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Icsa Vivien Belső zajok című kiállítása az ART9 galériában 
megtekinthető

Icsa Vivien: Talált lélek
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Icsa Vivien kiállításának megnyitására
Nagyon nehéz nekem objektíven 
tekintenem Icsa Vivien munkáira, 
mert tanári szemmel nézve nagyon is 
szubjektív érzéseket támasztanak. 

Ezek az eredmények, kísérletek – erősí-
tik a szívet.

A falakon látható sorozat hemzseg 
a pompás, erős gesztusoktól, faktúrák-
tól, úgynevezett művészi véletlenek-
től, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 
– élve az ő szavaival – belenézhessünk 

kincset, amely abszolút friss megoldá-
sával kiemelkedett a többi közül. Ezt so-
sem felejtem el, pedig jó pár év eltelt az-
óta. Aztán beiratkozott, és figyelhettem 
például azt is, hogyan készül az a nagy-
szerű plakátja, amely azóta több nívós 
kiállításon is szerepelt. Tanúja voltam 
elképesztően izgalmas diplomamunkája 
létrejöttének, amelyet erős céltudatos-
sággal, példás szorgalommal és szakmai 
alázattal valósított meg. Nem mindenki 
képes erre. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, 
hogy munkáiban folyamatosan szembe-
sülhetünk az ő kis világával, amelyhez 
konzekvensen ragaszkodik, amelyben 
mindig talál grafikai témát és örömöt. 
Lubickol a technikai eszközök haszná-
latában, következetesen alkalmazza a 
kézi rajzokat, a sokszorosított grafikai 
technikákat, s mindezek szembetűnően 
egyedivé és értékessé teszik a munkáit 
akár a tervezőgrafika területén is. 

Nagyon tehetséges fiatalt ismertem 
meg közös munkánk során, öröm volt 
vele dolgozni. De ennek már lassan 
vége… a kismadárból kifejlődött sólyom 
már lelkesen készül egyedi stílusával 
szárnyat bontani – és kirepülni a világba. 

Ducki Krzysztof

„elménk leghátsó zugaiba.” Tartalmilag 
pedig elmondhatom, hogy egyben érté-
kes kordokumentum a pandémia idejé-
ről. Igen sötét korszak volt – reméljük 
beszélhetünk már múlt időben róla – és 
próbálhatjuk elfelejteni.

Vivien munkáival először 2018-ban 
találkoztam, a Metropolitan Egyetem 
által meghirdetett „Tápláléklánc” pá-
lyázatra érkezett rengeteg próbálkozás 
között. Rögtön észrevettem köztük egy 

Lelki harc, 
küzdelem 
Beszélgetés Icsa Viviennel 
Belső zaj című kiállításának 
megnyitója alkalmából

„Egy belső utazásra invitállak benne-
teket az elménk leghátsó, rejtett zuga-
iba, ahol üvöltenek sokszor az elfojtott 
gondolatok, a nem megélt érzések.” Icsa 
Vivien (BOM, 2020–) grafikusművész 
Belső zaj című kiállítása 2022. március 
22-én nyílt meg és április 8-áig látogat-
ható az ART9 galériában (1092 Buda-
pest, Ráday u. 47.). 

– Képeid nagyon meglepőek. Milyen 
technikával dolgozol?

Monotípiával készültek az alkotá-
sok. Ez egy viszonylag egyszerűen el-
sajátítható nemesgrafikai eljárás mely 
során a felfestékezett felületből veszek 
vissza részeket akár visszatörléssel, 
akár oldószer alkalmazásával vagy 
éppen kivágott elemeket helyezek el a 
képbe, mint ahogy a Talált lélek című 
képen is. Főleg az kezdett el foglalkoz-
tatni, hogy ennek a technikának mik 
a határai, milyen felületeket, textúrá-
kat lehet létrehozni, és mivel egy-egy 
munka viszonylag gyorsan elkészül-
het, ezért ebben bőven ki lehet élni ezt 
a kísérletező attitűdöt. 

– A kezek kivehető alakzatok. És a 
többi? 

A kezek illetve a madár a visszaté-
rő motívum ennél a sorozatomnál. A 

madárnál a szimbolizmusát tartottam 
elsősorban szépnek, hiszen a szabadság, 
a végtelenség és a lehetőségek jelképe a 
madár, illetve különböző kultúrák mi-
tológiáiban olvasható, hogy a madarak 
teremtik meg a kapcsolatot az emberi 
világ és a spirituális világ között. En-
nek a kapcsolatnak szerettem volna 
hangsúlyt adni az alkotásokban is: a 
fizikai és mentális; a látható, könnyen 
dekódolható elemek és az érzéki, nehe-
zen megfogalmazható részek. A lényeg 
tehát a megismerési és kísérletezési fo-
lyamaton van, így ezért kapcsolódik be 
a kéz is, mint motívum, a tapintás, ér-
zékelés jelképe, amivel a fizikai világot 
fedezzük fel, míg a többi képpel sokkal 
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A kiállítás 2022. április 8-áig tekinthető 
meg az ART9 galériában. Április 6-án 
finisszázs: 17.30-kor Icsa Vivien szere-
tettel vár mindenkit a galériában egy kis 
beszélgetésre.
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inkább lelki, belső folyamatokat szeret-
tem volna kifejezni. 

– Mit tanácsolsz, hogyan olvassuk a 
képeid?

Ezen a kérdésen sokat gondolkod-
tam, mert ezeknél a munkáimnál úgy 
érzem, hogy nem is kifejezetten magán 
az ábrázolt dolgokon van a hangsúly, ha-
nem sokkal inkább a szellemiségen, ami 
mögötte van. A kiinduló témát az elmúlt 
évek nehézségei adták: a pandémia, az 
izoláció, az ingerszegény környezet az 
én életemre is rányomta a bélyegét, és a 
mindent felemésztő negatív érzésekkel 

nem volt könnyű megküzdeni, még-
is bennem volt a vágy, hogy másokkal 
megértessem magam. Ezáltal főként arra 
a kerestem a választ, hogy a szavakkal 
nehezen kifejezhető negatív érzéseket 
meg lehet-e vizuálisan jeleníteni, és az 
adott érzéseimet megélve, felvállalva, a 
művészeten keresztül kifejezve, elindul-
hat-e egy aktív továbblépési, feldolgozási 
folyamat. Szóval a tanácsom legfőkép-
pen az lenne, hogy nyitottsággal kezdjék 
el befogadni az emberek az alkotásokat, 
itt nem konkrét elemeket kell felismerni 
vagy megtalálni, hanem egy folyamatot 
átérezni. Az én saját lelki világom egy kis 
szelete nyílik meg, de nyugodtan lehet 
mindenkinek más az egyéni interpretá-
ciója, hogy aktuálisan egy-egy műbe mit 
lát bele vagy mit érez át.  

A Budapesti Metropolitan Egyetem 
Tervezőgrafika mesterszakos hallgatója 
vagyok jelenleg. Korábban az alapszakot 
is itt végeztem szintén tervezőgrafika 
szakon, de alapvetően mindig is vonzott 
a képzőművészeti irány is. A művészeti 
munkásságomat is a képgrafika irányá-
ba kezdtem el még 2015-ben, egy okj-s 
képzés keretén belül. Később speciali-
zálódtam a számítógépes grafikára, de 
a manuális technikák iránti szeretetem 
nem hagyott alább, így abban is folya-
matosan fejlesztettem magam. A ter-
vezőgrafikai munkáimba is szeretem 
sokszor belevonni a kézzel készült gra-
fikákat, elemeket, úgy gondolom, hogy 
ez mindig egy izgalmas, egyedi vég-
eredményhez vezethet. Igazság szerint 
ezen a kreatív vonalon találtam igazán 
önmagamra és ebben érzem, hogy ki tu-
dok teljesedni.

N É V J E G Y

Belső világ 2 (20×30 monotípia)

Eltűnés (40×30 monotípia)

Halál 2 (40×30 monotípia)



Halál (40×30 monotípia)

Belső világ 3 (20×30 monotípia) Belső világ 4 (20×30 monotípia)

Belső világ (35×50 monotípia)
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Önarckép (35×50 monotípia)

Láncreakció
Csernus Mihály � Tiborcz Dániel � Egri 
Dó (Bon-BOM 2022. február) �
Horváth Eve � Nagy Tibor � Juhász 
Zoltán András (Bon-BOM 2022. március) 
� Büki Dániel � Pató Zsuzsi � Czenthe 
Anna (Bon-BOM 2022. április)

Büki Dániel,
a BOM-ból kinőtt színtársulat és 
gyermek „apukája”

– Büki Dani vagyok, 1993-ban szü-
lettem. Sokmindenről hittem, hogy a 
mindenem, de leginkább a történetek 
mesélése. Munkám szerint videókat 
készítek, cikkeket írok, hobbim szerint 
minden mást is írok. Meg most már van 
egy olyan, még nem megszokott jelzőm 
is, hogy „apuka”.

– Hogyan és mikor kerültél kapcso-
latba a BOM-mal?

A Pázmányon egyik tanárom, Andok 
Mónika mesélt róla, valahogy a hagyo-
mányos, minden egyetemhez kiküldött 
BOM meghívó kapcsán. Én nagyon lel-
kes buzgó hallgató akartam lenni a ked-
venc tanárom szemében, és jelentkeztem. 
Aztán rájöttem itt, hogy valószínűleg 
mindenki hasonló okokból jelentkezett, 
és a kapcsolódó világnézetek révén na-
gyon szoros barátságok köttettek itt.

– Mi volt a legemlékezetesebb szá-
modra a BOM-ban?

– Láttam, mások is az első befo ga-
dó tábort írták, nekem is az. Valahogy 

teljesen más hangulata volt más ha-
sonló táborokhoz képest: itt mindenki 
itt akart lenni, és azért akart itt len-
ni, mert fontos volt neki, amiről szó 
van. Minden fura szokás vagy fura 
ötlet hallgató fülekre talált. Talán a 
szarvasbőgéshallgatás volt a legmara-
dandóbb élmény arról a hétvégéről.

– Mit tartasz életed eddigi legfonto-
sabb eseményének, sikerének? 

– Életem máig legnagyobb kreatív 
alkotása a BOM-ból kinőtt színjátszó 
társulatunk Rómeó és Júlia feldolgozá-
sa. Mindig is az egyik legközhelyesebb, 
bugyuta romantikus színdarabnak 
tartottam, de a teljes átirat készíté-
se közben fülig szerelmes lettem belé, 
imádom, elmerültem benne, és nagyon 
büszke vagyok arra a teljesen alapjaiból 
újraírt szövegkönyvre, és természetesen 
az előadásokra.

– Legkedvesebb könyved, filmed, ze-
neszámod, amelyet a BOM-osoknak szí-
vesen ajánlanál.

– Könyv: Kurt Vonnegut – Ötös szá-
mú vágóhíd. Őszintén nem gondolom, 
hogy sokan ne ismernék, de az én gon-
dolataim valahogy folyton vissza-vissza 
térnek ehhez a könyvhöz. Ha jelre vártál, 
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hogy elolvasd, ez az. Vonnegut szétszórt 
emlékei a második világháborúról, a né-
met hadifogságról és Drezda bombázá-
sáról, egy különösen összetákolt science-
fiction környezetben. A pacifizmus 
klasszikusa. Film: Memories of Murder 
(2013, r. Bong Joon-ho). Elképesztően 
feszült krimi-thriller Dél-Korea első so-
rozatgyilkosáról és az utána induló haj-
száról. Természetesen a film több mint 
egy krimi, hiszen a rendező azóta ismer-
tebb stílusában itt is egy rendszerváltás-
sal küzdő országot mutat be, a vidéki és 
a városi nyomozók közös munkájának 
nehézségeit. Zeneszám: King Gizzard 
and the Lizard Wizard – Fourth Colour 
A kísérleti pszichedelikus rock kiemel-
kedő képviselőinek számomra kedvenc 
albumáról a hatalmas zárójelenet. Az 
egész album a poliritmizációval kísér-
letezik, az utolsó számban csúcsosodik, 
ahol egyszerre négy ütemben játszanak 
a különböző hangszerek, hogy időnként 
találkozzanak, aztán újra elváljanak.

– Kinek tennéd föl a BOM-ban 
ugyanezeket a kérdéseket?

– Pató Zsuzsinak. 

Pató Zsuzsi,
biológus, öntevékeny, lelkesen énekel

– Végzettségem szerint molekulá-
ris-, immun- és mikrobiológus vagyok, 
jelenleg az ELTE-n készítem a doktori-
mat, mellette egy diagnosztikai labor-
ban dolgozom, környezeti neveléssel 
foglalkozom és grafikai munkákat csi-
nálok MacokArt néven. Szeretek bicik-
livel járni, lelkesen énekelek kórusban, 
sokat beszélek, és imádom a szedret.

– Hogyan és mikor kerültél kapcso-
latba a BOM-mal?

– A biológia BSc alatt a sok termé-
szettudományos tanulnivaló mellett 
nekem nagyon hiányzott az irodalom, a 
művészet, a filozófia és bármilyen „vi-
lágmegváltó” beszélgetés. Amikor bará-
tom egyik gimnáziumi osztálytársa to-
vábbította nekünk a Műhely felhívását, 
több mint megszólítva éreztem magam, 
úgyhogy azonnal jelentkeztem. Szeren-
csére felvettek, így 2011 és 2014 között 
voltam a Műhely diákja, a szervezésben 
2012-től 2015-ig voltam aktív.

– Mi volt a legemlékezetesebb szá-
modra a BOM-ban?

– Az egyetemi éveim alatt számom-
ra a Bolyai jelentette az elsődleges kö-
zösséget, ezért nagyon sok meghatáro-
zó és jó élményem kötődik hozzá, sok 
barátot köszönhetek a Műhelynek. A 
programok közül a pannonhalmi ki-
rándulás alapjaiban hatott a gondolko-
dásomra, az erdélyi kirándulásokat a 
mai napig emlegetjük, szívesen gondo-
lok vissza minden BOCS-os szervezés-
re (különösen az általunk szervezett két 
befogadótáborra; BOCS = Bolyai önte-
vékeny csoport, A szerk. megj.), nagyon 
szerettem a 2015-ös juniorok pécsváradi 
kirándulását, a BOM-ból kinőtt kórus-
nak (Inferno Minor) pedig különösen 
sokat köszönhetek. A legfontosabbnak 

mégis a megszerzett élettapasztalatot 
és emberismeretet mondnám. Tanul-
ságos volt végigélni, hogy hogyan lesz 
(vagy nem lesz) a tervekből valóság. Egy 
maréknyi idegenből hogyan válik aktív 
közösség, aztán az hogy esik szét, hogy 
mégis megmaradjanak belőle a mostan-
ra évtizedes barátságok. Azt gondolom, 
hogy ezt az ember idővel így is, úgy is 
megtanulja, nálam úgy alakult, hogy 
épp a BOM-ban tapasztaltam meg.

– Mit tartasz életed eddigi legfonto-
sabb eseményének, sikerének? 

– Nagyjából 12 éves korom óta ké-
szültem biológusnak (ökológusnak), így 
az, hogy most biológusként dolgozom, és 
paleoökológiai témával vagyok doktorje-
lölt, elvileg annak számít. Ennél sokkal 
boldogabbá tesz, hogy az általam szer-
vezett/tartott programokra sokan évek 
múlva is jó szívvel emlékeznek vissza – 
szerintem az egyik legjobb dolog, amit 
létrehoztam, a túlélő táboros terepi tak-
tikai csapatjátékunk. De annak is örü-
lök, hogy mostanában egyre több helyen 
jelennek meg a rajzaim, legutóbb pl. a 
Magyar Madártani Egyesület termékein. 
Nem tartozik a klasszikus sikerek közé, 
de számomra fontos és meghatározó, 
hogy Marcival (barátommal) tizenhá-
rom éve együtt és jól vagyunk. 

– Legkedvesebb könyved, filmed, ze-
neszámod, amelyet a BOM-osoknak szí-
vesen ajánlanál.

– Ha nem is a legkedvesebb, filmek 
közül a Whiplash-t mindenképpen tu-
dom ajánlani, könyvekből pedig Lénárd 
Sándor: Völgy a világ végén és más törté-
neteket mondanám. Ha nem csak szép-
irodalmi művek játszanak, akkor Wink-

ler Róbert Nagyvárosi természetbúvár 
című könyvét ajánlanám: közérthetően 
és elég viccesen mutatja be a Budapesten 
lépten-nyomon előforduló állatokat. Ze-
néből nehéz választanom, legyen inkább 
podcast és rögtön három: Egyszer lent, 
Az élet, meg minden és a Qubit podcast.

– Kinek tennéd föl a BOM-ban 
ugyanezeket a kérdéseket?

– Czenthe Annának.

Czenthe Anna
kulturális menedzser, a szegény 
falvakban élő gyerekek támogatója

– Czenthe Anna vagyok, 28 éves. 
Nemzetközi kapcsolatokat és germa-
nisztikát tanultam, és ennek megfelelő-
en sokat foglalkoztam az Európai Unió 

Czente Anna: Mester és Margarita című rajza



12 13

alakulásával, a közép-kelet-európai 
országok politikai rendszerével. Koráb-
ban a pécsi német nemzetiség kulturális 
egyesületénél, a Lenau Házban voltam 
kulturális menedzser, most pedig egy 
agrártudományi kutatóintézet sajtó-
osztályán dolgozom, a németországi 
Halle Saaléban. Szívügyem az európai 
romák helyzetének javítása. Már közel 
négy éve önkénteskedem az Indahouse 
Hungary nevű civil szervezetnél, ahol 
borsodi szegény falvakban élő gyere-
keknek segítünk kicsi gyerekkoruktól 
az érettségiig. Mióta Németországban 
élek, digitális tanodai feladatlapokat ké-
szítek a gyerekek által kért témákat fel-
használva. Szeretek rajzolni, túrázni és 
biciklizni és sok országot bejárni.

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolat-
ba a BOM-mal?

Az érettségi időszakban fedezte fel 
anyukám a hirdetést valahol, és mutat-
ta, hogy esetleg érdekelhet. Nem ismer-
tem senkit a BOM-ban, de izgalmasnak 
hangzott, hogy jó alaposan körbejárunk 
egy-egy témát könyveken és filmeken 
keresztül és örültem a lehetőségeknek, 
hogy új barátokat ismerhetek meg. Na-
gyon jó döntés volt jelentkezni.

– Mi volt a legemlékezetesebb szá-
modra a BOM-ban?

– Nagyon szerettem a BOM-ban, 
hogy annyira sokféle helyről érkeztünk, 
hogy igazi interdiszciplináris beszélgeté-
sek alakultak ki. Volt köztünk pszicho-
lógus, informatikus, filmrendező, ag-
rármérnök, irodalmár, fizikus, biológus 
és ebben a közegben új perspektívákat 
ismerhettünk meg. Ebből aztán hamar 
barátságok alakultak, így egyetemi évek 

alatt a bolyaisokkal fedeztem fel hét-
végenként a budapesti éjszakai életet. 
Könyvek közül Lakatos Menyhért: Füs-
tös képek című könyvének volt legna-
gyobb hatása az életemre, és sok barátok-
kal folytatott beszélgetésbe hozom be a 
Tao Te Kingben olvasott bölcsességeket. 

– Legkedvesebb könyved, filmed, ze-
neszámod, amelyet a BOM-osoknak szí-
vesen ajánlanál.

– A Mester és Margaritát nagyon 
szeretem Bulgakovtól, a fekete humorát, 
a különleges, több szálon futó történetet. 
Annyira, hogy ezzel a könyvvel kezdtük 
az általam indított könyvklubot a lipcsei 
egyetemista barátaimnak. Így többször 
is olvastam, kétszer magyarul és egyszer 
németül. A Varietészínházban Woland 
fellépését bemutató rész a kedvencem, 
amelyben Bulgakov görbe tükröt tart 
olyan emberi tulajdonságokról, mint a 
hiúság és a kapzsiság. Ezt a jelenetet le is 
rajzoltam, fogadjátok szeretettel. Aki szí-
vesen olvasta a Mester és Margaritát, an-
nak ajánlom még Amos Oz: Judas című 
könyvét, amiben szintén egy szokatlan 
szempontból jelenedik meg a passiótör-
ténet.

– Kinek tennéd föl a BOM-ban 
ugyanezeket a kérdéseket?

– Cserei Zoltánnak. 

Agón
Bolyaisok véleménye a Nemzeti Színház  
Agón című tragédiájáról

Mi a történelmünk? 
Vérfürdők, intrikák, 
gonoszságok sorozata

Megkísérelni a lehetetlent, leírni a le-
írhatatlant; s további ehhez hasonló 
kifejezések jutnak eszembe, ha a Nem-
zeti Színházban 2022. március 24-én 
megtekintett Agónra gondolok. Pedig 
a darab kifejezetten erős, kifejező esz-
tétikával rendelkezik. Nagyon nehéz 
megfogalmazni, hogyan is pontosan, 
de annyit mindenképp leírhatok, hogy 
a látvány teljesen magával ragadott. És 
a zene! Sokszor folyamodok a hasonlí-
tás eszközéhez, ha valamit közölni, be-
mutatni, megértetni szeretnék. A darab 
látvány- és zenei világa számomra egy-
értelmű párhuzamot vont a Pink Floyd: 
The Wall című filmjével, valamint a 

Tool nevű zenekar videoklipjeivel; ezek 
hangulatával, és képi világával. A felso-
roltak közül mindegyik markáns vizuá-
lis és muzikális karakterrel rendelkezik, 
mely könnyen felzaklathatja a felkészü-
letlen nézőt/hallgatót. 

Úgy éreztem magam, mint akit fo-
lyamatos utalásokkal bombáznak, de 
mivel műveletlen, csak csöndben moso-
lyog, igyekszik csendben koncentrálni, 
nehogy valaki felfigyeljen rá, hogy a je-
lentések tömkelegének befogadására al-
kalmatlan. Később megértettem, hogy 
a nézőkre sortűzként zúduló hatások 
mindegyikét megérteni majdhogynem 
lehetetlen, s ezért inkább már csak igye-
keztem minél többet magamba szívni 
belőle. Mert minél többet meg akartam 
őrizni belőle magamban. Mert hangula-
ta, esztétikája, és zenéje nagyon tetszett. 
Viszont van egy pillanat, amin azóta is 
sokat gondolkodom: a húsdaráló szobor 
szájában egyszer megjelent egy maszkos 
rémalak a sötétben…

Nem a „hivatalos” nézőtéren ültünk, 
hanem a színpadon egy ókori színház 
rekonstrukciójában. A színészek több-
ször kisebb-nagyobb interakcióba lép-
tek a közönséggel. Hogyha csak egy 
pontra figyeltem, sok mindenről lema-
radhattam. Körülvett a színház. 

Ami a darab sokkoló jellegét ille-
ti: megértem, hogy ami a játékidőben 
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történt, könnyen feldúlhatja a nézőt. 
Azonban részemről máshogy közelí-
teném meg: tetszett az őszintesége. A 
cselekmény, melynek vonulata nem a 
legkönnyebben követhető, egyértelmű, 
s számos történelmi, politikai utalást 
tartalmazott. Mi a történelmünk? Vér-
fürdők, intrikák, és további emberi 
gonoszságok sorozata. Ennek brutális 
ábrázolásáért nem hibáztatom  ren-
dezőt.  Jó, hogy ilyen mű létrejöhetett. 
Mindenkinek ajánlani fogom megte-
kintését, nagyon tetszett. (Bíró Ákos, 
egyetemi hallgató)

A művészet ősidejébe 
lépve

Józsa Péter Pál egyetlen színházi művét 
2012-ben írta, a műfaja opera és dráma: 
zenére írta a szövegkönyvet. Minden 
kimondott szó alá pontos hangzást fes-
tett, de a díszleteket is ő maga tervezte. 
Összművészeti remekről van szó, mely 
a művészetnek olyan ősidejébe vezet 
vissza, amikor a szó, a zene és a mozgás 
nem vált még el egymástól. A helyszín 
a Nemzeti Színház görög színházzá, 
amfiteátrummá átépítve. A rendezés 
az eddigi színházélményeimhez képest 
új volt, formabontó, grandiózus és mo-
dern. Az amfiteátrum felső lépcsősorán 
a 39 fős szimfonikus zenekar, alatta a 
Honvéd férfikar foglalt helyet. Körü-
löttem játszódott minden, úgy éreztem, 
része vagyok a darab történésének. Sőt 
mintha az én zsebemben is ott lenne az 
a bizonyos fekete és fehér golyó… 

Mi az ember és milyen a világunk? 
Ha így nézem: háború, halál, remény-
telenség: globális katasztrófa. Ha úgy 
nézem: élet, örömök és találékonyság, 
alkotó energia: a teremtés csodája. Hol 
van az igazság? Gondolatok kavarognak 
az emberben, amelyek között az agy hol 
ide, hol oda kapcsol. 

A bírák élet-halál urai, akik fekete 
vagy fehér golyóval szavaznak. (Ró-
mai szavazási módszer, hogy az urná-
ba dobott fehér szavazógolyó életet, a 
fekete halált jelent.) Istent játszanak, és 
minden döntésükkel a tömeg akaratát 
visszhangozzák. Aki igazságot követel 
(a darabban: Szókratész), azt kivégzik. 
Különös a drámai helyzet, amelyben 
Szókratész vádol és vádoltatik.

A társadalom nem viseli el az igaz-
ságot. A darab szerint az ember megal-
kuvó, aljas és cinikus. Az egyenes gerin-
cű ember viszont, aki az igazat keresi, 
aki hiteles próbál maradni, „géphiba”, 
ahogy  Orbán Ottó írja: „a rossz mindig 
logikusan következik a világszerkezet-
ből, / a jó viszont mindig szabálytalan, 
/ kavics a fogaskerekek közt, géphiba… 
/ Szavakban, költészetben, szappan-
buborékban / reménytelenül remény-
kedőknek, / mi dolgunk egy legújabb 
extrákkal szerelt / és minden eddiginél 
tökéletesebb világban, / hol hallani már 
a gének énekét?” (Orbán Ottó)

A darab szerint a nyugati társadalom 
elvesztette döntési szabadságát. Buda 
Ferenc sorait jutnak eszembe:  „meg-
alkuszunk, és / követjük a többieket, 
irígyelt  / példaképeinket: a szél-hitűe-
ket  / és törvénytaposókat, ország- / futó 
játékosokat, szakadt-gyökerű / szégyen-

fákat, a hóhér gazdákat / és tolvaj csi-
szárokat, a gyalázat / oltárait”.

Hankiss Elemér egy előadásában 
azt fejtegeti, hogy a bizonyosságból a 
bizonytalanság korába lépünk. Az em-
ber a külső félelmekkel és veszélyekkel 
szemben mindig bizonyosságot kere-
sett. Ilyen bizonyosságot adott egykor 
a mágikus gondolkodás, a vallás, majd 
a racionalizmus, a kanti univerzum, de 
ezek, mint szappanbuborékok kipuk-
kadtak. Maradt a bizonytalanság. A tár-
sadalom menekülni próbál ettől: felfújja 
a „mérgesgázzal töltött léggömbjeit”: a 
fasizmust, a kommunizmust. Legújab-
ban a fogyasztói társadalom biztonsá-

got ígérő világába menekül. Hankiss 
felteszi a kérdést: korunk örök happyiz-
musa karnevál vagy haláltánc? Haláltu-
sa? Agónia? 

„Nem ismerhetitek az ember isteni 
pillanatait, mikor csillagokként zuha-
nunk egymásba, hogy megsemmisítvén 
ellen-önmagunkat, gömbként szüles-
sünk újjá – szólok én; s ezt ők is hallják, 
bosszút is állnak rajtam.” (Józsa Péter 
Pál) A szöveg néha a legkeményebb re-
giszterben, néha pedig már-már a szfé-
rák nyelvén gyönyörűen és patetikusan 
szól a befogadóhoz. Ez a kettősség, az 
antinomikus gondolkodás végigkíséri 
a darabot.  Szókratész nem tud dönte-



16 17

ni, nincs „arany közép”. Az ellentétek 
közötti feszültségben él. „Gyűlöl és sze-
ret”, vádol és vádoltatik. Ez a fajta gon-
dolkodás nagyon régóta velünk él, csak 
mindig elfeledkezünk róla. Az előadás 
ébreszt: szellemi, spirituális megújulást 
követel. A világ romokban. Az emberi-
ség a „globális multizmus” csapdájában 
vergődik. (Levente Péter) És újra Buda 
Ferenc jut az eszembe (Roham): „újság, 
rádió ordít / szemünkbe, fülünkbe há-
borúkról, / háborúk híreiről, emészt-
hetetlen  / gondjaink hevernek körü-
löttünk, / csontok, kígyóborda-karám, 
hát  / várjuk a földomlást, falrezzenést, 
/ a felszálló kormot, jöjjenek / az ítélet 
kova-patás lovai!”

A képek  összecsengenek, az ope-
rában látottakkal. A kova-patás lo-
vak, Vidnyánszky Attila rendezésében 
mennyből eső hamu és kő meteoritok-
ként jelennek meg, amelyek a darab vé-
gére beborítják a színpadot. Törmelék, 
csontok mindenhol. Szókratész szá-
mára nincs olyan biztos pont, amelyre 
támaszkodva meggyőződhetne, hogy 
igazak a vádak, vagy, hogy jogos a vé-
dekezés. De akkor mégis mi adhat bi-
zonyosságot? A keresztből gúnyt űz-
tek, megtiporták. Az emberek utópiái: 
Lenin, Marx, Engels, Hitler… a világ 
legszörnyűbb rendszereinek kialakulá-
sához vezettek. Ma minden eddiginél 
vastagabb csatornákon érkeznek el a 
fogyasztókhoz a hamis, manipulatív 
információk („a civilizációnk egy „mo-
numentális lehúzott vécé”), az emberek 
a valóságtól elszakítva, szimulákrum 
világba kábelezve, bekötött szemmel 
(Szókratész csak ezt az egyet kérte, ne 

kössék be a szemét!) rohannak vesztük-
be. Valóban ilyen lenne a világ, és már 
nem is lehet reménykedni a szabadság-
ban? Számomra az üzenet, hogy talán 
még lehet, még érdemes tenni ezért a 
világért. Talán lehet még remény.  (Ju-
hász Zoltán, egyetemi hallgató)

A rombolás időtlensége
A Nemzetiben a Józsa Péter Pál által 
írt és Vidnyánszky Attila rendezésé-
ben bemutatott Agón című darabban a 
történelmi korok egymásba játszva idé-
ződnek meg. Egyszerre vagyunk Róma 
hanyatlásának idején, a 20. század bor-
zalmai közt és a jelenben. Hangsúlyel-
tolódás viszont fölfedezhető e tekin-
tetben: kezdetben a Római Birodalom 
hanyatlásának kora látszik domináns-
nak, a későbbiekben inkább a közelmúlt 
eseményeire esik a fókusz. A díszletben 
is egyre több teret kapnak a 20. századi 
totalitárius elnyomó rendszerekre uta-
ló tárgyak (náci egyenruha, tank, ha-
talmas Lenin-fej). A korok keveredése 
persze az emberi rombolás időtlensé-
geként is értelmezhető. A cselekmény-
ben egy tárgyalás körvonalazódik. A 
darab elején megjelenik a színen a bíró, 
és a darab vége felé lezajlik az (élet vagy 
halál) ítéletről való szavazás is; összes-
ségében mégsem érződik lineárisnak 
a cselekmény, mintha az nem egyik 
ponttól a másik felé haladna, hanem 
csak fokozódna, gerjedne, egész addig, 
amíg teheti, amíg marad fogékonysága 
a nézőnek a döbbenetre. Ráadásul úgy 
tűnik, a szavazás is csak egy a sok-sok 

kevéssé értelmezhető esemény közül, 
hiszen a szereplők zöme az élet mellett 
szavaz, de aztán a szavazáshoz használt 
golyókat a földre szórják az urnából, s 
húrokon fölhúzzák az elítéltet.

A darab brutalitása ott éri el a leg-
nagyobb fokozatot, ahol a darálásból 
visszamaradt véres emberi lábat, és kart 
teszik ide-oda. Innentől kezdve már 
minden további szörnyűség elveszti a 
meglepetésszerűségéből származó ha-
tóerőt, innentől nem meglepő semmi-
féle kín, semmiféle gyalázat. Az ember 
ezután már úgy nézi a kegyetlenségeket, 
mintha tűzbe bámulna.

Állandóan visszatérő elemek a lat-
rina és a vizelés. Az ürítés utalhat az 
ösztönvilágra, amely természetszerűleg 
nem meghaladható, s ugyanígy nem 
haladható meg a történelem erőszakos-
sága sem. Emellett a szereplők beszédei 
többször utalnak a vízvezetékrendsze-
rekre, amelyeket a romlással hoznak 
összefüggésbe. Ez a civilizációval szem-
beni szkepszisként is értelmezhető, 
amely számos más dologban is tetten 
érhető a műben (sőt a mű eseményei-
nek nagy-nagy zűrzavarában talán ez 
ragadható meg mint tulajdonképpeni 
mondanivaló), például az internetet tö-
megpusztító fegyvernek nevezi az egyik 
szereplő.

Mivel a darab rendkívül vad és szür-
reális, mondhatni a dionüszoszi őrület 

a tetőfokára hág, nehéz eldönteni, hogy 
a megjelenő képek, mikor hordoznak 
szimbolikus vagy allegorikus jelentést, 
és mikor érdemes inkább föladni a 
szimbolikus értelmezésre tett erőfeszí-
tést. Ennek ellenére olykor kifejezetten 
didaktikusak a mű által használt eszkö-
zök. A darab zárásaként a reménytelen, 
a totális pusztulás fölé emelkedő nép-
viseletben éneklő nő mint a mindenek 
fölött álló, mindent túlélő hagyomány, 
avagy népjelleg allegorikus alakja kife-
jezetten ilyen volt. (Molnár Dávid, ma-
gyar szakos bölcsész, költő)

Posztmodern magyar 
Satyricon, avagy az Agón 
a Nemzetiben
Ha Petri György emberiségkölteményt 
akart volna írni, akkor az hasonló lett 
volna az Agónhoz. Azért csak hasonló, 
mert az Agón nem csupán posztmo-
dern tragédia, hanem egyúttal zenei 
performansz, foszlányos korrajz és kri-
tika is. Az Agón a dadaista dialektika 
drámája, az emberiség kollektív tudat-
talanjának és a történelem útvesztőiben 
formálódó lelkiismeretnek a tudatha-
sadásos párharca. S habár tartalmában 
kevésbé, hangulatában annál inkább 
olyan, akár Fellini Satyriconja. 

A tudathasadásos párharc lényegé-
ben nem felel meg klasszikus dialektika 
szabályainak. A narratíva nélküliség, 
post-truth szereplőkoncepciók meg-
bontják a történetiség szövetét. Habár 
némi történelmi linearitás adott a jele-
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Friedrich Dürrenmatt-vázlatok
(1921. január 5–1990. december 14., sírja: Neuchâtel)

§§ A második világháborút követő idő-
szak német nyelvű svájci irodalmá-
nak legnagyobb hatású képviselője. 
Honfitársához, Max Frisch dráma-
íróhoz hasonlóan műveiben gyakor-
ta reflektál a világháború történése-
ire, morális kérdéseire. Ez a reflexió 
ugyanakkor a legtöbb esetben nem 
patetikus, tragikus, hanem komikus, 
olykor groteszk formát ölt.

§§ Sokan Dürrenmattot tartják a késő 
modern tragikomédia megteremtő-
jének. E tekintetben az 1950-es-60-
as évek során keletkezett művei a 
legmeghatározóbbak.

§§ Beiratkozott a zürichi egyetem fi-
lozófia és német nyelv és irodalom 
szakára. Tanulmányait egy szemesz-
ter elvégzése után a berni egyetemen 
folytatta, de ezt 1945-ben, a végzett-

ség megszerzése nélkül otthagyta. 
Ekkor már inkább írt: Georg Kaiser, 
Franz Kafka, Arthur Schopenhauer 
és Friedrich Nietzsche művei mellett 
Arisztophanész és az antik görög és 
római tragédiák voltak a kedvenc ol-
vasmányai, de sokat merített Frank 
Wedekind, Karl Kraus és Theodor 
Fontane műveiből is.

§§ Első hangjátéka: Der Doppelgänger 
(1946).

§§ A német fasizmus felemelkedésére, 
valamint Svájc szemlélődő maga-
tartására reflektál Az alagút (Der 
Tunnel, 1945) című regénye.

§§ Az öreg hölgy látogatása (Der 
Besuch der alten Dame, 1956) és A 
fizikusok (Die Physiker, 1961) című 
darabjai voltak az elsők, melyekkel 
a nyugat-európai színpadok után 

netekben, az intertextualitás szólamai, 
az emberi lélek jóslatai apokaliptikus 
szembesülést eredményeznek minden 
korszakban. A szétziláltság a kétpólusú 
dialektika helyett posztmodern szinté-
zist fakaszt. A végtelen számú történel-
mi kimenetel, lehetőség frusztrációt és 
agóniát szül. A posztmodern és az ókor 
mesterségesen összeér. Az antik maszk 
a posztmodern face: emoji. A Jaspers-
féle tengelykor kifordul önmagából. 

az akkori „vasfüggönyön túli”, azaz 
kelet-európai országokat is meghó-
díthatta.

§§ „Vannak kockázatok, amelyeket so-
hasem szabad vállalni: például az 
emberiség kipusztulását. Hogy a vi-
lág a már birtokában levő fegyvere-
ket mire használja, tudjuk; hogy mire 
használná azokat, amiket én tennék 
lehetővé, azt könnyű elképzelni.” 
(Möbius, II., ford.: Ungvári Tamás) 
Es gibt Risiken, die man nie eingehen 
darf: der Untergang der Menscheit 
ist ein solches. Was die Welt mit 
den Waffen anrichtet, die sie schon 
besitzt, wissen wir, was sie mit jenen 
anrichten würde, die ich ermögliche, 
können wir uns denken.)

§§ A hatvanas években íródott színmű-
vei az író legkiforrottabb, legenergi-
kusabb munkái. A Herkules Augiász 
istállójában (Herkules und der Stall 
des Augias, 1962) című komédia erő-
teljes támadás a svájci állam ellen, 
míg A meteor (Der Meteor, 1965) 

az amorális világban amorálisan élő 
művész tragikomédiája.

§§ Dürrenmatt művei többnyire az er-
kölcsi és politikai paradoxonok kérdé-
seit feszegetik. Sem drámái, sem más 
írásai nem sorolhatók tiszta műfajok-
ba. Mindig törekszik a hirtelen fordu-
latokban bővelkedő, a néző vagy olva-
só figyelmét mindig más eszközökkel 
fenntartani kívánó közvetítésmódra. 
Írásai a modernizmus és a posztmo-
dern határán mozognak: az erkölcsi 
kérdések felvetése az egyik, míg foly-
tonos intertextualitása a másik irány-
ba billentik szövegeit.

§§ Drámáinak nézőjét tehát a szerző 
szándéka szerint nem a figurák, ha-
nem (áttételesen) a világ állapota, 
sorsa felett érzett szánalom vagy 
megbotránkozás érzése kell eltöltse, 
miközben a polgári társadalom illú-
zióvesztésének filozofikus, ugyanak-
kor keserűen mulattató ábrázolását 
adják. A legtöbb művét a szerző idő-
ről időre átdolgozta. 

A darab felütése – s egyben egyik pil-
lére – Szókratész védőbeszédének sajátos 
parafrázisa. A vádlott, a bíró és az esküd-
tek az emberiség sorsával néznek szem-
be. A szókratészi erények kiirtása, a szép 
elvesztése, a tudás adatokká zilálása ellen 
az emberi lelkiismeret olykor felszólal, 
azonban csak foszlányosan, mindig más 
szereplő szemszögéből. A posztmodern 
ördögfiak e szólamok elnyomásán se-
rénykednek, minden eszközt latba vetve. 

A kardal monoton moraja olyan, akár 
Ligeti Requiemje a 2001: Űrodüsszeiából. 
A zenekari káoszt a mélyvonósok, rezek 
és fafúvósok tovább kavarják. A szinte-
tizátor időről időre visszatérő csúszkáló 
tiszta kvintje egyszerre mementó pom-
peji harsonáinak, a csernobili szirénák-
nak és a cserregő Geiger-Müller szám-
lálóknak. A zene történelem feletti. Az 
órák kattognak, az idő szétfolyik a kons-
tans hangkozmoszban. 

Europé, a kultúra bánatos nagyanyja 
gyászolja el az emberi lelkiismeretet. A 
teiresziászi jóslat, és az önvakítás sem 
vezet megoldásra. Az antik retorika 
mellé beférkőzik a posztmodern tar-
talom, kritika. A transzhumanizmus, 
abortusz és eutanázia kérdése úgy lebeg 
Damoklész-kardjaként az emberiség 
felett, mint halálraítélt az amfiteátrum 
felett. Aki látja, elhiszi. (Dudás Márk, 
joghallgató)



SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG ÉS…

A színház nyelve lesz idén az áprilisi magyar nyelv hete témája. 

Időpont: 2022. április 14. (csütörtök) 15:30–18:00
Helyszín: Nemzeti Színház 
Tervezett létszám: 80-100 fő
Kiadvány: Minya Károly: Színház és nyelv című könyv
Előadás: 19:00 Csíksomlyói passió Vidnyánszky Attila rendezésében, további 
információ: https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/csiksomlyoi-passio 

TERVEZETT PROGRAM:

 § A Nemzeti Színház művészeinek műsora
 § Vidnyánszky Attila és dr. Balázs Géza megnyitja a rendezvényt
 § Dr. Arató Balázsnak, az MNYKNT elnökének köszöntője
 § 150 éves a Magyar Nyelvőr, a jubileumi év első számának bemutatója
 § Uránia címmel új interdiszciplináris lap (színház, film, média) született. 

Kerekasztal-beszélgetés a főszerkesztővel, Antal Zsolttal (SZFE)
 § A Magyar Kultúra Magazint a főszerkesztő Bonczidai Éva mutatja be
 § Színház és nyelv. A szerzőt, Minya Károlyt Balázs Géza kérdezi
 § Élő magyaróra. A Kazinczy Műhely műsorfolyamának tematikus számát dr. 

Pölcz Ádám, a Kazinczy Műhely programigazgatója és Terdikné dr. Takács 
Szilvia szakértő mutatja be https://elomagyarora.hu/ 

 § Emlékezés Szőcs Gézára, akinek a Passió című műve alapján készült Csíksomlyói 
passió című előadás a programot követően 19 órától megtekinthető

 § Nagy Alma Virág (SZFE zenés-színész osztály): Népdalcsokor
 § A nyelvi hét során 3-4 online tartalommal (rövid előadással, kerekasztallal) 

fogunk jelentkezni a www.mnyknt.hu-n. 

A rendezvény végén fogadás pereccel és italokkal.
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