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Árát tekintve inkább ajándék a lila kis 
könyv, m int árucikk; hiányosságait így alig il
lik  szóvá tenni. M ég efféle, radikális fordula
tok nélküli életm űnél sem  nélkülözöm  szíve
sen  az évszámokat -  csekély fáradsággal az 
egyes darabok alá illesztve számos informáci
ó t  adhatnának, nem  is csak a  filológusok szá
mára. A  szerkesztő előszava az Erdélyben 
maradás propagandájába torkollik, aminek  
(fuggedenül attól, hogyan értékeljük morális 
szem pontból) Karácsony m unkásságához ke
vés a  köze.

H a jd ú  Gergely

AZ ÍRÁS A FALON

G ra ffiti -  A  fa lr a  írn i m uszáj!
Válogatta, szerkesztette és fo rd íto tta  
Salam on Gábor és Zalotay M elinda  
P átria Könyvek, 1 990 . 1 4 0  oldal, 1 2 8  F t

F in n  fa lfirká k  
Szerkesztette H eihki Jolánén  
Fordította Szabó Á gnes
K urucz G ábor -  Budapest, 1 991 . 6 5  oldal, 8 0  F t

Á llítsá tok m eg a  világot! K i akarok szá lln i 
Válogatta, szerkesztette és ford íto tta  
Sálam on Gábor és Zalotay M elinda  
M andátum , 1 9 9 0 . 2 0 8  oldal, 1 2 8  F t

Mottó: „És k ia za  Kilroy!"
(J. V. Sztálin)

A graffiti legendárium a szerint egy amerikai 
tengerészgyalogos a második világháború va
lamelyik katonai bázisán egy szép napon föl
írta a fáira:

ITT JÁRT KILROY
E gesztussal világhírnévre tett szert: elin

dította az újkori graffiti történetét. (Az óko
riról m ég szót ejtünk.) A  többi amerikai ten
gerészgyalogos (voltak vagy félmillióan) m eg
magyarázhatatlan és m indm áig kellőképpen  
nem  elem zett belső kényszertől vezettetve úgy  
érezte: viszonyulnia keÚ a  felirathoz. És m eg
kezdődött a kiegészítések végtelen láncolata.

NEM IS JÁRTAM r r n  
KILROY

ELŐBB VOLTAM ITT, MINT KILROYI
És így tovább, a  háború valamennyi front

ján , beleértve a  katonai szokás szerint felira
tozott tüzérségi és egyéb lövedéket -  képzel
hetni a  gyilkos terhével felszálló B -17-cs re
pülőerődöt, melynek ezerfontos bombáin ez 
olvasható:

CSÁ HIROHITOI
CSÓK:

KILROY
A  sor végén  Sztálin áll, aki a  potsdami 

konferencián kilépett a  WC-ről, és tolmácsai 
útján azt tudakolta az amerikai delegációtól: 
-  És ki az a  Kilroy?

Ezen a ponton fölm erül a  kérdés: jó-jó, de  
tulajdonképpen mi az a graffiti?

Kínálkoznak persze egyszerűbb és bonyo
lultabb válaszok.

Az egyszerűbb:
G RAFFJTO  fn ,  tsz; G R A F F IT I [ol. graffio: 

karcolás, fir. graffiare: karcolni, fr .< la t. grafium: 
karcolótű, íróvessző] (1851): fölirat vagy rajz 
nyilvános felületen (pl. sziklán vagy falon); 
vmint: graffito formájában m egjelenő jelszó  
vagy üzenet. (Webster's N in t h  N ew  Colle- 
GIATE DlCTIONARY)

A  bonyolultabbhoz valamelyest vissza kell 
tekintenünk a graffiti történetének pre-kil- 
royi szakaszára. Ez -  ahogy egy nagy múltú  
műfej esetében ildom os -  ködbe vész. Talá
lóan állapítja m eg Heikki Jokinen, a  FINN 
falfirkák című kiadvány szerkesztője, hogy  
az első graffitival m inden bizonnyal Belsazár 
király lakomáján szem besülhettek a  dáridózó 
káldeusok, am időn m egjelent a kéz, és fölírta 
a fáira: M ene, méné, tekel, u farszin!

Körülbelül ezóta virágzik a  műfaj anélkül, 
hogy tudná: ő  m aga a graffiti. H iszen mi 
másnak nevezhetnénk a  pom peji falakra vé
sett vidám malacságokat? Hát Lord Byron  
vandál tettét, amikor is a  szunioni tem plom  
dór oszlopába véste a  nevét és az 1829-es dá
tumot? (Ma bekeretezve mutogatják a  ro
mantikus főrend renitenskedésének nyo
mát.) Mi ez, ha nem  graffiti?

A  tágabb értelem ben vett fogalom  m eg
foghatatlan. A  recenzenst bölcsészmúltja 
ugyan arra ösztökéli, h ogy kekeckedő pon
toskodással nekilásson definiálni a műfejt, 
ám  kénytelen belátni, h ogy am int megragad
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ni próbálná, kiiramlik a  kezéből. Graffiti-e az 
állami-hatósági fölirat -  ha kézzel jegyzik? 
Vagy csak annak poénosra hegyezett változa
ta? A  kézírás teszi? És a  szántszándékkal el
rontott neonfelirat? É.s az „ábra szöveg nél
kül”? (N em  csupán a  napsugaras rombuszok
ra m eg  a  két göm bbel egyensúlyba hozott 
hetyke virslikre gondolok.) Hát a kimódolt 
színdinamikával tervezett, egész házat, tel
jes  m etrószerelvényt beborító alkotás? És a 
ném ely budapesti falon m indm áig föllelhe
tő  mésszel-míniummal odakent „Vezérkari 
óvóhely", „M ivy nyel", „I\e  a  feketézőkkel!”, 
„M . U . K .!”? És a frissiben fölírt: „Ez a  ház el
adó"} Az nem? És ha a Parlament oldalára ír
ják? -  A  megközelítési kísérletek mind-mind  
elnagyolt általánosságokba fúlnak.

Nagyjábóli közm egegyezés persze létezik. 
Ez p ed ig  valami ilyesmi: a grafíiti -  gag a  fa
lon . Vagy nem  a falon, hanem  a  WC-ülőkén, 
a  buszszélvédőn, netán (mint fent) bombakö
penyen. Ahova írták. Vagy rajzolták. Netán  
vésték, faragták, ragasztották. M indenesetre 
egy je l, am it m indenki lát. Vagy csak néhá- 
nyan. Vagy senki, m ert állítólag autóalvázak
ra is irkáinak tréfás szerelők, ami csak súlyos 
karambolok idején mutatkozik m eg az eset
leges túlélőknek, d e  akkor már ki röhög? -  
Az biztos: a  gesztus teszi. (Persze éppen  ez 
volna biztos?) -  Tekintsük tehát úgy, hogy  
meghatároztuk: ez a  grafíiti. (Miért, ki az a 
Kilroy?)

A  közelmúltban két gyűjtemény is neonvilá
got látott az aluljárókban -  s ez aligha választ
ható e l a ténytől, hogy ugyanezen aluljárók
ban feltűnt a dolog maga: a  grafíiti. A  Sala
m on Gábor és Zalotay Melinda válogatásá
ban, szerkesztésében m egjelent G raffiti az. 
angolszász falakról ad képet, m íg a  Heikki 
Jokinen nevével fémjelzett és Szabó Ágnes ál
tal fordított Fin n  falfirkák címében hordja 
a gyűjtési területet.

A  két válogatás durván háromszáz-három
száz föliratának vagy húsz százaléka azonos. 
Az angolszász graffiti rányomta bélyegét a 
sarkkörre vezető sztráda gyalogfelüljárójá
nak pilléreitől a  tamperei egyetem  női klub
jának WC-kávájáig m indenre. És persze a 
budapesti földalatti műmárványára is. Az an
golszász falfirka am úgy igen rugalmas, föl

szívja és m agához hasonltja a  világtermésből 
mindazt, ami nem  m ond ellent hagyományai
nak. A  IJ g y  realista, követeld a  lehetetlent! az 
1968-as Párizsból röppent világgá, a  politikai 
tematikájú szövegek jó  része ped ig  a  berlini 
falról, m elynek nyugati oldala am úgy is a 
F.uropean Graffiti talán legnagyobb kiállítási 
felülete volt.

A két kiadvány összevetése bizonyos érte
lem ben méltatlan, viszont érdekes tanul
ságokkal szolgál. A  Salamon-Zalotay-féle, a 
Pátria Könyvek által jegyzett kötet szakszerű 
és szellem es. Korrektül elősorolja forrásait -  
elsősorban N igel Rees híres angol válogatá
sait - ,  és am i ennél az olvasó számára sokkal 
fontosabb: kiválóak a fordítások. Mindez 
nem  m ondható e l a  Kuruc?. Gábor magánki
adásaként jegyzett Finn  FAi.FiRKÁK-ról. For
rásutalások nem  találhatók b en ne (holott két
lem , hogy a szerkesztő kizárólag helsinki be
tonsíkokról vagy lappföldi sátorfalakról gyűj
tötte anyagát), ám ez  mellékes ahhoz képest, 
hogy milyen a  fordítás. Szabó Ágnes munkája 
legjobb pillanataiban is épp  csak elfogadható, 
ellenben sokszor m egm osolyogtató és gyak
ran kifejezetten kínos. A  háromszázból mint
egy háromszor szellem es. Holott e  műfaj lé
nyege a  frappánsság. Vagyis az, am i a  kötet
ben csak elvétve mutatkozik.

Az utóbbi kötet szövegeinek alaposabb 
vizsgálata zavarba hoz. Föltételezem, a  finn 
falfirkálók finnül falfirkáinak. A  kötet ma
gyar fordítója tehát — feltételezem  -  finnből 
ugorította a  szöveget. És m égis harsány ang- 
licizmusok találhatók munkájában. ím e, né
hány példa a m indkét kiadványban szereplő 
graffitik közül -  az élen  az angol ereded. 
JOG -  AND DIF. HEALTHIF.R.
KOCOGJ -  ÉS HALJ MF.G EGÉSZSÉGESEBBEN.

(Salamon-Zalotay) 
CSAK POROSZKÁIJ NYUGODTAN, ÍGY 
EGÉSZSÉGESEBBEN HAI.SZ MEG!

(Szabó Ágnes)
Ilyen állat ped ig  nincs. A kocogás test

edzés, m ely elvben növeli az élettartam ot -  
ez a  poén lényege. A  poroszkálás p ed ig  az, 
ami. Méla baktatás. A  közbevetett finn szöveg 
ha m entséget nem  is, d e  legalább magyará
zatot adhatna a  baklövésre. H a volt finn szö
veg. Mert a kötetke kolofonja m inden bevett 
szokás ellenére nem  adja m eg az eredeti ki
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advány címét, kiadásának helyét stb. íg y  hát 
erősödik a  gyanú: a  finn falfirkák nem  is fin
nek. Legalábbis nem  közvetlenül finn nyelv
ből ültették át őket magyarra. Tekintsük 
m ost a  kép- és nyelvzavar következő minősí
tett esetét.
A WOMAN WITHOUT A MÁN IS LIKE A 
NECK, WITHOUT A PAIN.

C,P am  in  the neck" szó szerint: fájdalom a 
nyakban. Jelentése: púp  a  háton.)
EGY NÓ FÉRFI NÉLKÜL OLYAN, MINT EGY 
HÁT PÚP NÉLKÜL.

(Salamon-Zalotay) 
A FÉRFI NÓ NÉLKÜL OLYAN, MINT A NYAK 
FÁJDALOM NÉLKÜL.

(Szabó Ágnes)
Az első fordítás pontos, szellem esen ma

gyarítja az eredeti csavaros abszurdját. A  má
sodik viszont m ég csak nem  is leiteijakab, 
m ert a leiteijakab esetén a  fordító legalább 
félreért valamit, az utolsó m ondat megalko
tója viszont nem  értett semmit a  poénból. Eb- 
bÓl következően a  szöveg egyszerűen nem  je 
lent semmit. Egy ilyen m ondatot a szerkesztő 
csak akkor hagyhat a  szövegben, ha annyira 
fáj a  nyaka, h ogy nem  tud olvasni. Vagy ak
kor, ha nincs is. Mármint szerkesztő. -  Ez a 
valószínűbb.

Az im énti példa tanúsága szerint a kötetet 
szinte bizonyosan angolból fordították, már
p ed ig  finn falfirkákról lévén szó, ezt leg
alábbis illik m egem líteni. -  És akkor m é g  f in 
nom  voltam.

Ugyancsak e  kötet fordítójának keze mun
káját dorgálja a  hamis szemérmetesség. A 
gyűjtem ényben m induntalan „kondomról” és 
„kondom autom atáról” esik említés. Ezt a  szót 
magyarul kizárólag az orvosi szaknyelvben 
használják. A  falakon ped ig  a  legritkábban 
szokás orvosi szakszókinccsel értekezni. ím e, 
eg y  lehangoló példa:
FIGHTING FÓR PEACE IS LIKE FUCKING 
FÓR VIRGINITY.
A BÉKE MELLETTI HARC OLYAN, MINT A 
SZÜZESSÉG MELLETTI SZERETKEZÉS.

(Szabó Ágnes)
A  szüzesség MELLETT szeretkezni legföl

jeb b  kamaszkori pettingre utalhatna -  ha a 
graffiti ezt célozná. A  málló vakolat és a  tűz
falak malterfoltos téglái nem  tűrik az eufe
m izm usokat A  fordító és a szerkesztő előtt

két út áll: vagy eltekint a  trágárnak vélt szö
veg közlésétől, vagy azt közli, ami a  falon áll: 
A  bikáért harcolni olyan, m in t a  szüzességirt basz
n i. A  legszelídebb esetben is: kefélni. Ugyanis 
ez olvasható a  falon. Ráadásul igaz.

A  finom kodás kasztrálja a graffitit, hatáso
san hatástalanítja lényegét: a  célratörő egy
szerűséget és a nyelvi lelem ényt. E mesterkélt 
álszemérem a Városmajor utca egyik kőkerí
tését juttatja eszembe, m elyen a  tanintézetek  
környékén m egszokott vaskos szafaládéábra 
köré valaki ezt kanyarította tüntetőén iskolás 
kézírással: M i ez? Csak nem  egy fa sz? ? !! A  nyers 
való. A  falakon az ilyesmi nem  hímvessző és 
nem  bájdorong, hanem  az, ami: lásd fent. 
Botorság volna azt várni, hogy egy hum án  
műveltségű nebuló azt vésse az ábra alá: Ecce 
penis!

Célszerű a  figyelmet a  Pátria Könyvek ki
adványára összpontosítani, am ely m entes 
m indezen hibáktól. Kézenfekvő módszerrel 
él: alig közöl obszcén feliratot, és csakis olyat, 
am i a  magyar konszenzus vélt határán belül 
marad. H a egyszer-egyszer m égis merészeb
bek a  szerkesztők -  m egéri. A  következő eset
ben  a  fordítás egyértelm űen jobb , m int az 
eredeti:
IF THAT’S A TAMPON BEHIND MY EÁR 
WHERE THE FUCK IS MY PENCIL?
HA EZ ITT EGY TAMPON A FÜLEM MÖGÖTT, 
HOL A PICSÁBAN VAN A CERUZÁM?

A kötet egészére a  szellem es találatok je l
lemzők:
I MUDDLED GET MY WORDS SOMETIMES 
UP.
NÉHA ÖSSZESZAVAKAT A KEVEREM.

Vagy:
GEOREGE DAVIS IS

-INNOS^~
-iNNOSS^
GUILTY

GEORGE DAVIS
-ÁRTAL-—
-ÁRTAKF^
BŰNÖS

A legtelitalálatosabb firkák egy része re
m énytelenül fordíthatadan, ám a  szerkesztők 
-  érthető belső kényszertől vezetve -  közöl
nek ilyeneket is. Ném elyikhez n em  föltéde- 
nül szükséges alapos angol nyelvtudás -  aki 
három Beades-számot eldúdolt már életé
ben, az m inden további nélkül megérd:
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TO DO IS TO BE.
ROUSSEAU 

TO BE IS TO DO.
SARTRE

DOBF.DOBEDO.
SINATRA

A Salamon-Zalotay szerkesztőpáros sajnos 
beiktatott könyvébe egy „hobojeleket” tartal
m azó fejezetet is. E szimbolikus rajzokat csa
vargók festik kőre-fára-falra, hogy tájékoz
tassák társaikat: itt enni adnak, itt nem , itt 
van pia, itt nincs és fgy tovább. A  suta 
krikszkrakszok értelm etlenül megtörik a  kö
tet egységét, a nem  különösebben kifejező 
rajzocskák csak annyiban tekinthetők grafíi- 
tinek, am ennyiben m inden közfelületen ta
lá lhatójel az -  viszont teljesen érdektelenek. 
Ezzel az erővel publikálhatók a budai he
gyekben alkalmazott turistajelzések is, sőt 
akár a valaha volt úttörő-akadályversenyek 
„titkos ábrái” is a  hozzájuk tartozó megfejté
sekkel együtt: levél három lépésre, a követ
kező feladatot kérdezd m eg a rajvezetődtől.

Igen érdekes viszont az utolsó fejezet, me
lyet a  szerkesztők a  magyar graffiti újhullá
mának, nyugatosodásunk e  szembeötlő tüne
tének szenteltek. A  közölt feliratok részben a 
nem zetközi graffitikincs honosodott változa
tai, részben azonban jellegzetes pesti aszfalt
virágok:
HOVA LETT SZOCSTA TÁSMUNK?

ODA VAN...
TF.CHNOKOLA RAGASZKODÁS.

SZOKJ LK
AKKOR MI NEM IS GAGARIN ÓRS VOI^ 
TÜNK?
EGY VÁLTÁS RENDSZER EGY ÉLETRE ELÉG.

Itt m eg kell torpannom  egy pillanatra. 
Feltűnő, h ogy a  legfigyelemreméltóbb finn 
falfirkák éppen azok, amelyek finnesítik a 
nemzetközi vándormotívumokat, bizonyos 
karakteres nemzeti elem eket visznek a híres 
Alver Aalto-félc építésziskola tervezte falakra. 
MIFÉLE ORSZÁG. AZ ILYEN, AHOL MÉG A 
NAP IS HÉTKOR KEL?
AZ A NÉP. AMELYNEK MÁR ÉVEK ÓTA AZ AL- 
KONYI SZÉL ÜZENETE A KEDVENC DAIA, 
MEG IS ÉRDEMLI ELNÖKÉÜL MANUO 
KOIVISTÓT.
SATTUIÁBAN OLYAN EGYEDÜL VAGYOK,
MIÓTA MEGHALT A I Á
NEM LESZ HONVÁGYAD KÜLFÖLDÖN, HA

MAGADDAL VISZED KAI.EVI SORSA FÉNY
KÉPÉT.
MI ANNYIRA ELMARADOTTAK VAGYUNK, 
HOGY NÁLUNK MÉG A SZIVÁRVÁNY IS FE
KETE-FEHÉR.

Észre kell vennünk, hogy az idézett graf- 
fitik között gondolati-érzelmi húr feszül, a 
nemzeti aszfaltról fakadt helsinki és budapes
ti firkákat bizonyos dubiózus finnugor nosz
talgia, árnyalatnyi urál-altáji önmarcangolás, 
leheletnyi sztyeppi mélabú lengi körül... -  
Ám látva látom , hogy az út, m elyen elindul
tam, a  nemzetkarakterológia ingoványába 
vezet, úgyhogy visszafordulok.

M inden ilyenféle válogatás legfőbb jellem ző
je , hogy válogatás. Szociológiai pontosságról 
szó sincs, a gyűjtem ény a szerkesztőt vezérlő 
vonzások és választások tükre, m ás szóval 
egyéni ízlésről fest képet, nem  a valóságról. 
M indkét kötet a  válogató liberális-értelmisé- 
gi-egyetemista poénok iránti vonzalmáról ta
núskodik. A  recenzens ízlése hasonló, így hát 
szemrehányásra nincs oka, ám köteles
ségének tartja m egem líteni, hogy a  falakon -  
Helsinkiben és Londonban is! -  többnyire 
m ás olvasható.

Vizsgáljunk m eg egy graffitit term ő pesti 
falat. Mintavétel céljára kínálkozik a Vörös
marty téri szobor talapzata és a millenniumi 
földalatti vasút (avíttas becenevén: „a kis 
FAV”) végállomásának filctollingerlő és 
spraycsábító műmárvány burkolata. — ím , a 
földalatti félvilági falvilág.

ÜZF.NETEK: ki, mikor, hol, m eddig.
SZF.RELEM: szerelem , szerelem, szere

lem. Szív, nyíl, sok, még.
EGYÉB VONZALMAK: együttesek, csa

patok, geng-görcsök, gang-indulatok.
AJÁNLKOZÁSOK ÉS JAVALLATOK: ki 

mit tegyen egymással és önmagával. Ábrák: 
obszcénák, genitális zseniáliák -  önm aga far
kába harapó hím nem ű kígyó. Leggyakoribb 
szöveges feladat: felszólítás falmelléki fallosz- 
falásra.

POLITIKA:
A. aktuális

1. Magyar Dilettáns Fórum!
2. Szabad ezt. Demokraták Szövetsége?
3. MaSZoP, holnap...?

B. általános
1. csillagok (Dávid),
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2. keresztek (horog, nyilas)
-  völkisch falkák acsargása.

FILOZÓFIA: N em  látni és nem  érezni, ez  
az én nagy kalandom!

HITVITA: M egtiltom Istennek, a  király 
nevében, hogy ezen  a helyen csodát vigyen  
végbe.

Te itt nekem  nem  parancsolsz!
N em  vagy felhatalmazva!

SZOCIOPOÉZIS: Patkány vagyok,
nincs hol laknom  

csatornában is elalszom  
ha megetetsz véged

néked
szerencsés vagy, ha

túléled.
Végül egy kis nyilvános illemhelyekről a 

metróba szabadult fallikus fallíra:
M inek neked szép új ruha, 
ha a  faszod ilyen puha?

M indez csupán adalék: a falfirkák többsé
g e  -  bármint szelektál is a  szerkesztő, uralko- 
dóan primitív, altesti, nem i irányultságú, 
bandaindulatok kifejezője, alja-agressziók ki- 
vetülése. Ami persze nem  zárja ki érvényes 
egyéni alkotások létrejöttét. Álljon itt további 
illusztrációul egy Lázár utcai bérház bűzös 
belső udvarának Fülig Jimmyre hajadzó dü
löngélő krétafelirata.

Idefigyeljél te alja ember, aki II. 12-én a fal 
tövébe szartál! N em  szégyenled magadat? 
Legközelebb m egetetem  veled! A  ház tisztes
séges lakóinak nevében:

a  seggédtakarító. 
Te rohadék! Már megint? A  nyilvános WC a 
sarki eszpresszóban van, te  fing!

a seggédtakarító.

A  honi falfirkára -  legalábbis egyelőre - ,  
nem  a  széles körű m űveltséget feltételező ér
telmiségi poénok túlsúlya a jellem ző. A  két 
kiadványban hem zsegnek a Sartre-, Einstein-, 
Nietzsche-csattanók, a pszichoanalitikai és 
szociolingvisztikai utalások. Ehhez nekünk 
m ég fel kell nőnünk. Az általános kultu
rális nívó em elésére tett legkomolyabb kísér
letet azon értelmiségi munkahelynek tulaj
doníthatjuk, m elynek női WC-jében ez ol
vasható:

A WC-KEFE NEM DÍSZ!
HANEM ERŐS BÁSTYA

A vándormotívum éppúgy jellem zi a graffitit, 
m int a  mesét.
KÉRJÜK, HOGY AZ UTOLSÓ EMBER, AKI EL
HAGYJA AZ ORSZÁGOT, OLTSA LE A VIL
LANYT.

A forrásról a Pátria Könyvek kiadványa 
nem  tájékoztat -  a  szöveg bárhol előfor
dulhat. V. S. Naipaul Éva Perónról szőlő  
esszéjében megemlíti, hogy e  felirat a m on- 
tevideói repülőtér falán tűnt föl a  nagy uru
guayi kivándorlás idején. D e föltételezhető, 
hogy felírták már a  seremetyevói reptér és a 
durresi kikötő falára is. H a nem  pontosan  
ezt, akkor egy nem zeti alváltozatot -  mert 
ilyenek is léteznek:
KÉRJÜK, HOGY AZ UTOLSÓ EMBER, AKI EL
HAGYJA ÚJ-ZÉLANDOT, ETESSE MEG A DISZ
NÓT.

Budapesten a Deák téri metrómegállóban  
egyelőre m ég  csak ez  olvasható:
AKI UTOLSÓNAK TÁVOZIK A METRÓBÓL, 
LEGYEN SZÍVES ETESSE MEG A PATKÁNYO
KAT. KÖSZ.

A  falról falra vándorló m otívum ok rugal
masan variálódva járják a  világot, és afféle 
nem zetközi szellemi tőkévé, kulturális alap
pá, a világ akkumulált bölcseim ének szerves 
részévé lesznek. Bizonyos körülmények közt 
lekerülnek a  falról, „nemesebb" közegbe 
em elkednek -  és ez ritkán tesz jó t  nekik.

A  Salamon-Zalotay szerkesztőpáros nem 
régiben m egjelentetett egy ÁLLÍTSÁTOK MEG 
A VILÁGOT! Ki  akarok szállni című kötetet 
is. A  „fejszabadító idézeteket” tematikus cso
portosításban közlő könyv (anyaga szintén ki
zárólag angolszász) tartalmaz falfirkákat is, 
ám az egyéb szellem ességek közegében a 
graffitiminőség elvész, a  rövidke poénok be
mondássá szürkülnek. A  kéttucatnyi angol
amerikai idézetgyűjteményből összeollózott 
könyv lapjain a  falfirkák különlegessége nem  
érvényesül, a zárójelben szereplő (G rajfiti) 
definíció pusztán annyit jelent: a szerző isme
retlen. A  falfirka-kollekció szellem ileg is, ti
pográfiailag is fölidézi a falat, ám az idézet
gyűjteménybe em elt graffitik m ögül eltűnik 
a reves téglaháttér -  a fal itt csupán lelőhely, 
és nem  lényegi alkotóelem.

A  graffiti -  m int arról már szó esett — m eg
foghatatlan. Nyilvánvalóan röhög a m egha
tározására tett kísérleteken. Éppilyen megra
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gadhatatlan a terem tő gesztus, amely létre
hozza. Ugyan mi ih let arra valakit, hogy kré
tával vagy sprayjel fölszerelve m eginduljon a 
legközelebbi fal felé? Ahány grafEtista, any- 
nyiféle motiváció. A  Salamon-Zalotay kettős 
anyagának java részét attól a N igel Reestől 
vette át, aki 1979 és 86 között falfirkakötetet 
adott ki, s ezzel a világ legkomolyabb graffito- 
lógusává lett. N igel Rees kultikus személyi
séggé vált a  falak megszállottjainak szem é
ben. Első kötete után óriási felirat tűnt fel egy 
londoni házon:
EDDIG CSAK EGYSZERŰ VANDÁL VOLTAM, 
DE MOST MÁR A TE MUNKATÁRSAD, NIGEL!

Az alkotóvágy m int motiválóerő ott m un
kál azokban a New York-i kamaszokban is, 
akik éjszakánként csapatostul szállják m eg  az 
elhagyott metróalagutakat, a  metropolis m et
rókocsiremízeit, és egész szerelvényeket pin- 
gálnak ki ütközőtől ütközőig. A  hatóságok in
gadoznak, hogy kimeríti-e a cselekmény a 
rongálás bűntényét, vagy művészi alkotókö
zösségnek tekintsék a bronxi bandákat, és 
ösztöndíjjal támogatva küldjék őket vissza a 
fold alá. M íg a hatóság habozik, a kölykök 
megszállottan pingálnak. A  rap vagy a break 
hívei, akik a  zenéjükhöz társuló, agresszíven 
hegyes vonalakkal vagy épp elhízott, kerek 
buborékbetűkkel íiják tele a  metrókocsikat. 
A  N ew  York perem én a felszínre bújó szerel
vények magasvasútként haladnak tovább az 
úttest fölött, és m int kötött pályán közlekedő 
irányíthatadan szimbólumok, ki tudja, mit 
jelképező tiritarka break- vagy rap-sárká- 
nyok tekergőznek végállomásuk felé. Az 
egyik bandavezér, bizonyos Taki, már vagy 
tucatnyi szerelvényre írta föl a nevét harminc 
m éter hosszan, gyakorlatilag olvashatatlanul: 
TAKI, TAKI, TAKI. Azt állítja, célja, hogy  
rajta hagyja a  keze nyom át New Yorkon. Azt 
állítja, így fejezi ki önmagát. Azt állítja, hogy  
szereti látni a  nevét a  város fölött. ím e, a 
grafüd. Aki következtetést kíván levonni be
lőle: tegye.

P. S.
H a elfogadjuk, hogy a graffiti nyilvános jel, 
akkor nem  zárhatjuk ki köréből a véletlen al
kotta jeleket sem. Ilyenek az elrom lott neon
reklámok, a  cégérekről lehullott betűk, pon
tosabban azok a feliratok, melyeket a fizikai 
értelem ben vett szövegromlás eredm énye

zett. H a van hiteles Hungárián Graffiti, ak
kor ez az.

Ilyen m ódon a  sivár hetvenes évek is m eg
teremte a  maga graffitijét -  d e  semm ibe vet
tük, m ert nem  tudtuk, hogy ez: az. A  Rákóczi 
út egyik tágas boltja fölött hosszú id őn  át ez 
ragyogott az akkor m ég ném a, sötét, autótlan 
és em bertelen pesti éjszakában: ÉTERÁRU. 
A közétkeztetés reprezentatív fellegvárának 
számító, zsíros pléhtálcáival és elmoshatatlan 
m űanyag ibrikjeivel hivalgó m ondén ZUG- 
LÓGYÖNGYE étterem  hidegzöld neonrek
lámja villogva figyelmeztette a  betérőt: LÓ- 
GYÓNGY... LÓGYÖNGY. A  misztikumra 
hajló lelket pedig h idegen  borzongatta a Kí
gyó utca fölött lebegő porcelánreklám: HE- 
REND. A  Vád utca felé tartó érzékenyebbek 
éveken át m inden este ebbe a tárgyilagos, 
jégfehér megállapításba ütköztek:

END.
Békés Pál

A TABUK MEGTÉPÁZÁSA
L uis B unuel: Utolsó leheletem  
Fordította X antus J u d it 
E urópa, 1989. 2 9 4  oldal, 4 8  F t

Idegenkedem  a  botránytól és m ég jobban a 
botránkoztatótól.

M indig erőt kell venni m agam on, amikor 
illő tárgyilagosságot kell tanúsítanom a  nyu
gati baloldali értelm iség egykorú szovjetba
rátságának, egyáltalán a Lenin által „hasznos 
idióták"-nak nevezett széplelkek és jó  házból 
való fiúk-lányok marxista elkötelezettségé
nek megítélésében.

Jóllehet gondolkodásomba és ízlésembe a 
bőrlégzés spontaneitásával szívódott fe l a szá
zad izmusos m űvészete, vagyis a  módba, 
ahogy érzékszerveimet használja az agyam, 
mégis irtózom az izmusok vehem ens aktivis
táitól, az általuk alkotott köröktől, kluboktól, 
élcsapatoktól, m ég azoktól is -  egyébként 
persze tisztelettel - ,  amelyek a zsebenciklopé
diákban is címszóként kell szerepeljenek.

A fentieket korántsem igazságom tudatá
ban hangoztatom, nyilvánvaló, hogy ezek  bi


