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A ta nul mány a ma gyar neoavant gárd né hány 
jel leg ze tes pél dá ján ke resz tül vizs gál ja a per -
for man szok ban mû köd te tett per for ma tí vu -

mo kat. A mû vek olyan al ko tók tól szár maz nak, 
mint Er dély Mik lós vagy Ha jas Ti bor, akik elô sze -
re tet tel al kal maz tak per for ma tí vu mo kat, akár azok 
explicit vagy imp li cit for má já ban. A pél dá kon ke -
resz tül töb bek kö zött ar ra a kér dés re kell vá laszt 
ta lál nunk, hogy az aus ti ni ere de tû per for ma tí vum-
 definí ció de konst ruk tív kri ti ká ja mennyi ben ál lít -
ha tó párhu zam ba a ma gyar neoavant gárd tö rek -
vé sei vel. Tud ni il lik, ha ki je lent he tô az (ahogy pél -
dául az Andrew Par ker–Eve Ko sofs ky Sedg wick 
szer zô pá ros ki je len ti), hogy a performatívum fi lo -
zófiai kér dé se nagy ban össze függ a performansz 
mû vé sze ti kérdé sei vel, ak kor le het sé ges, hogy en -
nek az össze füg gés nek a ma gyar neoavant gárd per -
for man szaiba il lesz tett per for ma tí vu mok preg náns 
je lei. És innentôl már „csak” ar ra kell vá laszt ta lál -
nunk, hogy a per for ma tí vum nak a pusz ta élet ben 
ját szott, ha gyomá nyo san erôs(nek té te le zett) sze -
re pét mi lyen mó don érin ti an nak al kal ma zá sa a 
neoavant gárd akciókban. 

 
Fel szó lí tó meg szó lí tá sok 

 

AKos suth Rá dió „Gon do lat jel” cí mû mû so rá -
ban 1979. feb ruár 2-án, egy rá di ó- per for -
mansz hang zott el. A per for mer, Ha jas Ti bor 

nagy részt egyes szám má so dik sze mély ben be szélt 
„a” rá dió hall ga tó hoz (ki vé ve, ami kor a töb bi hall -
ga tó hoz mint „les ke lô dô” ta núk hoz szólt), „érint -
ve” ôt a hang já val, fel szó lít va ôt új ra és új ra: „fi -
gyelj erô sen”, „dôlj hát ra, en gedd el ma gad, hunyd 
le a sze med” stb. A ta gad ha tat la nul sze xuá lis 
asszo ciá ció kat kel tô Érin tés cí mû performansz be -

szé lô je hang ként azo no sí tot ta ma gát, olyan hang -
ként, amely mint egy tárgy, ki szol gál ta tott a hall -
ga tó nak. E hang azon ban min den ki szol gál ta -
tottsá ga és „vak sá ga”, „sü ket sé ge” el le né re a ren -
del ke zé sé re ál ló rö vid idô alatt vé gig ma ga biz to -
san irá nyí tot ta a „ma gá nyos tán cot”, legalábbis 
er rôl ta nús ko dott be szé dé nek mo da li tá sa, a fel -
szó lí tó jel leg. 

Ha jas rá diós per for man sza nem egye dü li pél da 
a fel szó lí tás ként ha tó meg szó lí tás ra, sem sa ját, sem 
má sok kal kö zö sen meg va ló sí tott mû vei ben. Sa ját 
per for man sza i ban hol ma gáz va (Dark Flash, En gesz -
te lés), hol te gez ve (a már em lí tett Érin tés ben) szólí -
tot ta meg a kö zön sé get, hol pe dig ez utób bi for má -
ban elért he tôen ön ma gát (Vir rasz tás). Az ezek ben 
ki mon dott meg szó lí tá sok bi zo nyos ér te lem ben 
akkor is uta sí tá sok, pa ran csok, fel szó lí tá sok vol -
tak, ha ki je len tô mo da li tás ban hang zot tak el, 
mintegy tény megál la pí tás ként. Ugyanis ott rej lett 
ben nük a be szé den ke resz tül vég re haj tott cse lek -
vés, amit (John L. Aus tin után) performatív meg -
nyi lat ko zás nak ne ve zünk. Az En gesz te lés pél dául 
így kezdôdött: 

 
Jó es tét, höl gyeim és uraim, kö szö nöm, hogy ide jük 
egy ré szét rám szán ták. Kö szö nöm, hogy itt van nak; 
kö szö nöm, hogy ki szol gál tat ták ma gu kat ne kem. Nai -
vi tá suk ban bát ran te het ték, ru tin juk van a felajánl ko -
zás ban, és ru tin juk van a kielé gü let len ség ben is – azt 
hit ték, ennyi ta pasz ta lat ele gen dô vé del met je lent. 
Önö ket nem le het jobb be lá tás ra bír ni. Új ból és új -
ból fel kí nál koz nak va la mi ide gen álom nak, mely nem 
igény li önö ket; új ra és új ra haj lan dók fél re néz ni a ve -
szé lyes vi lág ról, felad ni éber sé gü ket egy hip nó zis ked -
véért; de az ál mot nem az önök kielé gí té sé re ál mod -
ják, a hip nó zis vé get ér.2

MÜLLNER ANDRÁS 

A „pusz ta élet” fikci ó ja 
Per for ma tí vu mok mû kö dés mód ja  
ma gyar neoavant gárd mû vek ben1

1 A ta nul mány el sô köz lé sé nek he lye: www.e xin dex. hu 
2 Ha jas Ti bor: Szö ve gek. Bu da pest, En cik lo pé dia Kiadó, 2005. 339.
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A performatív be széd tett egyik legegyér tel mûbb 
pél dá ja a kö szö nés és a kö szö net mon dás. Ami -
kor azt mond ja va la ki, hogy „jó es tét”, vagy „kö -
szönöm”, ak kor mon dá sá val egy ben cse lek szik is: 
jó es tét kíván és ki fe je zi kö szö ne tét. Mégis, ha Ha -
jas per for ma tí vu ma it kel le ne szám ba ven ni, ak kor 
nem ezek kel kez de nénk, hi szen nem ezek a leg jel -
lem zôb bek.3 An nál in kább jel lem zô a ta ga dás ra 
épü lô le be csülés, az erô szak kal va ló fe nye ge tés, a 
kö zel gô ka tasztrófá ra vo nat ko zó ígé ret, ame lyek -
kel a passzív né zésben egye sü lô kö zön sé get meg -
szó lít ja a per for mer. Ilye nek re gon do lok, mint 
„szán dé ko san hú zom az idôt; szán dé ko san fel tar -
tom önö ket (…) hogy a ka taszt ró fá nak va la mi vel 
több esé lye le gyen”; „érezte tem önök kel, hogy el 
van nak vág va a kül vi lág tól” stb.4 

De ta lá lunk Ha jas élet mû vé ben ar ra is pél dát, 
ami kor az exp li cit fel szó lí tá sok (nyílt per for ma tí -
vu mok) va la mi kép pen egy más szin ten mû kö dô, 
ki nem mon dott, de mégis ér vé nye sül ni ké pes „fel -
szó lí tás” se géd esz kö zei ként mû köd nek. Ha jas Ön -
di vat be mu ta tó cí mû, az ut cán for ga tott filmjé ben 
hét köz na pi em be rek áll nak a ka me ra elé, és pró -
bál ják ön ma gu kat ad ni, bár lát ha tóan a ka me ra lát -
vá nya vi sel ke dés re ösz tön zi ôket. Pó zol nak, ci ga -
ret táz nak, mo dellt áll nak – ön ma guk mo dell jét, 
de mégis csak mo dellt. A hang sá von Ha jas há rom 
mû vész tár sa, Mol nár Ger gely, Naj má nyi Lász ló és 
Erdély Mik lós so rol ják az uta sí tá so kat: „Most in -
dul jon el… jö het még kö ze lebb… állj, ott jó.” „Áll -
jon meg, néz zen fe lénk. Vi sel ked jen úgy, hogy 
nem tud ja, po ten ciá li san hány em ber rel néz far -
kas sze met stb.” Ma guk a „mo del lek” a for ga tás köz -
ben nem hal lot ták az uta sí tá so kat, de bi zo nyos ér -
te lem ben et tôl vá lik va ló ban fel szó lí tó vá a film. 
A film né zô je a kép- és a hang sáv köz ti el té ré se -

ket, fe szült sé ge ket fi gye li, ér tel me zi, pró bál ja meg -
szün tet ni, vagy akár hu mo ros nak ta lál va él ve zi 
azo kat. Ez a di ver gen cia a né zô nek szó ló imp li cit 
fel szó lí tás, így min den fel szó lí tás és min den kép 
újabb és újabb felada tot ad, mond hat ni ez a 
feladat, il let ve en nek a feladat nak a tel je sí té se a 
szó ba jö he tô „en ge del mes ke dés” va ló di szint je, a 
„beál lás a kép be”: „Va ló sít sa meg a sa ját ma gá ról 
al ko tott ké pét.” Ugyanak kor a vi zuá lis ter ré num -
ban meg je le nô tí pu sok vi sel ke dé se (ma ga vi se let, 
ru ha vi se let) és a hang zó fel szó lí tá sok köz ti di ver -
gen cia ész le lé se, kiél ve zé se nem fel tét le nül biz to -
sít tel jes men tes sé get az iró niá tól. A ré gi ha gyo má -
nyok ra vissza te kin tô fi zi o ló gia, vagyis az em ber tí -
pu sok szín re vi te le azt a le he tô sé get is megad hat -
ja, hogy egyik-má sik tí pus ban a né zô ma gá ra is mer 
a for gal mas Moszk va tér nagy vá ro si tö meg be lak -
ta-át jár ta ku lisszái kö zött. 

 
Az imp li cit fel szó lí tás 

 

P er sze más neoavant gárd al ko tók mû vei is sok -
szor épí te nek a fel szó lí tás ra, és ha vé gig te kin -
tünk a ma gyar neoavant gárd kü lön bö zô mé -

diu mok ban rea li zált al ko tá sain, meg fi gyel het jük a 
fel szó lí tó mód erôs je len lé tét. Ezek nem min dig és 
nem fel tét le nül exp li cit fel szó lí tá sok. Az Ön di vat -
be mu ta tó fent em lí tett, el kü lön bö zô dô sá vok ra épí -
tô di ver gens mû kö dé se el ve zet min ket ah hoz a le -
het sé ges kö vet kez te tés hez, hogy nem kell min dig 
konk rét fel szó lí tá so kat hal la nunk, hogy fel szó lít va 
érez zük ma gun kat bi zo nyos, akár kép ze let be li cse -
le ke de tek el vég zé sé re. Er dély Mik lós sok olyan szö -
ve ges és vi zuá lis mû vet ho zott lét re, amely ben 
konk rét fel szó lí tá sok hang za nak el, sok szor élt vi -
szont a nem hall ha tó fel szó lí tás esz kö zé vel.5 

3 Bár ta lán ez így nem tel je sen igaz: A Chöd, ha son lóan az En gesz te lés hez, kö szö net nyil vá ní tás sal kez dô dik: „Kö szö nöm, 
hogy megint sö tét ben ta lál koz hat tunk. (…) Kö szö nöm, hogy – aka ra tu kon kí vül is – haj lan dók a sem mi vé vá lás mû ve -
le tét meg kí sé rel ni; kö szö nöm, hogy kiolt ha tom a lát vá nyu kat, kö szö nöm, hogy a se gít sé gem re van nak.” (I. m. 344.) Jól 
lát ha tó azon ban, hogy ezek a kö szö net nyil vá ní tá sok még sem egé szen men te sek az imp li cit fe nye ge tés tôl, az apo ka lip ti -
kus ígé ret tôl. És a kö szö né sek sem a ki szol gál ta tott ság ígé re té tôl, a megen ge dés ál ru há já ba bújt fe nye ge tés tôl: „Jó éj sza -
kát, höl gyeim és uraim, jó pi he nést. Sze ren csé jük van; új ból egy ide gen álom nyers anya ga és be ren de zé si kel lé kei le het -
nek, mint már annyi szor. De ez most az enyém. Nem szük sé ges kép pé vál niuk. Egyelô re. Pi hen het nek; rám bíz hat ják, 
hogy megál modjam önö ket.” (Dark flash, i. m. 337.) Ennyi ben megala po zott le het az ál lí tás, hogy Ha jas meg szó lí tá sai ha 
kö szön té sek és kö szö net nyil vá ní tá sok is, de nem a hét köz na pi ér te lem ben azok. Olyan per for ma tí vu mok te hát, ame lyek 
imp li cit per for ma ti vi tá sa messze túl megy kon ven cio ná lis tar tal mu kon. 

4 I. m. 340. 
5 Itt le het ne pél dául em lí te ni Er dély ún. ka te go ri kus köl té sze tét, amely nek da rab jai ról mint tett ér té kû be szé dek rôl em lé -

ke zett meg ô ma ga is, de nem ke vés bé a filmjeit, ame lyek az uta sí tás (val la tás, ta nús ko dás, új ra ren de zés) performatív 
nyelvi for máit hasz nál ják elô sze re tet tel.
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1983 ta va szán két hó na pon ke resz tül lá to gat -
hat ta a kö zön ség a ma gyar kí sér le ti filme zést a hú -
szas évek tôl be mu ta tó „film/mû vé szet” cí mû kiál -
lí tást a Bu da pest Kiál lí tó te rem ben.6 Az egyik sa -
rok ban a lá to ga tó egy ins tal lá ciót ta lált. Er dély 
Mik lós „Mint a vas be ton” cí mû ins tal lá ció ja7 azt a 
lát szatot kel tet te, mint ha la pát tal be hány ták vol na 
a sa rok ba, ám a ró la ké szült fény kép ta nú sá ga sze -
rint ez a „há nyás” na gyon is elô vi gyá za tos volt, 
mert az anya got üveg la pok vá lasz tot ták el a két fal -
sík tól és va la mi csem pe fé le ség a pad ló tól.8 Az ins -
tal lá ció pedig a kö vet ke zô össze te vôk bôl állt: kb. 
50 kg. liszt, filmsza lag gal ke ver ve, a ke vercs mel -
lett (de az ins tal lá ció szer ves ré sze ként) pe dig egy 
te li vö dör víz állt. A liszt és a víz a né zôt a fô zés 
me ta fo rái fe lé te re lik, de elô for dul hat, hogy egy 
má sik né zô az épít ke zés me ta fo ri kus anyag hasz -
ná la tát lát ja a mû ben, te kint ve pél dául a cí met, az 
üveg la po kat és a pad ló csem pét, vagy pél dául a mû -
vet jegy zô al ko tó ere de ti fog lal ko zá sát. De e két 
me zô va la hol fed he ti is egy mást, hi szen a kiin duló 
anya gok egy más sal való hét köz na pi an má gi kus 
össze ke ve ré se, „össze sze re lé se” és köl csön ha tá sa 
mind két te rü le ten egy har ma dik, már cél za to san 
hasz nál ha tó anya got ad (ke nyér, be ton). Ez az uta -
lás az anya gok egye sü lé sérôl, „ná szá ról”, vagyis 
dia lek ti kus fej lô dé sé rôl az (Er dély filmes te vé keny -
sé gé ben oly nagy sze re pet ját szó) mon tázs ra irá -
nyít hat ja a fi gyel mün ket. 

A „vá ra ko zás ban” lé te zô filmliszt (vagy liszt -
film), va la mint tár suk, a vö dör víz kiegé szült egy 
ve tí tés sel. Az ins tal lá ció fö lé Be ke Lász ló leírá sa 
sze rint Ber náth Au rél Reg ge li csend élet cí mû ké pét 

ve tí tet ték, pon to sab ban a fest mény filmre vett ké -
pét, ame lyet az em lí tett filmen „idô rôl idô re ár nyé -
kok ta kar[t]ak ki”, és így (Be ke Lász ló sze rint) 
„a filmre vett ár nyé kok és a kiál lí tás-lá to ga tók ár -
nyé kai össze ke ve red[t]ek.”9 Ez az ár nyék sze rû, kí -
sér te ties be le ke ve re dés a kép be egy részt utal Er -
dély más ilyen jel le gû, nyo mok ban hap pe nin gre 
em lékezte tô, egyéb ként pe dig a szi tuá ciót reflek -
tá ló, „ki ve títô” ak ciói ra. Más részt azt is lát nunk 
kell, hogy ez a rész vé tel (megint csak kis sé iro ni -
kus mó don, ha más hogy nem, hát a kép cí mén ke -
resz tül) a „vá ra ko zó” anya gok ra irá nyít ja a fi gyel -
met. E fi gye lem tu laj do no sá nak in nen tôl az zal a 
be nem tel je sít he tô, de ma kacs ösz tön zés sel kell 
szá mol nia, amely az ak ció ba lé pés re sar kall ja, ha 
már kí sér te ties ár nyé ka úgyis ott van a fa lon a többi 
kí sér tet kö zött.10 

A „Mint a vas be ton” te hát nem be szél, mégis „fel -
szó lít”. Nincs egye dül az Er dély-é let mû ben, mond -
hat ni ins tal lá ciók és per for man szok so ro za tá ban 
lát juk meg va ló sul ni az imp li cit fel szó lí tást. Úgy tû -
nik, a mon tázs-struk tú ra a ma ga al le go ri kus ter mé -
sze té vel ké pes ilyen ha tást gya ko rol ni, nem be szélve 
a kiegé szí tô ve tí tés po ten ciál já ról. Íme a „Klipsz” 
leírá sa: „Szét nyit ha tó ágyon meg ágyaz tam, la vórban 
kö röm ke fé vel meg mos tam egy fe hér gu mi bo tot és 
egy fej ká posz tát. Mind ket tôt be hin tô po roz tam és 
a dun na alá dug tam. A pár ná ra egy rá diót he lyez -
tem, me lyet szán dé kom sze rint az Es ti Kró ni ka idô -
pont já ban nyi tot tam volna ki és az ágy mel lett ülve, 
két, fü lem re erô sí tett öt ki lós súllyal hall gat tam vol -
na vé gig. Idô el csú szás miatt saj nos, az Es ti Kró ni -
kát elô re el ké szí tett mag ne to fon te kercs be ját szá sá -

16Lásd a kiál lí tás ka ta ló gu sát: Film/mû vé szet (a ma gyar kí sér le ti film tör té ne te, a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú zeum és a Bu da pes -
ti Kép zô mû vé sze ti Igaz ga tó ság kiál lí tá sa a Bu da pest Kiál lí tó te rem ben, a ka ta ló gus és a kiál lí tás anya gát összeál lí tot ta Pe -
ter nák Mik lós, a kiál lí tást ren dez te Lo rá nyi Ju dit és Pe ter nák Mik lós, ka ta ló gus terv Er dély Dá niel, é. n. 

17Az ins tal lá ció leírá sa: „Mint a vas be ton… (liszt, film, víz) vég te le ní tett film”, i. m. 16. A ka ta ló gus fel so rol ja Er dély ad dig 
ké szí tett filmjeit, va la mint rész let ol vas ha tó a Mon tázs-éh ség cí mû ta nul má nyá ból. Az ins tal lá ciót be mu ta tó fény ké pet 
lásd Er dély Mik lós (1928–1986): Fil mek. Bu da pest Film – Tu do má nyos Is me ret ter jesz tô Tár su lat – Ba lázs Bé la Stú dió  
K-szek ció, 1988. o. n. 

18Szô ke An na má ria: Er dély Mik lós mû vei nek res tau rá lá sa és re konst ruk ció ja. Ma gyar Mû hely, 1999 (38. évf. 110–111. sz.), 
126. – Szô ke An na má ria a „Mint a vas be ton” kap csán be mu tat ja a „ku lissza sze rû ség” hi bá ját, ami ak kor fe nye get, ha az 
étel fo tós hoz ha son lóan csak a lát vány ra ügyel a re konst ruk tor. 

19Be ke Lász ló: Film Mö bi us- sza la gra. Er dély Mik lós mun kás sá gá ról. Film vi lág, 1987/9. 46. 
10A filmrôl Fil mo gráfiája „Egyéb filmek, hu rokfilmek, ins tal lá ciók, ve tí tés-ak ciók” cím alatt em lí ti a „Mint a vas be ton…”-t 

és az (itt Reg gel cí men sze re pel te tett) Ber náth Au rél-fest mény hu rokfilmes ve tí té sét is, de a ket tô kö zött nem té te lez kap -
cso la tot, lásd Er dély Mik lós: A filmrôl (Film el mé le ti írá sok, for ga tó köny vek, filmter vek, kri ti kák). Vá lo ga tott írá sok II. Bu da -
pest, Ba las si Kiadó – BAE Tar tó shul lám – In ter me dia, 1995. 310. En nek kap csán me rül fel a mû faj kér dé se: a „Mint a 
vas be ton”-t ál ta lá ban ins tal lá ció nak ne ve zik, még pe dig ép pen azért, mert nem hoz zák össze füg gés be a ve tí tést és a 
lisztfilmet. Pe dig a „Mint a vas be ton” akár en vi ron ment ként is ért he tô: olyan „kör nye zet ként”, amely ani má ciós ma ni pu -
lá ció já val mintegy „be csa lo gat” a fan tá zia tér be.
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val kel lett pó tol nom. Az ágyat élet le nül beál lí tott 
szí nes moz gófilm vi lá gí tot ta meg.”11 

 
A per for ma tí vu mok szín há zi ter mé sze te I.  

(A ri tuá lis idé zés) 
 

Úgy gon do lom, a fen ti ese tek ben performatív 
be széd tet tek rôl be szél he tünk, még ak kor is, 
ha nem hang zik el konk rét fel szó lí tás, vagy 

ha nem an nak szán ják, mint aki ne ve sít ve, meg -
szólít va, mu tat va van az adott mû ben. Egy mû 
annyi ban performatív, amennyi ben meg szó lít, cse -
lek vés re ösz tö nöz, és meg je le nik ben ne a „pusz ta 
élet” kí sér te te. A „performatívum” ne vet Aus tin ad -
ta az ál ta la ki me rí tôen leírt meg nyi lat ko zás-tí pus -
nak a How to do things with Words cí mû köny vé -
ben.12 Austin se gít sé gé vel úgy jel le mez het jük a 
perfor ma tív be széd tet tet, hogy az egy cse lek vés vég -
re haj tá sa a be szé den ke resz tül, a be széd ál tal. Ha 
az es kü vôn a pár ki mond ja, hogy „Igen”, ak kor 
performatív be széd tet tet hajt vég re, szem ben az zal 
a mon dat tal, amely ben egy sze rûen megál la pít ják, 
hogy „Össze há za sod tunk.” Szám ta lan pél dát lehetne 
mon da ni a performatív be széd tett re, és ezek kö zött 
he lyett kell kap nia (ahogy ar ról Ha jas kap csán fent 
volt már szó) a pa rancs nak vagy az uta sí tás nak is. 

Aus tin a Tet ten ért sza vak ban meg pró bál ja el -
kü lö ní te ni egy más tól a ko moly és a ko moly ta lan 
per for ma tí vu mo kat, és eb ben a szem beál lí tás ban 
igazi és nem iga zi, va lós és fiktív, élet és mû vé szet, 
vagyis „pusz ta élet” és „kvá zi pusz ta élet” el len té -
te rej lik.13 Azt ál lít ja, hogy egy rész rôl a ko moly 
per for ma tí vu mot ko mo lyan mond ják ki a min den -
na pi élet ben (pél dául a há zas ság kö tés so rán, vagy 
egy ha jó el ne ve zé se kor), más rész rôl a ko moly ta -

lan per for ma tí vu mot nem gon dol ják ko mo lyan, 
csak idé zik. Erre a leg jobb pél da az, ami kor a szín -
ház ban a szí nész já ték köz ben ad uta sí tást, vagyis, 
hogy pon to sak le gyünk, el játssza, hogy uta sí tást 
ad, so kad szor ra a drá mai fikci ó ban. E vé le mé nye 
mel lett Aus tin ta lán még ak kor is ki tar tott vol na, 
ha lát ván egy Ha jas- per for manszt, rea li zál nia kel -
lett vol na an nak ar taud -i ér te lem ben vett ke gyet -
len sé gét, vagyis egy sze ri sé gét, megis mé tel he tet len -
sé gét, pil la nat hoz kö tött sé gét. Pon to sab ban, és ez 
lé nye ges, az er re irá nyu ló szán dék le he tet len sé gét 
– bu ká sát a szín pad erô te ré ben. Az zal, hogy Austin 
ra gaszko dott a szín ház performatív szem pon tú tét-
nél kü li sé gé hez és ra gasz ko dott vol na ah hoz egy 
Ha jas- per for mansz ese té ben is an nak min den ra -
di ka li tá sa el le né re, pa ra dox mó don a sa ját ma ga 
el len is irá nyu ló der ri dai ke gyet len szín ház-kri ti -
kát elô leg zi. Egy fiktív tér so ha sem tud elég „ke -
gyet len” len ni ah hoz, hogy va ló sá gos sá, va ló sá gos 
per for ma tí vum má vál jon, mon da ná Aus tin, és a 
vi ta ép pen nem itt nyí lik köz te és a de konst ruk ció 
kö zött. Tud niil lik Der ri da is ezt mond ja Ar taud-
 ról szól ván: „Ar taud ál ta lá ban vé ve el akar ta tö rölni 
az is mét lést. [Ám] nin csen olyan szó és ál ta lá ban 
olyan jel, amely ne ön ma ga megis mét lô dé sé nek le -
he tô sé gé bôl épül ne fel. Egy olyan jel, amely nem 
is mét lô dik meg, amit már nem osz tott fel az is mét -
lés már »el sô meg je le né sé ben«, az nem jel.”14 A vita 
ott kez dô dik, ahol Austin bár a szín ház tól meg -
von ja a ke gyet len ség jo gát és le he tô sé gét, de a 
„pusz ta élet nek” igenis megad ja ezt a jo got – a való -
ság per for ma tí vu mai le het nek ko mo lyak, vagyis 
ar taud -i ér te lem ben „ke gyetlenek”, iga zi je len lét -
tel ter he sek. Itt han gol ha tó a de konst ruk tív ala pú 
Ar taud- kri ti ka Aus tin fe lé irá nyu ló ra. 

11A Há rom kvar kot Mar ke ki rály nak cí mû tri ló gia egyik ré sze. Lásd Art pool Mû vé szet ku ta tó Köz pont, in ter ne tes adat bá zis, 
http://www.art pool. hu/Er dely/Ha rom.html 

12 John L. Aus tin: Tet ten ért sza vak. A Har vard Egye te men 1955-ben tar tott Wil lam Ja mes elôadá sok. Bu da pest, Aka dé miai 
Kiadó, 1990. Ford. Pléh Csa ba. 

13Az itt kö vet ke zô is mer te tés ar ra a de konst ruk tív ala pú kri ti ká ra tá masz ko dik, ame lyet Jac qu es Der ri da in dí tott el az Aláírás 
ese mény kon tex tus cí mû mû vé vel, és amit ké sôbb Ju dith But ler, és még so kan má sok kö vet tek, köz tük olyan el mé let írók -
kal, mint Eve Ko sofs ky Sedg wick és And rew Par ker, akik kiegé szí tet ték és va riál ták a be széd ak tus-el mé let kri ti ká ját. Lásd 
töb bek kö zött Jac qu es Der ri da: Si gna tu re Event Con text. In. J. D.: Mar gins of Phi lo sophy. Chi ca go, Har ve ster Press, 1982.; 
Ju dith But ler: Bo dies that Mat ter. On the Dis cur si ve Li mits of „Sex”. New York – Lon don, Ro ut led ge, 1993.; va la mint Andrew 
Par ker és Eve Ko sofs ky Sedg wick: Int ro duc ti on. Per for ma ti vity and Per for man ce. In. And rew Par ker – Eve Ko sofs ky 
Sedgwick (szerk.): Per for ma ti vity and Per for man ce. New York – Lon don, Ro ut led ge, 1995. 1–18. 

14 Jac qu es Der ri da: A ke gyet len ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa. Gon do lat-Jel, 1994/I-II, 12. Ford. Far kas Ani kó. 
Vagy: Ar taud „[j]ob ban tud ta más nál: a ke gyet len ség szín há zá nak »gram ma ti ká ja«, amely rôl azt ál lí tot ta, hogy »meg kell 
ta lál ni«, min dig is egy olyan rep re zen tá ció elér he tet len ha tá ra ma rad, amely nem is mét lés, egy olya re-p re zen tá ci óé, amely 
tel jes je len lét, amely nem hor doz za ma gá ban má sát mint sa ját ha lá lát, egy olyan je le né, amely nem is mét li meg ön mag -
át, azaz az idôn kí vül áll, nem-je len. (…) „Nem az is mét lés le he tet len sé ge, ha nem szük sé ges sé ge a tra gi kus.” (14.)
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A fiktív és va lós performatívum el vá lasz tá sa te -
hát nél kü löz he tet len az aus ti ni el mé let kom mu ni -
ká ció-, il let ve je len tés- defi ní ci ó já hoz, és szi lárd -
nak kell tud nia a szín pad és a né zô tér kö zöt ti ha -
tárt. Bár Aus tin egyik elôadá sá ban egy bi zo nyos 
pon ton beis me ri, hogy „[…] per for ma tí vu ma ink 
mint meg nyi lat ko zá sok más faj ta kó ro kat is örö köl -
nek, me lyek min den meg nyi lat ko zást meg mé te -
lyez nek”, értsd a ko moly, min den na pok so rán vé -
ghez vitt per for ma tí vu mok is ki van nak té ve a 
fikció ve szé lyé nek, de vé gül is meg ma rad a ko -
moly ta lan per for ma tí vu mok ki re kesz té sé nél. A ko -
moly ta lan per for ma tí vu mok, mond ja, „beil leszt -
he tôk ugyan egy tá gabb ér tel me zés be (…) azon -
ban most eze ket is szán dé ko san ki re keszt jük. 
Olyas mi re gon do lok, hogy egy performatív meg -
nyi lat ko zás sa já tos módon lesz üres vagy ér vény te -
len, ha pél dául egy szí nész mond ja ki a szín pa don, 
ha vers ben je le nik meg, vagy ha ma gunk ban mo -
tyog juk el. (…) Ilyen ese tek ben a nyel vet, ért he tô 
mó don, egy faj ta ko moly ta lan ság gal hasz nál ják, 
mint ami élôs kö dik a normá lis hasz ná la ton – oly 
mó don, ami már ki me rí ti a nyelv ki lú go zá sá nak fo -
gal mát. Mindezek tôl most el te kin tünk.”15  

Aus tin tar tóz ko dá sa a ko moly ta lan per for ma tí -
vu mok tól egyér tel mû, holott az ô sza vai ból kö vet -
ke zik, hogy va ló já ban nem le het a ko moly és a ko -
moly ta lan performatívum kö zött kü lönb sé get ten -
ni. Ugyanis két fon tos ha son ló ság van a két faj ta, 
Aus tin ál tal meg kü lön böz te tett performatívum kö -
zött, és ez a két ha son ló ság tu laj don kép pen nem 
ket tô, mert egy pont ban kon ver gál nak. A „ko moly” 
performatív meg nyi lat ko zás is, ha son lóan a szín -
ház ban mon dott szö veg hez, a ma ga ide jé ben és 
he lyén ri tuá li san is mét lô dik. Hi szen el sô sor ban 
nem az ad ja a performatívum ere jét, hogy ko mo -
lyan gon dol ja va la ki a be széd tet tet (ezt nem tud -
juk el lenôriz ni, mond ja ma ga Aus tin is), ha nem 
hogy meg fe le lô kon tex tus ban hang zik el a meg fe le -
lô (ri tuá lis) be széd tett. Pél dául egy há zas ság kö té -
si ce re mó nia azért épül az is mét lés re, mert már so -
kan ki mond ták, hogy „Igen, aka rom.”, és az if jú 
pár nak is ezt kell ki mon da nia, hogy a há zas ság ér -
vény be lép jen. Akár csak a szín há zi szö veg, a ko -
moly, „hét köz na pi” per for ma tí vu mok is is mét lôd -
nek és nem egy lel ki tar tal mat fe jez nek ki. (Ami 
per sze nem je len ti azt, hogy ne len ne ilyen tar ta -
lom, csak épp nem ké pes szót kap ni – a szó a ce -

re mó niá hoz tar to zik.) Ha ki mond ják ôket, ben -
nük, raj tuk, ál ta luk szub jek tu mok jön nek lét re; 
olyan he lyek rôl van te hát szó, me lye ken szub jek -
tu mok kép zôd nek, is mét lôd ve, fiktí ven, in téz mé -
nye sen, teát rá li san. 

 
A per for ma tí vu mok per for mansz- sze rû sé ge II.  

(A kö zön ség) 
 

Amá sik fon tos ha son ló ság a „va ló sá gos” és 
„fikci o ná lis” performatívum kö zött az, hogy 
az elôb bi nek is kö zön ség re van szük sé ge, 

amely le gi ti mál ja, amely tu laj don kép pen ala pot biz -
to sít szá má ra. A „ko moly” per for ma tí vu mot is egy 
teát rá lis kon tex tus te szi le he tô vé, akár csak a „ko -
moly ta lan”, „fiktív”, szín há zi per for ma tí vu mot. Bi -
zo nyos ér te lem ben a je len lé vô ta núk és a ro kon ság 
mint kö zön ség a le gi ti má ló alap, hi szen át vitt ér te -
lem ben ezek kép vi se lik az in téz mé nyes fel ha tal ma -
zást jó vá ha gyó pol gá rok tá gabb kö zös sé gét. Ami -
kor az if jú pár ki mond ja, hogy „Igen”, ak kor ki -
mon dat la nul rá juk hi vat koz nak és hoz zá juk in té -
zik a sza vai kat, ôket idé zik meg imp li cit mó don. 
Ezen a kon tex tu á lis nak és idé zet sze rû nek ne vez -
he tô pon ton kon ver gál a kö zön ség és az is mét lô dô 
meg nyi lat ko zás, a ket tô nek együtt, szét nem vá laszt -
ha tó mó don ugyanaz az ered mé nye: a tár sa dal mi 
szub jek tum kiala ku lá sa egy teát rá lis ak tus ban. 

Egyet len performatívum sem mû kö dik te hát el -
zárt tér ben, és min den performatívum szá má ra 
elen ged he tet len a kö zön ség, amely le gi ti mál ja a szó -
ban for gó meg nyi lat ko zást. Ha nincs konk rét és lát -
ha tó kö zön ség, a be széd tett ak to ra ab ban az eset -
ben is kö zön ség elôtt cse lek szik, hi szen per for ma -
tí vu ma ál tal megidé zi a le gi ti má ló kö zös sé get. Sôt, 
a kö zön ség re tör té nô nyílt uta lás sem elen ged he -
tet len fel té te le a per for ma tí vum nak. Ezt a be széd -
tet tet ele ve a kép zelt meg szó lí tott ság in du kál ja, amit 
úgy kell ér te nünk, hogy az au to ri tás ne vé ben fel -
lé pô cse lek vô meg- és fel szó lít va ér zi ma gát, és hall -
ga tó la go san er re a meg szó lí tott ság ra hi vat koz va szó -
lít meg, cse lek szik ver bá li san, leg fel jebb nem 
mond ja ki, hogy kik nek a vélt vagy va lós fel ha tal -
ma zá sa ne vé ben vi szi vég be a cse lek vé sét, vagyis 
per for mál. (Jó pél da er re, és még vissza té rünk rá, 
a po li ti kai ha ta lom mal va ló rend sze res visszaélés a 
dik ta tú rák ban, a mû vé szet kap csán, így a cen zú ra 
mû köd te té se, pél dául kiál lí tá sok be til tá sá val.) A kö -

15 John L. Aus tin: i. m. 45.
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zön ség nek/kö zös ség nek hi vat ko zás for má já ban tör -
té nô megidé zé se (pél dául ilyen for du la tok kal, mint 
„a tör vény ne vé ben” vagy „a nép ne vé ben”) so ha 
nem tud le szá mol ni ön nön fikci o ná lis és kép ze let -
be li di men ziói val – sem a tör vény, sem a nép nem 
mond ta még ki ön ma gát, min dig csak (töb bé-ke -
vés bé ön je lölt, töb bé-ke vés bé vá lasz tott) kép vi se -
lôik mond ták ki ôket. Et tôl a teát rá lis vagy „per-
for má lis”, per- ver zi o ná lis, per for mansz- sze rû alap -
tól nem tud el sza kad ni egy performatívum sem, 
hogy önerô re te gyen szert: igény li, de nem tud ja 
biz to sí ta ni ön ma ga szá má ra a fel ha tal ma zást. Ezt 
ne vez het nénk a per for ma tí vu mok kép zelt, ima gi -
nált, teát rá lis, „ve tí tett” ter mé sze té nek. A per for -
ma tí vu mok ki mon dá sa egy ben az el kép zelt kö zön -
ség mo ra já nak hul lám zá sát kor bá csol ja fel, idé zi 
elô a ki mon dó ban, aki e kép ze lô dés ha tá sá ra „úgy 
tesz, mint ha” va ló ban lé tez ne a kö zön sé ge, és e hal -
lu ci ná ció kö vet kez mé nye ként ját sza ni kezd. And -
rew Par ker és Eve Ko sofs ky Sedg wick fent em lí tett 
ta nul má nyuk ban an nak nyil ván va ló sá gát kér dô je -
le zik meg, hogy a „per for mer nek” ha tal má ban áll -
na a kon tex tus, amely ben vég re hajt ja be széd tet tét. 
Min den performatívum imp li cit mó don ôr zi a kö -
zön ség re va ló hi vat ko zást, ennyi ben pe dig ér vé -
nyes rá a fent ki fej tett té tel ki kü szö böl he tet len teat -
ra li tá sá ról, vég sô so ron ko moly ta lan sá gá ról. 

 
A ma gyar neoavant gárd per for ma tí vu mai 
 

É r vé nyes-e a per for ma tí vu mok fen ti leírá sa a 
ma gyar neoavant gárd mû vek re? És ha ér vé -
nyes, ak kor ho gyan mû kö dik? A pél dák azt 

mu tat ják, hogy a nyílt és rej tett, ver bá lis vagy mon -
tázs- sze rû fel szó lí tá sok per for mansz- sze rû szi tuá -
ció kat ké pe sek lét re hoz ni. Pél dául a „Mint a vas -
be ton” kö zön sé ge az ins tal lá ció egyes össze te vôi, 

va la mint ön nön ár nyé ká nak a ve tí tet tek kö zé ke ve -
ré se/ke ve re dé se lát tán ki tar tó ösz tön zést érez he tett 
az ak ció ba lé pés re, pél dául ar ra, hogy vi zet 
loccsant son a liszt film ke vercs re. En nek az ösz tön -
zés nek vagy kí sér tet hang nak az ere de tét igen ne -
héz meg fej te ni. Hi szen fel kell ten nünk a kér dést: 
ki/mi szó lít meg kit? A vá lasz nem egy sze rû, de ta -
lán annyi meg koc káz tat ha tó, hogy a meg szó lí tott -
ság ér zé sé nek kiala ku lá sá ban, a hal lu ci ná ció ban 
kons ti tuá ló sze re pe van a hiá nyon ala pu ló jel nek, 
a nyom nak. Mit je lent a vö dör víz, mon tázs sze rû 
struk tú rá ban egy már ön ma gá ban is mon tázs sze rû 
ke ve rék kel? A né zô a struk tu rá lis hiá nyon át meg -
szó lít va ér zi ma gát, hogy sze rep lô vé vál jon, és a tet -
tek me ze jé re lép jen, vagyis per for mer le gyen. Hang -
sú lyoz ni kell, hogy a gát lás az ese tek nagy több sé -
gé ben na gyobb an nál, hogy elô lép jen a per for mer, 
de ren del ke zé sünk re áll nak ada tok ar ra vo nat ko -
zó lag is, ami kor nem tar tóz tat ta meg ma gát az adott 
kiál lí tás lá to ga tó ja. Ho gyan más ként kell ér té kel -
nünk a „Sze líd ség me den cé je” cí mû Er dély-ins tal -
lá ció Aczél György ál ta li be til tá sát, mint an nak nyil -
ván va ló je lét és/vagy le he tô sé gét, hogy az ins tal lá -
ció sza ga az ins tal lá ció ré szé vé te szi azt, aki be le -
sza gol? A szag a cím mel együtt („Itt gáz lesz”) 
enig ma ti kus vagy „jól ért he tô” (vagy akár fél reért -
he tô) cél zás sá vá lik, és az ins tal lá ciót ily mó don 
„fel fej lesz ti” per for mansszá – egy po li ti kus pe dig 
köz be lép vagy „köz ben jár”, és sze rep lô vé vá lik.16 
A kiál lí tás-szín ház ha tal ma azon ban erô sebb. Bár a 
po li ti kus konk rét ér te lem ben kí vül rôl be zár ja, de 
bár mennyi re nem akar ja, sze rep lô vé avan zsál, sôt, 
ez zel a köz be lé pés sel „kül sô nek” tu dott in téz mé -
nyes ha tal mát és per for ma tí vu ma it mi nô sí ti per for -
mansz- sze rû nek, fiktív nek. 

A „Klipsz” so rán a né zô nek ta lán nem is kel lett 
meg moz dul nia, még csak szag lász nia sem, elég volt, 

16Sze líd ség me den cé je, 1970 (R kiál lí tás, Bu da pest). Lásd http://www.art pool. hu/Er dely/mu targy/ Sze lid seg.html – Er dély 
Mik lós: „A sze líd ség me den cé je, ami tu laj don kép pen Ká dár nak akart egy tisz tel gés len ni, de ezt Aczél per sze el len ke zôleg 
érez te, és el ne ve zett bûz fej lesz tô nek. Tud niil lik ak kor in dult a Szov jetunió ban egy an ti sze mi ta hul lám, s ezt Ká dár nagyon 
le blok kol ta a ha tár nál. Ezért ne vez tem el ezt a »sze líd ség me den cé jé nek«. Ab ból állt, hogy szov jet kon den zált tej – azóta 
ki is von ták a for ga lom ból, nem tu dom miért –, sû rí tett tej kon zerv bôl, 49 da rab bal, kö rül volt vé ve egy hely. Ki volt lyu -
kaszt va mindegyik, egy mû anyag me den ce volt alat tuk, és a tej folyt a kö ze pe fe lé, ahol ma cesz volt, élesz tô kö zött, nagy 
élesz tô töm bök kö zött. A ma cesz ugye olyan ke nyér, ame lyik bôl hiány zik az élesz tô. Két pi ros or vo si gu mi csô ve ze tett 
egy külön ál ló asz tal hoz, ami mel lett volt egy szék és raj ta egy ne ga tív orr. Az or ro mat gipsz bôl ön töt tem ne ga tív ba, s eb -
be ve zet tem be le. És ki volt ír va: »szag lá szó hely«. Fö lül rôl egy pi ci víz csö pö gött a ma cesz ra, és kö ze lé ben egy na pig még 
egy felirat volt: »Itt gáz lesz«. Vé gül meg telt a me den ce, és er jed ni kez dett – világos – az élesz tô tôl. Hogy kí vül volt a 
»szag lá szó hely«, ez több min den ki re vo nat ko zott; min den ki re, aki nincs az ügy ben ben ne. A szag lá szó hely hez Aczélt 
le is ül tet ték ott ak kor es te, be le is tet te az or rát, és ak kor leesett ne ki, hogy ez va la mi bot rá nyos, tûr he tet len. Nyil ván a 
cí met nem ol vas ta el, azt, hogy ez A sze líd ség me den cé je cí mû mun ka, s ak kor be zá rat ta a kiál lí tást. Ez így ki fe je zet ten 
po li ti kai irá nyult sá gú volt.” Pe ter nák Mik lós: Be szél ge tés Er dély Mik lós sal 1983 ta va szán. Ár gus, II. évf., 5. sz., 1991. 80.
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ha meg hal lot ta a rá dió ból az Es ti Kró ni ka adá sát, 
amely így a performansz dísz le tét is „át szel le mít -
het te”, a hí rek nek meg fe le lôen ak tuá lis sá te het te, 
és az ta lán ép pen olyan mó don kez dett el „adást 
su gá roz ni”, mint a rá dió, csak ép pen a kö zön ség -
rôl szólt al le go ri kus mó don. (Mi húz za le in kább a 
fü let? A ráakasz tott súly, vagy a hí rek?) Ezek a per -
for ma tí vu mok te hát az zal ját sza nak, hogy át lé pik 
azt a ha tárt, ami el vá laszt ja a „mû al ko tást” a „pusz -
ta élet tôl”. Ez az avant gárd ról szó ló legel sô köz hely. 
És ta lán nincs is na gyobb „igaz sá ga” az avant gárd -
nak – legin kább ak kor, ha a fo lya mat irá nyát a má -
sik irány ba mu ta tó nak lát juk. Mert bár az avant -
gárd al ko tók „élet aka rá sa” Ma ri net ti tôl Beu y sig, a 
sza bad sza vak tól a tár sa dal mi plasz ti káig ar ra vo -
nat ko zott, hogy al ko tóik és kö zön sé gük „ki lép jen” 
az au to nóm mû al ko tás te ré bôl az „élet be”, de a 
performatív mû kö dés mód se gít sé gé vel lát ha tó, 
hogy a for dí tott irá nyú fo lya mat (az élet be lép te té -
se a fikció te ré be) mennyi re más ered ménnyel jár. 
A „ki lé pés” gesz tu sa so ha nem tu dott meg sza ba -
dul ni a schil le ri ere de tû ne ve lô funk ció jú esz té ti -
ká tól (avant gárd hang sze re lés ben: min den em ber 
mû vész), míg a „be lép te tés” ke vés bé az esz té ti ká -
ról, mint in kább az élet in téz mé nyei nek (pél dául a 
min den na pi élet per for ma tí vu ma i nak) mes ter sé ges 
és fiktív jel le gé rôl – vég sô so ron idé zô je les vol tá -
ról, szö veg sze rû jel le gé rôl szól. Nem a mû vé szet és 
az élet „össze mo sá sá ról”, ha nem a „pusz ta élet” 
nem-pusz ta sá gá ról, min dig már te le pí tett sé gé rôl. 

 
Meg? fel? – le ha tal ma zás 

 

L e het úgy ol vas ni a ma gyar neoavant gárd bi zo -
nyos da rab jait, hogy azok a pusz ta élet ki kü -
szö böl he tet le nül ko moly ta lan vol tát te ma ti zál -

ják és ez zel azt mu tat ják meg, hogy az, amit va ló -
ság nak ne ve zünk, nem más, mint kö zön ség gel, idé -
ze tek kel te li szín ház. Ha ez így van, ak kor ezt 
ne vez het jük le ha tal ma zás nak is. Ami kor a ma gyar 
neoavant gárd egyes szer zôi per for ma tí vu mok se -
gít sé gé vel be tes sé kel nek a fiktív tér be, ak kor az élet 
ku lisszáit hasz nál ják, ez zel pe dig kí sér te ties sé te -
szik azt, amit élet nek, vagy élet te li ha ta lom nak ne -
ve zünk. Pél dául Er dély Mik lós a Ver zió cí mû 
filmben egy an ti sze mi ta vér vád per megidé zé sé vel 
a het ve nes évek Ma gyaror szá gá nak an ti sze mi tiz -
mu sá ról be szélt, és egy ben (az ap ja el len ha mi san 
ta nús ko dó Scharf Mó ric alak ján ke resz tül) a ha -
gyo mányt feladó zsi dó asszi mi lá ció ról. A ha mis val -
lo más be ta ní tá sa az 1979-es film cen zo rait a kon -

cep ciós pe rek el já rá sai ra em lé kez tet het te, és ha ez 
nem lett vol na elég az át hal lás hoz, a Recs ky csend -
biz tos sze re pét ját szó Rajk Lász ló szín re lé pé se (aki -
nek ap ját szin tén egy ilyen per ben ítél ték ha lál ra) 
se gí tett ne kik eb ben. A „val la tás” mint szél sô sé ges 
performatívum, ame lyek nek ered mé nye kép pen 
Scharf Mó ric már lát ja is azt, amit be ta ní tot tak ne -
ki, elér te a ha tást, bár nem a kí ván tat. A filmet be -
til tot ták, és ta lán legin kább azért, mert kon cep tu -
a li sta mó don fon cso ro zott tük ré ben meg lát ták a 
kon cep ciós pe rek va ló di, azaz fiktív ter mé sze tét (ha 
ad dig nem is mer ték vol na). 

De hoz ha tunk en nél jó val ár tat la nabb pél dá kat 
is, ame lyek a min den na pi (pusz ta) élet mû kö dés -
mód ját bi zony ta la nít ják el, hi szen an nak per for ma -
tí vu ma it mu tat ják be, meg száll va és fiktív vé té ve 
azo kat, a le he tô leg bo nyo lul tabb vagy ta lán a 
legegy sze rûbb mó don – de hu mor ral te lí tet ten, ez 
biz tos. Alább épp a mû vé szet és a jog, az ere de ti -
ség és a szer zô ség ke resz te zô dé sé ben, a de di ká ció -
ban, il let ve an nak iro ni zá lá sá ban lát hat juk a 
neoavant gárd per for ma tí vu mot mû köd ni. Je len 
performatív meg nyi lat ko zás „[a] Köl té szet Nap ján, 
1974-ben, a Ró zsa völ gyi Köny ves bolt ban” ké szült. 
„Ve tô Já nos visszaem lé ke zé se sze rint Naj má nyi 
Lász ló vagy Szent jó by Ta más ne vé ben ô ír ta alá.” 

 
Meg ha tal ma zás  
Meg ha tal ma zom Ha lász Pé tert (Bu da pest VI I. Do hány u. 20., 
szem. ig. szá ma: AU–V. 002753), hogy 1974. áp ri lis 11-én 
a Ró zsa völ gyi Ze ne mû bolt ban, to vább bár hol és bár mikor 
mû vei met he lyet tem de di kál ja, sza ba don vá laszt va az 
aláb bi le he tô sé gek kö zött:  
11./ ne ve met alá ha mi sít ja; 
12./ sa ját ne vét ír ja alá; 
13./ ne ve met alá ha mi sít ja, meg je gyez ve, hogy az ha mis 

aláírás; 
14./ az aláb bi for mu lá kat hasz nál ja: Ha jas Ti bor he lyett 

Ha lász Pé ter, Ha lász Pé ter he lyett Ha jas Ti bor, to vább 
bár ki he lyett bár ki más; 

15./ az eladók kal de di kál tat; 
16./ egyéb meg je len tek kel de di kál tat; 
17./ a könyv vá sár lók kal de di kál tat ja egy más pél dá nyait; 
18./ a könyv vá sár lók kal de di kál tat ja sa ját pél dá nyukat; 
19./ bár ki más mû vét de di kál ja; 
10./ va la mint bár mi lyen más le he tô ség, amit nem vet tem 

lis tá ba. 
Bu da pest, 1974. áp ri lis 9.    [Ha jas Ti bor aláírá sa?] 
                                           Ha jas Ti bor  
                                           Bp. V. Fel sza ba du lás tér 
                                           AU–V. 227532 
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Elôt tünk, mint ta núk elôtt: 
[Szent jó by Ta más aláírá sa?]  [Naj má nyi Lász ló aláírása?] 
Szent jó by Ta más                  Naj má nyi László 
Bu da pest, IX.                       Bu da pest XIV.  

Fe renc krt. 23.                Gyar mat u. 15/b.  
AU–IV. 914887              AU–V. 18862317  
 

Eb ben a „Meg ha tal ma zás” cí mû ak ció ban, ame lyet 
tu laj don kép pen „le ha tal ma zás nak” kel le ne hív ni, 
a de di ká ció per for ma tí vu ma, és raj ta ke resz tül az 
aláírás in téz mé nye bi tor ló dik, a fel szí nen csak egy 
dél után ide jé re, il let ve ké sôbb egy könyv be zár va 
és láb jegy ze tel ve, amely ta lán biz to sít ja szá má ra a 
mû vé sze ti ka no ni zá ciót, de köz ben el is zár ja, 
mintegy meg foszt ja ere jé tôl, Aus tin nal él ve „eti o -
lál ja”, Pléh Csa ba Aus tin-for dí tá sát hasz nál va „ki -
lú goz za”. A do log lát szó lag nem érin ti a „pusz ta 
élet” te rét – pe dig na gyon is érin ti. Ki ta kar ja az 
aláírás min den ko ri al le go ri kus ka rak te rét és egy -
ben dé mo ni kus jel le gét, az ar ra vo nat ko zó kér dést, 
hogy aki alá ír, az va jon ön ma ga-e, vagy in kább egy 
szi tuá ció ter me li ki iden ti tá sát; hogy va jon sa ját ja-e 
az adott aláírás, vagy az adott pil la nat ban ô ma ga 
az aláírá sé; ar ról nem be szél ve, hogy va jon aláírá -
sa mint performatív tett ma gá ba tud ja-e sû rí te ni az 
aláírót, ha ele ve azért is mét li meg „ugyanúgy”, mert 
már hasz nál ta más ra is; to váb bá, hogy va jon a min -
den ko ri aláírás sal pá ro su ló tu da ti ak tus az er re az 
ak tus ra irá nyu ló po tens kon cent rá ciót, vagy pe dig 
a tö ké le tes rep ro duk ció tel je sí té sé tôl va ló passzív 
(és akár ön tu dat lan) fé lel met tük rö zi-e. A kér dé se -
ket foly tat hat nánk, de ehe lyett in kább az lát szik 
szük sé ges nek, hogy tisz táz zuk: a Ha jas- Naj má nyi-
 Szent jó by(-Ve tô)-ak ció cso port, amely az aláírás ak -
tu sát ilyen nem-in téz mé nyes, il le gá lis, per ver zív 
mó don szétosz tot ta tag jai kö zött, csak ar ra hív ta fel 

a fi gyel met, ami egy szub jek tum aláírá sá ban is már 
ele ve ben ne fog lal ta tik.18  

Egy kö vet ke zô, és egy ben az utol só pél dán ke -
resz tül már el tá vo lo dunk az aláírás konk rét té má -
já tól, de nem az aláírás me ta fo ri kus mû kö dé sé tôl, 
és nem az imp li cit per for ma tí vu mok tól. Be ke László 
a kö vet ke zô kép pen ír ja le a Ki hall ga tást: „Aka demie 
van Kunst, Arn heim (Hol lan dia). 1980. már cius 
14. Asszisz tens: Jan Brand. Vi deó: Al bert van der 
Wei de. Kb. 60 perc. – A per for mer drót tal a székhez 
kö töz ve, mez te len fel sô test tel, be kö tött szem mel – 
pró bál vá la szol ni a kö zön ség kér dé sei re. 20 cm tá -
vol ság ból kvarc lám pa vi lá gít az ar cá ba. Az ese -
mény rôl vi de ó fel vé tel ké szül. A kö zön ség vég re ész -
re ve szi, hogy Ha jas nak hám la ni kezd a bô re – ki -
sza ba dít ják kö te lé kei bôl.”19  

Ez a performansz Ha jas he roi kus és ál do za ti nak 
ne vez he tô ak ciói kö zé so rol ha tó, legalábbis el sô lá -
tás ra, és így to vább nö vel he tô az ôt öve zô kul ti kus 
szem lé let.20 Va ló ban, az ak ció ar ról ta nús kod hat, 
hogy a per for mer imp li cit per for ma tí vu ma, vagyis 
fel szó lí tá sa cél ba ért; Aus tin ki fe je zé sé vel él ve „bol -
do gult performatívum” (hap py per for ma ti ve), Pléh 
Csa ba ter mi nu sá val „si ke rült” lett. A kö zön ség in -
terak ció ba lé pett a per for mer rel, ki fe jez te szo li da -
ri tá sát, passzív ta nú ból ak tív-dia lo gi kus meg men -
tô vé avan zsált, mintegy po zi tív mó don já rult hozzá 
a „hôs” meg me ne kü lé sé hez. A hely zet azon ban en -
nél sok kal össze tet tebb. Ugyanis an nak mintájára, 
ahogy bár a mu ta tó kéz gesz tu sá nak mu ta tó volta 
vagy a füst je lez te tûz té nye (ta lán) nem két sé ges, 
de az ezek nek tu laj do ní tott szán dék (miért mu tat? 
miért ég?) min dig az, a Ha jast „meg men tô” né zôk 
ak ció ja is bi zony ta lan ere de tû. A fel há bo ro dás, az 
ér tet len ke dés, és ez zel a be vo nó dás meg ta ga dá sa 
legalább olyan eséllyel szó ba ke rül het, mint a sza -

17Ha jas Ti bor: i. m. 328. – Der ri da Aus tin kri ti ká já nak vé gén egy meg jegy zés ta lál ha tó a két vál to zat ban, kéz zel és nyom -
ta tott be tûk kel is kiírt J. Der ri da mel lett: „(Meg jegy zés: ezen szó be li köz lés írott szö ve gét el kel lett kül de ni az As so ci a ti on 
des so ci é tés de phi lo so phie de lan gue françai se szá má ra az ülés elôtt. [A kon fe ren cia elôtt, ahol Der ri da felol vas ta a ta nul -
mányt. – M. A.] A kül de ményt ily mó don kel lett aláír ni. Amit meg te szek és ha mi sí tok itt. Hol? Itt. J. D.)” Lásd Jo na than 
Cul ler: De konst ruk ci ó. El mé let és kri ti ka a struk tu ra liz mus után. Bu da pest, Osi ris Kiadó, 1997. 177. Ford. Mó dos Mag dolna. 

18Úgy tû nik, eb ben osz toz nak a ma már poszt mo dern nek, de an nak ide jén a „neoavant gárd stí lus dik ta tú ra” (Szer da he lyi 
Ist ván de ho nesz tá ló, in szi nuá ló ter mi nu sa) kép vi se lô jé nek ne ve zett Es ter há zy Pé ter rel, gon dol junk az Es ter há zy ál tal 
anek do ta ként me sélt auszt riai felol va só est re, ahol Da ni lo Kiš no vel lá ját ol vas ta fel sa ját ja ként (amit elô zô leg el kért és meg -
ka pott a szer zô tôl, bár er rôl nem tu dó sí tot ta a hall ga tó sá got). Lásd Es ter há zy Pé ter: Mily di csô a ha záért hal ni. In. E. P.: 
Be ve ze tés a szé pi ro da lom ba. Bu da pest, Mag ve tô, 1986. és Da ni lo Kiš: Di csô ha lál meg hal ni a ho nért. In D. K.: A hol tak en -
cik lo pé diá ja. Bu da pest, Eu ró pa, 1990. Ford. Bor bély Já nos. 

19Be ke Lász ló: A per for man ce és Ha jas Ti bor. Moz gó Vi lág, 1980/10. 105. 
20Ha vas ré ti Jó zsef a neoavant gárd kö rül kiépü lô mû vé szet kri ti kai dis kur zu sok kö zött fel so rol ja a kul tusz kép zô dis kur zusokat is, 

ame lyek sza kra li zá ló be széd mód ja nagy ban hoz zá já rult a Ha jast öve zô (mû vé szet tör té né szi) kul tusz meg kép zô dé sé hez. Lásd 
Ha vas ré ti Jó zsef: Al ter na tív re gisz te rek. A kul tu rá lis el lenál lás for mái a ma gyar neoavant gárd ban. Bu da pest, Typo tex, 2006. 61.
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ma ri tá nu si ir ga lom. Az elô zô eset ben pe dig nem 
po zi tív, ha nem ne ga tív per for ma tí vum mal van dol -
gunk, amely nek so rán a (le het sé ges, de eg zakt mó -
don nem bi zo nyít ha tó) imp li cit fel szó lí tás ra, ami a 
per for mer ak ció já ból szól szi rén han gon, egy ne ga -
tív, visszauta sí tó performatívum vissz hang zik, pa -
ra dox mó don akár a vi szon tak ci ó ba lé pés for má já -
ban: „Nem aka runk a szen ve dé sed/ex hi bi cio niz -
mu sod ta núi len ni!”21 Azon ban ez a le he tô ség sem 
ás sa alá a dia lo gi kus vi szonyt és a per for mansz-
 kon cep ci ót, hi szen a pro vo ká ció mint par ex cel lence 
avant gárd mû kö dés mód, va la mint az ar ra adott 
eluta sí tó vá lasz na gyon is dia lo gi kus. En nek a lehe -
tô ség nek a meg lé te jel zi, hogy a fel kí nált iden ti tást 
el le het uta sí ta ni, a meg szó lí tás nak el len le het sze -
gül ni, és ennyi ben ma ga a performatívum si ker te -
len né vál hat – de ez megint csak egy iden ti tás, 
amely kon tex tu á li san meg sza bott. Te hát nem maga 
a „kiirat ko zás” a né zô ré szé rôl, ha nem a perfor ma -
tí vum kon tex tu á lis de ter mi nált sá ga ered mé nye zi a 
je len megosz tá sát, vagy me ta fo ri ku san az el len jegy -
zô aláírás meg tör tén té nek idé zet sze rû sé gét. A to -
tá lis je lent, a to tá lis je len ke gyet len sé gét to vább 
gyen gí ti az idéz he tô nyelv ví ru sa, ami az „ég a po -
fá ján a bôr” szó lá sá nak for má já ban je lent ke zik, és 
ami to vább bô ví ti azok nak a neoavant gárd konk -
re ti zá ciók nak a so rát, ame lyek ben a meg szi lár dult 
me ta fo rák (akár nem tu da tos) vissza vé te lé re tör té -
nik kí sér let, mi más, mint egy al le go ri kus je le net 
for má já ban.22 Er re az asszo cia tív moz gás ra is le het 
ne ga tí van rea gál ni, és a né zôk eme re -ak ci ó ját úgy 
is ér tel mez het jük, mint ami er re az „égés re” vá lasz, 
ta lán ép pen eluta sí tó. Mindez az iden ti tás mint 
„pusz ta élet” konst ruált sá gát, te le pí tett sé gét raj zolja 
elénk, hi szen (mint fen tebb ar ról volt szó) a meg -
szó lí tott ság nak és a ta nús ko dás nak va ló el len sze -
gü lés nem ke vés bé fiktív, nem ke vés bé ta nús ko dó, 
nem ke vés bé in ter pel lá ló. Az in terak ti vi tás ban meg -

nyi lat ko zó moz gás lát szó lag, így vagy úgy, de kiad -
ja a per for mer cse le ke de té nek szim met ri kus má sik 
fe lét, ko hé ziót biz to sít a kon ven cio ná lis, vagy annak 
mi nô sít he tô neoavant gárd esz té ti kai ideo ló giá nak. 
A „pusz ta éle tet” érin tô fel té tel azon ban nem tel je -
sül, mi vel a performansz fel vil lant ja ön nön al le go -
ri kus össze ve tôit, a tes ti ve szély nek ki tett per for -
mer eset le ges szán dé ka el le né re meg kép zô dô fiktív -
emb le ma ti kus ka rak te rét. A sü lô hús sza ga el le nére 
tex tu á lis idé ze tek jár ják át a fi gu rát, pél dául az em -
lí tett szó lás vagy a meg szó lí tás-meg szó lí tott ság ma -
nô ve rei, és így, da cá ra a reak ciók élet te li, nem -e ti -
o lált mi nô sé gé nek, új ra és megint csak a pusz ta élet 
hát rá lá sá nak le szünk a ta núi. 

A neoavant gárd ese mé nyek lát ha tóan igen széles 
ská lán fog lal nak he lyet. Ezen a ská lán meg ta lál ha -
tók az exp li cit és imp li cit meg szó lí tá sok, a ver bá -
lis és vi zuá lis kód üt köz te té se mon tázs for má já ban, 
a kí sér te ties per for mansz- szi tu á ció meg te rem té se 
em be ri je len lét nél kül, a performansz fel hasz ná lá -
sa a tár sa dal mi in téz mé nyek klasszi kus per for ma -
tí vu ma i nak (mint pél dául a szer zôi aláírás nak) kri -
ti ká já ra-meg sze gé sé re, il let ve ki ta ka rá sá ra egy tör -
vé nyen kí vü li ál la pot fel mu ta tá sá val, de ugyanígy 
a klasszi kus performansz per for ma tí vu ma i nak ön -
kén te len koc káz ta tá sa, a rá juk ad ha tó el té rô vá la -
szok le he tô sé gé nek meg te rem té sé vel, ami vel a per -
for mer ép pen nem a pusz ta éle tet, ön nön pusz ta 
éle tét koc káz tat ja (ve ze ti be, ad ja elô), ha nem an -
nak szö veg sze rû, al le go ri kus vo ná sait hang sú lyoz -
za ki. A test k(v)ar co lá sa jel ként is mer he tô fel, 
ennyi ben is mét lô dés ként, és ez egyál ta lán nem a 
mû vé szet „el sôbb sé gét” hir de ti a „pusz ta élet tel” 
szem ben, ha nem a „pusz ta élet” per for ma tí vu ma i -
nak fikci ó ját. Ami nek meg mu ta tá sa (és ta lán ez a 
ma gyar neoavant gárd hü bri sze) sem ve zet a „pusz -
ta élet be”, pusz tán egy al le go ri kus enig ma 
(performatív performansz) alak ját öl ti.

21 Par ker és Ko sofs ky Sedg wick az aus ti ni „bá to rít” per for ma tí vu mát elem zi, il let ve az ar ra ad ha tó vá la szo kat ka ta lo gi zál ják. En -
nek vé gé re ér ve a kö vet ke zô ket ál la pít ják meg: „Te hát ily mó don a »bá to rí ta lak« elô fel té te le zi a be szé lô és a ta núk kon szen -
zu sát, és bi zo nyos fo kig ezek és a cím zett kon szen zu sát, ez azon ban csak elô fel té te le zés. Ez az elô fel té te le zés ab ból ered, hogy 
nem ér ke zik sza bály sze rû eluta sí tó vá lasz a bá to rí tás ra, vagy a bá to rí tás ta nú sá gá ra tör té nô fel hí vás ra. A ne ga tív per for ma tí -
vu mok le nyû gö zô és erô tel jes osz tá lyát – meg ta ga dás, le mon dás, visszauta sí tás, »hagyj ki eb bôl« – majd nem min den eset -
ben az az aszim met ri kus tu laj don ság jel lem zi, hogy jó val ke vés bé haj la mo sak ar ra, hogy kon ven cio ná lis sá vál ja nak, mint a 
po zi tív per for ma tí vu mok. A ne ga tív per for ma tí vu mok jel lem zô mó don ma gas kü szöb ér ték kel ren del kez nek. (Így be szél 
Dan te a visszauta sí tás »nagy sá gá ról«, még ha az a visszauta sí tás a gyá va ság ból ered is.) […] Nem sok ész be li ké pes sé get kíván, 
hogy a »bá to rí ta lak« ké nyel mes megol dá sá hoz for dul jak, de sok kal töb bet az, hogy a kény sze rí tett ta nú ne en ge del meskedjen 
a fel hí vás nak: »Ne csi náld az én szám lám ra.«” And rew Par ker – Eve Ko sofs ky Sedgwick: i. m. 9. (Sa ját for dí tá som, M. A.) 

22A neoavant gárd mû vé szek ezi rá nyú tö rek vé sei ket a nyelv ak tuá lis ál la po tá ból an nak tör té ne té re kö vet kez te tô, a rög zült 
me ta fo rák ból azok me ta fo ri kus vol tát ki bon tó Zsil ka Já nos sal pár hu za mo san, il let ve né hány eset ben tô le ih let ve foly tat -
ták, Zsil ka el mé le té bôl nem tit kol tan egy nyelv-, tár sa da lom- és in téz mény kri ti kai el já rást fa rag va.


