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Provokatív m�vek, 
emléknyomok

Csáky Marianne-t1 a kilencvenes évek közepén ismertem meg, amikor a Bartók 

32 Galériát vezettem, és � (Marianne helyett) M. C., illetve M. Caliban néven je-

lent meg a nyilvánosság el�tt. Ekkor már ismertem Lakoma 1 cím� szobrát, és 

olvastam A naspolyáról, a farkasról és a szexr�l (Az Androgün) cím� esszéjét,2 

de mit sem tudtam M. C.-r�l, illetve M. Calibanról. Nem tudtam, hogy férfi t vagy 

n�t fed e rejtélyes név, mindenesetre a szoborra – mint egy kannibalisztikus 

lakoma furcsa maradványára – borzongással gondoltam, mely borzongást, 

ha enyhítette is a megértés, amelyhez M. Caliban okos szövege közelebb vitt, 

visszaállította a szerz� neve és neme körüli zavarom. (Hiába kellemetlen már 

ez most nekem, e tekintetben pontosan beillettem a sztereotipikus képletbe, 

azaz engem is piszkált, hogy nem tudtam a szerz�t neme szerint besorolni.) 

Hogy miért vette fel épp Shakespeare A vihar c. drámája „vad és formátlan rab-

szolgájának” nevét, arra ugyan nincs egzakt magyarázat, mindazonáltal maga 

Csáky derít rá fényt egyik fi lmkritikájában: „A nyelv csak arról tud beszélni, hogy 

valami milyen. Az az, ami nem közvetíthet�, nem vezet bel�le kifelé út. Az az, 

ami nyelve Caliban nyelve, a nem-nyelv nyelv (amit Wittgenstein privát nyelvnek 

mond), vagyis az önmagába zártság. Caliban az a részünk, amelyik nem jelen-

het meg a nyelvben, az � rabszolgasága a tágabb értelemben vett nyelvbe való 

zártság.”3 A Caliban név tehát Csáky kívülállását volt hivatott jelölni, nemcsak 

nemének eltüntetése volt a célja. Bár tagja volt a Fiatal Képz�m�vészek Stú-

diójának, úgy érezte, ufónak nézik, más nyelvet beszél, mint a többiek. Miköz-

ben kortárs m�vészetet m�velt, saját érzékenységét követve – valahogy mégis 

mindig meghökkentette még kortársait is –, eltért még a fi atalok csöppet sem 

rögzített m�vészeti kánonjaitól is.

Csáky M. Caliban azzal a kéréssel keresett meg, hogy egyik munkáját (La-

koma 2, 1991) a galériában szeretné lefotóztatni, mivel az olyan nagy – állította 

határozottan –, hogy fotózásra csak ebben a teremben kerülhet sor. Ugyan nem 

túl egyszer� két kiállítás közt erre id�t találni, amikor különböz� m�vészekkel 

kiállítást bontunk, majd építünk, és Sulyok Miklóssal, a  fotóssal is egyeztetni 

kell, de végül sikerült. Amikor Csáky bejött a galériába ötméteres munkájának 

kíséretében, egy a calibánság legkisebb jele nélküli, velem körülbelül egykorú, 

azonos nem�, álláspontját világosan képvisel� emberként mutatkozott be. Et-

t�l fogva – amikor túl voltam az els�dleges szenzuális kavarodáson – kezdett 

jobban érdekelni mindaz, amivel foglalkozik, és kezdtem munkáit nyomon 

követni. Ekkoriban készítette és állította ki nagyméret� deszkákra festett és 

1 Csáky Marianne 1959-ben született Budapesten, jelenleg Brüsszelben és Budapesten él és 

dolgozik.
2 Balkon, 1995/9. 36–39.
3 Csáky M. Caliban, Az eltörhetetlen pálca. Greenaway, Jarman, Prospero, Filmvilág, 1992/7. 

16–21.
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deszkákba faragott meztelen alakjait. Ezek az olykor installációvá összeálló 

képek a legritkábban reprezentálnak teljes alakokat, rajtuk elidegenít� módon 

sápadt, zöldes testszín� fragmentumok jelennek meg. A testrészek kavarodá-

sa a különböz� képeken természetesen nem egyformán szexuális tartalmú, 

a gyermeki ártatlan lebegést�l a hard pornóig terjed az ikonográfi a. Megdöb-

bent� a homoerotikus jelenetek népi fafaragó stílusú el�adása – a szobrokon, 

akárcsak azok különböz� vizuális nyelveken való megjelenítése festményeken, 

amint egymásra vetített motívumokként képeznek térszerkezeteket. Az eltér� 

szemantikájú jelek – rétegzésük által egy képben, illetve térbeli elrendezésük 

egy kiállításon – bonyolult szintaxist hoznak létre. Ezzel az 1997-ig folytatott 

tematikával, ugyanakkor egyáltalán nem közönséges szituációkba ágyazott 

képeivel és tárgyaival Csáky nem a pornográf képeket fogyasztók vizuális kul-

túrájába kívánt illeszkedni, hanem az identitás határaira és annak kulturális-tár-

sadalmi összetev�ire szándékozott rákérdezni.

Provokatív m�veivel egy id�ben azonban Caliban egészen más jelleg� alko-

tásokat is létrehozott: nagyapja közel hatvanéves fotónegatívjait használta fel. 

Azokról alig nagyobb pozitív képeket készített, és e kis fotográfi ákat mintegy 

18x24 cm-es fotópapírokon rajzolta-gondolta tovább – amelyek egy gyermek-

kori idilli világ képi töredékeinek, emléknyomainak látszanak.

Aztán Marianne elt�nt a budapesti m�vészeti szcéna látóteréb�l. Azaz több 

távol-keleti utazást tett – tanulmányutakat és munkautakat Kínába és Koreába. 

Amikor nyolc évvel kés�bb – és ez hosszú id� a mai kortárs m�vészet id�számí-

tása szerint – újból egyéni kiállítást rendezett Budapesten (ekkor már Marianne 

névvel), akkor is meglepte közönségét hatalmas b�rdomborításos „függönyé-

vel” és térbe akasztott m�gyantából öntött kéziszerszám-gy�jteményével. Szo-

katlan volt a b�r mint anyag a kortárs magyar kontextusban, a magas kultúra 

szofi sztikált, elanyagtalanító tendenciái közt ugyanis a b�r mint m�vészi anyag 

zavaróan hat a maga valóságos testközeliségével, materialitásával. De az is za-

varba ejt� volt, hogy nem látszott ezeken a munkákon semmiféle „kelet-ázsiai” 

hatás. Pontosabban, a sztereotípiák ezúttal sem szolgáltak útmutatással. Leg-

kevésbé az egzotizmus és a „távolság” kérdésében. A „hatás”, az otthontól való 

fi zikai távolság, a trendiségt�l (és a kortárs magyar életvalóság fi zikai érzetét�l) 

való távolság egyfajta rálátást segített el�, ugyanakkor a m�vész a saját életé-

ben nagyon is jelen volt – kétségeivel, kereséseivel, tanulásaival. És a (térbeli, 

a kilométerekben mérhet�) távolság valamilyen saját közelség megteremtését 

csalta ki: a b�r falvéd�n Csáky gyerekkori emlékei jelennek meg fotók átírá-

sával, a  szerszámok pedig nagyapja b�rfeldolgozó szerszámainak öntvényei 

– valamennyi a családjához, múltjához való köt�dés emléktárgya.

2007 körül Csáky különböz� montázsokat és kollázsokat kezdett készíteni; 

fi lmez, fényképez és animál, a  legkülönfélébb képi forrásokat és technikákat 

alkalmazza azóta is; régi családi fotókba varr selyemb�l árnyalakokat; rajzol, 

bet�szobrokat helyez el a Jangce partján, és bet�szobrait szerszámszobraival 

döfi  át. Valamennyi m� id�hidakat képez vagy hatalmas távolságokat köt össze, 

átszínezve a kortárs m�vészet földrajzát, miközben nagyon is bens�ségesek, 

olykor melankolikusak. A  személyes történések, tapasztalatok és az egyéni 

sors által áthangolt több ezer éves kérdéseket tesznek fel újra hovatartozásról, 

magányról, veszteségr�l, gyászról. Marianne 2011-ben kért meg, hogy nyissam 
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meg két kiállítását, egyik az Álmodd az álmomat cím�, akkor új sorozatának 

képein alapult, a  másik egy miniat�r, vissza-, illetve áttekint� kiállítás volt. 

Ekkor kezdtem komolyan foglalkozni m�vészetével, és merült fel a könyv, az 

eddigi életm�vét feldolgozó kismonográfi a ötlete.

Nagyon röviden, ennyi kiegészítésem maradt.

Tatai Erzsébet

Marianne Csáky – Csáky Marianne, 
Erzsébet Tatai – Tatai Erzsébet

Kedves Zsóka! Igazi meglepetést szereztél könyveddel. Olyannyira, hogy el�-

ször a tantusz leesni sem akart. (A Koronczi-könyvre s bemutatójára gondol-

tam, megfeledkezve arról, hogy Csáky Marianne-odról már írtam is ezt-azt va-

lamikor.) Bocsánat, Marianne Csákydról. Így könnyebb ugyan a név ragozása, 

mégsem vagyok elragadtatva t�le. Ezt egyáltalán nem a könyvben írtakra ér-

tem. Újból végiglapoztam, bele-beleolvastam, s egyre inkább földerengett em-

lékezetemben mondanivalója és ennek el�adása. („Mindvégig jól fogalmazott 

és dokumentált írás. Határozottan érdekes.”) Különösen így, hogy állításainak 

tárgyát, a képeket-szobrokat is láthatom. Mindezeknek a jellemz�knek a köny-

vészeti kiállítását azonban nem mindig értem. Némi szándékokat persze igen, 

sejtek, ezekkel némelykor egyet is tudok érteni, máskor fenntartásaim er�seb-

bek. Ha a könyvet mint m�tárgyat veszem, éppúgy, mint amikor a könyvre mint 

konstrukcióra tekintek.

Megpróbálom röviden (minél rövidebben) érveimet felsorakoztatni. A könyv 

mint m�tárgy. Észrevétel témája csak azért lehet, mert látom a rá irányuló 

szándékot. A kivitel igényességét, a m�nyomó papír szépségét, a f�zött gerinc 

füzeteinek rendjét – s mégis félúton találom magam. Papírborítás. Ez ekkora 

súlyt nem bír el. Nem merem kihajtani a könyvet. Két kézzel kell fognom, hogy 

szét ne törjem a gerincét. S közben még lapozgatnom és olvasnom is kelle-

ne, minduntalan ingázva a könyvvégi magyar szöveg és a könyv eleji angolba 

applikált képek között. S  itt van a tipográfi a is. A  talp nélküli, önmagukban 

nagyon is szép és/mert egyszer� (Arial?, Lucida Sans Unicode?) bet�k – de 

értelmükért valósággal birkóznom kell a kötettel. Nehezen olvashatók, különö-

sen a fényes papíron. Ennél sokkal használhatóbb lenne akár egy „közhelyes” 

Times New Roman is. Tapasztalnom kell mindezt, s közben azt is gondolom, 

hogy hiányzott a kiadáshoz legalább félmilliócska. A keményborításhoz s a csak 

vele kivitelezhet�, hagyományosan oly magától értet�d� ragasztás nélküli ge-

rinckötéshez. Ennyire súlyos (és fajsúlyos!) könyv ilyet érdemelt volna. És nem 

is csak a látvány érdekében. A használatéban. Hogyha kinyitom és leteszem az 

asztalra, megálljon az éppen aktuális oldalaknál. Hogy lapjai ne egérfogóként 

csapódjanak össze.
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A  könyv konstrukciója. (A  könyvé, s  nem a kéz- vagy gépiraté!) A  könyv 

szép, a konstrukciója meglep�. Tapasztalatilag és fogalmilag egyaránt. Meg-

hökkentett már a címével is. Marianne Csáky? Erzsébet Tatai? Hát nem ma-

gyarok „ezek”? Aztán látom ám, hogy angol nyelv� a kiadvány (a hátsó borító 

szövege erre utal). S érteni vélem a címadást. De nyomban azt is észreveszem 

(ám), hogy kétnyelv� a kötet. S hogy az MTA BTK Nemzetközi Jelenlét Er�sítése 

program támogatásával készült. De csak a fordítása. A könyvet magát, meg-

írását és kiadását az NKA (a Nemzeti Kulturális Alap) támogatta. Magyarországi 

közalapítványok. Ha ezeket veszem, mindenképpen a magyar szöveget képze-

lem el�re. A magam hitvallása szerint. Elvégre magyar szellemi terméket kínál 

magyar és nemzetközi (s nem nemzetek fölötti) használatra. A vonalkód fölött 

a forintban és euróban történ� ármegjelölés sorrendje legalábbis ez utóbbit 

sejteti. A szövegelrendezés ennek éppen a fordítottja: el�bb az angol, s csak 

utána a magyar szöveg. Ráadásul az angollal ellentétben ez képek és díszes 

bels� címoldalak nélkül. Mintha csak rezüméje lenne az egyébként angol nyel-

v� könyvnek. Ennyit pusztán érzékszervek által is azonnal észreveszek. Egy 

kicsit kés�bb úszik be a fogalmi jelentés. Szép-szép, de meghökkent� kiállítású 

kötet. Minden tekintetben (m�tárgyként és könyvkonstrukcióként egyaránt). 

Rálicitál a szépség fogalmára. Többre tör annál. Egyenesen a megjelen/ít/és 

ideájára. (Még akkor is, ha nem mindenben tökéletesen.) Koncept-neokoncept 

art? A manierizmus értékfelfogása viszonyult valahogy így a reneszánszéhoz: 

az utóbbi a szépség, az el�bbi a meghökkentés jegyében. Neomanierizmus? 

Felfogom. S elejtem.

Végül, kedves Zsóka, engedd meg, hogy valamit kismonográfi ád tartal-

mával kapcsolatban is fölvessek. Végre. Nagyon érdekesnek találom könyved 

gender húzását. Gondolom, nem kell feministának lennem ahhoz, hogy kér-

déséhez a magam gondolatait társíthassam. Mert err�l is eszembe jutott egy 

s más. Az androgünia kapcsán. A könyv III. fejezete (Symposium) egyenesen 

err�l szól. Alapvet�en Platónra utalva. S persze még másokra (egy kicsit utá-

nanéztem forrásaidnak: Jungra, Virginia Woolfra, Hamvas Bélára, Weöres Sán-

dorra, s még fi lmekre is – Fellini Satyriconjára s Jancsó Miklós Magánb�nök, 

közerkölcsök cím� alkotására). A  „kétnem�ség” fogalmát többnyire Platóntól 

eredeztetik (ahogy írod is: A  lakoma, 189c–192e), s nála leginkább (ha nem 

is kizárólagosan) ezzel kapcsolatban, és ennek ürügyén is a férfi ak tulajdon-

ságai és viszonyai kerülnek el�térbe. Egyáltalán nem véletlenül, elvégre � egy 

ízig-vérig patriarchális társadalom képvisel�je volt. Mindent a férfi  szemüvegén 

át nézett. (Tudom, anakronizmus e kifejezés itt, de vedd a következ�t: egyik 

volt tanítványom dolgozatában a Kalevala valamely szerepl�jér�l ezt olvastam: 

„Egy medve szemüvegén át nézte a világot.”) Mi tehát, úgy t�nik, Platón nem 

létez� szemüvegén (át nézzük).

A  lakoma idézett helyén Arisztophanész beszél, nem tévedés, a  három 

nemr�l: eredetileg ugyanis a férfi  és n� mellett férfi -n� is létezett. Ezek mind-

egyike gömb alakú volt, nagyra tör�, „az istenekkel is megpróbálkoztak”, s „az 

égbe próbáltak fölmenni”. Büntetésb�l Zeusz kettéhasította �ket. „Így hát csu-

pán küls� jel szerint egész ember mindegyikünk, mert ketté vagyunk vágva, 

mint a félszegúszó halak, s most szüntelenül keresi ki-ki a maga másik felét.” 

A mítosz fantasztikuma ezen a ponton lép a korabeli valóság talajára, bemu-
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tatva az el�z�ekb�l következ� nemi viszonyok (szinte) teljes skáláját. „[A]�z 

androgünnek nevezett kétnem�b�l” lettek a heteroszexuálisok, az egykori n� 

kettévágásából a „leszboszi szeret�k”, a férfi ak kettéhasítása pedig a fi úszerel-

met eredményezte. Arisztophanész a továbbiakban leginkább ennek el�nyeit 

és érdemeit hangsúlyozza. S hogy miért mondom mindezt? Mert a nemiség 

fönti, patriarchális indítékú szemléje nem non plus ultra. Másféleképpen is el 

lehet végezni. Valahogy így. A „kétnem�nek” Platón–Arisztophanész állításával 

szemben nem csupán a „neve maradt ránk”. Azóta is létezik, méghozzá meg-

lehet�s virulenciával. Közhely, hogy a két nem az egyedfejl�dés kezdeti szaka-

szát tekintve (a pubertás korát is beleértve) megjelenésében inkább hasonlít 

egymásra, mint nem. „Kétnem�.” Androgün (ha hímivarú) s günandrin (ha n�). 

Lányos fi ú és fi ús lány. Valami hasonlót a kínaiak is kapiskáltak már, amikor 

a jin–jang fogalmát megalkották. Fekete és fehér, de mindegyik a másikból is 

részesülve valamicskét. Jung a maga animusával és animájával szintén ebben 

az irányban tájékozódott.

Az androgünia eredeti, platóni értelme itt tehát maga is kettéhasad. 

(Mintha ez is egy isten büntetése lenne, egy istené, aki immár a fogalmain-

kat akarja összezavarni.) A  mítoszi androgün mellé ugyanis most már föl 

kell vennünk az androgüniának (s vele egyenérték�ként a günandriának) az 

egyedfejl�désben jellemz� fogalmait. Ez utóbbira, a  günandria jelenségére 

b� forrásanyaggal rendelkezünk (még erre is!) Shakespeare vígjátékaiban. 

Érdemes lenne tanulmányozni �ket kifejezetten ebb�l a szempontból (is). 

Az Ahogy tetszik és a Vízkereszt valóságos kincsesbányája e jelenség költ�i 

játékának. Az Ahogy tetszik Rosalindájáról olvasom Kéry László Shakes-

peare-„összes”-ének jegyzetanyagában a következ�ket: „Rosalinda […] az 

egyik legelevenebb shakespeare-i n�-alak. Fiúsan talpraesett; helyén van a 

szíve és az esze […]. Macskaszer�en játékos, karmol is, de azt is csak játék-

ból. Színészi alakítás szempontjából szerepének különösen az a része vonzó, 

amelyben – álöltözetének megfelel�en – fi út játszik, Orlandótól [érte lángoló, 

de �t föl nem ismer� szerelmét�l – S. P.] azonban azt követeli, hogy tekintse 

és nevezze Rosalindájának. Shakespeare korában ez a fogás még egy fokkal 

játékosabb volt, az illúziókeltés még ravaszabb, hiszen Rosalinda szerepét 

a kor színházi gyakorlatának megfelel�en fi ú alakította.” Mi más ez, mint a 

nemek sokszoros helycserés támadása talán éppen a „puritán” városvezetés 

jóvoltából, amely anno a városfalakon kívülre szám�zte a színjátszást, s ezzel 

akaratlanul föl is szabadította a korra jellemz� bizonyos erkölcsi gátlások alól. 

Shakespeare zsenialitása pedig azonnal rá is csapott e lehet�ségre. A kandi 

szem� közönség igényeinek megfelel�en, most már a n�i szerepek közép-

pontba állításával.

S még mindig valamit, legvégül valami személyeset. Az egyedfejl�dés vala-

mennyi szakaszát immár a platóni frazeológiával átvilágítva. Bátran és követke-

zetesen, részesként nézve szembe velük. A günandria és androgünia részleges 

megfelelését éppúgy leltárba véve, mint a feln�ttkornak az istenek bosszújából 

ered� és olykor mégis oly vonzó kettéhasítottságát. (Egy meglett férfi nak és 

javakorabeli n�nek nemi jegyeik alapján ugyancsak látványos – néha bizony ta-

pintható! – különbségét.) S az id�sek? Ezek ambivalenciája (a nemiség motivá-

cióit illet�en is). A sors fi ntoraként? Ezt én el nem dönthetem. Döntse el alább 
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idézett versem s a Te értelmezésed. Még mindig a günandriáról-androgüniáról 

beszélek.

Öreg hölgy, vénül� pasas

Nézd, hogy dagad, elég pár év vagy évtized

s lepattan róla mind a gomb, a dús formákba vad

csontja hamar bedöf, már legföljebb vizet

zavar, ki lánykorában szép volt és fi ús

(günandria!) – hogyha e csábító csapat,

sok félénk �zsuta, vadász el�tt

vonul, fi gyeld, azért csupán, hogy egyiket

ez l�je meg, ezért fut mindahány,

de mondd, mit ér a vénül� pasas borús

kedélye, hogyha rátör még az ostoba

szeszély: l�jön csak szánandó vadat? –

nem férfi  az: hiába volt az androgünia.

A  kötethez, mindent összevetve, csak gratulálni tudok. Másképp miért is 

indított volna meg: bizonyult volna ennyire gondolatébreszt�nek? (Amennyiben 

itt – mégis? – gondolat ébredt.)
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