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CSEH Y ZOLTÁN

„Legyünk mindketten férfiak!”

(Hajas Tibor szövegeinek queer aspektusai)

„Hajas élt, Hajas él, Hajas élni fog. Feltéve persze, ha nem nézünk egy kicsit mélyebbre, és nem vesszük 
észre, hogy mindannak, ami Hajast foglalkoztatta, amit csinált, írt és előadott, a féktelen (túl)élni vágyás 
mellett éppolyan sok köze volt a folyamatos haldokláshoz is. (Túlélésre csak a halál közvetlen közelében 
lehet ennyire vágyni.) Szóval tegyük mellé azt is, hogy Hajas halott, Hajas haldoklik, Hajas meg fog halni” 
– írja Dunajcsik Mátyás.1 A kérdés csak az, tehetnénk gyorsan hozzá, hogy ebben az időtlenített, irodalom- 
és művészettörténeti élet-halál lüktetésben hogy bírja a test, milyen konstrukcióba olvasódik, értelme-
ződik bele, s meddig relevánsak az interpretációs teherpróbák és provokációk.

Hajas munkásságát számtalanszor hasonlítják az osztrák akcióművészekhez,2 illetve kísérelték meg 
részben vagy radikálisabban leválasztani erről a kontextusról. Hajdu István a különbséget abban látta, 
hogy Hajas „a maga bűnösségét mitizálta és igyekezett a világ részévé tágítani”.3 Az önveszélyes akciók 
a szabadság határainak maximális kitágításával és a szerep rituális megmitologizálásával jártak együtt, 
s a művészi „sérthetetlenség”, ahogy Vető János fogalmazott, épp „a törékenység biztos tudatából” fakad-
hatott.4 A magyarországi performanszművészet fiatalon elhunyt alapozó „atyja” Tábor Ádám szerint 
saját belső démonának az áldozatává vált.5 Egyszerre lett önmaga médiumává,6 és metaforikusan szólva: 
egyszerre lett szent és szörnyeteg.7 

A (többé-kevésbé) meztelen saját test alapanyagként és kifejezőeszközként azonnal összefüggésbe 
szokott kerülni a nárcisztikus művészettel. Kappanyos András épp a nárcisztikus elem dominanciájában 

1 DU NA JCSI K Mátyás, Frászmunka, avagy Hajas Tibor meg fog halni, Prae 2006/1., 7.

2 Például NAGY Pál, Az irodalom új műfajai, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete – Magyar Műhely, 

Budapest, 1995, 278.

3 H A J DU István, Kijelölt magánpokol = UŐ., Vetett árnyék, Kortárs, Budapest, 1994, 17.

4 VETŐ János, A fény éjszakái, Orpheus 1999. tavasz, 11–16.

5 TÁBOR Ádám, Nekrológ-feltámasztás, Orpheus 1999. tavasz, 5–10. (Az nekrológ másik változata: TÁBOR Ádám, 

Meghalt Hajas Tibor, Élet és Irodalom 1980. augusztus 9., 10.)

6 H A J DU, Kijelölt magánpokol, 16.

7 GYÖRGY Péter, A halhatatlanság halottja. Hajas Tibor (1946–1980) = UŐ., Az elsüllyedt sziget, Képzőművészeti, 

Budapest, 1992, 146–151.
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látja elkülönülni Hajas művészetét például Nitsch ceremóniamesteri szadizmusától.8 Ez a nárcizmus ál-
talában véve is potens kategória, ha férfitestről van szó, hiszen a konvencióknak megfelelően, ahogy 
Christina von Braun fogalmaz: „férfiasságot a nézés definiálja, a nőiséget pedig az, hogy nézik”.9 A fér-
fiaknak e teória szerint el kell titkolniuk a másik férfira irányuló pillantást, mert az azonnal a vágy 
jeleként értékelődik, s ezáltal a nézőt kizökkenti magából a férfiasságból. A nézés talán ezért is korláto-
zódik önmagára a nézhető, kiismerhető, saját férfitestre vagy épp hogy annak vélt idegenségére, illetve 
teljesedik ki a titkos pillantásokban.

Ha például a fennmaradt dokumentáció és értelmezési hagyomány alapján felidézzük Hajas Érintés 
című rádióperformanszát, férfiként a Braun-féle helyzettel találjuk magunkat szemben: egy hang, egy 
ránk irányuló vágy hatol intim auránkba, és arra tesz kísérletet, hogy érzéki akusztikus hatások kísé-
retében megpróbáljon sürgősen megérinteni: „Ha! érzed? Finom volt? Gyötörjelek, vagy simogassalak?” 
Ráadásul ez a férfifül számára hagyományosan egy nőtől várt kurválkodó (ugyanakkor saját hatalmába 
kerítő) hang (mely természetesen metaforikusan a szöveg, a művészet érintéséről szól) nyilvános érintésre 
szólít fel, s a nyilvánosság jelenlétét izgatónak mondja. Beke László egészen pontosan fogalmazza meg 
azt az elemi hatást, melyet a performansz kelt: „Mindenki, aki hallja, azt hiszi, hogy másról van szó, 
mégis belepirul, mert tudja, hogy róla van szó, és szégyelli magát Hajas és önmaga helyett is. A helyzet 
az exhibicionizmussal összefonódott voyeurizmus legperverzebb példája: nincs konkrét tárgya, és nincs 
megnevezési lehetősége sem, mert akusztikusan zajlik”.10

Az erotika, a nárcisztikus homoerotika vagy a S/M szubkultúra mint értelmezői kontextus e rendsze-
rekről rendre lehámlik, még akkor is, ha az értelmezők elismerik a nemiség problematizálásának nyil-
vánvaló tényét. Beke például a nemiséget „személyiségmeghatározó jegyként” vagy „specifikus magatartás-
formákat kiváltó ok demonstrációjának” tartja. Vagyis az identitás és az én önkeresésének rendszereitől 
nem idegeníti el.11 Hajas hatalmi fixációja a hatalomkeresésben ugyanúgy megnyilvánul, mint az önfel-
adás rituális megalázkodásaiban vagy ironikus exhibicionizmusában.12

A performansz műfajának jelentős vonulata aknázza ki a szexualitás hangsúlyos személyiségjegyei-
nek kiemelésével a társadalmi norma áthágásának lehetőségeit, sőt küzd az evidencia totális léte ellen, 
travesztál, átalakít, magánmitológiákat teremt.

Hajas Tibor képi megjelenéseit általában a felfokozott, vagány maszkulinitás felől értelmezik. Sturcz 
János Kodolányi Sebestyén Önarckép című fotójával (1990) veti egybe Hajas Lou Reed Total című 1979-es, 

8 KAPPAN YOS András, „Kettő vagyok: alany és tárgy”. Hajas Tiborról, Jelenkor 1998/6., 599–606. (Kötetben: Né/ma? 

Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, szerk. DE R É KY Pál – MÜ L L N E R András, Ráció, Budapest, 2004, 

123–133.)

9 Chistina von BR AU N, Ceci n’est pas une femme. Betrachten, Begehren, Berühren – von der Macht des Blickers, 

Lettre International 1994. június, 83.

10 BE KE László, A performance és Hajas Tibor, Mozgó Világ 1980/10., 110.

11 Uo., 100. 

12 „A semmi egében utak fehéren…” Beke Lászlóval és Széphelyi F. Györggyel Hajas Tiborról beszélget Szalai 

Miklós, Orpheus 1992/4., 75–88.
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a „macho exhibicionizmus határát súroló, távirányítós gyerekautóval játszó” önarcképét (lényegében Vető 
Jánossal közös művét), s e keretek közt mutatja be azt a paradigmaváltást, mely a ’90-es években leszámol 
„a korábbi heroikus, az erőszakkal szemben küzdelemből mindig diadalmasan és szépségesen kikerülő 
performanszművészek én-képével”.13 Sturcz értelmezését alapjaiban kérdőjelezi meg András Edit, aki sze-
rint „nemcsak a test feminizálása szolgálhat felforgató stratégiaként”, s a Hajast ábrázoló fotón nem a férfi-
szexualitás gépiességére utal a pucér altestű férfi által irányított játékautó, hanem a kompozíció „inkább 
a férfiasság infantilizált természetére szocialista viszonyok között”.14 A Lou Reed-kultuszt jelző fekete 
szemüveg lényegében eltakarja és uniformizálja az arcot, ezzel szemben egy másik testrész feltárulkozik: 
a játékautó zsinórjával párhuzamosan csüngő (András Edit szerint erektált) pénisz a kiszolgáltatott, szexuá-
lis játékszerré degradált, irányítható testet is jelentheti. A szem és gesztusrendszer rákopírozódik egy alak-
másra, nevezetesen Lou Reedre (a Street Hassle-korszak rockerideáljára), s ez tekinthető infantilis játéknak, 
akárcsak a pénisz feltárulkozása a gyerekszobában, melyet András „az ország szimbólumának tekint”, 
s ebből kifolyólag a gesztust magát a kommunista álomgyár kipellengérezésének. A maszkulinitás imitá-
ciója és felfokozása viszont megközelíthető másfelől is: az infantilis, az éretlen férfiasság irányából, mintegy 
kompenzációs gesztusként, az evidencia, a valóság bizonyító erejébe vetett hit által, ám ez az igyekezet 
épp a jelenet komikumában leplezi le önmagát, a képen látható férfi minden tipikus attribútum ellenére 
bele van kényszerítve önnön infantilizmusába, egy megrekedt fejlődési fázisba. Lou Reed, akire a cím is 
utal, a hetvenes évek amerikai popkultúrájának ikonikus meleg figurája volt, a nemi ambivalenciák mestere, 
aki rockzenészi pályája mellett arról is nevezetes, hogy tizenhét éves korában biszexualitásából elektrosokk-
terápiával próbálták meg kigyógyítani, s ez maradandó nyomot hagyott nemi anarchizmusán. András 
Edit Széphelyi Frank György és Schulcz Katalin szóbeli közlésére hivatkozva elveti azt a lehetőséget, hogy 
Hajas esetleg tudta volna, hogy Reed „a gay szcéna vezéralakja” volt.15 A vasfüggönyön inneni közép-európai 
kultúrközegekben azonban nem volt teljesen ismeretlen a meleg vagy queer elemek felhasználása, illetve 
e struktúrák hatalomellenes, átpolitizált töltetének kiaknázása: a lengyel performansz- és színházművé-
szetben már a ’60-as évektől erőteljes ez a tendencia, igaz, ehhez hozzájárult az a tény is, hogy Lengyel-
országban a homoszexualitást nem büntették.16

13 STU RCZ János, A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a magyar művészetben a nyolcvanas 

évek közepétől napjainkig, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2006, 57–60. Lásd még: „Inge alól hatalmas 

pénisze csüng alá, s bár szemét divatos fekete napszemüveg takarja, ez csak arra szolgál, hogy nemi potenciáján 

és a férfi nemi működés gépiességére utaló autóval való játék blaszfémiáján cinkos-kajánul mosolygó arcának 

»ördögi« vonásait erősítse. Kodolányi teste pufi és petyhüdt, minden ízében erőtlen és passzív, a kemény férfias 

imázzsal szemben a hagyományosan a nőkkel azonosított tulajdonságokat mutat” (Uo., 58–59).

14 A N DR ÁS Edit, „Parancsra álmodom vagy szabadon?” Képzeletbeli maszkulinitás a szocialista Magyarorszá-

gon = A meztelen férfi. Tanulmányok, Lentos Kunstmuzeum – Ludwig Múzeum – Verlag für moderne Kunst, 

Linz–Budapest–Nürnberg, 2013, 83–98.

15 Uo., 96.

16 Pawel  L ESZKOW ICZ, Queer Art in Poland = Ladislav Z I KM U N D-LE N DE R, What a Material! Queer Art from Central 

Europe, Praha, 2012, 21–24.
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A macsó és az infantilis szembeállítást lehet a hatalom repressziója felől is szemlélni, de akár az el-
rejtőzés–feltárulkozás kettőssége felől is. A gyerekszoba terében megnyilvánuló kettős hatalmi fallikus-
szimbolikus agresszió (a szivarozás és a szexuális exhibicionizmus), ahogy a számos széthányt játék is 
jelzi a testen kívüli attribútumok kellékjellegét, melyek az identitáskonstruálásban szerephez jutnak 
ugyan, de a szerep sosem érik identitássá. A Hajas–Vető-fotó minden politikai allegorizálás nélkül elgon-
dolható tragikomikus visszavágyásként is a felvett szerepekből az infantilizmus, a gyerekkor világába: 
a hatalmi pozícióit fitogtató férfitest lényegében behelyettesítődik egy múltbeli élmény képi attribútumai-
ba, csakhogy ez a szubsztitúció nevetséges és lehetetlen.

A lejátszódó eseményekből nyilvánvaló az is, hogy a fotón szereplő test egyedül játszik, illetve a közön-
ségével, akinek nem akar a szemébe nézni, azaz uniformizált jelként robban a látótérébe. A torz nevelés 
totális, tragikomikus, perverz agressziója is eszünkbe juthat Lou Reed Kill Your Sons című 1974-es számát 
vonva be az értelmezői kontextusba, amely a már említett elektrosokk-terápiának állít emléket.

A fotó nyitott értelmezéseket provokál, és nem igazán tűri meg az egyértelműsítést.
Hajas testképével, a body art destruktivizmusával és a transzcendens rituálék szerepével Nemes Z. 

Márió foglalkozott a legbehatóbban.17 Kristeva abjekt-fogalma felől a szent, a szakralitás, illetve a rítus 
aurájával veszi körbe magát a művet, miközben egy „akcionista teológia axiómáit fekteti le, amelynek 
lényege, hogy a „művész csak saját profán »bűnös« kiterjedésének kioltásával-provokálásával-feláldo zá sá-
val születhetne újra egy reszakralizált Másikban”.18 Innen vezet át Nemez Z.-nél az értelmezés rögös útja 
a homo sacer Giorgio Agamben-féle felfogásának összehangolásához Hajas performanszról szóló teoreti-
kus nézeteivel: a művész így katasztrofista lesz, a test szabályait megváltoztatja, és „megkettőzi a kor-
poralitást”, miközben a mű „törvényen kívüli közöttjébe” kényszerül. Hajas testfelfogásának és művé-
szetesztétikájának „lehetséges” deleuze-i aspektusait Fenyvesi Áron vizsgálta,19 Heidegger, Habermas és 
Lacan felől pedig Gagyi Ágnes kísérelte meg ugyanezt.20

E tanulmány Hajas szövegeinek testfelfogását a nemi ambivalenciák, a szubverzióból fakadó kisikla-
tások és a homotextualitás felől próbálja meg értelmezni, s a testábrázolás testközeliségének lappangó, 
nyílt vagy felszámolt erotikáját bizonyos szubkulturális létesztétikák irányából is megkísérli láttatni: nyil-
vánvaló, hogy ebben a kontextusban a metaforikus vagy (alternatív) teológiai koncepciókba vagy testel-
méletekbe való belehelyezkedéshez viszonyítva szorosabban tapadunk majd a test fiziológiai és költői, 
szövegszerű valóságához. Adyról szóló esszéjében Hajas is a vetkőzésmetafora mellett kötelezi el magát: 
„A Thomas Mann-i gondolat, miszerint a művészet végül is mindig leveti a művészet látszatát, elsőrendű 
követelménnyé vált, már menet közben vetkőzni kell”.21 Hajas szövegeit nem annyira felöltöztetni kellene, 
sokkal inkább lecsupaszítani annak primerebb jelentéseire. Hajas akcióinak, performanszainak zöme 
részben leírható a perverzebbnek tartott szextechnikák szaknyelvével is, elég csak a szadomazochista 

17 NE M ES Z. Márió, Hajas Tibor kettős teste, Prae 2006/1., 21–29.

18 Uo., 23–25.

19 FE N Y VESI Áron, A test és annak nyoma, avagy Hajas és Deleuze, Prae 2006/1., 16–20.

20 GAGY I Ágnes, Mi a művészet sorsa és feladata? Kontextusok Hajas Tibor szövegeihez, Prae 2006/1., 8–13.

21 H A JAS Tibor, Szövegek, s. a.r. F. A L M ÁSI Éva, Enciklopédia, Budapest, 2005, 63.
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rituálékra vagy a clinic sex elemeire gondolni. A probléma legnagyobb nehézsége abban rejlik, hogy 
a Hajas-féle szövegvilág a legtöbbször nem teremti meg a hatalmasra növesztett ego személyességének 
illúzióját, illetve feloldja azt valamilyen, általában nemi vagy fiziológiai redukcióban. Ez az elszűkülés 
látszatra a lényegre fókuszál és a lényegeset tárja fel, ugyanakkor legalább ennyire sematizál és kiiktat, 
mi több, radikális módon ellényegteleníti a megcélzott lényeget. Vagyis: a rítus rutinjává degradálja magát.

A „macsó exhibicionizmus” éppolyan permanens eleme a nárcizmus, mint a homoszexuális létesz-
tétika klisérendszerének: az én integritása önmagunk tükör általi megkettőződésével azonos, vagyis 
a rólunk látott vagy kialakított kép az önkép pozitív, vágykeltő és vágygerjesztő része. Nárcisz mítosza a 
korai Hajas költészetének egyik fontos alapsémája, az a „névalatti csönd”, mely a hang helyett a szemlé-
lődést állítja előtérbe a Narcissus című költeményben. A csodált arc azonban identifikálhatatlan marad, 
illetve menekül az önszerelem elől: „Micsoda sajgó vízesés / szökevény arcom!”

A tükörkép és a test pozíciói átrendeződnek, az érzékelési mechanizmusok összezavarodnak (Mintha 
tükörkép, Torzó II [narcissus], Torzó), a szinesztéziás képzetek költői analízise pedig a végletekig fokozza 
ezt az érzékletátruházós kiúttalanságot („a levegőn áthallom arcod”), s a tükörkép általi megsokszoro-
zódások a narratív viszonyokat is elbizonytalanítják („a víztükörre ontod arcodat”).

Az önmegfigyelés és az énre irányuló vágy képei a Többé-kevésbé történetek harmadik szövegében 
is előjön: „mintha magamra leskelődnék kulcslyukon keresztül”. A hiány az énen önmagán jelentkezik 
és töltődik ki, vagyis lényegében nem létezik. Erre Örkény István figyelt fel, aki Hajas korai verseihez írt 
előszót: „nemcsak a létezők hiányából eredő hiányérzet művészi ábrázolásának van létjogosultsága, hanem 
Hajas Tiborénak is, akinek hiányérzetéből hiányzik a hiány. Fájni az egyik épp annyira tud, mint a má-
sik.”22 E versválogatás szintén közölte a fenn említett verset, leszámítva a megidézett harmadik részt.

A heteronormatív testideológiák szubverzív leépítésének számos nyoma mutatkozik Hajas szövegei-
ben. A kartonon lévő töredékes szövegek közt a tükör és az árny identitásillúziót keltő képzetei mellett 
megjelenik a homoszexualitás is:

Mostanában a férfiak jobban tetszenek;
mert szebbek. Szerelmi vallomások fér-
fiaknak; nexusok szexualizálása.

És miért ne? A történelemben először
egyenrangú a másodlagos az elsődle-
gessel, a tükörkép, az árnyék teljes
értékű lény.

A szövegtöredékek egy másik darabjában az „önpornográfia” partnerdimenziói is megfogalmazódnak: 
„Szexuális kontaktus / tükörképpel, árnyékkal”. Az absztrakció egy álomkép keretein belül materializá-
lódik, s a test metamorfózisai az azonosságtudat kettős létű, de egylényegű vágyának dominanciája alá 

22 Ne mondj le semmiről. Tizenhárom költő, Szépirodalmi, Budapest, 1974, 102. (Hajas versanyaga: 103–118.)
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kerülnek: „Azt álmodtam, hogy két leszbikus va- / gyok & nem sikerül elélveznünk”. A tükörpozíció 
alapstruktúraként való kezelése vezet el a cserealakzatok filozofikus retorikájához is: „A lét nem-létnek 
bizonyul, s a nem-lét létnek; / tökéletes & perverz pillanat”. Hajas e töredékei közt számos szexhappening 
is szerepel, melyek afféle bizarr vágyforgatókönyvekként olvasódnak, például: „Négyen egyszerre ön-
kielégítenek egy / kocsiban, figyelve arra, hogy egy- /szerre élvezzenek el; és abban a pillanatban a sofőr 
teljes sebes- / séggel belerohan egy rendőrautóba”, vagy: „Égő cigarettacsikket nyomni a végbelébe”, illetve 
„beöntés vizelettel, beön- /tés közben a tartályba hugyozni”.

A nem- vagy szerepcsere Hajas szövegeinek egyik markáns eleme lesz, e töredékek egyikében ez így 
jelenik meg:

Megcserélni a szerepeket, nővé változ-
ni, átengedni magam; vibrátor
a végbelemben.

A közismert címen Sidra Bardóként, rekonstruált címen Szövegkáprázatként emlegetett hatalmas, poé-
tikus szövegfolyam egyik markánsan visszatérő eleme az átváltozáskoncepció. Itt azonban egy világtól 
való elidegenedés perspektívarendszerébe van ágyazva, s a művészi cél nem más, mint a szubverzió által 
föltárni a „létezésnek, az életnek azt a ritka levegőjű magasságát vagy fullasztó mélységét, ahová az em-
ber beépített önvédelmi reflexeinél fogva ritkán jut el és soha megtorlatlanul”. Ebben a konstellációban 
zajlanak az aktusok, melyeket egy erős, ha tetszik: végeredményben macsó ego irányít még akkor is, mikor 
e szerep feladására vagy felszámolására szólít fel: „légy te a férfi, én a nő; legyünk mindketten férfiak; 
legyünk mindketten nők; legyünk homoszexuálisak vagy leszbikus pár – fajtalankodj velem! Kövessünk el 
szodómiát; légy állat, légy a kecském; légy nyalós selyempincsim! vagy leszek én; milyen állatnak kívánsz? 
az leszek, amik akarsz; olyan végtelen kívánság van bennem, hogy szabadon változtathatom fajtámat, 
nememet, életkoromat; ha kell, anyagomat is!” (79. 05. 22.) A test totális szexuális konfigurációvá alakítása 
az anyag szabadságával való játék, a lázadás maximuma. Mégis az efféle testpoétikáról írja le Nádas, hogy 
„Hajas szövege botrányos, undort keltő és idétlen”.23 Egy olyan művésztípus bontakozik ki Nádas Hajas-
portréjából, aki nem képes dokumentálni az ütközési felületeken egymás ellenében kényszerített képze-
tek mozgását, hanem hagyja elburjánzani az egyik térfél indáit, miközben azok támaszték nélkül ma-
radnak, s felszámolják azt a még látható terepet is, amelyhez viszonyítva botrányos vagy undort keltő 
tagadhatatlanul agresszív létezésük. Az idétlenség ebben a kontextusban érezhető igazán.

A szexuális képzetek és a tükör elbizonytalanító metaforája továbbra is erőteljes marad, ráadásul az 
alkotás fizikai gesztusaival is társul: „hogy aztán megint az írógép előtt ülhessek, újra megszorítva, fity-
mámat végigsodorva rajta; hogy benedvesített középső ujjamat a végbelembe nyomva végigszaladhasson 
rajtam; amint te nyúlsz belém, ugyanígy, mélyen, fájdalomkeltően végigmasszírozva belülről a proszta-
támat, mintha egy sziklát tolnál az altestembe; és hogy a mosdókagylóra támaszkodva figyeljük közben 

23 NÁDAS Péter, Évkönyv, Európa, Budapest, 1989, 51. Nádas Hajas-képéről bővebben: BAZSÁN Y I Sándor, „...Testének 

temploma...” Erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában, Műút Könyvek, Miskolc, 2010, 64–72.
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a fölötte lógó tükörben egymás arcát; és gyötörnél-gyötörnél addig, míg nem tudnám visszatartani a nyö-
gést, és a húgycső végében megjelenne a zavaros csepp, amit te akkor lenyalnál; és megismerhetném an-
nak az élménynek egy részét, amit a homokosok olyan biztonságosan uralnak”.

„Amíg írok, az enyém vagy” – írja szövege vége felé Hajas, s ez a gesztus mintegy ki is jelöli a fenti át-
változások, ambivalenciák retorikai terét a vágy fantáziakiéléseiben. Épp ez az aktus válik öngerjesztővé, 
s vesz részt a leginkább a másik és az én együttes felszámolásában. Hajas aláaknázza önnön szövegének 
hitelességét, s a narrációt kiszolgáltatja a botránynak, az undornak, a másnak. És ebben a kiszolgálta-
tásban ideges mozgásba kezd a nyelv, mely szükségképpen kontrollálatlan és koordinálatlan lesz. Ez az 
ideges mozgás adja a szöveg lezáratlanságának jellegét, és mániákus egydimenziójúságát.

„Ha önhatárom elmosódik is, / közös szimmetriánkból éldelek” – veti papírra Hajas a Pohár, malom 
című versében. Az elmosódás mindig a testre irányul, a biológiai determináltság nem jelent retorikai le-
zártságot: „teherbe esni, mondd, / nem én fogok?” A narcisztikus szimmetriák olykor analógiák vagy izo-
kólonok. A tiszta ész kritikája című szöveg a perverziók szimmetriájaként is olvasható: az enumerációs 
gesztusok katalogizáló hatalma Hajas szöveggeneráló eljárásainak egyik fontos eleme, például: „Észben 
tartani, hogy liliomtipró, homoszexuális és exhibicionista. Észben tartani, hogy fétisimádó, szadista, 
mazochista. Észben tartani, hogy ösztönei uralkodnak rajta”. Vagy: „Amikor trippere van. Amikor has-
menése van. Amikor frigid. Amikor homoszexuális, illetve leszbikus hajlamai vannak.” Hajas mondatai 
azonos grammatikai struktúrát működtetnek: a lehetőségek mellérendeléseiből hozzák létre a feltétel 
nélkül azonos súlyú egységek kényes egyensúlyát. A nemiség vagy a szexualitás épp ezért válhat me-
chanikus, behelyettesítési kérdéssé. De ez a mechanizmus Hajas szövegeiben nem maradhat meg profán 
gesztusnak: az átváltozás misztériumával kell társulnia. Az Átváltozások című költemény ezt remekül 
példázza. A nemek hirtelen átváltozása az emberi egzisztencia és a szexuális vágy lecserélhetőségét 
éppúgy jelöli, mint a meghatározhatóság eredendő stabilitását, vagyis a kiindulópont és a végeredmény 
megnevezhetősége nem kérdéses:

egy nőt ütöttél el az úton, de akit kórházba viszel: férfi;
egy nő szoknyáját gombolod ki, de akinek a nadrágját lehúzod: férfi

Éppígy Hajasnál a más vagy a másság soha nem válhat természetessé vagy kiindulási alappá, megmarad 
a szadomazochista vágymechanizmusok vagy a domináns hatalmi pozícióból megszólaló autoerotika 
képzelt tereiben, sőt olykor talán még az is megkockáztatható, hogy végképp nem vehető komolyan. Ha 
mindezt mégis rituális megszerkesztettségében, azaz jól vagy rosszul felfogott teatralitásában látjuk, 
akkor igaznak tűnhet az, amit Nádas Péter így fogalmaz meg: „Hajas szövege nem tesz többet, mint hogy 
azt a bosszút hajtja végre magán, amelyet az európai kultúra önmagán végrehajtott”.24 Ha bosszúként 
fogjuk fel a létezés árnyoldalainak vagy a modifikált tudat képzeteinek eluralkodását a létezővel, a valós-
sal szemben, előbb meg kellene ismernünk magát a létezőt, a valóst nekünk, történeti lényként tételeződő 
befogadónak is. A kontextus és az ellen-lét oldalainak befogadói megkonstruálhatósága fontos elemmé 

24 NÁDAS, I. m., 50. 
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válik a Hajas-szövegolvasatok kisúlyozásában. Az átváltozások soraiként és mechanizmusaiként elgon-
dolt léttechnikák Hajas által kínált modelljei a lét és a szöveg felszámolására irányulnak. És ebben a hely-
zetben a szöveg van előnyben.

A legfőbb átváltozás Hajasnál többé-kevésbé az a folyamat, melyet Földényi László ragadott meg a leg-
inkább Hajas „destruktív konstruktivizmusában”: a teremtőből fokozatosan áldozat lesz, méghozzá egy 
olyan inerciarendszerben, melyet a gyötrelem és a gyönyör, illetve a gyötrelmes gyönyör és a gyönyör 
teli gyötrelem alkalmi intenzitása tölt meg energiával.25

Hajas szubverzív, a nemiség határait nem is annyira kitágító, mint elmosó írásművészetével rokonít-
ható Németh Zoltán A perverzió méltósága című kötete is.26 A perverzió itt önjáró nyelvi gesztusrend-
szerré válik, a minden titkától megfosztott, a fantáziáit extenzív szélességében elárasztó egyéniség 
megkönnyebbülése ad szabad utat az írásnak:

A férfivágyak netovábbja nem az, hogy
a hasadig hajolva leszopd a farkad.
Hanem, az irányt még tovább folytatva:
száddal húzd ki seggedből a szart,
vagy: egyenesen belenyomni a szádba.

Vagy:

a szart, a bodorítottat, és
a herékben izzadó ondót
faltam, két pofára ettem,
szopogattam ujjamról
a húgy sárgaköves savát,
a sivatagban, huszadik
napom alatt, a fogság
acélmarkában izzadva ki
a halált

Maga a kötetcím a homoszexuális diskurzus gay pride fogalmának egyik lehetséges fordításvariánsán 
nyugvó parafrázis, mely lényegileg a pszichoszexuális folyamat lezárásának aktusaként is értelmezhető 
a maga nyílt kitárulkozásában (melynek nyitánya a coming out; ezt a kiszélesített hatókörű coming outot 

25 FÖL DÉ N Y I F. László, Romépítészet. Hajas Tibor: Húsfestmény IV. = UŐ., A testet öltött festmény, Jelenkor, Pécs, 

1998, 59–69.

26 A perverzió méltósága, vál., utószó NÉ M ETH Zoltán, Kalligram, Pozsony, 2002. Róla lásd Csehy Zoltán, Bordély és 

boncterem. Bevezetés a transzgresszív lírába = Somorjai disputa (1.), szerk. CSA N DA Gábor, Lilium Aurum, Duna-

szerdahely–Somorja, 2003, 113–123.
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teszik meg végül is a versek az általános norma elleni lázadás legfőbb stratégiájának a nyelv szintjén), és 
arisztokratikus liberalizmusú felvállalás-effektusában. Mindez dióhéjban az utószóból is szegről-végről 
kiderül. A perverzió méltósága tehát a halál botránya és a szakralitás vigasza felé irányuló hol a nevetsé-
gesbe, hol a szánalmasba, hol a banálisba, hol az ironikusba forduló túlélési stratégia. Ehhez teszi hozzá 
PéBé (Pálfi Balázs): „Innentől kezdve tudhatjuk is, hogy miként létezhet a perverzió méltósága. Így (is)”.27 
Ugyanakkor a kötet leglényegesebb vonása a tematikus szubverzió mellett egy olyan libertinus nyelv 
kimunkálása, amely a korlátlan szabadság aurájával kecsegtet, ugyanakkor nem képes többre, mint hogy 
a szabadságakadályok felszámolásával önmaga vonzerejét is megszüntesse, hogy a maga kreálta lázadó 
szabadságideológia önkéntes foglyává legyen. Ez az írástapasztalat mindenképpen újszerű, s az iroda-
lom általános természetéről elemi testközelből vall.

A vágy hordozza magában a nyelvben megképződő extázis tényét, mígnem a test a potencialitás tágas 
térségeit nyitja meg a költői nyelvtan kommunikatív mechanizmusai előtt. A nyelv ebben a brutalizált, 
hiperszexuális Árkádiában szuperharmonikus, bár zsarnoki erő: harmóniája állandóan kielégülő és ki-
elégíthető erotomániájában nyilatkozik meg, zsarnoki természete pedig ennek kötelező deformációiban. 
A test a csábítás perverz aktusaihoz kénytelen ideális pozíciót felvenni, késznek kell lennie az állandó 
metamorfózisra egy hatalmas szimulációban, melyet a számítógépként is tételeződő nyelv cybereffektusai 
szabályoznak. Vágy és társadalmi norma sosem kerülhet összhangba. A test nem engedelmeskedhet 
semmiféle pszichoterápiai hatalomgyakorlásnak: a nyelv autoerotizmusa révén ugyanis törvényszerűen 
a szimuláció alakzataiban él.28

Az aktusok nyelve gyakorlatilag programozott és emberi szempontból majdhogynem öntörvényű, 
s mintegy felügyelőként koordinálja a szövegorgiát. A test szabadsága minduntalan felszámoltatik, a nyel-
viség ördögi mechanizmusai, a programozott írás és olvasás folytonosan nevetségessé és abszurddá, mor-
biddá teszik: a perverzió épp ezért válhat naturális szabadságjoggá, lehetőséggé a kitörésre valamiféle 
drasztikum ijesztő komolyságában (megint a már emlegetett halál elleni lázadás gesztusa?), ám a perver-
zió dinamizmusa okán ez a komolyság is zárójelbe kényszerül. A határ nem azért nem léphető át, mert 
már az első szöveg is felszámolja a határ fogalmát, hanem azért, mert eleve nincs is az a határ, melynek 
áthágását ne legitimálhatná a nyelv puszta kombinatorikája és párosodási ösztöne, orgiakészsége, libidója.

27 PÁL F I Balázs, A perverzió méltósága, Mások 2002/7., 46.

28 A kutatások szerint (Steven Marcus, Peter Gay) épp ez a normatívnak tetsző pszichoterapeuta jelképezte társadalmi 

magatartás kényszeríti „perverz és fantazmagorikus formákba” a vágyat. Irodalmi vonatkozások tekintetében ér-

dekes Lockhart és McClure nézete, aki a pornográfiának titulált „magas”-irodalmat a reagáló személy befogadási 

stratégiái alapján tartja megítélhetőnek annak erotikus, illetve obszcén voltát kimondandó. Vagyis: az obszceni-

tást mi olvassuk bele a műbe, szövegbe. Vö. Ian HU N TE R – David SAU N DE RS – Dougald WI L L I A MSON, A pornográfia 

területe. A szex. Szociológia és társadalomtörténet, Új Mandátum, Budapest, 1998, 56–97, kivált 67–70. A perverzió 

méltóságának (főként utószavának) olvasókoncepcióját, ajánlott mániákus olvasási stratégiáit (szövegfetisizmus, 

szövegalgolagnia stb.) nevezi „perverznek” SÁN TA Szilárd, A perverzió olvasása, az olvasás perverziója, Könyv-

jelző (az Új Szó melléklete) 1/3., 11.


