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BAJI MIKLÓS ZOLTÁN BMZ

A művészi performansztól az új-sámánizmusig

„Az Út választ ki bennünket, nem mi választjuk az Utat!”
Ezzel a taoista hangulatú gondolattal szeretném felhívni a figyelmet arra a hipotézisre, mely szerint 

a Földre születendő emberi lény sorsa már a fogantatása pillanatában eldől. Megszületésünk utáni növe-
kedésünk és fejleszthető tudatosságunk természetesen könnyítheti és meg is nehezítheti a beteljesedést, 
de a lényegen nem változtat. Vagyis ennek értelmében: az utat, amelyet én mint ember vagy kortárs 
gondolkodó, művész bejárok, igazából nem én választottam, hanem ezt a „kapszulát” kaptam. Bármeny-
nyire is nehéz pszichotechno body art művésznek, új-sámánnak lennem, igazából nem tudok kibújni 
a bőrömből.

Ha származásomat, szociális hátteremet, ingerszegény hátteremet nézzük, akkor semmi sem indo-
kolta, hogy én, BMZ Hungarian Art Angellé, illetve ufonautává, majd új-sámánná váljak. Az angyalok 
hírhozók, hírvivők, összekötők Ég és Föld között. Ha belegondolunk, az ufonauta és a sámán is hasonló 
feladatot lát el.

1961 decemberében születtem. Apám egy polgári gyökerekkel bíró, anyámmal kötött házassága miatt 
sokáig kitagadott lakatosmester, anyám szerény műveltséggel rendelkező parasztlány, kosárfonó szak-
munkás. Az anyai nagyszüleimet nem ismertem, egy kis településen, akkoriban községben, ma Békés 
városában láttam meg a napvilágot a Zöld Kereszt szülőotthonban, és kamaszkoromig nem is nagyon 
ismertem más nagyobb települést. Szüleimmel szegénységben, de szeretetben nevelkedtem, sokat voltam 
az „úri” nagyszüleimnél, ahol átöltöztettek szép ruhába, és órákon át hallgathattam nagymamám bará-
tainak és barátnőinek, valamint a református papnak a fennkölt beszélgetéseit vallásról, hitről, Istenről, 
művészetekről. Mama elvitt kiállításokra, hangversenyekre, így ismertem meg már óvodás koromban 
Munkácsy Mihály, Mednyánszky László és Csontváry Kosztka Tivadar művészetét. Mamám, a barátnői-
vel ellentétben, többre tartotta Mednyánszkyt Munkácsynál, így nekem is Mednyánszky tetszett jobban. 
Rengeteget olvastam már gyermekkoromban is. Festőművész vagy erdész szerettem volna lenni. Ez a ket-
tősség, az otthon adta puritanizmus és természetszeretet, valamint a magaskultúrához történő vonzódás 
egész életemet végigkísérte.

A továbbiakban a földi pályafutásom eddigi szakaszainak bizonyos gyermekkori eseményeit emelem ki.
Édesanyám hetedik hónapos várandós volt velem, amikor egy cigányasszony jósolt neki a szíve alatt 

hordott magzatról. Háromhetes csecsemő voltam, feküdtem az ágy tetején bepólyálva, és nem vettem 

levegőt, elszürkülve találtak rám, az édesapám élesztett újra. Hétéves voltam, amikor egy családi rendez-
vényen a nagyapám a lábamnál fogva forgatott, és nekiütött háttal a kanapé karfájának. Elveszítettem 
az eszméletemet, sokáig néma lettem, majd dadogós. Befelé forduló, önmagában eljátszó kisgyermekké 
váltam. A nemi érésemkor, 17 éves koromban előzmény nélküli, azóta sem visszatérő epilepsziásrohamot 
kaptam, innét kezdve nagyon élessé vált a szaglásom. 21 éves koromban nősültem először, 33 éves ko-
romban, egy performanszot követően nyaktól lefelé három napra lebénultam, és még sorolhatnám az 
életem során felbukkanó szakrális számokat.

Pályám kezdetén fogalmam sem volt a sámánizmusról, a sámánná avatódás eseményeiről, a sámánka 
növekedésének meghatározó életkori történéseiről. Nem tudtam, hogy miközben én a szakrális töltetű 
testművészeti munkák alkalmával sanyargatom és életveszélyes helyzetekbe kényszerítem magam, be-
avatásokon esek át.

Egyéni utamat a sámánizmus szempontjából két nagy meghatározó szakaszra oszthatjuk: az egyik 
az intuitív, belső késztetésre hagyatkozó, a másik a már tudatosan végzett sámáni tevékenység.

Igazából 1988-ban kezdek olyan műveket, táblaképeket létrehozni, amelyek eltávolodnak a valóságos-
nak vélt képi ábrázoló világtól. Azt próbálják a táblakép eszközeivel megmutatni, ami a látható világ 
mö gött érzékelhető. Az 1986–1993 közötti hét év fokozatos élet- és létminőség-változások időszaka, egy 
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élvezetcikk-, hús-, alkohol- és drogmentes idő, amely az új dimenziójú képek megszületésével 1988-ban 
kezd eredményt felmutatni. A testi és lelki tisztulás folyamatának ciklusa ez, amely meditatív önvizsgá-
lódással, a világot éltető erők belső úton történő megismerésével és a külvilág számára történő projek-
cióval telik. Filozófiailag a zsidó, ókeresztény, a bizánci keresztény vallás, majd a buddhizmus szellemi 
hatásai érhetők tetten a munkákban.

Az 1991–1998 közötti időt két részre oszthatjuk. Az első szakasz 1991–1993 közé esik, amely a „belső 
utazások” ideje, ekkor erősödik fel bennem a keleti filozófiák iránti vonzódás. A táblakép kereteiből egy-
re gyakrabban lépek ki az emberek által használt térbe, s egyúttal belépek egy metafizikai kiterjedésbe 
is. Ebben az időszakban találok rá az ősi szakrális, mágikus jelekre, mint például a háromszögekre, 
majd ezek mozgatásával a hexagrammára vagy a pentagrammára. Az először csak képeken, majd plasz-
tikák formájában is megjelenő jeleket szakrális töltetű akciókban és performanszokban, mágikus funk-
ciójuknak megfelelően alkalmazom. Mezei Ottó művészettörténész 1991-ben megfogalmazott gondolatait 
idézve: „Ami pedig ebben az egyetemes szférában történik (a munkák önmagukat értelmezik!), túlmutat 
a deszakralizált világ paraméterein, az ember földi miliőhöz kötött határain. A szakrális szféra felé 
törekvő lélek útjára láthatunk, a művész voltaképpen szimbólumokat jelenít meg, a jelnek azt a különle-
ges változatát, amely minden egyéb, földi, profán társadalmi viszonylattal kapcsolatos jeltől megkülön-
bözteti. Az igazi szimbólum mindig ilyen útra utal.” Ekkor már saját lényemet, testemet is alkalmazom 
kifejezési eszközként. Az akkori munkák, performanszok, akciók motivációja és célja a világ rendjének, 
dolgainak belső úton történő megfejtése s projekciója. 

1993-ben a Békéscsaba szomszédságában lévő Pósteleken Kovács Istvánnal, Gubis Mihállyal és Prisz-
tavok Zoltánnal harmadik alkalommal szerveztük meg a Csalánleves elnevezésű fesztivált. Itt került 
sor az első olyan performaszomra, amelyben átléptem egy a valóságnak hitt tér és idő határát. Meg-
tapasztaltam a lélek testből történő kilépését és egy számomra eddig ismeretlen világ bejelentkezését.

Ez a munka, a Misztikum és Mágia címet viseli.

A PEFORMANSZ LEÍRÁSA (BÉKÉSCSABA, 1993)

Előzmény: A kastélyrom középső, már lehullott vakolatú, megközelítőleg hétszer tízméteres termében 
vagyunk.

„C” pont: A terem közepére a helyszínen gyűjtött romtéglákból háromszor kétméteres téglalap van 
kirakva. A téglalap hosszanti oldala a terem hosszanti oldalával párhuzamos.

„B” pont: A téglalaptól megközelítőleg két és fél méterre, a falon középen a művész által fekete fóliára 
akrilfestékkel festett, fehér téglalap kontúrnegatívok láthatók.

Az egész képfelület lila X-szel van áthúzva. A kép 290x197 centiméteres.
„A” pont: A képpel szemben, a „C” pont másik oldalán a téglaágytól másfél méterre, a középtengelyen 

egyméter magas tégla posztamensen a Vérszekér című szobor (alumínium kémcsőtartóból, görkorcsolyá-
ból, rászerelt zseblámpából és a művész vérét tartalmazó kémcsövekből álló alumínium lemez, szárnyak-
kal ellátott űrrepülőre emlékeztető alkotás) áll. A rendezői jobbon és balon, a falakon, szemmagasság 

fölött egy kicsivel egy-egy darab háromágú, villa-
szerű gázégő, alattuk a gázt biztosító háztartási 
PB-palackok láthatóak, amelyek gumicsövekkel kap-
csolódnak az égőkhöz.

A gázégők egyenként három, 50×70 centiméteres 
vörös lángot fújnak a mennyezet felé, disznóperzse-
lőhöz hasonló hangot adva.

A közönség az oldalfalak mellett, körben helyez-
kedik el. A teremben félhomály uralkodik.

Történés:
A művész fehér papíroverallban, mezítláb átfúró-

dik a közönségen, az „A” ponthoz lép, és bekapcsol-
ja a Vérszekér zseblámpáját, amely a „B” pontnál 
lévő kép felé világít. A rendezői balon a „B” ponthoz 
sétál, magához veszi a fal tövében elhelyezett kala-
pácsot, és százmilliméteres vasszeggel tenyérnyi 
nagyságú pikkelyes döglött halat – kárászt – átütve 
szemmagasságban rögzít a falra. Szögelés közben 
térdel a talajon.

A középső nagy fekete kép szélétől megközelí-
tőleg másfél méterre, fejjel a mennyezet felé látható 
a felszegezett hal. A performanszművész vizet iszik 
egy előre a falhoz készített műanyagpohárból. Átha-
lad a kép másik oldalához, azonos távolságra a kép 
szélétől egy másik halat szegez a téglafalra. A hal feje lefelé, a talaj irányába mutat.

A művelet után a művész vizet iszik, leteszi a kalapácsot, szembefordul az „A” ponttal. Letérdel, ima-
pózba teszi tenyereit, és belenéz a Vérszekér fényszórójába (zseblámpa).

Egy perc után előrehajol, hamut szór a fejére és leszaggatja magáról a hófehér overallt.
Feláll, mezítelenül hátat fordít a közönségnek, és hanyattfekszik a téglaágyon, kezeit Krisztus-póz-

ban széttárja.
A művész feje a képzeletbeli kereszttengellyel egy vonalban van a falon lévő gázlángokkal.
A gázlángok tűz- és érezhető hőboltívet képeznek a térben.
Rendezői jobbról, egészségügyi ruhában előlép egy ápolónő, lefertőtleníti BMZ jobb vénáját, és transz-

fúziós csövet köt belé, mely két méter hosszú. A vér lassan elindul a csőben. Az asszisztens meglocsolja 
vérrel a művész testét, majd kiköti a csövet. Átmegy a másik oldalra, és a bal vénába is köt egy csövet. 
Abból is alaposan végiglocsolja a művész testét, fejét, majd kiköti a berendezést.

A termet a gázégők melege, szaga és a becslés szerinti egy liter vér illata tölti meg. A művész a saját 
vérében, mozdulatlanul fekszik. Rendezői jobbról egy fiatal, fehér inges férfi lép elő, kezében kék műanyag-

BMZ: Misztikum és mágia. Performansz, Békéscsaba, Póstelek, 
III. Csalánleves Fesztivál; fotó: Váradi Zoltán, 1993
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tapasztaltam a lélek testből történő kilépését és egy számomra eddig ismeretlen világ bejelentkezését.

Ez a munka, a Misztikum és Mágia címet viseli.

A PEFORMANSZ LEÍRÁSA (BÉKÉSCSABA, 1993)

Előzmény: A kastélyrom középső, már lehullott vakolatú, megközelítőleg hétszer tízméteres termében 
vagyunk.

„C” pont: A terem közepére a helyszínen gyűjtött romtéglákból háromszor kétméteres téglalap van 
kirakva. A téglalap hosszanti oldala a terem hosszanti oldalával párhuzamos.

„B” pont: A téglalaptól megközelítőleg két és fél méterre, a falon középen a művész által fekete fóliára 
akrilfestékkel festett, fehér téglalap kontúrnegatívok láthatók.

Az egész képfelület lila X-szel van áthúzva. A kép 290x197 centiméteres.
„A” pont: A képpel szemben, a „C” pont másik oldalán a téglaágytól másfél méterre, a középtengelyen 

egyméter magas tégla posztamensen a Vérszekér című szobor (alumínium kémcsőtartóból, görkorcsolyá-
ból, rászerelt zseblámpából és a művész vérét tartalmazó kémcsövekből álló alumínium lemez, szárnyak-
kal ellátott űrrepülőre emlékeztető alkotás) áll. A rendezői jobbon és balon, a falakon, szemmagasság 

fölött egy kicsivel egy-egy darab háromágú, villa-
szerű gázégő, alattuk a gázt biztosító háztartási 
PB-palackok láthatóak, amelyek gumicsövekkel kap-
csolódnak az égőkhöz.

A gázégők egyenként három, 50×70 centiméteres 
vörös lángot fújnak a mennyezet felé, disznóperzse-
lőhöz hasonló hangot adva.

A közönség az oldalfalak mellett, körben helyez-
kedik el. A teremben félhomály uralkodik.

Történés:
A művész fehér papíroverallban, mezítláb átfúró-

dik a közönségen, az „A” ponthoz lép, és bekapcsol-
ja a Vérszekér zseblámpáját, amely a „B” pontnál 
lévő kép felé világít. A rendezői balon a „B” ponthoz 
sétál, magához veszi a fal tövében elhelyezett kala-
pácsot, és százmilliméteres vasszeggel tenyérnyi 
nagyságú pikkelyes döglött halat – kárászt – átütve 
szemmagasságban rögzít a falra. Szögelés közben 
térdel a talajon.

A középső nagy fekete kép szélétől megközelí-
tőleg másfél méterre, fejjel a mennyezet felé látható 
a felszegezett hal. A performanszművész vizet iszik 
egy előre a falhoz készített műanyagpohárból. Átha-
lad a kép másik oldalához, azonos távolságra a kép 
szélétől egy másik halat szegez a téglafalra. A hal feje lefelé, a talaj irányába mutat.

A művelet után a művész vizet iszik, leteszi a kalapácsot, szembefordul az „A” ponttal. Letérdel, ima-
pózba teszi tenyereit, és belenéz a Vérszekér fényszórójába (zseblámpa).

Egy perc után előrehajol, hamut szór a fejére és leszaggatja magáról a hófehér overallt.
Feláll, mezítelenül hátat fordít a közönségnek, és hanyattfekszik a téglaágyon, kezeit Krisztus-póz-

ban széttárja.
A művész feje a képzeletbeli kereszttengellyel egy vonalban van a falon lévő gázlángokkal.
A gázlángok tűz- és érezhető hőboltívet képeznek a térben.
Rendezői jobbról, egészségügyi ruhában előlép egy ápolónő, lefertőtleníti BMZ jobb vénáját, és transz-

fúziós csövet köt belé, mely két méter hosszú. A vér lassan elindul a csőben. Az asszisztens meglocsolja 
vérrel a művész testét, majd kiköti a csövet. Átmegy a másik oldalra, és a bal vénába is köt egy csövet. 
Abból is alaposan végiglocsolja a művész testét, fejét, majd kiköti a berendezést.

A termet a gázégők melege, szaga és a becslés szerinti egy liter vér illata tölti meg. A művész a saját 
vérében, mozdulatlanul fekszik. Rendezői jobbról egy fiatal, fehér inges férfi lép elő, kezében kék műanyag-

BMZ: Misztikum és mágia. Performansz, Békéscsaba, Póstelek, 
III. Csalánleves Fesztivál; fotó: Váradi Zoltán, 1993
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ládában lévő élő, tenyérnyi kárászokkal. A halakat végigönti a művész testén, amelyek vergődnek, ficán-
kolnak a véres testen és a száraz téglán.

Amikor már a halak nagy része elcsendesedett, mozdulatlanná vált az oltár, a művész feláll, a halak 
lehullnak róla. Teste negatívja halkontúrral kirajzolva marad a téglán.

Segítői plédbe csomagolják, s saját lábán hagyja el a helyszínt.
Az installáció egy ideig érintetlen marad, a gázégők égnek, a Vérszekér zseblámpája világít. A halakat 

egy idő után a közönség soraiból valaki összeszedi.

Nem várt események: a performanszművész az előadás során, amikor vénáiból kiengedték a vérét, boldog 
melegséget érzett. Tekintetét mereven a mennyezetre szegezte, a gázégők lángjai látomásszerűen csillogó 
feketés vörös és ezüstös, olykor aranyló szárnyas figurákká váltak, akik karddal küzdöttek egymás ellen, 
a mennyezeten kavarogva. Inkább érezte a harcot, mint élesen látta. A jelenség erős, szúrós, szulfidra 
emlékeztető szaggal párosult. Az előadás vége felé egy pillanatra BMZ saját vérrel és halakkal szennyezett 
tükörképét vélte látni a mennyezeten. A bemutatót követő napokon és pár héten keresztül olyan érzése 
volt, mintha két láthatatlan lény társaságát élvezné. Az utcán sétálva többször olyan benyomás érte, mint-
ha követnék, de nem követte senki. Némely ember körül hideg, taszító, hátborzongató burkot érzékelt, 
ilyenkor a szúrós szagot is érezte, és belső állati morgásra emlékeztető hangot hallott a fejében. Az ellen-
kezőjét is megtapasztalta, egyes emberek burkát melegnek érzékelte, kifejezett vonzást érzett irántuk, 
a hangkíséret ilyenkor kellemes, csilingelő volt. A növények és a tárgyak kisugárzása is hasonló módon 
hatott rá.

A munka hangulatában megidézi Hajas Tibor művészetét. Hajast nagy szellemi elődömnek tartom, 
úgy érzem, hogy a performansz műfajában az ő útján indultam el. Azt, hogy mi történt velem ezen az 
előadáson, leginkább Hajas szavaival lehet szemléltetni. Részlet a Performance: a halál szexepilje (a kár-
hozat esztétikája) című írásából: „A performanszművész belép saját víziójába. Onnan visszatekintve min-
den létező puszta káprázat, hallucináció, alacsonyabbrendű valóság. Minden alacsonyabb létfokon áll, 
mint amit megélni érdemes. Két túlvilág, két pokol mered egymásra.”

Több helyen találkoztam olyan gondolattal, amely a „bécsi akcionizmus” kései utórengéseként értel-
mezi műveimet, s leginkább Rudolf Schwarzkoglert hozzák velük párhuzamba. Természetesen az önrom-
boló testművészeti munkák alapélményében, filozófiájában könnyen fellelhetők azonosságok. Valahol 
minden, a testet radikális médiumként felhasználó művész a léten túlit keresi. Személy szerint hoz-
zám Hajason kívül a legközelebb egy női peformanszművész-előd munkássága áll, mégpedig Marina 
Abramovićé. Különösen nagy hatással volt rám 1975-ös Tamás ajkai című munkája.

TESTEM ALKIMISTA KOHÓJÁBAN

Folytassuk a megtapasztalások, a transzállapotok előidézési kísérleteinek legkeményebb alkotói szaka-
szával. Öt éven át húzódó nehéz kísérleti időszak ez. Módszere szerint a belső úton szerzett tapasztala-
tokra épít, s a testre irányozott külső, evilági, érzéki irritációk révén tárja fel az emberi test és a psziché 

tűrőképességét, alkalmazkodási képességeinek határait. Az érzékek felfokozásával, a test irritációinak 
(levegőhiány, vérhiány, fényhiány, turbósított plusz oxigén az agyba, hideg, meleg, forró, lent, fent, a test-
be, a húsba olykor mesterséges nyílásokon történő behatolás) fizikai megismerésével foglalkozik. A testen 
keresztül az idegrendszerre, a test kémiai laborjára, mindennek az egyéni lélekre gyakorolt hatásának 
a megtapasztalására, a fájdalomérzet tudatos kikapcsolására, a test működtetésének, tűrőképességének, 
aggyal történő szabályozásának megtanulására szánt alkotói szakasz ez. Ebben a periódusban a folya-
matos önvizsgálatokon kívül az előadások közönségre gyakorolt hatásának vizsgálata is megtörténik. 
Az így szerzett tapasztalatok közül alkotói részről az egyik legfontosabb a fizikai irritáció során bekövet-
kező transzállapot átélése. Ezek az ideiglenes lélekvesztések, a lélek gyötört testből történő menekülése 
közben létrejövő transzállapotok egészen más természetűek, minőségűek, mint a későbbiekben tárgya-
landó, a sámántechnikákkal előidézettek. Csak az irritáció idejéig tarthatók fenn.

Ismét hátralépünk egyet az időben: az inkvizíció kínvallatói és mai elvetemült utódaik is azért függesz-
tik fel a kínzás folyamatát, szüneteltetik egy kis időre, hogy a kegyelmi transzállapot megszakadjon, és 
tovább kínlódjon a kínzott.

A test gyötrése során kínhalált halt emberek, mártírok, szentek mágikus szintű továbbélésére, gyógyító 
csodáik értelmezéséhez Klaniczay Gábortól idézek, Elgyötört test és megtépett ruha című munkájából: 
„A mártír épp azáltal képes arra, hogy túlvilági eszközökkel enyhítse mások földi szenvedését, mert saját 
maga már elszenvedte és hősiesen kiállta a gonosz hatalom által rá mért kínhalált. Mindez, mint Peter 
Brown rámutatott a szentkultuszról szóló remek könyvében, nagyon emlékeztet a sámánok beavatásához 
fűződő legendákhoz.”

Az kétségtelen, hogy az emberiség kultúrtörténetében az idővonalon visszafelé haladva, a valós 
szakrális megtapasztalásokat igénylő munkában nem lehet mismásolni, megfelelni a kimondott vagy 
kimondatlan szabályoknak. Az elutasítások, tiltakozások, megkérdőjelezések egyik oka lehet, hogy 
ténylegesen túllépem az elfogadott normákat, mintegy kizökkentve a berögzült sémákat, és újragondo-
lásra próbálom ösztökélni a közönséget. Közéjük tartozik az 1996-os québeci Performance ET Multi me-
dia fesztiválon előadott Angyali asszimiláció II. című előadásom, vagy az ugyanabban az évben Toron-
tóban realizált Önelidegenítés, Bill Satannal és Sherryvel. Mindkét munkában radikálisan elidegenítem 
magam a tényleges világtól, szó szerint kiszakítom a testem a valós téridőből.

Azt tapasztaltam, a kanadai közönségnek gyengébb a tűrőképessége, mint a kelet-európai kultúr kö zeg-
ben szocializálódottnak. A testbe történő erőszakos behatolások, a megcsapolt erekből előtörő vérfolyam, 
a kiszakadt bőr, a húsdarabkák mágiája nem érinti meg őket, általánosan fogalmazva túlságosan mate-
rialista módon közelítenek minden dologhoz. Pedig ezek az önrombolónak mondható műveletek épp az 
anyagi világból történő ideiglenes kilépést, szabadulást szolgálják. Nem csoda, hogy nem értették a sziúk 
naptáncát, és betiltották ezt az ősi, férfivá avató rituálét, mint ahogy azt sem értik szerintem, hogy a 
magunkból történő felajánlás a legnagyobb áldozat, amit tehetünk szerettünkért, közösségünkért, ma-
gunkért. Szintén a sziúknál, a beavatandó fiú beavatási fokozatai közben az egyik leánytestvér karjaiból 
pengével kis bőrdarabokat vágnak ki lány testvérei, a leány rezzenéstelenül tűri, közben magában imákat 
mond a beavatásra készülő fivéréért. A fivér számára egyetlen kapaszkodó a holtponton az a kicsi textil-
zacskó, amelyben húga bőrdarabkái vigyáznak rá. Ez a szeretet mágiája.
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ládában lévő élő, tenyérnyi kárászokkal. A halakat végigönti a művész testén, amelyek vergődnek, ficán-
kolnak a véres testen és a száraz téglán.

Amikor már a halak nagy része elcsendesedett, mozdulatlanná vált az oltár, a művész feláll, a halak 
lehullnak róla. Teste negatívja halkontúrral kirajzolva marad a téglán.

Segítői plédbe csomagolják, s saját lábán hagyja el a helyszínt.
Az installáció egy ideig érintetlen marad, a gázégők égnek, a Vérszekér zseblámpája világít. A halakat 

egy idő után a közönség soraiból valaki összeszedi.

Nem várt események: a performanszművész az előadás során, amikor vénáiból kiengedték a vérét, boldog 
melegséget érzett. Tekintetét mereven a mennyezetre szegezte, a gázégők lángjai látomásszerűen csillogó 
feketés vörös és ezüstös, olykor aranyló szárnyas figurákká váltak, akik karddal küzdöttek egymás ellen, 
a mennyezeten kavarogva. Inkább érezte a harcot, mint élesen látta. A jelenség erős, szúrós, szulfidra 
emlékeztető szaggal párosult. Az előadás vége felé egy pillanatra BMZ saját vérrel és halakkal szennyezett 
tükörképét vélte látni a mennyezeten. A bemutatót követő napokon és pár héten keresztül olyan érzése 
volt, mintha két láthatatlan lény társaságát élvezné. Az utcán sétálva többször olyan benyomás érte, mint-
ha követnék, de nem követte senki. Némely ember körül hideg, taszító, hátborzongató burkot érzékelt, 
ilyenkor a szúrós szagot is érezte, és belső állati morgásra emlékeztető hangot hallott a fejében. Az ellen-
kezőjét is megtapasztalta, egyes emberek burkát melegnek érzékelte, kifejezett vonzást érzett irántuk, 
a hangkíséret ilyenkor kellemes, csilingelő volt. A növények és a tárgyak kisugárzása is hasonló módon 
hatott rá.

A munka hangulatában megidézi Hajas Tibor művészetét. Hajast nagy szellemi elődömnek tartom, 
úgy érzem, hogy a performansz műfajában az ő útján indultam el. Azt, hogy mi történt velem ezen az 
előadáson, leginkább Hajas szavaival lehet szemléltetni. Részlet a Performance: a halál szexepilje (a kár-
hozat esztétikája) című írásából: „A performanszművész belép saját víziójába. Onnan visszatekintve min-
den létező puszta káprázat, hallucináció, alacsonyabbrendű valóság. Minden alacsonyabb létfokon áll, 
mint amit megélni érdemes. Két túlvilág, két pokol mered egymásra.”

Több helyen találkoztam olyan gondolattal, amely a „bécsi akcionizmus” kései utórengéseként értel-
mezi műveimet, s leginkább Rudolf Schwarzkoglert hozzák velük párhuzamba. Természetesen az önrom-
boló testművészeti munkák alapélményében, filozófiájában könnyen fellelhetők azonosságok. Valahol 
minden, a testet radikális médiumként felhasználó művész a léten túlit keresi. Személy szerint hoz-
zám Hajason kívül a legközelebb egy női peformanszművész-előd munkássága áll, mégpedig Marina 
Abramovićé. Különösen nagy hatással volt rám 1975-ös Tamás ajkai című munkája.

TESTEM ALKIMISTA KOHÓJÁBAN

Folytassuk a megtapasztalások, a transzállapotok előidézési kísérleteinek legkeményebb alkotói szaka-
szával. Öt éven át húzódó nehéz kísérleti időszak ez. Módszere szerint a belső úton szerzett tapasztala-
tokra épít, s a testre irányozott külső, evilági, érzéki irritációk révén tárja fel az emberi test és a psziché 

tűrőképességét, alkalmazkodási képességeinek határait. Az érzékek felfokozásával, a test irritációinak 
(levegőhiány, vérhiány, fényhiány, turbósított plusz oxigén az agyba, hideg, meleg, forró, lent, fent, a test-
be, a húsba olykor mesterséges nyílásokon történő behatolás) fizikai megismerésével foglalkozik. A testen 
keresztül az idegrendszerre, a test kémiai laborjára, mindennek az egyéni lélekre gyakorolt hatásának 
a megtapasztalására, a fájdalomérzet tudatos kikapcsolására, a test működtetésének, tűrőképességének, 
aggyal történő szabályozásának megtanulására szánt alkotói szakasz ez. Ebben a periódusban a folya-
matos önvizsgálatokon kívül az előadások közönségre gyakorolt hatásának vizsgálata is megtörténik. 
Az így szerzett tapasztalatok közül alkotói részről az egyik legfontosabb a fizikai irritáció során bekövet-
kező transzállapot átélése. Ezek az ideiglenes lélekvesztések, a lélek gyötört testből történő menekülése 
közben létrejövő transzállapotok egészen más természetűek, minőségűek, mint a későbbiekben tárgya-
landó, a sámántechnikákkal előidézettek. Csak az irritáció idejéig tarthatók fenn.

Ismét hátralépünk egyet az időben: az inkvizíció kínvallatói és mai elvetemült utódaik is azért függesz-
tik fel a kínzás folyamatát, szüneteltetik egy kis időre, hogy a kegyelmi transzállapot megszakadjon, és 
tovább kínlódjon a kínzott.

A test gyötrése során kínhalált halt emberek, mártírok, szentek mágikus szintű továbbélésére, gyógyító 
csodáik értelmezéséhez Klaniczay Gábortól idézek, Elgyötört test és megtépett ruha című munkájából: 
„A mártír épp azáltal képes arra, hogy túlvilági eszközökkel enyhítse mások földi szenvedését, mert saját 
maga már elszenvedte és hősiesen kiállta a gonosz hatalom által rá mért kínhalált. Mindez, mint Peter 
Brown rámutatott a szentkultuszról szóló remek könyvében, nagyon emlékeztet a sámánok beavatásához 
fűződő legendákhoz.”

Az kétségtelen, hogy az emberiség kultúrtörténetében az idővonalon visszafelé haladva, a valós 
szakrális megtapasztalásokat igénylő munkában nem lehet mismásolni, megfelelni a kimondott vagy 
kimondatlan szabályoknak. Az elutasítások, tiltakozások, megkérdőjelezések egyik oka lehet, hogy 
ténylegesen túllépem az elfogadott normákat, mintegy kizökkentve a berögzült sémákat, és újragondo-
lásra próbálom ösztökélni a közönséget. Közéjük tartozik az 1996-os québeci Performance ET Multi me-
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zacskó, amelyben húga bőrdarabkái vigyáznak rá. Ez a szeretet mágiája.
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Hasonlót valósítottam meg a 2005-ben Szentendrén, a VII. Nemzetközi Kis Magyar Performance és 
Nehéz Zenei Fesztiválon a BMZ+TSZ A GYŰRŰ című munkában. A rituálé során több kultúra alapjára 
építettem a művem. Magyarországon az uralkodó kulturális etikát a judeánus kereszténység tradíciói és 
dogmái határozzák meg. Nem érzem úgy, hogy az ázsiai, sámánista és menden indián rituáléelemekkel 
körbeágyazott rituális, felajánló metélkedés, a szeretetmágia ilyen típusú alkalmazása a dogmák és el-
különülés béklyójától mentes kultúrkörökben ilyen vihart váltott volna ki. Az előadás elején és végén is 
több formában próbáltam megértetni, hogy senki vallási önérzetét nem kívánom megsérteni, ha mégis 
úgy érzik, hogy megbántottam volna őket, akkor fogadják el bocsánatkérésemet. Tudomásul kell venni, 
hogy kultúrgyökereink többrétegűek. A nemzetösszetevők mellett van egy ősi közös kultúramagunk, ősi 
„vallásunk”, amit nemzetközileg sámánizmusnak neveznek, s ennek elemei minden később kialakult 
vallásban megtalálhatók. Ha ehhez az ősi misztériumhoz nyúlok, akkor sem felejthetem el, hogy milyen 

kultúrkörben születtem, szocializálódtam, és hol gyakorlom a rituálékat. Nem megkülönböztetem, elvá-
lasztom a népek kulturális, vallási momentumait, hanem igyekszem megmutatni ezen népi vallási hagya-
tékok és gyakorlatok közös eredetét. Ezért nem kerülhetem ki a héber, a judeánus keresztény, a bizánci 
ortodox és más vallási kultuszok szertartáselemeire történő utalást sem. Európai kultúrközegben a má-
gikus cselekedet nagyrészt valami okkult, a sötét erőkhöz nyúló varázslatot, praktikát jelent, pedig 
a természeti népeknél, közösségeknél leginkább használatos mágikus cselekedetek nem öncélúak, ha-
nem a mások vagy a közösség jobbítását, gyógyulását szolgálják. Ennek legfőbb eszköze az alázat és az 
élet szeretete, tisztelete. Az önmagunkból történő áldozás felajánlás motívumát megtalálhatjuk a Fehér-
lófia-típusú mesékben, de az önmaga véréből gyermekeit etető pelikán is egy kiemelkedő jelkép, nem 
beszélve Jézus személyéről, aki a keresztény hit szerint az életét adta az emberiség megváltásáért.

Hasonló „ijedtséget” váltott ki az 1997-ben útjára indított BMZ Hungarian Artangel Skin@uction for 
sale! című önálló kiállításom a budapesti Duna Galériában. Nem kívánom ezt a több összetevőből álló, 
Emberbőr-árverés néven elhíresült munkámat elemezni. Az eredeti témakörhöz igazodva inkább a per-
formanszművészetből az új-sámánizmus irányába történő elmozdulásom, a mesterségesen előidézett 
szituációk során szerzett tapasztalatokra koncentrálnék. Ebben az estben a kérésemre a karomból a kel-
leténél nagyobb bőrfelületet távolított el a plasztikai sebész, mint amekkora elérzéstelenítésre került, így 
az elevenen nyúzás élményét is megtapasztaltam. Itt éltem át először azt az édes mámort, amit a szer-
vezetünk kémiai laborja indít el a fájdalomérzet eltompítására. A termelődő és felszabaduló boldogság-
hormonok semmihez nem hasonlítható édes érzetet keltenek a szájban, az illatok is mennyeiek, minden 
olyan szép.

2000 környékén tanyára költöztünk, figyelmem a természetben található anyagokra, formákra irá-
nyult, megérintett a „szerves kultúra”, egyre több, a sámánizmussal kapcsolatos könyv talált meg, a külön-
böző sámánszertartások és -beavatások, valamint saját korábbi performanszaim között elemi hasonlósá-
gokat fedeztem fel. Ez a ráébredés gyökeresen megváltoztatta művészethez fűződő viszonyomat. Sturcz 
János művészettörténésztől idézek: „Baji Miklós Zoltán olyan művész, akit nem érdekel a művészet maga. 
Legalábbis nem önmagában, önmaga kedvéért. Számára a művészet nem cél, hanem eszköz, elsődlegesen 
spirituális-szakrális, kisebb részben társadalmi-politikai célok elérésének, kinyilvánításának eszköze.”

Többen többféleképpen rákérdeztek már, hogy mi köze a performanszművészetnek a sámánizmushoz. 
Úgy általában nem tudom: mint ahogy már utaltam rá, a testművészettel foglalkozó performanszművészek 
nagy része valami ősi katarzist keres, szeretné megtapasztalni a léten túlit. A hiteles előadó ténylegesen 
átél, megtapasztal valamit, ami ott lebeg a létezés és a megsemmisülés határán. Transzba kerül, átlép az 
anyagi léten, médiummá válik. A kilencvenes években ezt így fogalmaztam meg: előadásaim során én 
vagyok a szertartást vezető áldozópap és maga az áldozat. Mindig is a transzcendenst kereső, a szakrali-
tást körüljáró performanszokat valósítottam meg. Műveimbe beépítettem a különböző vallások szertartás-
vezetőinek liturgikus mozdulati elemeit, keverve jóga- és csikunggyakorlatokkal. Kidolgoztam egy mód-
szert, amely a modern technikai eszközöket is igénybe veszi a test mint médium felerősítése érdekében. 
Előadásaim kilépnek a jelenvalóság idejéből, egy ismeretlen kort teremtenek meg, egyszóval archaizálnak. 
Megtaláltam az úgynevezett „művészetek” gyökerét a vallások ősmagjában, a sámánizmusban. A sámán 
az első pap, az első orvos, az első botanikus, az első kémikus, az első csillagász, az első meteorológus, az Angyali asszimiláció 2, Quebec, Performance Et Multimedia Festival; fotó: Litkei Zsolt, 1996
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első színész, az első zenész, az első táncos, az első költő, az első mesélő, az első író, az első rajzoló, az 
első festő, az első szobrász, az első performanszművész, az első intermédia-művész.

TÉNYLEGES PARADIGMAVÁLTÁS

Az általam szervezett 2003-as VII. Csalánleves Nemzetközi Művészeti Fesztiválon megvalósítottam egy 
többszereplős, komoly hang- és fénytechnikát, vetítést igénylő munkát ARRITMYA GRUPP címmel, amely-
ben szakítottam az angyal imágóval, és átformálódtam természetazonos tudatú sámánná.

Az előadásban szerepelt mind a két vénámba kötött nyitható-zárható vezeték. Nagyon nehezen indult 
el a vérem, két félliteres coca-colás poharat kívántunk vele megtölteni, de csak az egyikbe sikerült három 
decit engedni. Itt ismét elindult velem egy folyamat, ismét láttam magam kívülről. A mű második részé-
ben sámánként, pénisztokot és fejdíszt viselve visszatértem, és egy feszültség alatt lévő rezsón növényeket 
füstöltem el, lobbantottam lángra, az izzó rezsólapon mézet és pálinkát is áldoztam. Az előadás kezde-
tétől egy a rezsókorongra helyezett testbélyegzőt is felizzítottam, amit a szívem fölött a mellkasomba 
nyomtam. Valószínűleg a bélyegző túlhevült, és én a kelleténél jobban a testembe nyomtam a billogot, 
a lényeg az, hogy a teljes hámréteget kiégettem magamból. A seb elfertőződött, már másnap, fényes nap-
pal is irányíthatatlan vízióim voltak. Két világot érzékeltem egyszerre, oly erősen, hogy az autóval meg 
kellett állnom, mert olykor a „másik valóság“ felülírta a normál érzékelhetőt. Fényes nappal is szélsősé-
ges érzelmi hullámokon mentem keresztül, folyt a könnyem, nevettem stb. Éjszaka feküdtem az ágy 
tetején, úgy reszkettem, hogy pattogott a testem az ágyon, miközben szakad rólam a víz. Az ágyon fekve, 
nyitott szemmel is vízióim voltak. A fülemben éreztem vérem lüktetését, mint egy hatalmas sámándob 
hangját, rezgését. Egy vörös sas érkezett hozzám, amely lángban oldódott fel velem együtt. Négy éjszakán 
át ugyan ez a kép jött, majd a negyediken a sassal, a sasban repültem egy indián tanyára, ahol egy öreg-
asszony fiának szólított. A valódi fia, egy gyanakvó harcos nem nézte jó szemmel az érkezésem. Többször 
megpróbált megölni késsel, dárdával, de megúsztam. Ez a félálomban jelentkező álom minden éjszaka 
folytatódott. Időközben már nappal is tanított az öregasszony, aki olykor növény-, fa-, állatalakot is vál-
tott. Az indián testvér megbékült. Kiderült, ő a Vörös Sas, az első totem- vagy erőállatom. Szerencsére 
a tanyán nem érintkeztem emberekkel, a feleségem pedig jól tolerálta sámánná válásom első állomását. 
Egyetlen külső bizalmasommal, Erdősi Géza barátommal folyamatosan megosztottam átélt élményeimet, 
Géza pedig mesélt Dr. Nagy Imre művészettörténésznek, síkságiindián-kutatónak a velem történtekről.

Imre érdeklődését felkeltette mindez, és az első, konkrétan mágikus (feleségem méhét megerősítet-
tem, fiam asztmáját elvettem) és gyógyító célzatú „performanszomon” tiszteletét tette.

Ez a munka az In memoriam Matild és gyermekei I. II. III. Misztikultikus performansz trilógia címet 
viseli. Nagy Imre egy, az Új Művészet folyóiratban publikált cikkben elemezte, amit látott. Írása záradékát 
idézném: „Elteríti végül a bőrt, odahívja Máté fiát, és utasítja, hogy feküdjön végig az állatbőrön. Rituális 
mozdulatok hosszú sora és láncolata következik, melyet dobok szabályos ütemű ritmusa oszt meghatáro-
zott szakaszokra. Útjuk hosszú és küzdelmes odalent az alsó világban. Dobok hangján utaznak, dobok 
segítségével gyógyítanak és gyógyulnak. Kiszívja fia testéből a kórt, és félreköpi. Útjuk hosszú és küzdel-

mes odalent az alsó világban a visszavezető úton is. Amikor visszatérnek a rendezett világ megszentelt 
körébe, a világok határán segédkező segítők fényrészecskéket osztanak szét a nézők között, hogy a jóság, 
tisztaság és fény azonmód térjen vissza a földre, ahogyan a lelkek erői szétterjedtek a világmindenségben. 
Ott állunk lélegzet-visszafojtva a szertartás végén, s döbbenetünkből csak az zökkent ki bennünket, hogy 
néhányan zavarukat tapssal leplezik. Hiába, nem vagyunk archaikus közösség, s a mase-tanyai miszté-
riumjáték nézői sem azok. A látottak magyarázataként szinte ösztönösen Jonathan Horwitz sámándefi-
níciója jut eszünkbe: »Sámán az a személy, aki akaratlagosan képes a tudatállapotát megváltoztatni, 
hogy a nem átlagos valóságba tegyen utazást, ahol szellemsegítőkkel és tanítókkal veszi fel a kapcsolatot 
abból a célból, hogy erőhöz és tudáshoz jusson, amellyel a hétköznapi valóságba visszatérve saját hasz-
nára, vagy mások megsegítésére tevékenykedik.« Igen, ennek a misztériumnak voltunk három estén át 
a szemtanúi.”

Innentől kezdve nagyon sok dolog megváltozott bennem. Nagy Imre javaslatára több új könyvet ismer-
tem meg. Az új sámántechnikák szempontjából az egyik legfontosabbnak Michael Harner A sámán útja 
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első színész, az első zenész, az első táncos, az első költő, az első mesélő, az első író, az első rajzoló, az 
első festő, az első szobrász, az első performanszművész, az első intermédia-művész.

TÉNYLEGES PARADIGMAVÁLTÁS

Az általam szervezett 2003-as VII. Csalánleves Nemzetközi Művészeti Fesztiválon megvalósítottam egy 
többszereplős, komoly hang- és fénytechnikát, vetítést igénylő munkát ARRITMYA GRUPP címmel, amely-
ben szakítottam az angyal imágóval, és átformálódtam természetazonos tudatú sámánná.
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tétől egy a rezsókorongra helyezett testbélyegzőt is felizzítottam, amit a szívem fölött a mellkasomba 
nyomtam. Valószínűleg a bélyegző túlhevült, és én a kelleténél jobban a testembe nyomtam a billogot, 
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pal is irányíthatatlan vízióim voltak. Két világot érzékeltem egyszerre, oly erősen, hogy az autóval meg 
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néhányan zavarukat tapssal leplezik. Hiába, nem vagyunk archaikus közösség, s a mase-tanyai miszté-
riumjáték nézői sem azok. A látottak magyarázataként szinte ösztönösen Jonathan Horwitz sámándefi-
níciója jut eszünkbe: »Sámán az a személy, aki akaratlagosan képes a tudatállapotát megváltoztatni, 
hogy a nem átlagos valóságba tegyen utazást, ahol szellemsegítőkkel és tanítókkal veszi fel a kapcsolatot 
abból a célból, hogy erőhöz és tudáshoz jusson, amellyel a hétköznapi valóságba visszatérve saját hasz-
nára, vagy mások megsegítésére tevékenykedik.« Igen, ennek a misztériumnak voltunk három estén át 
a szemtanúi.”
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FALUDI ÁDÁM

Mindenki hős, aki a saját ütemére jár

Nagy Zopán próza •  vers •  esszé •  montázs című kötetéről*

HA

Ha Azaki Nemazaki HaHa világából bicikliztünk éppen ki, nagy vizesnyolcasokat hagyva magunk mögött, 
önkéntelenül adódik a fenti választás és megoldás lehetősége. Bolyongásunk a próza • vers • esszé • mon-
tázs című könyvben arra késztet, hogy a benne felbukkanó alkotók – népes és egyben rokoni szálakkal 
rendesen összeszőtt társasága – megidézésének gyakorlata miatt Bob Dylan megállapítását illesszük ide 
címként: Mindenki hős, aki a saját ütemére jár. Dylant mindennemű bizonytalankodás nélkül engedjük 
be ebbe az igazán nemes körbe, nem lóg ki onnan, legfeljebb a sála. Épp pingál valamit azzal a kezével, 
amit egy évszázaddal ezelőtt hordott Párizsban, és egy költeményt forgat szupernyolcasával hatvanhárom-
ban a fejében. Jó alkotó, jó felforgatókönyv-író. Mint mindenki, aki a saját ütemére jár, és játék közben 
enyhén előrebiccenti a fejét. Aki nem így jár el, hiába a hajtóanyag, a szikra hiányzik, nincs gyújtás. Létezik 
egy újabb valaki a többiek között, aki nem létezik. Nem létezik mint alkotó, mint teremtőerő. 

Azaki Nemazaki a saját ütemére jár. És enyhén előrebiccenti a fejét játék közben. Azaki Nemazaki 
magyar megfelelője Nagy Zopán. Nagy Zopán igazán jó és különleges játékos, de ezt nem ő állítja magáról, 
elhárítván a kor napi gyakorlatának kézenfekvő ajánlatát ezzel a gazdaságtalan gesztussal. Ezt én állítom 
róla, miután mostani kötetén kívül több kompozíciójával is találkozhattam már, beleértve fotogramjait, 
költeményeit, prózáit vagy Azaki Nemazaki performansznak nevezett megnyilvánulásait. 

[ZÁRÓJEL

Elnézést kedves Mester, performurmanszkot kellett volna írnom, tekintettel az ön elméjére és agyafúrt-
ságának háttérben vihorászó koboldjára. De képzelje csak el! Tételezzük fel, hogy valaki beleolvas ebbe 
az ön stílusának kaméleonjaként képződő írásba, és performansz helyett per/murmanszkot betűz ki 
sokadjára. Minden valószínűség szerint lapoz egyet, avagy többet, csak minél messzebbre jusson ettől 
a helytől. Jaj, szóvicc! Meneküljünk! És ez a legenyhébb változat. Ha Hrabal úr megállapítását érvényes-
nek fogadjuk el, ez nem is lenne olyan nagy baj, már ami az író–olvasó viszonyt illeti: a valamire való 

* NAGY Zopán: próza • vers • esszé • montázs (Válogatott írások), Magyar Műhely, Budapest, 2012.

című munkája bizonyult. Döbbenetes volt számomra látni, hogy lázálmaimban majdnem teljesen hasonló 
gyógyító technikákat tanultam az öreg indián asszonytól, majd fiától is, aki sokáig mint a legfontosabb 
szellemsegítőm egyengette utamat. Egyre kevesebb peformanszot és egyre több közönség nélküli szer-
tartást hajtottam végre. Ha performanszra meghívást kaptam, akkor olyan konkrét feladatot építettem be 
a munkámba, amelynek során a közönség megérezheti a sámánizmus jelenlétét. Ilyen volt többek között 
a BMZ/No 1/11092001& Holtpont II. (Ludwig Múzeum, Budapest, 2004); a BMZ/No 1/11092001& Holtpont 
II. (Nyílt Tér Élő Művészeti Fesztivál, kiszsinagóga, Eger); a G.M. Keresése és az Oltár című kiállítás, a Di-
csőség a Szenteknek című performansz (Eger, kiszsinagóga, 2007), valamint a BMZ+TSZ+SZR Dicsőség 
a Szenteknek II. performansz (Miskolc, OTP-székház).

A munkák fogadtatása megerősített abban a szándékomban, hogy konkrét, gyógyítási célzatú szertar-
tásokat is a szélesebb közönség elé tárjak, és a jelenlétében végezzek sámánmunkát az előadói térben. 
Két ilyen konkrét munka valósult meg Egerben: az Összekapcsolódás 2011 nyarán (Múzeumok Éjszakája, 
Eger, kiszsinagóga, 2011) és az Art-Alom Feszten az Agyarritmiha.

A különbség a „nem tudatos” intuitív testművészeti és a sámántechnikákat alkalmazó munkák között 
főleg abban nyilvánul meg, hogy a gyötrelem által előidézett transzállapotok csak a gyötrelem fenntar-
tásának idejéig vagy a halál bekövetkeztéig tarthatók fenn. Nem alkotó jellegűek, inkább destruktívak, 
önfeláldozóak, negatív irányúak. Az archaikus és az új-sámán technikák alkalmazásával előidézett tudat-
váltások a gyakorló akaratának megfelelően szabályozhatók. A hétköznapi tudatból a sámántudatba 
történő oda-vissza váltás megfelelő tapasztalati tudásszint elérése után egy-egy munka közben folyama-
tosan megtörténhet. Sőt ez esetben a fizikai fájdalom és a maradandó sérülés – a transz közben meg-
látogatott világokban szerzett sebesülésektől, mágikus tüskéktől, ragadványoktól, szennyeződésektől 
eltekintve – teljes mértékben kiiktathatók. Céljukat és eredményüket tekintve építő jellegűek, konstruk-
tívak, pozitív irányúak. Egy nagyon fontos dolgot ne felejtsünk el: a két irány nem válik el egymástól, hisz’ 
a testművészeti munkáim előképzései, beavatószintjei a későbbi sámánisztikus tevékenységnek.

Szombaty Bálint velem készült interjújából idézek: „A performanszok megtapasztalásai egyenesen 
vezettek vissza a sámánizmus irányába. Addig kopogtattam a kapun, míg egyszercsak átrántottak rajta. 
Több elhívásom volt, amelyeket nehezen éltem túl, minden egyes elhívás és túlélés, újjáépülés után tá-
gultak spirituális lehetőségeim. Kéréseim eljutnak a »címzettekhez«, súlyos betegeken lehetett, lehet így 
segíteni. A gyógyító szeretetszertartásokat leginkább itt hajtom végre a tanyánk udvarán kialakított 
gyógyítóhelyeken. Kiállítóteremben is építettem már gyógyítókápolnát, ahol szerdánként foglalkoztunk 
a gyógyulásra várókkal. Egerben végrehajtott két legutóbbi performanszom is konkrét személyek gyógyu-
lása érdekében felajánlott munka volt. Ez az én utam. Amúgy meg a család, a gyermekek és a feleségem 
az én »Egyházam«, s az otthonunk a templomom.”


