
TÛZ ÉS VÍZ

Kovács Ákos: Játék a tûzzel. Fejezetek a magyar 
tûzijátékok és díszkivilágítások XV–XX. századi
történetébôl
Helikon, 2001. 188 oldal, 92 kép, 2980 Ft

Egyszemélyes mûvelôdéstörténeti irányzat Ko-
vács Ákos. A mindennapi élet jelenségeit vizs-
gálja. Újszerû, olykor meghökkentô, mégis
mindenki által ismert szokások, ünnepek, tár-
gyak világába kalauzol. Módszere az, hogy
egy-egy témához óriási méretû anyaggyûjtést
végez: százszámra szedi össze a szöveges fal-
védôket, lefényképezi az ország madárijesz-
tôit, az országúti közlekedési balesetben el-
hunytak rögtönzött emlékhelyeit. Korábban
múzeumi kiállításokban végzôdött e kutatás,
ám már ezekhez is mûvelôdéstörténeti érté-
kû, jó, részletezô katalógusokat adott. Szere-
ti, ha az általa összegyûjtött adatokat külön-
bözô szaktudományok képviselôi is megné-
zik, és kísérô tanulmányokat írnak. Az elsô vi-
lágháború katonaemlékeirôl készült kötet a
legnevezetesebb ezek közül. Minthogy az em-
lékmûvek már állami megrendelésre készült
alkotások voltak, Kovács Ákos a hatalom és a
mindennapi élet szokásvilágának összefüggé-
seit kezdte vizsgálni.

Újabban már nem interdiszciplináris se-
gédcsapatot toboroz egybe, hanem ô maga ad
ilyen nagyívû kultúra- és kultúrpolitika-törté-
neti áttekintéseket. A Feszty-körkép kapcsán 
a hazai panorámák életrajzát írja meg. Szent
Kristóf kultuszát az autószentelés modern szo-
kásának távlatából vizsgálja. Míg korábbi ösz-
szegezéseiben a tárgyak, jelenségek trivialitása
lepte meg a látogatót/olvasót (mint például 
a tetoválásról vagy az orosz tolvajvilágról írott
munkáinál), újabban maga tesz társadalom-
kritikai, legtöbbször mûvelôdéspolitika-kriti-
kai észrevételeket. Anyagát tendenciózusan
válogatja ki: szeret a kultúraszervezôk üzelme-
inek nyomára bukkanni, egy-egy jelenség saj-
tókritikájára utalni. Ami régebbi mûvei adat-
tárában „butaság”, „félmûveltség” szóval volt
jellemezhetô, most egyre inkább a „propagan-
da”, az „illúziógyártás” rubrikái közé kerül. 
A mostani tûzijátékkönyv még enyhébb válto-
zata a társadalmi polémiának (még az 1999
augusztusában közzétett elôzetes közléshez
képest is): nyilván azért, mivel ebben a régi

korszakok is bemutatásra kerülnek. Persze itt
is lehetséges áthallás: és ezt nem csak az utó-
kor képzeli így. A tûzijátékok története jól mu-
tatja, hogy a szervezôk mindig elégedettek
voltak, a közönség mindig jobbat várt, mindig
van rossz idô, és mindig van közlekedési káosz,
mindig vannak ügyeskedôk, a közpénzek min-
dig eltûnôben vannak. Még azt is hozzátehet-
jük mindehhez éppen a tûzijátékok kapcsán,
hogy a régebbi ideológiák égre lövellése má-
ra legalábbis megmosolyogtató, olykor egye-
nesen ellenszenves igyekezetnek tûnik. Csak
azt felejtik el olykor, hogy a holnap ugyanígy
vélekedik a ma népünnepélynek szánt jelen-
ségeirôl.

Kovács Ákos monográfia- (pontosabban
gazdagon illusztrált kismonográfia-) soroza-
tában voltaképpen egy újszerû szokáskutatás
körvonalait mutatja be. A magyar néprajztu-
domány például még a modern farsangok és
a templomi betlehemek kutatásáig sem me-
részkedett el. A mûvelôdéstörténet pedig Má-
tyás király reneszánsz ünnepeit ugyan leírta,
de a Gyöngyösbokréta vagy az Eucharisztikus
Kongresszus esetében már csak lelkesedett
meg fanyalgott: már a tényeket sem írta le
pontosan, tudományos alapossággal. Kovács
Ákos mostani könyvében végre sok adat és do-
kumentum található, ezek egymásutánja iga-
zán érdekessé teszi a mûvet. Ám még itt is
hiányzik mondjuk a közönség bemutatása,
még itt is csak anekdotikus a történelem folya-
matának érzékeltetése (mondjuk a rendszere-
ken átívelô pirotechnikus, Petróczy Gyula em-
lítésével).

Kovács Ákos most fukarkodott a tôle meg-
szokott oldalra utalásokkal. Folkloristaként
azért én leírtam volna, hogy például a nagy-
szebeni kódex „tûzikerekét” nemcsak az EGRI

CSILLAGOK lapjain Bornemissza Gergely utá-
nozza, hanem ma is ismert erdélyi népszokás
a hegyekrôl szalmával meg egyébbel kitömött
kocsikerekek meggyújtása és legördítése. Nem
tudom, készültek-e interjúk a budapesti tûzi-
játékok nézôi körében, és ha igen, ezek hol
férhetôk hozzá. Érdemes volna az ilyen „nép-
rajzi” módszereket is felhasználni. Hiszen egy-
egy felülrôl megtervezett ideologikus ünnep
szemantikájának vizsgálatakor szinte az a leg-
érdekesebb: mi tudatosul mindebbôl a közön-
ségben?

Éppen a nagyívû történeti vázlatrajz olvasa-
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takor támad további hiányérzésünk is. Kovács
Ákos alkalmanként ugyan kitér a nem közvet-
lenül tûzijáték-mozzanatokra is (például a má-
jus elsejei és más felvonulásokra, díszszemlék-
re). Ez indokolt is, jó is, noha biztosan lehetett
volna több párhuzamot is elôkeresni. Még az
is kiderül a mûbôl, hogy milyen gyakran kato-
nák voltak a közvetlen kivitelezôk. Ám azt az
összefüggést, hogy az ilyen rakétás pirotechni-
ka voltaképpen a militáris technika (a tüzér-
ség) körébe tartozik, ilyen egyértelmûen nem
fogalmazza meg a könyv. Ilyen szempontból 
jó lett volna, ha az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc ünnepeirôl, díszkivilágításai-
ról többet tudtunk volna meg. Volt-e a magyar
honvédek bevonulásakor is ilyen tûzi látvá-
nyosság, kivilágítás? Volt-e az osztrák vagy az
orosz csapatok bevonulásakor ilyen látványos-
ság? Európa-szerte szokás volt még a távoli ka-
tonai gyôzelmeket is megünnepelni ilyen mó-
don. Van erre adat Kovács Ákos oly sok min-
denre kiterjedô magánarchívumában?

Egy kutatásszemantikai megjegyzés! „Tûz
és víz” nemcsak a látványosságok között egy-
mással összekapcsolható, allomorf eleme a szo-
kásoknak – a szokásértelmezésben is felbuk-
kan ilyen ellentét. A tûzijátékot szerethetjük
határtalanul, lehetünk mindenben elégedet-
tek vele. Ám el is utasíthatjuk az egészet, és 
a panem et circenses olyan megnyilvánulásá-
nak nevezhetjük, amikor a hatalom már ke-
nyeret sem tud adni. (Ilyen véleményt idéz is
a könyv.) Amikor Rudolf fôherceg azért nem
kocsikázik a nép között, nehogy a keletkezô tu-
multusban valakinek baja essék – ezt lehet a
humanitás csúcsaként értelmezni, viszont a
néptôl való páni félelem jelének is. Szinte ad
libitum értelmezhetô megnyilvánulás. Tûz és
víz. Egyébként a látványosságok ilyenek. A leg-
gondosabban megtervezett tûzijáték-figura is
oka lehet a legváratlanabb értelmezéseknek. 
A legváratlanabb helyen pukkanhat: mint a
kötetzáró dokumentumban az USA vörös csil-
lagai a Duna fölött.

Végül még valamit a mai látványtervezô-
rôl: Kovács Ákosról! Életmûvének érdeklôdé-
se egyirányú: a panoptikumszerû, mûvészileg
groteszk, társadalmilag bizarr érdekli a leg-
jobban: a tetovált Sztálin-portré meg a Ráth-
Végh István nyomán idézett, tûzijátékot után-
zó ünnepi torta. Arra nem is mindig utal, hogy
ez szinte archetípusa az ünneplésnek: akár a

születésnapi tortán a gyertyákat egyre inkább
felváltó kis csillagszórók, a mindenki karácso-
nyi hangulatának csillogó kellékei. Voltakép-
pen mindannyian rendeztünk már magántû-
zijátékot. (Újgazdagék petárdás ünnepségeit
pedig akarva-akaratlanul egyre többet hall-
juk.) Kovács Ákos jó értelemben vett show-man
(is). Nála kiállításmegnyitáson volt már ci-
gánybanda, tûznyelô, és az akkor még nálunk
alig ismert Hrabal jelenléte is be volt ígérve.
Pedig ott nem is népünnepély volt a vernisszázs
témája. Most magam is kíváncsian várom, mit
talál ki e könyv megjelenése, a látványtár ki-
nyitása alkalmával. És persze továbbra is vár-
juk egyszemélyes kultúratörténetének követ-
kezô sziporkáit, görögtüzeit és lampionos vízi
parádéit.

Voigt Vilmos

MATTIS TEUTSCH

Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter
Magyar Nemzeti Galéria, 2001. március 14.–
június 20.
München, Haus der Kunst, 2001. július 6.–
október 8.

Miközben ennek a nagyon izgalmas kiállítás-
nak a termeiben járkáltam, ahol nemcsak egy
szuggesztív festô többnyire csak reproduk-
ciókról ismert képei, hanem egy köré rekonst-
ruált nemzetközi festôi gondolkodás és világ-
látás is jelen volt, a véletlen hirtelen új össze-
függésbe állította Mattis Teutsch alakját és
mûvészetét. Úgy adódott, hogy ott, a Nemze-
ti Galériában összeismerkedtem Boros Lajos
festômûvésszel, Mattis Teutsch egykori barát-
jával és tanítványával. Boros elmondta, hogy
1960-ban Mattis Teutsch azt az utasítást kap-
ta a román kommunista párttól, amelynek
egyébként még idealista fiatalkora óta tagja
volt, hogy „ne mételyezze tovább az ifjúságot
a képeivel”. Ezt a festô, akinek a munkái már
régóta egy csûrben halmozódtak egymásra, és
fôként a fiatalkori képei évtizedek óta legfel-
jebb bajt hoztak rá, úgy értelmezte, hogy ide-
je elégetni ôket. Ehhez a fizikailag is megerôl-
tetô mûvészi öngyilkossághoz hívta segítségül
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