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• 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 kez-

deteiről Sturcz János megállapítja: „A társadalmi, politikai és kulturális esemé-

nyek állami felügyeletének eredményeként ez a folyamat (…) csak részben jelent 

meg Magyarországon, vagy egyáltalán nem jelent meg. Mivel a body art lénye-

gében a legérzékenyebb a társadalmi-politikai kérdésekre, magyarországi törté-

nete visszatükrözi azt, hogy mennyire elzárt volt ez a társadalom”.1 A szerző azzal 

folytatja, hogy a magyar body art differenciálódása nem felelt meg a nyugati-

nak, és több aspektusa soha meg sem jelent Magyarországon, hozzáteszi azon-

ban, hogy mindez fordítva is igaz: jellegzetesen magyar jelenségeknek nincs meg-

felelőjük 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 kezde-

tekkor — azaz a hatvanas évek végén — az határozott meg, hogy olyan művé-

szeti irányzatok szerint tájékozódott, amelyek nem fordítottak figyelmet a test-

tel kapcsolatos, átmeneti művészeti formákra. Jellemző, hogy miközben a kor-

társ diskurzus nem nélkülözheti — és tulajdonképpen nem is nélkülözi — a test 

fogalmával kapcsolatos szavakat, mégis arra ítéltetett, hogy ne a kor művésze-

tére magára, hanem az akkoriban kötelező érvényű diskurzusra utaljon, és ezáltal 

megismételje az akkori hibákat és kihagyásokat. A dolgok mélyére ásva azonban 

óhatatlanul megtaláljuk a gyökereket. Sturcz írása, melyből kitetszik a testmű-

vészetről szóló diskurzust alkotó irodalom alapos tanulmányozása, fontos művek 

egész sorát hagyja figyelmen kívül csak azért, mert azokat egykor a művésze-

tet kategorizáló fogalmak közé szorították és kíméletlenül beolvasztották, meg-

fosztva 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 hézagmen-

tesen kitöltötték a body art fogalmával, valamint a vele kapcsolatos terminusok-

kal kapcsolatos szótárt, a hézagok hiányának oka a művész különleges személyi-

sége 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 legfigyelemremél-

tóbb könyve, „Az élet máshol van” 1969–70-ben, a forradalom után és az emigrá-

ció előtt, rövid hazai tartózkodása alatt született. „A költő onanizál” című fejeze-

1  János Sturcz, The Deconstruction of the Heroic Ego, Budapest: Hungarian University of Fine Arts, 
2006, 20. 
2  Ibidem

tet a szerző az onánia mélyreható stúdiumává 

teszi, amely azonban mint autoszexuális prak-

tika marginalizálódik a fejezet szerkezetében 

és tartalmában, helyet engedve a főhős, Jaromil 

éretlenségét a hirdetett nézetek érettségével 

kiváltani szándékozó nagylélegzetű gondolat-

menetnek. Kundera hősének éretlensége — ami 

a gombrowiczi hősökéhöz hasonlóan krónikus 

jellegű — összességében arra a hitre korlátozó-

dik, hogy „az élet máshol van”, és így a masz-

turbáció gyakorlása a fiú által kivetített, érett 

nemi aktust imitáló előkészületként jelenik meg. 

Fájdalmasan érzékelt saját éretlensége kész-

teti Jaromilt egy „kölcsönvettnek”3 vélt nyelv 

használatára, az értelmiségiek és a kommuniz-

mus számára idegen világába szóló belépőként. 

Miközben nyelvét és testét egyaránt mecha-

nikusan teszteli, a fiú igyekszik felébreszteni 

magában a női test jelenlétének és annak a való-

ságnak az ábrándját, amelyről nyilatkozni próbál. 

A Kundera által ábrázolt onánia jellegzetesen 

mutatja meg önmagát és saját — kölcsönzött-

nek vélt — nyelvét, mint a struktúra egyik ele-

mét, mely csak egy igazinak tekintett aktusban 

teljesedhetne ki. A jelentés — nyelvi és szexuá-

lis — szférái összeolvadnak a szövegben. A fiú 

elragadtatottsága (mikor egy pillanatra lemond 

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 

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.
4  Ibidem, 110.
5  Ibidem, 133.
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ráébreszti, hogy volt iskolatársa, a rendőr az általa kívánt valóságban él (hozzá-

férve a rádió „másik”, nyelven kívüli oldalához), és mint férj és apa jogosult a sze-

xualitásnak 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 — értelmében válik ésszerűvé a 

szubjektivitás, a textilipari gép tőke lesz, a szexualitás pedig a természetes sza-

porodás feltétele — a marxista filozófia nem különbözik a gyakorlattól, a nyelv 

pedig a valóságtól. 

A testiség kirobbanása tehát politikai jellegű, a struktúra elleni aktusként jele-

nik meg. A test diskurzusa lényegében azért politikai, mert elszigeteli a testet a 

struktúrától, kétségbe vonva azt a totalitást, mely igyekszik a testet, más alak-

ban, újra integrálni. Magyarországon csak nyíltan politikai és pornográf munká-

kat 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.

„Autisztikus” közlés

A cenzori gyakorlatként értett cenzúra Hajas Tibort az aczéli „tiltott” kategóri-

ához való többéves 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 érté-

kelte művészetének radikalizmusát — egy ilyen radikális művészt az autoritárius 

rendszer nem sorolhatott a „tűrt” kategóriába. A szabályozás másrészt a kriti-

kai kommentárra is vonatkozott, kikényszerítve, hogy hallgassanak Hajasról.  

Amikor a cenzúra megszűnt, a művész rehabilitálására kötelezett művészettör-

ténet 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 legfontosabb magyar művé-

szettörténész, Beke László így írt: „Hajas Tibor életét és alkotásait visszahívni, 

ez sértés lenne — felkavarná azt, ami nyugalomban van, megkárosítaná azt, ami 

egységet alkot, osztályozná az osztályozhatatlant és — művészettel való megje-

löléssel — degradálni, ami valami több lett”.7 Hasonló kommentár kíséri a művész 

1986 óta engedélyezett kiállításait , így például a budapesti 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. A művész 

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

autoerotikus és autoagresszív viselkedése  

a Hajas művészi közlésének alapjául szolgáló 

autokommunikációs folyamatból ered. A test-

tel való azonosulás szükséglete által felidézett 

autokommunikációból következik, hogy fon-

tos határövezetet képez a művész és környe-

zete között. A művész oeuvre-jének egyik leg-

fontosabb részét képezik a kiváló magyar fotós-

sal, Vető Jánossal folytatott együttműködése 

eredményeként létrejött fotómunkák. Ennek a 

Hajas haláláig tartó együttműködésnek különös 

jellege volt. Vető nemcsak Hajas művészetének 

rendkívüli művészi tehetséggel megáldott doku-

mentátora, de mindenekelőtt e művészetnek 

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 felvé-

telek a meztelen művészt mutatják maszturbá-

lás közben, összekötözve, lángokkal emésztve, 

bepólyázva, injekciós tűkkel, tapaszokkal, elekt-

romos kábelekkel. Mindamellett az alkotá-

sok provokatív volta és nyersesége nem tema-

tikus készletükben rejlik, hanem kidolgozásuk 

perfekcionizmusában, és a sík erős, majdnem 

ikonikus státusában. A felvételek szerzője Vető, 

aki nem kapott Hajastól semmilyen, a munká-

jára vonatkozó utasítást. A művészek együtt 

készítették elő az inszcenizálást, de együttmű-

ködésük leglényegesebb eredménye volt a csat-

lakozásán vizualizált felvétel felszíne. Ez a fel-

szín átveszi a művészi közlésben Hajas testé-

nek az autokommunikációban betöltött szere-

pét, hozzá hasonlóan kijelölve az „autisztikus” 

világ határát. Innen ered Vető jelenlétének szer-

kezetileg kötött kényszerűsége a közlés létre-

hozásában. A fotós részvétele nem volt tisztán 

technikai, a szükségességnek művészeti jellege 

volt — az „autisztikus” közlés határfelületét 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 készí-

tett felvételeket is kiválogatta jóváhagyás előtt. 

A felvételek felülete ugyanolyan kezelésben 

részesült, mint a művész teste az akció során.  

A Képkorbácsolás című sorozatban felhasz-

nálta a magnézium-lángokat a fényképet 

égetve, a Felületkínzás sorozatban a negatívot 

is elpusztította. A szimptomatikus cím —  

Felületkínzás — mind a test, mind a fotó felü-

letére vonatkozik. Hajas művészetét ele-

mezve Piotr Piotrowski rámutat a performansz 

rendkívül erős hatására, amely reális ingerek 

révén képes volt a testművészet szimulációja-

ként működni.8 A szerző éppenséggel kiemeli 

a performansz elsődleges voltát a valósággal 

8  P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w 
Europie Środkowo — Wschodniej w latach 1945–1989, Poznań: 
Dom Wydawniczy Rebis, 2005, 390-391.
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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 megvál-

toztatása néllkül, téved; nincs tudatában annak, hogyan szolgál a médiumnak, 

amelyet vezérelni akar…”9 Hajas Tibornak a fényképészet iránti művészi érdek-

lődését kísérő elgondolása mutatja, hogy a művész autokommunikációjának 

keretében elkezdett önmegsemmisítő cselekvések csak a művész testét az 

alkotás felületére transzponáló közlésben érintik a halál fogalmát. (…)

Hajas akcióiban az „autizmus” eleme észrevehető a művész-performer nézők-

től való szándékos elzárkózásában. 1976-ban Hatvanban az „expozíció. fotó/

művészet” kiállítás megnyitóján megvalósított, Beke László által „pre-

performance”-nak10 elnevezett akció alatt Hajas krétával megrajzolt 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 nélküli genti 

performansz alatt pedig a művészt drótkerítés választotta el a közönségtől . 

A művészt és a közönségét elválasztó határ vizualizációjának rendkívül erős pél-

dája volt 1978-ban a varsói Remont Galériában megvalósított Dark Flash11 című 

performansz, amely alatt a mennyezetről a csuklóira kötött zsinóron függő Hajas 

a művész fokozatosan bekövetkező ájulását néző közönséget fényképezte, amíg 

a fényképezőgép ki nem esett a kezéből és a művész eszméletét nem vesztette. 

A művész performanszait elemző Szabó Júlia vette észre, hogy Hajas a lenti  

„rejtett kockázat” elemeit tapasztalta meg a „fizikai és lelki túlélés” lehető-

ségeit vizsgálva, éppenséggel — saját életét kockáztatva.12 John P. Jacob Hajas 

performanszairól az aktív „nyílt szöveg” kategóriáit használva, és azokat a „teo-

lógiai” lezárással jellemezhető szövegekkel13 ellentétesen szemlélve ír. Ez a „nyílt-

ság” mégsem egyértelmű Jacob szövegében. Egyrészt a befejezés hatalmát a 

résztvevőknek átadó, a kockázatot testükre továbbító és végül a közönséget a 

passzivitás megtörésére késztető művész alkotásainak immanens sajátja, más-

részt 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 zárt-

ságát 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 lényeges, mert a művész politikai állásfog-

lalásának a problémáját érinti, amelyről még lesz szó. Hajas kétségtelenül nem 

volt zárt szövegek szerzője a Jacob által elfogadott értelemben, de érdeklődésé-

nek alapvető tárgya a performert és a közönséget elválasztó sík vizualizációja 

volt, valamint ezt a síkot az állóképesség határáig feszítő műveletek. A passzív 

közönség fényképezése az említett varsói performanszban ezen sík vizualizáció-

jának egyik legérdekesebb módja. 

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 gyermekért küzdő 

nőknek ki kell ezt a gyereket húzni.(…) A múzeumi padló lapos felületén meg-

rajzolt, fizikai akadályt nem képező krétakör mégis az egész teret strukturálja, 

kétségbe vonva annak eddigi megszervezését. A művész „autisztikus” közlési 

9 Beke László — Vető János: „Photograph as Medium of Fine Art”, Hajas Tibor 1946–1980. 
Emlékkiállítás / Memorial Exhibition, szerk. Kovács Péter, Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1987, 
számozatlan oldalak
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. Emlékkiállítás..., op. cit.
13  J.P. Jacob, Recalling Hajas, [online], [hozzáférés: 2007. február 2.], Internet hozzáférés: http://www.
ligetgaleria.c3.hu/CafeHajas.htm.
14  Ibidem.
15  Ibidem.

síkjának a variánsát képezi, amelyet a „pre-

performance”-ban még a szemét eltakaró ruha-

darab, valamint az a fényképezőgép konstituál, 

amellyel a „megvakított” Hajas felvételeket 

készített. A művész tehát nemcsak elszigeteli  

a testét, miközben vitatárgyként határozza 

meg, de saját látásának a funkcióját is átadja a 

fényképezőgépnek. Ennek a gesztusnak példát-

lan jelentősége van. A háromdimenziós valósá-

got a fotó két dimenziójára redukálva a fényké-

pezőgép megjeleníti és tárgyiasítja a látásnak 

és a környezetnek a szem retináján megjelenő 

képre való redukálás funkcióját. A szem felülete 

a testhez hasonló határhelyzetnek felel meg — a 

néző szemének részét képezi, de a rajta megje-

lenő kép a környező valósághoz tartozik. Ebben 

az értelemben a szem elárulja a nézőt, a való-

ság pedig, a hozzá tartozó szemsíkon elhelyez-

kedve elveszíti külső voltát. Ezért a megvakí-

tott művész által tartott fényképezőgép a látás 

funkcióját ismétli - elszigeteli a művészt, és a 

határsíkot rekonstruálva az akció során létrejövő 

„autisztikus” közlés elemévé lesz. (…)

Meztelenség mint az egyenruha hiánya

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 állít-

ják 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 mozdulat-

lanná teszik a nézőt az első pillantás után és 

stabilizálják őt a kép előtt — szó szerint és jel-

képesen is — a mozdulatlanság helyzetében, 

amelyet egykor megvetett, de amelyet most 

mint sajátját, nem hagyhat figyelmen kívül. 

Méhes kompozíciói nem engedik meg a néző-

nek még ezt az „első szempillantást” sem, mivel 

ezt megelőzi a „látszólagosság”. A műalkotás 

vizuálitása nem teszi lehetővé az „első pillan-

tás” ártatlanságát, mivel látszattal terheltként 

jelenik meg. A beállítás fesztelensége csak lát-

szólagos, csak a médiumra vonatkozik: a cso-

portkép 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 fényké-

pet. A képkocka nem szelektál teret, inkább 

annak a térnek elsődleges korlátozása, amelybe 

a modellt állók igyekeznek benyomulni.  
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Ez a pózolás azonban kettős: a pózolók azt  

színlelik, hogy a fürdés műveletét nem sza-

kították meg; közelednek a fotóshoz, a víz-

ből nem emelkedve ki. A pozíciójuk kényelmet-

lensége — behajlított térdük — kényelmet biz-

tosít a fotósnak, akinek nem kell bemennie a 

vízbe, hogy elkészíthesse a távolság jeleitől lát-

szólag mentes felvételt. Mindamellett a fotós 

nemcsak nem megy bele a vízbe, de még nem is 

ereszkedik a felületéhez: a fürdőket madártáv-

latból fényképezi. A beállítás látszólagos fesz-

telensége által kivívott feszültség nem marad 

kizárólag a mű sajátja, hanem megtestesül, szó 

szerint, a néző testében. A szemmagasság-

ban felfüggesztett munkák a néző helyét „a víz-

ben” jelölik ki, alsó — a víz felületének határa-

ként olvasható — peremük határait a néző test-

magasságához való relációba helyezve egyszer-

smind meg is cáfolják ezt a sugallatot a madár-

távlat által. A nézőtől megtagadják tehát a 

fotós/alkotó nézőpontjához való jogot. A néző 

teste ki van szolgáltatva a repressziónak, mert 

nem tud megfelelni a nézőre ráerőltetett nézés 

követelményeinek. A komfortérzetet csökkenti 

még az is, hogy a fényképezettek játékának 

(pózának) itt kettős értelme van. A „nem pózo-

lást” 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 fényké-

pezés kedvéért 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 tudathasa-

dása 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 „mun-

kahelyi” volt, és a „munkahely” gondoskodott 

arról az útlevelekkel kapcsolatos korlátozások 

révén, hogy az üdülésnek csakis az ő területén 

legyen helye. Innen a „szabad” idő „magánjel-

legének” 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 mesterséges és for-

mális mosolyaik, nem magánjellegű. Ezek az 

emberek kvázi „hivatalosan” vannak itt. A néző 

ismeri őket a „munkahelyek” alkalmazottainak 

számos ábrázolásáról. Egyes nők fejkendői  

a munkahelyi fejfedőkre emlékeztetnek. A töb-

bieknek 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 testisé-

gét és adja át magát a pihenésnek. Jóllehet ez a demonstráció nem jár eredmény-

nyel, mert a kötelességét megszegő férfi nem fér bele a képkockába: a kép felső 

pereme levágja a fejét, megfosztva testet az alak funkciójától. A férfi közvet-

len szomszédságában társalgó nők csoportja látható; ketten elfordulva, egymás 

felé hajtott fejjel suttognak. A fejeknek a lencsével ellenkező irányba fordítása 

a nőket oppozícióba állítja, és ugyanilyen funkciót ad a beszélgetésnek is. Annak 

ellenére, hogy a fotóstól való elfordulás a nők fényképről való lemaradását ered-

ményezte, ez az elfordulás hangsúlyozza a helyet, ahol az álló férfinak köszönhe-

tően lelepleződik a fénykép: rámutat az alakokat körülvevő víz mélységére. (…) 

Méhes hiperrealizmusának nyelve eredeti módon merít a szocreál nyelvéből a 

jelentés megteremtésében. A művész munkáit — csakúgy, mint Lakner pop 

artosként meghatározott műveit vagy Nyári hiperrealista munkáit — nem lehet 

kizárólag a nyugati irányzatok eszközeivel megvalósított társadalmi szatíra 

kategóriáiban elemezni. A szocreál, a művészek vizuális memóriájának lényeges 

összetevőjét képezve, befolyásolta a pop-art és hiperrealizmus nyelvének fogad-

tatását és formálódását Magyarországon. 

Marx olvasása esőben 

A szexuális és a politikai szféra közötti feszültség volt Tót Endre érdeklődésé-

nek a tárgya. Tót ügyesen alkalmazta művészeti találmányait, univerzalizmusu-

kat tesztelve, a jelentések új területének körülhatárolásában. 

A művész TÓTalJOYS logójának az értelmezése az androgün, kétfejű lényt ábrá-

zoló rajzmunka. A lénynek női keble és pénisze van, két keze lefelé lóg, és az 

újságpapírból készült nyilakból álló tenyereivel mutatja az egyes számban megfo-

galmazott feliratot, a művész logóját: TÓTalJOY. A feliratra mutatás a sík rendjé-

ben mégis a péniszre mint az öröm egyetlen forrására mutatással zajlik le,  

a művész alkotómunkájában ritkábban fellépő felirat-formulával. 

A TÓTalJOYS sorozatban a művész pótörömeit definiáló műveletek között Tót 

Endre női bugyikat 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 kétszeresen is provokatív. A Tót által kimutatott elégedettségnek 

egyidejűleg szexuális hangsúlya van, és az egész sorozat közlésének megfelelően 

Méhes László
Langyosvíz, 1970, olaj, farost, 60 × 80 cm

A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona; © Fotó: Bokor Zsuzsa
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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 — „Örülök, ha pecsételhetek. Tót Endre” — a 

pecsét által kijelölt szexuális zóna szemmel végzett penetrációjára késztetnek, 

ami a művész kielégítést nem nyújtó gesztusának megismétlése. Ekképpen a mű 

definiálja a művésznek a sorozatban kifejezésre juttatott vágyát — a kommu-

nizmus bukását —, azt a szexuális vágy, késztetés jellegével ruházva fel, s ezzel 

határozattan törölve annak világnézeti dimenzióját. A gesztus jelentége Tót zéró-

szövegeinek 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 láthatatlan nemi szerveket, és ezenkívül fon-

tos — mert politikai kontextust idéző — vizuális célzást tesz a művész más alkotá-

saira. A Tót által alkalmazott pecsét második változatában a művész feje helyén 

keresztbe tett sarló és kalapács látszott. Ezek beírása a pecsét kerek alakjába 

azt eredményezi, hogy nemcsak a szovjet zászlóból, de még az 1956-ig érvényes 

kerek, sztálini eredetű keresztbe tett sarlót és kalászt ábrázoló Rákosi-címer-

rel 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 

vágására tárgyakban (lásd: „Pravda” újság, mely 

a kommunista címer magyar zászlóból való kivá-

gásának 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 „Szigo-

rúan 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 feszültsé-

gekkel teli politikai szöveggé változtatja. 

A művész erotikus vagy éppen pornográf szfé-

rában mozgó alkotásainak jelentős száma az 

„esők” sorozat keretében jött létre. Tót 1977-

ből származó, Mocskos esők című művészeti 

könyvecskéje olyan pornográf fényképek egész 

sorozatát tartalmazza, amelyeket a művész — 

aki munkaeszközeként az írógépet használta 

— teleszórt esőt utánzó törtjelekkel. A fekete-

fehér fényképeken megjelenő törtjelek rész-

ben megzavarják a pornográf képek percepció-

ját, nagyított nyomtatási porszemek látszatát 

keltve, ami a képeknek a sokadik másolat jelle-

gét kölcsönzi, és minőségüket a második, ille-

gális nyilvánosságból való származás következ-

ményeként definiálja. A művész által készített 

többi sorozatban az esőnek mindenekelőtt poli-

tikai jelentése van; a „szép idő” propagandájá-

val szembeszálló oppozícióé. Itt az eső a fény-

képek témaköre révén célzást jelent a testned-

vekre (nyál, sperma), és magára az ejakulációra 

mint jelenségre. A művész csakúgy, mint a 

politikai munkákban, felosztja a kép területét 

(jobb eső, ill. 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 öltö-

zött párt ábrázol. A művész azonban esőt imi-

táló jelekkel fedte be ezt a fényképet, ami 

meghatározza annak komikus, Méhes László 

hiperrealista munkáira emlékeztető hatását.  

A fénykép telenyomtatása a társadalmi sza-

tírának politikai csengést ad. Szuggesztivitá-

sával a kép meghatározza a néző percepcióját, 

teljesen megváltoztatja a fotó hangsúlyát azál-

tal, hogy a rossz időnek objektív dimenziót ad. 

Ez befolyásolja az ábrázolt alakok viselkedésé-

nek — mint az uralkodó időjárási viszonyoknak 

nem megfelelő elégedettségnek — az észlelé-

sét. A fénykép egy részét a művész kitörölte,  

a képet lefedő és egyidejűleg az esőjeleket elő-

térbe helyező címkét formálva, amely helyt 

teremt a feliratnak: „tiszta eső”. Az eső tiszta-

sága itt az ártatlanságot jelenti, vagyis a „szá-

Tót Endre
Mocskos esők, 1977, művészkönyv

Tót Endre
I am glad if I can stamp, 1973, papír, fotó, 360 × 231 mm

                       A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona; © Reprodukció: Bokor Zsuzsa
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A test a világ 
összetettségét fejezi ki
Stelarc és Jozef Cseres beszélgetése

 
• Stelarc (eredeti nevén Stelios Arcadiou), az ausztrál származású performer 

az emberi test futurisztikus-művészi augmentációjának1 problémájával foglalkozó 

legmerészebb és leginvenciózusabb művészek egyike. Nevét leginkább a Third 

Hand (Harmadik kéz), a Virtual Body (Virtuális test), a Stomach Sculpture (Gyo-

morszobor), a Fractal Flesh (Fraktálhús), a Ping Body (Pingtest), a Parasite (Para-

zita), az Exoskeleton (Exocsontváz), a Stimbod és — a legmodernebb számítógé-

pes, robotikai, orvostudományi és protetikus technológiákat alkalmazó — Extra 

Ear (Többletfül) című projektek tették híressé.2 Stelarc jelenleg a University of 

Western Sydney és a londoni Brunel University előadója. Tavaly jelent meg a róla 

szóló monográfia a tekintélyes The Massachusetts Institute of Technology Press 

kiadó gondozásában, melyet Marquard Smith, a londoni Kingston University 

tanára állított össze. Erre a beszélgetésre 2007 novemberében, a prágai 

MutaMorphosis című tudományos-művészeti konferencián3 került sor, amelyen 

Stelarc az Alternatív anatómiai architektúrák: Kitolt, üres és hiányzó testek című 

előadásával szerepelt. Eredetileg az A2 cseh kulturális folyóirat számára készült4 

magyar változata az ő szíves beleegyezésükkel jelenik meg.

• Jozef Cseres: Hogy van a harmadik füled? Hogyan él együtt az eredeti testeddel? 

A tested nem „betolakodóként” érzékeli?

• Stelarc: Egyáltalán nem. E projekt megvalósításának kilenc éve után a testem 

fokozatosan kezdi elfogadni. Ergonómiai szempontból ez természetesen nagyon 

érdekes, mivel úgy döntöttem, hogy a fület az alkar belső részére helyezem, ezzel 

minimalizálva az esetleges karmolásokat vagy ütéseket, amelyeknek e fül tes-

tem más pontján ki lenne téve. Persze így is óvatosnak kell lennem, ha, tegyük fel, 

gépelek vagy levest eszem (nevet). Az új fül kényelmesen, jól érzi magát a teste-

men, és remélem, hogy 5-6 hónap múlva jöhet a következő procedúra, hogy a fül-

nek további háromdimenziós struktúrát adjunk. Jelen fázisban ugyanis ez még 

csak egy fül reliefje, még egy nem teljesen szilárd háromdimenziós struktúra.  

El kell készítenünk a fül helixét (külső fülszegély), össze kell állítanunk a puha 

lobust (fülcimpa) is, ezek után kerül sor a törzssejtek befecskendezésére, hogy 

minél természetesebb kontúrokat érjünk el. Tehát legalább még egy sebészeti 

beavatkozás és néhány injekciókúra vár rám, mielőtt a fület befejeznénk. S mind-

ezt azelőtt, mielőtt mikrofont helyeznénk el benne, illetve bluetooth-hoz csatla-

koztatnánk.

• A jövőben tehát hangfelvevő és hangsugárzó szerkezetként egyaránt szándéko-

zod használni?

• Igen. A tervem az, hogy a bluetooth-kapcsolat révén a fül a hangok felvételén 

túl azok drótnélküli, internetes sugárzására is képes lesz, szóval ily módon, inter-

netes kapcsolat segítségével te Prágában is hallhatod majd, amit az én harmadik 

fülem Melbourne-ben hall.

1  (plasztikai) sebészeti kifejezésként: nagyobbítás, növelés, pótlás, kibővítés pl. implantátumok 
révén
2  http://www.stelarc.va.com.au/
3  http://mutamorphosis.wordpress.com/
4  http://www.advojka.cz/archiv/2008/5/telo-vyjadruje-slozitost-sveta

razságot”, a semlegességet, amely nem hagy 

nyomot és nem okoz megázást, és végül — az 

időjárási viszonyoktól függetlenül — szép időt 

sem. Ugyankkor e fénykép egy másik fénykép-

pel van összeállítva, amely a mű alsó tartomá-

nyát jelöli ki. Az elhelyezése révén bevezeti a 

narrációt, úgyszólván illusztrálva az eseményt, 

amely később, a sátor ponyvája alatt játszó-

dik le. A valóságban ez egy pornográf fénykép, 

amely csoportos közösülést ábrázol. E fény-

kép, 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 szfé-

rára, az esőnek a testnedvek jelentését kölcsö-

nözve, akárcsak az eső illegális jellegére, amely 

a sátorban és a vizuális rétegbe szintén beikta-

tott föld alatti, titokban lejátszódó cselekvést 

is meghatározza. 

Izgalmas a művésznek az a munkája is, amely-

ben a bélyegzőben is felhasznált, Tót művészi 

logóját képező nevető arcának a fényképe páro-

sul egy maszturbáló nő fényképével. Az efféle 

párosítás a művész fogása, amellyel világo-

san olvasható és az illuzórikusságtól szándéko-

san 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 megjele-

nik egy nő lepecsételt feneke mellett a művész 

által véghezvitt akció reminiszcenciájaként. Ami 

sokatmondó: a lepecsételt fenék fényképe önál-

lóan is funkcionál, jóllehet a művész képével 

párosítva még egy elemet tartalmaz a nő lehú-

zott alsóneműjének alakjában, ami a művésznek 

a jelentés szempontjából fontos gesztusát tar-

talmazza. Tót „Mocskos esők” című könyvecské-

jében található munkája inkább a művész távol-

létét hangsúlyozza, bár a felirat — „Örülök, ha 

az esőmben láthatlak, szerelmem” — megidézi 

az alkotót mint a nyilatkozat alanyát. A masz-

turbálás tehát a művész megnyilatkozásának a 

területén játszódik le. Megnyilatkozása törvé-

nyesíti az e területen kívül tiltott szexuális prak-

tikákat, amelyeket Tót egy egész sorozatban 

ábrázol — csoportos közösülést, leszbikus sze-

relmet. Itt azonban a szerző precedens nélküli 

fogást alkalmazott. A művész ‘territoriumán’ 

levő nő és a Tót közötti határ úgy van meghatá-

rozva, hogy maga az alkotó e területen kívül tar-

tózkodóként jelenik meg, mégpedig a politikai 

rendszer által bevezetett tilalommal megsza-

bott térben. E határt a két fénykép illeszkedésé-

nek 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 beszédgyakorla-

tának területe nem hozzáférhető. d
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