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E
gy osztrák-magyar avantgárd filmprogram műsorához
válogatandó filmeket nézni jártam Bécsben. Evidens,
hogy egy ilyen összeállításhoz az ember végignézi új-

ra az akcionisták egykori, a hatvanas évek közép-európai
nyárspolgárait pukkasztó szexdokumentációit is, amelyek
ordenáré bája mit sem vesztett erejéből az időközben el-
múlt harminc esztendő alatt. Csak a hangsúlyok tolódtak
el, a fantáziagazdag nemi ön- és közsanyargatások, a naiv
fétisizmus és a változatos nedvekben tocsogó promiszku-
itás aurája változott meg mára. A szabadság holdja felé ka-
limpáló (ellen)kispolgárok, miközben úgy aggatták
egymás alá, fölé, ba, be, mellé önmagukat, mint mi légó-
gyakorlatok során védőfelszereléseinket a fogasra, az
avantgárd lendülettel végrehajtott nemi tornamutatványok
krízishelyzeteinek sodrában olykor-olykor, nem is ritkán,
elfelejtették, hogy a szex végül, ha nem is mindig, örömet
is szerezhet, s a pina, ugye, nem csupán a bűn barlangja,
hanem az általános fogócskában megérdemelt vára is a vi-
lág elől célbajutott fasznak.

Nem akarom a világért sem, hogy valaki a fentieket kri-
tikaként fogja fel, ahhoz egyrészt túlságosan tisztelem az
öröklétbe dokumentált helyzetekben ravaszkodó hölgye-
ket és urakat, másrészt nyilván nekem is, mint az Olva-
sónak, fantázia- s vágyteremtő hajlatok közt folyik (el) a
nemi életem; csak nem gondoltam volna, hogy az, amit
sokszor fusztrált (kis)polgárok jeles találékonysággal s vál-
lalt disznósággal véghezvitt rosszalkodásának véltem, aka-
ratlanul is a század-ezredvég kispolgártudatú pszeudo-
nagypolgárainak az életét, viselkedéskultúráját és identi-
fikációs vágyait tekintve, programadó üzenetté válik.

Pontosan azon vonatkozás által, amely ezekben az ak-
ciókban mindig a legerőltetettebb vagy erőlködőbb volt,
sőt, néha már-már nevetésre ingerlő, s mely miatt Otto
Muehlt és „családjának” néhány tagját börtönbe is zárták,
melynek köszönhetően a kajla Mokajev Sweet-movie-jába
zártan, még az átlag magyar értelmiségi is megsejthetett
valamit létük felszínéről. A szado-mazochizmus által. An-
nak, persze, a mentalitást tekintve, naiv, esztétizált, helyen-
ként antietikátlan módú vállfájáról van itt szó, szemben
napjaink barbár és hideg perverziószolgálatával, amelynek
keretében totemek (alkatrészei) machinálnak totemek al-
katrészeivel. Az avantgárd megtalálta helyét az „elit”
tömegkultúrában, a művészet visszacsatolódott az életbe, a
Varázsfuvola lábjegyzet lett a Mozart-Kugelről szóló szak-
cikkben. Az egykori yuppiek hippieálmokkal megvert utó-
dai komputerrel szimulálják a szabadszerelmet, és méreg-
drága szakkörökben lézerfénnyel bőrkorbácsot faragnak,
hogy elfenekelhessék a csajukat vagy a management-di-
rektriszt, ha rájuk kerül a sor.

Persze, tudom, hogy a helyzet komplikáltabb. A hippie
azért élt promiszkuitásban, mert örömteli utazás volt szá-
mára a szex. Túllépett önmagán, szétosztotta magát, ahogy

mások (a társai) is önmagukat neki és másoknak. A jószán-
dékú tévhittel megélt, fizikális Nirvána részeseként enged-
te el önmaga kezét, vesztette magát bele a semmibe. A
Közép-Európában krumplin és szalonnán nevelkedett fér-
finak és nőnek a szex kötelesség és kötelezettség, és nem
fenyegeti őket semmi sem úgy, mint a magtalanság és az
impotencia. A szexben mind a kettő helytáll, önmagát őrzi,
abba kapaszkodik. Nincs játék, szórakozás: keménynek
kell lenni. A promiszkuitásban az ilyen ember önmegtartó
búját, ezt a dekadens energiát osztja meg másokkal, így
prezentálva magát. A vicc a parasztbácsiról, hogy „asszony,
most én baszok, vagy te baszol?” nem véletlenül itt szü-
letett.

Szegény Otto Muehl és tehetséges csapata a mély deka-
denciát tapasztotta testbe, szarba, sárba. Ennek a mentali-
tásnak állított emberi közlekedőedényekből álló cso-
portemlékművet a romlatlan (rosszalkodó) romlottság
nevében, és ez a gesztus, és főleg a „kép”, tűnik mára ar-
chaikusan távolinak a technicizált és szakosított, profi rom-
lottság tükrében. Történelmünk fő mozgatóeleme, a prak-
tikus célra metszett elidegenedés innen is száműzte az
amatőröket.

A tagadás tagadását nemrégen olvastam egy párkereső
szexlapban. Majdnem szó szerint, de a tartalmi lényeget te-
kintve, biztos, hogy pontosan idézem. A hirdetésben egy
leszbikus (nő) keres olyan férfit, aki hagyja, hogy felcsa-
tolható „műfasszal” „segbebassza”. (Az idézőjelekbe helye-
zett szavak így szerepeltek a hirdetésben.) Örömmel olvas-
tam a hölgy sorait: a posztmodernnek még a legutolsó,
emlékfoltokban felcikkanó foszlányai is elvesztek a sem-
miben. Ez a klasszikus, és az én szívemnek is oly kedves
avantgárd visszatérésének mindent elsöprő előszele. A cél
és a lendület egybeoltva megint, a szemiotikusok kibújnak
a vackukból, új esztéták fognak sárga ingben és fehér ka-
lapban szavalni, a kifejezést rövidre zárja a funkció vagy a
rombolás, csillogó szemű fiatal lányok fognak nyilvánosan
vibrátorokat égetni, társadalmi vitákba kezdünk a masztur-
bációról (tudniillik, hogy a legtöbb-e vagy a legkevesebb,
amit elérhetünk), s marokmama öt-öt lányának új neveket
adunk.

A Muehlről és kis csapatáról megőrzött képek az új ma-
gatartás (és szerelem) Altamirájának barlangrajzaivá váltak.
Tudom, hogy képzavar, de a képzet nem zavaros. A jel
üzen, nem az üzenet jele többé.

Két héttel ezelőtt, minthogy ezt az értekezést írom, a
PRO 7 elnevezésű, német égi adón, tehát Közép-Európa
nyugati széléről üzenve, egy olyan szado-mazo szalon
kínálatát láttam, ahová azért térnek be a módosabb
vendégek, hogy magukba (el)fojtott vagy hirtelen támadt
belső képeiket a praxisba emeljék. Hogy szakszerű legyek:
projiciálnak. Azt teszik, ami – öntudatlan, spontán módon
– az élet, és – tudatosan alkalmazva – a művészet lényege.
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A bemutatott akciók mindegyike a végtelenségig megalázó
volt mind a vendégekre, mind pedig a magukat dok-
toroknak és nővéreknek tituláló személyzetre nézve. Ez
most számomra azért fontos, mert a vendégekkel ter-
mészetesen és csak az történt és történhetett, amit ők sze-
rettek volna, amit ők maguk vetítettek ki magukból, illetve
amibe ők maguk vetítették bele magukat. Nem véletlenül
adta a vezető „doktornő” a Terápiás szado-mazochista sza-
lon elnevezést az intézménynek. A Muehlékre gondolva, a
szépemlékű hatvanas-hetvenes évek kategóriáját használ-
va, nevezhetnénk a helyet Kreativitási vagy Önmegvaló-
sítási gyakorlatok szalonjának is. Ugyanakkor a vendégek
mindegyike kizárólag passzív – kiszolgáltatott – szerepet
szánt magának, illetve abba álmodta bele magát. Tehát az
a kín – a nemi élet kapcsán –, ami a korábbi időkben
kötelező, illetve kötelezettség volt, mára vágy lett, s olyan
álom, amit nem kell „dédelgetni”, hanem a pénztárca vas-
tagságától függő módon fix um fertig az életbe hívható.
(Akinek a pénztárcája nem elég vastag, arra vár az „álom-
ban” az aktív szerep, illetve annak – ezek szerint – vagy
nincsenek saját „álmai”, vagy kénytelen azokat szemé-
lyéhez kötött módon az életbe hívni, tehát – paradox
módon – csak az éli meg, és nem át az „álmait”, tudniillik,
az az, aki maga véghezviszi, és nem mások viszik véghez
rajta.)

Tehát az, ami a hippizmus és Muehlék vonatkozó praxi-
sából mára bejött, az sem az én önmegvalósító feloldását –
a másik(ak)ban, illetve a közös élményben –, sem önma-
gunknak az – ugyanabban a közös élményben való –

kényszeres (meg)őrzését nem hozta meg, illetve nem
tanúsítja, hanem az identitás totális elvesztéséről szól.
Arról, hogy már nem is tudjuk – a bennünk élő személy
nem is tudja –, hogy mit vesztettünk, milyen volt, hogy
nézett ki, hogy néztünk ki benne. Annyira elveszett az én
élménye, hogy nem tudunk mit kezdeni magunkkal.
Zavarjuk, ki akarjuk iktatni magunkat, dühösek vagyunk
rá, ha meglátjuk „őt”, megbüntetjük érte.

A szeretkezés – termékenyítés, termékennyé válás – a
teremtés imitációja. A gyermeknemzésen kívül, vagy akkor
van értelme, ha szerelmes vagyok a másikba, vagy valami-
lyen mástípusú eksztatikus bűvkörébe esem/kerülök a má-
siknak, másikaknak. Ha az utódnemzés szándékában, vagy
a szenzuális-spirituális eksztázisban megnyilvánuló meg-
termékenyítés, megtermékenyedés nincs jelen benne, ak-
kor megalázom és rongálom magam, és – az élmény
hiányában, az élményszerzés-juttatás képességének foko-
zatos elvesztése miatt – egyre megalázóbb és önutálóbb
képekbe projiciálom magam. Nem az a baj, hogy ezeket az
„álmokat” ma már meg is tudom „odakint” csinálni, hanem
az, hogy nincs mit, illetve nem maradt más megcsinálni
való, mint az öngyűlölet.

Ugyanabban a szexlapban, amiből a hirdetést idéztem,
egy másik hirdetésben férfi rabszolga ajánlkozik dunántúli
úrnőhöz építkezési munkálatokra. Nem baj, ha nem fizet,
csak élelem legyen.

Lehet, hogy a cél és a lendület „avantgárd szimbiózisá-
nak” feltámadása végül majd a munkanélküliség meg-
oldásában nyer – a művészeten túl – funkciót.
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