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SPIONS

• Tizennegyedik rész

•

„A fél szem oda, de az öntés sikerült”

Ganz Ábrahám1

A köztes állapot

A császár üzenetét meglehetős értetlenséggel fogadták a Balázs Béla Stúdió veze-

tői és tagjai. A farmernadrágos, farmeringes, farmerdzsekis „dokumentaristák” 

gyűlölték, a „játékfilmesek” elnézően mosolyogtak bézs vagy szürke kardigán-

jaikban, kopott, barna zakóikban. Ha nem is értették a film humorát, azt tudat 

alatt biztosan érezték, hogy rajtuk is gúnyolódik a lelkemben rejtőző Franz Kafka. 

A korabeli magyar filmek szépelgését legalább annyira utáltam, mint az „ellen-

zéki”, a vékonyka, gyengécske, laposka közlést metaforák és szimbólumok Maya 

fátylainak rétegei mögé rejtő kacsintgatást. A császár üzenete, a maga bumfordi 

módján, többek között a filmi manipuláció és ködösítés középdunavölgyi esz-

köztárára is felhívta a figyelmet. „Nicsak, egy pitypang!”, mélázott Dobos Gábor 

kamerája hosszan a növényen. „Nicsak, egy táj! Milyen gyönyörű!”, szinte hallani 

a korabeli magyar filmes álmélkodását, ahogy a kamera végigpásztázza a sem-

mitmondó tájat, amelyet a snitt alatt önfeledten harsogó rezesbanda zenéje tölt 

meg ál-jelentéssel. Akkoriban olvastam Hanns Eisler és Theodor Adorno közösen 

írt, a filmzenével foglalkozó tanulmány kötetét2, amelyben a szerzők gyönyörűen 

elemzik, hogy miképpen fedi el a rendezők többsége filmjeik ürességét a zenével. 

Erre, a számomra megvilágosító erejű elemzésre igyekeztem rájátszani A császár 

üzenete összerakásakor.

A film betiltása miatt egyedül a besúgóként akkor igen aktív Bódy Gábor fejezte 

ki szolidaritását. A császár üzenetét elemző spicli-esszéje még nem került a 

kezembe, de biztos vagyok benne, hogy a BBS tagságából és vezetőségéből 

1  Ez volt Ganz Ábrahám reakciója, amikor 1843-ban, öntés közben a folyékony vas a jobb szemébe 
fröccsent és arra a szemére megvakította.
2  Theodore Adorno — Hanns Eisler: Composing for the Films (1947, London: Dobson)

egyedül ő értette meg a filmet és azt, hogy 

miért éreztem szükségét az általános szépel-

gés és „igazságkeresés” közepette egy ilyen 

penetránsan rossz, kínosan művi filmet csinálni. 

Mindenesetre a film „Aczélosítása” után meg-

lehetősen közel kerültünk egymáshoz. Segítsé-

gével az akkor induló Filmnyelvi Sorozat szűkös 

keretéből kis pénzekhez és videó berendezé-

sekhez jutottam. Operatőri és vágói közremű-

ködésével készült a jelentésmódosítás filmes 

eszközeit vizsgáló Szinkronpróba című filmem. 

A film titokzatos módon eltűnt a vágószobá-

ból elkészülte után. 1975-76-ban Bódy Gábor 

egy ideig a Gyarmat utcai lakásunkban lakott. 

Az első nálunk töltött éjszaka közepén a fejére 

szakadt a könyvespolc. Együttlakásunk során 

szerzett élményeiről spicli-jelentéseiben részle-

tesen beszámolt megbízóinak, remélem a fejére 

zuhant polcot is feljelentette. Ennek még nem 

akadtam nyomára.

***

Nagyjából A császár üzenete elkészültével, betil-

tásával és elkobzásával egy időben, 1975 telén 

kezdtem el Ganz Ábrahám (1814–1867) életét 

kutatni. Az Iskolatelevízió kért fel a magyar ipar 

egyik megteremtőjét bemutató dokumentum-

játékfilm hibrid elkészítésére. A kutatásokban 

és a forgatókönyv megírásában a Molnár Gergely 

kódnevű kém és a Ganz-MÁVAG Művelődési Köz-

pontban3 művészeti előadóként dolgozó Papp 

Tamás segített. A svájci születésű, a vasöntés 

technikáját Németországban, Franciaországban, 

Ausztriában és Olaszországban megtanuló Ganz 

Ábrahám 1841-ben költözött Magyarországra, két 

évvel később alapította meg saját öntödéjét a 

budai Vízivárosban4.  

A Lánchíd kereszttartóinak és a szegedi híd 

öntvénydarabjainak nagy része az ő irányításá-

val készült. Öntödéje az 1848-49-es szabadság-

harc idején ágyúkat és ágyúgolyókat készített 

a magyar honvédseregnek. A szabadságharc 

bukása után börtönbüntetésre ítélték, amit svájci 

állampolgárságának köszönhetően nem kellett 

letöltenie. 1853-tól gyára termékeivel részt vett 

a magyar vasúti közlekedés megteremtésében. 

Ganz puritán, humanista szemléletű ember volt, 

alkalmazottait családtagjainak tekintette. Gyárá-

nak munkásai, Magyarországon először nyugdí-

jat és ingyenes orvosi ellátást kaptak. Olcsó bérű 

lakásokat épített alkalmazottainak. Megszer-

vezte a szemét összegyűjtését és elszállítását 

gyára és munkáslakásai környékén. Addig a sze-

metet egyszerűen kidobták az utcára a magyar 

3  Bp. VIII. Golgota utca 3.
4  Bp. II. Bem József u. 6. — az 1964-ben leállított öntöde 
helyén ma az Országos Műszaki Múzeum keretében működő 
Öntödei Múzeum található, ahol megtekinthetők az egykor 
használt berendezések. (http://www.omm.hu/ontode/index.
htm)
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fővárosban. Munkásainak gyermekeit saját költ-

ségén taníttatta. Ha sikerült leérettségizniük, 

aranyórát ajándékozott nekik. Büszke volt arra, 

hogy minden munkását személyesen ismeri, a 

korabeli béreknél jóval többet fizet, minden gond-

jukról, bajukról tud, s ha nehéz helyzetbe kerül-

nek, igyekszik rajtuk segíteni. Meg akarta őrizni 

vállalkozásának ezt a családias jellegét, azonban 

termékeinek sikeressége miatt folyamatosan 

bővítenie kellett gyárát. 1867. december 15-én, 

a gyár udvarán találkozott egy munkással, aki 

elmondása szerint már hónapok óta az alkalma-

zásában állt, de még nem találkozott munka-

adójával. Ganz Ábrahám ráébredt, hogy gyára 

túlnőtte őt. Aznap este levetette magát a mai 

Belgrád rakpart egyik házában lévő lakása erké-

lyéről és meghalt. Utódai igyekeztek megőrizni 

a gyár humanista szellemiségét. A 19. század 

végén, a Népliget közelében épült munkáslakó-

telephez művelődési központ is tartozott, benne 

jól felszerelt könyvtárral, óriási színházterem-

mel és fürdővel.

Az 1947-ben bekövetkezett bolsevik hatalomát-

vétel után az ország új urai mindent megtettek a 

humanista kapitalisták emlékének eltörléséért.  

A Művelődési Központ alagsorában lévő könyv-

raktárhoz és fürdőhöz vezető folyosót befalaz-

tatták, hogy a munkások ne hasonlíthassák össze 

saját nyomorúságos életkörülményeiket elődjeik 

komfortjával. Az adatgyűjtés során Papp Tamás 

hívta fel a figyelmemet a befalazott folyosóra.  

A Molnár Gergely kódnevű kém közreműködé-

sével rést bontottunk a falon és bejutottunk a 

negyedszázaddal korábban befalazott folyosóra. 

Elsőnek egy széket pillantottunk meg. Nyil-

ván az a falazó szakember felejtette ott, aki 

kicsavarta és elvitte a mennyezeti foglalatból a 

villanykörtét. Megtaláltuk a gyönyörű, mintás 

csempékkel burkolt úszómedencét és az egykori 

könyvraktárt, benne halomra dobált könyvek és 

hanglemezek ezreivel.

A Ganz-film egy részét az ipari múzeummá 

alakított első magyar vasöntöde Bem József 

utcai épületében forgattuk, az eredeti kohók, 

berendezések szolgáltak díszletül. A vasöntést 

pirotechnika alkalmazásával imitáltuk. A főhőst 

alakító színész a füstölgő, szikrázó öntőfor-

mából kiugorva kiáltotta a mottóban idézett 

mondatot. A dialógusokat a történelmi hűség 

megőrzése érdekében németül mondták a 

színészek, hiszen a magyar ipar megteremtői 

német és svájci bevándorlók voltak. A szövege-

ket a Molnár Gergely kódnevű kém fordította 

korabeli németre. A filmet feliratoztuk. Ez a 

megoldás volt az első, amelybe az Iskolatele-

vízió illetékesei belekötöttek. „A magyar ipart 

magyarok teremtették, erre nincs apelláta!  

A magyarok pedig nem németül, hanem magya-

rul beszéltek!”, mondta fojtott hangon, dühét 

láthatóan nehezen visszafogva a legfőbb korifeus. Az sem tetszett neki, hogy 

Ganz Ábrahámot egyértelműen pozitív figuraként, tisztességes, jólelkű, prog-

resszív gondolkodású emberként mutattam be. Azt akarta, hogy erőteljesen 

domborítsam ki önző, kizsákmányoló kapitalista voltát. Ezt megtagadtam, mert 

nem volt Ganz Ábrahám önzését, kizsákmányoló természetét bizonyító adatom. 

Már csaknem elkészültem a film vágásával, amikor egy délután a megbeszéltnél 

korábban érkeztem a Televízió épületébe. Ahogy ballagtam a folyosón a vágó-

szoba felé, meghallottam a filmem zenéjét. Benyitva a vágószobába láttam, hogy 

a fölém rendelt szerkesztő éppen a film átvágásával foglalkozik. Mint mondta, 

azt a feladatot kapta a főnökétől, hogy — akár a történet követhetőségének fel-

áldozása árán is — minimalizálja a német nyelvű dialógusokat, és fordítsa Ganz 

Ábrahám karakterét pozitívból negatívba. Megpróbáltam vitatkozni, meggyőzni 

a cenzort5 eljárása értelmetlenségéről, és arról, hogy éppen történelmet hami-

sít. Érveimre nem volt kíváncsi, kitiltott a vágószobából. A Ganz Ábrahám volt az 

utolsó film, amit az Iskolatelevíziónak készítettem. Nem volt kedvem megnézni, 

amikor lejátszották a tévében.

Nem sokkal később a Televízió Irodalmi Osztálya kért fel, hogy készítsek animá-

ciós filmet Hernádi Gyula DNS című novellája alapján. A film költségvetése olyan 

alacsony volt, hogy nem lehetett a szokásos animációs módszerekkel, fázisrajzok 

felhasználásával dolgozni, csak pár tucat állókép felvételére volt lehetőségem. 

Azt a megoldást választottam, hogy a színeket animálom meg, a színezés az álló-

képek felvétele közben történik. A film főhősét a Molnár Gergely kódnevű kémről 

mintáztam. Fényképeket készítettünk róla, azok alapján, Rész István festőmű-

vész barátom közreműködésével rajzoltam meg az állóképeket, amelyeket aztán 

Rész István színezett ki szórópisztollyal felvétel közben. Az elkészült, mintegy 20 

perc hosszúságú filmet a műsor szerkesztője értesítésem és beleegyezésem nél-

kül tökéletesen értelmetlenné vágta. Ezt akkor vettem észre, amikor a televízió-

ban vetített filmet megnéztem. Többé nem dolgoztam a Magyar Televízióban.

A Ganz film elkészülte és tönkretétele után, Papp Tamás szervezésében nagy  

érdeklődéssel fogadott ipartörténeti előadássorozatot tartottam a Ganz-MÁVAG 

munkásainak a gyár egyik műhelyében. Beszéltem nekik üzemük alapítójáról és 

elődeik életéről. Az előadássorozatot néhány előadás után a gyár párttitkára leál-

líttatta.

***

Szerettem a Roosevelt téri Gresham kávéházba járni, elsősorban a délutánonként, 

esténként ott játszó zenész miatt. Akkoriban, az 1970-es évek közepén abszolút 

újdonságnak számító hangszereken, elektronikus zongorán és Hammond orgo-

nán játszott, dobgép kísérettel. Ez volt az első dobgép, amit hallottam. Hangja 

valósággal hipnotizált. A virtuóz zeneművész — a nevét sajnos nem jegyeztem 

fel és elfelejtettem — repertoárjából legjobban Bach D-moll Toccata és Fuga című 

művének — ez harsog A császár üzenete vörös farkának képsorai alatt — szamba 

ritmusban történő feldolgozását élveztem. Naplóm szerint 1976. május 12-én, egy 

szerdai nap délutánján a Gresham kávéházban találkoztam a Molnár Gergely kód-

nevű kémmel. Arról beszélgettünk, hogy mi lehetne a következő, szükséges lépés 

színházunk, a Kovács István Stúdió megszűnése után. A színházat néhány héttel 

korábban a tagság szellemi passzivitása miatt feloszlattam. Beszélgetésünk köz-

ben hirtelen leállt a zene, a kávéház elcsendesedett. A bejáratnál összeesett, s 

mint néhány perc múlva kiderült, meghalt egy középkorú, jólöltözött úriember.  

A test órákig feküdt az ajtónyílásban, eltorlaszolva a bejáratot. Az elhunyt kül-

földi állampolgár volt, hulláját nem lehetett elszállítani, amíg országa nagykövet-

ségének illetékese és a rendőrség be nem fejezi a szemlézését. Csak a holttestet 

átlépve lehetett volna elhagyni az éttermet, erre pedig egyetlen vendég sem vál-

lalkozott. Egy idő után, hogy oldja a hangulatot, a főpincér utasította a zenészt, 

hogy folytassa műsorát. Kattogni kezdett a dobgép, felbúgott a Hammond 

5  Az illető a rendszerváltozás után rendre magas pozíciókba került a közmédiákban, végül, a D 
209-es kódnevű ügynök uralkodása idején, a Kulturális Minisztériumban.
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orgona. A helyzetről megfeledkezni igyekvő vendégek csevegni kezdtek, a pincé-

rek folytatták a kiszolgálást. Asztalunkhoz érkezett a pincér a korábban meg-

rendelt desszertekkel. Egy lendületes mozdulattal az ölembe dobta a csokoládés 

palacsintát. „Hoppá!”, mondta és vihogva a bárpultnál összegyűlt kollégáihoz 

táncolt. Nem jött vissza, hogy segítsen a nadrágomról eltávolítani a csokoládé-

szószt. „Nincs már értelme színházazni.”, mondta a Molnár Gergely kódnevű kém, 

miközben a nadrágomat tisztogattam a damasztszalvétával. „Alapítsunk inkább 

rock zenekart.”

***

A videó művészet az 1960-as évek közepén született Amerikában. Az első videó 

művet sokak szerint Nam June Paik készítette 1965 nyarán, amikor videó kamerá-

val dokumentálta VI. Pál pápa New York-i látogatását. Más források szerint Andy 

Warhol hetekkel korábban már mutatott be videó műveket első gyárában6.  

Az első hordozható videó rögzítő berendezés, a Sony Portapak 1967-ben került 

kereskedelmi forgalomba. Az orsóra csévélt szalagra rögzítő Sony videó magnót 

és kamerát Fred Forest francia művész és Warhol nagyjából egyszerre, ugyanab-

ban az évben kezdte el használni. A videó technika az 1970-es évek elején jelent 

meg a magyar filmiparban. Tudomásom szerint Jancsó Miklós használta először, 

hosszú snittjeit rögzítette videóra, mielőtt filmre vette volna őket.

Nam June Paik, Fred Forest és Andy Warhol videó műveiről az 1970-es évek elején 

olvastam először nyugati művészeti magazinokban, de csak 1976-ban jutottam 

videó magnóhoz és kamerához, amelyeket Papp Tamás segített kölcsönöznöm a 

Ganz-MÁVAG Művelődési Központból, ahol egy néptánc csoport próbáit és elő-

adásait rögzítették velük. Később a Balázs Béla Stúdió Filmnyelvi Sorozatához 

benyújtott szinopszisaim révén a Filmgyár Sony Portapakjához is hozzájutottam7. 

A Molnár Gergely és Eörsi Katalin kódnevű kémek, valamint Orsós Györgyi és Rész 

István közreműködésével megalapítottuk a videó művek készítésére speciali-

zálódott G.G. Miller & A.L. Newman Productions nevű alkotócsoportot. Gyarmat 

utcai lakásomban készültek a Flammarion Kamill (1976), Richard Katz (1976), Bing 

Crosby & Ezra Pound (1976), Grieg zenéjére (1976), Vacsora (1977), La Maison de la 

Peur (1977) és Az idegen (1977) című videó munkák. Mi készítettük az első önálló 

videó műveket Magyarországon. Bizonyos, a témával foglalkozó, hivatalosan 

elismert kultúra-specialisták által összeszegecselt tanulmányokkal, ismertetők-

kel ellentétben nem performanszokat dokumentáltunk a videó technika segítsé-

gével, hanem precízen kidolgozott forgatókönyvek alapján 8-10 perces etűdöket 

6  The Factory, 5th Floor, East 47th Street, New York City
7  Hajas Tibor az én közvetítésemmel jutott a videó berendezéshez, amellyel az Éjszaka ékszerei (1978) 
és a Vendég (1978) című videó műveit készítette, a Warhol szupersztár, Udo Kier közreműködésével. 
Udo Kier nem szimpatizált velünk, túlságosan merevnek, bürokratikusnak gondolt bennünket, mert 
udvariasan és írott forgatókönyvvel kértük fel a szereplésre. A megbeszélt napon nem jött el a 
forgatásra, hiánya inspirálta a David Bowie Budapesten című multimédia előadásunkat.

hoztunk össze. A szalagokat, vágó berendezés 

híján rézollóval vágtam és celluxot használtam 

az összeragasztáshoz. Ez a megoldás a vágási 

pontoknál a szinkron elvesztését, a kép pár pil-

lanatnyi szétesését eredményezte. Az effektet 

belekomponáltuk a művekbe.

Később élő előadásokban is alkalmaztuk a videó 

technikát. 1977-ben a budapesti Ifjú Művészek 

Klubjában mutattuk be a David Bowie Buda-

pesten című multimédia előadást, amelynek a 

Dobos Gábor operatőri munkájával rögzített 

videó dokumentáció is része volt. A Molnár 

Gergely kódnevű kém David Bowie-nak maszkí-

rozva járta a várost. A Vörösmarty téri Gerbaud 

cukrászdából retiküljeikkel hadonászva, felhá-

borodott idős hölgyek kergették ki a kifestett 

arcú kémet. Budapesten ekkor tűnt fel először 

nyilvánosan szemceruzát és ajakrúzst használó 

férfi. A Spions-projekt előkészítésének része-

ként, közönség-kinevelés céljából 1977-ben 

rendezett edukációs sorozatunkban (Rock&Roll 

High School — erről a projektről a Spions-eposz 

következő fejezetében írok majd részletesen) 

pszeudó helyszíni közvetítést adtunk az előadó 

szerepét játszó Molnár Gergely kódnevű kém 

megérkezéséről. Az előadóteremben elhelye-

zett hangszórókból katonák masírozása, majd 

jókora karambol hangja hallatszott, miközben 

a monitoron feltűnt az előadásnak otthont adó 

épülethez érkező, a kapun bejövő, a folyosón 

végigmenő kém. Amikor az előre rögzített videó 

felvételen az előadóterem ajtajához ért és kopo-

gott, a kinyíló ajtón át élőben lépett a terembe. 

Ezek voltak az első, videó technikát is alkalmazó 

multimédia előadások Magyarországon8.

1977 őszétől már nem jutottam többé videó 

berendezéshez, bár számos forgatóköny-

vet írtam és nyújtottam be a BBS-ben. Töb-

bek között e hiány által inspirálva alapítottuk 

meg a Donauer Video Familie Without Video 

& Friends nevű színházunkat9. Ezzel a színház-

zal érkezett meg a punk friss, pimasz szelle-

misége Magyarországra. A Molnár Gergely és 

Eörsi Katalin kódnevű kémek, valamint Orsós 

Györgyi, Papp Tamás, Béres János és Rész Ist-

ván közreműködésével létrejött színház Natura 

Humanae sorozatának első részeként, THE MAD; 

THE MADNESS; „The Medium is the Message” 

(Marshall McLuhan) címmel, 1977. november 

14-én, a budapesti Belvárosi Ifjúsági Ház és 

Tanuszodában10 tartotta bemutatkozó előadá-

sát. A Cabaret Noire műfajába sorolható előadás 

8  A G.G. Miller & A.L. Newman Productions videó műveit az 
akkori korlátozások miatt 1978-ban nem vihettem 
magammal az emigrációba. Egy megbízhatónak gondolt 
ismerősnek adtam megőrzésre őket. Az évek során, a többi 
Magyarországon hagyott munkámmal, dokumentációmmal 
együtt a videók is eltűntek, megsemmisültek.
9  http://www.freewebs.com/wordcitizen15/donauer.htm
10  Bp. V. Molnár utca 9.

Donauer 
Arbeiterfamilie 
Ohne Arbeit: 
Black & White & 
Hamburger
Najmányi László, 
Papp Tamás, Molnár 
Gergely
© fotó: Rész István, 
1978
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feljegyzett beszélgetések sorozatából szüle-

tett. Az akkor konspirálni kezdő „demokratikus 

ellenzék” általunk ismert tagjait, kvázi-bará-

tainkat parodizálta, „az őrültek elfoglalják az 

elmegyógyintézetet” metaforába dramatizálva. 

Meglehetős pontossággal vázoltuk fel az ideoló-

giai lózungjaik mögött rejtőző, valós ambícióikat, 

jósoltuk meg későbbi pályájukat, jellemük átala-

kulását. A Natura Humanae sorozat második 

előadását, Black & White & Hamburger címmel, 

1978. január 16-án, ugyanott tartottuk, de már 

Donauer Arbeiterfamilie Ohne Arbeit néven.  

A darab — műfaját tekintve ugyancsak Cabaret 

Noire — alaptörténete abból az azóta is aktuá-

lis lehetőségből indult ki, hogy Uganda elfog-

lalja Svájcot. Máig emlékezetemben kószáló 

alapélményem az előadásból, hogy feketére 

festve, nyakamban a súlyos márványból készült, 

pompás szúnyogmotívummal díszített „Albert 

Schweitzer Emléktáblával”11 állok a színpadon, 

mellettem az aranyszínűre festett, félmeztelen 

Orsós Györgyi táncol a szamba ritmusra ültetett 

D-moll Toccata and Fugára, másik oldalamon, két 

vekni kenyér között a Hamburgert alakító Papp 

Tamás fixálja a közönséget, kezében „MUNKÁT, 

KENYERET” feliratú tüntetőtáblával. A Molnár 

Gergely kódnevű kém, fehérre festve12 értelmi-

ségit játszott. Rögtön az előadás elején ráborult 

az íróasztala. A darab szövegének egyik mon-

data — „Nézd milyen ronda az a néger! Zöld!” — 

kiverte a véleményformáló budapesti „liberális” 

értelmiség biztosítékát, jóllehet csak egy-két 

komor megfigyelőjük látta az előadást. Azonnal 

fasisztáknak nyilvánítottak bennünket, s ezt a 

pillanatok alatt szétterjedő minősítésüket aztán 

a Spions operett-hagyományokkal szakító dalai 

sziklaszilárdították meg évtizedekre.

Régi értelmiségi hagyomány a bűnbakkere-

sés ezen a szellemileg lepusztult, Isten háta 

mögötti, mocsaras vidéken. Mindig kell nekik 

valaki, akit gyűlölni lehet, hogy elfeledkezhesse-

nek saját nyomorúságukról, hogy ráirányíthas-

sák be nem vallott, mélységes, abszolút jogos 

önutálatukat. A másképp gondolkodók őrültnek, 

népellenségnek nyilvánítása, lefasisztázása a 

hatalom és hivatalos ellenzéke által egyaránt 

reflexszerűen alkalmazott, tradicionálissá vált 

módszere itt az ellehetetlenítésnek. A Spions 

már próbált előadásaink idején. A Molnár Gergely 

kódnevű kém ekkor váltott az Anton Ello kód-

névre és cserélt imázst, elefántcsonttorony-lakó 

értelmiségiből punk-rockerré transzformálva 

magát. A második előadás után kitiltottak ben-

nünket a Belvárosi Művelődési Ház és Tanuszo-

dából, így a tervezett vízirevűt már nem tudtuk 

megvalósítani.

11  Orsós Györgyi műalkotása
12  A remek testfestéseket Rész István készítette, 
szórópisztollyal

Szkárosi Endre

KONNEKTOR

• Második rész

•

Változatlanul izgatott a papír és a szöveg materialitása, illetve a régi szövegek 

műtárgyszerű újraköltése. Elővettem a Halotti beszédet és legépeltem több verzi-

óban. Utána — mivel az első magyar nyelvemlékről van szó — vastag piros, illetve 

zöld filctollal áthúztam-kiemeltem bizonyos szócsoportokat, mondatokat, nagy-

jából úgy, hogy a két szín aránya a fehérrel együtt összhangot alakítson ki. Ezek 

után pedig fogtam egy sniccert és a piros, illetve zöld sorokat hosszanti irányban 

alul-felül, illetve a befelé eső piciny oldalukon bemetszettem. Mivel a sorok így 

pusztán a másik oldalsó kis részen rögzültek csak a papírhoz, amelyből vétettek, 

nem várt következmény állt elő: a sorok kinyíltak a térbe, mint rojtok, göndöröd-

tek kifelé, hosszuktól, helyzetüktől függően különböző mértékben és formában. 

Több példányt is készítettem, s a legszebbet végül egy, a mérethez arányos, kissé 

díszes arctükörre ragasztottam fel. 

E munkák a korábbiakkal együtt kezdték kirajzolni egy olyan vizuális költészet 

lehetőségét, amelyet érzésem és tapasztalatom alapján újnak, járatlannak talál-

tam — miközben persze rengeteg szó esett akkoriban, részben a Magyar Műhely 

intenzív tevékenysége folytán is, a vizuális költészetről. Így keresni kezdtem a 

kiállítási lehetőséget. Mivel eleve szokatlan dologról volt szó, meg nem is voltam 

ismert képzőművész, a galériák föl sem merültek. Leszták Tibor viszont  

a Lágymányosi Közösségi Házban épp nemrég indított be egy kiállítóteret, és 

Részlet a Petőfi Irodalmi Múzeum 1987-es vizuális költészeti kiállításáról. Bal oldalon: Ómagyar 
Mária-siralom (kereszt), középen: Nemzeti dal. © fotó: Bókay László


