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FALCSIK MARI – TRICEPS

Nőket néző képek

A képeket néző nők versciklusa rendhagyó a maga műfajában: fiktív antológia. Ebben a könyvben a szer-
ző csak a bevezető verset jegyzi a saját nevén, a többiben 48 nőnek adja kölcsön a hangját. Minden vers-
nek más szerzőt talált ki, térben és időben nagy szórásban: különböző életkor, náció, történelmi helyzet, 
egyéni sors, társadalmi hovatartozás, vagyoni helyzet, családi állapot jellemzi őket, más és más problé-
mák, örömök, érzelmi hozzáállás, szellemi és lelki adottságok. Ebből a talajból száll föl a daluk, és ezek-
ből a vonásokból áll össze fiktív életrajzuk, portréjuk, utalással a vers keletkezésének körülményeire is.

Falcsik Mari „szerzői” a nőnek lenni igen sok verzióját jelenítik meg, a szokványostól a szélsőségesig. 
Van köztük ötéves dacoló lányka Nagykovácsiból, önérzetes iparmágnás öreg hölgy a két háború közti 
Németországból, mégsem apácasorsra ítélt barokk kori francia nemes kisasszony, a celebvilágot megta-
gadó brit punk énekesnő, kistestvéreit a holtak szellemétől óvó mexikói nagylány, gyilkos unalomban 
élő alabamai háziasszony, középkori magyar apátnő, megháborodott elméjű háborús özvegy, akaratos 
kis exrabszolganő az Indiai-óceán szigetvilágából, extravagáns bécsi jelmeztervező, a netbe belevesző 
amerikai szájberlány – és még sokan mások. Ezt a tarka nőgyülekezetet nem csupán a nemük fogja össze: 
valamennyiük sorsa a történelem némely pregnáns eseményének, traumájának, trendjének vagy értéké-
nek lenyomata. Több évszázad jellegzetes szilánkjaiból képeznek együtt egyetlen nagy mozaikot, amely-
nek egyes darabjai valóságos szituációk (mint a tűzhalált halt indiai mártírfeleség vagy a saját anyját 
beperelő brit bírónő esete), más részei csak tipikus helyzetek (mint a fasizmus elől az USA-ba szökő né-
met színésznő vagy a panelgettóból jobb sorsra vágyó szakmunkáslány esetében). A kötetben minden 
nőalak történetét hármas egység, két szöveg és egy kép mondja el: a vers, a kis életrajz, ami kultúrtörté-
neti összefüggésbe ágyazza a nőalakot, és a kollázs, ami általánosabb gondolati-esztétikai kontextusba 
helyezi a szövegeket: az adott személyiségen túli fragmentumokból építkezve ad képet a női lét minősé-
geiről, felvillantva, mikor és hol mit jelenthetett-jelenthet nőként élni.
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EVA SCHINDEN (1934, HAMBURG, NÉMETORSZÁG)

Időállat nedvemen
hízik aszni kedvemen,
időállat, aszni tett,
nem az arat, aki vet:
Időállat assza meg.

Időállat hernyóhúsa foszlék,
fogyik a víz, gyülekez a moslék,
fogyik a víz, gyülekez a moslék.

Időállat lappadó,
bőrbe likacs, süppedő,
csontfeszület hús alatt,
ín elárul, hús tagad,
Időállat megdagad.

Időállat hernyóhúsa féreg,
aszik a víz, kitakar a lényeg,
aszik a víz, kitakar a lényeg.

Eva Schinden fénykorában Otto Dix modellje volt, de ez őt sem védi meg az öregedéstől. Az ő történeté-
ben csak annyi a különbség – Eva javára vagy hátrányára, ki tudja – az átlagosabb sorsú nőkkel szemben, 
hogy Otto Dix a karakteres arcú modellt már fiatal korában is öregasszonnyá rútítja groteszk képein. 
Eva maga is nagy mestere a groteszknek: ő sem több mint 31 éves, amikor ezt a rituális ráolvasásokéhoz 
hasonló ősies hangú verset írja a női test elaggásáról, amiről akkor még semmit sem tudhat. Mire e tárgy-
ban saját tapasztalatot gyűjt, már nem ír ilyen verseket. Idős korában visszafordul az ifjúságához, és soha 
nem publikált, szívfájdítóan eleven önéletrajzi novellákban idézi meg fiatalkora élményekben gazdag 
napjait: Dix alakját testközelből, a művészet mindennapos felfedezésének izgalmas kalandját, a mámo-
ros szabadságérzést, társaságuk vitriolos szellemét. Ezekben az elbeszélésekben sem kendőz el semmit, 
amit gyakran az extremitásokig menő kísérleteik során lélekről és testről megtapasztalhatott.
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VINETTE FOLLE (1973, ARBOIS, FRANCIAORSZÁG)

Vinette Folle a hetvenes évek gyermeke, de nem rocker 
– ez csakis a franciáknál fordulhat elő. „Bolond Borocs-
ka” 1973-ban 26 éves, és már jó pár éve foglalkozik per-
formanszművészettel. A művésznő célja, hogy az ember-
ben lakó személyiségeket, legyenek azok angyaliak vagy 
ördögiek, szemmel látható formában a felszínre hozza. 
Előadásaiban – azon megfontolás alapján, miszerint az 
ember csak azt tudja igazán elemezni, amit maga is át-
élhet – Vinette kizárólag nőket szerepeltet, akik nagy 
mennyiséget fogyasztanak az arbois-i direkt termő bor-
ból, amely a művésznő szerint ugyanolyan tudatmódo-
sulást okoz, mint a pszichedelikus szerek, csak „másnap 
ki lehet hányni”. A lélek tetemrehívása a híres „tükrös” 
performanszában sikerül leginkább: a réteken törött tü-
körtáblák előtt ülve lerészegedő kísérleti alanyok más-
nap nem mindennapi élményekről számolnak be, egé-
szen különös találkozásokról önmagukkal.

A tükörben hat bohóc,
arca festett, szíve kóc,
kóc szívébe belelát,
nem neveti ki magát.

A tükörben hat apáca,
nem perdülnek sose táncra,
táncra perdül, úgy néz rájuk
tükörből a fityulájuk.

A tükörben hat hóhér,
egy se adná hat lóér,
hogyha nem köszönne rája 
arcában a munkatárgya.

A tükörben hat ribanc,
ha nem baszol, majd kihalsz,
ha meg baszol, beteg leszöl,
úgy vágysz rá, hogy kefét eszöl.

A tükörben hat hulla,
belehullva a múltba,
senki ebből nem tanulhat,
csak ha ő is belehullhat.

A tükörben hat bolond,
benne vagy a hatba, mondd?
Meresszed a szemedet,
úgy nézz vissza, megijedj!

Törött tükör
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RATTIE RAVEN PUNKTER (1983, NEW YORK [NEW YORK ÁLLAM], USA)

Nekem nem elég a dugás,
nekem nem elég a kúrás,
nekem nem elég a lefekvés,
nekem az egész kell!

Kell a heréd és kell a nagyagyad,
kell a húsod és kellesz te magad,
kell a hétköznap, kell az elszállás,
ezt nem adja meg egy szimpla dugás!

Nekem nem elég a baszás,
nekem nem elég a toszás,
nekem nem elég a kefélés,
nekem az egész kell!

Kell a lelked és kell a valagad,
kell a farkad és kellesz te magad,
kell a józanság, kell a berúgás,
minden kell, nemcsak egy szimpla dugás!

Rattie Raven Punkter – A hetvenes évek jelentősebb és kevésbé jelentős brit és ír klubjaiban fellépő 
punkénekesnő sipító hangjával, színes tarajával és fekete bőrmelltartóival kisebb sztárkultuszt kelt 
maga körül. Ekkoriban kőkemény, szókimondó nőügyi harcosként küzd, elsősorban a női szex eman-
cipációjáért – ez a dala is abból az időből való. A nyolcvanas évek elején hirtelen fordulattal ő is csat-
lakozik azokhoz az expunkokhoz, akik a műfaj lelágyított változatát akarják eladni az USA-nak. Rattie 
ezt a dalt is megírja szoft verzióban, de úgy a kutyának se kell. A híres lemezcég a kudarcot félreértel-
mezve még lágyabb szöveget követel. Ekkor Rattie, igazi punkhoz illően, annyira dühbe jön, hogy ott-
hagyja a híres lemezcéget, szerződést szeg, és azon nyomban felénekli az eredeti szöveget egy New 
York-i zugstúdióban. Ezzel ugyan örökre kicsapatja magát a felkent celebek édenéből, de az alternatívok 
alvilágában a dal napok alatt ismét sláger lesz.

Mi elég s mi nem
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ISMERETLEN SZERZŐ (1990-ES ÉVEK, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG)

Utcán élő lány mantrája

Luv ya, te rusnya
dudva, te pudva,
újra, ha kúrva,
rúgva, te durva!
Rúgj ki, rúgj be,
rúgj meg, bazmeg!

Lúzer a luvnya,
rossz ratyi kurva,
újra, de durva,
dugva, de rúgva!
Csesszed, vesztessz,
Hómlessz hosztessz!

Ismeretlen szerző – Az 1990-es évek pesti éjszakáiban 
a „Cuccos” vagy „Szeress” gúnynéven ismert, tán ha húsz-
éves lány sok ilyen verset hagy maga után a helyeken, 
ahol föld alatti életét éli. Nem biztos, hogy ez épp az ő szö-
vege, de pontosan efféle mosdatlan szájú rögtönzések-
kel szereti megbotránkoztatni az erzsébetvárosi Bermu-
da-háromszög trendi romkocsmáinak durvább ingerekre 
kiéhezett sznobjait. A nem igazán romlott, inkább szél-
sőségesen önpusztító alternatív művésznő jó graffitiket 
fúj a falakra, füstös hangjával gazdagítja a spontán haj-
nali jammeléseket, kitartóan üldözi szerelmével az undor-
grund emblematikus festő-zenész figuráját, akinek „Szar 
Vas Szűz” aláírással olvashatatlanul hosszú leveleket ír, 
és szerelme visszhangtalanságában tetemes adagban fo-
gyasztja a heroint. Egy komoly hernyózásba fulladó buli 
reggelén aztán felkel, fogat most, majd nekifut és kiugrik 
az ötödik emeleti bérelt műterem napfényes ablakán.


