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Pálffy Tamás: 

Imagine the law 

 

 

Mégis hogyan került a csizma az 

asztalra? Azt hiszem a legjobb ha Avi 

Feldman személyénél kezdem a 

magyarázatot. Kanadában született 

1976-ban, majd Izraelben tanult 

történelmet, filozófiát, művészetet, 

illetve jogot. Dolgozott gyakorló 

jogászként, illetve megjelent a 

művészeti élet különféle szerepeiben 

is. Egy holland rezidenciaprogram 

során művészekkel, illetve 

társadalom- és jogtudósokkal való 

találkozásait követően 2012-ben 

kezdett új, jog és művészet 

viszonyáról való kutatása formát öletni. A kutatás jelenlegi állásának látlelete az 

IMAGINE THE LAW- Képzelt jog című kiállítás (FKSE Stúdió Galéria, 2013. április 7-

május 2.), és amelynek apropóján egy délutánon át élvezhettem a kurátor társaságát. 

 

Minden lehet jog – így fogalmazhatnánk meg a lehető legtömörebben a jogi aktivizmus 

gondolatát, vagy még inkább idézve a kiállítás szinopszisát „a jog olyan erős és komplex 

rendszer, melynek kihatása van életünk összes fontosabb aspektusára (…) jelen van mind 

a privát, mind a publikus létünk minden területén és befolyással bír tudatunkra és 

cselekedeteinkre”. Joseph Beuys Gesamtkunstwerk fogalma egy közel azonos gondolati 

műveletet valósít meg, amikor a művészet határait éppen így kiterjeszti, azt hirdetve, 

minden lehet művészet… „Talán több a hasonlóság a két rendszer között, mint az elsőre 

hinnénk.” A kiállítás lényege ezen feltételezett hasonlóságok, kapcsolódási pontok 

feltárása, kérdése pedig hogy képes lehet –e a két rendszer termékenyen egymásra hatni.  

A kiállított művek rámutatnak, hogy a művészeti szerepvállalás réges-régen kilépett a 

műtermekből és múzeumokból, és –jogosan vagy sem- szót követel magának a társadalmi 

szintű diskurzusokban, tehát társadalmi aktivitást mutat. Egyúttal pedig megkérdőjelezik 

azt is, napjaink „élő joga” betölti –e azokat a társadalmi funkciókat amelyek szolgálatára 

hivatott. 

 

A kérdésfelvetés maga válasz is egyben: „egyes diskurzusok oly módon alakultak ki, 

hogy bizonyos károk és sérelmek megfogalmazhatatlanná váltak” áll Nicola Lacey 

feminista jogelméletről írt könyvében. A társadalmi művészetet hirdetők jog közelébe 

settenkedése már maga is okozat, egy probléma létére utaló, kiutat kereső jelenség, ami 

mutatja, hogy bizonyos feszültségeket a jog nem artikulál, vagy nem megfelelően teszi 

azt. Eszünkbe juthat például a közelmúltból Bukta Imre Másik Magyarország című 

kiállítása, ami a magyar vidék problémáira reflektált – olyan kérdésekre, amelyek szerepe 

a jogi diskurzusban ma elhanyagolható. A jogi rendszerek tehát számtalan esetben 
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kirekesztők, bizonyos problémafelvetések pedig csak az úgynevezett kritikai irányzatok 

hasábjain mutatkozhatnak.  

A kiállításon szereplő művek közül példaként állhat Jonas Staal Új Világkongresszusa, 

mely által a Berlini Biennálén olyan szervezetek képviselői hallathatták hangjukat, 

amelyekre sokszor homályos és nyilvánosságtól elzárt indokok miatt hivatalos szervek 

ráütötték a „terrorista” billogot. Brückner János A jövő mártírjai című installációja a 

Terror Háza mintájára, a Stúdió Galéria falán elhelyezett művészportrékkal kívánja 

felhívni a figyelmet a kultúrpolitika turbulenciáira. Mindezekből a művekből fontos 

következtetéseket vonhatunk le, amelyeket jól átgondolt 

gyakorlati (jogi?) megoldásokká alakíthatunk. 

 

A művészet szerepe ugyanakkor nem korlátozódik kritikai 

hivatásra, a kiállítás maga is meghirdeti a „másik” utat: „talán 

most jött el az idő, hogy a művészetekben oly erős imaginatív 

komponens segítségével átalakítsuk, átstrukturáljuk a 

jogrendszereket.” Avi Feldman feltételez egy olyan erős 

„művész” karaktert, amelynek fő attribútumai a tág látókör és 

széles befogadóképesség, a szabad gondolkodás és a képzelőerő 

gyakorlati alkalmazása. Ez a művész nem szükségszerűen ecsettel 

vagy performansszal küzd, lehet bárki művész, aki képes a környezetére építően hatni. 

Ami azt jelenti, hogy a jogász is - aki képes felismerni társadalmának kánonon kívüli 

igazságtalanságait (amikre tehát a jogi szabályzás még nem, vagy nem megfelelően 

reflektált) és képes kreatív módon befolyásolni, alkotni és megoldásokat keresni - 

művész.  

 

Ha pedig a teljes átlényegüléssel járó felelősséget és kényelmetlenséget nem akarjuk 

vállalni, még mindig rengeteget tanulhatunk a művészet bevett módszereiből, 

megfigyelhetjük hatékonyan működő mechanizmusait, elemezhetjük eredményeit és 

mindezen tanulságokat beemelhetjük jogunk világába. Csak néhányat említve, mobilitás, 

hálózatos információáramlás, kísérleti hajlam, rugalmasság mind inkább jellemzik a 

művészvilágot, mint a jogászságot, habár ezek éppen úgy lehetnek - nem kizárólagos – 

erényei az utóbbinak is. 

 

Itt jövünk mi, joghallgatók a képbe. A minket megelőző jogászgenerációk szükségtelen 

ostorozása nélkül tegyük fel magunknak a kérdést, vajon mikor a jogról gondolkodunk 

(gondolkodunk?), milyen mértékben vagyunk képesek azt a „dobozon kívül” tenni, 

mennyire engedünk beáramlani idegen gondolatokat ebbe a komollyá merevedett és 

méltóságteljes tudományba, vagy mennyire elégszünk meg a papírra vetett igazságokkal? 

Nézzünk szembe magunkkal és hajtsunk fejet a valóság előtt: a jogászság zárt kasztot 

törekszik alkotni, és ezzel gyakran saját maga elöl zárja el a fejlődés, a szellemi 

előrehaladás lehetőségét. 

 

A magam perspektívájából szerényen az alábbi konklúziókat vonom le: a jogászságnak 

soha nem látott dinamizmussal kell fellépnie a rohamosan változó világban. Ehhez 

nagyfokú nyitottságra, mobilitásra és folyamatos önreflexióra volna szüksége, ami kevés 

jogterületen, jogászi hivatásban jellemző. Az olyan gondolatkísérletek, mint Avi Feldman 
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kutatása, képesek lehetnek arra, hogy segítsenek a jogászságnak újraalkotni önképét és 

átlendülni a múltból a jelenbe. A művészet olyan gyümölcsöző forrás lehet ebben a 

folyamatban, amit nem lehet mellőzni; „a jog bármiféle kiterjesztése csak 

interdiszciplináris módon valósulhat meg, mely tekintetbe veszi az emberi értékeket és 

kultúrát.” 

 

Úgy gondolom, hogy az Egyetemnél megfelelőbb helyet keresve sem találhatnánk egy 

ilyen jótékony folyamat beindítására, kibontakoztatására. Bízok abban, hogy ezt a cikket 

sem csak egy szűk társaságnak írom, és a sorok közt sokan felfedezik korábban meg nem 

fogalmazott, de annál inkább megfogant gondolataikat. 

 

 

 




