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t ipegős márcziusi szellőcskében, ráadásul ép-
pen márczius idusán poroszkálok törzskocs-
mám irányába, mely sajnos egyre inkább 

egy békebeli kávéház álorcáját ölti magára, és rá-
döbbenek, miközben átgázolok a kétlábon járó ko-
kárdák tömegén, hogy a  kávéház és a  kocsmaszo-
ba összevetése talán egy újabb székfoglalóm témá-
ja lehet a Magyar Mámor története című szellemileg 
revelatívnak célzott előadás-sorozatomban, és ekkor 
nagyobb erővel és több óvó becézéssel szorítom ma-
gamhoz A Newyorktól a Hungáriáig című, 1965-ben 
KONRÁDYNÉ GÁLOS MAGDA szerkesztésében 
megjelent roppant tanulságos kiadványt, melyet 300 
nemzeti forintért nemrég vásároltam egy húzós kocsi-
ban felszerelt antikváriumban, melyet a legszíveseb-
ben kordé-antikváriumnak neveznék, és amely műfaj 
meghonosodott a város különféle placcain, így pél-
dául a Corvin mozinál, nem is beszélve a Fővárosi 
Szabó Ervin könyvtár előtti kis térről. És miközben 
elgondolkozom, hogy vajon a könyvben miért írták 
következetesen egy szóba New York nevét, a könyv-
tárról eszembe jut SZABÓ ERVINNÉ és persze az 
egész kompánia, melyet pár évvel ezelőtt életre hív-
tam, és amelyet talán ideje lenne hamarosan vég-
leg föloszlatni, és teremtményeim körét, és vele ma-
gamat is, végleg átadni az enyészetnek. Persze nagy 
kérdés, mikor jön el a megfelelő pillanat önmagunk 
megszüntetésére, pláne akkor, ha nem is magunkról, 
hanem alakmásunkról, azaz inkognitónkról van szó. 
És annál is aktuálisabb a kérdés, mivel még a törté-

nelem előtt bemutatott álnépszínművem, a Kísértet-
csárdás zeneszerzője MELIS LÁSZLÓ volt, akit bizo-
nyos értelemben ugyancsak én teremtettem (mármint 
e darab erejéig), mivel kívánságomra a MÉLYATSAY 
VILMOS néven szerepelt a színlapon, azaz hozzám 
hasonlóan, szintén inkognitóba költözött. És most, 
azaz február 12-én ő is feloszlatta magát, de nem ön-
szántából, azaz valami felsőbb akaratból föloszlatta-
tott. És ekkor, törzskocsmám felé haladva, eldúdo-
lom a darab fő slágerét, ezt a pszeudo-verbunkost, és 
ezzel kívánok neki végső békét :

Sirass, magyar, vigadva húzzad !
Előtted tömegsír, lángoló belek,
Szalonnát zabáltunk, s hozzá nemzetet,
Sirass, magyar, vigadj, magyar
Siratva húúúzzad...

És belépve törzskocsmám ajtaján, már éppen a VÁN-
DOR FI LO ZÓ FUS felé fordulnék az inkognitók mi-
benlétének kétségkívül filozófiai jellegű kérdésével, 
mely már a rendkívüli SÖREN KIERKEGAARD 
számára is komoly gondot okozott, amikor legna-
gyobb (még önmagam által is csak igen nehezen le-
írható) meglepetésemre a TÁLTOS pattan elém bo-
ros pohárral a kezében, és egy másik kérdés szegez 
felém, mégpedig ezt : – JÓKAI vagy ESTERHÁZY ?

És megrökönyödésemet csak fokozza, hogy e sem-
miképpen sem filozófiainak titulálható gondra mégis 
a bölcselet kávéházi úrlovasától érkezik az első válasz :

b á n  Z o l t á n  a n D r á s e s s z é

A Hungarofuturisták
bevonulásaa 39. száMla
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elválasztású jogok nyertek az ilyesféle, teljesen alapta-
lan pszeudoantinómiák, még az olyanoknál is, mint 
Herr TALTOSCH, aki aztán több száz milliónyi is-
tállóra áll bármiféle metafizikus megfontolásoktól. 
KANT úrnál még elviseltem, ha feldobja, hogy léte-
zik szükségszerűség, de az is lehet, hogy nem – a va-
lódi kanti kérdést persze az Önök számára most le-
butítottam… – mondja lekezelő legyintéssel a VÁN-
DORFILOZÓFUS. – De mielőtt rátérnék a magya-
rokra, előbb némi kitekintés. Maga – CSONT AND-
RÁS inkognitójában – nagy zenebarát, ha jól tudom. 
Kíváncsi vagyok, hogyan fogadta a jeles ADORNO 
felvetését a  nemrég végre magyarul is kiadott, ám 
szerintem már fatálisan elkésett, Az új zene filozófiá-
ja című kötetében, hogy akkor most SCHÖNBERG 
vagy STRAVINSKY ?

– Éppen úgy fogadtam, ahogy a  nagy zenetu-
dós, RICHARD TARUSKIN egyik ADORNO-
ellenes kirohanásában. Ugyanis TARUSKIN sze-
rint az ilyen típusú kérdések erre a  felvetésre vezet-
hetők vissza : „Bi zán ci Bazileusz : lus ta volt vagy disz-
nó ?” TARUSKIN szerint „el kép zel hető, hogy ő volt 
a pro to tí pu sa a lus ta disz nó nak”. És ezzel már ki is 
van lőve a kérdés.

– No, ez szellemes, kár, hogy nekem nem jutott 
eszembe – kacag fel mérgesen a VÁNDORFILOZÓ-
FUS. – De lássuk immár a magyarokat. KAFKA vagy 
THOMAS MANN ? Kérdezte a maguk LUKÁCS-a, 
aki még a maga bolsevik-eszkatológikus korlátaival is 
messze meghaladta szegény tanítványa, FEHÉR FE-
RENC fölvetését, melyet nemrég egy könyvtári buz-
gólkodásom közben leltem véletlenül, és amely így 
szól : SZERB ANTAL vagy BÁLINT GYÖRGY ? És 
amely 1962-es esszé természetesen illusztrációs anyag-
ként szolgál majd egykor A fej betegségeiről, különös te-
kintettel a magyar seggfejre című előadás-sorozatom-
ban, melyet éppoly döntőnek tervezek, mint FILO-
LÓGUS uram (és teremtőm) a magáét. Szóval egy-
előre még ne oszlassa fel inkognitóját és vele együtt 
minket. Maradjunk még együtt ezen asztaloknál egy 
ideig. És most kortyoljunk – szól, és azzal felhörpinti 
skót magánwhiskyjét, melyet állítólag a HUME Tár-
saság vándorgyűlésén kapott, de szerintem hazudik.

– Mindamellett nem válaszolt, kedves uram, az 
uram kérdésére – lép elém ringó harangszoknyájában 
SZABÓ ERVINNÉ, és felém nyújt egy fehér fröcs-
csöt igéző tekintettel.

– Kedves MELINDA, maga nem tartja kielégítő-
nek TARUSKIN válaszát ? Értse meg, nem kell vá-
lasztani, ez is, az is megfelelő lehet. JÓKAI is, meg 
ESTERHÁZY is. Mind a kettő jó.

– Ne színlelje magát hülyének, FILOLÓGUS 
uram ! – csattan fel a TÁLTOS ingerülten és nem is 

színjózanon, ami persze a  legkevésbé sem meglepő. 
Copfba kötött, erősen őszbe csavarodott haja kibom-
lik, amint gesztikulálva hadarja : – Maga is pontosan 
tudja, hogy itt és most a Magyar Széppróza Napjáról 
van szó. Hogy mikor üljük meg ? JÓKAI vagy ES-
TERHÁZY születésnapja alkalmával ?

– De miféle vad magyar rohanat már ez megint ? ! 
– hörgi a SZTAREC. – Semmiféle józan mértéket 
nem ismernek… – szól, és azzal magába engedi so-
ros vodkáját, melyet a látvány alapján semmiképpen 
sem nevezhetnék a mai elsőnek. – Azt olvasta fel az 
imént a laptopjából a drága MELINDA, hogy a mai 
ünnep tiszteletére egy 1848 méteres zászlóval fedték 
be a maguk egyik főutcáját. Maguk tényleg túl sok 
kumiszt ittak. Miért nem mindjárt 1849 méteres ?

– Mert akkor jöttek be a maga ősei, leverni a for-
radalmat. Maga nem provokáljon itt, és hagyja bé-
kén az asszonyomat...– áll föl ekkor a TÁLTOS, és 
fenyegetően a SZTAREC asztalához lép.

De erre már a FIZETŐPINCÉR is előkerül, és 
közbeveti magát :

– Íme az egész világnak nagyobb része miképpen 
változott barommá ! Mely sok oktalan dühösködések, 
bolondul való kiáltások, nyargalódzások, tántorgások 
és sárban (ha nem okádásban) való heverések vannak 
a mi utcáinkban ! Így írja DIÓSZEGI BÓNIS MÁ-
TYÁS Az részegségnek gyűlölséges, utálatos és rettene-
tes állapotja című könyvecskéjében, mely Leydenben 
jött ki a prés alól, 1649-ben.

Mire némileg lenyugszanak a  kedélyek, a  TÁL-
TOS újabb fröccsel vigasztalódik, de a SZTAREC 
azért még üti kissé a langyosodó vasat : – Egyébként 
nem mindegy maguknak, mikor ünneplik a széppró-
zájuk napját ? És az se biztos, hogy egyáltalán van mit 
ünnepelniük...Képzeljék csak el ezt a kérdést : Tolsz-
toj vagy Dosztojevszkij ? Na ugye.

– Van abban valamit, amit a SZTAREC mond – 
szólal meg most halkan NEMETSCHEK. – Mint 
tudják, amióta a végtelenül szerencsés módon ölem-
be hullott örökségem révén Wienben élek, elég sok 
olyasmivel foglalkozom, amire korábban se időm, se 
pénzem nem akadt. Most éppen az egykori demok-
ratikus ellenzék történetét búvárolom, különös tekin-
tettel bécsi kapcsolataikra, és így kerültem levelezés-
be KŐSZEG FERENC úrral is, akivel aztán más té-
mákról is eszmét cseréltünk. A Magyar Széppróza 
Napjáról ezt írta nekem, melyet most az ő szíves en-
gedélyével megoszthatok önökkel is :

„Legyen az egyik évben Jókai, a következő évben 
Esterházy születésnapján. De lehetne bővíteni is : 
Mikszáth, Móricz, Krúdy, Kosztolányi, Déry, Füst 
Milán születésnapjával. Továbbá, hogy a nemzeti erők 
se sértődjenek meg : Wass Albert, Tormay Cécile. Ak-
kor tíz különböző alkalommal lehetne a magyar pró-
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za napja. Ehhez jöhetne még tizenkét költészet napja, 
és öt a magyar dráma napja. Az már 27 nap, ha va-
lamennyit minden évben megünnepeljük plusz még 
lenne a magyar zene napja, a magyar orvostudomány 
napja, a magyar nyomdászat napja, az egész évet ki 
lehetne tölteni ünnepekkel.”

– Ez a beszéd ! – rikoltja a SZTAREC. – Paródiá-
ba fullasztani a marhaságot !

– Azért ne örüljön túl korán… – szól jeges nyuga-
lommal NEMETSCHEK. Mert KŐSZEG úr még 
hozzáteszi : „Amikor először voltam Moszkvában ép-
pen a Gyeny Tankisztov volt, tűzijátékkal.”.

– День танкистob… – sóhajtja a SZTAREC. – 
Istenem…, erre ráiszom.

– Mindenesetre a  torát ülő marhaság miatt most 
két napja van a magyar prózának, és egymás nyakára 
lépnek, mert az egyik február 18., a másik április 14. 
Akkor már inkább egy se legyen. Ebben az ünnep-té-
bolyban csak a Hungarofuturista mozgalom vághat 
rendet – mondja némileg rezignáltan, de ugyanakkor 
kissé lelkesen a TÁLTOS. – Nemrég megjelent kiáltvá-
nyuk számomra reveláció volt. Ifjonti avantgárd-kor-
szakom legszebb napjai idéződtek fel. Olvasd csak, vi-
rágom ! – szól oda SZABÓ ERVINNÉ felé, aki a cé-
ges laptopjából máris olvassa, pontosabban kántálja :

„A hungarofuturizmus (HUF) a kulturális képze-
letet kondicionáló mítoszfikció és esztétikai straté-
gia. Nemzeti és történelmi mítoszainkat megszállta 
a nacionalista ideológia, ezért vissza kell perelnünk 
őket, hogy újraépítsük a magyarságról való gondol-
kodás haladó formáit.

A magyarságtudat hegemón elbeszéléseivel szem-
ben egy alternatív magyarságtudat, a  posztma-
gyarság felfedezése a cél. A posztmagyarságba való 
hungarofuturista átlépés kulcsa a metamorfózis. Szí-
riusz népeként érkeztünk ide, és így is térünk vissza ! 
Most és mindörökké ! Ebben a xenoesztétikai átala-
kulásban a nemzeti identitás önidegensége és önazo-
nossága közti harmadik teret lakjuk be, amikor a ki-
vételesség túlhajszolása által nem csupán a geopoliti-
kai, hanem a humánideológiák is dekonstruálódnak.

Imaginárius földrajzunk klausztrofób jelle-
gét Trianonra vezetik vissza, ugyanakkor mi 
egy francia kastély ahhoz képest, hogy bolygó-
nyi óceánokat vesztettünk el. Smafu ! Nem baga-
tellizálni akarjuk a veszteséget, hanem rámutat-
ni annak kozmikus léptékeire. A magyar bánat 
radikalizálása egyetlen reményünk és megváltó 
fegyverünk !

Az akvatikus trauma a belső tengerek elvesztését 
jelenti, amikor minden posztmagyar visszaréved az 
Eredetóceánba.

Velünk van a busók népe, akik már akkor Kárpátokat 
járták buzogányaikkal és kereplőikkel, amikor a szé-

kelyek még hungaroszauroszok voltak. De ettől még 
velünk vannak a székelyek és a hungaroszauroszok is !  
Látjuk az ős-gyík-turul reptét a pikkelyes Hold kö-
rül, ahogy aztán megpihenve leszáll egy hüllő-arcú 
avar királyra !

Hungaroamazonok, lúdvércek, vajákosok, 
lósámánok, szépasszonyok és medveemberek ! 
Aki nem velünk van, az is velünk van.

Mamuttá-válás, hungaroszaurusszá-válás, tech no-
pa raszttá-válás, ezt a referencia nélküli metamorfózist 
praktizáljuk, hogy a hiány és távollét felől, intenzív 
gyászmunkával építsük újra a fajt. Gyászolok, tehát 
vagyok, kísértetek táplálják gyökereimet.

Nincs magyarabb a posztmagyarnál.
Éljen Magyarország, éljen a haza !”
Azzal pukedlizik, és becsukja a laptopot.
– Maguk magyarok...– dünnyögi a  whiskyjébe 

a VÁNDORFILOZÓFUS. – Azért tudnak még meg-
lepetést okozni… Ez jó szöveg, ez innovatív, ez re-
mek ! MELINDA mint hungaroamazon...

– Én meg úgy döntöttem, hogy öregségemre csatla-
kozom a HUF-mozgalomhoz ! – kiáltja a TÁLTOS. – 
És ezennel engedjék meg, hogy felolvassam csatlako-
zó közleményemet ! – szól, azzal pár gyűrt lapot ránt 
elő, és olvasni kezd :

Nyakig a szarban

Lélekelemezési tanulmányok címen igen érdekes kö-
tet jelent meg Budapesten, 1933-ban Ferenczi Sán-
dor 60-ik születésnapjára. Az elsősorban irodalmár-
ként ismert Szilágyi Géza Vajda János pokla címmel 
tett közzé esszét. Mindenekelőtt az 1827-97 között 
élt és alkotott költő szexuális életét taglalja, hogy 
végül eljusson a  „nagy álom”, hoz, melyben Vaj-
da patográfiájának kulcsmozzanatát látja. Amikor 
intimusai, egyebek közt Zempléni Árpád és Mikes 
Lajos, a szokásos udvariassági formulával megkérdez-
ték Vajdát, hogy van, legtöbbször így felelt : „Képzel-
jék el, hogy meztelenül nyakig ülök emberi bélsárban, 
amely olykor annyira megnő, hogy már-már szinte 
szájamig ér. Ebben a rettenetes helyzetben pedig egy 
láthatatlan kéz felülről felém nyújt egy frankfurti 
virslit, és annak a kéznek tulajdonosa keményen pa-
rancsoló hangon harsogja felém : Zabáld meg ! Szóval 
kérdik, hogy vagyok ? Hát így vagyok.”

Eddig a barátok vallomása, melyhez Szilágyi hoz-
záteszi, hogy az éveken át rendszeresen visszatérő 
álom olykor módosult : „néha az emberi bélsár egy-
egy másodpercre össze is csapott felette, néha pedig 
a láthatatlan kéz valósággal belenyomta a frankfur-
ti virslit az álmodó költő szájába, úgy, hogy egyszer-
másszor bele is harapott.”
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ebben az infantilis anális erotika álombeli manifesz-
tációját látja. Pszichoanalitikus lelkülettel ez érthető. 
Ám a hungarofuturista belső szemlélet, a jövőbe irá-
nyuló tekintet másként értelmez. Nálam a virsli ma-
ga Trianon. Elmondom, miért.

A költő nyakig ül a szarban, és e tenger, a hígmagyar 
tha lasszális regresszió külön neki elrendelt öble, 
nem más, mint maga a  magyar élet, mely körülö-
le li és nem engedi futni a magyar költőt. A hamis 
mélytudat szerint ebből csak Trianon nyújthat ki-
utat, az a Trianon, melyet folyamatosan megetetnek 
a hungaroszaurusszal. Mi több, lenyomják a torkán. 
És olykor maga nyomja le...

Szilágyi felidéz még egy esetet, mégpedig Vaj-
da feleségének, Bartos Rózának akkoriban a Nyugat 
folyóiratban emlékirataiból. Eszerint a  költő állan-
dó szokása volt „exkrementumának gyűjtése, gya-
kori megszemlélése és gondos megvizsgálása, ele-
inte közvetlenül a defekáció után, később már utó-
lag külön is”. Róza, azaz Rozamunda így írja ezt le : 

„exkrementumát tányéron tartja és nagyítóval tanul-
mányozza…”

Híveim ! E fekáliadarabok nem egyebek, mint az 
álombeli szartenger tömörítvényei. A hungaroszaurusz, 
valamint a véletlen szórványmagyar saját szara ez. És 
talán nem túl merész a  következtetés, hogy éppen 
a  frankfurti megemésztése után keletkezett vég-
termék. A költő a  frankfurtiban önmagát eszi, ön-
nön beleibe töltött önmagát. És amikor kiadja ma-
gát, akkor, azonnal a  defekáció után, önmaga köl-
dökét keresi a tányérokon. Így lesz álom és való egy. 
A posztmagyarrá változás előszobája ez.

Nem lehet vitás, hogy Vajda – évtizedekkel Tri-
anon előtt – már rólunk álmodott. És végső órá-
ján is a  kolbász kényszerképzete gyötörte, amikor 
1897. január 16-án ezt adja végakarata első pont-
jának : „Testem okvetlen minél apróbb részletek-
re felbontassék : agyam, szívem, gyomrom kivetes-
sék és felapróztassék”. A kolbászba töltetése akarat-
lan vágya és ettől szorongó riadalma szól itt vissza-
fogott üvöltéssel. Egyfajta magyar kollektív tudatta-
lan ez, üssük csak fel Petri György A sertés énekeiből 
című költeményét !

Ismétlem, az álombeli kolbász : Trianon. Mi, hun-
ga ro futuristák, tudatos szórványmagyarok, nem ké-
rünk belőle, nem fogjuk felzabálni. Mi, a szükségsze-
rű szórványmagyarok újratöltetjük a kolbászt, a ma-
gyar hús új honfoglalása díszlakomáján. A HUF ig-
norálja, mi több határozottan felmondja a véletlen-
szerű premagyar akcidentális kolbászát. Ne töltsetek 
többet a saját belünkbe ! Hiszen mi sem töltjük bele 
magunkat többé.

– Hát ennyi lenne – szól a TÁLTOS, és azzal fá-
radtan dől az asztalra, miközben SZABÓ ERVIN-
NÉ, akárha valami bomlott eszű madárka, a  szájá-
ból csókolja át a fröccsöt ura ajkai közé.

– Álljon meg a menet ! – kiáltja NEMETSCHEK. 
– Én ezt már láttam valahol ? Nem KOMPOLTHY 
ZSIGMOND írása ez ? Igaz, erősen megrövidítve, de 
azért mégis. Vagyis nem plágiummal állunk szem-
ben, tisztelt uraim ?

– Ugyan már. Még ha úgy lenne is – legyint 
a  VÁNDORFILOZÓFUS – Csak posztmodern 
inter textualitás. Meg hát : az inkognitók karnevál-
ja... Nem JÓKAI, ha maguknak így jobban tetszik.

– Így igaz ! – csattan föl a TÁLTOS. – Ha ESTER-
HÁZY a  sajátjaként olvashatta fel DANILO KIŠ 
egyik novelláját, akkor én miért ne tehetném meg ?

– Megteheti, kedves kreatúrám... Megteheti – mon-
dom jégcsákányosnak szánt hangon. – De én meg föl-
tehetek egy kérdés, nemde ? Mely így szól : megkapta-e 
már az először e hónapban esedékes úgynevezett mű-
vészjáradékot ? Igényelte-e ? Ne feledje, 121 ezer nem-
zeti forintról van szó...

– Persze, igényeltem, és meg is kaptam, persze – 
mondja a  kissé zavarba került TÁLTOS öntudato-
san. – Elvégre a József Attila-díjam után ez jár, nem ?

– És különben is ! Még KŐSZEG úr és RADNÓ-
TI SÁNDOR is arra biztatott mindenkit, hogy ve-
gye fel ! – csacsogja SZABÓ ERVINNÉ.

– No, ennek örülök – válaszolom. – Mert ha fel-
vette, akkor semmi akadálya, hogy kifizesse, amit 
kell, ráadásul a  további rendeléseinket is… – az-
zal intek a FIZETŐPINCÉR-nek, aki már le is he-
lyezi a kidöllyedt szemű TÁLTOS asztalára a 39-ik 
számlát !
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