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A hiány dramaturgiája (Művészet és forradalom)
„Mindenki csinálni akart valamit, mindent, ami addig hiányzott a művészetből, ezt a hiányt
szerette volna pótolni” (Beszélgetés Erdély Miklóssal, 1983.)
Négy mű bemutatására, elemzésére teszek kísérletet e rövid prezentációban, melyek egymástól
sok szempontból eltérnek, de közös motívumuk, hogy az 1956-os forradalomhoz kapcsolódnak.
Talán a legismertebb közülük Jovánovics György „thanatoplasztikája”, Az 1956-os forradalom
mártírjainak emlékműve – s ez az egyetlen, amely közvetlenül megtekinthető, látható és
látogatható Budapesten a 301-es parcellában.
http://www.renyiandras.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=1
37
Bachman Gábor és Rajk László ideiglenes installációja, a Műcsarnok előtti Ravatal 1989. június
16.-án volt látható, ma dokumentumok, beszámolók, tervek, kiadványok révén ismerhető meg.
http://www.rev.hu/ords/f?p=107:34:256547638983::NO:::
Hasonlóképp dokumentáció alapján tanulmányozhatjuk az eredetileg a Kiscelli Múzeum
templomterében rendezett kiállításon bemutatott projektet, Sugár János A csőcselék
emlékműve című installációját
http://www.btmfk.iif.hu/sugarj.html
Erdély Miklós 1956-os akciója, az Őrizetlen pénz az utcán pedig ismert történeti eseményből
az 1990-es évekkel kezdve változott át művészeti kontextusban is értelmezhető, vagyis új
jelentésekkel telítődő, vitákat és egyben új ismereteket, új típusú diskurzust generáló alkotássá.
http://www.artpool.hu/Erdely/sajto/Boros.html
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Forradalom és dramaturgia – A Kaposvári Csiky Gergely Színház előadásainak 1956-os
vonatkozásai
Előadásomban két produkcióról lesz szó. Az 1981 decemberében bemutatott Peter Weiss
Marat/Sade drámájáról, amelyet a közelmúltban elhunyt Ács János rendezett, valamint a 2006.
december 29-én bemutatott Mohácsi István – Mohácsi János – Kovács Márton szerzőtrió 56 06
/ őrült lélek vert hadak című színdarabjáról, amelyet Mohácsi János rendezett.
Mindkét előadás – áthallásosan vagy anélkül – az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
(is) szólt, és mindkettő végveszélybe sodorta a kaposvári színházat.
A Kádár-korban az 1956-tal kapcsolatos bármiféle utalás is veszélyt jelentett, az elhallgatás, a
tabusítás miatt. Ekkor a válságos helyzet nem vált tragikussá.
A 2000-es évek második felében a „magyarsággal szembeni” sérelem duzzadt oly hatalmasra,
hogy annak ürügyén – erőteljes beavatkozással – fel lehetett számolni a társulatot.
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A forradalom arcai. A forradalom megjelenítése dokumentumfilmeken
A forradalom témája volt az utolsó történelmi tabu, amely a Kádár-rendszer bukásával szinte
egy időben, 1989-ben felszabadult. Az ötvenes évek terrorját, és a forradalom történetét
feldolgozó dokumentumfilmek ugyanakkor bátor témafelvetéseikkel katalizátorként segítették
a rendszerváltás folyamatát. A kilencvenes években az 1956-os forradalom a rendszerváltás
utáni Magyarország legtöbbet feldolgozott dokumentumfilmes témája lett. Előadásomban
végigkövetem azt az utat, melyen a filmek az addig eltitkolt tények vágyott megismerésétől
egyre inkább mítoszok megteremtésének kellékeivé egyszerűsödtek, vagy a személyes identitás
kérdései kerültek bennük előtérbe. A filmek, mint emlékezeti helyek, számos csoport
forradalomhoz fűződő viszonyát jelenítették meg, lassan kialakult a forradalom emlékezetének
kánonja, de az is igaz, hogy régóta nem készült igazi szakmai és közönségsikert alkotó
dokumentumfilm a forradalomról. Talán a 60. évforduló kedvez új filmek születésének, melyek
megjelenítik a forradalom mindannyiunk számára közös hagyományát.
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Direkt és szimbolikus. A politikai emlékművek hangnemváltása 1956 előtt és után
Jelen téma kérdése, hogy a hazai politikai köztéri szobrászat mit prezentált 1956 előtt és után,
és így kapcsolódik 1956 eseményeinek az értékeléséhez.
Az időszak - melynek emlékeit vizsgálom - az 1949-88 közötti szűk négy évtized, amin belül
1956-ot nem önálló eseményként, hanem fordulópontként értelmezem.
Az ebben az időszakban köztéren elhelyezett politikai emlékművek ismertetésére Wehner Tibor
által meghatározott csoportokat alkalmazom, amik a következők: kiemelkedő politikai /
történelmi események és személyiségek, szocialista eszményekért harcoló és életüket adó
személyek emlékezetét, munka ábrázolást és termelést végző munkásokat megörökítő
alkotások. A kategóriák, mű- és tematikus csoportok megnevezésén túl fontos megvilágítani,
hogy a köztereken mikor jelentek meg, mekkora számban, illetve mikor tűntek el, ha eltűntek,
1956 előtt és után. Ezzel van összefüggésben a használat: a felavatási ceremóniák, az előttük
rendezett ünnepségek, majd a szobrok drámai levonulása, azaz a ledöntések is; mindez tágítja
jelentésüket.
A politikai tartalmú köztéri szobrok ebben a korszakban (is) a hatalom megerősítése céljából
alkalmazott eszközök. Általuk és környezetük alakításával szín(ház)tereket hoztak létre a nép
felé irányuló kommunikáció elősegítésére. Jelen összefüggésben a szobrászok művészi
teljesítménye, egyéni stílusjegyeik értékelése nem releváns, így kerülendő, de megemlítendő,
hogy a szovjet kommunista rendszer a szocialista realizmust tekintette hivatalos művészetnek
és ezen túl a személyek ábrázolásában - a kultusz kifejtésére - a vallásos művészet eszközeit is
felhasználta. Fontos a művek mérete és a kiviteli anyagának, bizonyos esetekben a felállítási
helyszín kiválasztás okának ismertetése. A politikai kommunikáció tárgyiasult eszközei, par
excellence díszletei vizsgálatakor elválaszthatatlan elemként kezelendők a posztamensek, azaz
a teljes tálalás.
Mind ezek összefüggésében az előadás két jellemző, a szobrok direkt vagy szimbolikus
tartalmuk vizsgálatára tesz kísérletet.

