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Az önelemzés és önkísérlet az abszurd helyzetekben is megmutatkozik: 
„hogy napokig visszatartsa a székletét mindössze azért, hogy depressziós 
tünetekre hivatkozva két hét kényszerszabadságra küldesse magát, hogy 
aztán kutatásokat végezhessen egy elhagyott észak-amerikai indián te-
metőben.” (A jamali fekete lyuk). Makai visszafogott humora megfelelő 
arányban jelenik meg, a történetek mély gondolatiságát nem bagatellizál-
ja el, szándékosan nem viszi a mondanivalót a komolytalanság vagy a víg-
játék kategóriája felé. A fog esete Hosszúval sajátos hatás a befogadásra, 
de nem erőltetett megnyilvánulás. „Kiefett – mondta, és már tudtuk, hogy 
kezdődik elölről a cuppogás... nagy volt a baj” (Országúton). 

A valóság és a virtualitás elmosásának és a tudati-gondolati oldala a 
konkrét fi zikai ontológiai valósággal is kontrasztba kerül: „Eközben a szo-
ba és a háttérben feszülő kékes-fekete égbolt vászna foszladozni kezdett... 
láttam, amint... a terapeuta kezéből és zakója zsebéből előrántott tollak-
kal nyakon szurkálják őt, majd gyomorba, majd kivérzett testét a földre 
hányják, megrugdossák, és mindeközben őrjöngve hitetik el magukkal, 
hogy megelőzték és megfogták az idő urát, hogy ezúttal valódi tettet haj-
tottak végre.” (Bolondok űrhajója). Ez a helyzet egy elmegyógyintézeti 
(mint az elme, a gyógy és az intézet fogalmainak hármas jelentéstartalma) 
jelenet, álomszerűen és valósan is meghatározható cselekménymenettel, 
gyilkossággal. Makai még itt sem érezteti az emberrel és az ember által 
megtörténő dolgok és morális súlyuk közötti minőségkülönbségeket. Az 
én egyszerűen elsétál a helyszínről. 

Makai világa egy nyitott világ, melyben nincsenek lezárható panelek, 
minden összefüggésben áll, a kapcsolatrendszer az univerzum végtelen 
számú részecskéihez hasonlóan korrelatív. „Na, milyen érzés benne len-
ni?” (A jamalai fekete lyuk). 

(Makai Máté: Koriolán dala, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2016)
Hörcher Eszter

Kovács Endre múltrekonstruálási kísérlete

„Az ember szétszórja a szélbe az életét, […] nem lesz belőle szobor, 
nem lesz belőle könyv, nem lesz belőle még celluloid se. A papír, a papír-
ra írt színház nem színház, úgyhogy ez egy szélbe szórt egyszerű élet. De 
hát erre különben egy kérdéssel válaszolhatok, hogy miért kellene jobb-
nak lenni a színháznak, mint az életnek? Egyszer csak a szélbe szórják 
a csontjaidat, és akkor mi van, akkor nem éltél?” – így beszélt egy vele 
készült régi interjúban Bálint István, a világhírű New York-i Squat Szín-
ház egyik vezéregyénisége. Azért mégis csak maradt róluk valami – azon 
kívül, hogy a nyolcvanas években tele volt velük a világsajtó –, például 
ezek a most könyv formában megjelent nagyon személyes fotók Kovács 
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Endrétől, aki előbb a ’60-as, ’70-es évek Budapestjén fényképezte a Squat 
elődjét, Halász Péterék társulatát, aminek akkor Kassák Színház volt a 
neve. Majd amikor a társulat és a velük ifjúkori barátságot ápoló fotós is 
emigrált, bár más-más országba fújta őket a szél, mégis néha találkoztak 
és ezeket a pillanatokat is őrzik a fi lmkockák. Így például a Pig, Child, 
Fire, valamint az Andy Warhol’s Last Love kultikus előadásokat is doku-
mentálta Kovács Endre.

Több okból is izgalmasak Kovács Endrének ezek a legismertebb ma-
gyar avantgárd színház pillanatait megörökítő fotói. Először is önmaguk 
miatt, hiszen művészi munkákról van szó. Másodszor, mert olyan kornak 
a pillanatait dokumentálják, amely a mindenfajta tiltás és elfojtás ellenére 
tele volt izgalommal, valamiféle radikális igénnyel, hogy újraírják a tudat 
elnyűtt térképeit, hogy amit csinálnak, annak egészen új nyelvtana legyen, 
akár az irodalomban, képzőművészetben vagy a színházban. Kovács Endre 
a Breznyik Péterhez fűződő gyerekkori barátságán és a fotózáson keresz-
tül kapcsolódott a Kassák Színházhoz az 1969-es alapítástól fogva, s bár 
nem akart színészkedni, mégis bevonták különféle szerepekbe. Alakított 
hullát, dj-t és esküvői fotóst, amin nincs mit csodálkozni, hiszen a Kassák 
majd a Squat mindig is magát az életet állította refl ektorfénybe. Eltüntette 
a színpadot, kiküszöbölte a távolságot néző és színész között. Mindig is 
egy darab életet mutattak a voyeur nézőknek, egy bekeretezett, kirakatba 
állított életdarabot. Az életük része volt az előadásnak és fordítva. A né-
zőnek sokszor fogalma sem volt, mikor kezdődött el és mikor ért véget az 
előadás. Kommunában éltek, együtt laktak, kollektív színházat csináltak, 
mintegy logikus folytatásaként a happeningeknek, képzőművészet és szín-
ház hibridjének, aminek egy ideje már a New York-i beavatottak hódoltak 
padlásterekben, kis képzőművészeti galériákban. Ezekről a megnyilvánu-
lásokról és a Squat vezéregyéniségeiről sajátos humorral megírt története-
ket olvashatunk Kovács Endrétől, merthogy a képek mellett az emlékeit is 
közli ebben a saját kiadásban megjelent trilógiában.

Egy közös mappába szerkesztve három könyvben adja közzé a húsz 
év svájci emigrációból hazatért fotós a régen elfelejtett, majd most meg-
talált képeit illetve negatívjait. Ezért is lett a címe a második kötetnek 
az Ideiglenes amnézia Budapest 1966–1974. A szintén hosszabb külföldi 
tartózkodás után 1995 táján hazatérő ifjúkori barát, Can Togay  segítségé-
vel gondolja végig, mit is örökített meg ezeken a fi lmeken a ’60-as, ’70-es 
évek Budapestjén.  A törékeny emlékezetet tesztelve nagyítóval elkezdik 
nézegetni a negatívokat, és így kel életre a lejegyzett beszélgetéseken ke-
resztül az eltűnt világ. Kérdés, megragadható-e, miképpen rögzíthető az 
egyszer megélt esemény, hogyan rekonstruálható a múlt?  Az emlékek, az 
emlékezet megkonstruálása a témája ennek a „főnixmadár” albumnak, 
melynek a harmadik kötete a Vizafogó, egy mára eltűnt budapesti cigány-
telep népét örökítette meg.
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A szerző jelenléte, meséje a könyv lényegéhez tartozik. A három kötet 
középpontjában a fotós áll, az ő városáról, az ő barátairól, az ő fényké-
peiről és emlékeiről van szó. Arról, hogy mit keresett és mit vett észre a 
világban.

A könyv a hatvanas, hetvenes évek Budapestjének, az elveszett és újra-
teremtett múltnak az újraolvasása. Kollázs olyan élő és holt művészekkel, 
mint Halász Péter, Breznyik Péter, Bálint István, Szentjóby Tamás, Can 
Togay, Koós Anna, Buchmüller Éva. Értékes intellektuális dokumentum.

(Kovács Endre: Fotóalbum, szerzői kiadás, Alsóörs, 2016)
Bartuc Gabriella

Mert életben maradni nem elég

Néhány éve az irodalomban (és az adaptációknak köszönhetően a mo-
zivásznon) új trend söpört végig a disztópiák képében. Kistestvérként ott 
voltak a posztapokaliptikus alkotások is – és bár kisebb csinnadratta vette 
körül őket, a zsáner jól ismert elemei adottak voltak: erőszak, önmagából 
kifordult világ, harc az utolsó túlélők között és folyamatos menekülés.

Emily St. John Mandel nemrégiben magyarul is megjelent Tizenegyes 
állomás című regényében az az izgalmas, hogy miközben egyértelműen a 
posztapokaliptikus történet kategóriába sorolható, a műfaj jellegzetessé-
geiből alig használ fel valamit. 

Helyette emberi sorsokat villant fel, melyeknek egyetlen találkozási 
pontja Arthur Leander, az idős színész, aki a civilizáció összeomlásának 
napján, a Lear király előadásán szívinfarktust kap. A korábban ünnepelt 
és a lesifotósok kereszttüzében élő színész halála azonban a megszokott 
forgatókönyvvel ellentétben most csak egy jelentéktelen esemény marad, 
miután a sertésinfl uenza egy különösen agresszív mutációja, a grúznátha 
elhozza az apokalipszist. 

Emléke ugyanúgy homályba veszik, mint a világjárvány napjain aprócs-
ka gyerekek fejében élő képek az elektromosságról, a számítógépről, a 
repülő ablakából parányinak tűnő városokról, vagy éppen a járvány ál-
dozatául esett szülők arca. Mindössze a volt feleségek, a legjobb barát, a 
segítségére siető, mentősnek tanuló férfi  és a gyerekszínész Kirsten em-
lékeznek rá. A köztük feszülő láthatatlan összekötő szálak mégis mindig 
hozzá vezetnek vissza: Arthur Leander épp úgy katalizátora lesz a világ-
végét követő eseményeknek – és motiválója is a túlélők szűk kis körének.

Mert ez a regény valójában épp arról szól, hogy mibe kapaszkodhatunk 
egy eszelős időben, miután minden összeroppant – de tulajdonképpen 
már előtte is, ahogy ez a múltba ugrásokból, a volt feleség, Miranda visz-
szaemlékezéseiből kiderül.


