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dégeiket sátrakban helyezték el, és amit csak lehetett, 

mindent a természetben bonyolítottak le. Most, hogy 

húszévesek lettek, Sachsen-Anhalt állam minisztériuma 

behívta őket a városba – mindenféle technikai és pénz-

beli segítséget megadva –, hogy ott, a legideálisabb körül-

mények közepette rendezzék meg a jubileumi eseményt. 

Ennek hallatán másra sem gondolhattam, mint arra, 

mennyire nem lenne lehetséges nálunk valami hasonló 

gesztus egy vidéki, netalán falusi fesztivál irányába. 

Konkrétan Baji Miklós Zoltán jutott eszembe, aki a ki-

lencvenes évek első felében – immár túl az úgyszintén 

általa istápolt Oriens nevű békéscsabai fesztiválon – a sa-

ját tanyáján szervezett művészeti eseményeket, többek 

között akció- és performanszművészeti programmal. 

Azért a saját birtokán, mert a városi intézményekben 

nem igazán talált megértésre. Minek kellene történnie, 

hogy nálunk a felsőbb instanciák felfigyeljenek a hason-

ló kezdeményezésekre? – tettem fel magamban a kérdést. 

Vajon az ország elvesztené vélt egyensúlyi állapotát, ha 

az országos kulturális vezetés felkarolna egy olyan alko-

tói ötletet, amely történetesen a Viharsarokban van, és 

nem a reprezentatív művészetet képviseli?

BMZ mostani jelenléte ilyen gondolatokat vet fel ben-

nem, hiszen az, amit alkotóként és emberként képvisel 
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Októberben egy hallei multimediális rendezvényen vet-

tem részt, amely lényegében jubileumi ünnep volt, tudni-

illik a werkleitzi fesztivál húsz esztendejét jelölte. Azt 

hittem, Werkleitz a nagyváros egyik kerülete, de kide-

rült, egy közeli, alig háromszáz lelket számláló faluról 

van szó, ahol 1993-ban az immár szabad keletnémet at-

moszférában helyi fiatalok fesztivált hoztak létre. Ven-
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véghez viteléhez transzállapotba kellett vinnie magát, 

testátszúrások, a fájdalom megélése révén. A gyógyítás-

nak ezzel a módjával, amely lényegében beavató szertar-

tások sora, ma is rendszeresen foglalkozik. Rendkívül 

szép akciósorozata volt például, amikor a testére kis mé-

– kulturális-szakrális intézményként működő tanyájával 

és az ott folyó aktivitással együtt –, az páratlan dolog 

Magyarországon. Azt a fajta testművészetet, amely az em-

beri testet nemcsak felületként, nyelvi üzenethordozó-

ként, vagyis szimbolikus alárendelésként értelmezi, ha-

nem formázható és alakítható anyagként is, nálunk kizá-

rólag Baji Miklós Zoltán művelte és műveli. Önsanyarga-

tásai, testcsonkító rítusai azonban nem az öncélúságot, 

a belső pszichikai igazolást szolgálják, hanem szerves 

kapcsolatban állnak az ősi testkultusszal és annak val-

lási gyökereivel. Megütközést pedig azért keltenek, mert 

a mai, kizárólag a képi-szimbolikus nyelvhez szoktatott 

emberek nem ismerik őseik legelemibb szokásrendjét, 

annak hagyományát, továbbá a sámáni világ energiafor-

rásának varázslatosságát, gyógyító hatását. BMZ perfor-

manszainak cselekvési használatában olyan fogalmak 

állnak, mint lélekvesztés és tudatváltás. Az előbbi ese-

tében például mindkét vénájából egyszerre annyi vért 

engedtek ki mezítelenül fekvő testére, hogy halálközeli 

állapotba kerüljön. Ebben az állapotban szabad lelke kilé-

pett a testéből, és felülről látta önmagát, valamint a tör-

ténéseket. Az előadás után több napon át hallucinációi 

voltak. A hétköznapi és a sámáni tudat közötti mozgást 

demonstrálta egyik gyógyító rítusa, amelynek spirituális 
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retű képeket tetováltatott, majd sebészetileg lefejtette és 

kereskedelmi forgalomba hozta őket. Ez csak néhány 

olyan alapmotívum, amely BMZ munkásságát jellemzi 

az utóbbi két évtizedben.

Az Átírva című jelen alkotás régebbi akciók fotóin 

át teremti meg a történeti kontextust, amelybe a tárgy-

együttes beágyazódik, ugyanakkor szembehelyezi az 

egyén küzdelmét azzal a hierarchikus hatalmi felépít-

ménnyel, melyet az installáció szimbolikusan kivetít 

magából. A színpadképként, de sajátságos oltárként is 

értelmezhető konstrukcióban különböző szinteket lá-

tunk, melyek a társadalmi rétegek alá- és fölérendeltsé-

gét szimbolizálják, tetején a hatalom központi szemé-

lyiségeivel, a legalján pedig a biológiai vegetálás kezdeti 

fázisában levő ösztönlény emberekkel, avagy az elnyo-

mottakkal, kisemmizettekkel, peremekre szorítottakkal. 

A hatalmi szerkezet megjelenítésének általános képleté-

vel állunk szemben egészen addig a momentumig, amíg 

nem figyelünk fel két olyan részletre, melyek konkrét 

utalásokat tartalmaznak. A háttérben ugyanis a szo-

cializmus idejéből fennmaradt, pártállami jelképeket 

tartalmazó címerekre leszünk figyelmesek, a raklapok 

oldalán pedig az Európai Unió emblémájának nyomatát 

fedezhetjük fel. Ha a hatalmi és a politikai hierarchiára 

gondolunk, akkor a párhuzam több, mint nyilvánvaló-

an célzatos: időtől és tértől függetlenül mindig azonos 

elvekre épül. Az önmaga előtt tetszelgő hatalom azonban 

– egy vörös szőnyegen túl – megpillanthatja saját képét, 

az egymásba érő sok arctalan téglabábot, aki úgy hajtja 

végre történelmi funkcióját, hogy lemond azokról a je-

gyekről, amelyek egyedi jelleget adhatnának neki.

A dolgok csupán átíródnak, átneveződnek, de ugyan-
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úgy működik minden, és ugyanúgy megy a maga útján, 

mint sok évszázaddal ezelőtt. Az emberek inkább elv-

telenül átkeresztelkednek, mintsem hogy lemondjanak 

megszerzett kiváltságaikról. Miközben az átváltozás 

színjátéka szakadatlanul üzemel, bizonyos emberi stá-

ciókban valóban megmutatkozik az a heroikus és példa-

mutató küzdelem, melyhez Jézus példázata adja az erőt 

és hitet: bármi is van körülötted, maradj önmagad és 

leld meg a felemelkedés útját, hogy angyallá változhass.
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