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Rózsa T. Endre 

Híd a zavaros folyó felett
Michael Jochum: Zászlóinstalláció 
a Mária Valéria hídon
• Párkány/Štúrovo—Esztergom

• 2010. szeptember 24 — október 14.

• A magyar-szlovák államhatár a Mária Valéria híd közepét metszi keresztbe a 

Duna felett, félúton Esztergom és Párkány közt, a levegőben. A kiállítás-szerve-

zők természetesen nem törődtek a virtuális vonallal, magyar hídpillértől szlovák 

hídpillérig egyenletes ritmusban akasztották fel Michael Jochum német fotó-

művész zászló-installációit. Michael Jochum 2010-ben három hónapon keresztül 

töltötte be a „Hídőr” tisztét Párkányban, szabadtéri kiállítása eme munkálko-

dásának eredménye. A Mária Valéria hidat megnyitásától, 1895-től hivatásos 

hídőr felügyelte, aki komfortos szolgálati rezidenciát kapott a párkányi Duna part 

közelében. 1919-ben robbantották fel először a hidat, akkor még csak egy részét, 

azután 1944-ben másodjára a németek, teuton alapossággal az egészet, és csak 

hosszú filmszakadás után, 2001-re sikerült felépíteni az újat. Az időközben rég 

funkciótalanná vált hídőr-rezidencia tekintélyes épületének egyik felét egy Pár-

kányból elszármazott svájci polgár, Frühauf Károly/Karol — úgy hat évvel ezelőtt — 

alapítványi kezelésbe vette és alkotóházzá alakította át. Megkapta hozzá a város 

liszt9, a növények képzeletbeli rangsorában meg-

lehetően hátul kullogó szanzavéra10, az utcáról 

felszedett csupasz karácsonyfa11 és a megfúrt 

vakolat pora12 is. Munkamódszerének egyik szer-

ves része a kézi munka, a barkácsolás — ennek 

„köszönhető” Gerber két fő műve, A Férfiasság, a 

Nőiesség, a Házasság és az Igazság hajója törött 

árboccal hazafelé tart (1990/91) valamint a kiállí-

tóteret hajót-koporsót-virágládát készítő aszta-

losműhellyé változtató Remény szakmunkában 

című environment (1994). 

A kiállítás kurátora, Oltai Kata a tárlatot — akár 

egy zeneművet — bizonyos motívumok egymásra 

feleltetésében „komponálta meg”. Újra és újra fel-

bukkannak a keresztény ikonográfia egyes elemei, 

legtöbbször a kereszt13, Veronika kendője, a csont, 

a koponya és a koporsó14. Gerber gondolkodásmód-

jában kitüntetett szerepe van a művész tehetsé-

gére15, a művészet értékére16, a modernizmussal 

kapcsolatos viszonyára17, a művészeti élet mecha-

nizmusaira ironikusan reflektáló munkáknak — e 

téma összefoglalása, ezen túl pedig Gerber legjobb 

és legérdekesebb műve a kommentárokkal meg-

fejelt diasorozat, A művész útja (2005). A művészi 

érvényesülést és a személyiség „megkonstruálá-

sának” lépéseit végigkövető műben a hétköznapi 

képek (családi és archív fotók, újságokból kiemelt 

fényképek, festmények, nyomatok), az unalo-

mig ismert helyszínek és természeti jelenségek 

(hegy, ház, park, tó, felhős égbolt) ütköznek fel-

színes vagy nagyon is mélyértelmű mondatokkal. 

E játékosan komoly, ironikusan egyszerű, meg-

hökkentően enigmatikus mű telítve van humorral, 

iróniával, szarkazmussal, feszültséggel, ambiva-

lenciával és váratlan paradoxonokkal. 

Gerber műveinek nincs, mert nem is lehet helyes 

vagy hibátlan értelmezése — mindig belép egy-

egy új elem, amely eltéríti kitüntetettnek vélt 

olvasatunkat. Ezért nem engednek el, és emiatt 

szerethetőek a munkái — voltaképpen a semmi-

ből, csupa apró-cseprő banalitásból egy olyan 

tágas teret, kvázi-építményt állít fel, melyben 

igazi öröm bolyongani. Talán, mert olyan nyug-

talanító... 

9  Én nem szeretem a pesszimizmust (1992) 
10  A két összetéveszthető három szanzavéra példája (1993)
11  Három használt 1994-es karácsonyfa (1995) 
12  Por a modernizmuson (2010) 
13  A kereszt barkácsolása (1990), Kereszt helyett az antennán 
(2002), A kereszt szimbólum klasszikus és modern stílusú 
megfogalmazásai (2008), de felbukkan a — valamilyen 
különös okból itt csak három részből álló — Négy független 
tétel (1990) egyikén is.
14  Veronika — Légy erős (1992), Meggyötört csont (2008), 
Tartsátok vissza a nevetést (2001/2010), Eldugott koporsó 
(1996)
15  Kreatív művész, aki saját autonóm formanyelvének 
megteremtésén fáradozik (1991), Fáradozó művészek (1993),  
A legnagyobb művész, aki szabad kézzel húzza az egyenest és 
rajzolja a kört (2002)
16  A művészet súlya — a művészet felemel (1999, 2004, 
aktualizált változat 2010). Ebből a szempontból túl direktnek 
tűnik a festmény „értékét” adó aukciós leütési vagy eladási 
ár megfestése — A rekordárú műtárgy (2010) és az Árkép I-IV. 
sorozat (2008) —, nem beszélve arról, hogy hiányzik belőle a 
Gerberre jellemző egyedi ötlet, a groteszk, abszurd sziporka.
17  Por a modernizmuson (2010) 
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méltányos támogatását. Közel 20 művész fordult meg a kezdetek óta a Hídőr-

műteremházban, japán, kubai, olasz, amerikai és mindenféle egyéb náció szülötte.

Michael Jochum saját hídőr-projektjében egészalakos (fekete-fehér!) portréfotó-

kat készített Párkány (Štúrovo) különböző helyszínein, egy felfüggesztett, fehér 

vászon háttér előtt. A beállított fotókon a semleges háttér mellett eredetileg 

kétoldalt még látszott valamennyire a valós környezet és a fényképezett személy 

sem álhatott rá a vászonra. A végleges körbevágás után az alany már teljesen 

steril háttér előtt áll és bokától lefelé nincs lába. Mégsem tapasztaljuk a csonko-

lás kellemetlen, viszolygást keltő érzetét. Sőt. Mivel a fényképezett alak eredeti-

leg pontosan szembenézett a kamerával, a mű megtekintésekor a személy erős 

szemkontaktusba lép a nézőkkel. Dominál az arckifejezés, ezért a mimikát rögzít-

jük először magunkban, majd a testtartás gesztusát értelmezzük, végül a lénye-

ges akcidenciákat vesszük észre, a ruházatot, a frizura stílusát és az esetlegesen 

hordozott tárgyakat, például a válltáskát, egyebeket.

Minden látszat ellenére nem könnyű a portrékészítés, a műfajt az amatőr fotózás 

zsibbadtra koptatta. Profi változatban annyi variáció született már e témakör-

ben, mint égen a csillag. Nehéz újat mondani. Jochumnak mégis sikerült. Érződik, 

hogy a fényképezett személyeket ügyesen rábeszélte az együttműködésre, ami-

ben nyilván behozhatatlan előnyt jelentett számára, hogy egy szót sem beszél 

magyarul. (Szlovákul sem.) Technikai apparátusa a lehető legkonzervatívabb, igen 

helyesen. Kizárólag analóg gépeket használ és csak a későbbi kidolgozás során tér 

át a digitális technikára. Strapásabb eljárás, de a nagyobb szabadság, a szubjekti-

vitás magasabb foka miatt megéri, és precízebb, érzékenyebb a rajzolat is.  

A lefényképezett emberek könnyű nyári ruhákat viselnek, sporttrikót, sortot, dekol-

tált blúzokat. Jól látszik, hogy szokatlan a számukra a „fellépés” egy virtuális szín-

padon, ennek ellenére lazán, feszültség nélkül mosolyognak bele a kamerába.

A hiteles fotóportré lélektani, sőt filozofikus műfaj. (A hiteltelen képmás ellenben 

cukros nyalóka.) A portréfotós szubjektuma, az Énje csupán elrugaszkodási pont 

és ugródeszka. Innen kell eljutni a Másikhoz, a fényképezett személyhez. Egy jó 

portré-sorozat jellegzetessége, hogy a fotók a szerzői kifejezés stíluseszköze-

ivel zökkenőmentesen egymáshoz illeszkednek, az együttesük ezért többletet 

ad a hasonlóságon alapuló szerialitásnál. A portré-sorozat már nem a fényképe-

zett személyek, a Másikak csoportjáról mond valamit — akiket mellesleg egyálta-

lán nem is ismerünk —, hanem a Létezés valamelyik emberi rétegét, célcsoportját 

mutatja meg. Ontológiai síkon bontakozik ki a jó sorozat-portrék jelentésmezeje, 

és az emberi Ittlét mélységi érzületeiről ad újabb ismeretet. Ez a személyes hitelű 

létértelmezés kapcsolódik vissza a sorozatot elkészítő fotóművész szubjektumá-

hoz, de már egy kumulálódott, nagyobb léptékű szinten.

Michael Jochum remekül megoldotta a maga elé tűzött feladatot és még rá is tett 

egy jókora lapáttal. A zászlóméretűre felnagyított fekete-fehér fotókat acél-

sodronnyal függesztette fel az államhatáron álló, szeszélyes sorsú Mária Valé-

ria hidra. Lobogó portréfotói Esztergom történelmi várfalai alatt, a Duna sodró 

folyóvize felett csattogtak a levegőben. A lobogók kivitelezése a lehető leghi-

telesebb. Egy München-környéki zászlógyárban készítették a profi minőségű 

zászlókat, a digitálisan véglegesített fotókat gyárilag nagyították fel és nyom-

tatták rá az erős, műszálas alapanyagra. Moholy-Nagy László annak idején úttörő 

lépésként telefonon keresztül rendelte meg a kivitelező zománcműhelytől egyik 

munkáját. Jochumnak ennyi dolga se akadt. Elég volt elküldenie a dvd lemezt a 

zászlógyárnak. 

A Ferenc József császári és királyi lányának a nevét viselő hídon a zászló-installá-

ció bemutatója ünneppé tette az átsétálást, átbiciklizést. Mondjuk, Párkányból 

Esztergomba. Ahol viszont a polgármesteri hivatal térségében zajló kuruc-labanc 

erőpróbák lihegése elnyomta a hídi zászlócsattogást. Fél évszázadon át fonto-

sabb volt a híd hiánya, mint ma a jól működő magyar-szlovák híd. Az ötvenes 

években csak a pillérei álltak a Dunába robbantott csonka hídnak. Az egyik parton 

a baráti Csehszlovák Népköztársaság, a másikon a baráti Magyar Népköztársa-

ság. Tulajdonképpen semmilyen lehetőség sem akadt a Duna másik oldalára sza-

kadt rokonokkal és barátokkal a találkozásra, de még a beszélgetésre sem. Ezért 

esténként, szélcsendes időben lementek az emberek a Dunához és szót váltottak 

egymással. A folyó vize fél kilométeren keresztül vitte a szavakat, néha a rejtjele-

zett híreket, üzeneteket. 

A hídőrség után Párkányban ezt a félmúltat 

is feltámasztották. Minden évben AquaPhone 

performanszt tartanak, énekesek, kórusok, 

csellók, klarinétok, válaszolgatnak egymás-

nak a Duna két partjáról, nagy hangerősítés-

sel. Az AquaPhone alkalmaira prózaszövegeket 

írt Tolnai Ottó, Tomaš Janovic, Parti Nagy 

Lajos és más szerzők. Magyarul, szlovákul, 

németül jönnek és mennek a víz fölött oda-visz-

sza a mondatok, és a híd alatt uszályok, séta-

hajók, szkiffek, kenuk húznak el, keresztezve 

a hangerősítők túlparti célirányát. A hangok is 

évente megépítik a maguk hídját a zavaros víz 

fölött. Simon & Garfunkel 1970-es, utolsó 

közös lemezének a címadó dala volt a Bridge over 

troubled water (Híd a zavaros folyó felett). Mic-

hael Jochum ugyanezt a címet adta a párkányi-

esztergomi zászló-installációjának. Paul Simon 

szülei annakidején Magyarországról emigráltak 

az Egyesült Államokba.

Az esztergomi Duna parton a híd felhajtója felé 

haladva a párkányi megnyitóra igyekeztem, és 

láttam már, hogyan lengeti a szél a Mária-Valé-

ria hídra akasztott zászló-installációt. Felismer-

tem hirtelen a zászlók hullámzó, szélfúvásban 

csavarodó felületén az emberalakos portrékat és 

akkor különös billenést éreztem. Szinte meg se 

lepődtem volna, ha Hajas Tibor már ott sziva-

rozik a párkányi hídfőnél, a megnyitóra össze-

sereglett kis csoportosulásban. Az a Hajas ’Biki’, 

aki az 1980-as autóbalesetével „a halálba disz-

szidált” — mondogatja róla halálos zuhanása óta 

Perneczky Géza. Most mindjárt kiderül, gondol-

tam, hogy a ’Michael Jochum, német fotós’ csu-

pán fedőnév, az élet túlvilágára távozott Hajas 

’Biki’ üzen rajta keresztül. Még a magyar oldalról, 

távolabbról láttam meg a hídon lengő portré-

zászlókat, és Hajas egyik (fekete-fehér!) filmjé-

nek portréi, makacsul ismétlődő snitt-sorozatai 

úsztak be a szemem elé. 

Halála előtt négy évvel, 1976-ban készített 

egy negyedórás filmet a tolakodó, nyüzsgő és 

leharcolt budai Moszkva téren. Video-etűd-

jének címe: Öndivatbemutató. Angol válto-

zatában még precízebb a cím, Self Fashion 

Show, magukban állnak az angol szavak, nem 

tapadnak össze, mint a magyarban. Közelebb 

érkezve gyengült a hasonlóság, Hajas 35 évvel 

korábbi videofilmjének szorongásos stand-

képei másféle létállapotra utalnak, mint a 

német fotós oldott portréi. A technikai-gon-

dolati párhuzamok azonban így is meghökken-

tőek, hiszen Hajas Tibornak még a nevét sem 

ismerte eddig Michael Jochum. Megint egyszer 

rá kell ébrednünk Hajas hiperszenzibilitásának 

maradandóságára, művészetének kikezdhe-

tetlenségére. 

Ha túlélte volna az autóbalesetet, Hajas ’Biki’ 

ma nagyjából egyidős lenne a jóakaratú német 

fotóssal. Egyetem előtt egy pop/rock formá-

cióban gitározott Hajas és egy angol ritmusgi-
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Gabries Samia

Hegedűs 2 fikciói
Trafikció
• Fészek Galéria, Budapest

• 2010. november 9 — december 3.

• Hegedűs 2 László — most a Fotóhónap égisze alatt — azokat a munkáit 

mutatja be, melyek korábban Székesfehérváron,1 illetve a debreceni MODEM-ben2 

voltak láthatók. Az „ismétlés”, a látszat ellenére, érdekes lehet: módot ad arra, 

hogy egy újfajta megvilágításban vizsgáljuk meg a műveket, hiszen a képciklus 

elrendezését nem a művész, hanem a galéria vezetője, Molnár Éva határozta meg, 

és mivel az előző kiállításokon is más-más sorrendben állíttattak ki az alkotások, 

interpretációjuk előtt senkinek sem árt tisztában lennie azzal, hogy a sorrendjük 

nem tükröz művészi intenciót. Ez azért fontos, mert a képek láttán az embernek 

azonnali késztetése támad egy fiktív történet összeállítására: véresszájú hóem-

berekről, gyanútlan járókelőket megtámadó és bekebelező kutyafalkákról, dianás 

cukrot szopogató ikerpárról. Az egyes képkockák leginkább az ismétlődő sze-

replőkkel és helyszínnel együtt érvényesülnek; külön-külön kevésbé hatásosak. 

Együttállásukat az a tény is alátámasztja, hogy alkotójuk nem adott nekik külön 

címeket: mindegyik a Trafikció egy-egy jelenete, amely bárhol elkezdődhet, és 

ugyanakkor bármelyik képkockával zárulhat is; a lényeg az, hogy egymásban  

1  Azonosság, hasonlóság, különbözőség. Hegedűs 2 László kiállítása, Szent István Király Múzeum, 
Székesfehérvár, 2010. máj. 22 — aug. 29.
2  Pannó — Panorámák. MODEM, Debrecen, 2010. júl. 3 — szept. 5.

táros, Beaky után ragadt rajta a Biki becenév. 

Az öttagú Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich 

legendás rock-bandának számított a hatvanas 

években. Az angol zenekar Touch me, touch me 

című híres nótájának szövege lett később az 

egyik vonatkoztatási pontja Hajas Tibor 1979-es 

rádió-performanszának, az Érintésnek.  

Az Öndivatbemutató végső soron szintén egy 

elektronikusan rögzített performansz. Hajas 

’Biki’ kivételesen nem vett részt a performansz 

színjátékában és a mozgóképhez utólag hozzá-

társított szöveget sem maga mondta el. Követ-

kezetesen ragaszkodott választott pozíciójához, 

ő a rendező, aki helyzetbe hozza a portré-snit-

tek alanyait, irányítja az operatőrt és másokkal 

mondatja el egy hangstúdióban a portréfelvéte-

lekhez hozzárendelt — de természetesen általa 

írt — szövegeket.

A Moszkva téren bódultan nyüzsgő, áramló 

tömegből valaki épphogy kiválik, és hirtelen 

vágás után már egy felfüggesztett vászon 

háttér előtt áll. A vászonparaván minden más 

látványt kitakar. A Valaki elhagyatottan néz 

szembe a kamerával, mintha egyedül lenne egy 

stúdióban. Izolálva, elszigetelten. Testsúly az 

egyik lábon, a másikkal óvatosan billegteti a 

földön a cipőjét. Nem szeretné bevallani, hogy 

kissé kínosan érzi magát. A fejét félredönti, 

behúzza a nyakát. Nem tud mit kezdeni a hely-

zetével. Kedvetlen, keserű arcvonások. Egyre 

újabb és újabb emberek feszengnek a függő 

vászon előtt. Mereven, alig mozdulva álldogál-

nak. Örömtelen tekintetek, erőltetett moso-

lyok, sötét szemüveg, cigarettafüst. Lestrapált, 

idétlen női konfekcióruhák, félrecsúszott bal-

lonkabátok, homlokba húzott svejcisapka, lógó 

szvetterek, kitérdesedett nadrágok. A kézben  

formátlan táska, nejlonzacskó, cekker. A magá-

nyos portrékhoz kísérő hang társul. Hajas Tibor  

fanyar, ironikus szövegét Erdély Miklós 

mondja. Látszatra a kamerába néző személyek-

hez intézi Erdély a mondatait: 

 

„Ön saját sorsának manökenje.

Ön alapélmény. 

Ön ajánlat és ellenajánlat. 

Ön született céltábla. 

Itt nincsenek játékszabályok. Ön szabad. ”

 

Az Öndivatbemutató a „létezett szocializmus” 

komor tükörképe. Egy megvakult tükör, hátol-

dalán hámló, rohadó foncsorral. A lepusztított, 

méltatlan és örömtelen lét kusza portré-vege-

tációja. Szofisztikált képmás: tátongó üresség 

a letaposott és megvont emberi szabadság 

helyén. Tíz évvel e filmje előtt Hajas már a 

rezsim fegyházát is megjárta. Halálos pontos-

sággal tudta, hogy mit akar közölni velünk, és 

mi, nézők, bármennyire is szeretnénk meg-

úszni, ma sem tudjuk kivonni magunkat az 

Öndivatbemutató fatális hatása alól.

Hegedűs 2 László
Trafikció 6, 2010, digitális print, 100 × 90 cm 


