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Antall István

Pla kát em ber

Áren dás Jó zsef 
a szín ház szó lis tá ja

Áren dás Jó zsef nek pla kát hang ja van, rá adá sul (óri ás) 
pla kát mé re te, te hát Áren dás Jó zsef tel je sen azo nos 
mű fa já val. Nem kell ne ki ki a bál nia, mert basszu sa hal-
kan is hal lat szik, oda kell rá fi gyel ni, ha meg szó lal, 
ha do nász nia is tel je sen fel es le ges, mert meg akad raj ta 
az em ber sze me, min den hon nan ki lát szik. Úgy tud ki ki-
ál tó ja, nép sze rű sí tő je len ni egy mű faj nak, hogy meg 
sem kell szó lal nia, mi több: sze mé lye sen je len sem kell 
len nie. Min dent, amit a szín ház ér de ké ben, a szü le-
ten dő elő adás ked vé ért ten ni és mon da ni akar, azt a 
lát vány ra bíz hat ja. Mert pon to san tud ja, hogy a pla kát 
is ját szik, pe dig a pre mi er nap ján szin te vé get is ér a 
sze re pe. Me ge lő le ge zi a drá mát, és me gőr zi azt, azo-
nos ve le, mi köz ben ra di ká li san kü lön bö zik tő le. Áren dás 
egyet len tő mon dat ba sű rí ti azt, ami há rom fel vo nás ba 
is alig fér be le, és a pla kát még sem dra ma tur gi ai hú zás, 
vagy rend ezői el gon do lás ál tal szü le tik. Ő ál ló kép pé 
fo gal maz za a még meg sem szü le tett szín pa di moz-
gást, az írott tör té nést, emb le ma ti kus jel lé tö mö rí ti az 
iro da lom tör té ne ti ér tel me zé se ket. A pla kát te hát nem 
le het egy sze rű in terp re tá ció, kel lő fa ntá zi á val kény te len 
meg előz ni és meg él ni a te rem tést, hogy a mű vel azo nos 
ér té kű mű vé váljon. Ak kor van esé lye a meg ma ra dás ra, 
ha ön tör vé nyű, ön já ró, ön-azo nos. A pla kát be mu tat a 
be mu ta tó előtt, hírt ad, ígé ri a pro duk ci ót, a szel le mi 
iz gal mat, üze ne tet köz ve tít, csa lo gat és bíz tat. A pre-
mi er től kezd ve már csak is mé tel, az utol só elő adás után 
pe dig már csak em lék, do ku men tum. Ez a nagy ala kú, 
ki ra gaszt ha tó pa pír lap már ré gen nem egy sze rű en a 
szer zők, a sze rep lők, a köz re mű kö dők, a já té ko sok, a 
ze né szek, a nél kü löz he tet len hát tér em be rek név so rát 
hord ja há tán, nem a hely és az idő, va la mint a kö rül mé-
nyek meg ha tá ro zá sá val van el fog lal va, ha nem egy má sik 
mű faj ban ké pes el ját sza ni a gon do lat tal. Áren dás Jó zsef 
te hát alá fe szül a nagy kö zös ügy nek, mi köz ben meg ta-
lál ja ben ne a ma ga fel ada tát. Kel lő alá zat tal, de mér he-
tet len am bí ci ó val és in ven ci ó val dol go zik, nem vá lo gat 
esz kö ze i ben, és nem is kell vá lo gat nia, mert iga zi kor társ 
po li hisz tor, aki nek tel je sen mind egy, hogy mi hez nyúl, 
mert te het sé ge a sza bad sá ga. Aki pe dig áren dá ba kap ja 
te het sé gét, az tud ja, hogy gaz dál kod ni kell ve le. Es té ről 
es té re be oszt va a mo nu men ta li tást, több té te les mű ben 

mér ve a köl té sze tet, a na pi fel ada tok szer te len sé ge sze-
rint tel je sít ve, mé gis az egé szet épít ve, de ha a hely zet 
úgy kí ván ja, egyet len szé les ecset vo nás sal me gi déz ve 
a vég te lent. A mű faj kö zöm bös, a tu dás és az ösz tön 
kö zött fe szü lő kö te lén kell vé gig egyen sú lyoz nia an nak 
is, aki nek sze mer nyi té ri szo nya sincs, s a mély ség ret te-
ne té vel küsz kö dő nek nem kü lön ben. Aki áren dá ba ve szi 
ki te het sé gét, az pon to san tud ja, hogy ezt az adott sá-
got, ezt a hely ze tet, ezt a lel ki áll apo tot, ezt a ma ga tar-
tást gon doz nia, ápol nia kell, ké szen lé ti ál la pot ban kell 
tar ta nia, mert a te het ség szel le mi ek ben ép púgy után-
töl tés re szo rul, mint él mé nyek dol gá ban. Bér be kap juk 
te hát a te het sé get, sze mé lyes hasz ná lat ra, aki egy ütt 
tud ve le él ni, mi több él ni tud ve le, an nak ér vé nyes az 
örök ké va ló ság ra vál tott bér le te. És Áren dás el szánt sá ga 
nem jár le a meg és be ér ke zés sel, hi szen min den pil-
la nat ban új ra ne ki vág. Az örök ké vál to zó meg bí zá sok 
pör gé sé ben, de az ál lan dó mű he lyek időt len kö ze gé ben 
is új don sá got ta lál, mert  tel je sít mé nye ép pen a té te les 
ki hí vá sok fe lől ér tel mez he tő. 
A ké szü lő dés, a ta nu lás majd a kény sze rű vá ra ko zás 
ide jén sem ad ta föl, nem ad ta föl ma gá ban a fes tőt, a 
raj zo lót, a gra fi kust és pa pír mű vészt, a fény kép ezőt, a 
kom po nis tát, a ti pog rá fust, a szer kesz tőt, a kis hi va tal-
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no ki pon tos sá got, a ki szá mít ha tat lan nagy vo na lú sá got, 
a köl tőt, az el be szé lőt, a sze rep vál la lót, egy szó val a já té-
kost. A ka lan dor ság tól a mes ter ség is me re te, az ál lan dó 
kí ván csi ság, a ta nu lás, a bel ső épít ke zés nem évü lő 
igé nye óv ja meg. Aho gyan az os to ba in fan ti liz mus tól a 
sok gye re kes pe da gó gus csa lád bel ső lég kö re, fel ne ve lő 
fe le lős sé ge, szno bé ria nél kü li mű velt ség-igé nye, és az a 
pro tes tan tiz mus tól fo lya ma tos eu ró pai pu ri tán pol gá ri 
mun ka esz mény, amely az al ko tás szer te len sé gé ben is 
meg le li a ren det. Így Áren dás mes te re it nem maj mol-
ta, de min tát vett tő lük: szak mai és mo rá lis mód szert, 
élet re va lót, nem ze dék tár sa i tól pe dig a ter mé ke nyí tő 
kö zös él mény me gosz tá sá nak ké pes sé gét: a tör té nel mi 
kor lá tok kö zött meg te remt he tő bel ső sza bad ság gya-
kor la tát sze rez te be. Azt a faj ta gon dol ko dás mó dot, 
amely az iro da lom ban, a sza bad esz mék áram lá sá ban 
ta lál ja meg ide gen erők ál tal meg száll ha tat lan ter ri tó ri-
u mát. A töb bi „sem mi sé get”, a kö vet ke ze tes sé get, mint 
ál ta lá nos stí lus je gyet az el telt év ti ze dek alatt ma ga tet te 
hoz zá, ez zel ta lál koz hat unk mi nap, mint nap szín há zi 
be lé pő in, mű sor fü ze te in, meg hí vó in, pla kát ja in. La poz-
zunk hát.
A pla kát mű faj de ko ra ti vi tá sa Áren dás Jó zsef szá má ra 
nem dog ma. Hasz nál hat bár mi lyen esz közt, va ló sá-
gos vagy el vont ké pi ele met, a fes tő i ség hol rejt ve, 
hol na gyon is tet ten ér he tő en, de az élet mű egé szét 
te kint ve hal lat lan gaz dag ság gal van je len mun ká in. A 

met sze tek ke mény folt jai, a tó nu sok ér zé keny, szin-
te tel je sen fe lol dott va ló sá ga mel lett a vé let len sze rű-
ség lát sza tá val el pöttyin tett folt, oda ve tett toll, vagy 
ecset nyom, fújt vagy há ló zott fak tú ra, a ron csolt sá gig 
gyö tört fe lü let - va la mennyi meg je le ní tés erő tel jes drá-
mai erőt hor doz. A szí nek je len lé te jel zéssze rű, szin te 
min den eset ben vissza fo gott, mo nok róm alá nyo más, 
ese ten ként ge o met ri ai for mát ki töl tő folt, más kor sze-
re pe sze rint fel ki ál tójel sze rű erő tel jes gesz tus. Mé gis 
má sod la gos, alá ren delt je en nek a sok fé le sé gé ben is 
egy sé ges szem lé let nek. Kom po zí ci ós vi lá gá nak sza bad-
sá ga al kal man ként el bír ja a szo kat lan fek vő for mát is a 
klasszi kus és ál ta lá nos (ki ra gasz tás kor is) könnyeb ben 
ke zel he tő ál ló vál to zat mel lett. (Hu bay: Túsz-sze dők.) 
Nem egy szer je le nik meg át té te le sen, vagy ép pen ha tá-
ro zot tan a lát vány ban a bel ső tü kör, az el moz ga tott, 
ki bil len tett de ko ra tív elem. A pla ká tok ese té ben min-
dig koc ká za tos té ráb rá zo lás Áren dás ese té ben so ha 
nem ön cé lú, és leg ke vés bé a ját szó tér re, a szín pad ra 
va ló köz vet len di dak ti kus uta lás. Min den pers pek ti vi kus 
rend, min den konk rét tár gyi as ság, plasz ti kai, vagy va lós 
szob rá szi uta lás az elő adás jel sze rű kö ze lí té sét, ér tel me-
zé sét szol gál ja, ek kép pen ér zel mi leg összeg ez, ha tá sos, 
de nem ha tás va dász. A rajz, amely nek stú di um sze rű, 
rend sze res gya kor lá sá ról Áren dás Jó zsef má ig nem tud, 
és nem akar le mon da ni, szin te rej tőz kö dik lap ja in. Ke rü-
len dő az il luszt ra tív ma ga tar tást a rajz a fo gal ma zás, ha 
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úgy tet szik a váz lat, a kom po zí ci ós jel zés, az ér tel me-
zés esz kö ze, ön ál ló sze re pet ép pen te át rá lis koc ká za ta 
(ma ni e riz mus ra haj ló ter mé sze te) mi att szin te alig kap. 
Ha meg is je le nik, gra fi kai elem ként, fak tú ra ként, kré ta-
raj zok tó nu sa ként mu tat ko zik, ese ten ként réz met sze tek 
há ló já vá ál cáz za ma gát, tex tú ra ként ta po gat le tár gya-
kat, s ha ön ál ló hang súlyt is kap a vo nal szán dé kol tan 
ste ril és át lát ha tó, át tet sző ma gá nyos kon túr vo nal ként 
te remt va la mi fé le transz cen dens ké pi él ményt. Ugyan ez 
a tar tóz ko dó kö vet ke ze tes ség jel lem ző a fény ké pek föl-
hasz ná lá sa kor, szin te tel jes és mé gis ter mé sze tes át írá-
sa kor, mely nek bra vúr ja it a Li li om, vagy a Há rom nő vér 
pla kát ja i nál bá mul hat juk meg leg in kább. A va ló sze rű ség 
meg őr zé sé nél min dig a lí ra se gít. A Ze ne ó rák bil len tyű-
so ra a le pusz tult lép cső ház ban a szép ség me lan ko li kus 
em lék mű vé vé sze lí dül, míg a Kő szí vű em ber fi ai a kard-
ra ol va dó gyer tyák kal úgy tud ja a ro man ti ka ér ze lem-
gaz dag sá gát me gi déz ni, hogy a giccs nek ár nyé ka sem 
ve tül het rá. Két fé le Svejk pla kát já ban a két fé le elő adás 
jel le ge kar ak te re sen kü lön bö zik. A rajz zal föl la zí tott, a 
ru ha alatt mez te len tes tét, te hát seb ez he tő sé gét, tra gi-
kus ki szol gál ta tott sá gát mu ta tó ka to na me net el ve, pus-
ká ját jö ven dő sír ke reszt je ként tart ja a vég zet tel szem be. 
(A szám tan fü ze tek vo nal há ló ja nem csak az em be ri ség 
szá má ra so ha meg nem ta nul ha tó „tör té nel mi lec ke” 
ko or di ná ta rend sze re, ha nem az ol dalt füg gő le ge sen 
le e resz tett szö veg folt tar tó ele me is.) A má sik meg ol-

dás nál a min den ki ál tal is mert Svejk il luszt rá ci ót úgy 
hasz nál ja fel, hogy míg a de rék ka to na fel ső tes te egyik 
irány ba, lá bai a má sik irány ba tar ta nak. Pszi cho ló gi ai 
ta nul mányt ér de mel ne a rá is me rés és a meg hök ken tés e 
fi nom mód sze re. A két fé le Brecht pla kát is az el fo gu lat-
lan ság és a nagy vo na lú szel lem pél dá ja. Ku rá zsi ma ma 
vo ná sa it ha lál fej jé pusz tí tó ége tett, té pett pa pír, s az 
előt te meg je le nő el ső pil la ntás ra túl sá go san is ok ta tó 
jel le gű drót há ló úgy vált je len tést, hogy szin te el fo lyat ja, 
le csur gat ja az ar cot. A Kol du so pe ra har min cas évek be li 
ne ve lő szán dé kú ko mé di á ja min den erő sza kolt ság nél-
kül utal a hat va nas évek fé le lem szül te, ám át lát ha tó, 
ki szá mít ha tó ma gyar or szá gi kol lek tív tár sa da lom lé lek-
ta ni él mé nyé re. A mell re tűz he tő, lán con lif fe gő öt ágú 
csil lag ár nyé ka több egy szín há zi pla kát nál. A jel ké pi ség 
össze fo gott sá gát a Két úr szol gá ja, a ka ri ka tú rá kig ki he-
gye zett szem lé le tet a Hip po lit a la káj, vagy a Cyra no hor-
doz za. Mon da nom sem kell ér vé nye sen és ma gas szín-
vo na lon. El mond ha tó, hogy Áren dás jó ér zék kel men ti 
át az év ti ze de ken át ké szí tett filmp la ká tok vi lá gá ból azt 
a szak má ban szin te szo kat lan hát tér ben ma ra dó al ko tói 
at ti tű döt, amely leg erő tel je seb ben az Or szá gú ton Fel li ni 
pla kát já ban, vagy a Fáb ri Zol tán Re qu i em jén, a Schif fer 
Pál fé le Csép lő Gyu ri ján ér zé kel he tő. 
A ha gyo má nyos esz kö zök, a raj zo lás, a fes tői, gra fi kai 
meg je le ní tés, a fény kép ezés mel lett itt kell szól n unk 
a di gi tá lis ma ni pu lá ció szin te föl mér he tet len le he tő -
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sé gé ről. Áren dás Jó zsef hasz nál ja a szá mí tó gé pet, a 
vi lág há ló n va ló köz le ke dés, kap cso lat tar tás, a mű vek 
di gi tá lis pos tá zá sa mel lett al ko tás ra is. Eb ből a szem-
pont ból ta lán elő nyös, hogy a ma gyar or szá gi tech ni kai 
fej lő dés ké sett sé ge mi att vi szony lag ké sőn ta lál ko zott 
ve le, így pon to san annyi ra épít a di gi ta li zá lás le he tő-
sé ge i re, amennyit szük sé ges. A gé pi ma ni pu lá ció, a 
be a vat ko zás, az át írás, át ér tel me zés so ha nem ér he tő 
tet ten mun ká in, nem be szél ki az egész ből, vé let le nül 
sem su gall ja a „gé pe sí tett” rajz fil mek „kor sze rű” gra fi-
kai vi lá gát, tech no ér zé sét, tá vol ma rad an nak szán dé-
kol tan ri asz tó „esz té ti ká já tól” is. Mo der ni tá sa - ahogy 
egész mun kás sá gán - itt sem, ezál tal sem csi nált, ke re-
sett, ha nem ha gyo má nyok ból táp lál ko zó, be lül ről meg-
élt,ezért ér vé nyes.                
Mi köz ben Áren dás Jó zsef szín há zi pla kát ja i nak mo nu-
men tá lis so ro za ta azt mu tat ja, hogy min den eset ben 
a fel adat ha tá roz za meg mód szert, az össze tar tó erő, 
a sti lá ris azo nos ság a szel lem fe lől ér he tő tet ten. Tud-
juk, hogy a nem ze dék tár sak hoz ha son ló an a len gyel 
pla kát mű vé szet nagy kor sza ka erő tel jes ha tás sal volt 
mes te rünk re is. Ám ez a ha tás csak az in tel lek tu á lis 
ha ngolt ság, a gro teszk re va ló haj lás, az iró ni á ra va ló 
ér zé keny ség, a hu mor ko mo rabb vo ná sa i nak meg je le-
né se, a kö zép-ke let eu ró pa i ság ál tal van je len. A pla kát 
nagy klasszi kus ere det-kor sza ka, a To u lo u se La ut rec-től 
a sze cesszi ó ig tö ret len, az erő tel jes de ko ra ti vi tást or na-
men sek kel a fi nom ko dá sig túl haj tó - és a XX. szá zad 
hat va nas éve i ben bi zo nyos je gye i vel új ból di va tos - kor-
sza ka éppúgy nem hagy nyo mot Áren dás Jó zsef szem lé-

le tén, aho gyan az öt ve nes évek po li ti kát ki szol gá ló el be-
szé lő re a liz mu sa, a hat va nas-het ve nes évek lát szat-mo-
der niz mu sa is min den szem pont ból ide gen tő le. Vi szont 
fi nom uta lá sok kal, mé lyen meg élt és új ra ér tel me zett, 
ezért igen ter mé sze tes jegy ként, ta nul ság ként je le nik 
meg Áren dás mun kás sá gá ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti 
avant gárd do ku men tu mok irán ti ér zé keny sé ge, szo ci o-
fo tós szem lé le te, mon tázs épí tő ké pes sé ge ép púgy, mint 
bá tor konst ruk ti viz mu sa, kom po zí ci ós kí sér le te ző ked ve, 
a rek lám ban mo dern mű vé szi ki hí vást lá tó ma ga tar tá sa. 
A pá lya tár sak, egy iga zán nagy nem ze dék: Orosz Ist ván, 
Ke resz tes Dó ra, a len gyel-ma gyar Ducz ki Kris tóf, Pócs 
Pé ter, Ba rát Fe renc, Ke mény György, Fel vi dé ki And rás, 
a zöm mel az Egye sült Ál la mok ban élő Bá nyai Ist ván 
szel le mi je len lé te ér zé ke nyen kép ező dik le eb ben az 
élet mű ben, a fi nom ha tá sok a kö zös in tel lek tu á lis és 
ér zel mi ere det re, a kö zös él mé nyek re, mű velt ség re utal-
nak úgy, hogy csak erő sí tik az al ko tói kar ak tert. Mert 
Áren dás Jó zsef tár sas lé ny, csa pa tem ber ak kor is, ha 
mun ka köz ben az al ko tás hoz el en ged he tet len ma gány a 
ré sze, s kö zös sé gi kö tő dé se nem ki ol tó ja, ha nem mu ta-
tó ja ere de ti sé gé nek, egye di sé gé nek. Mű vész em ber ként 
szol gál ta tó sze rep ját szó nak, ön ma gát na pon ta új ra fes-
tő, új ra te rem tő bo hóc nak, eset len sé gé vel és könnye i vel 
ne ve tés re in ger lő clown-nak hi szi ma gát Áren dás Jó zsef. 
Hogy a Vi dám kí sér tet va ló sze rűt len ko mé di á já nak pla-
kát já ról ő néz ne le ránk, azon nem is kell töp ren ge nünk, 
hi szen min den pla kát já ról ő szó lít. S en nél töb bet egy 
min den tu dá sát meg osz tó ma ga tar tás ra szo ci a li zá ló dott 
em ber nem is ad hat.                


