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l ehet-e humoros a szobrászat ? Vagy tragikus ? Vagy melankolikus ? Böröcz And-
rás legújabb művei ilyen kérdéseket vetnek fel. A válasz pedig : igen. De meg-
szorítással. Mert nem attól humorosak vagy melankolikusak, hogy egy jól kö-

rülírható érzést közvetítenek (ahogyan például Giacometti szobrai tragikusak vagy 
Medardo Rosso művei melankolikusak), hanem hogy igen gyakran elmesélnek va-
lamit, s ha a „mese” végére érünk, akkor melankóliára vagy humorra vagy éppen 
tragikumra bukkanunk. Így hát hozzá kell tenni azt is, hogy Böröcz szobrai narra-
tív szobrok – történeteket mondanak el. Ám ezt nem úgy teszik, ahogyan például 
a Calais-i polgárok Rodintől : nem visszaidéznek egy eseményt, vagyis nem olyas-
mire utalnak, ami a művet megelőzte. Ugyanakkor fényévnyi távolságra vannak 
azoktól a bronzból öntött giccses „zsánerszobroktól” is, amelyekkel Budapest ut-
cáit az utóbbi években elcsúfították. Böröcz szobrai magukból bontanak ki törté-
neteket. Azoknak a különféle anyagoknak meg köznapi tárgyaknak a sajátos kons-
tellációjából, amely a műveit jól felismerhető teszi.

Draw című szobrának például egy ceruzákból készített tartály a  központi része. 
A szűk átmérőjű és magas tartályból egy csupasz faág emelkedik ki. Egyik gallyára 
egy fából készült hintaló van akasztva, a másikra egy elektromos huzal, amelynek 
lenti, konnektoros végéről egy szintén fából készült gyerekszék lóg. A szék him-
bálózik, csak egyik lába érinti a földet. Számos asszociáció kínálkozik. A csupasz, 
halott faág egy tartályból nő ki – ha abban víz lenne, talán újra kihajtana. A hin-
taló mintegy meglovagolja a halott faágat – miközben persze a hintalovat is meg 
szokták lovagolni. Méghozzá gyerekek, akik egyébként kis székeken ülnek. A gye-
rek ezúttal csak a hiányával van jelen. Ez a hiány azonban a himbálózó szék révén 
drámai felhangot kap : a szék úgy van felakasztva, mint egy ember. A villanyzsinór 
ugyanakkor a fojtogatás képzetét is kelti. Akasztás, fojtogatás. Viszont a villany-
zsinórral energia is továbbítható – amely a szobrot akár fel is tölthetné. A hintaló-
ban pedig van valami diadalmas is. És ha megnézzük, hogy a tartály ceruzákból ké-
szült, akkor a drámai felhang a játékosságnak is teret ad : végül is a hintalovon lo-
vagló gyerekek kisszéken üldögélve szoktak rajzolni. Ha mindehhez hozzávesszük, 
hogy a cím függesztést, felhúzást, vonszolást jelent, ugyanakkor rajzolást, sőt rá-
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adásul még a kiegyenlítődésre is utal, akkor a szobor „története” éppolyan humo-
ros, mint amilyen drámai. Egyszerre, anélkül, hogy egyik kioltaná a másikat. És 
így a szabadság érzetét is sugallja e mű. Böröcz egyfelől a mű valamennyi elemé-
nek narratív értelmet ad, másfelől azonban mégsem ragaszkodik hozzá, hogy a né-
ző fantáziáját feltétlenül egyetlen irányba terelje.

Mi kell az ilyen a szabadsághoz ? Az, hogy a legközönségesebb tárgyakban is sokféle 
lehetőséget lehessen felfedezni. Profound Objects volt annak a kiállításának a címe, 
amelyet New Yorkban a Pavel Zoubok galériában rendeztek, Chelsea-ben, a galé-
ria negyedben, s e cím a bemutatott tárgyak filozofikus mélységére utalt. De bele-
hallani a „Talált tárgyakat” is, sőt még azt is, hogy céltudatosan keresett tárgyak-
ról van szó. A sokféle lehetőség párhuzamosan nyilvánul meg bennük. Így azután 
a melankólia, a humor, a tragikum vagy az elmélyült figyelem egyszerre tud meg-
jelenni Böröcz műveiben. Egy sajátos, kreatív „zavar” az eredmény, amit a Draw-
nak már a címe is jelez. A Bábel című mű egy bonyolult faszerkezetből áll, amely 
olyan, mintha legyalult faágak lennének összeillesztve. Ezek tartanak egy poszta-
menst, amely egy vécépumpa gumirészét tartja, ezen pedig egy összetekert derék-
szíj spirálszerűen nyúlik a magasba, úgy, mint Brueghel képén Bábel tornya. A bá-
beli zűrzavarra történő utalás egyértelmű. Ám ezt a zavart tovább zavarja az, hogy 
a faágak és a posztamens szépen faragott, simára gyalult ceruzákból van elkésztve. 

Ceruzadoboz (2001, laminált ceruzák , vegyes technika), Fotó: greg stanger
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Bábel a szóbeliséget zavarta össze, a ceruza viszont az írás eszköze. A szó és az írás 
erősíti is, meg ki is oltja egymást – megint csak egyszerre. És mindehhez járul a vi-
zualitás is – hiszen megannyi látványról van szó. A hatszögletű ceruzák (csupa kap-
tár) egy építészeti konstrukcióvá állnak össze, ugyanakkor a grafitceruza, mint „ta-
lált tárgy” növényszerű képződménnyé alakul át – a grafit organikussá vedlik visz-
sza. Böröcz látványok segítségével mesél szóban is elmondható történeteket, ame-
lyeket azután akár le is lehet írni. Mindennek azonban – s ezt fontos hangsúlyozni 
– semmi köze az allegóriához, ami szintén hasonlóképpen működik. Az allegória 
tereli a nézőt, nem engedi, hogy letérjen a kijelölt útról. Böröcz senkit nem terel. 
Ellenkezőleg : ráhagyja a nézőre, mihez kezdjen azzal, amit lát. És a néző azért tud-
ja élvezni ezt a szabadságot, mert Böröcznél egyfajta költői logika mentén kerül-
nek egymás mellé az anyagok és tárgyak : egyik a másikat szinte előhívja. Úgy, aho-
gyan a versekben is nem a diszkurzív logika mentén követik egymást a szavak, ha-
nem a hangzás, a rím, az asszonancia vagy akár a szójátékok mentén. Asszociatív 
szobrászat, ezt a címet adnám ennek az írásnak, ha nem hangzana olyan csúnyán.

Az újabb munkái között persze feltűnnek olyan művek is, amelyek visszautalnak 
az immár klasszikusnak számító Akasztottak című szoborcsoportra (1989-90). Az 
emberi alakok ezúttal nem lógnak, hanem egy pulton helyezkednek el, egymás 
mellett. Mahagóniból vannak megfaragva, mindegyik nyújtózkodik, s  tart vala-
mit a magasban. Vénusz, a görög istennő egy szögekkel átszúrt vécépumpát, Thor, 
a dörgés skandináv istene egy faszerkezetet, amely azokból a lapocskákból van ösz-
szerakva, amelyekkel a fülorrgégész a gyerekek torkát vizsgálja, a tengeri kapitány 
egy sószórót (miközben maga egy üres borosüvegen áll – palackposta ?), Beseler 
(ami egy fotónagyító márkája) egy vécépumpákból álló szerkezetet, Burr (Héj) pe-
dig egy ceruzavégekkel teleszurkált vécépumpát. Mindegyik nyújtózik, s ennyiben 
olyanok, mint a klasszikus kariatidák. Még a Szabadságszobor alakjára is emlékez-
tetnek. De közben olyasmin állnak, ami idegen tőlük, és tartanak valamit, ami 
ugyancsak idegen tőlük. Ugyanakkor a vécépumpa mint triviális pop art kellék 
a klasszikus kelyhekre is emlékeztet, ami a kariatidáktól nem áll távol. Van ezek-
ben a szobrokban valami törékenység, ugyanakkor feszültség is. Nemcsak a szabad-
ság eszméjét sugallják, hanem némelyik esetben a kínlódásét is. Ezt is, azt is. A fi-
nomság agresszív képzetekkel társul. Úgy, mint a Wisp című szobor, amelynek cí-
me egyszerre jelent seprűcskét, emberkét és lidércet. Egy ceruzákból készült sima 
és gömbölyded tölcsérből hosszú tüskés rózsaág nyúlik a magasba, amelynek a vé-
géről egy szíj lóg. Az egész szerkezet finom, gracilis, szinte törékeny ; ám a tüskék 
meg a szíj egészen más irányba terelik a gondolatot. A vágy tárgya az alcím. Kinek 
a vágyáról van szó, amely mégis csak titokzatos ? Azéról, aki használja ezt a furcsa 
eszközt, vagy akin használják ?

Böröcz szobraival úgy vagyok, mint a svájci alkotópár, Peter Fischli & David Weiss 
műveivel. Sokszor nem tudom eldönteni, mi az, amit látok, s hogy a művészetnek 
nevezett rezervátumban hol a helyük. De szívesen nézem őket. És éppolyan önfe-
ledtséggel tudnak megajándékozni, amilyen önfeledt lehetett Böröcz is, amikor el-
készítette őket – miközben még azt sem tartom kizártnak, hogy közben néha nem 
is gondolt a művészetre.   
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