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Azzal a nyilvánvaló megállapítással kezdem, 
hogy Pusztai Virág Szövegre felelve című tárla-
ta illusztrációkat mutat be. Nem „egyszerűen” 
grafikákat, kollázsokat, festményeket, rajzokat 
tehát, hanem illusztrációkat és könyvborítókat. 
De a jelzőt nyomban vissza is kell vonnom, mert 
ahhoz, hogy a kiállítás alkotásaihoz közelebb 
kerüljünk, hangsúlyozni kell, versekkel, novel-
lákkal és regényekkel nyomtatásban együtt kö-
zölt műveket látunk itt. Vagyis legalább annyira 
differencia specifikus, mint magától értetődő az, 
hogy e képek illusztrációk.

E megállapítást emblematikusan fejezi ki Len-
nert (Móger) Tímea Kollázs-kötetének borítója, 
melyen az egymásba fonódó, a jelentés-egész 
mint cél eléréséért együtt munkálkodó képi 
elemekből – a repülő madarak figuráiból – meg-
képzett felület direkten teszi láthatóvá a meg-
jelenítésre váró szavakat. A madárszárnyak 
körbefonják, bekeretezik a szöveget, miközben 
a sraffozás a nyelv rétegétől (a szöveg képétől) 
elemeli a figurák síkját, így a szemünk számára 
olyan hely teremtődik, melyet hajlamosak va-
gyunk a médiumok egymásra reflektálásának 
helyeként értelmezni. A kép tehát e borítón kvá-
zi metaviszonyba helyezi önmagát, nem pusz-
tán egy témát, de annak reprezentálása módját 
is, azt is – hogy a grafika mint illusztráció csak 
az illusztrált szövegművel együtt válik azzá, ami 

– érzékelhetővé teszi.
Egy autonóm képi alkotást a képi jelek 

összjátéka alapján ítélünk meg. Mérlegel-
jük, harmonikusak-e a színek és a formák, 
kiegyensúlyozott-e a kompozíció, átgon-
dolt-e a figura és a háttér viszonya stb., és 
akár úgy találjuk, hogy igen, akár úgy, hogy 
nem, a jelentést a képből kiindulva, a képre 
vonatkoztatva, a képhez visszatérve, a kép-
ben keressük. Az illusztrációval más a helyzet. 
Kétszeresen, nézőként és olvasóként is szá-
mon kérjük, nemcsak a vizuális jelek összjá-
téka, de a szövegreferencia minősége alapján is 

megítéljük. E kiállítás anyaga minden bizonnyal 
mindkét szempontból kiállja a próbát – Pusztai 
Virág alkotásai figurális és referenciális jellemző-
ik folytán is figyelmet érdemlő, értékes munkák. 
Kiváltképp igaz ez a Kurta élet grafikáira, melyek, 
miközben minden kétséget kizáróan töreksze-
nek arra, hogy az egyes történetek szereplői, va-
lamint a szereplők és a tárgyi világ elemei közti 
viszonyokat szöveghűen jelenítsék meg, aköz-
ben, elsősorban a síkkompozícióból következő-
en, mint ikonikus elemegyüttesek, tagadhatat-
lanul saját világot is teremtenek.

A Kurta élet olvasói jól tudják, hogy Bene Zol-
tán kötete olyan történetekből épül fel, melyek 
labirintusszerűen vezetnek beljebb és beljebb 
az elbeszélő emlékeibe: a narratívák egymásba 
fonódnak, ám a kapcsolódási pontoknak sem a 
száma, sem a ritmusa, vagyis sem a narratívák 
és idősíkok mennyisége, sem strukturális mély-
sége nem rendelődik alá semmiféle előre kiszá-
mítható szabályszerűségnek. Annál inkább nem, 
mert a dolgok közti viszonyok az elbeszélés 
előrehaladtával váratlanul irracionálissá válnak, 
a tapasztalati világ nem ad fogódzót a befoga-
dónak, aki ismereteit ezért egyre inkább kizáró-
lag a szövegből nyert információkra alapozhatja 

– ebben az értelemben tehát a textus útvesztő-
jének kiszolgáltatottjává válik. 

Az egymásba épülő, az egymásból következő, 
ugyanakkor többhelyütt labirintusszerűen kap-
csolódó képi elemek referenciális játéka jellemzi 
Pusztai Virág rajzait is. Ha például az Ébredések il-
lusztrációján az alakokat az elbeszélésre alapoz-
va kíséreljük meg azonosítani, annyiban minden 
bizonnyal sikerrel járunk, hogy bennük eviden-
sen nőkre és férfiakra, több szereplő együtte-

sére ismerünk. De nem mondható el ugyanez 
a „mennyiség” szempontjából, hiszen a novella 
szerint öt férfit és öt nőt kellene látnunk a képen, 
valójában azonban csak egyetlen pörgekalapos 
férfit és két nőalakot (továbbá egy szövegrefe-
rens halat) jelenít meg az illusztráció. Nyilvánva-
ló, a szöveghűségnek – sem az Ébredések grafi-
káján, sem másutt – nem a pontos számszerű-
ség a kulcsa. Szöveg és illusztrációja kapcsolata 
a struktúra mélyebb rétegeiben fedezhető fel, 
elsősorban a technében (mindkét médiumot 
az álom és a virtuális valóság történései közti 
egyensúlyozás jellemzi) és a vele összefüggő, 
már említett labirintusjellegben. 

Ez utóbbinak, úgy vélem, az a lényege, hogy 
a kép a tekintetet egy bizonyos logika szerint 
kezdi el irányítani, majd váratlanul megkövete-
li, hogy új tapasztalási módnak vessük alá ma-
gunkat. Ám amikor ezt megtesszük, kiderül, ez 
az út sem abszolút, önmagában nem vezet el a 
képegész érzékelésének lehetőségéhez. Az első 
logikai elv a hely-személy szemantikai kapcso-
laton alapul (az egymásba nyíló történeteket a 
matrjoska-babaszerű szereplő-együttesek rep-
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rezentálják), melyet felülír – legalábbis akkor, ha 
a szereplőket elkezdjük megszámlálni – a csak 
a képi elemek ritmusa által létrehozott forma 
elve. A grafika egyes részleteit ugyanis kizáró-
lag a látványra hagyatkozva, tehát nem a szö-
vegreferencián alapuló jelentés szerint kezdjük 
egymásra vonatkoztatni, működni engedjük a 
formai analogonokat, azaz észrevesszük, hogy 
egy bajusz egy középen kettéválasztott női fri-
zurával, a suba dísze egy végtaggal, egy lábfej 
egy csizmasarokkal, két kar íve egy csípő vona-
lával stb. képezi meg a kettős észleleti képet. E 
folyamat (észlelésünk előirányzottságának ez a 
szakasza) addig tart, míg e szemantikai játékot 
meg nem próbáljuk minden egyes önálló ha-
tárvonallal rendelkező képi elemre kiterjeszteni. 
Mert abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, 
a tekintet irányítását a jelentéssel nem bíró iko-
nikus elemek veszik át, hatalmába kerít bennün-
ket az a kérdés, hogy a fekete és a fehér, az ár-
nyalt és az egynemű felületek, az ovális és a sza-

bálytalan formák stb. váltakozásának ritmusát 
vajon milyen elv hozhatta létre. Ez az izgalmas, 
az utak bejárhatóságának, a mezsgyék átléphe-
tőségének kérdéseit firtató, a kiállítás illusztrá-
cióit alapvetően meghatározó alkotói eljárás 
persze nemcsak a Kurta élet grafikáit dominálja. 
Variációi felfedezhetők a többi képsorozatban 
is, például a fotórészletek felhasználásával ké-
szült Szeged effekt illusztrációiban és a képsíkok 
egymásba építésével/forgatásával kísérletező 
Paulovics-grafikákban. 

Az illusztráció önálló típusaként határozhat-
juk meg a borítót, a „könyv arcát” (Tamkó Sirató 
Károly), amely tematikus szempontból lénye-
gében kétféle lehet: vagy a szöveg képi esz-
szenciájaként vagy imperatívuszaként funkcio-
nál, azaz vagy sűríti, szintetizálja a történéseket, 
montázsát adja a verseknek, novelláknak, vagy 
egy-egy jellemző eseményt, figurát, szereplők 
és tárgyak közti kapcsolatot kiemelve hívja fel a 
figyelmet a könyvre. Az előbbi típus narratív ka-
rakterű, az utóbbi közel van a plakát műfajához. 
A kiállításon látható borítók elsősorban az előb-
bi képszerkesztési elvet követik, apró részletek 
egymáshoz illesztésével az elemeire bontott, 

„szétszerelt” szövegegész újrastrukturálásával 
valósítják meg a reprezentációt. Jellemzőjük a 
rafinált, sokrétű és igen cizellált kontakt-képzési 
eljáráson alapuló építkezés. Különösen igaz ez 
például a kassáki szöveg- és képvilággal igazi 
stiláris játékot folytató Wagner úr-kollázsra. 

Pusztai Virág illusztrációi nemcsak szépek és a 
„forrás”- szövegre sokrétűen reflektálók (többfé-
le hangon „felelnek”), de megkonstruálják saját 
védjegyüket is. E a három jellemző mindegyike 
önmagában is elegendő volna ahhoz, hogy a ki-
állítás anyagát mindenkinek jó szívvel ajánljam. 

Igaz, az intézmény mostanság nem nevezi ma-
gát fesztiválnak. Az ünnepet, seregszemlét, kul-
turális vonatkozásban a művészeti alkotóerők 
ritkán tapasztalható, ünnepi együttállását jelen-
tő kifejezést a nagy múltú intézmény csak oly-
kor-olykor, hívószóképpen szedi elő. Egyébként 
is: patinás nyári játszóhely folytonos névválto-
zásai már-már identitászavarra vallók. A Játékok 
megnevezés a kezdetektől hozzákapcsolódott a 
Dóm – eredetileg Templom – téri nyáresti szín-
házhoz; a Szabadtéri hamar önálló fogalommá 
vált, amelyet errefelé nagybetűsen illik emle-
getni, és a hetvenes-nyolcvanas évek csaku-
gyan forgalomba hozta a fesztivál szót is, amely 
fölváltva szerepelt a nyári játékok és az ünnepi 
hetek kifejezésekkel, érzékeltetve valamicskét a 
templom előtti csillagtetős színház varázserejé-
ből, amely messze túlnyúlt az árkádok ölelésén: 
lázba hozta a várost és vidékét, de messze föl-
dön is jól csengő kulturális-turisztikai produktu-
mot fémjelzett.

Miközben a fesztivál kifejezés jócskán de-
valválódott. Se szeri, se száma a hangzatosan 
fesztiválnak nevezett össznépi sokadalmaknak, 
amelyek leginkább sörpadokkal lakályossá tett 
eszem-iszomokban csúcsosodnak ki szerte a 
magyar ugaron. Másfelől divattá vált mifelénk a 
jubilálási láz. A 85 esztendeje alapított szegedi 
Szabadtéri szorgosan megünnepelte 75., 80. és 
idei évfordulóját is. Legutóbb módunkban állott 
az intézményes helyszínen, konferencia kere-
tei közt kifejteni vonzalmakból és kérdésekből 
összeszőtt ünnepi gondolatsorunkat. Ezidén 
pótlólagosan csatlakozunk a Játékokat méltató, 
sorsát szívükön viselő hozzászólókhoz.

Kezdjük hát okfejtésünket a vizsgálandó cél 
minél pontosabb kitűzésével. A név- és funk-
cióváltások föntebb érintett sokasága okán ér-
demesnek látszik tűnődésünk vezérfonalául a 
fesztivál megnevezést illetve a fesztivál jellegű 
működés ismérveit tenni meg.

Fesztivál minősítésre meglátásunk szerint az 
alábbi előfeltételek teljesültével válik méltóvá 
valamely kulturális esemény:

– megrendezésének ünnepi körülményei foly-
tán,

– kivételes művészeti kínálata okán,
– kimagasló esztétikai minőségének köszön-

hetően,
– egy-egy műfaj vagy művészeti irányzat je-

leseinek kölcsönös megmérettetése, progra-
madó találkozása alkalmából.

Szeged fesztiválja korról korra változó mér-
tékben, illetőleg hangsúlyokkal igyekezett meg-
felelni eme kívánalmaknak.

Ami az ünnepi körülményeket illeti, a rend-
kívüliség bizsergető, várakozásteljes hangulata 
már évekkel azelőtt belengte a Szabadtéri ügyét, 
hogy Hevesi Sándor nemzetis színészeinek elő-
vezetésében megelevenedtek volna a Foga-
dalmi templom előtt Vojnovich Géza Magyar 
Passiójának patetikus élőképei. Juhász Gyula 
már az 1931-i nyitóelőadást 5 évvel megelőző-
en ünnepi rangot szán a leendő intézménynek. 
Sokan, sokszor igyekeztek maguknak tulajdoní-
tani a kezdeményező szerepét, de a színházért 
és művészeiért egyaránt lelkesedő költő – 1919-
ben a szegedi színházi direktórium vezetőjének 

– írása már akkor színházat prófétált az árvízi 
fogadalom temploma elé, amikor nemhogy szé-
kesegyházi rangjáról nem álmodott volna senki 
a trianoni diktátumot, s vele a temesvári püspö-
ki székhely megüresedését csupán időlegesnek 
tekintő magyar közéletben, de a tornyok is épp 
csak fölébe kerekedtek még az első világhábo-
rúban elszenvedett kényszerű csonkaságnak, 
Klebelsberg pedig nyilvánosságra sem hozta 
még európai egyetemi teret vizionáló koncep-
cióját. E vonatkozásban különös jelentőségűek a 
gyakorta idézett támogatói nyilatkozatok: Max 
Reinhardté, Gemier-é, Hont Ferencé, aki Hevesi 
kétkedő nyilatkozatával dacolva mégiscsak első 
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