
WEHNER TIBOR:

MMeellooccccoo  MMiikkllóóss

Nem könnyû besorolni. Mûvészet-
történeti hiányt pótolva � de nem az
1985-ös, Kernács Gabriella szer-
kesztette monográfia helyett � meg-
jelent az album. Borítóján a Földmû-
ves emlékmû kinagyított részlete lát-
ható, a föld, a fû és az emberi kéz
nyomán alakult tömény plasztika
szimbiózisa. Tehát szobrászat.

Wehner Tibor mûvészettörténe-
ti tanulmánya, mûelemzései, mûle-
írásai és Melocco mûvé-
szeti-filozófiai morzsái
sétáltatnak bennünket a
történelmi idõszalagon.
A mûleírások hol lehan-
goló, hol humoros,
összességében csípõs iró-
niája folyamatosan mell-
be vágja az olvasót, aki a
misztikus lebegés szándékával
igyekszik feltöltõdni éppen. A mun-
kák nyomása óriási, nemcsak a mé-
retük miatt. Több mint elég, amit
ránk zúdítanak, és önkéntelenül is
belerondítanak a délutáni ejtõzõ
csendes gondolattalanságába. Ez te-
szi társadalmivá. Ez (is) a szobrá-
szat.

A szándék, amely Melocco egész
kettõs � szobrászi és közéleti � életé-

nek iránya is, nem más, mint hogy
felhívja a figyelmet ennek a mûfaj-
nak a lehetetlen helyzetére, egyúttal
interakciót kezdeményezve a társa-
dalom különbözõ szegmenseivel.
Ezt nem a �Beszéljük meg, gyere-
kek!� stílusában teszi, hanem a szob-
rászat alapvetõ helyzetét tisztázan-
dó, megmutatja azt a huzavonát,
melynek során a mûvészet néven fu-
tó tevékenység szakmai erõlködésbe
fullad. Mire az alkotók odáig jutnak,
hogy zsenijüket az anyaghoz rendel-
hetik, addigra a temérdek megalku-
vás � a megrendelõk, felettesek stb.

irányába � rég aláásta a
szakma, a hivatás meg-
becsülését.

A fotókat � alkotá-
sokat � ez az atmoszféra
tálalja az olvasónak.
A szobrok az írásokhoz
hasonlóan a készre tesz-
nek rá egy lapáttal. Be-

lelökik õkegyelmét abba a �törésvo-
nalba� � Hannah Arendt kifejezése
�, amelyben tulajdonképpen mindig
is benne volt. Melocco poénja akkor
csattan, amikor már azt hittük, eny-
nyi volt. Méghozzá az anyagban, a
plasztika által. Ebben a helyzetben
mutatkozik meg szobrászi hitvallá-
sa. A szobrász, mint Móricz Zsig-
mond meséjében a halhatatlanságra
vágyó királyfi, azt mondja: �Uram-
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isten, így labdáznak velem, legyek
inkább csillaggá a többi csillagok
közt, mint hogy velem a halál és a
halhatatlanság így labdázzanak.�
Szükségszerû anyagisága miatt
azonban a szobrászat számára a
puszta csillaglét megvalósíthatatlan.
Ezért igyekszik Melocco hangsú-
lyozni a földi konszenzus szükséges-
ségét, immár ebben a könyvben is,
de még mindig a társadalom és nem
elsõsorban a szakma érdekében.

A Földmûves emlékmû ars poeti-
caként is kiemelhetõ. Nem tudni
pontosan, hogy a két alak most nõ-e
ki a földbõl, vagy most tûnik el ben-
ne; ami biztos, hogy hozzá tartozik.
Az album nem enged bejutni a mû-
terembe, mint az 1985-ös kötet. Ta-
lán nem véletlenül. Ami most termé-
szetesnek tûnik, az a másikban
éppen alakul. Az egykori fotó-össze-
állítás a szobrász fizikai határkeresé-
sét követi, az erõt, energiát, amihez
a külvilágnak hétköznapi esetben
semmi köze. Megmutatja a közvet-
len érintkezését alkotónak és mûnek,
az erõviszonyokat; az Ady-oltárt fe-
lülnézetbõl, félkészen, ami még fo-
tóról is hátborzongatóan elementá-
ris erõt sugároz. Bócsi Krisztián fo-
tói ezzel szemben Melocco filozófiai
határtáncát ábrázolják. Az elégen tú-
li burjánzás � mind tartalmi, mind
plasztikai értelemben � kiragadja a
limonádészürcsölõ kezébõl a szívó-
szálat. Ezt nem a cím és a téma által
teszi, hanem a plasztikájával, ettõl
hiánypótló a könyv. A ránk zúduló

több-mint-egyértelmû tömege eg-
zisztenciális félelemmel tölt el ben-
nünket. Melocco a halhatatlanságra
vágyó királyfi helyzetében van, a
többieket meg odarántja maga mel-
lé. Döntsék el, mit akarnak!

Ha valaki arra kíváncsi, mekko-
ra a láva ereje, akkor az 1985-ös
Melocco Miklós javasolt, ha pedig ar-
ra, meddig tart a kitörés, akkor
Wehner Tiboré.

UTASI ESZTER

(Helikon Kiadó, Budapest, 2005, 
294 oldal, 6990 Ft)

STURCZ JÁNOS:

AA  hheerrooiikkuuss  eeggoo
lleebboonnttáássaa

Sturcz János második tanulmánykö-
tete a legtágabban értelmezett test-
mûvészet (happening, fluxus-ese-
mény, akció, body art, performansz,
fotóperformansz stb.) kategóriáit
járja körül oly módon, hogy a poszt-
modern korszak magyar praxisát az
ismertebb nyugati mintáknak felel-
teti meg. Ebbõl következõen fõként
a kései kilencvenes évek produkció-
ját, vagyis az utóbbi tizenöt év telje-
sítményét vizsgálja, csupán laza szá-
lakon utalva az 1960�70-es évek
avantgárd szemléletû elõképeire.
�Ezekben a munkákban a korábbi
heroikus, narcisztikus, avantgárd
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