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A gyöngytyúkok lázadása! Erre az akció-thrillerre ébredtem. 
Hűvös hajnal volt… 
Viharsarok, a Körös-parthoz közeli ház padlásszobája, ahol egy 
kiszuperált beépített szekrény, egy fekete vászonnal, bársony-
nyal kibélelt és eltakart mélyedés volt a szállásom, koporsóm, 
mindennemű elvonulóhelyem… Innen szöktem el a fővárosba: 
15 évesen, 1988-ban (egy barátommal), és nem is sejtettük, 
hogy aznap az akkoriban megnyílt Fekete Lyukban éjszakázunk, 
majd hajléktalanokkal és punkokkal iszunk a Keletiben az alag-
sori non-stop talponállónál, a hajnali 4:10-es személyvonatra 
várva, ami négyórás menetidővel kecsegtetett… 

A Pokol tornácáról visszatekintve: meghatározóak a 
visszatérések!

A jelenlegi kiállítás többnyire (gyengébb minőségű) 
dokumentum-, illetve emlékfotókból áll össze. Koncertfotók 
közönséggel, a helyszín omladozó falaival, firkáival, festmé-
nyeivel (melyek főleg a bennszülött törzsvendég-sámán: Jimmy 
alkotásai voltak, aki rókafejes, farkas-farkas, foltozott-prémes, 
szaggatott-tépázott kabátokban, bőrnadrágokban járt, bokáig 
érő rasztahaja volt, vállain pedig fehér patkányok éltek)… – 
S kérdeztem a rókától: maga vörös prókátor?

A Lyuk plakátjai, belépőjegyei és a zenei kiadványok, relikviák 
mellett kiemelkedő a fanzingyűjtemény. Foghíjas kollek-
ciómból jómagam is ajándékoztam a kiállításhoz: a Lyukság 
mellett a Második Látás, az Isten Malaca és az Ordító Egér 
egy-egy példánya is bekerült a gyűjteménybe…

Vágtázó Halottkémek-koncert, -performansz! – A megnyitón 
a szakrális térben ősi energiák nyíltak meg, és a közönséggel 
együtt áramlottak, akár az elképzelt Nap-robbanás foltok, 
a szellemi szikrák és a parázsló-lüktető ütőerek… Hasonló 
élmény volt, mint 25–31 évvel ezelőtt, igaz: tervezettebb 
révüléssel, pontosabb koreográfiával és koncepcióval 
átitatva, de mégis… Hiányzott már…

Most ismét ott vagyunk a nyolckerben, a Golgota u. 3. mélybugy-
raiban, és a leíró 1988–1994 között szédelegve közvetít: szinte 
mindenkit láttunk, ismertünk, aki érintett (tiltott) volt, tehát 
számított valamit az akkori szubkultúrában. Balkan FuTourist, 
F. O. System, VHK, Sziámi, Rituális Rémtettek, Waszlavik 
Gazember, Hisztéria, Leukémia, Ápolók, Trottel, Rés, Auróra, 
Kampec Dolores, Kretens, ám említhetnék ismeretleneket is, 
akik csak néhány fellépés erejéig léteztek: Van Banán, Vaker 

Hole volt, 
Black Hole volt…
Reflexiók, szubjektív megközelítések a Fekete 

Lyuk – A pokol tornáca című kiállítás kapcsán
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Király Tamás egyszer megvédett egy perverz ámokfutótól, persze: hamvas 
ifjúként tetszettem Neki… Később pezsgők és vízipipák fiú-lány-fiú 
modellekkel – és extravagáns ruhapróbák Tamás lakásán… A „sokarcú 
ruhaszobrász” brutális halála is közismert, nem is idézném fel…

Dixi egyik aranyköpése is eszembe jut, amit valószínű, hogy átköltöttem, és 
egy kvázi-minihaiku lett belőle. A lényege ez:

Mindenki a lét 
akarja, pedig 
fontosabb a lét 
(Dixi is jobb létre szenderült rég…)

Múlt év végén, a Fekete Lyuk vezetőjének, Nagy Gyulának a temetése után 
a Zeg Zugban gyűlt össze egy társaság. Gyertyafényes megemlékezés volt. 
Éppen kötetbemutatómra készültem, a Dada Mersz Klubba indultam volna, 
de az érdekes társaság (és Pilla, a Lyuk egyik kultikus alakja, aki ma is aktív 
gothic-dark wave hölgy: múltidéző szeánszokat feltáró zenei válogatásával) ott 
marasztalt… Saját halálunkat nem késhetjük le – önironizált belül a sokszorosan 
lejárt, élet nevű bérlet…

A legendás Spions is eszembe jut mint underground és punk 
„előfutár”, amely többekre, például az URH együttesre is nagy hatást 
gyakorolt… Molnár Gergely 1977-ben Hegedűs Péterrel és ifj. Kurtág 
Györggyel megalapította a Spions együttest, amely a magyar punk 
szubkultúra elindítója volt…

A minap egy tanulmányt olvastam. Címe: Az erőszak imperatívusza. Egyik 
fejezete: A kreatív pusztulás energiái, az erőszak esztétikai ideológiája. 
Ebben Molnár Gergelytől (Spions) származik ez az idézet: „Kezdődjék hát 
a véres álom – az urbánus háború, a romantika lumpenjeinek parádéja. 
És következzenek az intellektuelek, azok, akik mindezt értik: gyűlölik és 
szeretik, vonzódnak hozzá és rettegnek tőle: akik mindezt megértik.”

Annak idején kamaszként írtam a Lyukas kis mese című versikét, melynek 
az eleje valahogy így szólt:

Hole volt, Black Hole volt: 
az űrben mély lyuk volt…
Ott volt az eleve, 
de nem volt pereme, 
sem pedig közepe… 
Így volt, ez lehet-e?

Az átköltések, átkötések – és a szűk körökben, magán(y)beszédekben zajló 
események, emlékezések folytatódnak. Megoldás nincs, csak folyamat…

urBán TAMás: Fekete Lyuk (balról jobbra Kamondy Ágnes énekes, Kelényi Tódor fesztiválszervező, a Kampec Dolores tagjai, Molnár 
Gábor zenész, Balatoni Endre és Czakó Sándor a VHK-ból, Szigeti Anikó, Müller Péter Sziámi, Kenderesi Gabi a Kampec Doloresből, 
Pánczél Gábor dj és Németh Róbert punkzenész, hátul Király Tamás divattervező, Kilián János a Lyuk dj-je), 1988, fénykép, m. n.

Józsi Néni, Jenőke Holnap Három Éves Lesz, 
Palackozott Disznósajt, Osonó Poszáták, de a 
Genyó Szívó Disztroly fanzint fellapozva, akár 
folytathatnám tovább… Ha ez álom: inhalálom…

A külföldiek közül nagy kedvenceim voltak (a 
hazánkba többször is visszatérő) vegetáriá-
nus-leszbikus-anarchista skótok: a Dog Faced 
Hermans és az Archbishop Kebab, illetve a 
New York-i, hamburgi, brutális indusztriális-ex-
perimentális Missing Foundation, de nagyszerű 
élmény volt például a No Means No vagy a 
Henry Rollins fellépése is…

Anyácska Ezüst Hangja szól, magához hívogat, 
de nekem át kell mennem a Tilos az Á-ba, 
későbbi törzshelyemre, mert éppen az Új Nem 
(hangfelvétellel egybekötött) koncertje zajlik… 
A műsoros kazettát azóta is őrzöm, a felvétel 
ideje: 1992. I. 12.

Pillangó, a teljes testfelületét teletetováltató 
lény is igencsak meghatározó „arca” volt a 
Lyuknak. Egyszer betört a raktárba, ellopta 
a frissen megjelent Sziámi-kazettákat, és 
a helyszínen akarta eladni azokat… Pedig 
őt éppen a Sziámi próbálta istápolni, néha 
fel is léphetett velük… Pillangó többet volt 
sitten, mint szabadon, és nagyon büszke 
volt páratlan tetoválásgyűjteményére. 
Elmondása szerint: a péniszét 77 horog-
kereszt ékesítette… Mutogatta is, de nem 
számolgattuk… Vízihullaként végezte, 
akár egy morbid, szétázott, gumiszerűen 
szétnyúlt búvárpizsama…

Sokan megváltoztak, elköltöztek, de még többen 
teljesen eltávoztak abból (és ebből) a világból. 
Drogok, kötelek, vonatok, hiányzó egzisztencia, 
érzelmi szakadékok, véletlen balesetek… Persze 
élnek még a Lyukas figurák közül, néha fölbuk-
kannak, közöttünk járnak, mint például Normál 
Méla – és néhány magányos társa…

fo
tó

: f
or

te
pa

n 
12

53
72


