
Szúdy Eszter LEVÉL LACINAK

Drága Fõnök!

Emlékszel? Így szólított fel-leszánkázó, érdes hangján süket kézbesítõnõnk, Rózsika, vagy ahogy Te nevezted el: "Recsegõ", akirõl sosem derült ki, hogy voltaképpen mikor 
és mennyit hall meg mondókánkból, mert olykor nem reagált semmire, máskor meg háttal állva is tudta mirõl van szó. Azért leginkább eleven pantomimozással lehetett csak
értésére adni, épp mi a teendõje, és fõleg mennyire sürgõs, hogy mielõbb útnak induljon. Zajos jelenlétében ugyanis nemigen lehetett dolgozni.
Egyébként nagyon szeretett és becsült Téged (õ is). Szívvel-lélekkel szolgált, teljesítette kéréseidet, de közben, olykor kifejezte tömör véleményét is, ahogy Neked háttal,
élénken mimikázva "Ez Hülye!" - megállapítását küldte hangtalanul felénk. Eme jellemzés persze nekünk, munkatársaknak is kijárt néha, akárcsak egy-egy külsõs szerzõnek
vagy vendégnek, aki felbukkant a Táncmûvészet szerkesztõségének otthonául szolgáló Rákóczi úti "Mosókonyhánkban". Ezzel a találó névvel szintén Te becézted az Uránia mozi
öltözõjébõl avanzsált szerkesztõségünket, amely egy udvari állványerdõre nézõ, sötét, dohos, az olajkályhától állandóan büdös kis helyiség volt, ahol télen-nyáron égett 
a villany és fûteni kellett. Mégis, hány, rangos személyiség megfordult ebben a  cigi- és alkalmasint pálinkaszagú, olajbûzös lyukban. Igaz? Sok közül hirtelen most csak néhány
név jut az eszembe: Pesovár Ernõ, Simon Toncsi, Kricskovics Tóni, Imre Zoltán, Farkas Zoli Batyu, Kaposi Edit, Fülöp Viktor, Nagy József Szkipe és Géczi Évike, aki néhány házzal
odébb lakott, és mindig széles mosollyal, szeretet-felhõben állított be, hogy finom személyiségével s rokokó stílusban elszórt trágárságaival elbûvöljön minket. Azután kedvenc
külhoni szerzõink, mint: Nádasi Marcella, Szalay Karola, Szabó G. Laci. No meg a Szovjetunióból jött táncszakemberek, akiknek a mi helyi adottságaink is Hawaii-nak tûntek.
És mennyire örültünk  mindig Szabó Ivánnak! Üdvrivalgással fogadtuk, mert érkezésével ritka jóízû beszélgetés, anekdotázás kerekedett, és újabb, lovas-madaras-táncos 
skicceknek lehettünk a birtokosai. No és emlékszel, Laci? Egyszer maga Siklósi Elvtárs, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója is megtisztelt látogatásával. Leült a (ma retrónak
számító) ronda sárgásbarna, buklé forgófotelunkba, amelyben egyébként - a rendszerint töpörtyûvel, szalonnával, íróval s egyéb finomságokkal tömött - aktatáskád tartottad.
A vezér derûsen körbenézett, végigpásztázta egy kulturális szaklap gyártásának szánalmas helyszínét, közérzetünk felõl érdeklõdött, majd sikeres munkát kívánva, szintén
kedélyesen távozott. Szerencsére neki is volt humorérzéke. Ezért, no meg közvetlen, mindenkin segíteni kész emberi magatartása miatt nagyon kedvelted. És mi is. 
Különben, ami a "keresztapaságod" illeti, nemcsak a szerkesztõség és a kézbesítõnk kapott Tõled sajátos becenevet, hanem sokan a táncszakmából. Hogy csak néhányra
emlékeztesselek: "Áspis", "Gordonkaedit", "Ernõpápa", "Csontrázó", "Kobold Koboldovics", "Tiszaparti Gyagilev", "Nemzeti Özvegy", "Nemzeti Lelkiismeret", "Mozdonypanni",
"Terjedelmijolán", "Picipiros", és így tovább... Volt, aki tudott róla és büszkén vállalta "mûvésznevét", volt, aki nem. De akadt olyan delikvens is, aki határozottan sértve érezte
magát, amiért neki még nem adtál megkülönböztetõ, maáczos nevet.
Páratlan, olykor gyilkos humoroddal magad sem kímélted s öniróniával "Vén Totyaknak", "Vén Sz…"-nak tituláltad magad (pedig akkor még fiatalabb voltál, mint most mi,
egykori munkatársaid). Minduntalan mosolyogni van kedvem, ha felidézem kedvenced, "Fúj Samuka!" nevét, amit sûrûn emlegettél, akár cikkjavítás közben, akár kétes értékû,
vagy neked nem tetszõ elõadások látványa alatt. Ez utóbbi alkalmakkor pedig - úgy elõttem van - ahogy hümmögve, szemöldököd felhúzva, mutató- és középsõ ujjaidat
összeütögetted - tetszésnyilvánítás gyanánt. Megszámlálhatatlan emléket, emlékezetes momentumot, epizódot tudnék még sorolni, felvillantani a szerkesztõségi munkából,
együtt átélt elõadások, néptáncfesztiválok, utazások eseményeibõl, a rákosszentmihályi kerti partik, születésnapi bulijaid pillanataiból! Emlékszel, mikor a '84-es Zalaegerszegi
Kamara Táncfesztiválról hazafelé a kocsiban (Simon Toncsi vezetett) nagyot veszekedtünk a zsûri ítéletein?  Te elnököltél, Tóni is zsûritag volt, tehát érthetõen hozzátok
címeztem a díjazottakkal kapcsolatos kifogásaimat. Leginkább a debreceni Gulyás fivéreknek ítélt elõadói díj miatt  puffogtam, mert ritka sikktelen táncosoknak tartottam
õket. S értékelésemmel (melyet a fesztivál-beszámolómban is kifejtettem), némi ellenállási kísérlet után, kuncogva egyetértettél. 
Lacikám! A lapnál, melletted eltöltött tizenhárom esztendõ (1978-1991) - hidd el - örökre életem meghatározó idõszaka marad. Te beszéltél rá, hogy írjak, ne csak mondjam,
hanem vessem papírra a véleményem. Mennyit biztattál, segítettél, tanítottál! De nemcsak engem. Megkövetelted, hogy elevenen láttassuk a produkciókat, hogy az az olvasó is
értsen valamit az elemzõ írásból, aki nem látta az elõadást. Világosan, érthetõen és magyarul fogalmazzunk: alany, állítmány, satöbbi. Ítéletünkben ne soroljunk folyton 
szuperlatívuszokat és hanyagoljuk az idegen kifejezéseket. És állandóan kételkedjünk. Ne legyünk annyira magabiztosak, ne röstelljük a helyesírási és egyéb szótárak
használatát. És így tovább… A "Mosókonyhád" mindnyájunknak remek iskolaként, mûhelyként szolgált. Ha jól sejtem, ma már nem létezik ilyen. 
Istenem, mennyit dumáltunk, vitáztunk, röhögtünk, ordítoztunk, vihorásztunk! Nem volt egyszerû és könnyû Veled az élet, a munka. És mégis nagyon egyszerû és könnyû volt
veled együtt lenni és dolgozni. Mert a lapcsinálás alatt is mindig minden nézetkülönbség, feszültség, bosszúság felolvadt páratlan humorodban. A kirobbanó röhögésekben,
amelyek feledtették, elmosták a lapzárták, nyomdai fordulók hektikus légkörét, a néha magadra erõltetett fõnöki magatartást, mûvi kirohanásaidat. Életem során kevés
Hozzád hasonló humorérzékkel megáldott emberrel találkoztam. A táncszakmában, a kritikusok között különösen nem. És szintén nem ismertem és nincs azóta sem Hozzád
hasonlóan remek tollú, szellemesen, színesen és szakszerûen író, elemzõ tánckritikus. Lehet, hogy ma nincs is ilyenre szükség? Nem tudom.
Csak azt, hogy hiányzol. Igaz, lélekben, gondolatban - elégedetten vagy elégedetlenül - Te is velünk vagy akárhány táncelõadáson, és máskor és máshol is sûrûn idézzük 
a maáczlacis szakmai zsargont. Szeretettel: 
Szúdy Eszter  (Neked csak Titebaba)

Szombathy Bálint MESSZE MÉG A SZARMENTES VILÁG
Interjú drMÁRIÁSsal

2007-ben megjelent drMáriás képzõmûvészete címû kismonográfiád megjelentét követõen azt mondtad nekem, ezzel
talán be is fejezted festészeti pályádat, a továbbiakban inkább a szépirodalmi prózának szenteled magad. 
Ahhoz képest gyorsan megszületett újabb képsorozatod…
•Vannak pillanatok, amikor az embernek ebbõl-abból elege lesz, úgy érzi, valaminek vége, másba kezdene. Nálam ez különösen így van, mert úgy mûködök,
hogy az egyik médium után a másikba vágok, ez a váltogatás éltet s tol vissza mindig a startpontra, a nullára. Ez számomra az igazi kihívás és a legizgatóbb
kaland. Így nem történhet meg, hogy valamilyen "szakmai linearitás" nevében vagy érdekében névjegyosztogató mûvészmenedzser legyek, aki azért festi meg 
a következõ sorozatot, hogy legyen pénze új kocsira. Engem az éltet, ha úgy érzem, most mindennek vége, mindjárt fejbe lövöm magamat, vagy valaki mást,
majd jön az ötlet, s már nem is érek rá a pisztollyal babrálni, mert már belépett a fejembe az, amit meg kell valósítanom.
Áprilisban elõadást tartottál a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Doktorképzõ Iskolájában. Levetítetted legfrissebb 
festményeid reprodukcióit, amelyek nem kis meglepetést okoztak, hiszen figuratív piktúrádban elõször jelennek meg
konkrét, a nagy nyilvánosság elõtt ismert hazai esztrád-személyek, úgymint Balázs Pali, Zámbó Jimmy, Delhusa Johnny,
Zalatnay Sarolta, Anettka stb. Ezek szerint ideológiai határvonalhoz érkeztél? 
•Nem tudom, hogy határvonalhoz-e, s ha igen, ez mennyiben ideológiai természetû. Tény, hogy idõvel az ember változik, szebben szólva fejlõdik, ami az én
esetemben leginkább egy hangvételbeli változást jelent. Azt ugyanis, hogy a sok évvel ezelõtti hermetikus, meditatív, kifinomult líraiságú képzõmûvészeti 
kifejezéstõl mára eljutottam egy harsány, groteszk, expresszív, realista-kritikus nyelvhez. Úgy érzem, a világ változik, ezért harsányabban kell szólni, valamint 
e harsányság által tükrözni, modellezni azt a tudatgyaluló mentalitást, amelyben élünk, s amelynek nyomán a klasszikus civilizáció már csak egy rég eltûnt
világ nyomaként van jelen. Helyette új istenek. Fene tudja, talán Shakespeare ma Balázs Paliról írna drámát, Wagner pedig Zámbó Jimmyvel énekeltetné hõsi
dalait, így próbálkozva feliratkozni ebbe a képzeletbeli névsorba. Ennek a társaságnak a portréit festettem meg egyrészt képzeletbeli udvari festõként, másrészt 
a mindenkori kívülállás szükségességét - egy mai diverzáns eszközeivel és a nevettetés gyógyító erejével - védõ kamikazeként.
Élõ torpedó az álértékek burjánzó világában, hõsi önfeláldozás a mindenkori minõség ideáljaiért, romantikus
mûvészettudat. Avagy küldetéstudat, amely inkább felvállalja az udvari bolond attitûdjét, csak hogy görbe tükröt
tarthasson a kor arca elé. Hogyan hozod ki magad egészségesen ebbõl az önveszélyes dualizmusból?
•Nem érzem magamat udvari bolondnak. Szerintem azok az udvari bolondok, akik azt hiszik, hogy a mában még az esztetizáló kamu-szarukkal bármit is 
hozzáadhatnak az élethez, szellemhez, mûvészethez, bármit is javíthatnak a világon, miközben igazából csak a saját kényelmes önelégültségüket hizlalják,
valamifajta ön-szakkörképzõ 'mamapapaénnagyonjómûvészvagyok!' formában.Én abban hiszek, hogy a mûvészet egy nélkülözhetetlen gyakorlati eszköz 
a szellemi értékek, a lelki egészség, a szabadság, a függetlenség megõrzéséhez, és én valamennyi tevékenységemet mindenek elõtt ezzel a céllal végzem. 
Ez biztosítja a számomra ideális szellemi állapotot, amely optimális, termékeny, kiegyensúlyozott, egyszóval maga az örök jó.
A gagyiság kultúr-antropológiai birodalma olyan, mint az élõ mocsár: egyrészt belõle él a bulvármédia, az élteti, táplálja,
turbózza - hiszen létének egésze erre épül -, másrészt, ha egy magas szempontokat tisztelõ alkotó kísérli megérinteni 
a mûvészet olyan mindenkori kritikai eszközeivel, mint az irónia, a szarkazmus vagy a cinizmus, akkor már baj van, jaj!-t
kiáltanak. Milyen reakciókra számítasz új képeid nyilvánosságra vitele kapcsán, hiszen azok karikatúráját adják a bulvár
központi személyiségeinek, illetve annak a világnak, amelyben Gyõzike vagy Kiszel Tünde az eszménykép?   
•A gagyiság ma mindenhol jelen van, a filozófiában ugyanúgy, mint a reklámkultúrában, az ún. jelenkori magas mûvészetben meg különösen. 
Nem beszélve a politikáról. A gagyiságot illetõen átfogó korszellemi jelenségrõl van szó. A hipergagyizmus korát éljük, amely végsõkig megkerülhetetlen, 
annyira beleivódott az életünkbe, s amelytõl az ember a mai társadalomban, a kultúrában, a kommunikációban, az identitásban egyszerûen nem függetlenít-
heti magát. Itt van tehát ez a mindent elöntõ naivitás, felelõtlenség, idiótizmus, meseszerûség, tudati uniformizálódás és identitásirtás, úgyhogy én 
azt választottam a vele való harcban, hogy a saját eszközeivel támadom meg, forgatom ki. Így csinálok a Nembõl Igent.
Hogy miként fogják fogadni a képeket? Szerintem sehogyan, ahogyan sehogyan sem fogadnak ma semmit, mert a mai társadalmat, politikát, pénzkultúrát 
- így természetesen a médiát is - a problémák elkerülése, letagadása, tudomásul nem vétele, vagy kényszerû esetben ezeknek a tudatos félreértelmezése, 
kiforgatása jellemzi. 
Remélem, ha az emberek látják majd a képeket, nem lesz rajtuk mit félreértelmezni, nem lesz a szarnak hová hátrálni, mert ott fog riadtan ugrálni, sarokba
szorítva a lázadó szellem által - következõ reinkarnációjáig. De hát hiába ölt újabbnál újabb köntöst, a szar a szagáról azonnal felismerhetõ!
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NE BARÁTKOZZ

kedves barátom
kérlek
ne barátkozz
mert minek

a barátkozás gyanús
fárasztó
felesleges
kínos

barátom
kérlek ne barátkozz
hagyd magad magadra
bízz egy kicsit magadban
tudd hogy mindaz
amit máshol látsz
igazából felesleges

ne barátkozz
helyette sétálj, nézelõdj, 
üvölts, nevess,
szórakozz, szenvedj
beszélgess, fárasszál

kedves barátom
ne barátkozz
mert hidd el
teljesen felesleges
sokkal jobb
ha kizavarsz mindenkit 
lelked tantermébõl
s nem marad ott senki más
csak te
akit a tükörben meglátva magad
úgyis rájössz
hogy elég, vagy elégtelen
de barátnak végül is
nem olyan rossz
sõt
bõven elég
saját magad

SIETEK

sietek
rohanni
az utamból mindent 
félredobni
az utamon mindenkit
elgázolni
mindent átugrani
mindent kikerülni
mert sietek
rohanok
hogy idõben ott legyek 
így sietek, rohanok
boldogan gázolok
hogy mielõbb odaérjek
idejekorán ott legyek
ha meg már odaértem
akkor unottan várom
hogy összeomoljon minden
üres térben erõtlenül
hogy azután újra megjöjjön 
s megint csak siessek
siessek, rohanjak
boldogan gázoljak
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