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Egy tudós vándorlegé ny mágikus utazásai
Az emberisé gnek csak törté nete lenne, törté nelme nem,
ha é vezredek óta nem dokumentált ákyolna azt: az skori barlangrajzoktól a kódexmásoló m helyekig, a
külónfé le m vé szeti formáktó1 Gutenberq zseniális felfedezé sé ig, a nyomtatott bet ig, é s a francla Daquerre
I83ó-os találmányáig, amely elindí totta a fotóZást,
megalapí tva az elektronikus sajtó kialakulását,
Ma már egy-egy kisebb közössé g vagy a család fontosabb esemé nyeit, ünnepeit tóbbnyire videokamerával örökí tik meg. Ré gebben mé g a fekete-fehé r fotó is
esemé ny volt, f leg vidé ken, Egy-egy család törté nete
jóval plasztikusabban elevenedik meg, amikor az elsárgult fotókon láthatluk dé dszüleinket, nagyszüleinket. Ehhez hasonló, szenzációs id utazásban lehetett
ré szük azoknak a látogatóknak, akiknek alkalmuk volt
me€
tekinteni l999 februárjában a Né prajzi Mú zeumban
a Rudolf Hartmann fotóibóI rendezett kiállí tást. AZt a
fotódokumentációt, amely a ké t Világháború közötti
korszak itt é l né metaikú közössé gé nek állí tott mind
né prajzi, mind pedig fotótörté neti szempontból mé ltó
emlé ket, Nem lehetett könny dolga a rendez knek,
els sorban Fú td Mártának. hisz több mint tí zezer fotóból kellett kiválogatni azokat a ké peket, amelyek leginkább reprezentálják é s hitelesen mutatiák be a korszak magyarországi né metsé gé nekmindennap jait,
Felemel volt a kiál]í tás megnyitója. P,z tette azzá,
hogy jelen volt a ma 9ó á/r5 tudós,mester Rudolf
Hartmann is, AZ aZ ember, aki tizenhé t é ven át, el ször csak kí váncsiságból, ké s bb tudományos hittel
é s elszántsággal Vé gigfotózta a Dé lkelet,Európában
é l né met szóruány, nyelvsziget mindennapjait,

A 9ó e6ztend s Rüdolí Hartmann Budapesten, a kiállí t í s
megnyttóián Baitat tászlófelvé tele

sé g az akkor mé g sok-sok feledelemsé gb l, hercegsé gb l álló Né met Római Birodalom területé r l keAZ l902-ben, Lipcsé ben SZületett fiatalember törté - rült aZ országba, Hihetet]enüI szí nes, egymástól is
nelmet, földraiZot é s né praiZot tanul aZ ottani egyetenagyban különböz
nyelvjárással, szokásokkal, visemen. Közben ú iságkihordóké nt, idegenvezet ké nt,
lettel é s hagyománnyal, Fennmaradásuk egyetlen igahordárké nt dolgozik, Az í gy keresett pé nzé b l vásárol
zi záIoga volt, hogy ebben a számukra idegen környemagának egy óx9-es kamerát, A Weimad KöZtárSaSág
zetben szinte begubózva meg rizté k mindazt, amit
ideié t é liük. Azt a kort, amikor Né metoí szágban fel- magukkal hoztak. Í gy azután nem csoda, amivel Hart,
er södik a né met nyelvszigetek iránti tudományos é r- mann találkozott: iárva a né met nyelvsziget falvait,
dekl dé s, Hartmann ú gy dönt, ré szt VeSZ ebben a válszinte mindenütt más nyelvjárással, viselettel, dallalkozásban, Els í zben l925 nyarán utazza be Dé lke- kinccsel, né pi iáté kokkal, hagyománnyal került szemlet,Európát. Már az els utazás mé ly nyomokat hagy be, Rövid bé csi tartózkodása alatt határozza eI, hogy
benne. Elhatározza, hogy vissza|ön, s ha lehet, itt madoktori disszertációját a Schwabische Tí irkei,r l í rja- Arrad, Az anyaországban már nem lé tez , l00-150 é vre ró1 a területr I (Bácska, Bánát, Baranya, Tolna é s Sovisszatekint paraszti világ számtalan meglepeté st é s mogy megye) ahol közel 200 faluban leltek otthonra a
ú idonságot tartogat számára. ,,Mintha equ let nt, el- né met telepesek, Munkáiában a szerencse is segí ti,
süllaedt v áq né praizi nú zeumában, skanzené ben lettem volna"
Els né metnyelv lektora ]esz az l92l-ben alapí tott
Szegedi Egyetemnek, majd sorsa a debreceni é s a
- í ria egyik eIs feliegyzé sé ben,
Ne felejtsük el: a XVIII. században, a török ki zé sé t pesti egyetemre vezé nyli, Jóllehet els sorban a
követ en a Magyar Királyság területé re behí vott, szerSchwabische Türkei é rdek]i, a debreceni egyetem lekVezetten Vagy Spontán betelepült né meta|kú né pes, toraké nt külön figyelmet szentel a Tokal-hegyaljai né -

Egq let nt vildg fot sa
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met falvaknak. Az alföldi világ is elvarázsolia, Saját
költsé gé n postai leveIez lapokat, üdvözl kártyákat
nyomat alföIdi fotóiból.

A

közös

vlnások

keresé se

Né pralzoské nt é s fotóské nt is felfigyel aZ itt, egy Sors,
közössé gben é l né pek interetnikus kapcsolataira is,
Terepmunkái során felfedezi, hogy az itt é l né pek
mindennapi kultú rája, viselete, szokása hogyan hatott
a másikra, Az eredeti, a hagyományos mellett a közöst
is keresi: a magyart, a svábot, a dé lszlávot, a cigánlt.
Nem azt, ami elválasztja, hanem azt, ami összeköti
ket, É szí evette- s ké peinek többsé ge is ezt bizonyí tja -, hogy a gazdagság, a vonzer , a báj a sokszí n ,
sé gben lejlik,
A né prajztudós, fotós szeme hihetetlenül sok dol-

got é szrevett: í gy azt a sokáig szervesen é l , de már
let nt világot, amely összetartó erejé vel egyre szimpatikusabbá válik a ma embere számára_
Lehet, hogy azé rt, mert ezt a mú ltat mi nem é ltünk
át, De lehet, hogy azé rt, mert az egysé ges Európa felé
haladva, egyre többen é brednek rá: a közös jog- é s
pé nzrendszer Európában - amely több-kevesebb
anyagi el nnyel is járhat az itt é l k számára - egyetlen szí nfolt lesz, amire oda kelI figyelni. Ez pedig á né pek, nemzetek, né pcsoportok kultú rá|a, hagyományai,
táncai, é s í zei. Ha ezt meg tudiuk rizni, ha oda figye-

lünk rá, akkor a nagy igyekezet közben nem slrül meg a
kultú rkincs, amelyben é vszázadok óta é lünk. A szí n,
amit mi adunk a közös szivárványhoz.
Rudolf Hartmann kiállí tása erre is emlé keztet bennünket.

Ács Zoltán

Arcké p - máské pp
Kepz m vé szeti programok felní tteknek a M csarnokban
Elgondolkodtak-e már azon, vaion mié rt lett a világ
egyik legismertebb festmé nye Leonard,o - állí tóIag ti,
tokzatos mosoIyú - Mona Lisá|a, amikor sokak szerint
nem is igazán szé p n ? S hogy a reneszánsztói kezdve
vajon mié rt ábrázoliák magukat a m vé szek oly nagy
e] szeretettel melankolikus vé rmé rsé klet nek?Va jon
istenkáromlás-e, ha a m vé szek id r l id re magukra
öltik a ré gi id k Krisztus-motí vumait? Hogyan lehet
egyetlen arcba beles rí teni egy egé sz korszak világszemlé leté t,amely í gy az ember é s a küIvilág kapcso,
latában bekövetkezett alapvet változások dokumentumává válik? Hogyan é rtelmezhet az, ha egy fest
az emberi alcot tárgyakból állí tia össze? Mié rt zavarba
ejt ek a kortárs ön-portré k, s mié rt olyan é rthetetlenek, amikor saját kortársaink ké szí tikezeket, talán róIunk is? Mir I tanrlskodnak nagy m vé szek, mint
Tzialo, Leonardo, Rembrandt utolsó ónarcké pei, ame,
lyeket mintegy vé grendeletké nt hagytak az utókorra?
llyen é s ezekhez hasonló ké rdé sekre keressük a válaszokat a M csarnokban, az ,"Arché peft é s arcmdsoh'' cí m , márciustól máius vé gé igzailó ké pz m vé szeti
sorozat keleté ben. Feiismerve a ké pz m vé szeti oktatásban é s a vizuáIis kultú ra terieszté sé ben mutatkozó
hiányokat, egy é ve kezdtük el kimondottan feln tteknek szóIó m vé szeti programunkat a M csarnoft Stú dióáb an _ A lseszé lgeté sekkeI f szerezett vetí té sese] adásokon nagy Szerep iut a hallgatóságnak, minthogy
kedvük szerint, aktí van bekapcsolódva vehetnek ré szt
egyfalta kulturális nqomoaí sban. A csoport közösen indul
egy-egy té ma, motí vum vagy m faji sajátosság nyomába, Mostani tavaszi kurzusunkon pé ldául az európai
portré m vé szet jeles alkotásait dolgozzuk fel különböz
j

szempontok szerint, Egyetlen m faj tanuImányozásá,
ban merüIünk el, hogy a portré által felvetett alapvet
ké rdé sre- az ember é s önmagunk meghatározására *
adott VálaSZ]ehet sé geket szé les körben tekinthessük
át: kinek é s mennyire fontos az arc idealizálása vagy
é leth sé ge, milyen szerepeket é s maszkokat öltenek
magukra a lefestend modellek, hogyan ieplezi el
vagy tárja fel magát egy m vé sz az önarcké pben, mié rt é s hogyan rombolja le saiát portré iát egy XX, SZázadi alkotó, hogyan jelennek meg arcké peken spiritu-

ális tartaImak,
A keddi el adássorozaton kí vül, a M csarnokban
csütörtökönké nt egy t'eln tt kreatí v csoport is m ködik,
amely az el adások mellett alkotómunkát is vé gez; /estünh, agaaqlzunk, tárgyakat hé szí tünft, í gy mé lyí tiük el é s
formáliuk szemé lyes tapasztalattá az el adásokon intellektuálisan már feldolgozott té mákat,
A hallgatóság aktí v bevonásával, kis csoportban
zajl ttjszet foglalkozások cé Iia, hogy a ké pz m vé szeti m veltsé g elmé Iyí té semeIlett, önálló gondolkodásra é s vé lemé nyalkotásra seí kentsen. Az aktí v ré szvé tel, az é rzelmi é s intellektuális bevonódás a ké pé r,
telmezé s folyamatába maradandóbb, mé lyebb é lmé nyeket ad, A ké pek el tti elid zé s, szemlé lódé s a sokszor oly idegennek tetsz kortárs m aIkotások megé rté sé hezis jó kiindulópontot jelent,
Program|aink kedden é s csütörtökön
17.30 órától
látogathatók - alkalmanké nt is - a M csarnok Stú dióban, A ré szvé telhez semmifé le el zetes ké pz m vé szeti felké szültsé g nem szüksé ges,
Bátorfl Andrea
m vé szettörté né sz
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