
ben és közelmúltjában. Az 1950-es
években, a Magyar Távirati Irodá-
nál a szakmával ismerkedõ fiatal ri-
porternõ munkái láttán elkerekedik
még az értõbb közönség szeme is.
A más mûfajokból már jól ismert
és becsült fotós itt vérbeli riporter-
ként mutatkozik be, drámai árvízi
tudósítással, groteszk humorú tan-
uszodai zsánerekkel vagy meglehe-
tõsen modern felfogású utcai fotó-
val. A nézõ csak azt sajnálja, hogy
olyan hamar vége szakad ennek a
képsorozatnak, s azzal a biztos tu-
dattal lapoz tovább, hogy csak a
korai-Keletikbõl is kitelne egy al-
bum.

No persze az ember boldogan
nézegeti a kiváló mûvészportrékat,
balett- és színházi felvételeket. Köz-
tük nem egy olyat, amely nemcsak
az alkotó emblémájává vált, de a kol-
lektív vizuális emlékezet sarokköve
lett. A bõröndök súlyát próbálgató
Tímár Józsefrõl, a tánc extázisáról, a
Ruttkai�Latinovits mûvészpárról.
Szinte nincsen olyan valamire való
színpadi tehetség az 1960-as évek
utáni negyed században, akirõl ne
volnának szép felvételei. Ezért is saj-
nálja egy kicsit az ember, hogy az al-
bumba nem férhetett bele Bessenyei
vagy Básti Lajos. Miközben örülhe-
tünk sok-sok remek író-, zenész- és
képzõmûvész-portrénak Tersánsz-
kytól Kodályon át Yves Montand-
ig. És ráadásként néhány képnek In-
diából, ahová tanítani hívták Keleti
Évát.

Szóval örülünk és sopánkodunk
egyszerre. Hiszen hamarosan kijö-
hetne egy Keleti Éva II�

SZARKA KLÁRA

(Folpress Kiadó, Budapest, 2004, 
216 oldal, 4500 Ft)

HERMANN NITSCH:

OOrrggiiaa  MMiisszzttéérriiuumm  
SSzzíínnhháázz

A Hermann Nitsch elméleti mun-
káiból és tézisszerû vallomásaiból
válogató kötetet megelõzõen ugyan-
ez a kiadó már jeleskedett egy hason-
ló közönségigényt kielégítõ publiká-
cióval, amelyben Volker Harlan fag-
gatja Joseph Beuysot arról, mit
tekint mûvészetnek, hogyan igyeke-
zett megváltoztatni annak fogalmát.
Nitsch mûve is erre tesz kísérletet,
ám jóval túlmutat szerzõjének szub-
jektív álláspontján, hiszen magában
foglalja a bécsi akciómûvészek kol-
lektívájának mûvészeti hiszekegyét,
megvilágítva egyben azt a mûvelõ-
dés- és szellemtörténeti kontextust,
amelynek erõterében ez a sokak ré-
szérõl istenkáromlónak és valláselle-
nesnek bélyegzett alkotói jelenség
kibontakozott.

A magyar kiadásra különösen
azért volt már szükség, mert Nitsch
botrányt kavart kiscelli múzeumbeli
kiállítása óta nem történt komo-
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lyabb kísérlet arra, hogy a honi szak-
emberek tüzetesen és hitelt érdemlõ-
en megvilágítsák ennek a még ma is
provokatív összmûvészeti jelenség-
nek az ideológiai természetrajzát, el-
hessegetve róla annak gyanúját,
hogy itt valami mélyen emberellenes
törekvésrõl van szó. Nitsch mûvé-
szete éppen az ellenkezõje annak,
amit a jóhiszemû beavatatlanok vél-
nek róla, így ez a kötet többek kö-
zött az igazi rálátás magasztos funk-
cióját is ellátja.

Túl azon, hogy a
szerzõ elsõsorban az Or-
gia Misztérium Színház
lelkületéhez nyit járható
utat, számos általános ér-
vényû tényt közöl az ak-
ciómûvészet történeti ki-
alakulásáról, rámutatva a
tragédiához fûzõdõ õsi
gyökereinek meghatáro-
zó voltára, szakrális indít-
tatására, az úrvacsorából, a római
cirkuszból, a karneválból, az alkími-
ából, a fekete misébõl, a sportból, a
futurizmusból, a happeningbõl stb.
táplálkozó ihletforrásának széles
spektrumára. Külön jelentõséggel
beszél a vallásról levált ünnepek élet-
igenlést és túláradó életszeretetet su-
gárzó természetérõl, azokról a meg-
ittasultságba és transzcendens élmé-
nyekbe torkolló erõkifejtéseirõl,
amelyek az áldozattételt központba
állító, színészek nélküli színházának
is filozófiai létalapjául szolgálnak.
Fejtegetései számos alkalommal

hangsúlyozzák a dionüszoszi szo-
kásrend megkerülhetetlen fontossá-
gát, isten vérének és testének, tudni-
illik a bornak és a kenyérnek máig
ható szakrális jelentõségét. Még a
széles közönségnek készült borásza-
ti kötetekben is csak nagy ritkán ol-
vasni akkora költõi átélést tanúsító,
a borhoz és annak kultúrájához fû-
zõdõ feltétlen vonzódást példázó fo-
galmazásokat, mint ezúttal Nitsch-
nél. Nála minden misztikus-rítussze-
rû cselekedetnek az õsi szokásokból

eredeztethetõ felsõbb ér-
telme van.

Nitsch rövid esszék-
kel adózik mindazoknak
a gondolkodóknak és al-
kotóknak, akik mérvadó
hatással voltak emberi-
mûvészi alkatának meg-
formálására, s jelentõs
mértékben befolyásolták
színházának koncepció-

ját, így többek között Richard Wag-
nernek, George Traklnak, Nietz-
schének, Freudnak, Mallarménak,
Stefan Georgénak, Gottfried Benn-
nek és Schönbergnek. Egyéni meg-
látásai imitt-amott a 19. és 20. szá-
zad szellemformáló nagyjait is új
fényben képesek megmutatni, mi-
közben általuk saját ars poeticájának
strukturális felépítése is kitapintha-
tóvá válik.

A kötet záró fejezetében Nitsch
a kereszténységhez való viszonyáról,
annak meghatározó esztétikai élmé-
nyérõl ír. Elmondja, mily nagy moz-
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gatóerõvel hatott rá a katolicizmus
liturgiai kelléktára, drámai felépí-
tettsége, elfojtástechnikája, továbbá
miként kedvelte meg késõbb a keleti
vallásokat, s miként befolyásolták
azok világnézetét, megerõsítve ben-
ne a feltétlen élet- és létigenlés ren-
díthetetlen hitét. Krisztus elbukó
alakjában felismeri a feltámadásban
megmutatkozó gyõztest, sorspéldá-
zatában pedig élet és halál dualizmu-
sának felsõbbrendû kultuszát.

Egy nem mindennapi életutat és
mûvészi pályát bejárt egyéniség
tanítani képes könyvét tette le Her-
mann Nitsch, amelyben nem ali-
biket keres az õt ért támadások elle-
nében, hanem a szeretet és az élet-
igenlés mindent átható bölcseletét
adja közre � magyarul is élvezhetõ-
en.

SZOMBATHY BÁLINT

(Fordította Adamik Lajos, Metronóm 
Kiadó, Budapest, 2004, 200 oldal, 3000 Ft)

MMaakkii--ee
19. századi japán lakk-
mûvészet a Hopp Ferenc
Kelet-Ázsiai Mûvészeti 
Múzeum gyûjteményébõl

2005 Japán és az Európai Unió, Ja-
pán és Magyarország kulturális és
gazdasági cserekapcsolatainak éve,
mely a kölcsönös ipari és kereskedel-

mi elõnyök mellett elsõsorban a két
földrész eltérõ civilizációjának egy-
mással való megismertetésével ke-
csegtet. Különféle rendezvényeken
mutatkozhat be itthon is a japán ci-
vilizáció: október közepétõl egy hó-
napig Hokusai és Hiroshige famet-
szetei lesznek láthatók a Magyar
Nemzeti Galériában, egy okinawai
zene- és táncegyüttes lép fel a Mille-
náris Parkban, s szintén októberben
bunraku-elõadást tartanak a Vidám
Színpadon. Hazai gyûjteményeink
közül a legjelentõsebb távol-keleti
anyag az Iparmûvészeti Múzeum
Hopp Ferenc Múzeumának kelet-
ázsiai gyûjteményében található. Er-
re az alkalomra az igen gazdag japán
vonatkozású anyagból az egyik leg-
szebb kollekcióból készített váloga-
tást, az Edo- és a Meiji-korszak lakk-
mûvészeti mûtárgyait állították ki.

A maki-e, azaz �felszórt kép� tu-
lajdonképpen azt a technikát jelenti,
amellyel a kiállított tárgyak díszítése
készül. A lakk egy távol-keleti nö-
vénycsalád nedve, amit sokféle alap-
ból (fa, bambusz, kerámia, bõr, fém
stb.) készült tárgyakra visznek fel
több rétegben, miáltal végtermék-
ként egy igen erõs, a környezeti ha-
tásoknak nagy mértékben ellenálló
felület jön létre; ez tulajdonképpen
magát a tárgyat konzerválja, hosszú
életûvé téve azt. Végül a legfelsõ
lakkrétegre mintát rajzolnak, s ned-
ves bambuszcsõbõl aranyporral hin-
tik meg. A díszítést ki lehet egészíte-
ni különféle berakásokkal gyöngy-
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