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A HÁLÓZAT MAGA  
A NÖVEKEDÉS
Péli Barna: Húsdiszkont
H o r i z o n t  G a l é r i a ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  m á r c i u s  7  –  á p r i l i s  4 .

„Az egyik kosárban a szánalmas” emberek – így jellemezte az „egyesítésre 
váró” amerikai lakosság felét Hillary Clinton a 2016-os elnökválasztási 
kampányban. A világnézetileg nem kívánatos sokaság – a „rasszistának”, 

„xenofóbnak”, „szexistának” tartott nézeteket vallók – ideológiai-politikai 
szempontból minősült kidobhatónak, úgy, ahogyan máshol a társadalom 
50%-át alkotó nincstelenek gazdasági szempontból jelölik a „fölöslegese-
ket”. A „leértékelt életek” – a lumpenek, a menekültek, a hajléktalanok, a 

„haszontalanok”, a „máshogy gondolkodók” – nem illeszthetők be problé-
mamentesen ebbe a rendbe, amelynek fenntartása éppen az ő kívül tartá-
sukból feltételezett. A rendszerellenesség jelölői a felül lévők szempontjából 
mindig valami „agresszív”, „fertőző”, és „kulturálatlan” felé mozdulnak, ami 
a „harmonikusság” felbomlasztására szerződött. A lélektanilag elfojtott 
rétegek feltörése a sok kis elszigetelt igény összekapcsolódásával törhet a 
hatalom megkísértésére. Péli Barna szobrászati eszközökkel egy ember-
központúság mellett elkötelezett közösségképet fogalmaz meg, amelyben 
az „én”, a „mi” és az „ők” egy folyamatosan alakuló átrendeződés mindig 
személyközti és csoportdinamikában értelmezett cselekvői. A body hor-
ror esztétikája leplezetlenül ragadja meg az ezekben a kapcsolatokban 
lévő hatalmi mozzanatot, a dizájn felszín hiányában a valóság borzasztó 
önfeltárulását. (Statement)
A hús tragédiája egy közép- vagy kelet-európai bevásárlókosár alján, ami 
a test-utópiák és anti-utópiák felirat alatti hosszú sorokban futó polcokról 
került oda a Párhuzamos történetek mellé. Jó húst venni nem egyszerű. Nem 
elég, ha a zöld és nyálkás nem megy át a rostán, a hús minősége függ az 
állat korától, tartásától, vágási módjától és attól, hogy melyik részéből való. 
Néhány dolgot mindenképp érdemes fontolóra venni, tisztázni, megál-
modni akár, mielőtt a hentespult elé lép az ember. De ha valaki már gyakor-
lott vásárló, és esetleg bensőséges viszonyt alakított ki a hentessel, aki azt 

is tudja, hogy a vásárló álmában milyen vas-
tagságú hátszín sercegett a teflonban, akkor 
olyan nagy baj nem lehet. De a sztereotípi-
ákon túl valami sokkal hátborzongatóbbra 
van szüksége emberünknek ahhoz, hogy 
saját elvárásaihoz mérten is jóval komfor-
tosabban, bár a megszokott komfortzóná-
jából némileg engedve lépje át a Húsdiszkont 
küszöbét, miután az arisztotelészi csőcselék 
tagjaként elolvasott néhány feljegyzést, és 
megnézett legalább egy, a témába vágó filmet 
az emberi lélek és a trauma évszázadának 
szisztematikusan felépített sötétségéről. 
Csak hogy tényleg otthonosabban érezze 
magát, főleg ha a Húsdiszkontban bevásár-
lókosara összekoccan a bediazepámozott 
Hillary Clintonéval, és ha esetleg a bocsánat 
asszonyom helyett/után szóbaelegyedne vele 
a nagyasszony: ne végezze a feje pofahúsként 
egy bevásárlókosár alján, vagy tudatlansága 
okán bele ne keveredjen Clinton közelében 
valamilyen szexbotrányba, amit ő maga spe-
ciel nem bánna, még ha csak álmodozik is 
arról, hogy MDMA-tól fűtve kockázatitőke-
befektetők, startupperek és wannabe vál-
lalkozók közé keveredve ott legyen egy San 
Francisco-i birtok titkos összejövetelén.  
A pragmatista John Dewey a polcok között 
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erőszakoskodik, épp Kant kezéből rácingálja ki az utolsó löncshús konzer-
vet, szerinte az nem ehető, hanem szemét, amit el kell takarítani. A löncs 
a múlté! Hillary-n – látva a jelenetet – egy epileptikus fuvallat szalad át, 
egy hirtelen felébredő, de egy pillanat alatt el is múló idegrángást idézve 
elő. Legszívesebben segítségül hívná a gazdagok, a jól értesültek, a jó idő-
ben vagy jó helyen születettek, a politikai kalandorok és hazárdjátékosok, 
kommunikációs zsonglőrök és gazdasági szerencselovagok kísérleteit, 
mindet egyszerre. De szerencsétlenségére ehelyett a mindenféle biotech-
nológia és géntechnológia által elkerült purhab nyomoroncok néma nagy 
csinnadrattája ront be zajosan a dehumanizált raktárhelyiségekből és a 
pincéből a Húsdiszkontba, akiknek legnagyobb ellensége az UV. De ezt jól 
tudják, mert nem győzi őket elégszer figyelmeztetni a nagy japán purhab 
termékszellem, akin azért van úszósapka, hogy Hillary képzelt testőrei 
ne ismerjék fel benne az önállóságot. Mantraszerűen hajtogatja, a hálózat 

maga a növekedés. Kiváló álcázóképessége 
miatt azt sem tudni pontosan, hogy valóban 
ő-e a felelős a két ellenkező irányú tendencia 
21. századi felgyorsulásáért, a globalizáció és 
az identitáskeresés egyidejű fokozódásáért. 
Az viszont biztos, hogy amióta megvetette 
lábát a high-tech ipar, nem járt a Szilícium-
völgyben, és álcaként, habár ott volt az 1891-
es alapításnál, magas szintű nyelvtudás hiá-
nyában nem a Stanfordon, hanem a SOTÉ-n 
végzett, és ha kérdezik azt válaszolja, kedvenc 
szerzője Nádas Péter. Jelenléte tudományos 
alapokon nyugszik, nem valami ezoterikus 
tudás birtokában levő alternatív történelem 
szereplője, nem tagja semmiféle titkos szer-
vezetnek. Figyelmét rabul ejti az asszimetria, 
a megcsonkított, a kizsigerelt, a megalázott, 
a nemi analfabetizmus által deformált, a 
soha nem kérdezett testek, amelyek mintha 
a huszadik században kérnék ki maguknak 
az addigi méltánytalan feledést; abban a kor-
ban, amelyikben úgy kerülnek középpontba, 
mint de Sade Filozófia a budoárban című 
művében a szüzesség. Gunther von Hagens 
többször is megkörnyékezte, hogy segtítsen 
neki az emberi szervet vagy az egész testet 
acetonfürdőben megszabadítani zsírszöve-
teitől és nedveitől, majd mínusz huszonöt 
fokon kiszárítani és zsírtalanítani. A testet 
ezután polimeroldatba meríteni, hogy a 
meleg műanyag behatoljon az inak, a szervek 
közé, hogy a szilikonnal feltöltött testrészek 
hajlékonyak legyenek, annak érdekében, 
hogy a testeket a kellő pozitúrába lehessen 
mozgatni. Apollói test-torzóvá formálni őket. 
De ő sohasem társul senkivel. Önállósága 
mindenek felett való, helye az egyszerre 
megkapó és elidegenítő nyomoroncok között 
van, akik jól tudják azt is, hogy a test roncso-
lása csak ritkán vezet önismerethez, hiába 
győzködi őket Schwarzkogler gézzel bete-
kert farokkal. Testük mindig okosabb náluk.  
A felszín kertjeinek ápolgatása helyett ezért 
őt is arra biztatják, szálljon alá velük a tár-
nákba, ahol a lélek csodái és szörnyetegei 
születnek, mert úgysincs olyan szituáció, 
amelyben ne működne a faszunkról/pinánk-
ról való tudás. Hogy ez a tudás ne legyen egy-
szerre ígéret és csapda, rituális koreográfia 
szerint rendeződnek törzsi szervezettségű 
közösséggé, mert nincsenek kapcsolatok 
hatalmi viszonyok nélkül. Leginkább vasár-
nap reggelenként csapkodják meg meztelen 
felsőtesüket a férfiak, a nők a kisingjüket sem 
veszik le. Délután embervadászatra indulnak. 
Hétfőn hajnalban, jelenlétük zálogaként, fel-
töltik a polcokat. 

K O Z Á K  C S A B A

TÚLÓR A / OVERTIME
Laszlo Milasovszky kiállítása 
K 2 8  G a l é r i a ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  m á j u s  1 8  –  j ú n i u s  2 1 .

Mivel jó tanuló volt, Laszlo Milasovszky tanárai megengedték,hogy egy 
nagyméretű fehér papírlapot rögzíthessen az iskolapadjára, amit aztán 
képekkel borított be. 19 évesen viszont már szűknek találta itthoni (szöveg)
környezetét, így disszidált: Jugoszláviából éjszaka Maribornál kúszott át a 
határon Ausztriába, onnan pedig Nyugat-Németországba vezetett az útja. 
Szemléletét többek között az orosz konstruktivisták, Kazimir Malevics 
és Moholy-Nagy László alapozták meg. A végső lökést viszont az adta, 

hogy a Neue Wilde kölni ágának olyan művé-
szeivel ismerkedett meg, mint Jiří Georg 
Doukupil, Walter Dahn, Peter Bömmels, 
Peter Adamski, akik mára nem zetközi 
hírnévnek örvendenek. Korai munkái az 
ábrázoló/figurális reprezentáció tárgykö-
rébe sorolhatók, miközben pályája elején 
experimentális fotókat is készített. Műveit az 
új-konstruktivizmus, a lírai- és geometrikus 
absztrakt szemlélet ugyanúgy befolyásolta, 
mint a Pattern Painting. Grafikái és fest-
ményei mellett objekteket és installációkat 
is jegyez. A második éve működő Kazinczy 
utcai lakásgaléria kiállítása az elmúlt 26 év 
terméséből ad válogatást.
Laszlo Milasovszky munkái túllépnek a vak-
rámába fogott virtuális tér határain, hiszen 
az alkotások nem lezártak, hanem a valós 
térbe kívánnak terjeszkedni. Művei a végte-
len univerzum mikrovilágai, melyek a „rész”-
ben megmutatják a nagy „egész” összefüggé-
seit. A teljesen kitöltött képmezőt úgy lakja 
be, hogy általában szimmetrikusan építke-
zik, a központi magon áthaladó tengely lehet 
horizontális és/vagy vertikális, valamint a 
szimmetria halvány sérülését mutató, azaz 
disszimmetrikus. Az organikus képekre az 
asszimmetria jellemző. A képek súlypontja 
vagy a központba esik, vagy pedig (például 
az egymás felé futó körök/spirálok eseté-
ben) osztott, több gócpontba zárt. Műveihez 
vázlatokat készít, tudja, hogy mit akar, nem 
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