeomlása során az anyag korábbi térfogatának töredékébe 
sűrűsödik össze, s így felszínén a gravitációs erő olyan nagy lesz, hogy még a fény 
sem tud elszabadulni az objektum „felszínéről”, mivel az „elszakadáshoz” szükséges 
ún. szökési sebesség meghaladja a 300.000 km/s-ot. Ugyanebben a kötetben,  
a Miserere orv.-ban Erdély egy szingularitást is „elhelyezett”: „Nem hallottad? Tegnap 
a kozmosz egy kiterjedés nélküli ponttá zsugorodott. — Nem. — Nem éreztél semmit? 

— Nem, bár a feleségem panaszkodott, furcsán érzi magát, a nyakát fájlalta.”15 Az ese-
ményhorizont egy, az animációs filmeknek szentelt nagyobb kritikai szövegében  
(Az ember jele, 1979) is felbukkant olyan objektumként, amelynek művészi „felhasz-
nálása” előmozdíthatja a nézők naiv realizmusának megrendítését.16

A természettudomány eredményeit felhasználó kognitív filmre maga Erdély — az 
Indigo csoporttal együtt — 1980-ban tett egy javaslatot az Óraparadoxon filmterv-
vel.17 Maga a jelenség egyfajta összekötő kapocsként az Optimista előadásban is 
felbukkant a relativitáselmélet és a fekete lyukak között. A filmterv Albert Einstein 
Párbeszéd a relativitáselmélet elleni kifogásokkal kapcsolatban című írására18 épül.  
A film egyik célja a nevezetes óraparadoxon vizualizálása a film kognitív eszközeivel 
és egy Kafka novella segítségével.19 A tervezett film többek között arra törekedett 
volna, hogy a képmező osztásával, illetve a hang és a kép elválasztásával, elcsúszta-
tásával szemléltesse, hogy a különböző koordinátarendszerekben különbözőképpen 
telik az idő — az órák járása mozgás hatására lelassul. A legerősebb képsor talán az 
utolsó, ami vizuálisan is bombasztikus: a vonat áll, a fák viszont óriási reccsenéssel 
kidőlnek mintegy annak metaforájaként, ahogy a régi beidegzett elképzelések dőlnek 
meg. Az alaposabb értelmezés helyett most csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy  
a vizuálisan erős képsorok — legyenek akár giccsbe hajlóak — még egy kognitív filmnek 
sem ártanak.
A fekete lyukak filmes megjelenítésére Erdély tudtommal nem tett kísérletet, de az 
1981-es Optimista előadásban, a kései elméleti főműben mégiscsak elnyerték méltó 
helyüket az avantgárd, felforgató, tudatmódosító praxis metaforájaként: „Az ilyen 
különleges tartomány létének az a furcsa következménye, hogy — az összeomlott 
csillagok vagy az egész univerzum összeomlása esetében — annyira összeomlik, hogy 
teljesen eltűnik és egy olyan semmi keletkezik ott, ami sem az időben nincs, sem a 
térben nem határozható meg, hiszen minden teret és időt magában foglal. Az ősrob-
banás előtti állapot egy ilyen semmit mutat. Ez a semmi egy olyan abszolút semmi, 
ami mégis a legvirtuálisabb, tehát benne egy egész világegyetem elhelyezkedhet, 
ugyanakkor annyira semmi, hogy se idő, se tér nem veszi körül. Tehát egy kiterjedés 
nélküli pont, ami nem helyezkedik el sehol. Ezek olyan elvi hipotézisek, olyan léte-
zők, amelyek az ember régi beidegzett gondolkodását teljesen felkavarják, és semmi 
másra nincs szüksége egy avantgardistának, mint éppen ilyenekre.”20 A fekete lyuk 
mindent magába zár, de valójában még sincs sehol, mintha a jelentés-kioltásban kul-
mináló montázselmélet ideális helye lenne.21 Egyfajta allegorikus reprezentációként 
még Erdély montázselméletének paradoxonát is képes szemléltetni. Talán a Marly 
tézisek kommentárjában sem véletlenül jelenik meg a Riemann-geometria és a relati-
vitáselmélet, és az üres jel egyfajta művészetelméleti fekete lyukként működik.

14 Erdély Miklós: Kollapszus orv. Magyar Műhely, Párizs — Budapest, 1974. 105.
15 15 Erdély, 1974. 10.
16 ”Az alkotó [a Sárga tengeralattjáró című rajzfilmé — H.S.], ha nem is volt teljesen tisztában, de 
bizonyára ismerte Dirac lukelméletét, a Schwarzschild-tér eseményhorizontját, a tömegkollapszust, 
általában a modern fizika új következtetéseit.” Erdély szerint egy ilyen típusú film „megkönnyíti a 
köznapi szemlélettől, a „naiv realizmus”-tól (Max Born) távol eső természettörvények okozta ravasz 
jelenségek megértését.” — Erdély Miklós: Az ember jele. (Tanulmány a Pannónia Filmstúdió animációs 
filmjeiről, 1972-1979). In: A filmről, 1995. 209.
17 Indigo munkacsoport (Berényi Péter, Bori Bálint, Erdély Dániel, Erdély György, Enyedi Ildikó,  
Futó Péter, vezető: Erdély Miklós): Óraparadoxon. In: Erdély, A filmről, 1995. 215-219. A szöveg először 
1981-ben a BBS Filmidő kiadványában jelent meg.
18 Albert Einstein: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1971. 103-116.
19 A Mindennapi zűrzavar című novella főhőse, „A” egyszer tíz óra alatt, egyszer meg úgy, hogy oda  
se figyel, egy másodperc alatt teszi meg ugyanazt az utat két falu között. „A Kafka-szöveg és a 
relativitáselméleti paradoxon közötti párhuzam hangsúlyosabbá, átélhetővé tétele érdekében az alábbi 
technikát alkalmazzuk: A két falu közötti utat a novella hőse igen lassan, végtelen havas szántóföldön 
teszi meg. Ezen idő alatt a párbeszéd megszakad, és csak lépéseinek ropogását hallani. Az einsteini 
órához rögzített két koordináta-rendszer mintájára itt is két koordináta-rendszerből figyeljük a 
cselekményt; az egyik a kamerához, a másik a mikrofonhoz van rögzítve. A két koordináta-rendszer 
sebessége eltérő, így mikor a hóban gyalogló embert már távolodni látjuk, akkor érünk közel hozzá 
hangban.” — Erdély, A filmről, 217.
20 Erdély Miklós: Optimista előadás. In: Erdély Miklós: Művészeti írások. Szerk.: Peternák Miklós. 
Képzőművészeti, Budapest, 1991. 142. Erdély az Optimista előadás végén konklúzióként Gödelből, 
Bornból és Feyerabendből az alábbi tanulságot szűrte le: „A művész, aki a törvényeket szenvedheti  
a legkevésbé, akire a természettörvények lapossága úgy hatott, mint valami alacsony mennyezet,  
ahol mindig be kell húznia a nyakát, ezt a sokkal ellentmondásosabb, őrültebb, paradoxabb, sokrétűbb, 
oszcillálóbb és sokkal intelligensebb környezetet felszabadulásként élte át.” — I.m. 146.
21 Ezt az értelmezési lehetőséget először Forgács Éva vetette fel már említett tanulmányában: 
Forgács, 1999. 151.
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0Erdély az Optimista előadásban22 elismerően hivatkozza Marcuse Az utópia vége című 
tanulmányát,23 de egyúttal kritizálja is azt, mivel a filozófus a természettudományos 
törvényekbe ütköző utópiákat továbbra sem tartja realizálhatónak. Marcuse tudomá-
nyos utópiának tekinti az örök ifúság eszméjét,24 miközben Erdélyt ebben az időben 
éppen a fekete lyukak és féregjáratok segítségével tudományosan is megalapozható 
időutazás lehetősége foglalkoztatja. Erdély szerint a szilárdnak hitt természettu-
dományos törvények is megdőlhetnek és akár még az időutazás is konkrét utópiává 
válhat. 

”Mindaz az anyagi és intellektuális erő, melyet egy szabad társadalom megvalósítá-
sára be lehet állítani, megvan. Hogy nem erre vannak beállítva, az annak számlájára 
írandó, hogy a fennálló társadalom totális mozgósításban van a felszabadulás lehe-
tősége ellen” — írja Marcuse.25 „Elég fantasztikus kijelentés” — kommentálja őt Erdély, 
majd tovább idézi Marcusét, aki szerint a rendelkezésünkre álló anyagi és intellektu-
ális termelőerők lehetővé tennék a nyomor felszámolását, ha nem akadályozná őket 
egy „represszív társadalom globális politikája”. Erdély szerint Marcuse túlságosan is 
kötődik a 19. századi materialista és technicista világképhez, és így nem képes felis-
merni a megújuló természettudományos világkép „eszmegeneráló” hatását. Marcuse 
érdeme annak kinyilatkoztatása, hogy a társadalmi törvényekbe ütköző utópiák való-
jában nem is utópiák, mivel nem ütköznek áthághatatlan természeti törvényekbe, 
így megvalósításuknak csupán emberi és társadalmi tényezők szabnak határt. Erdély 
viszont arra utal, hogy a tudomány fejlődése is történelmileg determinált, azaz a 
természeti törvények is változnak: „A természeti törvényekbe ütköző megvalósít-
hatatlanságoknak is vannak történelmi határai. Meggyőződésem szerint elérkeztünk 
ezekhez a történelmi határokhoz; az ismert természettörvények abszolút érvénye 
megtört.”26 A probléma csak az, hogy ezt nagyon kevesen tudják, mivel a represszív 

22 Az Optimista előadás előzményének tekinthető 1977-os Utópia-előadásban Erdély még egy korábbi 
Marcuse-tanulmányból (Filozófia és kritikai elmélet, 1937) idézett. Ez a Marcuse szöveg abból a 
szempontból izgalmas jelen előadás kontextusában, hogy a Papp Zsolt szerkesztette Tény, érték, 
ideológia című kötetben (Gondolat, 1976. 117-143.) jelent meg, amely a frankfurti kritikai elmélet és  
Karl Popper (illetve rajta keresztül a bécsi neopozitivizmus) konfliktusát, az ún. pozitivizmus-vitát 
ismertette.
23 Herbert Marcuse: Az utópia vége. Világosság, 1970/8-9. 512-515.
24 „A társadalmi változtatás egy tervezetét azonban megvalósíthatatlannak tarthatnak azért is, mert 
ellentmond bizonyos tudományosan megállapított törvényeknek, biológiai, fizikai törvényeknek stb.,  
pl. az örök ifúság ősrégi eszméje, vagy a visszatérés egy állítólagos aranykorba.” — Marcuse, 1970. 513.
25 Erdély Miklós: Optimista előadás. In: Erdély, 1991. 137. A Marcuse-idézet forrása: Herbert Marcuse: 
Az utópia vége? Világosság, 1970/8-9. 513. Az Optimista előadás valamennyi Marcuse idézete innen 
származik.
26 Erdély, 1991. 138.

társadalom az önfenntartás ösztönétől vezér-
elve totális információzárlatot vezetett be. Ennek 
oka az, hogy a „detranszcendált” világképre épülő, 

„varázstalanított” társadalomban „minden tör-
vénytisztelet alapja a természettörvények kétely-
mentes tisztelete.”27 
Ezzel együtt Paul Feyerabend anarchista ismeret-
elmélete is más megvilágításba kerül Erdélynél:  
a modern világ ugyan tényleg a tudomány kultu-
szára épül, de a tudósok valójában „ártatlanok”. 
Ha figyelmesen olvasunk olyan kiváló szerzőket, 
mint Werner Heisenberg vagy Erwin Schrödinger, 
akkor inkább Csortos Gyulához kell őket hasonlí-
tanunk a Hyppolit a lakájból, semmint bármiféle 
elnyomó rendszer lelkes kiszolgálójához. Erdélyt 
oly mértékben lenyűgözték a modern termé-
szettudományok felfedezései, különösen azok 
rejtett vagy kevésbé rejtett paradoxonai, hogy 
az ismeretelmélet etikai és nem politikai kontex-
tusba került nála — mintha Jean-François Lyotard 
társadalomkritikailag elkötelezett paralógiája egy 
mély, etikai kérdésekre is érzékeny zsidó bölcse-
leti hagyományba ágyazódott volna bele. Lyotard 
felbukkanását e ponton nem csak a Frankfurti 
Iskola recepciója legitimálhatja, hanem az, hogy 
Erdélyhez hasonlóan Lyotard is felismerte egyes 
modern tudományok vonzalmát a paradoxonok 
iránt.28 A jelentős különbség az, hogy amíg Lyotard 
paralógiája a konszenzus tagadásában csúcsosodik 
ki, addig Erdélynél a paradoxonok a jelentés-kioltás 
negatív totalitásában oldódnak fel.

27 I. m. 139. A „detranszcendáló” kifejezés Erdélynél is 
szerepel, a „varázstalanítás” pedig a Frankfurti Iskola egyik 
legfontosabb előfutárától, Max Webertől ered.
28 Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot. Századvég, 
Budapest, 1993. 128.

Erdély Miklós
Hadititok, 1984, kátránypapír, ponyvavászon, fényújság, lámpa, üveg, festék, kréta, 300 × 460 cm
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest © Fotó: Rosta Józse
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Erdély Feyerabend-képének amúgy Altrichter Ferenc egyik úttörő tanulmánya lehe-
tett az elsődleges forrása.29 Az Optimista előadásban például innen idézte, hogy 

„...az általános ismeretelmélet krónikus megoldatlansága és minden eddigi meg-
oldási javaslat látványos kudarca jelentős mértékben hozzájárult a radikális tudo-
mánykritika és különösképpen az anarchista ismeretelmélet kialakulásához.”30  
Az is Erdélynek tetsző gondolat volt, hogy „Ha a tudomány jelen állapotát is bele-
helyezzük a történetiség dimenziójába, akkor semmilyen racionális alapon nem 
zárhatjuk ki azt a lehetőségét, hogy a későbbi korok embere számára a mi egész 
hőn szeretett tudományunk szánalmas és ostoba babonának tűnik majd, ugyanúgy, 
ahogy számunkra az alkímia, a mágia, a numerológia tűnik szánalmas és ostoba 
képzelgésnek.”31 Feyerabend azonban Erdély szerint akkor téved, „amikor a tudo-
mány önmagával való ellentmondásosságából a tudósok valamiféle szélhámosko-
dására következtet, holott ez [mármint a paradoxonok tematizálása — H.S.] éppen 
a tudomány módszerének a munkamorálját igazolja.”32 Nem Hyppolit a bűnös tehát, 
hanem a hatalmi apparátus: a tudósok csak végzik a dolgukat, és igyekeznek szem-
benézni munkájuk lehetséges következményeivel. (Zárójelben azért megjegyzem, 
hogy Erdély sohasem reflektált Heisenbergre, mint a német atombomba-projekt 
egyik vezetőjére.)
A tudomány eredményei tehát alapvetően üdvözítőek, az már más kérdés, hogy a 
társadalom mire használja ezeket: „A haditechnika szolgálatában a legfantaszti-
kusabb kutatások teljes titokban folynak” — írja Erdély az Optimista előadásban.33 
A titokról című írásában pedig így kommentálja a (hadi)titok társadalmi konstitú-
cióját: „A tudás kiváltságosai jogosan foszthatták meg a tömeget szabadságától, 
hiszen aki nincs tudatában mindannak, ami tudható, tehát a titoknak is, az nyil-
vánvalóan döntésképtelen. Más szóval, ha a tájékozatlan, vagy alulinformált ember 
beleavatkozik olyasmibe, amihez nem ért, csak bajt csinál, ez mindenki számára 
hétköznapi tapasztalat. Ezért jó a tömegekkel éreztetni, hogy alulinformáltak,  
hogy döntési ambíciójuk megcsappanjon, választási önbizalmuk legyöngüljön.”34

Erdély egyik legjelentősebb társadalomkritikai munkája az 1984-es Hadititok, 
amelynek ismeretelméleti kérdésekre kihegyezett értelmezésében kulcskérdés 
lehet, hogy mi is van valójában az installáció falán „túl”. A nagyméretű mű a bécsi 
Orwell kiállításra készült, és egyik különlegessége az, hogy Erdély nem élőszóban és 
nem akciószerűen „kommentálta” a művet, hanem fényújságon35 ( jobban mondva 

„finom kompjúteres szövegírón”) futtatott le egy szöveget. A szöveg ilyen fajta 
prezentációja a fogyasztói társadalom (reklámok) és a „high tech”, hatalmi kom-
munikáció kontextusába helyezte az alábbi paradox és „kategorikus” kijelentése-
ket: „Senki sem tudja, hogy mit nem tud — Hadititok. Senki se tudja, hogy ki tudja 

— Hadititok. A hadititok sokkal fontosabb, mint aki ismeri. A hadititok az, amit nem 
tudni, hanem titkolni kell. Minden, ami fontos — Hadititok. Minden, ami hadititok — 
fontos. A hadititok fontosabb, mint amire vonatkozik. A hadititok fontosabb, mint 
aki ismeri. A hadititok az, amit tudni tilos. Minden fontos lehet. Semmit sem sza-
bad tudni — Hadititok. Ki megbízható — Hadititok. Ki tudja, hogy ki a megbízható — 
Hadititok. Mindenhol, minden — Hadititok. Sehol senki nem tudja mi — Hadititok.  
A megismerhető — Hadititok. A megismerhetetlen — Hadititok. Ami van — Hadititok. 
Ami nincs — Hadititok. A vigasz — Hadititok. A lehető — Hadititok. A lehetetlen 

— Hadititok. Ami szent — Hadititok. Ami menthetetlen — Hadititok. Ami kijavít-
ható — Hadititok. Ami visszavonhatatlan — Hadititok. A jövő — Hadititok. A múlt — 
Hadititok. A jelen — Hadititok.”36

Szőke Annamária értelmezésében a Hadititok színpadszerű terét a vázlatok37 alap-
ján és az Aranyfasisztáim kontextusában38 valamiféle „eszkatologikus” helynek 

29 Altrichter Ferenc: Anarchista ismeretelmélet. Világosság, 1980/8-9. 473-483.
30 Erdély Miklós: Optimista előadás. In: Erdély, 1991. 144. Erdély szövegéből úgy tűnik, mintha 
Feyerabendet idézné, de a szövegrészeket valójában Altrichter írta az Anarchista ismeretelmélet című 
tanulmányában.
31 Altrichter, 1980. 474.
32 Erdély Miklós: Optimista előadás. In: Erdély, 1991. 145.
33 I. m. 140.
34 Erdély Miklós: A titokról. Új Symposion, 1985/1-2. 12.
35 A fényújság alkalmazásának ironikusan avantgárd kontextualizálásához lásd az alábbi Erdély-idéze-
tet (aki amúgy Stan Brakhage-et idézi a Filmezés késői fiatalsága című tanulmányában): „Az én 
filmjeimet egyszer megnézni olyan, mint Ezra Pound egyik Cantóját villanyújságon végigolvasni.” —  
Erdély, 1995. 177.
36 Erdély kéziratos szövegét közli: Szőke Annamária: „Titok a jövő jelenléte.” Tudomány a művészet 
határain belül Erdély Miklós művészetében. Nappali Ház, 1997/1. 60.
37 Szőke Annamária állította sorrendbe a Hadititokhoz készített vázlatokat (a következő számokon 
vannak nyilvántartva: Fst 094-105 és 106/1-17), amelyek jelenleg a Ludwig Múzeumban vannak 
letétként. A vázlatokon a leggyakrabban előforduló „elemek” a következők: (1) emberi alakok,  
(2) „Kriegsgeheimnis” felirat, (3) 3 lámpa, (4) fényújság, (5) üveglap, (6) papírtekercs.
38 Szőke a következő részt idézi az Aranyfasisztáimból: „Most, hogy negyven év után első felháboro-
dásomból / felocsúdtam, / most, hogy a természetes és mesterséges hullahegyek / mérete 
kiegyenlítődni látszik, / most, hogy a ’fasiszta itt minden’ gyanúja kezd / belém fészkelődni, / hogy az 
anyaméhbe egyenként bevagin bevaginozott, / bewagonírozott lelkeket számlálok, / csak munkára 
viszik, levegőre, vidékre, szebbnél- / szebb hegyes-völgyes vidékekre, / hogy a korházak a rokonokat, 
barátokat elmengelesítik, / hogy csak a túlvilágra viszik őket dolgozni, túlvidék- / re, friss levegőre, / 
hogy a túlvilág egészséges, de üzenni onnan tilos, / hogy munkaerőre odaát is szükség van, / vagy ha 
nem is, valamire csak jó, aki egyszer már élt és dolgozott,” — Szőke, 1997, 61. Az Aranyfasisztáimban 

tekinthetjük, átjárónak a túlvilágba. Az elkészült 
műről azonban hiányoznak a vázlatokon látható 
emberi alakok, s így a „Gesamtkunstwerkben”39 
véleményem szerint inkább az ismeretelméleti 
és „politikai” hatások dominálnak.40 Ide vezet-
hetnek a vázlatokon nem szereplő Müller-Lyer 
ábrák és a rejtélyes üveglap is, amely leginkább 
valamiféle ajtóra vagy átjáróra emlékeztet.41 
Ezt az üveglapot erős fény világította meg, s 
Szőke szerint ennek a fénynek „”földöntúlisá-
gát” az üvegre festett fényimitáló fehér festék 
is hangsúlyozta.”42 A fényt e sorok szerzője is 
nem eviláginak gondolja, de abban az értelem-
ben nem eviláginak, hogy a hétköznapok embere 
nem férhet hozzá. A Hadititok és A titokról 
szövege annyira a tudásra van „kihegyezve”, 
hogy itt maga a tudás fénylik át naiv realizmu-
sunk „lepusztult” világába. A piros lámpák ettől 
a tudástól tiltanak el, a hadititoktól, melynek 
kitudódása veszélybe sodorhatná a fennálló 
világrendet és hatalmi struktúrát. Az optikai 
illúziókkal borított kulissza ezt a tudást álcázza 
úgy, hogy utal az érzékeinkkel felfogható, s egy-
úttal számunkra „engedélyezett” világ határaira 
is. A fényújságon olvasható „törvénykönyv” e 
világ határairól szól hozzánk a maga zavarbaejtő, 
kategorikus paradoxitásával. Egy ilyen irányú 
interpretációt támogatnak a vázlatok egy részén 
felbukkanó tekercsek (a vászon vagy papír „fal” 
alja markánsan felcsavarodik), amelyek e tudás 
biblikus és mitologikus genealógiáját is szimbo-
lizálhatják, a tudást melytől az embert az Isten 
vagy istenei eltiltották.43 A fekete lyukak felől 
nézve viszont a Hadititok fala lehet egyfajta 
eseményhorizont is, a „totális információzár-
lat” egy irányban nyitott membránja: a tudást 
a hatalom magába szippantja, de ki nem juthat 
semmi.

megjelenő víziót Szőke így kommentálja: „Apokaliptikus 
helyzet, amelynek a Hadititokhoz készült vázlatokon találjuk 
meg a képi megfelelőjét: a ’színpad’ nagy részét emberi 
alakok sziluettjei töltik ki, egy tömeg, amely a nyíláson át 
távozik. A versben is említett túlvilág van e paraván mögött, 
amelynek milyenségére vonatkozó igen érzékletes 
benyomást szerezhet az, aki a mű elkészülésében asszisztál. 
A felhasznált bitument olvadt állapotban kell ráönteni a 
kátránypapírra, s ekkor a bitumen leírhatatlanul vonzó szaga 
keveredik a forró anyag okozta elviselhetetlen füsttel.”
39 Szőke közli Erdély alábbi kéziratos szövegét (levélrészle-
tét) a Hadititokról: „Sok nehézség után sikerült elkészítenem, 
eredeti elképzelésemhez közelálló installációt. ... Néhány új 
effektust sikerült kipróbálnom. Így a fény, a szín és a világító 
festék együttes használatát. A mozgó szöveg (finom 
kompjúteres szövegíró) egy ’povera art’ hangulatú 
környezetbe építését, stb. Ezek az effektusok egy 

’Gesamtkunstwerk’ törekvésre utalnak.” — Szőke, 1997. 59.
40 Szőke közli annak a német szövegnek a magyar kéziratos 
változatát, melyet Erdély az Orwell-kiállítás katalógusában a 
Hadititok „kísérőjeként” publikált. E szöveg is a mű politikai 
és ismeretelméleti konnotációit állítja előtérbe: „Jelen 
kiállításon kísérletet teszek arra, hogy felhívjam a figyelmet 
a hadiipar minden egyebet maga alá gyűrő mechanizmusára. 
E jelenség tudatbeszűkítő, személyiségroncsoló következ-
ményei az ismeretlennel szemben álló emberi lény létének 
alapjait érintik. Úgy gondolom, hogy ez az 1984-es 
világhelyzet legfontosabb meghatározója.” — Szőke, 1997. 59.
41 Az üveglap a vázlatok egy részén egy tekercsnek dől neki. 
Ebből a tekercsből „lett” az elkészült installáció ponyvája, 
amelyet átszakít az üveglap.
42 Szőke, 1997. 59.
43 Egy ilyen irányú kontextust is támogathat A titokról 
egyes szövegrészeinek (például befejezésének) hangvétele. 
V.ö.: Erdély Miklós: A titokról. Új Symposion, 1985/1-2. 12-13. 
Továbbá az is, hogy a vázlatok jelentős részén az alakok 
inkább tétován ácsorognak egy barlangszerű nyílás előtt, 
mintsem áthaladnának rajta. Valamint az, hogy a vázlatok 
egy részén az üveglapon (az „átjárón”) is a „Kriegsgeheimnis” 
felirat olvasható. A tétován ácsorgó alakok, a törvény kapuja 
(esetünkben fala vagy inkább kulisszája) előtt tehetetlenül 
álló ember „kafkai” helyzetét is felidézhetik.
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Végezetül bemutatnék egy mai példát — az Event Horizon című filmet,44 amely  
a magyar forgalmazásban a Halálhajó címet kapta — a fekete lyuk vizualizálására, 
amely talán Erdélytől sem lesz teljesen idegen. Ez egy illusztratív alkalmazás lesz,  
a hollywoodi „szalonpiktúra” terméke, egyfajta „para-giccs”. A film sztorija nagyvo-
nalakban a következő: 2039-ben a NASA Event Horizon elnevezésű felderítő űrha-
jója a kísérleti meghajtó bekapcsolása után nyomtalanul eltűnik, majd hét évvel 
később újra felbukkan. Az eset kivizsgálására küldött mentőhajó legénysége rette-
netes mészárlás nyomaira bukkan a hajón. Fokozatosan ráébrednek, hogy a történ-
tekért maga a hajó a felelős, pontosabban a különleges térgörbítő hajtómű, amely a 
megfelelő pillanatban működésbe lépett, de nem az Alpha Centaurihoz „repítette”  
a legénységet, hanem egy valószerűtlen dimenzióba, ahol a leírhatatlan és elképzel-
hetetlen káosz uralkodik, amely éppúgy elemeire bontja a testet, mint a tudatot.45 
Mivel Erdély Tarkovszkij minimalista Solarisát giccsnek minősítette, a Halálhajó 
tekintetében sem lehetnek illúzióink. (A Halálhajó éppúgy pszichológiai síkon fejti  

44 Event Horizon, 1997. Rendezte: Paul Anderson
45 A kilencvenes években a fekete lyukakat a termodinamika felől úgy definiálták, mint az egységnyi 
térfogatra eső maximális entrópia helyét. Vagyis a fekete lyukat olyan helyként képzelhetjük el, ahol  
a lehető legnagyobb rendezetlenség uralkodik, amely emberi perspektívából nézve nem más, mint a 
totális káosz.

ki hatását, mint a Solaris — mindkettőben kulcs-
szerepet játszik egy földön kívüli intelligencia, 
amely erős víziókkal igyekszik manipulálni az 
embereket. Eme intelligencia valódi céljai mindkét 
esetben homályosak. A Solarisnál gyaníthatóan 
egy gyermeki csillaglélek fejti ki jótékony, de leg-
alábbis annak szánt hatását, míg a Halálhajó  
esetében még a pokoli asszociációk sem elég  
brutálisak. Ahogy az ismeretlen intelligencia  
által uralt Dr. Weir megfogalmazza a filmben:  

„A pokol csak egy szó, a valóság sokkal, de sok-
kal rosszabb.”) Ami számunkra itt most talán 
ennél fontosabb az az, hogy az eseményhorizont 
higanyszerű membránként megjelenik az űrhajó 
különleges hajtóművében.46 Ez azért izgalmas, 
mert a fekete lyuk olyan speciális fekete doboz, 
ahol igazából csak a bemenetet ismerjük. Nem 
árt azonban, ha a fekete lyuk reprezentációja 
esztétikai potenciálokat is rejt magában. Erre 
a vele foglalkozó természettudósok is rájöt-
tek, így a korábbi47 láthatatlan asztronómiai 
jelenség helyett manapság a neten és a köny-
vekben impozáns örvénytölcséreket láthatunk, 
amelyeket gigantikus, extragalaktikus sugár-
kilövelések (jet) koronáznak meg. Így nem meg-
lepő, ha a Halálhajó impozáns vizuális apparátusa 
sem csupán a gondolat szépségéből építkezik. 
Más kérdés, hogy a mesterséges fekete lyukat 
működtető, tér-görbítő meghajtó sokkal inkább 
emlékeztet középkori kínzóeszközre (a filmben 
dramaturgiailag az is), semmint egy elektroni-
kusan vezérelt, high tech, minimalista fekete 
dobozra, amilyen valószínűleg lenne, ha egyszer 
a NASA megépítené. A film történetében az az 
allegorikus csavar is figyelemreméltó, hogy a 
gravi-meghajtó valójában nem is annyira a teret 
hajlítja meg, hanem inkább az embereket for-
dítja ki önmagukból. (A saját szemeit kinyomó Dr. 
Weir a mentőhajó legénységének egyik tagjával 
például úgy végez, hogy a mellkast és a hasüre-
get kampókkal szétfeszíti, majd a holttestet a 
plafonra függeszti és a belső szerveket alatta 
a padlón „rendezi el”.) Úgy tűnik, hogy amikor 
bekapcsol a gravi-meghajtó és megnyílik a fekete 
lyukon keresztül a féregjárat, akkor az embe-
rek borzalmas dolgokat művelnek egymással és 
magukkal: különféle öncsonkítások, darabolásos 
gyilkosságok, hullagyalázás, velőtrázó sikolyok 
és vér mindenütt. Így a film nem annyira kognitív, 
vagy utópisztikus, mint inkább egyfajta pszi-
cho-horror. Annyiban azonban Erdély Miklósra is 
visszautal, hogy a valóság megváltoztatásának 
útja ebben a szituációban is az emberi tudaton 
keresztül vezet. A kérdés csak az, hogy mihez 
kezdünk a megváltozott — nota bene avant-garde 

— tudatunkkal: képesek vagyunk új szemmel látni 
a világot és benne önmagunkat, vagy szétesünk, 
mint az Event Horizon legénysége, amikor szem-
benézett a totális káosszal.

46 Tudtommal a filmtörténetben először, vizuálisan is 
markáns formában az 1994-es Csillagkapu (R: Roland 
Emmerich) című filmben jelent meg egy féregjáraton 
keresztül működő tér-idő kapu kör alakú membránként.  
A távoli galaxisokat összekapcsoló csillagkapu ebben a 
filmben egy fajta technológiaként funkcionált, amelynek 
működése mechanizmusa nem játszott lényeges szerepet  
a történetben.
47 A hetvenes években a Deltában, a már említett 
Perjés-cikkben a fekete égbolt egy fekete pontjára mutató 
fehér nyíllal reprezentálták a fekete lyukat.

Jelenet az Eventhorizon című filmből.

Extragalaktikus 
sugárkilövelések 
keletkezése 
a fekete lyuk 
akkréciós 
korongjából.
Forrás: www.
wikipedia.org
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Magdalena Radomska

A politikailag dez/orientált test
A test a hetvenes évek magyar művészetében

Balkon

2009/9, 10

A test a hetvenes évek magyar művészettörténetének szégyenlős problémája.  
A magyar neoavantgárd művészetében alábecsülték, s ez megakadályozta, hogy 
meggyökerezzen a kortárs művészeti diskurzusban. A magyar body art kezdeteiről 
Sturcz János megállapítja: „A társadalmi, politikai és kulturális események állami fel-
ügyeletének eredményeként ez a folyamat (…) csak részben jelent meg Magyarorszá-
gon, vagy egyáltalán nem jelent meg. Mivel a body art lényegében a legérzékenyebb 
a társadalmi-politikai kérdésekre, magyarországi története visszatükrözi azt, hogy 
mennyire elzárt volt ez a társadalom”.1 A szerző azzal folytatja, hogy a magyar body 
art differenciálódása nem felelt meg a nyugatinak, és több aspektusa soha meg sem 
jelent Magyarországon, hozzáteszi azonban, hogy mindez fordítva is igaz: jellegzete-
sen magyar jelenségeknek nincs megfelelőjük Nyugaton.2 Sturcz mégsem hoz fel sok 
példát, figyelmét főleg Hajas Tibor munkásságára összpontosítja. A szerző így nem 
szakítja meg a magyar neoavantgárdban a testtel kapcsolatos írások hagyományát, 
amelyet a kezdetekkor — azaz a hatvanas évek végén — az határozott meg, hogy 
olyan művészeti irányzatok szerint tájékozódott, amelyek nem fordítottak figyel-
met a testtel kapcsolatos, átmeneti művészeti formákra. Jellemző, hogy miközben 
a kortárs diskurzus nem nélkülözheti — és tulajdonképpen nem is nélkülözi — a test 
fogalmával kapcsolatos szavakat, mégis arra ítéltetett, hogy ne a kor művészetére 
magára, hanem az akkoriban kötelező érvényű diskurzusra utaljon, és ezáltal megis-
mételje az akkori hibákat és kihagyásokat. A dolgok mélyére ásva azonban óhatat-
lanul megtaláljuk a gyökereket. Sturcz írása, melyből kitetszik a testművészetről 
szóló diskurzust alkotó irodalom alapos tanulmányozása, fontos művek egész sorát 
hagyja figyelmen kívül csak azért, mert azokat egykor a művészetet kategorizáló 
fogalmak közé szorították és kíméletlenül beolvasztották, megfosztva őket ezzel 
státuszuk megszilárdításától. A túlságosan sokféle művésztől származó műveket 
nem lehetett egy adott művészeti irány nevével hitelesített csoportba belefoglalni. 
Hajas Tibor művészetének különféle elemzései hézagmentesen kitöltötték a body art 
fogalmával, valamint a vele kapcsolatos terminusokkal kapcsolatos szótárt, a héza-
gok hiányának oka a művész különleges személyisége és pályafutása, az igen magas 
színvonalú életmű. (…)
A közép-kelet-európai irodalomban kevés olyan írót találunk, aki Milan Kunderához 
hasonlóan képes arra, hogy a kommunizmus intellektuális hátterét annak összes 
következményével együtt integrálja. Az író egyik legfigyelemreméltóbb könyve,  
Az élet máshol van 1969–70-ben, a forradalom után és az emigráció előtt, rövid hazai 
tartózkodása alatt született. „A költő onanizál” című fejezetet a szerző az onánia 
mélyreható stúdiumává teszi, amely azonban mint autoszexuális praktika margi-
nalizálódik a fejezet szerkezetében és tartalmában, helyet engedve a főhős, Jaromil 
éretlenségét a hirdetett nézetek érettségével kiváltani szándékozó nagylélegzetű 
gondolatmenetnek. Kundera hősének éretlensége — ami a gombrowiczi hősökéhöz 
hasonlóan krónikus jellegű — összességében arra a hitre korlátozódik, hogy „az élet 
máshol van”, és így a maszturbáció gyakorlása a fiú által kivetített, érett nemi aktust 
imitáló előkészületként jelenik meg. Fájdalmasan érzékelt saját éretlensége készteti 
Jaromilt egy „kölcsönvettnek”3 vélt nyelv használatára, az értelmiségiek és a kom-
munizmus számára idegen világába szóló belépőként. Miközben nyelvét és testét 
egyaránt mechanikusan teszteli, a fiú igyekszik felébreszteni magában a női test 
jelenlétének és annak a valóságnak az ábrándját, amelyről nyilatkozni próbál.  
A Kundera által ábrázolt onánia jellegzetesen mutatja meg önmagát és saját —  
kölcsönzöttnek vélt — nyelvét, mint a struktúra egyik elemét, mely csak egy igazinak 
tekintett aktusban teljesedhetne ki. A jelentés — nyelvi és szexuális — szférái össze-
olvadnak a szövegben. A fiú elragadtatottsága (mikor egy pillanatra lemond  

1  János Sturcz, The Deconstruction of the Heroic Ego, Budapest: Hungarian University of Fine Arts, 
2006, 20. 
2  Ibidem
3  „Az a tény, hogy nem alkalmazta saját gondolatait, nem is annyira figyelemre méltó, mint az a 
körülmény, hogy nem fejezte ki őket saját hangjával.”, M. Kundera: Życie jest gdzie indziej, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy 2005, 99.

a költészet nyelvéről, hogy a kommunista szó-
nokok nyelvét átvegye) az „intenzív gyönyör”4 
fogalmaival van leírva, az a döntése pedig, hogy 
felhagy a költészettel és politikával kezd foglal-
kozni, ott áll a szövegben Jaromil megjegyzése 
mellett, miszerint régi iskolatársa, akire ráakadt, 

„családapa, ő pedig — onanista”.5 E találkozás ráéb-
reszti, hogy volt iskolatársa, a rendőr az általa 
kívánt valóságban él (hozzáférve a rádió „másik”, 
nyelven kívüli oldalához), és mint férj és apa 
jogosult a szexualitásnak az államszerkezettel 
való legitimizálására. „Ez nem élet. Az igazi élet 
az, amit te csinálsz”6: Jaromil odadobott szavai 
megpecsételik a struktúra értékét, amelyben csak 
a marxista totalitás-elv — Totalität — értelmé-
ben válik ésszerűvé a szubjektivitás, a textilipari 
gép tőke lesz, a szexualitás pedig a természetes 
szaporodás feltétele — a marxista filozófia nem 
különbözik a gyakorlattól, a nyelv pedig a való-
ságtól. 
A testiség kirobbanása tehát politikai jellegű, a 
struktúra elleni aktusként jelenik meg. A test dis-
kurzusa lényegében azért politikai, mert elszigeteli 
a testet a struktúrától, kétségbe vonva azt a tota-
litást, mely igyekszik a testet, más alakban, újra 
integrálni. Magyarországon csak nyíltan politikai 
és pornográf munkákat soroltak be egyértelműen 
a „tiltott” kategóriába, és a magyar neoavantgárd 
művészei közül csak néhányan maradtak ebben 
a kategóriában hosszú évekre. Az egyikük Hajas 
Tibor volt.

„ A u t i s z t i k u s ”  k ö z l é s
A cenzori gyakorlatként értett cenzúra Hajas 
Tibort az aczéli „tiltott” kategóriához való több-
éves tartozásának valamennyi következményére 
ítélte. Azonban ha a cenzúrát szövegként értjük, 
akkor ez a szöveg a művész alkotómunkájának 
legadekvátabb kommentárjának bizonyul. A tiltott 
kategóriába való sorolás értékelte művészeté-
nek radikalizmusát — egy ilyen radikális művészt 
az autoritárius rendszer nem sorolhatott a „tűrt” 
kategóriába. A szabályozás másrészt a kritikai 
kommentárra is vonatkozott, kikényszerítve, 
hogy hallgassanak Hajasról. Amikor a cenzúra 
megszűnt, a művész rehabilitálására kötele-
zett művészettörténet ismét szűkszavú maradt, 
ehelyett az elhallgatás — mint a legmegfelelőbb 
kategória — ismételt definiálásával foglalkozott. 
Három hónappal a harmincnégy éves művész 
hirtelen halála után, 1980-ban az egyik legfonto-
sabb magyar művészettörténész, Beke László így 
írt: „Hajas Tibor életét és alkotásait visszahívni, ez 
sértés lenne — felkavarná azt, ami nyugalomban 
van, megkárosítaná azt, ami egységet alkot, osz-
tályozná az osztályozhatatlant és — művészettel 
való megjelöléssel — degradálni, ami valami több 
lett”.7 Hasonló kommentár kíséri a művész 1986 
óta engedélyezett kiállításait, így például a buda-
pesti Liget Galériában. 
A művészi közlés verbalizálásának nehézségei 
Hajas különlegességéből erednek. (…) A művész 
teste nem az emocionális állapotok médiuma. 
Ellenkezőleg: Hajas művészetét és művészi 
magatartását sajátos „autizmus” determinálja. 

4  Ibidem, 110.
5  Ibidem, 133.
6  Ibidem, 134.
7  Beke László: Hajas Tibor. In: Hajas Tibor (1946–1980), 
szerk. Beke László, Széphelyi F. György, Párizs: Magyar 
Műhely — D’atelier, 1985, számozatlan oldalak
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A művész autoerotikus és autoagresszív viselkedése a Hajas művészi közlésé-
nek alapjául szolgáló autokommunikációs folyamatból ered. A testtel való azono-
sulás szükséglete által felidézett autokommunikációból következik, hogy fontos 
határövezetet képez a művész és környezete között. A művész oeuvre-jének egyik 
legfontosabb részét képezik a kiváló magyar fotóssal, Vető Jánossal folytatott 
együttműködése eredményeként létrejött fotómunkák. Ennek a Hajas haláláig tartó 
együttműködésnek különös jellege volt. Vető nemcsak Hajas művészetének rend-
kívüli művészi tehetséggel megáldott dokumentátora, de mindenekelőtt e művé-
szetnek szerkezetileg nélkülözhetetlen eleme volt. 1978. március 29-től 1980. július 
24-ig (Hajas haláláig) számos felvételt hoztak létre közösen, összesen ötvenhárom 
fekete-fehér filmtekercset. A felvételek a meztelen művészt mutatják maszturbálás 
közben, összekötözve, lángokkal emésztve, bepólyázva, injekciós tűkkel, tapaszokkal, 
elektromos kábelekkel. Mindamellett az alkotások provokatív volta és nyersesége 
nem tematikus készletükben rejlik, hanem kidolgozásuk perfekcionizmusában, és a 
sík erős, majdnem ikonikus státusában. A felvételek szerzője Vető, aki nem kapott 
Hajastól semmilyen, a munkájára vonatkozó utasítást. A művészek együtt készítet-
ték elő az inszcenizálást, de együttműködésük leglényegesebb eredménye volt  
a csatlakozásán vizualizált felvétel felszíne. Ez a felszín átveszi a művészi közlésben 
Hajas testének az autokommunikációban betöltött szerepét, hozzá hasonlóan kije-
lölve az „autisztikus” világ határát. Innen ered Vető jelenlétének szerkezetileg kötött 
kényszerűsége a közlés létrehozásában. A fotós részvétele nem volt tisztán techni-
kai, a szükségességnek művészeti jellege volt — az „autisztikus” közlés határfelüle-
tét csak kívülről lehetett megfogni. Minősége annyira fontos volt a művész számára, 
hogy nemcsak korlátozta korábbi akcióinak véletlen személyek általi fényképezését, 
de még a Vető által készített felvételeket is kiválogatta jóváhagyás előtt. A felvéte-
lek felülete ugyanolyan kezelésben részesült, mint a művész teste az akció során.  
A Képkorbácsolás című sorozatban felhasználta a magnézium-lángokat a fényké-
pet égetve, a Felületkínzás sorozatban a negatívot is elpusztította. A szimptoma-
tikus cím — Felületkínzás — mind a test, mind a fotó felületére vonatkozik. Hajas 
művészetét elemezve Piotr Piotrowski rámutat a performansz rendkívül erős 
hatására, amely reális ingerek révén képes volt a testművészet szimulációjaként 
működni.8 A szerző éppenséggel kiemeli a performansz elsődleges voltát a valóság-
gal szemben. Valóban, Hajas megfordította a test és reprezentációjának kölcsö-
nös viszonyának a vektorát, megállapítva: „Sikeres felvétel a sikeres arc. (…)  
A kinézetünk nem dokumentálva van, de megvalósítva a felvételben”, valamint: 
„Az, aki azt hiszi, hogy médiumot hozhat létre saját mására saját maga megváltoz-
tatása nélkül, téved; nincs tudatában annak, hogyan szolgál a médiumnak, amelyet 
vezérelni akar…”9 Hajas Tibornak a fényképészet iránti művészi érdeklődését kísérő 
elgondolása mutatja, hogy a művész autokommunikációjának keretében elkezdett 

8 P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo — Wschodniej w latach 1945–1989, 
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2005, 390-391.
9 Beke László — Vető János: „Photograph as Medium of Fine Art”, Hajas Tibor 1946–1980. Emlékkiállí-
tás / Memorial Exhibition, szerk. Kovács Péter, Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1987, számozat-
lan oldalak

önmegsemmisítő cselekvések csak a művész tes-
tét az alkotás felületére transzponáló közlésben 
érintik a halál fogalmát. (…)
Hajas akcióiban az „autizmus” eleme észrevehető 
a művész-performer nézőktől való szándékos 
elzárkózásában. 1976-ban Hatvanban az expozíció. 
fotó/művészet kiállítás megnyitóján megvalósí-
tott, Beke László által „pre-performance”-nak10 
elnevezett akció alatt Hajas krétával megraj-
zolt kör közepén ült. A Virrasztás — Hajas tizedik 
és egyben utolsó előtti, a Budapesti Műszaki 
Egyetem Bercsényi Kollégiumában 1980-ban 
bemutatott performansza — alatt a közönség a 
helyiségnek csak a felét foglalhatta el, a cím nél-
küli genti performansz alatt pedig a művészt drót-
kerítés választotta el a közönségtől. 
A művészt és a közönségét elválasztó határ vizu-
alizációjának rendkívül erős példája volt 1978-ban 
a varsói Remont Galériában megvalósított Dark 
Flash11 című performansz, amely alatt a mennye-
zetről a csuklóira kötött zsinóron függő Hajas a 
fokozatosan bekövetkező ájulását néző közönsé-
get fényképezte addig, amíg a fényképezőgép ki 
nem esett a kezéből és el nem vesztette az esz-
méletét. 
A művész performanszait elemző Szabó Júlia 
vette észre, hogy Hajas a lenti „rejtett kocká-
zat” elemeit tapasztalta meg a „fizikai és lelki 
túlélés” lehetőségeit vizsgálva, éppenséggel 

— saját életét kockáztatva.12 John P. Jacob Hajas 
performanszairól az aktív „nyílt szöveg” kate-
góriáit használva, és azokat a „teológiai” lezá-
rással jellemezhető szövegekkel13 ellentétesen 
szemlélve ír. Ez a „nyíltság” mégsem egyér-
telmű Jacob szövegében. Egyrészt a befejezés 
hatalmát a résztvevőknek átadó, a kockázatot 
testükre továbbító és végül a közönséget a pasz-
szivitás megtörésére késztető művész alkotá-
sainak immanens sajátja, másrészt Jacob azt írja, 
hogy: „tekintélyelvű rendszerekben valamennyi 
szöveg végső szerzője az állam”.14 A zárt helyiség, 
amelyben a performansz történik, implikálja a 
szerző szerint a művész zárt szövegét, de egyben 
az autoritárius kultúra zártságát is. „A [művész] 
szövege elleni ténykedés oka mögött a közönség 
szintúgy az állami kultúra szövege ellen lép fel, 
azt a szöveget az értelmezésre nyitva. Egy olyan 
autoriter államban, amelyben Hajas dolgozott, 
ezt olyan aktusnak tekintették, amelyre sem ő, 
sem a közönsége nem volt feljogosítva.”15 A Jacob 
által felvetett kérdés azért különösen lénye-
ges, mert a művész politikai állásfoglalásának a 
problémáját érinti, amelyről még lesz szó. Hajas 
kétségtelenül nem volt zárt szövegek szerzője a 
Jacob által elfogadott értelemben, de érdeklődé-
sének alapvető tárgya a performert és a közönsé-
get elválasztó sík vizualizációja volt, valamint ezt 
a síkot az állóképesség határáig feszítő művele-
tek. A passzív közönség fényképezése az említett 
varsói performanszban ezen sík vizualizációjának 
egyik legérdekesebb módja. 

10 Beke László: Hungarian performance — Before and after 
Tibor Hajas, Art Action 1958–1998, Editions Intervention, 
Québec 2001, 232.
11  Az angol címet a szerző szándékának megfelelően 
közlöm.
12 Szabó J.: „Epilogue”, In: Hajas Tibor 1946–1980. Emlékkiállí-
tás..., op. cit.
13 J.P. Jacob: Recalling Hajas, [online], [hozzáférés: 2007. 
február 2.], Internet hozzáférés: http://www.ligetgaleria.
c3.hu.hu/CafeHajas.htm
14  Ibidem.
15  Ibidem.

Hajas Tibor (Fotó: Vető János)
Felületkínzás, III/11, 1978. 12. 19.
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A Hatvany Lajos Múzeumban a művész körül 
megrajzolt krétakör nem precedens nélküli az 
európai kultúrában. Az alakzat szemantikus 
mezejét Bertolt Brecht Kaukázusi krétakör című 
drámája jelöli ki, amely az utolsó felvonásban a 
bibliai salamoni döntést idézi Schachtelgeschichte 
(kerettörténet) formájában. A vita központi eleme —  
a gyermek körül megrajzolt kör, amelyből a gyer-
mekért küzdő nőknek ki kell ezt a gyereket húzni.
(…) A múzeumi padló lapos felületén megrajzolt, 
fizikai akadályt nem képező krétakör mégis az 
egész teret strukturálja, kétségbe vonva annak 
eddigi megszervezését. A művész „autiszti-
kus” közlési síkjának a variánsát képezi, amelyet 
a „pre-performance”-ban még a szemét eltakaró 
ruhadarab, valamint az a fényképezőgép konstituál, 
amellyel a „megvakított” Hajas felvételeket készí-
tett. A művész tehát nemcsak elszigeteli a testét, 
miközben vitatárgyként határozza meg, de saját 
látásának a funkcióját is átadja a fényképezőgép-
nek. Ennek a gesztusnak példátlan jelentősége van. 
A háromdimenziós valóságot a fotó két dimenzi-
ójára redukálva a fényképezőgép megjeleníti és 
tárgyiasítja a látásnak és a környezetnek a szem 
retináján megjelenő képre való redukálás funkció-
ját. A szem felülete a testhez hasonló határhely-
zetnek felel meg — a néző szemének részét képezi, 
de a rajta megjelenő kép a környező valósághoz 
tartozik. Ebben az értelemben a szem elárulja  
a nézőt, a valóság pedig, a hozzá tartozó szemsí-
kon elhelyezkedve elveszíti külső voltát. Ezért a 
megvakított művész által tartott fényképezőgép  
a látás funkcióját ismétli — elszigeteli a művészt, 
és a határsíkot rekonstruálva az akció során létre-
jövő „autisztikus” közlés elemévé lesz. (…)

M e z t e l e n s é g  m i n t  a z  e g y e n r u h a  h i á n y a
Méhes László 1970–73-ban Langyos víz címen 
alkotott hiperrealista képei, amelyek a szabad 
idejét töltő magyar társadalom zsánerjeleneteit 
mutatják, a magyar neoavantgárd legjellemzőbb 
műalkotásai közé tartoznak. A nézőt leginkább 
a munkák lapos, hiperrealista struktúrája döb-
benti meg — a művek a valóság mozdulatlanná 
tett felvételeiként jelennek meg. Nem állítják 
meg a nézőt a kép előtt, mert nem követe-
lik meg a jelentést, csak a mozgást, amelyet a 
néző fizikailag átvesz, amikor elhalad mellettük 
a galériában, vagy amikor felgyorsítja az album 
lapozását — egy szempillantás és kész.  
A tipikusan hiperrealista eljárások mozdulatlanná 
teszik a nézőt az első pillantás után és stabilizál-
ják őt a kép előtt — szó szerint és jelképesen is 

— a mozdulatlanság helyzetében, amelyet egykor 
megvetett, de amelyet most mint sajátját, nem 
hagyhat figyelmen kívül. Méhes kompozíciói nem 
engedik meg a nézőnek még ezt az „első szempil-
lantást” sem, mivel ezt megelőzi a „látszólagos-
ság”. A műalkotás vizuálitása nem teszi lehetővé 
az „első pillantás” ártatlanságát, mivel látszattal 
terheltként jelenik meg. A beállítás fesztelensége 
csak látszólagos, csak a médiumra vonatkozik: a 
csoportkép mértékéig fesztelen felvételt a szem 
az általa dokumentált helyzetnek tulajdonítja, 
de a struktúra kontextusba helyezése a feszte-
lenség megtagadásaként jelenik meg. A fény-
kép éppenséggel autotelikus, vagyis önmagában 
hordozza célját. Nem utal semmilyen műveletre. 
A fényképezettek maguk formálják a fényképet. 
A képkocka nem szelektál teret, inkább annak a 
térnek elsődleges korlátozása, amelybe a modellt 
állók igyekeznek benyomulni. Ez a pózolás azon-

ban kettős: a pózolók azt színlelik, hogy a fürdés műveletét nem szakították meg; 
közelednek a fotóshoz, a vízből nem emelkedve ki. A pozíciójuk kényelmetlensége — 
behajlított térdük — kényelmet biztosít a fotósnak, akinek nem kell bemennie a vízbe, 
hogy elkészíthesse a távolság jeleitől látszólag mentes felvételt. Mindamellett a 
fotós nemcsak nem megy bele a vízbe, de még nem is ereszkedik a felületéhez: a für-
dőket madártávlatból fényképezi. A beállítás látszólagos fesztelensége által kivívott 
feszültség nem marad kizárólag a mű sajátja, hanem megtestesül, szó szerint,  
a néző testében. A szemmagasságban felfüggesztett munkák a néző helyét „a víz-
ben” jelölik ki, alsó — a víz felületének határaként olvasható — peremük határait a 
néző testmagasságához való relációba helyezve egyszersmind meg is cáfolják ezt  
a sugallatot a madártávlat által. A nézőtől megtagadják tehát a fotós/alkotó néző-
pontjához való jogot. A néző teste ki van szolgáltatva a repressziónak, mert nem tud 
megfelelni a nézőre ráerőltetett nézés követelményeinek. A komfortérzetet csök-
kenti még az is, hogy a fényképezettek játékának (pózának) itt kettős értelme van. 
A „nem pózolást” pózolva megkísérlik leplezni azt a tényt, hogy ez a művelet is csak 
póz. Azt pózolva, hogy nem pózolnak a fényképhez, megkísérlik eltitkolni azt, hogy 
tényleg nem pózolnak hozzá — mert nincs olyan cselekvés, amely a fényképezés ked-
véért megszakadt volna. Ugyanis az alkotásoknak a szabadidő töltése illusztrációjá-
nak kellene lenniük, amelynek a létezését a munkavégzés feltételezi. 
A definíciókat nem denotáció, hanem konnotáció segítségével kikényszerítő valóság 
tudathasadása a nyelvet hatalmába kerítve azt okozta, hogy a szabadidő a munkától 
volt szabad, a magánélet pedig az állampolgár magánélete volt. Ebből a nézőpontból 
minden üdülés „munkahelyi” volt, és a „munkahely” gondoskodott arról az útlevelek-
kel kapcsolatos korlátozások révén, hogy az üdülésnek csakis az ő területén legyen 
helye. Innen a „szabad” idő „magánjellegének” látszólagossága, innen a pózolás szük-
ségessége, hogy ilyen idő létezik a társadalmi képén — a fényképen — kívül. A vízbe 
merült embereket valahonnan ismeri a néző, és ez az ismeretség, csakúgy, mint mes-
terséges és formális mosolyaik, nem magánjellegű. Ezek az emberek kvázi „hivata-
losan” vannak itt. A néző ismeri őket a „munkahelyek” alkalmazottainak számos 
ábrázolásáról. Egyes nők fejkendői a munkahelyi fejfedőkre emlékeztetnek.  
A többieknek jól fésült és száraz, stabil hajviselete van. Hasonló fegyelem jellemzi az 
„üdülők” testét, akik a víz alatt nem a meztelenségüket rejtik, hanem az egyenruha 
hiányát. Egyesek a pózok és gesztusok révén a társadalmi szerepek „új ruháit” öltik 
magukra, megtagadva ezzel a meztelenségét. A sorozat első változatában csak 
egy férfi vonja ki magát e szabály alól: kinyújtott lábbal áll, kezét csípőre téve, így 
demonstrálja a testiségét és adja át magát a pihenésnek. Jóllehet ez a demonstráció 
nem jár eredménnyel, mert a kötelességét megszegő férfi nem fér bele a képkoc-
kába: a kép felső pereme levágja a fejét, megfosztva testet az alak funkciójától.  
A férfi közvetlen szomszédságában társalgó nők csoportja látható; ketten elfordulva, 
egymás felé hajtott fejjel suttognak. A fejeknek a lencsével ellenkező irányba fordí-
tása a nőket oppozícióba állítja, és ugyanilyen funkciót ad a beszélgetésnek is. Annak 
ellenére, hogy a fotóstól való elfordulás a nők fényképről való lemaradását eredmé-

Méhes László
Langyosvíz, 1970, olaj, farost, 60 × 80 cm
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0nyezte, ez az elfordulás hangsúlyozza a helyet, 
ahol az álló férfinak köszönhetően lelepleződik a 
fénykép: rámutat az alakokat körülvevő víz mély-
ségére. (…) 
Méhes hiperrealizmusának nyelve eredeti módon 
merít a szocreál nyelvéből a jelentés megterem-
tésében. A művész munkáit — csakúgy, mint Lak-
ner pop artosként meghatározott műveit vagy 
Nyári hiperrealista munkáit — nem lehet kizárólag 
a nyugati irányzatok eszközeivel megvalósított 
társadalmi szatíra kategóriáiban elemezni. A szoc-
reál, a művészek vizuális memóriájának lényeges 
összetevőjét képezve, befolyásolta a pop-art és 
hiperrealizmus nyelvének fogadtatását és formá-
lódását Magyarországon. 

M a r x  o l v a s á s a  e s ő b e n 
A szexuális és a politikai szféra közötti feszült-
ség volt Tót Endre érdeklődésének a tárgya. Tót 
ügyesen alkalmazta művészeti találmányait, uni-
verzalizmusukat tesztelve, a jelentések új terüle-
tének körülhatárolásában. 
A művész TÓTalJOYS logójának az értelmezése  
az androgün, kétfejű lényt ábrázoló rajzmunka.  
A lénynek női keble és pénisze van, két keze lefelé 
lóg, és az újságpapírból készült nyilakból álló 
tenyereivel mutatja az egyes számban megfogal-
mazott feliratot, a művész logóját: TÓTalJOY.  
A feliratra mutatás a sík rendjében mégis a 
péniszre mint az öröm egyetlen forrására muta-
tással zajlik le, a művész alkotómunkájában rit-
kábban fellépő felirat-formulával. 
A TÓTalJOYS sorozatban a művész pótörömeit 
definiáló műveletek között Tót Endre női bugyi-
kat pecsétel. Az alkotómunkájában széleskörűen 
felhasznált pecsételés műveletének a művész a 
gesztus irányítása és a pecsét elhelyezése révén 
a szexuális aktus jelentését adja. A művésznek a 
bélyegző közepén látható, nevető arca kétszere-
sen is provokatív. A Tót által kimutatott elé-
gedettségnek egyidejűleg szexuális hangsúlya 
van, és az egész sorozat közlésének megfelelően 
a művész által projektált örömre vonatkozik, 
vagyis a kommunizmus bukására, rámutatva a 
szexuális szférára, mely a művész elvárásait nem 
elégíti ki. A fényképet körülvevő feliratok — „Örü-
lök, ha pecsételhetek. Tót Endre” — a pecsét által 
kijelölt szexuális zóna szemmel végzett penetrá-
ciójára késztetnek, ami a művész kielégítést nem 
nyújtó gesztusának megismétlése. Ekképpen a mű 
definiálja a művésznek a sorozatban kifejezésre 
juttatott vágyát — a kommunizmus bukását —, 
azt a szexuális vágy, késztetés jellegével ruházva 
fel, s ezzel határozattan törölve annak világnézeti 
dimenzióját. A gesztus jelentése Tót zéró-szöve-
geinek kontextusában válik világossá, miszerint  
a művész nem hiszi, hogy a nyelv lehetővé tenné a  
kommunizmussal való világnézeti vitát. A pecsét 
kerek formája felidézi a textíliák alatt láthatat-
lan nemi szerveket, és ezenkívül fontos — mert 
politikai kontextust idéző — vizuális célzást tesz 
a művész más alkotásaira. A Tót által alkalma-
zott pecsét második változatában a művész feje 
helyén keresztbe tett sarló és kalapács látszott. 
Ezek beírása a pecsét kerek alakjába azt ered-
ményezi, hogy nemcsak a szovjet zászlóból, de 
még az 1956-ig érvényes kerek, sztálini eredetű 
keresztbe tett sarlót és kalászt ábrázoló Rákosi-
címerrel ellátott magyar zászlóból vett idézetként 
is funkcionálnak. A kerek forma Tót művészeté-
nek vezérmotívumára, a zéróra is utal, valamint a 
szintén általa alkalmazott műveletre: lyukak vágá-

sára tárgyakban (lásd: „Pravda” újság, mely a kommunista címer magyar zászlóból 
való kivágásának forradalmi gesztusát idézi). Maga a pecsételés gesztusa is politikai 
jellegű. A művész ugyanígy pecsételi a meztelen női fenekeket, ami Közép-Kelet-
Európa kultúrájában nemcsak a cenzúra-gesztus megismétlésének a jelentését veszi 
át, de Bohumil Hrabal Szigorúan ellenőrzött vonatok című könyvéből vett idézetként 
is funkcionál, ellentétes jelentéseket véve fel. A pecsét a hivatalos dokumentum jel-
legét kölcsönzi a fenék meztelenségének, tehát kitölti tartalommal, a tabula rasa-t 
feszültségekkel teli politikai szöveggé változtatja. 
A művész erotikus vagy éppen pornográf szférában mozgó alkotásainak jelentős 
száma az „esők” sorozat keretében jött létre. Tót 1977-ből származó, Mocskos esők 
című művészeti könyvecskéje olyan pornográf fényképek egész sorozatát tartal-
mazza, amelyeket a művész — aki munkaeszközeként az írógépet használta — tele-
szórt esőt utánzó törtjelekkel. A fekete-fehér fényképeken megjelenő törtjelek 
részben megzavarják a pornográf képek percepcióját, nagyított nyomtatási por-
szemek látszatát keltve, ami a képeknek a sokadik másolat jellegét kölcsönzi, és 
minőségüket a második, illegális nyilvánosságból való származás következménye-
ként definiálja. A művész által készített többi sorozatban az esőnek mindenekelőtt 
politikai jelentése van; a „szép idő” propagandájával szembeszálló oppozícióé.  
Itt az eső a fényképek témaköre révén célzást jelent a testnedvekre (nyál, sperma), 
és magára az ejakulációra mint jelenségre. A művész csakúgy, mint a politikai mun-
kákban, felosztja a kép területét (jobb eső, illetve bal eső), differenciálva ezzel az 
ábrázolt eső státusát. Tót egyik munkája egy olyan fényképből készült, amely egy 
mezőn, sátor előtt ülő, szép időre utaló ruhákba öltözött párt ábrázol. A művész 
azonban esőt imitáló jelekkel fedte be ezt a fényképet, ami meghatározza annak 
komikus, Méhes László hiperrealista munkáira emlékeztető hatását. A fénykép 
telenyomtatása a társadalmi szatírának politikai csengést ad. Szuggesztivitásával 
a kép meghatározza a néző percepcióját, teljesen megváltoztatja a fotó hangsú-
lyát azáltal, hogy a rossz időnek objektív dimenziót ad. Ez befolyásolja az ábrázolt 
alakok viselkedésének — mint az uralkodó időjárási viszonyoknak nem megfelelő 
elégedettségnek — az észlelését. A fénykép egy részét a művész kitörölte,  
a képet lefedő és egyidejűleg az esőjeleket előtérbe helyező címkét formálva, 
amely helyt teremt a feliratnak: „tiszta eső”. Az eső tisztasága itt az ártatlansá-
got jelenti, vagyis a „szárazságot”, a semlegességet, amely nem hagy nyomot és 
nem okoz megázást, és végül — az időjárási viszonyoktól függetlenül — szép időt 
sem. Ugyankkor e fénykép egy másik fényképpel van összeállítva, amely a mű alsó 
tartományát jelöli ki. Az elhelyezése révén bevezeti a narrációt, úgyszólván illuszt-
rálva az eseményt, amely később, a sátor ponyvája alatt játszódik le. A valóságban 
ez egy pornográf fénykép, amely csoportos közösülést ábrázol. E fénykép, csakúgy, 
mint a felső, tele van nyomtatva az esőcseppek jeleivel, és címkével van ellátva, 
amely úgy helyezkedik el, hogy letakarja az egész embercsoport nemi szerveit.  
A címkén látható felirat kijelentése: „tisztátalan eső”. A tisztátalanság vonatkozik 
a szexuális szférára, az esőnek a testnedvek jelentését kölcsönözve, akárcsak az 
eső illegális jellegére, amely a sátorban és a vizuális rétegbe szintén beiktatott  
föld alatti, titokban lejátszódó cselekvést is meghatározza. 
Izgalmas a művésznek az a munkája is, amelyben a bélyegzőben is felhasznált,  
Tót művészi logóját képező nevető arcának a fényképe párosul egy maszturbáló nő 
fényképével. Az efféle párosítás a művész fogása, amellyel világosan olvasható és 

Tót Endre
Mocskos esők, 1977, művészkönyv
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az illuzórikusságtól szándékosan megfosztott 
fotómontázs formájában idézi fel jelenlétét. Más 
alkotásában a művész ilyen fényképet „csatol” a 
Lenin-szobor fotójához, munkáját az „Örülök, hogy 
melletted állhatok” kommentárral támogatva.  
E fénykép megjelenik egy nő lepecsételt feneke 
mellett a művész által véghezvitt akció reminisz-
cenciájaként. Ami sokatmondó: a lepecsételt fenék 
fényképe önállóan is funkcionál, jóllehet a művész 
képével párosítva még egy elemet tartalmaz a nő 
lehúzott alsóneműjének alakjában, ami a művész-
nek a jelentés szempontjából fontos gesztusát 
tartalmazza. Tót Mocskos esők című könyvecskéjé-
ben található munkája inkább a művész távollétét 
hangsúlyozza, bár a felirat — „Örülök, ha az esőm-
ben láthatlak, szerelmem” — megidézi az alkotót 
mint a nyilatkozat alanyát. A maszturbálás tehát 
a művész megnyilatkozásának a területén játszó-
dik le. Megnyilatkozása törvényesíti az e területen 
kívül tiltott szexuális praktikákat, amelyeket Tót 
egy egész sorozatban ábrázol — csoportos közö-
sülést, leszbikus szerelmet. Itt azonban a szerző 
precedens nélküli fogást alkalmazott. A művész 
‘territoriumán’ levő nő és a Tót közötti határ úgy 
van meghatározva, hogy maga az alkotó e terü-
leten kívül tartózkodóként jelenik meg, mégpedig 
a politikai rendszer által bevezetett tilalommal 
megszabott térben. E határt a két fénykép illesz-
kedésének a vonalánál sokkal nyomatékosabban 
jeleníti meg az esőfal határa, amely nem terjed 
ki Tót fényképére, azt sugallva, hogy a művész — 
mint beszélő alany — számára saját beszédgyakor-
latának területe nem hozzáférhető. 

***

K i s s é  s é r ü l t  d i a l e k t i k a
Erotikus témákhoz nyúlt műveiben Major János 
is; Antal István enigmatikus megállapítása szerint 
képein eljutott „a szexualitás és az erotika filozofi-
kus képi megjelenítéséig”.16 Körner Éva pedig, aki a 
Major munkásságának szentelt írásában hangsú-
lyozta, hogy a zsidó származású művész mun-
káinak pornográf és antiszemita jellege művészi 
stratégiájának része volt, cikkét a következő kér-
déssel zárta: „lehet, hogy nem ártana odafigyel-
nünk Major János filozófiájára?”17 Ezt a szerző az 
atipikus dialektika kategóriáival jellemezte, misze-
rint Major a tézist a maga eredeti, az egyszerű 
antitézistől különböző módján tagadta.18

Major filozófiájának kutatása során gyümölcsöző 
lehet, ha összevetjük a művész 1969-ben készített 
önarcképét Eörsi István (költő és drámaíró, Lukács 
György tanítványa) más jelentéssíkon mozgó, de 
a művész módszere szempontjából is lényeges, 
bizonyos szabályszerűséget leíró megjegyzései-
vel. A Gombrowicz homoszexualitásának szentelt 
elmélkedéseiben Eörsi leírja találkozását az 1980-
ban a magyar Pen Club meghívására Budapestre 
érkező Allen Ginsberggel. Eörsi fejtegetéseinek 
az alapja az a gesztus, amikor elfordította fejét 
az általa imádott Ginsberg elől, aki beszélgetésük 
végén szájon akarta csókolni. Ez a mozdulat az író 
szégyenének, a szégyen pedig elemzésének tárgya 

16 Antal István: „A Wound Here, a Favour There”. In: Erotika 
és szexualitás a magyar képzőművészetben / Erotics and 
Sexuality In Hungarian Art, szerk. Andrási G., Független 
Képzőművészeti Műhelyek Ligája, Budapest, 1999, 119. oldal
17 Körner Éva: Avantgárd — izmusokkal és izmusok nélkül. 
Válogatott cikkek és tanulmányok, MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet, Budapest, 2005, 431. oldal
18 Ibidem.

lett. Eörsi úgy ír a homoszexualitásról, mint a lázadás egyik formájáról, arról a titkos  
szféráról, mely mindenkit kibillent önazonosságából, aki a hatókörébe kerül.19 A szerző 

— Ginsberg dalát idézve és kiindulva a szexuális orientáció összetettségéből — az iden-
titás szerkezetét a „just a little bit” elve szerint határozza meg. Azonban mind az 
elemzés, mind az alapelv utal olyasmire is, amiről Eörsi itt nem ír: a politikai orientáció 
bonyolultságára, amely Eörsi mindkét mesterére, a kommunizmus felé ellentmon-
dásos rajongással forduló Ginsbergre és Lukácsra is jellemző volt. Ginsberget — aki 
elragadtatva nyilatkozott a kommunizmusról — szívesen meghívták a szocialista 
blokk országaiba, azonban a szólásszabadságra való utalásai és forradalmi nézetei 
nagyon kényelmetlenek voltak a hatóságoknak. A politikai nézeteit állandóan visz-
szavonó Lukács románcát a kommunizmussal pedig mind a mai napig nem értékelik 
egyértelműen.20 
Ez a csekélység (a „just a little bit”), ez a kis ambivalencia rejlett Major művészeté-
nek ellentmondásossága mélyén is. Ehhez jó példa a művész Önarcképe (1969), másik 
címén: „Akiben a férfias erő mellett nőies szelídség van, az a birodalom mintaképe”.  
A művész a címben megadja az idézet forrását, mely nem más, mint Lao-ce Tao-te-
king-jének huszonnyolcadik fejezete. A Maurer Dórához hasonlóan grafikusként is 
képzett Major munkája a művész önarcképét mutatja, amely az idézet szó szerinti 
jelentésének értelmében a férfi és női nemi jellegek kompilációját képező test ábrá-
zolása. A karikatúraszerű fej a művész perspektívában ábrázolt testével áll ellentét-
ben. Az adott perspektíva okozza a látszólag csökevényes formájában bemutatott 
test természetes arányainak, és a művész óriási, tipikusan zsidó vonású, a rajzsík 
deformálásával hangsúlyozott orrú fejének torzulását. Az alaknak mind a kezét, mind 
a lábát alig sugallják a ceruzavonalak. A férfi nőies keblei csak azért alakulnak át a váll 
és hónalj formájává, hogy megformálhassák a Superman egyedi képregényalakjának 
vizuális kódjára emlékeztető köpenyét. A férfi testének alsó részét definiáló vonal 
egyfajta fenék/csípő formát alkot, mely groteszk módon csúfot űz a szemmel: láb/
pénisz formává alakul át. A leírt testrészek kettős denotációja az escheri proveniencia 

19 Eörsi István: Mój czas z Gombrowiczem, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Varsó, 2005, 
126-127. oldal
20 L. Kołakowski: Główne Nurty Marksizmu [Część III — Rozkład], op. cit., 301-312. oldal
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0perspektivikus trükkjeinek szakavatott alkalmazásával elért optikai csalódás eredmé-
nye, ami pedig — amint arra Andrási Gábor rámutat21 — Major alkotómunkájának lénye-
ges eszköze. Mindamellett a címben alkalmazott idézet sokkal jelentősebb kulturális 
és vizuális forrásra hivatkozik. A művész sziluettje a görbülete és formája révén az 
egység férfi aspektusát vizualizáló jangra, a kínai filozófia jin és jang szimbólumá-
nak egyik részére utal. A művész mulatságos, egyszersmind jelentőségteli módon a 
rajzon belül jelöli ki a jin kisebb körének helyét, a szemüveg keretén belüli részt meg-
hagyva mint a papírlap egyetlen, ceruzával nem érintett felületét. Az a tény, hogy 
a jin lényegét a művész szemének szánt részre helyezi, autotelikus dimenziót ad a 
munkának: rámutat az ellentétek harmóniájára, így a mű papír-kitöltés segítségé-
vel történő megalkotására, miközben visszautal az itt inaktívvá tett látásra mint az 
erotikus élvezet és hatalom eszközére. Major tehát kiválasztott hősként mutatja be 
magát, aki mintául szolgál az uralkodóknak, hatalmának egy részét átadja, tudatában 
annak, hogy a saját struktúrája nem homogén. A művész által munkája síkján vizuali-
zált, továbbá alkotómunkájában megvalósított és a világnézetében is visszatükrözött 
jelentéktelenség egyben a marxista Totalität megzavarása és — ehhez kapcsolódóan — 
a dualizmus marxista értelmezésével folytatott vita is. 
Figyelemre méltó sorozatot alkotnak Major 1970–71-ben temetőkben készített sír-
fényképei is. A sorozathoz tartozik a művész egyik legismertebb munkája, amelyhez 
szöveget is készített (Kubista Lajos síremléke). Nem kevésbé érdekes azonban az a 
kifejezetten erotikus témájú fotó, mely egy párt ábrázol nemi aktus közben. A néző 
számára nem világos, a művész hogyan érte el a hatást, amelyről Andrási Gábor azt 
írja, hogy „a blaszfémiával kacérkodik”.22 A változó képélesség alapján feltételezhető, 
hogy a csoportot különböző síremlékek részei alkotják. A jelenet egyértelműségét és 
erotikus jellegét az is megerősíti, hogy a síremléket ágak takarják, ami a szemlélő-
ből leselkedőt csinál. Valójában a néző nem ártatlan. A művész által rákényszerített 
nézőpont miatt a néző hibásan értelmezi a valódi térviszonyt. A két kőalak szexuá-
lis kapcsolata tehát a szemlélő tekintetében, az ő távlatából zajlik. A nonszensz és a 
tekintélyrombolás a kép nem immanens jellemvonása. Ezt az Eschertől vett fogást 
alkalmazta a művész azokban a grafikai munkáiban is, melyeket a hatvanas években, 
és később — a művészeti tevékenységében tartott hosszú szünet után — a kilencve-
nes években készített. 
A médium változásával olvashatóbbá válik ez a művészi technika. A munkák előteré-
ben lévő alakok a síkok közötti viszonyoknak köszönhetően kölcsönhatásba kerülnek 
a háttérben levő alakokkal. A hegedűvirtuóz vonója az imádkozó, meztelen nő szobrá-
nak intim szférájába nyúl, túllépi nemcsak a síremlékeket elválasztó távolságot,  
így érezteti, hogy a síremlékek eltérő státussal bírnak, nem osztoznak közös síkon.  
A művész egy másik munkájában másfajta eszközökkel éri el az érzéki csalódást: egy 
groteszk architektonikus elemet, egy zárókő figurát mutat be, amely a másik épület 
ablakából kihajoló nő fenekét nyaldossa. Körner Éva Major művészi eljárását a „koin-
cidencia” fogalmával írja le, azt írva, hogy a művész „kihasználta e nagy rendszer kis 
hibáját”.23 Ez a szakkifejezés rendkívül találóan és több síkon határozza meg Major 
œuvre-jét. (…)
Major János egyik legérdekesebb munkájának mottóját Albert Camus Sziszüphosz 
mítosza című művéből veszi, mely szerint „a csúcsokért vívott küzdelem maga elég 
ahhoz, hogy betöltse az ember szívét”. A művész a véletlen egybeesések egész 
sorát használja benne, politikai jelentést kölcsönözve a nagy rendszer kis hibájá-
nak. Major a politikai „just a little bit”-et itt egzisztencialista értelemben használja, 
továbbá a magyar nyelv adta lehetőségekre, szójátékokra épít, így „csúcsra jutni”, 
valamint a „betölteni” kifejezések kétértelműségére. A Camus szavaiból hiányzó 
jelentéseket a művész a vonásait viselő, maszturbáló férfi ejakulációját ábrázoló 
munka vizuális rétegében és a képhez fűzött kommentárban adja hozzá a műhöz, 
amely utánozza a camus-i idézet dallamát, miközben csaknem homofón szavakat 
és megfogalmazást használ. Major a „csúcsot” „csöcsre”, az „elég ahhoz”-t „elég az 
hozzá”-ra cseréli, Camus mondatát kommentálva: „elég az hozzá, neki már betelt”. 
A munka finom politikai-erotikus játékát a látvány, egy ötágú csillaggal díszített 
épület teteje egészíti ki, amelyre a „véletlen folytán” tekint a maszturbáló művész. 
A koincidenciák sorát a művész szignójának közvetlen szomszédságában elhelye-
zett Dávid-csillag teszi teljessé, amelybe ötágú csillag van rajzolva. Major műve  
a marxizmus által sugallt, a „történelem vége” állapotra vonatkozó ironikus állás-
foglalás. Ez a „történelem vége” ad jelentést a jelen idő küzdelmének, amelyet 
Major „sziszüphoszi munkaként” határoz meg, az utópia nyelvi jellegére utalva.  
A Camus írásában következő, itt nem megjelenő mondat — „Sziszüphoszt boldog-
nak kell elképzelni” — ironikusan egészíti ki a mű üzenetét. 

21 Andrási Gábor: The Eighties: The Avant-Garde is Dead, in: Andrási Gábor — Pataki Gábor — Szücs 
György — Zwickl András: The History of Hungarian Art in the Twentieth Century, Corvina, Budapest, 1999, 
241. o.
22 Andrási: The Seventies, in: Andrási ..., op. cit., 204. o.
23 Körner: op. cit., 430. o.

Antal István Major tevékenységét úgy határozta 
meg, mint a klausztrófóbiás világérzés megjele-
nítését.24 A hozzáadott csekélység, „a little bit”, a 

„nagy rendszer kis hibáira” való rámutatás nem azért 
avatja botrányhőssé a művészt, mert a politikailag 
helyes állásponttal áll szemben, hanem azért, mert 
cáfolja a dialektika linearitását és célszerűségét, 
valamint a benne foglalt struktúra homogenitását, 
amely épp az egyneműséget tagadó oppozíció révén 
próbálta legitimizálni önmagát. 

A  p r o p a g a n d a  t e s t e 
A Pécsi Műhely egyik legfontosabb alkotója 
Halász Károly, akinek műveit gyakran a body 
art körébe sorolják.25 Halász számos, fényképek és 
filmek formájában dokumentált akciót valósított 
meg a hetvenes években, miközben megkísérelte 
megszakítani és átdefiniálni a médiummal, a tele-
vízióval szembeni kényszerű, passzív szerepet.  
A művész „némasága” fontos aspektusa volt a 
televízióhoz mint a politikai propaganda médiumá-
hoz való viszonyának: a televízió erős nyelvi jelle-
gére mutatott rá. 
Halász a televízió üres dobozában két tükröt állí-
tott fel olyan szögben, hogy az így nyert „tele-
víziós kép” — a táblákat összekötő vonallal 
vízszintesen megosztva — a készülékhez közeledő 
művész testének csak felső, illetve alsó részét 
mutatta. A művész testének torzulása a televízió 
mint a test görbe tükörben látott képének értel-
mezését sugallja. A képmás töredékessége a test 
feldarabolásaként is olvasható; Piotr Piotrowski 
kifejezésével élve sajátos „testművészet-szi-
muláció”-ként jelenik meg.26 Itt a művész olyan 
mértékben alkotó csak, mint a test felett uralkodó 
propagandamédium, melynek működési mechaniz-
musát szimulálja a művész. Szétszedi tehát  
a tévékészüléket, megfosztja közvetítő funkció-
jától, csak azért, hogy bizonyítsa: őt nem lehet a 
televíziós műsor formájában megjelenő valóságtól 
elszakítani. Halász testének tévéképernyőn megje-
lenő darabjai egységes képet alkotnak, ez a kohe-
rencia azonban nem a képet összeállító alanyból, 
hanem a keret egyesítő funkciójából fakad.  
A kép „vételének zavarai” az alany tevékenysé-
geként jelennek meg; az alany maga rokkantnak, 
komikusnak vagy törpének látszik, ez azonban 
nem befolyásolja a hordozó iránti kritikáját. 

Te m e t e t l e n  h o l t t e s t
Konkoly Gyula műve, melyet az 1969. évi máso-
dik Iparterv-kiállításon mutatott be, különféle 
címeket kapott egyes tanulmányokban: Emlékmű; 
Októberi emlékmű, 1969. október 24., Emlékmű 
(Onánia modell 1.)27 A művész vattába csoma-
golt és gézzel beburkolt jégtömböt helyezett el 
az emelvényen, amely — olvadás közben a néző 
számára láthatatlan káliumpermanganáttal reak-
cióba lépve — a gézen véres nyomokat, a padlón 
pedig vörös tócsát hagyott. Sturcz János és Keserü 
Katalin műelemzései a művész munkája szem-
pontjából rendkívül fontos vonatkozási pontot 
vezetnek be, amikor arról beszélnek, hogy a mű  

„a háborús emlékművek valóságára összpontosítja 

24 Antal: op. cit. 118. o.
25 János Sturcz: The Deconstruction of the Heroic Ego. 
Budapest, Hungarian Unuversity of Fine Arts, 2006, 28-29.o. 
26 P. Piotrowski: op. cit., 390. o.
27 Keserü: Variations on Pop Art..., op. cit., 48. o., 168. o. A 
magyar neoavantgárd első generációja 1965–72 / Die erste 
Generation der Ungarischen Neoavantgarde 1965–72, szerk.: 
Reczetár Á., Szombathelyi Képtár, Szombathely, 1998, 142. o.
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a figyelmet”, illetve „az igazságra vonatkozó kétség drasztikus kifejezése, nyilatko-
zat a soha nem vérző emlékművek örökkévalóságáról”.28 Konkoly munkája ugyanakkor 
létre is hozza az abban az időben megvalósítatlan és megvalósíthatatlan emlék-
művet, azaz miközben kétségbe vonja, hogy a véres történelmi korszakot adekvát 
módon egy emlékmű formájában lehet megjeleníteni, éppenséggel egy megfelelő for-
mával utal a tizenhárom év elteltével már történelemmé váló korszakra. Ezt tükrözi 
az emlékmű fekvő alakot idéző formája is. A néző szemmagasságában elhelyezett 
tömb vízszintese egyaránt utal az emlékműre és az emberi testre, a halál jelenté-
sét kölcsönözve a vízszintes elrendezésnek. A horizontális elrendezés és az emberi 
test nagyságú tömb ellentétben áll az emlékművek szokásos vertikalizmusával és 
monumentalitásával. A mumifikálásra emlékeztető gézbe bugyolálás, valamint a jég 
használata azt sugallja, hogy az olvadás itt az eddig őrzött, de temetetlen holttest 
bomlását jelenti. A vérzés az olvadási folyamat eredménye, mely a Konkoly által 
használt kémiai eljárásból következik. A temetetlen holttestek — akik nem képesek  
a történelembe bekerülni —,  
továbbra is jelen vannak. A vérzés ugyancsak befejezetlen folyamatként jelenik 
meg, így a tömb az élő test és a hulla közötti állapotban van. A művész még kétszer 

— 1994-ben Poznańban és 1998-ban Szombathelyen — megvalósított munkája volt, 
hogy kihasználta, és volt, hogy nem azt a benne rejlő lehetőséget, hogy az Emlékmű 
a szó szoros értelmében nyomot hagyjon a jelenben is (azzal a döntéssel, hogy a csö-
pögő szobor alá helyezett-e tartályt vagy nem). Utóbbi esetben a „vér” szó szerint 
bemocskolhatta a kiállítás látogatóit, arra kényszerítve őket, hogy „véres” nyomokat 
hagyjanak maguk után. (A mű ezen aspektusa révén feszültségteli kapcsolatban áll 
Maurer Dóra alkotásával, a Privát május 1-jei felvonulással.)
A Konkoly-mű valósága ily módon a jelképes szférával keveredik. A munka rámutat a 
kivérzés pillanatára is, mely a jégtömb elolvadásával egyenlő. A kommunista korszak 
lehetséges, sőt egyenesen elkerülhetetlen történelmi síkra történő helyezésével a 
történelem marxista értelmezésével szemben hat. A sors iróniája, hogy a művész 
kezdeményezte folyamatot felgyorsították a hivatalos hatalom küldöttei, akik az 
Emlékművet úgy semmisítették meg, hogy annak jelentésszférájába kapcsolódtak,  
a mű megégetése/elolvasztása révén. Ez a fölöttébb sokatmondó gesztus egyben  
a cenzúrát is jellemzi, mely képtelen megérteni a művészi nyelvet, illetve elvonatkoz-
tatni a nyelvtől általában. 

A testről szóló diskurzus rendkívül fontos szerepet játszott a magyar neoavantgárd 
művészetben, az viszont, hogy ugyanez hiányzik a magyar művészettörténeti iroda-
lomból, nem kevésbé szimptomatikus. A magyar szakirodalom a hetvenes évek műve-
inek lehetőleg hézagmentes osztályozására törekedett az egyes izmusok kereteiben 
belül, s úgy tűnt, hogy ezzel legitimálhatja azok műalkotás-voltát. A művészettörté-
netnek ez a stratégiája (mely a művektől politikai semlegességet követelt vagy csak 

„kényszerből” fogadta el politikai mivoltukat) azt a paradox helyzetet idézte elő, hogy a  
különösen veszélyes művek eltűntek a stilisztikai kategóriák özönében, és ily módon  
a művészettörténet megismételte a kommunista cenzúra gesztusát. 

28 Keserü, Variations on Pop Art..., op. cit., 36. o.
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2007 óta a tanév egyhetes ún. 
bútorworkshoppal kezdődik az 

Intermédia tanszéken, ahol  
a hallgatók egy szakember,  

2008-tól Rácz Lőrinc, segítségével 
megfogalmazzák a közös teret illető 
elvárásaikat, és ennek szellemében 

megtervezik és kivitelezik  
a szükséges bútoraikat. Így készül-

tek asztalok, szekrények, polcok, 
függönyrendszer, stb. Idén szeptem-

berben, többek között, az épület tera-
szát építették át, aminek azóta  

Intermédia Balkon a neve. 
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