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böröcz András műcsarnoki kiállításának bejáratánál két régi munka fogadja 
a látogatót ; a Fogoly kéményseprő (1984) még itthon készült, a Pipázó ké-
mény (1988) már „odaát”. Mint régi kapu- bejáratok derék faragott orosz-

lánjai, őrzik a benti világot, egyúttal jelzik, hogy ami kint van, az ajtón innen, az 
odabent is sarkunkban jár majd, rejtélyesen átszivárog az anyagon, a formákon és 
letagadhatatlanul, bár szavakban alig megfogalmazhatóan létezik. Noha ezúttal az 
utóbbi évtizedekben folyamatosan Brooklynban élő művész munkáival találkozha-
tunk, ezeknek mélyén mindig ott fészkelődik a pálya kezdetének valamennyi meg-
határozó kérdése, felelete, formája és formabontása, vagyis a szerény és magabiztos, 
szabadszájú és szemtelen szembenézés a világgal. Ennek a szembenézésnak derűs 
komolyságát éppen a felszínt könnyed mozdulatokkal, gyengéd pofonokkal megle-
gyintő, ugyanakkor éles késként a dolgok mélyére szaladó pillantások bizonyíthat-
ják. A múlt század hetvenes éveinek második felében ugyan még folytak a magyar 
neoavantgárd serény ismétlőleckéi, de már közeledett a művészet un. „új hulláma” 
és a nyolcvanas évek elején meg is érkezett. A klasszikus európai festészet évszáza-
dos nagy tradícióinak elsöprő, lendületes hullámverésében elbűvölően keveredett 
az elmúlt idők ünnepélyesen zengő visszhangja, aranyos visszfénye meg a hagyo-
mány súlyának és az archaikus toposzoknak, gondolatoknak fölényes, könnyed ke-
zelése. Az új-festészetnek ez az áramlata nálunk a legjobbak kezén – Kelemen Ká-
roly (1948) Fehér László (1953), Soós Tamás (1955) és mások – több mint egy év-
tizedig tartott és átformálta a megszokott látványt Lendülete, különös szempontjai 
betörtek szokatlan, ismeretlen területekre is és műfajokba, mint Bukta Imre (1952) 

„mezőgazdasági” installációi vagy El Kazovszkij (1948) kínzó-perzselő performance-
ai. Megrendítettek és magukkal sodortak olyan gondosan mérlegelő, geometrián 
felnőtt gondolatvilágokat, mint Nádler Istváné (1938), vagy Bak Imréé (1939). Is-
meretlen perspektívák nyíltak a megszokott utakat követők előtt.

Földrészek között
Ugyanúgy

k o v a l o v s z k y  m á r t a
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rettenetes 
Böröcz 3.
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Az bizonyos, hogy – nem függetlenül azoknak az éveknek hazai politikai esemé-
nyeitől és kultúrpolitikai atmoszférájától – a művészet terepén rengeteg dolog, ese-
mény rétegződött egymásra és aki jól figyelt, annak szeme előtt izgalmas, színes, 
elemeiben otthonosan ismerős, ismeretlenségében is vonzó táj bontakozott ki. Ak-
kor tűnt fel az az ifjú nemzedék, amelyhez Böröcz András tartozik. Éppen jókor 
jöttek, megérkezésüket fanyarkás fények, groteszk árnyékok, reszelős zajok kísér-
ték, és mintha szemtelenül nyikorgó zenebona foszlányai kavarogtak volna a  le-
vegőben. Érezni lehetett, hogy újfajta művek születnek ebben a közegben, ötlet-
sziporkák, gondolattörmelékek, hasonlatfüzérek vibrálnak, virgonc élőlényekként 
nyüzsögve zsizsegnek, szikráznak, furcsa villamossággal telítve a levegőt. Látnivaló 
volt, hogy egy új nemzedék foglalja el helyét a művészet terepén, olyan generáció, 
amely – önhibáján kívül – kimaradt a história komor eseményeiből, amelynek így 
csupán a mindennapi élet rövid-lejáratú feleadatai jutottak. Ironikus vigyor kísé-
retében vették tudomásul saját helyzetüket, a szemük sem rebbent, amikor meg-
értették, hogy egy heroikus dimenzióitól megfosztott világ veszi körül őket. Amíg 
a festészet új hullámait követő hazai művészek elsősorban az egyetemes művészet 
hagyományaihoz kapcsolódtak, Böröcz és más fiatalok az őket körülvevő közönsé-
ges valóság abszurd jelenségei között igyekeztek kiigazodni. A szemük sem rebbent, 
ha váratlan fordulatokkal, meglepő összefüggésekkel találták szemben magukat.

Amikor művészetének összetevőit keressük, Böröcz tevékenysége és gondolkodá-
sa mögött a mélyben ott kell látnunk a magyarországi neoavantgárd nagyhatású 
mesterének, Erdély Miklósnak (1928-1986) súlyos árnyát, és azokat az ifjúi éve-
ket, amikor Erdély tanítványainak körében nőtt művésszé. A gyökerek ide vezet-
nek akkor is, ha Erdély és Böröcz művészete alapvetően különböző. A szokásoknak 
fittyet hányó gondolkodást, a szokatlan gondolkodási pályák meredek perspektí-
váit, a szabadon kószáló ötleteket, az évezredek rendjét felforgató, a hagyományo-
kat titokzatos aknamunkával aláásó tevékenységet azonban kétségtelenül Erdélytől 
örökölte. Műveinek szelíd kajánsága aligha hasonlít Erdély művészetének fenye-
gető, nyomasztó és provokatív karakterére. Az Erdély-örökséggel felruházva Bö-
röcz a körülötte sistergő valóságnak egy másik tartományába fúrta be magát, oda, 
ahol a köznapi élet rekvizitumai, a hazai létezés csörömpölő közege, egymáson he-
verő rétegei vagy egymásnak ütköző feszültségei egyszerre nyájas és érdes, groteszk 
fénytöréseket és visszfényeket hívtak elő. Pályája első éveiben az élet színes alakjai 
és a história meg a művészettörténet archaikus árnyai bujkáltak, kergetőztek a le-
vegőben. A nyolcvanas évek Magyarországa maga is különös elegyét alkotta a las-
san oldódó történelmi feszültségnek és a törékeny társadalmi békének : a már-már 
szivárványos mindennapokra fel-feltörő ellenzéki mozgásoknak vagy a világtörté-
nelem eseményeinek baljós árnya vetült. A látszólag nyugodt felszínen a história 
fenyegető roncsai úszkáltak. Különös „kettőslátás” kellett hozzá, hogy valaki egy-
szerre legyen képes felfogi és megérteni ennek a nagyon sajátos, egyszerre komoly 
és nevetségesen kisszerű valóságnak színét és visszáját egyszerre.

Ezeknek az időknek hűséges kifejezését kell látnunk a fiatal generáció filmbeli, iro-
dalmi és képzőművészeti törekvéseiben ; gondolkodás- és látás- és kifejezésmódjuk 
egyszerre tudta kétfelől, két ellenkező oldalról megragadni a dolgok lényegét. Egy-
idejűleg tudtak benne lenni világukban és kívülről látni azt. Böröcz ezen a terepen 
nem állt egyedül, ifjú kortársai közül sokan éltek ennek a „kettőslátásnak” szóra-
koztató és ugyanakkor kegyetlenül igazmondó eszközeivel. Révész László László 
(1957) merev bábukra emlékeztető lényeinek, Roskó Gábor (1958) ismeretlen mi-
tológiákból felbukkanó alakjainak, Wahorn András (1953) elegánsan gonoszkodó 
vonalainak vagy a náluk valamivel idősebb Fe Lugossy László (1947) baljóslatú ké-
pi vicceinek közegében Böröcz ugyancsak otthonosan érezhette magát. A hasonló-
an gondolkodók közti rokonságot sokan felismerték, nem véletlenül jött létre pél-
dául A négy muskétás-csoport (Böröcz, Révész, Roskó, Sugár János, valamennyi-
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en Erdély Miklós tanítványai), vagy performance-ok egész sorát teremtő Böröcz-
Révész-páros, meg Vető János (1953) -Méhes Lóránt (1951) hosszú időn át közö-
sen készített kompozíciói. „Az IGEN és a NEM számomra nem perspektíva” – írta 
akkoriban generációja nevében a nagy író, Esterházy Péter és valóban, már akkor 
is jól érzékelni lehetett ennek a kijelentésnek igazságát. Böröcz nemzedéke nem 
dőlt be a közhely-szerű igazságoknak, ők megszokottól eltérő szemszögekből lát-
ták a dolgokat, idő és távolság nem korlátozta tevékenységüket, csavaros észjárá-
suk és leleményes fantáziájuk és a nyelv, amit használni kezdtek, gyakran a neve-
letlen lurkók vásott gonoszkodását idézte. Ha visszagondolunk Böröcz dinnye-fi-
guráira és kéményalakjaira, vagy arra, ahogyan Révész László Lászlóval középko-
ri páncélban forgolódtak egy performance-uk során, világosan látjuk és megértjük 
azoknak az esztendőknek lényegét. És világos lesz az is, milyen szálakon futott to-
vább a következő évtizedekben Böröcz András művészete.

Erdély Miklós gondolkodása mellett elsősorban egy már süllyedőben lévő világ lég-
köre volt meghatározó számára. A mesteremberek okos szerszámai, a derék mű-
helyek megbízhatósága, a háztartások használatban kicsorbult tárgyai, az egysze-
rű, de célszerű dolgok fényesre kopott anyaga későbbi műveinek is nélkülözhetet-
len matériája lett, mint ahogyan a mindennapok „közönséges” mozdulatai, gesz-
tusai, fordulatai, jó vagy rossz történései is. Amikor az Óperenciás tengeren túlra 
költözött, irigylésre méltó könnyedséggel vitte át ezt az otthonos archaikus világot 
(szószerint) „a túlsó partra”. Ahogy mondani szokták, „úgy ment, mintha jönne”, 
nem torpant meg, nem esett zavarba. Sietség nélkül, komótosan folytatta munká-
ját, a világnak ez a „madárlátta”része hűségesen elkísérte. Nyugalmas ösvényen ha-
ladt, kezére játszott a mindennapi élet megannyi kelléke, a parkokban kivágott fa-
törzsek halma, a mindennapi brooklyni kenyér szeletei, az apró teafilterek, a mű-
teremben használ ceruzák és a többi közönséges, észre alig vett, megszokott, „jelen-
tését vesztett” tárgy. Ezek aztán Böröcz leleményes fantáziája révén megelevened-
nek, és új életbe kezdenek – szakítva eredeti jelentésükkel is, az életnek egy másik 
síkjára lépnek át. A kivágott fatörzsekből felakasztott emberalakok lesznek s egyút-
tal hangszerek, a ceruzák parányi színpadokon jelenetek szereplőiként alakoskod-
nak, a karcsú ceruzák köteggé tömörödve monumentális tornyokká nőnek. Böröcz 
a plasztikát 1990-től kezdve gyakran társítja hanggal (Akasztottak,1989-90 ; Zaj-
csinálók, 2001), ilyenkor a hang szinte észrevétlenül keletkezik magából a plaszti-
kából, a szerkezetből. Ezek az észrevétlen mozzanatok fontos tulajdonságai mun-
káinak : láthatatlan szálak fűzik egybe a dolgokat Böröcz kompozícióin, a látszólag 
egymástól távol eső elemek között a szabad képzelet langyos szellőcskéje fújdogál. 
Olykor gyengéd növényszárakra emlékeztető, fából faragott törékeny indák rajzo-
lódnak a levegőbe ; ezek kötik össze a nagyon is különböző anyagú, formájú, sú-
lyú részeket : jelentőségük ki nem mondva is szimbolikus, a művésznek azt a gya-
korlatát, meggyőződését és hitét jelzik, hogy mindenből minden lehetséges, csak 
képzelet, bátorság, szabadság kérdése, hogy ez megtörténjen. A ceruzák emberala-
kokká válhatnak, parányi színpadok bábjaiként vagy apró szárnyasoltárokra em-
lékeztető keretben játsszák el az élet mindennapjait. A tojások, a hordók, a tenisz-
labdák kerek formájuk révén egymás testvérei lesznek, egymástól különböző jelen-
tés-rétegeik összecsúsznak, vidáman elkeverednek. Mint ahogyan a kaktusz meg 
a tüskékkel „felszerelt” WC-pumpa is rokonok ebben a világban, amiképpen Bö-
röcznél a malevicsi fekete négyzet és egy maceszlap egyszerű geometrikus formá-
ja is emlékeztet egymásra.

A fantázia hátra-bukfencei révén a művész messzire jut, a kultúrák nagy tradíci-
óinak mélyére. Az antik mondavilág hősei (Atlasz, Vénusz) éppúgy életre kelnek 
munkáiban, mint a keresztény művészet ismert alakjai (Mária, a Pieta, Szt. Se-
bestyén), vagy az ősi zsidó kultúra tárgyai (tóramutatók, macesz). De fel-felüti fe-
jét rajzain, rézkarc-és hidegtű nyomatain az európai rajzművészet klasszikus mes-
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tereinek öröksége, lapszéli, „mellékes” rajz-jegyzeteik hevenyészettnek látszó pon-
tossága. Érzékelhetően otthonosan mozog ebben a sokaknak ismeretlen mélység-
ben, mint ahogyan máskor a történelem nehéz közegében is. Ilyenkor hangját és 
a kompozíciókban használt anyagot egyaránt különös személyesség itatja át : a he-
roikus gesztusokat vagy a szenvedés képeit lesöpörve asztaláról, régi asztalosműhe-
lyek megviselt collstokját, falusi szabók centijét rakja szemünk elé. Metaforák ezek, 
a beléjük ivódott élet és elmúlás metaforái ; szegényes anyagaikon, a mindennapi 
használat által évtizedeken keresztül koptatott formáikon elmúlt idők, elsüppedt 
kultúrák szivárognak át. Láttukra elkoptatott, agyonhasznált emlékek jönnek elő 
a semmiből és megmozdulva lassan megelevenednek. Az elkoptatott, agyonhasz-
nált anyagokból a história bújik elő és kézközelbe ér. Vagy fordítva ? Böröcz a his-
tóriát is, a kultúrát is, a művészettörténetet is anyagként kezeli, amelyet egy ügyes 
mesterember közvetlenségével használ, alakít. Ha Moholy-Nagy László Telehor-
ját (1936) idézi, ha Baudelaire vagy William Blake 19. századi költészete elött tisz-
teleg, ha Ámos Imre (1907-1944) nyomasztó szürrealista festészete inspirálja, ün-
nepélyes gesztusát mindannyiszor ellensúlyozza valami esendő, kézmeleg, ottho-
nosságot sugalló részlet.

Az időnek, a létezésnek, a történéseknek, a tárgyi világnak hangsúlyozott folyama-
tossága Böröcz művészetének alapszövete. Amikor jó öt évvel ezelőtt újfajta tárgyak 
jelentek meg műtermében, azokon az WC-pumpák, nagyító-készülékek, gyerek-
játék-hintalovak mellett feltűntek a miniatűr faragott lépcsők, a háztartások szegé-
nyes rekvizítumai (sószóró, gyufa, bőröv), előkerültek a fiókból a ceruzák ; design 
és kézművesmunka szépen egymás mellé simult.

A Böröcz által hibrideknek nevezett növényi kompozíciókat akár jelképesnek is te-
kinthetjük. Ezek a hajlékony rózsa- és kozoágak egy-egy ponton ceruzában foly-
tatódnak, hogy azután a ceruza meg rózsa- vagy kozoágként folytassa útját a tér-
ben, a szemünk előtt. A természetes (rózsa, kozo) és a mesterséges (ceruza) észre-
vétlenül élnek egymásban, folytatják egymást, olyan szétválaszthatatlan egységben, 
akár a korábbi munkákban az archaikus világból kinövő, aztán folytatódó, majd 
elenyésző és végül a semmiből váratlanul ismét felbukkanó (vagy mindig is jelen-
lévő ?) motívumok.

„Legyen a művészet szegényszagú, barkácsjellegű, olcsó. Szabad, tehát zsarolhatat-
lan. High tech – NO, arte povera – YES”- mondta Böröcz egy 2009-es interjú-
ban. Talán most is ezt mormogja maga elé, miközben kockának (kenyérnek, hor-
dónak, cipőnek, kaktusznak, kalapácsnak, ketrecnek, tojásnak, ahogy éppen ked-
ve tartja) öltözve végigbilleg egy brooklyni utcán. Biztosak lehetünk benne, van-
nak még ötletei.   

Kovalovszky Márta (1939): művészettörténész, 1963–2001 között a székesfehérvári Szent 
istván Király Múzeum munkatársa volt. Fő kutatási területe a kortárs magyar művészet, a 19–20. 
századi magyar szobrászat, a modern magyar textilművészet és a művészkönyv-műfaj tör-
ténete. ezekben a témákban számos kiállítást rendezett és sok cikket, tanulmányt publikált. 
Könyvei : Bokros Birman (Corvina, 1971), Don Giovanni – kalandozás a modern magyar művészet 
félmúltjában (enciklopédia, 1999), Ujházi Péter (Ma Kiadó, 2000), Mengyán András (Vincze Kiadó, 
2003), A modern magyar festészet remekei, Corvina, 2005), Pinczehelyi Sándor (Pécs, 2010), Harap 
utca 3. (Városi Képtár – Deák gyűjtemény, Székesfehérvár, 2013), R. Fürtös Ilona (Pécs, 2013).
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