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Hey, Joe
Németh Hajnal: Joe contra Joe
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• 2010. szeptember 8 — november 13.

„Hey Joe, where you goin’ with that gun in your hand?

Hey Joe, I said where you goin’ with that gun in your hand? ”

    (Jimi Hendrix)

„Little Joe never once gave it away, 

Everybody had to pay and pay.

A hustler here and a hustler there, 

New York City’s the place where they say

Hey babe, take a walk on the wild side, 

I said, Hey Joe, take a walk on the wild side.”

    (Lou Reed)

• Németh Hajnal Joe contra Joe című kiállítása meglehetősen bonyolult fel-

adat elé állítja értelmezőjét.1 A kiállítás vagy az installáció kifejezések használata 

erőltetettként hat, a terminológia és a kategorizáció kényszere azonban megkí-

vánja, hogy ismert fogalmakhoz kapcsoljuk a látványt. A Videospace falai között 

valójában egy olyan, bonyolult interkulturális utalásokkal átszőtt alkotás-soro-

zattal szembesül a befogadó, amelynek darabjai egy kirakósjátékhoz vagy titkos 

kódrendszerhez hasonlóan kevésbé egyenként, mintsem inkább egymásban és 

egymáshoz képest olvashatóak. A sorozat darabjai által kirajzolt narratívában egy 

olyan popkulturális tükör jelenik meg, melybe nehéz belenézni, belehelyezkedni. 

Amit látok, béke és háború, jelen és múlt, Joe contra Joe és Joe kontra én. John 

1  Köszönettel tartozom Németh Hajnalnak, hogy személyes közlésekkel és megjegyzésekkel 
segítette munkámat.

Lennon, Andy Warhol és a Rolling Stones, az 

1960-as és 70-es évektől egészen napjainkig 

átívelő tömegkultúra ikonográfiai csúcsai hatá-

rozzák meg az installáció struktúráját. A kép 

és a hang szöveggé, a textus hanggá, képpé és 

térré válik a Joe contra Joe-ban, az emlékművek, 

dalszövegek, vizuális és akusztikus nyomok sűrű 

intertextuális és kulturális hálót alkotnak a kiál-

lítás terében, egyaránt koreferálva egymással és 

a popkultúra egyéb termékeivel. A kiállítás alap-

vető narratívája a béke-háború, élet-halál, értel-

metlen-értelmes, egyén-tömeg, Beatles-Rolling 

Stones látszólag különböző, ám mégis egyfelé 

mutató ellentétpárjain keresztül vázolható föl, 

amelyben éppúgy megidéződnek a rocklemezek 

és a pop art, mint a háborúellenes tüntetések. 

Az időkezelésében ugyanaz a kettősség vagy 

kiegészítő ellentét jelenik meg, amely a tema-

tikában is, hiszen ütközik benne az alkotásokon 

keresztül megidézett korszak, a hippik, a rock 

and roll, a vietnámi háború ellenes megmozdu-

lások és polgárjogi aktivizmus kora, és az akkori 

nagy reményekből nagy csalódásokba torkolló 

jelenkor. A kiábrándító történeti jelenben a 

polgárjogi mozgalmaknak gyakran már csak a 

látszateredményeit érzékeljük, a háború véget 

ért, majd újrakezdődött, a régi társadalmi, poli-

tikai és gazdasági problémák mellett újabbak 

tűntek fel. „Ebből pedig az következik, hogy az 

akkor élt nemzedék tapasztalatainak szerke-

zete egészen szegmentális emlékezési módokat 

feltételez, amelyek töredezett tereket építet-

tek föl. E tereken belül így vagy úgy összeálltak 

vagy szétváltak a teljesen különböző tapaszta-

latok, de ezeknek a tapasztalatoknak viszony-

lag kevés közük van az esemény ma ismert 

egészéhez. És ez a töredezettség természe-

tesen egy-egy nemzedéket is jellemez, amely 

ugyanabban az időben szerzi tapasztalatait (...)”2 

Hogy a két korszak között alapvető egyezése-

ket találhatunk, mi sem bizonyítja jobban, hogy 

míg az 1960-as években Martin Luther King „I 

have a dream” kezdetű beszédétől, addig nem-

rég Barack Obama mozgósító erejű jelszavától 

— „Vote for change” — volt hangos a nyugati világ. 

A két szállóige látszólagos idealizmusában nem 

nehéz észrevenni az (architextuális) rokonságot. 

Ami több, mint négy évtizede kezdődött, még 

ma sem érte el célját, a békevágy és a rock and 

roll azonban — úgy tűnik — örök. 

A szubtextus Michel Riffaterre elhíresült 

elmélete szerint3 olyan narratív szervezőelem, 

amelynek jelentése folyamatosan változik, s 

jelenlétével egy másodlagos vagy metaolvasatot 

rajzol ki. Németh Hajnal installációjában Joe 

mellett leginkább a Rolling Stones és John 

2  KOSELLECK, Reinhart: Az emlékezet diszkontinuitása. 
2000, 1999/11., 3.
3  RIFFATERRE, Michel: Szimbolikus rendszerek a 
narratívában. In: THOMKA Beáta (szerk.): Narratívák 2., 
Budapest: Kijárat Kiadó, 1998, 61–84.
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Lennon dalszövegei jelentik a szubtextusokat, amelyek hol jobban, hol kevésbé 

észrevehetően alakítják az installáció különböző darabjainak olvasatát, s nem-

csak egymás, de a befogadás értelmét is folyamatosan módosítják. Az USA-

ban az 1960-as években a vietnámi háború ellen való tiltakozás összefonódott a 

polgárjogi mozgalmakkal, míg Európában a fiatal baloldali értelmiség 1968-ban 

kicsúcsosodó szellemi forradalmáról szokás beszélni, mely egyébként azóta is 

kihatással van a társadalomtudományos diskurzusra. A békemozgalom himnu-

szává váló Imagine (1971) a kiállítás terében egyrészt előrevetíti, másrészt kiemeli 

az amerikai katona sírjára írt, ám idézőjelbe tett “Peace”, vagyis béke kifejezést 

— „imagine all the people living life in peace”, ugyebár. John Lennon alakja azért 

különösen érdekes, mert — például Heinrich von Kleisthez hasonlóan4 — olyan 

kulturális figurává vált, akinek a halála, illetve annak körülményei elválaszthatat-

lanok életétől és munkásságától. Értelmetlen halála a háború áldozataihoz teszi 

hasonlóvá, ez pedig dalaihoz és performanszaihoz utólag új, sokszor oda nem 

illő jelentéseket társít, mintegy idézőjelbe is téve azokat. Lennon munkássága 

nemcsak azért politizálódott át, mert dalai gyakran politikai döntéseket és társa-

dalmi kérdéseket kritizáltak, hanem főleg amiatt, mert erőszakos és korai halála 

igazolta azok legitimitását. A második világháború előestéjén Walter Benjamin 

Az erőszak kritikájáról című esszéjében5 arra hívta föl a figyelmet, hogy a pacifiz-

mus vagy a háború teljes elutasítása azért különlegesen nehéz filozófiai prob-

léma, mert az nem pusztán a háború aktusa, hanem az azt legitimizáló (jog)állam 

ellen való támadásként is értelmezhető. Ezt az esszét továbbgondolva már jóval 

a második világháború tömegpusztítása, sőt az 1968-as események után íródott, 

Montaigne és Pascal szövegei mellett Benjamint értelmező előadásában Jacques 

Derrida így fogalmaz: „A jog érdeke meghökkentőnek tűnhet (ez Benjamin szava), 

ugyanakkor természetéből fakad, s azért nincs benne semmi meglepő, ha a saját 

rendjét fenyegető egyéni erőszakot igyekszik kizárni, és így monopolizálja az 

erőszakot a Gewalt értelmében, azaz a hatalmat is.”6 Vagyis a jog nem a törvé-

nyes vagy jogi célokat védi az erőszak monopolizálásával, hanem magát a jogot. 

A jog önmagát alapítja, kihirdetve, hogy mindenki, aki nem hajlandó őt elismerni, 

erőszaktevő és törvényen kívüli. „Az erőszak fogalma (Gewalt) csakis a jog és az 

4  Erről ld. FÖLDÉNYI F. László: Heinrich von Kleist: A szavak hálójában, Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999.
5  BENJAMIN, Walter: Az erőszak kritikájáról. In: Uő.: Angelus Novus: Értekezések, kísérletek, 
bírálatok. Budapest: Magyar Helikon, 1980, 9–40.
6  DERRIDA, Jacques: A törvény ereje: Az „autoritás misztikus alapja”. Vulgo, 2005/3., 29. (kiemelés az 
eredetiben)

igazságosság (Recht, Gerechtigkeit) vagy a morá-

lis viszonyok (sittliche Verhältnisse) szférájában 

enged meg értékelő kritikát. Természetes vagy 

fizikai erőszak nem létezik.”7

A kiállítótérbe lépve először az akusztikus ele-

mek kerítik hatalmukba a befogadót, vagyis 

az ismerősnek tűnő szövegek monoton hang-

zása. Az Imagine or Paint it Black / Képzeld el 

vagy Fesd feketére című 2010-es videóban egy 

szemüveges fiatal férfi (aki önmagában is egy 

Joe, vagyis egy átlagember) prózában mondja el 

a címben is megidézett két híres dal szövegét. 

A két szöveg úgy ütközik egymásnak, ahogyan 

béke és háború, vagy a Beatles és a Stones.  

Az utólagos vágások és kihagyások miatt 

(melyek a videó alatt elhelyezett, kinyomta-

tott dalszövegek alapján nyomon követhetőek) 

a jelentésük éppen az ellenkezőjébe fordul át, 

s bár némi prozódiát megőriznek, alapvetően 

nemcsak monotonná, de ügyetlenné is válnak a 

felolvasásban. (A Jagger—Richards és a Lennon—

McCarthy párosok, nem véletlenül, együtt alkot-

tak popkulturális legendákat.)

A Quotation / Idézet (2010) című, alumíniumra 

kasírozott c-print elsőre pillantásra egy máso-

dik világháborús amerikai síremlék felirata, az 

agyagbarna háttér előtt egyetlen bevésett szó 

olvasható, idézőjelben: „peace”, vagyis „béke”. 

Jóllehet a felirat nyilvánvalóan az elhunyt lelki 

békéjére utalhatott, az idézőjelbe tett foga-

lom mégis hangsúlyozza annak a közhelyes 

gondolatnak az iróniáját, miszerint az embe-

riség történelme során általában az úgyneve-

zett „béke” jegyében követték el a legnagyobb 

pusztításokat, s ezen a ponton az installáció 

címe is könnyen játékba hozható, hiszen átlag-

embereket rejtő tömegek indulnak háborúba 

más, ugyancsak átlagemberekből álló hadsere-

gek ellen. A Lili Marlene-t az egész világ együtt 

dúdolta, miközben ölték egymást a harctere-

ken. A kiállítás terében a síremlék nem csak ezt 

a (szintén kicsit idealista) gondolatot képviseli 

metonimikusan, de a sok millió Joe és ki tudja 

milyen átlagnevű embert is, akiknek nem kellett 

volna erőszakos halált halniuk. A sírfelirat-olva-

sás figurális aktusa óhatatlanul előhívja Paul 

de Man tanulmányát a prosopopeia retorikai 

alakzatáról. De Man Wordsworth sírfeliratok-

ról szóló esszéjét elemezve írja le az önéletrajz 

trópusát, amelyben a „látó nap” a szem pozíci-

ójába kerülve megvilágítja a sírfeliratot, s ezzel 

arcot és hangot ad a nyelvben létező névnek. 

Felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben a sír-

felirat mint „beszélő kő” emlékműként egyéníti 

a nevet és arcot rendel hozzá, úgy a névtelen, 

csupán transzparens fogalommal jelölt sír az 

áldozatok tömegén keresztül nem hozza-e létre 

hasonló módon, egyfajta anti-önéletrajzként 

7  I.m., 28. (kiemelés az eredetiben)
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„a tropologikus helyettesítésekből álló textuális rendszerek lezárásának és 

totalizálásának (vagyis létrejöttének) a lehetetlenségét.”8 Kiemeli a valóság és 

a fikció kettősségéből, és a műalkotássá tett emlékművet is a megértés egyik 

modelljévé avatja. 

A névtelen áldozatok emlékműve a második világháború óta alkot sajátos 

tipológiát az emlékezés rendszerében, éppen a döbbenetes tény miatt, hogy 

a legtöbb halottról aligha lehet „pontosan” — konkrét helyhez és időponthoz 

kötötten — megemlékezni. A névtelen emlékművek eltávolítják, ugyanakkor 

személyessé is teszik az emlékezés folyamatát, és arra figyelmeztetnek, hogy 

az erőszak és az áldozat terminológiája a 20. században gyökeres átalakulá-

son ment keresztül. Reinhart Koselleck már korábban idézett, Az emlékezet 

diszkontinuitása című tanulmányában írja: „Példaként hadd emlékeztessek 

arra a diszkontinuitásra, amelyet az áldozat fogalmának átalakulását követve 

tapasztaltunk. Az áldozat 1945-ig magától értetődően aktív, valamiért 

hozott áldozatot jelentett (...) Az áldozat fogalma bennünk is élt, de az 50-es 

években a lassan változó nyelvhasználatnak köszönhetően megváltozott az 

értelme a hivatalos emlékművek feliratain is. Az áldozat passzív elszenve-

dést kezdett jelenteni.”9 Ezután új időszámítás kezdődött, nem véletlen tehát, 

hogy a háború-béke kettősséget elsősorban a beatkorszakból való utalásokkal 

kifejteni kívánó Joe contra Joe is időbeli kiindulópontként „működteti” a máso-

dik világháborút.

A kiállításnak mintegy centrumát jelenti a Trilogy onto a Contemporary Ass / Tri-

lógia egy kortárs seggre című 2010-es videó. Az alkotás Andy Warhol és Paul 

Morrissey Flesh, Trash és Heat című alkotásainak főcímeiből áll, melyek elé 

szó szerint egy férfi fenék, vagyis a címben emlegetett kortárs segg vetítődik, 

így ütköztetve újfent a jelen és a múlt időt. A filmek egyik főszereplője az a Joe 

Dallessandro nevű Factory-modell, akinek teste és neve a kiállítás kohéziójá-

nak létrehozásában meghatározó jelentőséggel bír, míg az alkotás címe arra utal, 

hogy e három filmet szokás Morrissey-trilógiaként is emlegetni. 

A Tattoo all of You / Mindannyiótokat tetoválni című tusrajz-sorozat 12 darabból 

áll, s különböző színű hátterek előtt ugyanaz a felirat látható rajtuk: „Little Joe”. 

A felirat nem más, mint a kiállítás másik — ha lehet ezt mondani — szubtextusa, 

a Joe Dallessandro karján lévő tetoválás. Little Joe tetoválása olyan egyedi, mint 

maga a név: akárkin lehetne, akármilyen testrészen, a változó színű hátterek 

pedig egyértelműen a bőrszínek képzetét hozzák játékba, visszakanyarodva ezzel 

nemcsak a tömegkultúra ál-individualizmusához, de a polgárjogi mozgalmak és 

John Lennon békevágyához is. Az installáció címét a Rolling Stones Tattoo You 

című lemeze inspirálta. Az együttes lemezborítói általában a provokatív egysze-

rűségre törekednek. A Tattoo You borítója például egy fekete vonalakból összeálló, 

henna-szerű tetoválással borított női fejet ábrázol piros alapon, de gondolhatunk 

a Voodoo Lounge (1994) dominánsan piros-sárga szörnyalakot megidéző képére, 

vagy a Let it Bleed (1969) hanglemez-tortájára is. Az 1981-es Tattoo You a Sto-

nes utolsó stúdióalbuma volt, és rögtön az előző után, ismét csak az első helyen 

landolt az Egyesült Államok toplistáján. A legelső nagylemez, amely a csúcson 

nyitott, s elindította ezt a sikersorozatot, az éppen a tíz évvel korábban megje-

lent Sticky Fingers volt, amelynek borítóján egy férfi farmerbe bújtatott alsóteste 

látható, a bal oldalán két vörös pecséttel lebélyegezve: Rolling Stones, s a raga-

csos ujjak. 

A modell, akit övtől combközépig megörökítettek, Joe Dallessandro volt, s a kiállí-

tótérben „alakzattá válva” Joe az10, aki átvezeti a befogadót a címadó alkotásához, 

a Joe contra Joe (2010) című módosított lemezborítóhoz. A Sticky Fingers elhíresült 

előlapja piros háttér előtt látható, rajta pedig lövésnyomok. A látvány szokat-

lan, s egyben zavarbaejtő is: golyó ütötte sebek tátonganak Joe, és a popkultúra 

testén. A lövések el nem hangzott dördülését helyettesíti a korábban ismertetett 

videóban felolvasott dalszövegek monotonitása, s a Joe contra Joe mellett talál-

8  De Man, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás. In: Pompeji, 1997/2–3., 96.
9  Koselleck i.m., 4.
10  Hogy a tömegkulturális intertextualitás még teljesebb legyen: Joe Dallessandro Little Joe néven 
megjelenik Lou Reed 1972-es Walk on the Wild Side című, mottóként is idézett dalában, melyben Reed 
az Andy Warhol The Factory nevű stúdiójában megismert figurákat örökíti meg. (A dal producere 
egyébként David Bowie volt.) 

ható másik módodított lemezborítóval együtt 

helyére kerülnek a kirakósjáték darabjai. A vide-

óval azonos, Imagine or Paint it Black / Képzeld 

el vagy fesd feketére (2010) című alkotás ugyanis 

mindkettőnek párdarabja lehet, s ez nem a cím, 

vagy a médium azonossága miatt, hanem narra-

tív szinten válik igazán lényegessé. John Lennon 

Imagine című lemezének vizuálisan is elhíresült 

borítóján, a felhők mögül előtűnő Lennon-portré 

közepén — a módosítás eredményeképpen — egy 

fekete hasadás található, amely nemcsak a 

Paint it Black intertextusának hiányos jelölője 

(„I wanna see it painted black, painted black”), 

de a Joe contra Joe-n látható golyónyomokkal 

összeolvasva egyszerre utalhat a béke képzeté-

nek megvalósulhatatlanságára, s a John Lennon 

alakjába íródó halálára is.

A tömegkultúra egyik közhelyes adaléka, hogy 

a tömegekben az egyéniség érzetét kelti, ez 

pedig szükségképpen az arculat elvesztésé-

vel jár. Ahogyan jeltelen sírokban fekszenek a 

béke nevében meggyilkolt arctalan katonák, úgy 

John Lennon és Mick Jagger dalait is arctalan 

milliók hallgatják, talán egy békésebb világra 

várva. Miközben a sokunk közös élménymezőjét 

alkotó popkulturális termékeket értelmezzük, a 

művészeti és a tudományos szövegek kifejezé-

sei, szakzsargonja mögött személyes emlékek is 

felrémlenek. A szubtextus immár nemcsak Len-

non és a Rolling Stones, vagy Joe Dallessandro 

egyébként azóta gyakorlatilag a névtelenségbe, 

pontosabban egy Los Angeles-i hotel mélyére 

süllyedt feneke, hiszen a kiállítás befogadója 

maga is bekerül a popkultúra intertextusába. 

Vote for change, mondanám, de egyelőre marad 

a békevágy és a rock and roll.

Németh hajnal
Tattoo all of You (részlet), 2010, 12 keretezett rajz, tus, 
papír, 90 × 80 cm, © fotó: Kerekes Zoltán


