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har ma dik év ez red mû vé szet tu do má nyi disz -
kur zu sa iz gal ma san am bi va len sen íté li meg a
per for man szok esz té ti kai stá tu szát. Egy fe lôl

hang sú lyoz zák a szín há zi és per for ma tív ese mé -
nyek egye di sé gét il let ve megis mé tel he tet len sé gét,
más fe lôl olyan vo nat ko zá si pon tok nak bi zo nyul -
nak, ame lyek már meg tör tént ak ciók új ra -é lé se ré -
vén ké pe sek szem be sí te ni a múlt tal. Ily mó don az
új ra ját szás [re e nact ment] fo gal má val je lölt és tör té -
ne lem mé vált ese mé nyek re vo nat koz tat ha tó mû -
vé szi ak ciók vizs gá la ta so rán egy for ma figye lem irá -
nyul az egye di ség re és a (tö ké le tes) is mét lés (le he -
tet len) me cha niz mu sai ra. Kö vet ke zés képp – bár az
új ra ját szás el múlt ese mé nyek (csa ták, de monst rá -
ciók, mû vé szi per for man szok) itt és most zaj ló, kor -
hû meg tes te sü lé se, vagyis sem mi képp sem te kint -
he tô egy faj ta auk to ri á lis új ra -ér tel me zés nek vagy
új kon cep ció szín re vi te lé nek – fon tos sze re pe van
egy cso port vagy kö zös ség iden ti tá sá nak, ha gyo -
má nyai nak, kul tu rá lis em lé ke ze té nek (ki)ala kí tá -
sá ban és meg mu tat ko zá sá ban.2 Hi szen at tól füg -
get le nül, hogy az új ra ját szás nem az in no vá ció és
az ak tua li tás je gyé ben fo gan, az is mét lés ré vén tör -
té nel met ír, és szük ség sze rûen kom men tál ja a múl -
tat. Ugyanak kor sem mi kép pen sem te szi mú zeum -

ban „kiál lí tott tárggyá”, hi szen meg kér dô je le zi, sôt
egy más ba om laszt ja a múlt és az arc hí vum, il let ve
a múlt és az „itt és most je len lé vô” kö zött fe szü lô
bi ná ris el len té tet, s ily mó don moz gás ban tart ja,
for mál ja a nyi tott struk tú ra ként el kép zelt kul tu rá -
lis ha gyo mányt.

A per for mansz- mû vé sze tek tör té ne té nek is me -
re té ben két ség te len tény, hogy az új ra ját szá sok el -
ter je dé se nagy sze re pet ját szik egyes al ko tók és ak -
ciók ka no ni zá ló dá sá ban il let ve mí tosszá vá lá sá ban.3

Ma ri na Abra mo vic, Vi to Ac con ci, Yves Klein vagy
Jo seph Beu ys, Yo ko Ono és John Ca ge kul túr tör -
té ne ti je len tô sé gét és re le van ciá ját már az a pusz ta
tény is iga zol ja, hogy a bo dy art és a fluxus disz -
kur zu sát új raol va só, ak tuá lis mû vé szi gya kor lat tár -
gyá vá vál nak. Ezért is figye lem re mél tó je len ség,
hogy a kortárs ma gyar Li ve Art pa let tá ján alig ta lá -
lunk olyan ese mé nye ket, ame lye ket eb bôl a hi sto -
ri o gráfiai szem pont ból fog lal koz tat ná a ma gyar
neoavant gárd mû vé szi ha gyo má nya.4 Ha be le gon -
do lunk ab ba, hogy a nyu gat- eu ró pai és észak- ame -
ri kai per for mansz- mû vé szet kortárs gya kor la tát ban
las san tíz éve mek ko ra nép sze rû ség nek ör ven de -
nek a re konst ruk ció, a rein ven ció és a re e nact ment
mû fa jai,5 ak kor fel tû nô, hogy a hat va nas-het ve nes-
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Új ra le het-e ját sza ni
a til tott mû vé sze tet?

Gon do la tok a ma gyaror szá gi neoavant gárd me lan ko li kus 
je gyei rôl és re e nact ment- jei nek hiá nyá ról1
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jön lét re, ami rög tön reflek tál ha tó vá is vá lik: a re-
 per for mansz ezek nek a le ké pe zé sek nek, il let ve (és
for dít va) más re- per for man szok fé nyé ben mu tat -
ko zik meg. Köl csö nö sen kom men tál ják egy mást.
A be fo ga dók a per for man szok, a per for man szo kra
uta ló ké pek és más re-p re for man szok ti rá szá val
konf ron tá lód nak. De mi ele ve ne dik meg? A fény -
ké pen rög zí tett per for mansz? Vagy a fény kép? Vagy
a na pok ban és he tek ben épp le ját szó dó re- per for -
mansz min tá jául szol gá ló re- per for man szok? Vagy
mindez együtt? A Se ven Ea sy Pie ces ese té ben már a
szó ró la pon ol vas ha tó leírás kap cso la tot te remt a
min ta és a megele ve ní tés kö zött, ugyanis Abra mo -
vic aka ra ta el le né re a lá to ga tók ren del ke zé sé re bo -
csá tot ták az „ere de ti anya got”. Az pe dig, (a)hogy a
The Ar tist is Pre sent- ben (ahol és mi vel Abra mo vic
sa ját mun kái nak má sok ré vén lét re jö vô re- per for -
man szai sze re pel tek a mû so ron) a kiál lí tás tár gyá -
vá vá lik ez a min ta és a megele ve ní tés kö zött lét re -
jö vô kap cso lat, pon to san de monst rál ja a mû hû ség -
nek el kö te le zett sé get. A The Bi o gra phy Re mix
(2004–2005) kap csán Abra mo vic ezt mond ta:
„Meg kér tem a diák jai mat, hogy ját sza nak el en gem.
El kez de nék egy, a Rest Energy- hez (1980) ha son ló
da ra bot, és a kö ze pén átad nám az íjat és a nyíl -
vesszôt ne kik, hogy dol goz za nak ve lük to vább, ami
per sze na gyon ve szé lyes. Ily mó don fel ve szem a
pro fesszor sze re pét, aki to vábbad ja a tu dá sát va la -
ki más nak, hogy az foly tas sa a mû vét. El tö kél tem,
hogy egy re in kább vissza vo nu lok. Ezután még ke -
vés bé lesz szük sé ges az ott lé tem a mun ká hoz.”37

A The Ar tist is Pre sent ese té ben a min ta olyan
mû vé szet-fel fo gást köz ve tít, amely le he tô vé te szi,

hogy Abra mo vic mun kái meg- és túlél jék a tá vo li
jö vôt, és ami re a „mû vész már nincs töb bé je len”
il let ve a „mû vész min dig min de nütt je len van” kö -
zöt ti, fe szült ség gel ter hes vi szony ad mó dot. A kép
ugyanis – akár csak a The Ar tist is Pre sent- ben tör -
té nik – olyan ha tó ság gá vá lik, amely nem ad en ge -
délyt az ér tel me zés sza bad sá gá ra, ha nem (és a Se -
ven Ea sy Pie ces- ben ön ma gá val szem ben tá masz tott
el vá rá sok kal el len tét ben) a pon tos ság irán ti fe le lôs -
ség re szó lít fel, ugyanak kor jót is áll a pon tos ság el -
lenôriz he tô sé géért. Ez zel pár hu za mo san meg je le -
nik egy olyan ten den cia is, amely meg kér dô je lez -
he ti az új ra ját szá sok stá tu szát. Hi szen mi is tu laj -
don kép pen a re e nact ment? Megele ve ní tés?
A do ku men tá ció más, új sze rû for má ja? Vagy to -
váb bi re- per fo man szok min tá ja?

Füg get le nül at tól, ho gyan is élik túl mun kái az
el mú lást, Abra mo vic egy spe ciá lis kí sér let tel já rult
hoz zá a Per for man ce Art tör té ne té hez: meg pró bál -
ta re- per for man szok és új ra ját szá sok se gít sé gé vel
biz to sí ta ni, hogy élet mû ve élet ben ma rad jon. Az
ok a jö vô ben ke re sen dô – mond hat nánk Beu ys sza -
vai val. Vagy Kier ke ga ard-t idéz ve: az is mét lés köz -
ben a még csak most be kö vet ke zô re em lé ke zünk.

(Se ven Ea sy Pie ces, oder von der Kunst, die Ges chich -
te der Per for man ce Art zu schrei ben. In. Jens Ro selt,
Ulf Ot to (Hg.): The a ter als Zeit mas chi ne. Zur per for -
ma ti ven Pra xis des Re e nact ments. The a ter- und kul -
tur wis sens chaft li che Pers pek ti ven. Bie le feld, trans -
cript, 2012. 101–123.)

A for dí tás Kiss Gab riel la mun ká ja.
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1 Kü lön kö szö net tel tar to zom a bu da pes ti Art pool Mû vé szet ku ta tó Köz pont mun ka tár sai nak (kü lö nö sen Ga lán tai György -
nek, Ha la si Dó rá nak és Kla ni czay Jú liá nak) és Krics fa lu si Beat rix nak a ku ta tás so rán nyúj tott se gít sé gü kért. A ta nul mány
nem jö he tett vol na lét re a Deuts cher Aka de mis cher Au stausch dienst (DA AD) ál tal tá mo ga tott bé csi ku ta tó mun ka nél kül.
A mun ka ere de ti leg né met nyel ven meg fo gal ma zott és a Ber li ner Beit rä ge für Hun ga ro lo gie cí mû fo lyó irat 2012. évi szá má -
ban (76–111.) meg je lent ré szei nek for dí tá sa Kiss Gab riel la mun ká ja.

2 Az új ra ját szás tra dí ció kép zô sze re pé nek je len tô sé gé hez lásd Kiss 2011, 187–204
3 Vö. Teck len burg 2012.
4 A Li ve Art fo gal mát a Ro se Lee Gold berg -i ér te lem ben hasz ná lom, aki a szín ház, a fo tó, a film és a kép zô mû vé szet ele mei -

bôl szö vô dô, in ter me di á lis dia ló gust tart ja az an gol-a me ri kai neoavant gárd egyik leg fon to sabb je gyé nek. Vö. Gold berg
2004.

5 Vö. Fran ko 1989; Schnei der 2011.
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át lép ték vol na a hi va ta los kul túr po li ti ka ál tal en ge -
dé lye zett ha tá ro kat, él ni tud tak az ön ki fe je zés nek
és az önáb rá zo lá sá nak az zal a pa ra dox és me lan ko -
li kus han golt sá gú lo gi ká já val, amely fe szült ség gel
telt pár be széd be lép tet te egy más sal a vissza vo nu -
lás gya kor la tát és az ön meg mu ta tás pil la na tait.
A mû vé szek az ön meg vo nás nak az ak tu sá ban vál -
tak lát ha tó vá, azaz ájult ál la pot ban lép tek a nyil vá -
nos ság elé vagy ak ciói kat „csak” meg szö ve ge zett
cse lek vé si uta sí tá sok for má já ban kö röz tet ték. Ér -
ve lé sem kö zép pont já ban ezért áll az a kér dés, hogy
a vissza vo nu lás ré vén meg tör té nô ön meg nyil vá nu -
lás nak ezek az am bi va lens stra té giái és az ak ció mû -
vé szek nek az ez zel együtt já ró, a szö veg ben és a
per for mansz ban meg ta pasz tal ha tó, kí sér te ties je -
len lé te mennyi ben te kint he tôk olyan el já rá sok nak,
ame lyek po li ti kai lag sú rol ják a to ta li tá ri á nus rend -
sze rek ural ko dó nor mái dik tál ta ha tá ro kat, il let ve
hogy a ma gyar Li ve Art spekt rá lis jel le ge ma gya rá -
za tot tud-e ad ni megis mé tel he tô sé gé nek ce zú rá já -
ra és meg sza kí tott sá gá ra.

A ma gyar Li ve Art disz kur zív he lye

a lán tai György mû vei nek ka ta ló gu sa Es terházy
Pé ter me sé jé vel kez dô dik. A Be ve ze tés olyan
ma gya rok ról tu dó sít, akik drá mai ta pasz ta lat

ré sze sei vé vál tak: hiá ba érin tik meg tal puk kal az
ál ta luk la kott „ma gyar föl det„, lé pé seik kel nem tud -
nak nyo mot hagy ni. „Fé le lem száll ta meg ek kor
ôket, hogy ta lán ak kor ôk nem is vol ná nak, ta lán
nem töb bek, mint ár nyé kok, hogy ta lán nem is lé -
tez nek, csak va la ki ked ves ség bôl vagy rossz in du -
lat ból ál mod ja ôket, hogy ta lán az or szág is nincs,
ez a Ma gyaror szág ne vû, sem mi sincs, csak zacs -
kós tej meg a rozs da.”14 Anél kül, hogy egyér tel -
mûen meg ne vez nék ôket, az el be szé lés sze rep lôi -
ben fél re ér the te le nül ráis me rünk an nak a „má so -
dik nyil vá nos ság”-nak a mû vé szei re, akik ké sôbb
rafinált mó don pró bál nak meg nyo mot hagy ni.
Kér dés per sze, hogy a neoavant gárd szub kul tú rá -
nak és a het ve nes évek efe mer Li ve Art- já nak van -
nak-e egyál ta lán nyo mai, és ha van nak, ak kor rög -
zít he tôek- il let ve le je gyez he tôek-e? A to váb biak -
ban azok ra a té nye zôk re össz pon to sí tunk, ame lyek
a csak „fé lig je len lé vô” ma gyar un der gro und szá -
má ra meg ne he zí tet ték a nyo mok ha gyá sát.

A szo cia lis ta rea liz mus do mi náns ideo ló giá já -
nak el ter je dé sé vel pár hu za mo san Eu ró pa ál lam szo -
cia lis ta or szá gai ban két kü lön bö zô mó don nyílt le -
he tô ség a szub ver zív mû vé szi cse lek vés re. Az in -
téz mé nyes ke re tek kö zött mû kö dô szín há zak ban
meg szü le tô „ket tôs be széd” me cha niz mu sa olyan
disz kur zív gya kor lat, amely a re per toár szi go rú el -
lenôr zé sé nek da cá ra is le he tô vé tet te, hogy tö rés
ke let kez zen a ki mon dás és a meg mu ta tás, a tex tu -
á lis re fe ren cia és a szín pa di je len tés kö zött. Az áb -
rá zo lás nak ez a gya kor la ta a kri ti kai meg nyi lat ko -
zás tûrt for mái kö zé tar to zott, hi szen a dra ma tur -
giai je len tés ré vén rend sze res megfigye lés tár gya le -
he tett és el lenôr zés alatt le hett tart ni.15 Szá mos
kép zô mû vész és szín ház csi ná ló (to váb bá ze nész,
filmké szí tô és más ér tel mi sé gi) vi szont az ál la mi
irá nyí tás alatt ál ló kom mu ni ká ción kí vül élt a meg -
mu ta tás köz vet len és konk rét mód já val, s ily mó -
don a nem hi va ta los, til tott „má so dik nyil vá nos ság”
já té ko sai vá vál tak.

Az, hogy az un der gro und kez det ben kocs mák -
ban és la ká sok ban össze gyû lô pro ta go ni stái a hat -
va nas évek vé gén egy re in kább ki lép tek a pri vát
szfé rá ból, és a klu bok vagy a kul túr há zak kö zös sé -
gi te rei ben meg va ló sít ha tó nyil vá nos ság ra tar tot tak
igényt, vég sô so ron egy össze tett, szá mos po li ti kai
as pek tus sal bí ró, kom mu ni ká ciós há ló zat kiala ku -
lá sá val függ össze. Az ural ko dó mû vé szi rend szer -
nek a kul tu rá lis szcé na pe ri fé riá ján élô el len zé ke
igényt for mált a meg nyi lat ko zás és az (el)is mert -
ség, to váb bá a ha tal mi po zí ció ban lé vô disz kur zu -
so kon kí vül foly ta tan dó pár be széd le he tô sé gé re.
A mindad dig szór vá nyos fel lé pé sek és in ter ven ciók
a szub kul tu rá lis há ló zat meg szi lár du lá sá hoz ve zet -
tek, mely nek kö vet kez té ben a hap pe nin gek, a per -
for man szok és a fel for ga tó ak ciók nö vek vô szá má -
ra a kul túr po li ti ka is felfigyelt. Míg azon ban az iro -
dal mi mû vek megfigye lé sé re ap ró lé ko san ki dol go -
zott rend szer állt a „cen zo rok„ren del ke zé sé re, a
kép zô mû vé szet te rü le tén hiá nyoz tak a „há rom T”
mû köd te té sé hez szük sé ges po li ti kai irány vo na lak.16

Egy re erô tel je sebb küz de lem bon ta ko zott ki a pia -
cot irá nyí tó, s ezút tal el bi zony ta la no dott dönt nö -
kök és a vak me rô, a kul túr po li ti kai ér ve ket rend -
re ki ját szó, elis me rés re és ér vé nye sü lés re vá gyó
avant gár dok kö zött. S en nek az alá ren delt po zí ciók
be ta go zó dá sa il let ve ki zá rá sa kap csán fo lyó dia lek -
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nyolc va nas évek ma gyar per for man sza i nak meny -
nyi  re nincs vissz hang ja sem a kul tu rá lis em lé ke zet -
ben, sem a kortárs mû vé szi ak ciók ban. E diag nózis
is me re té ben még iz gal ma sabb nak tûn het a New
York-i Woo ster Gro up Poor The at re (Sze gény Színház,
2004) cí mû elôadá sa, amely Gro tows ki 1962-es
Ak ro po li szát is mé tel te meg, Ma ri na Abra mo vic Seven
Ea sy Pie ces (Hét könnyû da rab, 2005) cí mû új ra -
ját szás-so ro za ta vagy Bo ris Char matz 50 ye ars of
dan ce (A tánc öt ven éve, 2009) cí mû ko re o gráfiája,
amely a poszt mo dern tánc ve zér alak já nak mun kás -
sá gá ról fenn ma radt fo tó so ro zat alap ján és Mer ce
Cun ning ham tán co sai val ké szült.6 Az új ra ját szá sok
fel tar tóz ta tha ta lan so ra és gya kor la ta ál tal fel ve tett
me di á lis és mû fa ji kér dé sek össze tett sé gét ta lán Su -
san ne Lin ke 1978-as Wand lung- já nak (Át vál to zás)
hi sto ri o- gráfiája pél dáz za a leg job ban. Miu tán
ugyanis Jé rô me Bel a The last per for man ce (1998)
köz pon ti ele mé vé tet te, és egy más után négy szer is
megis mé tel te a hí res tánc szó lót, a Woo ster Gro up
2013-as I AM JÉ RÔ ME BEL and he is Jé rô me Bel címû
mun ká ja már nem Su san ne Lin ke elôadá sát, hanem
a kon cep tu á lis tánc do y en- jé nek re e nact ment- jét
ját szot ta új ra. Vagyis a Woo ster Gro up négy, Bel ki -
ve tí tett szek ven ciá já nak tü kör ké pe ként tán co ló per -
for me re szá má ra Jé rô me Bel Lin ke vir tuo zi tá sá val
össze sem ha son lít ha tó, né ha meg re me gô, a rit mus -
ból kiesô moz du la tai vál tak „min tá vá”.7

Tény ként kell ke zel ni, hogy a per for mansz- mû -
vé szet nyu gat- eu ró pai tör té ne té tôl el té rôen Ma -
gyaror szá gon nem mér ték adó a Li ve Art hi sto ri o -
gráfiai po zí cióit érin tô, azo kat re -ak ti vi zá ló esz té -
ti kai gya kor lat. Ha el te kin tünk az olyan szor vá nyos
ki vé te lek tôl, mint Szent jó by Ta más 1972-es ba la -
ton bog lá ri Ki zá rás-gya kor lat Bün te tés me ge lô zô -au -
to te rá pia cí mû per for man szá nak a Kis Var só fel ké -
ré sé re 2005-ben meg ren de zett új ra ját szá sa,8 Tót
Endre legutóbb 2013. má jus 2-án az And rás sy úton
lát ha tó ZE RO DE MO- ja vagy Kla ni czay Jú liá nak és
Ga lán tai György nek az 1989-es Tü kör transz pa rens -

ét 2013. jú nius 13-án megis mét lô ak ció ja, meg koc -
káz tat hat juk azt a ki je len tést, hogy a re e nact ment
mû fa ja – más poszt szo cia lis ta ál la mok hoz ha son -
lóan – a ma gyaror szá gi elô a dó mû vé szet szá má ra is
kiak ná zat lan le he tô sé ge ket tar to gat, so kak szá má -
ra pe dig egész egy sze rûen is me ret len.9 Az új ra ját -
szá sok elenyé szô szá má ra ad hat ma gya rá za tot Bar -
ba ra Susec Mi chie li és Hel mar Schramm té zi se,
mely sze rint a kö zép- és ke let- eu ró pai rend szer vál -
tást meg ha tá ro zó gaz da sá gi és tár sa dal mi átala ku -
lás ha tá sá ra a kul tú ra ágen sei nem csak a po li ti kai-
i deo ló giai orien tá ció ju kat ve szí tet ték el, ha nem
alap ve tôen szkep ti ku san fog lal tak ál lást a kö zel -
múlt ér té kei nek és tör té nel mi tu dás anya gá nak át -
ha gyo má nyoz ha tó sá gát il le tôen. E szkep szis is me -
re té ben lo gi kus „a ké tely mû vé sze té rôl„be szél ni,10

a „ta ga dás filo zófiai do mi nan ciá já nak” szem pont -
já ból pe dig meg ha tá ro zó nak tû nik az a me lan ko li -
kus han golt sá gú beál lí tó dás, amely „a kul tú ra va -
la mennyi di men zió ját át ha tó teat ra li tás káp ráz ta tó
fe lü le tein” kí vül ke re si a mû vé szi meg nyil vá nu lás
új for máit.11 Tény: a ma gyar neoavant gárd al ko tói -
nak esz té ti kai önér tel me zé se és po li ti kus stra té giái
minded dig nem vál tak a mû vé szet kri ti kus gya kor -
la tá nak ter mé keny ré szé vé, s en nek más okai is van -
nak, mint a hi deg há bo rút kö ve tô pra dig ma vál tás.12

A to váb biak ban az e „kés le ke dés hez” ve ze tô té nye -
zôk mû vé szet- és szín ház tör té ne ti vizs gá la tá ra te -
szek kí sér le tet.

A ma gyar Li ve Art het ve nes évek óta meg ha tá -
ro zó for mái nak elem zé se so rán ab ból az elô fel te -
vés bôl in du lok ki, mely sze rint az ál lam szo cia liz -
mus alatt tapsz tal ha tó mû vé szi el lenál lás egyik lé -
nye gi sa já tos sá ga a me lan ko li kus han golt ság. El te -
kint ve at tól az ural ko dó és egyéb ként pon tos
megíté lés tôl, mely sze rint a ke le ti blokk ak ció- és
per for mansz mû vé sze tét a til ta ko zás pro vo ka tív és
lá za dó gya kor la ta jel lem zi,13 azt is figye lem be kell
ven ni, hogy meg le pôen sok mû vész élt a vissza vo -
nu lás kifino mult mód jai val. Anél kül, hogy nyíl tan

16 De meg le het ne még em lí te ni a Li ving The at re (The Brig, 2007), a Woo ster Gro up (Ham let, 2008) és a Gob Squ ad (Gob
Squ ads Kit chen, 2009 An dy War hol filmjei alap ján) mun káit is.

17 Vö. http://the woo ster gro up .org/blog/2013/04/26/from- the -ar chi ves -i -am- je ro me-bel -and- he -is- je ro me- bel (2013.07.03.)
18 Vö. Cseh 2013.
19 A mû vész szín há zak ön definí ci ó já nak ho ri zont já ból jel zi ezt a prob lé mát Kiss Gab riel lá nak a Ka to na Jó zsef Szín ház No -

tó rius ok-so ro za tá val fog lal ko zó ta nul má nya (Kiss 2013).
10 Vö. Schramm / Mi chie li 2009, 280.11 Uo. 279, 290.
12 A kér dés kör és a kortárs ma gyar szín há zi szcé na eset le ges össze füg gé sei hez lásd Krics fa lu si 2011.
13 Vö. Hock Beá ta és Zó lyom Fran cis ka Agents and Pro vo ca teurs cí mû, a Du naúj vá ro si Kor társ Mû vé sze ti In té zet ben (2009)

és a dort mun di HMKV-ban (2010) meg ren de zés re ke rült kiál lí tá sá nak kon cep ció ját (http://www.a gent sandp ro vo ca teurs. -
net, 2012.05.26.).

14 Es ter há zy 1996, 34.
15 Vö. Ják fal vi 2006, 186–226.
16 Vö. Sas vá ri 2003, 13–15.
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ti kus harc nak a le gi ti mi tás volt a tétje. Ily mó don
az au to nóm mû vész nek a ma gyar neoavant gárd
mar gi na li zá ló dá sa ré vén meg fog ha tó vá vá ló stá tu -
sza össze füg gés be hoz ha tó az zal a kí sér te ties an ta -
go nis tá val, aki – mi vel új ra és új ra ki zá ró dott a re -
pe zen tá ció kon szo li dált rend jei bôl – kor lá to zott je -
len lé te okán „csak” ke res te azt a ke re tet, amely ben
lát ha tó vá és hall ha tó vá vál hat. S ez a hely zet nem
is csu pán a mû vész szub ver zív esz té ti ká já nak volt
kö szön he tô, ha nem sok kal in kább az zal a re to ri -
ká val hoz ha tó össze füg gés be, ahogy el len zé ki sé gét
egy faj ta al ter na tív élet mód dal és az al ko tá sai ba ve -
tí tett el lenál lás sal tár sí tot ták.

Ga lán tai György Be cso ma golt kiál lí tás (hiány mû)
(1973) cí mû al ko tá sa (1. kép) pon to san jel zi, hogy
a má so dik nyil vá nos ság já té ko sai ho gyan pró bál -
ták meg a mû vé szi al ko tás tár gyá vá ten ni ön ma guk
alap ve tôen me lan ko li kus, vagyis a ki re kesz tô dés
ve szé lyé nek ál lan dóan ki tett definí ci ó ját, il let ve ho -
gyan tö re ked tek mû vé szi és tár sa dal mi ki re kesz -
tett sé gük nyílt meg mu ta tá sá ra.17 A kiál lí tás esz té -
ti ku ma ab ban ra gad ha tó meg, ahogy Ga lán tai vég -
re hajt ja, ugyanak kor ez zel egyide jû leg a mû al ko -
tás ré szé vé te szi a kul túr po li ti kai til tást. Mint
is me re tes Bar ta Éva, a kép zô mû vé sze ti lek to rá tus
ve ze tô „cen zo ra” figyel men kí vül hagy ta a lek to rá -
tu si zsû ri ál lás fog la lá sát, és megaka dá lyoz ta, hogy
a né zôk lát has sák a kiál lí tás ra szánt – és ko ráb ban
már en ge dé lye zett – kép anyag két har mad ré szét.
A be mu tat ha tó mû vek szá má nak drasz ti kus (és a
kon cep ciót meg sem mi sí tô) csök ken té sét Ga lán tai
úgy ol dot ta meg, hogy a ver ni szá zsig ren del ke zé -
sé re ál ló hu szon négy óra alatt be cso ma gol ta, és
ugyan le fed ve, de az ere de ti leg ter ve zett he lyek re
füg geszt ve ál lí tot ta ki a be til tott ké pe ket. A meg -
for má lás nak ez a rafinált stra té giá ja az zal ért el ha -
tást, hogy a pre zen tá ció per for ma tív pil la na ta egy
tör vé nyi til tás kö vet kez mé nye ként és ki zá ró lag a
cen zú ra ki re kesz tô me cha niz mu sai ré vén jö he tett
lét re. A Be cso ma golt kiál lí tás (hiány mû) kü lön le ges
je len tô sé ge ab ban a gesz tus ban ra gad ha tó meg,
amellyel Ga lán tai anya gi sá gá ban is nyil ván va ló vá
te szi a „cen zú ra” hiá nyos sá gait, és szín re vi szi a
„hiány je len lé té nek„meg ket tô zô dött re to ri ká ját: lát -
ha tó vá te szi egy fe lôl a cen zú ra (hi va ta lo san min dig
is le ta ga dott) lé tét, más fe lôl a rend szer tôl ide gen
mû vé szet spekt rá lis jel le gét. A le fe dett ké pek pe -
dig an nak a mû vész nek a nyo má ról ta nús kod nak,

aki két fé le kép pen is „je len van” a mû vek ben: egy -
fe lôl szer zô ként (aki grafikus), más fe lôl kom men -
tá tor ként (aki kiál lí tást szer vez). Más képp fo gal -
maz va: Ga lán tai nem csak be fo gad ha tó ar te fak tum -
ként ál lít ja ki a ké peit, ha nem a re cep ció rész le ges,
tör té ne ti leg meg ha tá ro zott kon tex tu sá nak szín re
vi te le ré vén per for mál ja is ôket. S a lát ha tó ság és a
lát ha tat lan ság kö zött im boly gó „hiány mû vek ben„le -
ta gad ha tat la nul felis mer he tô vé vá lik a szín re vi tel -
nek az a mû vé szi gesz tu sa, amely hic et nunc jo got
for mál ar ra, amit meg mu tat.

A Ga lán ta i- ki ál lí tás ál tal fel ve tett prob lé ma se -
gít meg fo gal maz ni azt a kér dést, hogy mennyi ben
és mi lyen mó don te he tô ér zé kel he tô vé és ki nyi lat -
koz tat ha tó vá a má so dik nyil vá nos ság mû vé szé nek
me lan ko li kus és te he tet len po zí ció ja. A Be cso ma -
golt kiál lí tás (hiány mû) ugyanis jól pél dáz za azt a
gya kor la tot, amely nem az zal kri ti zál, hogy se bet
üt a rend sze ren vagy meg tá mad ja. Épp el len ke zô -
leg: a mû vé szi meg mu ta tás el lenál ló jel le ge és et tôl
pa ra dox mó don el vá laszt ha tat lan szu ve re ni tá sa ab -
ban a dön tés ben ar ti ku lá ló dik, hogy (bár szem be -
száll a kiál lí tás be til tá sá val) épp a kul túr po li ti kai
irány vo na lak meg va ló sí tá sa ré vén ra gasz ko dik ah -
hoz az al kal maz ko dás so rán ke let ke zô, a szim bo -
li kus rend del (La can) so ha sem azo nos, de tô le nem
is ide gen „ma ra dék hoz„, ame lyet vi szont nyíl tan
meg le het mu tat ni és ér zé kel he tô vé le het ten ni.

Két ség te len, hogy a to ta li tá ri á nus kul túr po li ti -
ka ko rá ban ba la ton bog lá ri pro jekt jei ré vén (1970–
1973) el sô ként Ga lán tai György vál lal ta fel azt
a felada tot, hogy se gít se a mû vé szi ön ki fe je zés foly -
to nos sá gát, il let ve lét re hoz za azo kat a te re ket, ahol
az un der gro und alak jai dol goz hat nak és ta lál koz -
hat nak egy más sal. Az ál ta la bé relt és felújí tott ba -
la ton bog lá ri kápolna rö vid idôn be lül a per for ma -
tív mû fa jok me leg ágya lett, s a leg je len tô sebb ak -
ciók, fluxus -e se mé nyek, kiál lí tá sok, kon cer tek és
szín há zi elôadá sok mel lett itt vál tak lát ha tó vá a leg -
fon to sabb ma gyar bo dy -art- mû vész ként szá mon
tar tott Ha jas Ti bor el sô per for man szai is. A há rom
éven át ál la mi megfigye lés és el lenôr zés alatt ál ló
ká pol nát vé gül 1973. au gusz tus 27-én a rend ôr ség
meg ro ha moz ta és le zár ta. Mindazonál tal (és er rôl
szá mos mû vé szi ön val lo más il let ve do ku men tum
ta nús ko dik18) a ká pol na-kiál lí tá sok hír ne vét az is
öreg bí tet te, hogy mû vé szek ge ne rá cióit kö töt te
össze, job ban mond va el té rô is ko lák, mû vé szi

irány za tok és szá mos ke let- eu ró pai or szág al ko tói,
il let ve kü lön bö zô ideo ló giai meg gyô zô dé sû és sti -
lá ris ér zé keny sé gû em be rek ke rül tek egy más sal
kap cso lat ba. Az írók, kép zô mû vé szek, szí né szek és
per for me rek kö zöt ti együtt mû kö dés azon ban nagy
mér ték ben a kül sô kény szer ered mé nye volt, vagyis
a kö zös mun kát csak rit kán mo ti vál ták a ro kon „ars
po e ti cá”-k. Azaz a szo cia lis ta dik ta tú ra kon tex tu -
sá ban az al ter na tív szcé nát olyan cent ri fu gá lis erô
tar tot ta egy ben, amely nek mû kö dé se erô tel je sen
kü lön bö zik a nyu gat- eu ró pai neoavant gárd szer -
ve ze ti for mái tól.

Ezért is tû nik lo gi kus nak ar ra kö vet kez tet ni,
hogy Ma gyaror szá gon nem le het ál ta lá nos ság ban
be szél ni a per for mansz- mû vé szet rôl. Is me re tes,
hogy a nyu ga ti per for mansz- mû vé szet és a bo dy
art szü le té sét meg ha tá roz za az a tény, hogy ez a hu -
sza dik szá zad kö ze pén lét re jö vô disz kur zus ra di -
ká li san el ha tá ro ló dott mind a tu laj don ként át ru -
ház ha tó és pia con ér té ke sít he tô ob jek tu mok ra fixá -
ló dott kép zô mû vé szet tôl, mind a fikci ók után zá sá -
ra tö rek vô áb rá zo ló mû vé szet tôl. A ba la ton bog lá ri
ká pol na mû te rem kiál lí tá sai azon ban nyil ván va ló -
vá te szik, hogy Ma gyaror szá gon a mû vé szi po zí -
ciók hal ma za olyannyi ra he te ro gén, hogy nem
defini ál ha tók az épp kö ve ten dô nek tar tott vagy épp
eluta sí tott stí lu sok alap ján – min de nekelôtt az el -
tû nés sok fé le kép pen be kö vet kez he tô ve szé lyé nek
ér ze te kö ti ôket össze.19 Eb bôl a szem pont ból Ga -
lán tai György és a to váb biak ban rész le te seb ben tár -
gya lan dó Ha jas Ti bor csak két tet szô le ges pél da ar -
ra a je len ség re, ami kor egy élet mû vet meg ha tá roz -
nak a mû vé szi gya kor la tuk ban ta pasz tal ha tó transz -
gresszív ten den ciák: Ga lán tai ese té ben a fes té szet,
a ma il art, a szob rá szat, az ak ció mû vé szet, Ha jas
ese té ben pe dig a köl té szet, a fo to gráfia, a film és a
per for mansz lép egy más sal ter mé keny pár be széd -
be. S még egy fon tos szem pont! Ha kö vet ke ze te -
sen vé gig gon dol juk a ma gyar szín há zi és neoavant -
gárd dal kap cso la tos és el sô sor ban Ják fal vi Mag dol -
na ne vé hez köt he tô té zi se ket,20 ak kor megál la pít -
ha tó, hogy a kép zô- és az áb rá zo ló mû vé sze tek nek
a ma gyar un der gro und- ban egy más ra gya ko rolt
disz kur zív ha tá sa nem vált a ku ta tás tény le ges tár -
gyá vá. A ma gyar szín ház tu do mány min de zi dá ig a
ma gyar Li ve Art- nak csak azok kal a je len sé gei vel

fog lal ko zott, ame lyek ha tást gya ko rol tak az al ter -
na tív szín há zi cso por to su lá sok (min de nekelôtt a
Kas sák il let ve Or feó Stú dió) for ma nyel vei re, vagy
in teg rá lód ni tud tak a ren de zôi szín ház olyan for -
ma ká non jai ba, mint Je les And rá sé vagy Ga ál Er zsé -
be té. Ez zel a sa ját ku ta tá si tár gyá nak egy je len tôs
tra dí ció ját figyel men kí vül ha gyó, mód szer ta ni vak -
ság gal pár hu za mo san a Li ve Art- tal fog lal ko zó ma -
gyar mû vé szet tör té né szek ese té ben is megfigyelhetô
egy faj ta el mé le ti té to va ság. En nek okán a per for -
man szo kat és a mû vé szi ak ció kat nem azok fo lya -
mat be li sé gé ben vizs gál ják, és nin cse nek te kin tet -
tel ar ra, hogy lét mód ja el vá laszt ha tat lan a be fo ga -
dás erô tel je sen vál to zó fel té te lei tôl.21 S nem le het
el hall gat ni azt a tényt sem, hogy nem irá nyul kel -
lô figye lem a per for mansz- mû vé szek ma ni fesz tu -
mai nak, cse lek vé si uta sí tá sai nak, kí sé rô szö ve gei -
nek az em lí tett disz cip lí nák vizs gá la ti pers pek tí vá -
já ból szintúgy ki re kesz tett iro dal mi mi nô sé gé re.

Mi vel a ma gyar Li ve Art disz kur zu sok ke resz te -
zô dé sé ben he lyez ke dik el, elem zé se so rán nem az
a mód szer ta ni ho ri zont vá lik ter mé kennyé, amely
mû al ko tá sok / szö ve gek / elôadá sok cso port jai ba
so rol ja az elem zés egyes, elô re rög zí tett tár gyait,
ha nem az, ame lyik mé diu mo kat át fo gó kér dé sek -
bôl in dul ki, to váb bá a ke let ke zés kö rül mé nyei nek
tör té ne ti meg ha tá ro zott sá gá ra irá nyít ja a figyel met.
Ezért a to váb biak ban olyan pers pek tí vá ból fog lal -
ko zunk a neoavant gárd Li ve Art- tal, amely le he tô -
vé te szi, hogy a disz cip li ná ris ha tá rok át lé pé se ré -
vén le hes sen megítél ni a tex tu á li san, ké pi leg vagy
tes ti leg kó dolt ak ciók po li ti kai stá tu szát. Ily mó -
don a pél da elem zé sek ben az iro da lom, a kép zô -
mû vé szet és a test szín re vi te lé nek per for ma tív di -
men zió já ra irá nyul a figyel münk. A per for ma ti vi -
tás fo gal má nak ezt a nem csu pán a (szín há zi) elô -
adás mû fa já ra re du kált ér tel me zé sét az a tör té nel mi
kon tex tus in do kol ja, amely nek ered mé nye kép pen
az erô szak kal el nyo mott „li ve” ak ciók je len tôs ré -
sze csak kéz zel fog ha tó mé diu mok – cse lek vé si uta -
sí tá sok vagy a fo tók – ré vén mu tat koz ha tott meg.

Te kin tet tel az ál la mi cen zú ra erô tel jes el tün te -
tô po li ti ká já ra, nem le het figyel men kí vül hagy ni,
mi lyen mód szer ta ni ne héz sé gek kel kell szem be -
néz nie an nak, aki tör té ne ti leg és a disz kur za sa na -
lí zis re konst ruk ciós szán dé ká val kö ze lí ti meg a kö -

17 A Be cso ma golt kiál lí tás (hiány mû) leírá sá hoz és do ku men tá ció já hoz lásd Ga lán tai / Kla ni czay 1996, 74–75.
18 Kla ni czay / Sas vá ri 2003.

19 Er re a nyu ga ti avant gár dot jel lem zô „ön kén tes” kez det és a ke let- eu ró pai avant gárd nak a te vô le ges bün te tô jog gal össze -
füg gô kiala ku lá sa kö zöt ti kü lönb ség re utal György Pé ter is. Vö. György 1992, 7.

20 Vö. Ják fal vi 2006; Len gyel 2011.
21 Vö. Be ke 1999; He gyi 1999.
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moz za na to kat te remt, amely And ré Ei er mann té zi -
se sze rint már az ol va sás so rán egyér tel mû vé te szi
a per for ma tív le he tô sé ge ket: „Az ese mény sze rû sé -
get az az esz té ti kai ak tus ga ran tál ja, amely szim bo -
li ku san az ak ció ré sze sé vé te szi a megfigye lôt: már
az ak ció eset le ges ki vi te le zé se elôtt in vol vál ják és
er re buz dít ják”.25 A köl te mény per for ma ti vi tá sa fo -
lya ma to san a ta pasz ta lat tár gyá vá te szi a hiányt, ami
me lan ko li kus ra han gol ja az ol va sá si ak tust. A dol -
gok vél he tô rend jei bôl ki re kesz tett ma ra dé kért fo -
lyó küz de lem, il let ve a hiány meg ne ve zé sé nek ku -
dar ca olyan kí sér le tek, ame lyek te ret ad nak az iro -
ni kus reflexi ó ra, és tu da to sít ják, hogy a tör té ne lem -
hez vagy a disz kur zu shoz ha son ló, kon szo li dált
nor ma tív struk tú rák tu laj don kép pen meg vál toz tat -
ha tat la nok. Kö vet ke zés képp a szö veg ben lyuk  ként
tá ton gó üres he lyek azt is hang sú lyoz zák, hogy nem
le het át lép ni a szo ci o kul tu rá lis konst ruk ciók és a
tár sa dal mi lag el fo ga dott cse lek vé si le he tô sé gek ha -
tá rait, hi szen be va gyunk zár va a ha ta lom cél sze -
rû ség bôl és tör vé nyes ség bôl, funk cio na li tás ból és
ha té kony ság ból ko vá csolt rá csai kö zé.

A Teszt lap mon da tai nak üres he lyek ál tal szét -
tör delt konst ruk ció ja csak még nyil ván va lób bá te -
szi „a me lan kó lia fe no me no ló giai jel le gét”,26 mely
Ju dith But ler definí ci ó ja ér tel mé ben „az, ami ki -
von ja ma gát a pil lan tás alól”.27 Ha jas szö ve ge lát -
ha tó vá te szi a disz kur zus nyílt se beit, ame lyek ar -
ról ta nús kod nak, hogy a szim bo li kus rend lát szó -
la gos tel jes sé ge egy hiány kö rül szer ve zô dik, „a vi -
lág ol vas ha tat lan sá ga„pe dig ál lan dóan meg pró bál
el rej tôz ni. Az ol va sás fo lya ma tá ban egy né ma disz -
kur zus ké pes túl har sog ni a köl te mény já té kos iró -
niá ját, és le lep le zi, hogy nem több a me lan ko li kus
be széd mód nál, pon to sab ban (és pa ra dox mó don)
a me lan ko li kus hall ga tás köz lé keny sé gé nél. Hi szen

(is mét But lert idéz ve) „tud juk, hogy a me lan kolikus
em ber […] na gyon is köz lé keny, ami ar ra enged
kö vet kez tet ni, hogy be szé de […] el ke rül he te le nül
köz ve tett és má niá kus. A me lan ko li kus be szé det
ugyanis épp az ha tá roz za meg, ami re a me lan ko -
likus nem tud ma gya rá za tot ad ni: a ki mond ha tót
struk tu rá ló ki mond ha tat lan.”28

A me lan ko li kus gon dol ko dás és be széd ren dü -
let len két ség be esett sé gét már Arisz to te lész fe li merte,
Freud pe dig egy ta pasz ta la ti lag iga zol ha tat lan ok ra
ve zet te vissza. A mé la bú disz kur zu sá nak tör té ne te
egé szen a mo der ni tá sig transz cen den tá lis okok kal
(a „ter mé szet ad ta„test diszk funk ciói val, aszt ro ló -
giai ha tá sok kal vagy az ör dö gi kí sér tés le he tô sé gével)
ma gya ráz za a hiány nak eh hez a ma gány hoz ve ze tô
ta pasz ta la tát. A me lan kó lia olyan je gyei, mint a de -
szub jek ti vi zá ció, az el nyo mott ság és a te he tet len ség
a fel vi lá go so dás ban vál tak pa to lo gi kus tü ne tek ké,
ame lye ket a tár sa da lom ból va ló ki re kesz tett ség álla -
po tá val hoz tak össze füg gés be.29 Ha ab ból in du lunk
ki, hogy a me lan ko li kus meg sze mé lye sí ti az ipa ro -
so dás és a piac gaz da ság ka pi ta liz mu sá nak árny ol -
da lait és ne ga tív ha tá sait, ak kor ér te lemszerûen
olyan té nye zô, amely meg za var ja a ra cio ná lis ala po -
kon nyug vó kö zös sé gek utó pisz ti kus esz mé jét.

Ha azon ban But ler gon do lat me ne tét kö vet ve úgy
te kin tünk a hiány ra, a vesz te ség re és a gyász ra, mint
az em be ri lét olyan (kel le met len volta el le né re is)
alap ve tô ta pasz ta la tai ra, ame lyek a tár sa dal mi „Mi„-
hez kap csol ják az „Én”-t,30 ak kor két ség kí vül
megin gat ha tó az azo no sít ha tó tárgy vesz te sé ge fe -
lett ér zett és ke mény mun ká val fel dol goz ha tó gyász
il let ve az el ve szett tárgy mi ben lé té nek örök bi zony -
ta lan sá gá ból fa ka dó me lan kó lia kö zöt ti freu di kü -
lönb ség.31 A tisz ta gyász ka te gó riá já nak té te le zé se
ugyan is azt je len te né, mint ha ké pe sek len nénk az
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zép- és ke let- eu ró pai Li ve Art -ot. Ják fal vi Mag dol -
na hang sú lyoz za, hogy az avant gárd ak ciók ke let -
ke zé sük tôl fog va kö vet ke ze te sen ki re kesz tôd tek a
hi sto ri o gráfiai dis kur zus ból, és hi va ta lo san sem do -
ku men tál ták ôket.22 Mi vel nem csak a mû vé szi szcé -
na, ha nem a tör té net írás és a mû vé szet kri ti ka ak -
ko ri gya kor la ta is szi go rú el lenôr zés alatt állt, csak
le gen dák ból, le vél vál tá sok ból, in ter júk ból és imp -
resszi o nisz ti kus szó be li be szá mo lók ból al kot ha -
tunk ké pet a per for man szok re cep ció já ról és esz -
té ti kai meg csi nált sá gá ról. Eb ben az össze füg gés ben
vá lik vi lá gos sá, hogy a per for mansz- mû vé szek szá -
má ra lét fon tos sá gú volt az ak ciók arc hi vá lá sa: ar ra
kel lett tö re ked niük, hogy a mû vé szi önér vé nye sí -
tés sel egyide jû leg az al ko tás nyo mait is biz to sít sák,
ám mind két in ten ció juk a meg nyi lat ko zás me lan -
ko li kus sá gá nak je gyé ben zaj lott.

Az iro da lom mint po li ti kus per for mansz

l sô pil lan tás ra ma gá tól ér te tô dô nek tû nik, ha
(for mai okok ból) egy más tól füg get le nül vizs -
gál juk a Ha jas-é let mû két kü lön sza ka szá ba tar -

to zó iro dal mi szö ve ge ket il let ve test ak ció kat. Te -
ma ti kus és re to ri kai szem pont ból vi szont már ke -
vés bé tûn nek ter mé keny nek ezek az int ra me di á lis
ér tel me zé sek. El sô ként Dé kei Krisz ti na, mû vé szet -
tör té nész vet te ész re, hogy Ha jas Ti bor már el sô
(klasszi kus lí ra) al ko tói kor sza ká ban sza kí tott az
epig ram mák és a szo net tek szi go rú for mái val: mind
test- per for man sza i val, mind a ver sek kel és az el be -
szé lé sek kel ar ra tö re ke dett, hogy rög zí te ni le hes -
sen a meg ta pasz ta lás egye di pil la na tait.23 Azt a té -
zist, mely sze rint az ese mény sze rû ség nek a tex tu -
a li tás, a fo to grafikus ság vagy a filmsze rû ség szint -
jein ki bom ló as pek tu sait sem mi képp sem le het
el kü lö ní te ni a mû vé szi per for man szo król szó ló be -
széd mód tól, Ha jas Teszt lap cí mû, lyu kak kal te li és
a hét köz na pok ban meg ta pasz talt hiá nyo kat fel so -
ro ló sza bad ver sé nek fel szó lí tó jel le ge is iga zol ja:

TESZT LAP

Vé le mé nyem sze rint a kö vet ke zô be tûk hiá nyoz -
nak az ABC-bôl:
………………………………………………

a kö vet ke zô prob lé mák hiá nyoz nak az em be ri gon -
dol ko dás ból:
………………………………………………

a kö vet ke zô szer vek hiá nyoz nak az em be ri szer ve -
zet bôl:
………………………………………………

a kö vet ke zô ér zé ki ész le lé sek hiá nyoz nak a ha lálból:
………………………………………………

a kö vet ke zô ta pasz ta la tok hiá nyoz nak a tör té ne -
lem bôl:
………………………………………………

az eu ró pai tör té ne lem bôl:
………………………………………………

az or szág tör té nel mé bôl:
………………………………………………

a kö vet ke zô mér ték egy sé gek hiá nyoz nak a rend
fogal má ból:
………………………………………………

a kö vet ke zô tör vény sze rû sé gek hiá nyoz nak az
örök lô dés bôl:
………………………………………………

(A vá la szok össze sí té se után a dol go zó nép okos
gyü le ke ze té ben hány juk-vet jük meg száz bajunk.)24

Ami kor Ha jas a vers szö veg meg ha tá ro zó for du la -
tait ki pon toz za, és ar ra szó lít fel, hogy ne vez zük
meg az ABC vagy a tör té ne lem, az em be ri ana tó -
mia, az örök lô dés il let ve a mér ték egy sé gek és a rend
vá gyott fo gal mait, ak kor ép pen azok ban az ön ké -
nyes és abszt rakt rend sze rek ben konst ruál vesz te -
sé get, ame lyek vagy hiány ta la nul funk cio nál nak,
vagy el kép zel he tet len, hogy meg vál toz has sa nak.
A per for ma tív re to ri ka ha tás me cha niz mu sa ak kor
vá lik ért he tô vé, ami kor a fel szó lí tás ré vén egyér tel -
mû vé vá lik, hogy a vers nem töl ti be a lí rai kom -
mu ni ká ció re fe ren ci á lis funk ció ját, és fel mond ja a
köl tô és az ol va só kö zött (a klasszi kus mo der ni tás -
ban) lét re jött köz megegye zést. A „cím zett” meg szó -
lal(ta tó dik), s a transz for má ció lep le zet len sé ge „író -
társ sá” te szi. Ily mó don má sod la gos kér dés, hogy
az ol va só kiegé szí ti-e a tö re dé kes so ro kat, vagy mér -
le ge li-e egyál ta lán a szö veg al ko tás le he tô sé gét – a
fel szó lí tó ak tus mû kö dés be lép te ti az ol va sót
megérin tô és in vol vá ló per for man ci át. A Teszt lap
tex tu a li tá sa te hát olyan, a kép zô mû vé szet bôl jól is -
mert cse lek vé si uta sí tá so ké hoz ha son lít ha tó te atrális

22 Ják fal vi 2006, 186.
23 Dé kei 1999.
24 Ha jas 2005, 107.

E

25 Ei er mann 2009, 280.
26 Le pe cki 2008, 159. Hang sú lyoz nunk kell azt a mód szer ta ni di lem mát, ame lyet az aláb bi elem zé sek vet nek fel: Mennyi -

ben kö ze lít he tünk a ke let- eu ró pai neoavant gárd mû vész thez olyan poszt struk tu ra lis ta kon cep ciók kal, ame lyek min den
bi zonnyal nem játsz hat tak sze re pet a Vas füg göny in nen sô ré szén, s így a dis kur zus ana lí zis ho ri zont já ból ir re le ván sak
tûn nek? Nem ér he ti-e ezt a pers pek tí va vál tást azért kri ti ka, mert a nyu ga ti esz té ti kai pa ra dig mák hoz és in terp re tá ciós
tra dí ciók hoz mé ri a ke let- eu ró pai (izo lált) mû vé szi gya kor la tot? Bár e kér dé sek dif fe ren ciált kö rül já rá sa szét fe szí te né je -
len ta nul mány ke re teit, utal nunk kell Keith Mo xey és And rás Edit ál lás fog la lá sá ra, akik a ke le ti és nyu ga ti dis kur zu sok
pro duk tív össze kap cso lá sa mel lett ér vel nek: „[a]mi ter mé sze te sen nem azo nos a di rekt át for dí tás sal, [hi szen a poszt struk -
tu ra lis ta – C. Á.] teó riák he lyi vi szo nyok hoz va ló iga zí tá sa elen ged he tet len.” And rás 2009, 28. Vö. to váb bá Mo xey (2002)
ha son ló, de Sas vá ri ál tal több he lyen pon to sí tott ér ve lé sét.

27 But ler 2001, 173.
28 Uo.
29 Vö. Böh me 2006.
30 Er re a két ség te le nül me rész, és a rész le te seb ben most nem tár gya lan dó felis me rés re jut Ju dith But ler. Vö. But ler 2005, 36–68.
31 Vö. Freud 2011.
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nincs”.36 Bár a név átadott sá ga (a jog kon szo li dált
ér tel mé ben) egyet len meg ne ve zett szá má ra sem
vá lik de fac to meg fog ha tó vá, pél da ként mégis és
an nak el le né re a po li ti kus ság szfé rá já ba ve zet,
vagyis meg tö ri a piac gaz da ság rend jét, amely ben
min den „kéz bôl kéz be” ván do rol.37

Eb ben a der ri dai össze füg gés ben vá lik je len tôssé
A kom mu niz mus fe lé /I./ fél re nem ért he tô zár la ta, hi -
szen a szö veg per for man ci á ja meg va ló sít ja a kommu -
nis ta ideo ló gia ro man ti kus és minded dig utó pisz ti -
kus nar ra tí vá já nak cél kép ze tét: a ma gán tu laj don
nél kü li tár sa da lom gon do la tát. A köl te mény azt kí -
nál ja fel és an nak a le he te len sé gét lep le zi le, ami túl -
lé pi a tu laj don(lás) és a köl csön(ös ség) ka pi ta lis ta
lo gi ká já nak ha tá rait. Ha Ha jast az im ma te riá lis ál -
do zat és ado má nyo zás okán ir ri tál ja a szim bo li kus
rend kon zisz tens volta, ak kor a mi se en aby me for -
má ja két ség te le nül ar ra utal, hogy sa ját ki re kesz tett -
sé ge a hi va ta los gon dol ko dás- és be széd mód gya -
kor la tá ból egy szintúgy ir ri tá ló, sôt kí sér te ties lét -
mód hoz ha son lít. Az ado mány ban és a ki re kesz tett -
ben ugyanis kö zös, hogy kü lön bö zô mó don, de
egyaránt an nak „a kí sér te ties tôl va ló fé le lem nek” a
gya kor la tát ter jesz tik el,38 ami nem bíz hat ja ma gát
rá transz cen den tá lis ga ran ciák ra. Az azon ban, hogy
az ado má nyo zás lo gi ká ja a kom mu ni zá lás alap el vé -
nek ér tel mé ben vi lá gít rá a kom mu niz mus meg va -
ló sí tha ta lan sá gá ra és a rend szer el lent mon dá sos sá -
gá ra, a do log nak csak az egyik ol da la. Ha jas ugyanis
ar ra is reflek tál, hogy az olyan, a kom mu niz mus
meg va ló sít ha tat lan sá ga ál tal ki vál tott ér zé se ket, mint
a me lan kó lia, a ké tely vagy a fruszt rá ció, az ôt kö -
rül ve vô tár sa da lom el foj tan dó nak íté li, s mint hi va -
ta lo san tûr he tet len, el nyo mott ef fek tu so kat zá ros
ha tár idôn be lül rá is ru ház za a kom mu nis ta utó piá -
val ál lí tó la go san per le ke dô mû vé szek re.

Az Én el vesz té se so rán ta nú sí tott el lenál lás: 
Ha jas Ti bor test ak ciói

z iro dal mi kom po zí ciók tól nem ide gen mó don
te szik lát ha tó vá Ha jas test ak ciói is, hogy a meg -
vo nás ré vén is le het sé ges a po li ti kus meg nyil -

vá nu lás: az Én el vesz té se ál tal (vagyis pa ra dox mó -
don) meg tör té nô ön ki fe je zés vi szont me lan ko li kus -
ra han gol ja a per for man szok esz té ti kai be széd mód -
ját és ha tá sát. A me lan kó lia lét re jöt té nek vissza té -
rô je gyei kö zül el sô ként a szó ló mû fa já ban hang -
sú lyo zó dó el ma gá nyo so dást kell kiemel nünk:39 az
el szi ge te lô dés nek azt a Ha jas nál legin kább az éj fe -
ke te sö tét ség ben meg szü le tô szán dé kát, amely re ál -
ta lá ban csak pil la na tok ra (és a ka me ra vil la ná sá -
nak, mag né zium rob ba ná sá nak vagy a fel lob ba nó
tûz nek kö szön he tôen) esik fény, vagyis csak fu tó -
lag ér zé kel he tôk. A meg vo nás szín re vi te lei nek
vissza té rô mo tí vu mai a ken dô vel be kö tött szem, a
ru ha csi pesszel be fo gott száj, az össze kö tött ke zek
és láb fe jek, to váb bá a fizi kum kor lá to zott vol tát
meg mu ta tó, nem rit kán mez te len tes ti ség.

Ha jas test ak ciói nak me lan ko li kus sá ga ak kor ért -
he tô, ha figye lem be vesszük az ön seb zés reá lis és
az ak ciók sa ját já nak szá mí tó ve szé lyét, és el fo gad -
juk, hogy a fáj da lom fel- és megidé zé se épp az áb -
rá zo lást el le he tet le ní tô meg mu tat ko zás di men zióit
kör vo na laz za.40 A Hi ro shi ma, mon amo ur (1978) so -
rán Ha jas je len tôs mennyi sé gû mag né ziu mot éget
el mez te len ölé ben, és hagy ja, hogy a lán gok be le -
kap ja nak sa ját ke zû leg le vett ru hái ba. A Chöd
(1979) asszisz ten se egy ki fe szí tett ex pan der rel a
ke zé ben „fe szí ti ke reszt re„a per for mert, aki nek teste
a tel jes per fo mansz alatt ilyen me rev ma rad. A csak
cse lek vé si uta sí tá sok for má já ban is mert Idô pa tak -
ban Ha jas is mét asszisz ten sét ké ri meg ar ra, hogy
or vo si tû vel vért ve gyen a kar já ból, s a vér ad dig
csö pög a föld re, míg hang zó sá gá nak rit mu sa az óra
üté sé hez kezd ha son lí ta ni. Nem ad ta elô a Ki ful la -
dá sig cí mû ak ciót sem, amely ben egy moz gó ko csi -
hoz köt ve mintegy húsz per cig ro han. A Cím nél -
kül Nr. 9-ben (1980) a per for mansz elôtt megivott
kék fes té ket hány ja ki, a Psy ché ben (1979) égé si se -
be ket okoz sa ját ma gá nak, a Ki hall ga tás (1980)
címû ak ció ja pe dig az el sô olyan per for man sza,
amely ben (s ha lá láig rend sze re sen) hasz nál egy, az
ar cára irá nyí tott és a bôr hám lá sáig le nem kap csolt
kvarc lám pát. Nem le het nem ész re ven ni, hogy a
szín re vi tel át akar ja lép ni a ter vez he tô ség ha tá rait,
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(el vesz tett) tár gyat egy má sik kal zök ke nô men te sen
he lyet te sí te ni, és ily mó don elér het nénk az au to -
nóm szub jek tum mo der nis ta stá tu szát. Ha vi szont
ab ból in du lunk ki, hogy a tárgy vesz tés meg ta pasz -
ta lá sa min dig hagy pszi chés nyo mo kat, és mintegy
ma gá ban fog lal ja a ra cio na li zá lás le he tet len sé gé nek
me lan ko li kus mag ját, ak kor mind annyian ar ra
kény sze rü lünk, hogy éle tünk vé géig hor doz zuk ki -
sa já tí tá sunk tör té ne teit. Eb bôl a szem pont ból a
szub jek tum nietz schei és fo u cault -i szét tö re de zettsé -
ge min dig is tük röt tar tott a me lan ko li kus szorongás -
nak, hi szen en nek az ér zés nek az a fennál ló tár sa -
dal mi rend a tár gya, amellyel ön ve szé lyes vál lal ko -
zás konflik tus ba ke rül ni – kü lö nö sen egy to ta li á ri -
á nus rend szer ben. Kö vet ke zés képp a me lan ko li kus
szub jek tum bel sô vé te szi azt a konf ron tá ciót, ame -
lyet a szub jek tum nem ké pes sa ját kül sô tárgy vo -
nat ko zá sai se gít sé gé vel megél ni. Ám e „bel sô vé té -
tel” el le né re a po li ti kus ság poszt mo dern teore ti ku -
sai kö zül Ho mi K. Bhab ha32 vagy Ju dith Butler33

(bár mi lyen pa ra do xon nak tû nik is) ész re ve szik a
me lan ko li kus szub jek tum ban rej lô szub ver zív lehe -
tô sé ge ket, és ta gad ják, hogy a me lan kó lia disz pozí -
ció ja apo li ti kus len ne. An nak a hely zet nek a
kétértel mû sé ge ugyanis, hogy a me lan ko li kus szub -
jek tum ki zá ró lag vissza vo nu lá sa so rán vá lik „lát ha -
tó vá„, és ki zá ró lag a mel lô zött ség pil lan ta i ban képes
a reflexió  ra, olyan mû vé szek nél ér zé kel he tô, akik
érzé keny és kifino mult tech ni kák kal for gat ják ki
ön ma gá ból a kí vü lál lás po zí ció ját és a po li ti kai jogok
gya kor lá sá tól va ló el til tást – vagyis akik ké pe sek tár -
sa da lom kri ti ká vá ala kí ta ni egy né ma és tu dat alat ti
disz kur zust. Két ség te len, hogy a mû vé szi meg nyi -
lat ko zás me lan kó li kus sá gá nak Ha jas Tiborra jellemzô
mód ja ilyen: be széd mód ja egyér tel mûen és fo lya -
ma to san aláás sa a je len tés kép zés nem szaba don vá -
lasz tott, ha nem rá kény sze rí tett ideo ló giai rend jét.

Lát tuk, hogy Ha jas a Teszt lap tex tu a li tá sá nak
szim bo li kus szint jén per for mál ja a hiány ta pasztala -
tát, ami egyet je lent a tárgy vesz tés disz po zí ció jának
ki mon dá sá val. A hiány lét re ho zá sá nak ezt a ne ga -
tív dia lek ti ká ját te szi po zi tív vá, s transz for mál ja
ado mánnyá A kom mu niz mus fe lé /I./ cí mû négysoros:

A kom mu niz mus fe lé I.

Be je len tem, hogy le mon dok Ti bor ke reszt ne -
vem hasz ná la ti jo gá ról.
Tu laj don-fö lös le ge met bár ki hasz nál hat ja, aki -
nek szük sé ge van rá.
Ez a be je len tés hi vat ko zá si alap min den eset le -
ges tu laj don jo gi vi tá ban.
Mot tó: Vedd szám ba, mi re van szük sé ged, mire
nincs!34

s mét a vissza vo nu lás ré vén vég re hajt ha tó, po -
li ti kus cse lek vés ha tal ma a té ma, ezút tal azon -
ban az Én- nek a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben

vett vissza vo ná sá ról van szó: a név rôl va ló le mon -
dás ugyanis egyet je lent az zal, hogy felajánl ja, mi
több: az ol va só ra ru ház za az in di vi duá lis lé te zés
ál lí tó la gos je lét, egy más meg szó lí tá sá nak il let ve a
fel szó la lás nak a fel té te lét. Az ado má nyo zás gesz -
tu sa is mét meg kér dô je le zi a nor ma tív (ez eset ben
tör vé nyes) vo nat koz ta tá si rend sze re ket, il let ve me -
lan ko li kus han golt sá gá ban te szi hall ha tó vá, hogy
a meg szó la ló nem akar be ta go zód ni a re fe ren ciák
kon ven cio ná lis rend jé be. Ha jas egy per for ma tív
vi szony lé te sí té se so rán azt ad ja át az ol va só nak,
ami épp az ado má nyo zás ak tu sá ban ve szí ti el a re -
fe ren ciá ját. Der ri da té zi se sze rint ugyanis az ado -
mány ki zá ró lag ab ban a pil la nat ban lé te zik, ami -
kor el lenáll a cse re és a szá mí tás lo gi ká já nak, s
nem al kal maz ko dik a tu dás és a megér tés öko nó -
miá já hoz. A je len té keny ség hi tét biz to sí tó ma ra -
dék nak a vers ben le zaj ló – és per sze le he tet len –
át ru há zá sa az ado má nyo zás on to ló giai pa ra do xo -
nát kör vo na laz za: ado mányt csak ak kor le het ad -
ni, ha nem ren del ke zünk ve le.35 Der ri da er re a
meg va ló sít ha tat lan ál do zat ho za tal ra hoz za pél dá -
nak a név adás ak tu sát: „És mi tör té nik,” te szi fel
a kér dést Der ri da, „ami kor ne vet adunk? Mit
adunk olyan kor? Nem egy dol got [cho se] kí ná -
lunk, nem nyúj tunk sem mit, és mégis elér ke zik
va la mi [qu el que cho se], ami egyet je lent an nak adá -
sá val – mint Pló ti nosz mond ta a Jó ról –, amink

32 Bhab ha (1992, 65–66) a fel ke lés egyik for má já nak tart ja a me lan kó liát.
33 Vö. But ler 2001, 177; But ler 2005, 39.
34 Ha jas 2005, 108.
35 „Ál ta lá ban azt gon dol juk, hogy csak azt le het odaad ni, ami a miénk, amit sa ját tu laj do nunk ként bir tok lunk, és az, aki -

nek ezt odaad juk, ma ga is tu laj do no sá vá vá lik. Az ’azt ad ni, ami vel nem ren del ke zünk’ pa ra do xo na, amely rôl már ej tet -
tünk né hány szót, cask azért lesz pa ra do xon, mert a kö zön sé ges ér te lem az adást a bir tok lás sal kap csol ja egy be.” Der ri -
da 2003, 78.

36 Der ri da 2005, 5.
37 Vö. Der ri da 2000, 274.
38 Etzold 2006, 38.
39 A per for mansz- mû vé szek el ma á nyo so dá sát Be ke Lász ló a neoavant gárd ak ció-mû vé szet egyik jel leg ze tes sé gé nek tart ja,

és a het ve nes évek re da tál ja ten den cia kén ti el ter je dé sét. Vö. Be ke 1980, 100.
40 A fáj da lom mint olyan nem-áb rá zol ha tó és csu pán ha tá sai ré vén kom mu ni kál ha tó ins tan cia. Olyan je len ség, amely új ra

és új ra ki re kesz tô dik a szín há zi rep re zen tá ció rend jé bôl. Vö. Sieg mund 2006, 212.
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vel a szo cia liz mus össze oml lá sa után így fo gal maz -
ta meg a kul tu rá lis átala ku lás okát: „a hôs kor szak,
ami kor tett volt meg nyil vá nul ni, el múlt”.46 Oka -
fo gyot tá vált-e azon ban mind az, ami a ma gyaror -
szá gi neoavant gárd szub ver zív mû vé sze tét él tet te?
Le het sé ges-e, hogy a szo cia lis ta szob rok le rom bo -
lá sá val, az ut cák szisz te ma ti kus át ne ve zé sé vel
együtt és az egy „nagy” ge ne rá ció szo cia li zá ció ját
meg ha tá ro zó kö rül mé nyek meg szû né sé vel pár hu -
za mo san az „im ma te riá lis„mû vé sze ti tra dí ció is fe -
le dés be me rül?

Ami kor Eri ka Fis cher- Lich te azt ál lít ja, hogy az
új ra ját szá sok sze re pet ját sza nak a tör té nel mi kon -
ti nui tás lét re ho zá sá ban il let ve megerô sí té sé ben,47

fel me rül a kér dés, hogy mi lyen szerep jut a múlt
per for ma tív új ra- ját szá sá nak azo kon a geo po li ti -
kai szín te re ken, ahol a tör té nel mi for du la tok (for -
ra da lom, rend szer vál tás stb.) so rán ez a kon ti nui -
tás meg tört, sôt: ki fe je zet ten el lent mon dá sos lett.
Szü let het nek-e új ra ját szá sok ak kor, ami kor a
neoavant gárd mû vé szek több ge ne rá ció ja is egy
csa pás ra ve szí tet te el iden ti tá sát, és (az or szág „új -
jáépí té sé nek„árny ol da la ként) ar ra kény sze rült,
hogy ál lan dóan mó do sít sa tör té nel mi tu dá sát, ha -
bi tu sát, vé le mény al ko tá si szo ká sait és mód jait,
orien tá cióit? Re le váns vo nat koz ta tá si pont tá vál -
hat-e a 20. szá zad má so dik fe lé nek per for mansz-
 mû vé sze te egy olyan fiatal ge ne rá ció szá má ra,
amely – kö zép- és ke let- eu ró pai kor tár saik kal
együtt – min de nekelôtt a múl tat sze ret né ma ga
mö gött hagy ni, hogy nyu ga ti esz té ti kai tren dek fe -
lé orien tá lód va „csak” eu ró pai ként defini ál has sa
ma gát?48 Vagy ál ta lá no sabb prob lé má ra utal az új -
ra ját szás gya kor la tá nak hiánya, s még min dig ab -
ban a Hans Ul rich Gum brecht -i ér te lem ben vett
„lá ten ci a- pe ri ó dus ban” lé te zünk, amely trau mák
fel hal mo zá sa, eg zisz ten ciá lis tö ré sek és átala ku lá -
sok után kö vet ke zik be, és vá kuum ként te szi le -
he tet len né a múlt dif fe ren ciált „fel dol go zá sát„, mû -
vé sze ti szem pont ból pe dig gá tol ja a tör té ne ti ese -
mé nyek re vi ta li zá lá sát, új ra ját szá sát to váb bá azt,
hogy a tör tén te ket el fo gad va tör té nel mün ket in -
teg rál ni tud juk a kul tu rá lis em lé ke zetbe?

Mi vel ezek re a kér dé sek re az el kö vet ke zô évek
per for mansz- mû vé szei nek te vé keny sé ge ad majd

vá laszt, a ta nul mány a neoavant gárd mû vé szek iro -
dal mi, ké pi és ese mény jel le gû al ko tá sain ke resz -
tül pró bál ta meg kö rül jár ni az új ra ját szás hiá nyá -
nak kér dé sét. Nyil ván va ló vá vált, hogy az egyes
ak ciók per for ma tív ha tá sai nem áll nak fel tét le nül
ösze füg gés ben a meg nyi lat ko zás me di á lis for mái -
val, s így óriá si mód szer ta ni té ve dés len ne mé di -
as pe cifikus szem pon tok sze rint osz tá lyoz ni a dik -
ta tó ri kus esz kö zök kel el lenôr zött kul tú rá ban meg -
szü le tô per for mansz- mû vé sze tet. Kö vet ke zés képp
sejt he tô, hogy az új ra ját szás ma gyaror szá gi ha gyo -
má nyát el sô sor ban a je len ség in ter me di á lis as pek -
tu sa fog lal koz tat ja majd. Más részt lát hat tuk, hogy
az önáb rá zo lás per for ma tív ak tu sai egy me lan ko -
li kus alap han golt sá got köz ve tí te nek, amely nem -
csak esz té ti kai és dra ma tur giai, ha nem po li ti kai
kér dé se ket is ma gá ban fog lal. Ezt in do kol ja a be -
mu ta tott pél dák kap csán lá tott (ön)ve szé lyes ket -
tôs ség: az ese mé nyek egy más ba om laszt ják az Én
meg vo ná sá nak és az ön ki fe je zés nek, a hiány nak
és a je len lét nek, a hall ga tás nak és a meg szó la lás -
nak az el len té teit. Bár elem zé sünk kö zép pont já -
ban Ha jas Ti bor állt, me lan ko li kus han golt sá gú
élet mû ve sem mi képp sem te kint he tô egye di nek.
Gon dol junk csak Szká ro si End re né ma per for man -
szá ra az 1987-es bu da pes ti Mar cel Du champ- szim -
pó zi u mon, ame lyen ma gá ban ol vas ta fel az
elôadás szö ve get,49 to váb bá a sza mißz dat pub li ká -
ciós gya kor la tá nak (legin kább az In con nu cso port -
nál megfigyel he tô) szór vá nyos jel le gé re, vagy Tót
End ré nek a kom mu ni ká ció el le he tet le nü lé sét jelzô
zé ró -ak ci ó i ra!50

A me lan kó lia je gyé ben szü le tô (vagyis be tilt va
meg nyil vá nu ló és ily mó don csak kor lá to zot tan
hoz zá fér he tô), „fé lig je len lé vô„mû vé szet nem al kal -
maz kod hat prob lé ma men te sen az em lé ke zés és a
felej tés ha gyo má nyos dia lek ti ká já hoz. Nem ér vé -
nye sek rá a do ku men tál ha tó ság nak és a le he tô sé -
gek hez ké pest eg zakt megis mé tel he tô ség nek azok
az el vei, ame lyek Re bec ca Schnei der mot tó já nak
(„per for ming re ma ins”) ér tel mé ben a kul tu rá lis em -
lé ke zet te rem tô me cha niz mu sai nak te kint he tôk.
Schnei der hang sú lyoz za, hogy az új ra ját szás so rán
nem csak imi tál ják, ha nem „megérin tik„és megél -
he tô vé te szik a múl tat. Ez az is mét lés ve zet az idô -
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és hogy a per for mer ön ma gát is egy, csak kor lá to -
zot tan kiszá mít ha tó ve szély nek és fáj da lom nak te -
szi ki. A szem  ta núk egyetér te nek ab ban, hogy Ha -
jas per for man sza i ban új ra és új ra elô for dul tak koc -
ká zatos pil la na tok: a Ki hall ga tás né zôi csak azt kö -
ve tôen lép tek köz be, vagyis csak ak kor ol dot ták ki
a kö te le ket, ami kor az arc bôr már le fosz lott a hús -
ról;41 a Cím nél kül Nr. 7-ben lán gok kí sér ték a rend -
kí vül heves mag né zium-rob ba nást, és a meg kö tö -
zött Hajas nak se gít sé gért kel lett ki ált na ni, a kö zön -
sé get pe dig ki kel lett kül de ni.42 S a Dark Flash-t
(1978) is idô elôtt be kel lett fe jez ni, mert a csuk -
ló já nál meg  kö tö zött és egy csi gá val a ma gas ba emelt
Ha jas elájult.43

Az au toag resszív konflik tu sok egyér tel mû szán -
dé kos sá gát nyil ván va lóan az ma gya ráz za, hogy Ha -
jas így ar ti ku lál ja a kül sô kap cso lat te rem tés il let ve
a tár sa da lom ba va ló be ta go zó dás si ker te len sé gé nek
ér zé seit. Ez azt je len ti, hogy a lé te zés fizi ká lis- te sti
szint jé re is ki ter jesz ti a me lan ko li kus, azaz a vesz -
te ség konflik tu sa it ön ma gá ba ve tí tô szub jek tum ál -
la po tá nak azt a sa já tos sá gát, ame lyet Freud a pszi -
chés-men tá lis szin ten lo ka li zált. A pszi cho ana lí zis
lo gi ká ja sze rint a me lan ko li kus ön ma gá ra ter he li
azo kat a konflik tu so kat, ame lye ket kép te len a tár -
sa da lom szö ve tén be lül ke zel ni, és ez zel idé zi elô
a szub jek tum tö ré sét. Az ön seb zô per for man szo -
kra jel lem zô au toag resszív for má ban an nak a fo -
lya mat nak a drá mai pil la na ta ra di ka li zá ló dik, ami -
kor az Én sa ját ma gát te szi ob jek tum má. Az élet -
ve szély ke re sé se pro vo ka tív mó don te szi lát ha tó vá
a klauszt ro fób, az elis me rés szim bo li kus struk tú -
rái ból ki re kesz tett je len va ló lét eg zisz ten ciá lis ér -
zé sét. Azt a kí sér te ties ál la po tot, ami kor – bár élet -
ben vagy – nem fe jez he ted ki azt az igé nye det, hogy
má sok ér vé nyes nek te kint se nek, és ame lyet Jac qu -
es La can a „két ha lál kö zöt ti„lét ként írt: Szo phok -
lész An ti go né já nak pél dá ján elem zi azt a meg nem
élt éle tet, azt a szim bo li kus és a va lós ha lál kö zöt -
ti spekt rá lis je len lé tet, amely „nem volt elég ér té -
kes ah hoz, hogy a megélt sé gén fá ra doz za nak”.44

Ha jas azt su gall ja, hogy ami kor úgy tû nik, mint ha
felis mer né, hogy a rep re zen tá ció rend jé ben meg -
tör té nô cse lek vés kö ze lít a ha tal mon lé vô reál politi -
kai rend szer „nyel vé hez”, ak kor nem le het kri ti ku -

san vi szo nyul ni sa ját ak tuá lis je le né hez, és mel lôz -
nie kell tár sa dal mi lé té nek mi me ti ku san meg ha tá -
ro zott áb rá zo lás mód ját. Ily mó don Ha jas ön seb zô
ak ciói azt vi szik szín re, ahogy az egyén egy szû kös,
de in tim tér ben meg pró bál füg get len né vál ni az ak -
tu ál po li ti ká tól.45 Per for man szai te hát cél kép zet ként
fo gal maz zák meg azt a lét mó dot, amely a po li ti kus -
ság szfé rá já ban, az el lenál lás ban, az össze nem
egyez tet he tô ség vi lá gá ban, az ado má nyo zás so rán
ar ti ku lá ló dik. Mindezek ér tel mé ben a me lan kó lia
po li kus sá ga nem az ön ma gam ba for du lás po li ti ká -
ja, ha nem az el lenál lás egyik ön ma gá ban és ön ma -
gáért va ló gesz tu sa: ha ön ma ga mat te szem tárggyá,
ak kor az Én el vesz té sé nek árán köz be lép he tek.

***

Kér dés fel te vé sünk nek az volt az alapja, hogy a ma -
gyaror szá gi ne o av nat gárd Li ve Art je len tô sé ge és
ha tás tör té ne te nem ha son lít ha tó össze a nyu gat-
 eu ró pai ha gyo mánnyal. Megál la pít hat juk, hogy a
bu da pes ti un der gro und mû vé szek ese té ben az
önér vé nye sí tés más faj ta igé nyé rôl van szó, mint
ami a nyu ga ti per for mansz- mû vé szet kon ti nui tá -
sát ga ran tál ta és ga ran tál ja mind a mai na pig – je -
le sül a fikci ó kép zô áb rá zo lá si eszé ti ka meg ha la dá -
sá ról és a mû- il let ve piac orien tált mû vé sze ti szcé -
na for ra dal mi a sí tá sá ról. A má so dik nyil vá nos ság
szín pa dai szá má ra min de nekelôtt a cen zú ra pél -
dát lan je len lé te, az írá sok, kiál lí tá sok és fel lé pé sek
be til tá sa, és nem utol só sor ban azok a min den na -
pok rend jé be és a ma gán élet be be to la ko dó re tor -
ziók bír tak al ko tó erô vel, ame lyek azt ered mé nyez -
ték, hogy a het ve nes évek avant gárd mû vé szei a
kor lá to zá sok és a bûn te té sek ta pasz ta la tá nak ho -
ri zont já ban él tek és dol goz tak. Ez az oka an nak,
hogy a ma gyar Li ve Art ha gyo má nyá ban be kö vet -
ke zô és az 1989-es rend szer vál tás sal egy beesô tö -
rés kör vo na lait nem csak az ese mé nyek hiá nyos do -
ku men tá ció ja vagy a kol lek tív kul tu rá lis em lé ke -
zet ben ta pasz tal ha tó je len nem lé te je lö li ki, ha -
nem az is, hogy mintegy meg szûnt az e mû vé szi
gya kor lat ki zá ró la gos hát te re ként funk cio ná ló szo -
ci o kul tu rá lis és reál po li ti kai kö zeg. Kö vet ke zés -
képp nem meg le pô, hogy Szir tes Já nos ti zen két év -

41 Vö. Be ke 1980, 105.
42 Uo.
43 Vö. Ung vá ry 2005, 445.
44 La can 1996, 316.
45 Ez az ér tel me zés ro kon az Ung vá ry Ru dolf fal foly ta tott be szél ge tés ben el hang zot tak kal. Vö. Ung vá ry 1992, 54.

46 Hock 2001, 9.
47 Fis cher- Lich te 2012.
48 Vö. And rás 2009, 228.
49 Vö. http://www.art pool. hu/Du champ/MDspi rit/text/Szka ro si.html (2013. 08. 05.)
50 Vö. Tót 2012.
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be li koor di ná ták egy más ba om lá sá hoz, „ami kor az
ak kor és a most megérin ti egy mást”.51 S bár na gyon
úgy tû nik, mint ha a ma gyar neoavant gárd el zár -
kóz na a schne die ri ér te lem ben vett „megérint he tô -
ség tôl„, e ké tely szekp ti ciz mu sa él tet he ti a re ményt,

és je lent het ki hí vást. Hi szen nem az a cél, hogy a
neoavant gárd múl tat a mû vé szi tra dí ció kép zés re -
konst ruál ha tó pél da tá rá vá ne me sít sük, ha nem hogy
meg tud juk idéz ni a be til tott mû vé sze ket él te tô am -
bí ció kat.
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