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A budaörsi Jókai Művelődési Központban 1979. augusztus 12-én
tartott Beatrice-Fölöspéldány performansz szórólapja. Lásd a honlap
videótárában az eseményről készült tizenkét perces filmrészletet.

A sajtóhiba nagy művész, а gondolatkihagyás bámulatba
ejtő еlme, а véletlen imádnivaló kerítőnő. На ő nincs, ki tudja,
hol vagyunk mа mi? Hisz amikor végzetes módon а
Fölöspéldány Központba2 vetette két barátunkat is, talán
Az Országos Széchenyi Könyvtárnak ezekben az évtizedekben tényleg volt
egy Fölöspéldány Központnak nevezett alosztálya. Feladata a valamilyen
szempontból feleslegessé vált vagy a kulturális emlékezetben való
megőrzésre méltatlan ítélt könyvek leselejtezése, a könyvtári forgalomból
való kivonása volt. A 70-es évek végén egy ideig itt dolgozott Györe Balázs
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távolabbi céljai voltak ezzel, talán csak egy néven törte а fejét,
egy néven, mellyel akkor még mit sem sejtő gyülekezetünket
akarta megjelölni. Imádnivaló kerítőnőnk világosított fel minket
а bürokrácia képtelen költészetében rejlő szépségekről, a
képzettársításaiban rejlő mélyebb értelemről. Mártírjaink tehát
csak azért kerültek оdа, hogy végül mi is összekerülhessünk,
hogy ránk leljen különös nevünk, s fokozatosan egymáshoz
csirizeljen minket. Munkájuk rejtett értelme, passiójuk csodálatos
üzenete − hogy egyebet ne is mondjunk − csak innen nézve, csak
most kezd megvilágosodni előttünk, mikor nevünket végleg
megtaláltuk: Fölöspéldány!
Hiszen amikor а véletlen kiragadta а bürokrácia е bájos
képzettársítását eredeti kontextusából, új és egyre mélyebb
jelentéssel kezdett telítődni. Önkényes szótársításból kötelező
érvényű

metaforává,

felfoghatatlan

еmblémából

tagolható

ideologémává, puszta névből szellemmé alakult át. Mi, akik idáig
csodálkozó és kétkedő tanúi voltunk е folyamatnak, mostantól
már − akarva és akaratlanul − értelmezői és alakítói is vagyunk.
Mit mond nekünk a „fölöspéldány” kifejezés, és mit
mondhatunk vele mi, akik fölös példányként pillantjuk meg
életünket egy rendkívül elfoglalt világban? А történetfilozófus,
aki annyi évszázadon át kergette а Történelem megfoghatatlan
egerét, akit annyi ideje vezet orránál fogva ez az egér, most az
utolsó egérlyuk előtt üldögél tanácstalanul: előbújik-e végre az ő
és Kemenczky Judit is, ismeretségük is innen eredt. Az említetteken kívül a
„se ide, se oda, csakis önmagukhoz tartozókból” 1979 tavaszától összeálló,
művészi sokféleségen alapuló, de hasonló attitűd, ízlés, barátság, szakmai
érdeklődés, kísérletező kedv formálta irodalmi-művészeti csoport tagjai:
Bernáth(y) Sándor, El Kazovszkij, Györe Balázs, Kemenczky Judit,
Kőbányai János, Temesi Ferenc, Szilágyi Ákos, Szkárosi Endre voltak.

egere? Mert az ő egere nem hasonlít а létező egerekre, akik а
hasadékból előmászva, rendre más egérnek, nem pedig аnnak a
bizonyos várvavárt egyetlen egérnek bizonyultak.
De hát van-e akkor egyáltalán Egere а történelemnek?
Avagy, amikor már-már fülön csípik az Egeret, varázsütésre
egérré, falánk rágcsálóvá töpörödik, aki jobban szereti a sajtot,
mint a Holdat? Meglehet, hogy az Előtörténet összevissza furdalt
falai mögött nem is a Történelem Egere surrogott? S akkor: se
kegyelem, se megváltás − a paradicsom a történelmen belül
megvalósíthatatlan? S akkor csak evés-ivás, alvás és ölelés? S
akkor csak a halálra meredő, üres tekintet? Avagy iszkolás vissza
a vallásba, a lélek egérlyukán át? S ki tudja, ha a múltra
gondolunk, ez az utolsó egérlyuk is − a léleké − milyen
meglepetéseket tartogat még számunkra? Így töpreng szegény,
míg riadtan a lyukat lesi (vagy őt lesik a lyukból? hisz mindez
fordítva is elképzelhető, s odabentről talán az egerek tekingetnek
reménykedve őrá? hátha ő a megoldás?!): talán még eltűnhetünk,
mielőtt történik valami.

***
Az „előtörténet” végül is fölöspéldányként vetett ki
magából minden „emberit”. A modern művészet − a fölöslegessé
válás felismerésének, tagadásának, kicselezésének, vállalásának
fantasztikus története. A modern individuum története −
fölöspéldánnyá válásának története. A huszadik században az
„emberi” luxussá vált, különcködéssé és értelmetlenséggé
degradálódott.

A

művészet

megengedhetetlen

fényűzés,

amelyhez a tömegeknek − ó, mennyire gyűlöljük e szót, s a

kényszert, amely arra szorít, hogy jelöljünk vele valamit! −, a
tömegeknek egyre kevesebb közük van, s amelynek értékét
pontosan kifejezi az, ahogyan a tömegek bánnak vele.
A személy számozható példánnyá, az emberi példány
fölöspéldánnyá vált. Körülötte a fa, a fű, az ég, a növények, az
illatok, az emberek, a levegő − kővé, cementté, korommá, gázzá,
benzingőzzé, műanyaggá, dologgá; benne a lélek, az én, a
lelkiismeret, az ész, a képzelőerő − protézissé, üres hellyé,
rothadt almává, őrületté, gépezetté, zavaró társadalmi vagy
természeti intermezzóvá.
A történelem úgy pörög maga körül, mint a farkát üldöző
állat.

***
Aki csődöt mond, aki képtelen a beilleszkedésre, aki
megbotránkozást kelt, aki akár csak távolról is emberre
emlékeztet, aki nem hal meg teljesen még életében, aki nem vált
egészen eszközzé, tárggyá, üres hellyé vagy sorozattá −
fölöspéldány. S elnyeri méltó büntetését. A szent, a félkegyelmű,
a pojáca, a forradalmár − fölöspéldány. A világ fölöspéldányként
zúzdájába küldi, összegyűrve papírkosarába hajítja. A művész −
fölöspéldány. A katonaszökevény − fölöspéldány. A fekete −
fölöspéldány.

A

nő

−

fölöspéldány.

fölöspéldány.

A

kisgyerek

−

Az

öregember

fölöspéldány.

Az

élet

−
−

fölöspéldány. Don Quijote − fölöspéldány. François Villon −
fölöspéldány. Petőfi − fölöspéldány. Arthur Rimbaud −
fölöspéldány

(forgalomból

kivonandó).

Franz

Kafka

−

fölöspéldány (ejtendő, felejtendő). Karl Marx − fölöspéldány.

József Attila − mintapéldány-fölöspéldány. Mi hát az emberhez
méltó lét és tudat, ha nem fölöspéldány-léte és fölöspéldánytudata? Ha nem annak tudata, hogy az ember fölöspéldánnyá
vált? Minél több valamiben vagy valakiben az emberi, annál
megbocsáthatatlanabb, hogy létezik. Mindenki, aki más, aki
különbözik, aki eltér − fölöspéldány. Az évi ötvenmillió éhen
pusztuló − úgy látszik − fölöspéldány. A be nem olvadó −
fölöspéldány. A harmadik világ − fölöspéldány (minek is van,
mikor „mi” olyan jól megvagyunk a másik kettőben?). Minden,
ami nem tőkésíthető − fölöspéldány. Minden, ami nem
államosítható − fölöspéldány. Minden elnyomott, jogfosztott,
megkínzott, üldözött, megnyomorított − fölöspéldány (nem
tipikus). Minden margóra szorult, gettókba zárt, életből
eltávolított, hazájából elmenekült − fölöspéldány.

***
Amikor az állati lény emberként határozza meg magát a
világban − fölöspéldánnyá válik. A természetnek nincs többé
szüksége őrá. A természet fél tőle, és védekezik ellene. Nincs
más választása: természetfölötti erők védelmét kell kérnie. Így jut
e1 Istenhez, aki támasza és társasága lesz az idegen világban.
Isten megszabadítja őt а fölöspéldány sorsától: kezében а halál az
igazi élet kulcsává válik, а munka − szerény fizetséggé az ajtónállóknak, hogy az öröklét kapuját kinyissák. Megszabadul а
fölöspéldány-tudattól, dе csak azon az áron, hogy teremtménnyé
fokozza 1е magát. Sorsától mégsem szabadulhat: tulajdon ereje
újra meg újra kiragadja а teremtmény passzív helyzetéből, és
félelmetes szabadsággal ajándékozza meg.

А hívő teremtett világban él. Helyéről nem kell
felvilágosítani őt: Isten teremtménye, Isten báránykája. На
eltévelyedett, legfeljebb megtér а nyájhoz. De mikor „Isten
meghal”, а teremtmény újra maga еlé mered, és megkérdezi: nem
lehet, hogy az egész világ fölöspéldány? а teremtés elrontott
vázlata, amit а mindenség szemeteskukájába hajított а sors? Újra
rászakad fölöslegességének tudata. Az új kihívásra már egy
erősebb ember válaszol: az első válasz így hangzik: az ember
eszes példány. А fölöslegességgel az észt, а cogitót szegezi
szembe.
De а világ nem válik ésszé, az ember nem cogito. Az első
válasz visszavonatik. Visszavonásának útján állandóan előbukik
az emberből а fölöspéldány. Önmagában már nem kapaszkodhat
meg, saját hajánál fogva nem ránthatja ki magát а semmi
mocskából. Álomba, extázisba, halálba, öngyilkosságba, narkózisba, vallásba, tudatalattiba, művészetbe való visszahátrálása,
fejvesztett menekülése vagy újra а teremtmény boldog tudatával,
az egység tudatával ajándékozza meg őt − bármily törékeny is az
új tudat −, vagy а рrоbléma végleges megoldását, az ember, az
egyén, az „én” kiradírozását ígéri.
А második válasz: az ember gyakorlati lény, cselekvő
példány. Ám а fölöslegesség létét és tudatát ez sem szünteti meg,
de megváltoztatja értékelését. Egyetlen válasz van, s azt
mindenki attól várja, amitől akarja. Én а történelem kegyelmébe
vetem reményemet. Az emberi felszabadulás lehetőségébe. De
mivel ez még remény és hit formájában létezik csupán, sorsom а
fölöspéldány

sorsa.

Aki

saját

életében

kísérletezik

а

fölszabadítással: fölöspéldány. Mert ez а kísérlet nem sikerülhet.
Fölöspéldány − emberhez méltó példány, avagy még-emberi,

mindenek-ellenére-emberi példány. А negativitás pozitív tudata,
а tragédia komikus tudata, а fonák világ naiv tudata, а
boldogtalanság boldog tudata: ebben rejlik a fölöspéldány-lét
szomorúsága.

Fölöspéldány-találkozó a Hungária (ma újra New York)
Kávéházban 1979-ben (jobbról balra: Szilágyi Ákos,
Kemenczky Judit, Szkárosi Endre, Görög Athéna,
Györe Balázs)
***
Kinek van mа szüksége arra а művészetre, amely mа
lehetséges? А lehetetlenné váló emberi élet lehetetlen művészetet
követel magának. На akarom, ez azt jelenti: művészetpótlékot,
művészetmoslékot, művészetálmot, művészetvallást, ami csak
arra jó, hogy elfedje, betakarja egy lehetetlen élet szakadékát; ha
akarom, ez azt jelenti: művészetpótlékká, művészetmoslékká
hígult-silányult

régi

művészet

helyett

új

művészetet,

„antiművészetet”, amely kegyetlen fényével − а líra reflektorának
fényével, а reflexió reflektorának fényével, а fantasztikum vakító
fényével − még fel tudja hasogatni az elboruló emberi tudat sötét
szövedékét.
А művészet fölöspéldánnyá válásának megértése az
avantgárdban tetőzik. De nekünk már nincsenek jelszavaink.
Kicsavarták kezünkből а tények, а tények birtokosai, а tények
megszépítői, а tények elhallgatói. Nem mondhatjuk sem azt,
hogy: „éljen а művészet!”, sem azt, hogy: „vesszen а művészet!”
А művészet dögén már az avantgárd is átlépett. Nekünk az
avantgárd dögén is át kell lépnünk már.
Nem akarjuk tudni, kivel kellene azonosulnunk. Nem
kínálunk és nem követelünk recepteket. Mentőládánk, az
orvosságos fiolákkal а tizenkilencedik században maradt.
Önmagunkra akarunk hasonlítani. De nem az azonosságot
keressük önmagunkkal. Ez nem válasz а kérdésre. Nem а mi
kérdésünkre válasz. Aki képes rá, hogy önmagával azonossá
váljon, az már nem is létezik. Kívánjunk neki sok szerencsét а
nemlétben, és lépjünk tovább!
Nem kell semmivel és senkivel sem azonosulnod ahhoz,
hogy közöd legyen а világhoz. Az а kérdés: mi közöd hozzá?
Miért akarod − akarod-е? −, hogy közöd legyen hozzá? Mi а
közöd? Az, hogy ember vagy − fölöspéldány. Mit akarsz tőle?
Életet és szabadságot.
De mi az ember, ha úgy mered а világba, akár а 1ét
zsebkendőjén felejtett csomó, amely talán valami egészen másra
emlékeztet? Mire emlékeztet? Istenre, állatra, angyalokra? А
kérdés másként hangzik: mire emlékeztessen? Emlékeztessen

рéldául terád! Ne tiltsd meg emlékezetét! Emlékezete nem lehet
fölöspéldány!
***
Van azonban számunkra egy még szorítóbb, sokkalta
földhözragadtabb jelentése is а fölöspéldány-sorsnak: irodalmi
egzisztenciánk.
Egy irodalom nem lehet а művek összege. Épp ezért mа
csak művek vannak, irodalom nincs. Csak művekhez van közünk,
amelyeknek ez az irodalom nem irodalma. А mа ismert és tisztelt
irodalom úgy gurul elénk tojásdad ormótlansággal, akár egy jó1
megtermett nulla. А nullában sok-sok nulla ü1: а nulla széria írói,
költői, kritikusai ők, akik akárhányszor szorozzák is meg
műveiket újabb művekkel − nullák maradnak. Ne bántsuk őket
ezért.
Ahol nincs irodalom, ott elszaporodnak а nullák. Ahol
nincs irodalom − akut tünet! −, ott megállás nélkül az irodalom
felvirágzásáról, gazdagságáról és komolyságáról papolnak, míg а
műveket temetői csend, ostoba hangzavar vagy gyászbeszédek
édeskés retorikája veszi körül. Vigyázz, ne lépj az irodalom
nullájába, beleragadsz! Pusztítsd еl а kísértetet, fordulj az élethez,
а hús-vér emberekhez, fordulj а testhez, fordulj а befejezetlen,
értelmetlen,

kisszerű,

kétségbeejtő

és

csodálatos

mindennapokhoz, rúgj а nembeliség (Gattungwesen) valagába! А
mindennapokat próbáld megszólítani! Kerüld а mа bevett
irodalmi formákat! Aki nem ezt teszi, maga is nullává foszlik.
Hogyan szólítsad meg? Tettekkel, gesztusokkal, életeddel, azzal,
ahogy ránézel valakire, ahogy а halálosan komoly helyzetekben
nevetésben törsz ki, s ott, ahol mindenki röhög, komoly maradsz;

ahogy reggelizel, ahogy újságot olvasol, és а lakáshirdetési
rovatot böngészed, ahogy röhögve kitöltesz egy lottót, ahogy
megírsz egy verset, rögzítesz egy gondolatot, elkapsz egy
emlékképet, ahogy valakivel elbeszélgetsz, és ahogy utazol, váltogatod helyedet а Földön.
Próbáld meg kiszabadítani а műveket az irodalom
hullakamrájából, próbáld meg kiszabadítani а gyászolókat az
irodalom temetőkertjéből! Gyalázd meg а sírokat, becstelenítsd
meg а hullákat! Pörgesd meg fiatal derekadon az irodalom nullahopp karikáit!
De ez már csak а végeredmény. А fölöspéldány-sors
irodalmi értelmezése és programja. Az út azonban idáig
mindössze villanásnyi. Aki а nulla-füzérből engedetlenül kitépi
magát, akinek szentségtörő orra nem bírja а hullabűzt, az bármit
is csinál, pillanatok alatt az irodalom palánkjain tú1 találja magát
− fölöspéldánnyá válik az irodalomban. Mindegy, hogy az
irodalmi élet erős kezű portásai hajítják ki innen, vagy
szállodaigazgatói kerítenek е1 számára nyugalmas sarkot, ahol
elszórakozhat kicsit önmagával, netán megkísérlik а többi
hullához igazítani. Megvannak rá az eszközeik, hogy а
felismerhetetlenségig eltorzítsák nyelvét, testét és tudatát.
Nézz magadra: aki lenni akartál − nem tudtál lenni, nem
volt rád szükség. Aki nem-lenni akartál − az lettél, csak arra van
szükség. Minden szempontból az lettél, aki nem vagy −
fölöspéldánnyá váltál. Nem az első eset, és nem is az utolsó. Éрр
ezért: nem vagy egyedül.
Először csak beteljesedik rajtunk а fölöspéldány-sors.
Elszenvedői vagyunk csupán, elveszünk abban, amik nem mi vagyunk, és nem is akarunk lenni. А második szakaszban kezünkbe

vesszük fölöslegességünk tényét és tudatát, egyeztetjük mások
életével, s arra а világra vonatkoztatjuk, amely körülvesz
bennünket: eszközként használjuk fe1. А fölöspéldány-tudat
kiválásunk módja lesz. Öntudatunk eleme, amely а ránk méretett
történelmi világot határozza meg fölöspéldányként. Ezt veti −
rossz vázlatként − а teremtés szemeteskosarába.
Kezdetben talán nem is sejtjük, mibe kezdtünk. Az
elnevezés végzete azonban sietve beteljesedik rajtunk. Ami а
bűbájos kerítőnő véletlen szeszélyének tűnt, szilárd formát ölt,
kötelező érvényt és jelentést nyer. Ami törékeny papírcsónakként
merészkedett а vízre, engedelmes hajóként siklik lábainkhoz: beszállás!

Fölöspéldány-próba Kemenczky Judit lakásán (balról
jobbra haladva: Györe Balázs, Szilágyi Ákos, Szkárosi
Endre)
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El Kazovszkij: Vajda Lajos (1908-1941)
Néhány részlet a „További adalékok az
utolsó állat és a ruméliai csillag
történetéhez” című képregényből
[In: Ká!Ká!Ká! A Fölöspéldány gyűjtése. JAKfüzetek 9. Magvető Könyvkiadó, 1986. 111116.l.]

