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Grecsó Krisztián 

A mi családi életünk 

Péli Barna-narratíva* 

• Péli Barna igazából író, vagy filmes, színházi rendező, Péli Barna nem 
szobrász, anti-szobrász, Péli a konzervatív, hagyományos szobrászat karne-
váli kultúrája, kineveti, eltúlozza, bolondot csinál a mozdulatlanságból, a kime-
redt pillanatból, ami pedig, eddig számomra legalábbis úgy tűnt, a szobrá-
szat alapja lenne. Péli meglékelte a fundamentumot, és tette ezt olyan felsza-
badult örömmel és kirobbanó életkedvvel, ahogy a templomi félelmes áhítat 
után gúnyolták a népek a vásári nyomorékokat, nevettek magukon és a halá-
lon — halál komolyan. A Bahtyini karneváli kultúra persze nem csak az efféle 
elmozdulás miatt citálható ide, bár ez a legfontosabb, és ezen a vonalon mind-
járt tovább is megyünk, de előtte nem felejtjük el leszögezni, hogy Péli éte-
rien torz, túlhúzott, de nem karikatúra figurái maguk is innen jönnek, ebből a 
Rableais megénekelte groteszk testiségből, és ide is tartanak vissza, merthogy 
elbuknak, újra fölkelnek, fölélik a testüket és kihasználják, hogy a bomba nőből 

egy házban bérelt lakást, és a Montparnasse számos művészével került hama-
rosan jó kapcsolatba: Tihanyi Lajos, Oscar Dominguez, Arthur Adamov 
portréi ekkoriban készültek törzshelyükön, a Dôme és a Coupole kávéházban. 
Jó barátja lett a karikaturista Bíró Ernő, és Bálint Endrével „együtt indul-
tak neki a lógásnak, amikor a párizsi hajnal káprázatos színeivel jelt adott az 
indulásra”. Élete folyamatos előremenekülés — Berlin és Párizs után Marseille, 
majd a spanyol polgárháború következne. De a határon a spanyolok elfog-
ták és internálótáborba zárták. Később Casablancában csatlakozott a Sza-
bad Francia Erőkhöz, végül a németek elleni harcokban Belfort felszabadítá-
sakor kapott halálos sebet. Mindössze 35 évet élt. Utolsó, átvérzett vázlatfü-
zetét özvegye őrizte meg. Művészete rendkívül összetett. A halál árnyékában 
című megrázó tusrajza a madárfejű szörnnyel Max Ernst figurájára emlékez-
tet. A mirandai internálótáborban is rengeteget rajzolt — tragikusak és gyönyö-
rűek a fekete tussal rajzolt, elnyúló, fekvő testek. Párizsi önarcképén mégis az 
École de Paris színeit láthatjuk. Rátaláltam három nyomódúcra, amellyel Kilár 
István Párizsban élő szobrász a kiállításra elkészítette a metszeteket. A mű 
tehát tovább él.
• Kiss Edit — Ki ismeri ezt az asszonyt, adtad a művész korábbi kiállítása 
címéül, és úgy látszik, hogy Berlinben, Párizsban, Londonban és itt, szülőhazájá-
ban is döbbenten állnak e különleges művész életútja előtt.
• Kiss Edit története minden sikerével és tragédiájával együtt jellegzetes 
20. századi történet. Budapesten Réti Istvánnál, a nagybányai festőiskola 
vezető személyiségénél tanult festészetet, majd a düsseldorfi Művészeti 
Akadémián járt szobrász szakra. 1942-ben már a Nemzeti Szalonban, 1943-ban 
a Tamás Galériában állíthatta ki szobrait, amelyeket rokonítani lehet Barlach 
és Kollwitz műveivel.
1944 őszén nyilasok és csendőrök Budapestről Ausztriába hajtották a Duna 
mentén, több ezer más zsidó sorstársával együtt. Onnan Ravensbrückbe, 
majd a Daimler-Benz repülőmotorgyárába hurcolták kényszermunkára. Olyan 
belső képeket hordott magában, amelyektől valójában sohasem szabadult 
meg. A láger felszabadítása után, már Budapesten harminc gouache-ból 
álló sorozatban örökítette meg a deportálást, és az utolsó festményen, az 
úton fekvő halott nő képével mintha azt mondaná: ez ő is lehetett volna. 
Ezután szobrokat készített, és megtervezte a deportáltakat megörökítő 
négyrészes domborművét az Újpesti Zsinagógába, amely élete főműve lett.  

1948-ban avatták fel az emlékművet, de addigra ő már második férjével 
együtt örökre elhagyta Magyarországot. Svájcban, majd Marokkóban éltek. 
1956-ban végre letelepedhettek Párizsban, és ő újra tájképeket és a párizsi 
mindennapok jeleneteit festette. Képein mégis mintha még mindig 44-ben 
járnánk, a pusztulásba vezető úton. Férje gyötrelmes betegsége és halála 
után Londonba ment, ahol Anna Freud intézetében komoly adminisztratív 
munkát végzett. Senki sem tudta róla, hogy valójában művész és hogy egy-
kor német koncentrációs táborba deportálták. 1966 októberében Párizsban 
vetett véget életének. 
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csak a csodás hasa és gyönyörű melle marad, feje egy kinyomott pattanás, egy 
kinyomott férfifej, a lába, akár egy hokedlié, mindezt úgy, hogy létezik előé-
lete, múltja — és a történéseknek vannak következményei. 
Vissza tehát az elmozduláshoz, konkrétabban a narratívához, mert itt iga-
zán szokatlan Péli élete, szánt szándékkal nem a művészet szót használtam, 
mindjárt meg is mondom, miért. A történés, a kifejtett cselekmény, és az ese-
ményekben fejlődő, romló, változó jellem igazából az irodalomé, nincs mese, 
ezt még a film se tudja, a belső monológ eszközével csak egy regény tud élni, 
ott a színpad is léket kap, kibeszélni lehet, bebeszélni nem. Péli virtuális csa-
ládja viszont dialógust folytat, a szereplők élnek, elmozdulnak, múltjuk van, a 
narratíva tárlatról-tárlatra követhető, a katalógus képeken jól látszik az elmoz-
dulás, és hogy a múlt, akár a valóságban, visszahozhatatlan. Péli Barna beköl-
tözik ezek közé a figurák közé, él velük, megharagszik rájuk, megtöri, kifordítja 
őket, így lesz az ülő portásból futó sprinter. Az ülő portás emlékszik a múltjára, 
tudja, hogy ő egy ülő portárs, és mi, befogadók is tudjuk, de a végeredményt 
is látjuk, hogy kifordult, megtört, a visszáján van, tengelyes tükre önmagá-
nak, és most, akárhogy is, de egy sprinter. És ezt ő is tudja, hogy már az. Még 
egyszer mondom: ugyanarról a szoborról beszélünk. Péli kacag a testen, a váz 
nála is váz, csontok helyett fém, a bőr plakát és ragasztó, puha, sebezhető, 
múlandónak látszó felületek képződnek, nincs benne a nemes anyagban a szo-
bor, és nem a fölösleg fejtődik le róla, mert nem ez a szobrászat négy dimen-
ziós, vagyis nem hagyja figyelmen kívül az időt, a szobor megszületik, alakul, 
változik, új társakat kap, a szobor keresi az identitását, a jövőjét, a karrierjét, 
a helyét. A tetszelgő srác a római katona mellett köt ki végül, és mintha maga 
is túlzóan hataloméhes lenne, pedig kamasz korában inkább hiú volt, színpadra 
termett nárcisz, maga szépségében gyönyörködő Edith Piaf, alázatos, de zse-
niségének tökéletes tudatában lévő Bartók. 
Arcok folynak egymásba, a testek torzak, de szabálytalanok, csak más szabá-
lyok szerint szabályosak, a honnan-hová a fontos, nem az egyetlen, megra-
gasztott perc. Ha Péli felöl nézzük a hagyományos szobrászatot, akkor légy-
papír, ragacsos tapasz, és nem csak azért, mert a test múlandó, hanem mert 
képtelen a megállásra. A jellem és létezés lényege a mozgás. A Péli családból 
azért érdemes vásárolni, mert Pélinél, mi befogadók, valóban részesei leszünk 
az alkotásnak, mi döntjük el, melyik pillanatban öljük meg a szereplőt (magun-
kat), mikor mered ki a pillanat. Itt a befogadó fantáziája működhet, milyen 
jövőtől fosztottuk meg az izompacsirta férfit, akinek a méretarányos feje és 
lába között gúnyosan és aránytalanul tökéletes test nevet, fintorog (Békési 
Laca arcával) a test kultuszán. Péli minket is bevon, a karneváli forgatagban 
mindenki a játék része, mert az élet válik játékká, a test kihasználható, a halál 
bagatell, a test élvezetek forrása, tudósítás a nemlétről. Pélinél a test része a 
szobrászatnak, és nem csak azért, mert ő tényleg családi életet él a teremté-
nyei között, hanem, mert karneváli könnyedséggel tekint az emberi testre is. 
Vele belépünk a test modern kultuszába, az edzőtermek világába, ahol testba-
rát anyagokat fecskendeznek a bőr alá, és az izom még a rémületesen puffadt 
testépítőket is megszégyenítve legyőzhetetlenül torzzá fújódik föl. Ezek után 

nem véletlen, hogy az ő vékonyka szerelője szumó sportolóra emlékeztet, egy 
vékony szumó birkózóra, aki keres valamit, aki nem felkészül, hanem szerel, 
gyertyát gyújt, pedig mindjárt elsodorják. 
Ami a formákat, a konkrét pillanatot illeti, Péli pengén táncol, de fönt marad. 
Semmit sem húz túl, talán éppen azért, mert ennyire ismeri az alakjait.  
Az arcok, az anyjába kapaszkodó gilisztaforma gyerek teste, az egykori 
bomba nő lábkompozíciója éppen annyira torzak, betegek, amennyire az élet 
azzá teszi őket, amennyire félnek a haláltól. Pillantásai beleégnek az agyba, 
aki egyszer látta Péli családját, nem felejti el a látogatást, ennél pedig, azt 
hiszem, nincsen nagyobb dicséret. 

*  A szöveg Péli Barna kiállítása kapcsán („Szárnyas polip”, Dovin Galéria, Budapest, 
2009. okt. 2 — dec. 1.) és az azt követő műtermi beszélgetések nyomán született meg.
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