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NZM széles körű és karakte-
res irodalmi és kulturá-
lis munkássága okán kü-

lönleges figurája a kortárs magyar irodalomnak. Köl-
tőileg és művészetelméletileg egyaránt elmélyült és 
tájékozott. Bátor kísérletező, leginkább a (neo)avant-
gárd szellemiség, mentalitás, esztétika jellemzi, akkor 
is, ha (azáltal is, ahogy) újabb szellemi, mentális, esz-
tétikai irányzatokat is igyekszik követni és kidolgozni.

A BF is avantgárd alkotás. Nehezen meghatározható 
a műfaj. Kis könyvecskényi terjedelmű, 86 oldal nagy 
betűkkel. Erősen költői szöveg, de rímek és verslábak 
nincsenek. Pár sortól pár oldalig terjedő szövegrészekre 
van osztva, csillagokkal elválasztva. Különálló (de cím 
nélküli) versek sorozatának is tekinthető, mivel ezek 
igencsak változatos témájú, alanyiságú megszólalások. 
Jócskán vannak visszatérő elemek, történetfoszlányok 
és szereplőfoszlányok is, de nem elbeszélő költemény.

A téma: „a” költői én és az ezredforduló utáni Magyar-
ország politikai-kulturális viszonyainak alakulása. Eset-
leg: „az ALAPNYELV” és „a HAZUGSÁG”2 viszonyá-
nak alakulása ugyanezen időszakban.

Az alcím: „2006. szeptember 4. – 2006. október 23.” 
Innen nézve a mű tekinthető ezen időszak visszaem-
lékezés- vagy naplószerű felidézésének. De ha ez az 
alcím nem lenne, akkor talán a  rendszerváltás utol-
só egy-másfél évtizedét gondolhatnánk a BF időkere-
tének. (Pl. mert a FIDESZ egy fontos „szereplő”, de 
az „MSzP” szó nem szerepel a műben.) Az alcím által 

megjelölt időszakban voltak a Gyurcsány-ellenes tün-
tetések és a MTV Szabadság téri székházának megro-
hamozása és „bevétele”. Ezeket a  megmozdulásokat 
az akkori miniszterelnök „Őszödi beszéd”-ének nyil-
vánosságra kerülése váltotta ki. Ez minden szélsőjobb-
oldali erőt aktivizált.

A  Barokk femina (BF) azonban nem foglalkozik 
sem Gyurcsánnyal, sem az őszödi beszéddel, még át-
tételesen sem. Csak szélsőjobbosok szövegei bukkan-
nak fel itt-ott a szövegben. A BF politikai főszereplő-
je inkább a jobbikos és fideszes „világ”, persze mint-
ha hazug szoclibek is felrémlenének. De egyáltalán 
nem foglalkozik a politikai eseményekkel. A BF-ből 
egyálatán nem lehet tájékozódni ezekről. (Nagyon jól 
kell ismerni ezeket az eseményeket ahhoz, hogy a BF 
ezekkel kapcsolatos mondatait a minimális szinten is 
megértsük.) Inkább általános kulturális képet igyek-
szik adni bizonyos ideológiai-politikai csoportokról és 
emberekről – de az irodalmi közeg is gyakran felbuk-
kan, hiszen a beszélő leggyakrabban (de nem mindig) 
egy alteregó-gyanús költő.

De csak bizonyos részlet- vagy mikro-mozzanatok 
jelennek meg pillanatokra vagy percekre, pár szó, mon-
dat, bekezdés erejéig. Néha visszatér a szöveg „ugyan-
azokhoz” a szereplőkhöz, jelenetekhez, mondatokhoz. 
Mozaikszerű mikrotörténetek, pillanatképek. Emlék-
foszlányok, szövegfoszlányok. Az egész időszak politikai, 
kulturális vagy irodalmi történetének egyszerű (vagy 
bonyolult), összefüggő elbeszélése, értelmezése szóba 
se jön. Tabloid, de mégsem átfogó. Talán panorámát 
akar nyújtani, nagytotált felépíteni, de apró részletek-
ből, kollázs-szerűen. Tényleg barokkos. A téma maga is.
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A szöveg alanya elég bizonytalan. Gyakran – tudato-
san – csúszkál, váltakozik, hogy ki beszél. Van egy „köl-
tői én”, aki a legtöbbet beszél, elmondja emlékeit, sa-
ját maga és az események nagy változásait – homályos, 
mitizáló módon. Biztosan vannak önéletrajzi utalások 
a szövegben, és ezt anélkül is lehet sejteni, hogy az ol-
vasó bármit is tudna NZM-ról. De mindenféle realiz-
mus szürrealizmusba (expresszionizmusba, dadaizmus-
ba stb.) olvad. Ritkán lehetünk biztosak abban, mi-
kor milyen távolságban van „a” „költői én” a paródi-
áktól, maníroktól, szerepektől, imágóktól, vagy meny-
nyire azonos velük.3

De gyakran világosan nem ő beszél, ill. nem vilá-
gos, kinek a szövegét olvassuk. Nemegyszer a neki tu-
lajdonítható szövegbe belemosódnak jelöletlen idéze-
tek, más beszélőket, nézőpontokat, szubjektumpozí-
ciókat megszólaltató, megidéző szövegek. Esetleg for-
dítva. A különböző alanyoktól származó szövegrésze-
ket a BF jelzetlenül váltogatja. Van olyan szöveghely, 
ahol nő a beszélő, de nehéz megállapítani, honnantól 
kezdve és meddig. A csúszkáló-változó beszélő alanyok 
nemegyszer a magyar politikai „jobboldal”, a „nemzeti 
oldal”, az állandóan magyarozók (ill. zsidózók) külön-
böző képviselői. Ezek sem különíthetőek el egyértel-
műen; van, hogy összesimulnak azokkal a szövegekkel, 
amelyek a költő direkt megnyilatkozásainak tűnhetnek.

A népes szereplőgárdában vannak valós személynek tű-
nők (költőtársak, „telepesek”): B.A., P.P., P.A.G. Vannak 
igen szimbolikus nevűek: Rovarok, Gonosz Halottak, 
Páviánnő. Vannak szimbolikus-valós keverékek: Rovar-
arcú Kurva, Irénke néni, Marx Károly. Van jól beazo-
nosítható, valós csoport: Ultrák, Fidesz, Telep. Van mi-
tikus-szimbolikus alak: Leviathán (a Dunában él és az 
elsüllyedt Munkásállamot jelképezi), Ceres (római ga-
bonaistennő, és talán a fénysebességgel van azonosítva 
a többször visszatérő „C=Ceres” formulában). Stb. To-
vábbá a költői én olykor egy „te”-hez beszél, aki aligha-
nem a szerelme. („Minden írás aljasság. Természetesen, 
amikor hozzád beszélek, az nem IRODALOM.” (10))

Sajátos képlet a két legfontosabb, visszatérő / állan-
dó szereplő, „JUDITOK” és „Zolik”.4 Ők a „költői 
én”-szerűség ismerősei. Alanyiságuk homályos. Sokat 
megtudunk róluk, de bizonytalan, hogy szociológiai-
lag megragadható típusok lennének. Az egyes monda-
tok legtöbbször hozzárendelhetők realisztikus szemé-
lyekhez vagy csoportokhoz, gyakran tipikusnak mond-
hatók, de nem épülnek belőlük realisztikus személyek 
vagy csoportok a műben. Mindenesetre értelmiségiek. 
Ők számos kritikát kapnak (szemben a jobbos beszé-
lőkkel, akiknek csak a szövegei jelennek meg).

A mű nem dokumentarista, még a valós szereplők 
is többé-kevésbé szimbolikusak, mitikusak. A műnek 
nincs cselekménye, a szereplők nem kerülnek közös cse-
lekménytérbe, inkább karneválszerű kavargás színfoltjai.

Mivel nincsenek markáns alanyok, szereplők, nincs 
alapvető konfliktus sem.

Talán ki lehetne analizálni az alanyokat, kiélesíteni 
őket, formálisan és filológiailag. Mindenekelőtt a BF-t 
író (aztán a NZM nevű) költő pozícióját, álláspont-
ját, „szokásait”, azaz elemi poétikai műveleteit. Az em-
lített szimbolikus vagy „valós” szereplőkét („JUDI-
TOK”, „Zolik”, ULTRÁK, FIDESZ). Konfrontálni 
a saját / az olvasói világismerettel, és egy nagy konst-
rukcióval előállni.

De a mű fő erőfeszítései, vagy legalábbis eljárásai en-
nek az ellenkezőjére irányulnak: miszlikbe aprítani a lé-
tező, megidézett, tipikus szubjektumpozíciókat. Majd 
a miszliket beletenni egy zsákba, gyengéden összerázni, 
találomra kihúzogatni és egymás mellé ragasztgatni.5

Talán aprólékosan lajstromozni kellene a politikai 
és irodalmi utalásokat? És ha megtettük, bizonyára elő 
tudunk állni egy szisztematikusabb olvasattal, ami… 
Ami? Ami megmagyarázza a… A… Mit is? Ha ennyi 
vad dadaizmus van benne, miért kezdenék bele egy 
szisztematikus filológiai nyomozómunkába?

Nyilvánvaló és harsány dadaizmusok vannak a mű-
ben, sűrűn, a mondatokon belül is, a mondatok egy-
másutánjában is, az egyes szövegblokkok függetlensé-
gében, és az egész szöveg szerveződésében. Ez azt jelen-
ti, hogy minden szinten igyekszik illogikus (is) lenni, 
véletlenszerűen kapcsolni dolgokat, kifejezetten ellehe-
tetleníteni és megsérteni a szokásos szövegképzési és ér-
telmezési módokat. Ha esetleg kiderülne, hogy, teszem 
azt, a JUDITOK a liberálisok, a Zolik az opportunista 
kispolgárok, és hasonlók, és ilyenekből meg lenne szer-
kesztve egy kidolgozott allegorikus rendszer – igencsak 
meglepő lenne, hiszen ez az ellentéte lenne annak a ka-
otikus diffúziónak, amit a szöveg végig kegyetlenül tol, 
mikro- és makroszinten egyaránt. A BF inkább imitál-
ja, persziflálja és sűríti azt az ostoba abszurdumot, kul-
túra- és demokrácia-gyilkosságot, szétesett és ostoba 
kommunikáció(képtelensége)t, amivé a magyar poli-
tikai „diskurzus” lett a rendszerváltás előrehaladtával. 
De nem egy értelmes, vagy valószerű szubjektumként, 
aki átlátható drámai rendbe szerkeszti a politikai és 
kulturális eseményeket és szereplőket. Inkább egy té-
bolyult poli- és kakofóniaként, egy kellően lila költői 
én tálalásában. Hisztérikus persziflázs, távol a  tagolt 
paródiától. Iróniája mechanikus (erre visszatérünk). 
Vannak benne intelligens vagy költői mondatok, szép 
vagy humoros megoldások, de a nagyobb összefüggé-
sek megképződését és a hagyományos műfaji szerve-
ződéseket szisztematikusan rombolja a mű. Nincs pl. 
drámai feszültsége vagy narratív íve – elvileg az utol-
só két oldalt leszámítva, ami mintha az eddigi perma-
nensen növekvő-terjedő, apokaliptikus HAZUGSÁG-
világ megváltásáról szóló prófécia lenne. Ám drámai 
slusszpoénként azt kapjuk, hogy „SZENT SZENT 
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SZENT A HAZUGSÁG”. Ez a konklúzió sem filo-
lógiai nyomozásra szólít. Engem legalábbis. Nem lá-
tok struktúrát, egymásraépülést, vonalvezetést, prob-
lémafelvetéseket, komplex értelmezési lehetőségekkel. 
Minimális „hagyományos” irodalmit látok, ami az át-
lag olvasót is kézenfogja és viszi a világába. Egy kaoti-
kus szövegtöredék-kollázst látok, egy vad, nem felhasz-
nálóbarát neoavantgardizmust. Amikor a szövegrészek 
maguk nem idioszinkratikusak, az összeszerkesztésük 
akkor is az. Szinte hangköltemény.

Mérhetetlenül belterjes és bennfentes. Vö. Esterházy Pé-
ter (főleg a Bevezetés darabjai). Barokk, tabloid, a nagy-
totálból megy rá mikrojelenetekre és vissza. EP azon-
ban tipikus pozícióból és világosan ideologizál (ösztö-
nös, kényszeres kommunizmus- és szocializmuselle-
nessége legalább olyan meghatározó jellegzetessége és 
konzisztencia-faktora az életműnek, mint bármi más).

EP persze sokkal könnyebben olvasható a  lakos-
ság többsége számára minden szempontból, mint 
a transzposztneó avantgárd BF. EP hagyományos mű-
vész, vagyis művészete a közhely transzfigurációja.6 És 
mint az egyik legcsillogóbb magyar remekírónak min-
den esélye meglenne, hogy klasszikus legyen Nyuga-
ton, de nem igazán olvasott, mivel túl magyar, túl bel-
terjes és bennfentes.7

Hát még a BF. Egyrészt az eszméletvesztésig elitista, 
másrészt oly paralóg, underground, off-Broadway, kí-
sérleti, forradalmár, anti és poszt és transz és radikális 
és szubverzív, hogy még. Csak a legszubtilisebb (anti)
művészeti vájtfülűek értik, de ők nagyon-nagyon. Va-
lami olyasmi, mint az absztrakt expresszionisták Tom 
Wolfe előadásában.8 Fütyülnek az esztétikára, mint 
madár az ornitológiára, de közben műveik ornitoló-
giai értekezések és nem madárdalok. Lukács György 
avantgardizmus-kritikájának is valami ilyesmi a lénye-
ge. Ahogy Goethe romantika-kritikájának.9

Gépies dadaizmus zakatol a BF-ban, és ahol több en-
nél, az az elit szubkult, a  beavatási rítus szövege.10 
Trendiskedés, szupermagasművészet, sznobizmus, 
narcizmus. Miközben a magyar (és a többi) nép csak 
bámul és nem ért semmit. Szoros összefüggésben azzal, 
hogy a mű koncepciója a bennfentes olvasatokban is 
homályos vagy zavaros, poétikailag éppúgy, mint po-
litikailag. A BF felvillant ugyan néhány komoly / att-
raktív / közismert / perverz témát, szlogent, problémát, 
de nem kezd velük semmit, pontosabban, amit kezd 
velük, az pszeudó-művelet; tovább kaotizálja a káoszt.

Néhány vadul antiesztétikai durvulás. Fontos előd 
a  neo a vantgárd undorító-sokkoló vonala is, a  Bécsi 
Akcionizmus, Hermann Nitzsch, vagy akár a Salo stb. 
„fémjelezte” ocsmányság-provokáció. Megküldve egy 
kis texasi horrorral és ukrán pornóval. Ilyen a BF 17-

18. oldalán szereplő szövegrész, amelyben a költői én 
élve felkoncolja és kibelezi magát, amibe közben több-
ször belemaszturbál. Nehéz szavakba öntenem, meny-
nyire hidegen hagy ez a költői tevékenység. Még az sem 
érdekel, hányan lehetnek, akiknek ez kihívás. Hason-
lóan épületes az 53-54. oldalon a szarrá verés történe-
te (ld. később). Ezeknek nincs ellensúlya; a költői én 
végig feketében; még a vidámsága is dark.

Az irónia – ironikus módon – értelmetlen markáns ala-
nyiság nélkül. Az irónia legfőbb követelménye – ironi-
kus módon –, hogy mindig tudd, ki beszél és mit akar 
mondani. Az irónia ezt a figyelme(ssége)det, képessé-
gedet, érzékenységedet, intelligenciádat teszteli azzal, 
hogy nem teszi egyértelművé, mit ki mond és miért. Ez 
a dadaizmusnak is a fő problémája volt. Ezért gyorsan 
kiderült, hogy a Dada végső soron antihumanizmus-, 
elidegenedés-, közhelyesség-kritika, és egy csomó ne-
mes dolog, amikkel még azok is rokonszenvezhetné-
nek, akiket amúgy megbotránkoztat vagy gúnyos le-
nézésre sarkall.

Egy kvázi-konfliktus látszik kiéleződni a  BF-ban. 
A mű világában (2006 szeptember-októberében, vagy 
akár az utóbbi másfél évtized Mo.-án, ezek miszlik-
be aprított képe darabkáiból újraösszerakott képen) 
a HAZUGSÁG sátáni erői kezdenek leuralni mindent. 
Ez azt a várakozást keltheti az olvasóban, hogy akkor 
nyilván lesznek az igazság (neaggyisten az IGAZSÁG) 
erői, akik ez ellen küzdenek. De nem ezt kapjuk, a leg-
kevésbé sem. Nem képződnek meg karakteres szub-



74

jektumok, se egyéniek, se kollektívek, tehát nem kép-
ződnek meg konfliktusok sem közöttük, és nincs re-
konstruálható történet sem. A  szöveg semmilyen el-
igazítást nem nyújt arról, hogy ki hova tartozik. Itt-
ott felbukkan a  szövegben az alcím által megidézett 
esemény, a 2006-os Szabadság téri tüntetés, az MTV 
székház-szétverése, a  rendőrségi gumilövedékek stb. 
De a szövegből semmit sem lehet rekonstruálni erről 
az eseményről: ki kivel állt szemben és miért. Néhány 
(főként szélső/jobbos) résztvevő néhány mondatát ol-
vassuk – akiknek a hovatartozását az eseményeket is-
merő, arra valamelyest emlékező magyar olvasók kita-
lálhatják, de maga a szöveg nem szituálja, rendezi, mi-
nősíti, nevezi meg ezeket. Egy nem magyar olvasó szá-
mára, attól tartok, a BF különösen követhetetlen. (De 
a magyar olvasók zöme számára is.)

A  szövegből talán sejthető, hogy a FIDESZ hiva-
talból és makulátlanul a  HAZUGSÁG erőihez tar-
tozik, és talán „a  MÁSIKA” (35) is. Az is kiderül, 
hogy a JUDITOK és a Zolik sem feltétlenül az igaz-
ság bajnokai. De róluk folyamatosan kapunk közel-
kép- és sztorifoszlányokat, sőt kritikai megjegyzéseket 
is – az ULTRÁKRÓL nagyon keveset. A folyamato-
san visszatérő, különböző emberektől származó anti-
szemita szólamok11 nagy része vélhetően vendégszö-
veg, dokumentarizmus, de nincs mögöttük a szöveg 
által szcenírozott alany. Formálisan elkülöníthetetle-
nek a „direkt” költői dikciótól, sőt, nemegyszer kife-
jezetten költőiek.12 Ez az egyik legdurvább retorikai 
húzása a szövegnek.

Az irónia tartalmi / szemantikai alakzat. Minél ke-
vésbé van formai / szintaktikai jele, annál ironikusabb. 
A beszélő / író nem jelzi egyértelműen, hogy amit ép-
pen mond / ír, az kinek a mondata, szövege, nézőpontja, 
véleménye, de a hallgatónak / olvasónak ezt fel kell is-
merni. Az ironikus álláspontja nem feltétlenül derül ki 
(csak többnyire), de az kiderül, hogy a különböző né-
zőpontokat, álláspontokat idézi, persziflálja, szceníroz-
za, így az ezek iránti figyelmet élesíti. Formálisan, játé-
kosan, didaktikusan empatikus: egy másik nézőpontot, 
álláspontot idéz meg, és „rád bízza”, hogy eldöntsd, ezt 
ki mondja, ő-e vagy idézett, dicsért-e vagy gúnyolódott, 
vagy maga is bizonytalan stb., ezáltal téged is belekény-
szerít a különböző nézőpontokba, álláspontokba való 
belegondolásba. Az irónia ily módon interiorizációja, 
megértési kísérlete, pacifikációja az ellentéteket exterior, 
projektív módon a tragikus vagy komikus végkifejle-
tig eszkaláló drámainak. (Az interiorizáció kísértetie-
sen drámai pillanata, amikor egyszerre élesedik ki két 
(vagy több) értelmezés ellentéte és eldönthetetlensége: 
„Most hülyéskedik vagy komolyan gondolja?”, „Most 
megbolondult, vagy zseniálisat mondott?”, „Most vagy 
ő a hülye, vagy én” stb. – a nagy tévedések és a nagy 
megvilágosodások prefigurái.) Az ironikus beszélőt 
problémaérzékeny és markáns alanyiság, pozitív kon-

cepció, kritikai él, és komplex didaxis jellemzi, még 
akkor is, ha épp az ellenkezőjét játssza.13

Iron irony. A BF radikálisan ironikus akar lenni, de 
finoman dadaista. Az autentikus költői alanyiság felvil-
lanásai is kétségtelenek, az önéletrajzi utalások is (a Te-
lep Csoport gyakori felbukkanása, vagy olyan kitéte-
lek, mint „és mondta, ha lefogyok 20 kilót, járna ve-
lem”), de ezeket nagy bátran bármikor összemossa ki-
talált elemekkel, vagy egy ismeretlen nő monológjával 
(14-15, hacsak nem egy férfi kicsit buzis metaforizációi: 
„teherbe ejtettél”, „Zoli megcsalt [engem]”), bármikor 
beletesz vendégszöveget jelöletlenül. Nem tudjuk, ki-
hez tartozhat a „ROVARANYA voltam a diszkótrónon” 
jelenet (76-79, egy igazi férfi táncolni kezd, túl szép 
lesz, és kasztrálják a JUDITOK). A BF iróniája nem 
kritikai, nem történik olyan poétikai művelet, ami 
a kakofóniát megszüntetné. Nincs főszólama, a szóla-
mainak nincs szisztematikus, sokhangú ellenszólama. 
A HAZUGSÁGGAL nem történik semmi, csak egy-
re erősödik a mű végéig.

A BF mint kollázs. A kollázs akkor műalkotás, ha egy-
úttal „festészet” is. Azaz a téma hatásos prezentálása 
és az alkotó ezekhez való viszonyának színrevitele. Ha 
a mikrostruktúrák makrostruktúrákba, a kis történe-
tek nagy történetekbe szerveződnek. Ezt a kollázst túl 
esetlegesnek, kaotikusnak, anarchisztikusnak látom. 
Nincs látványos kompozíciója, nincs egységes textúrá-
ja. Sem nem elég ábrázoló, sem nem elég ornamentális.

A BF mint paródia. Egy politikailag korrekt olvasat 
számára a jelzetlen „vendégszövegek” parodisztikusak. 
Akár az egész művet is tekinthetjük a magyar politikai-
kulturális viszonyok paródiájának.14 A BF szándékosan 
generálja a legkülönbözőbb értelmezhetőségeket, akár 
legfontosabb mondandóit illetően is. Így a művet az 
avantgárd paródiájának is tekinthetjük. A freudizmus 
paródiájának is. És természetesen önmaga és a paródia 
paródiájának. A Dada, mint tudjuk, felfalja önmagát. 
A művészi paródia lényegéhez tartozik, hogy indirekt 
módokon kiderül belőle a parodista viszonya a paro-
dizálthoz. Ebben hasonlít az iróniához, és abban kü-
lönbözik tőle, hogy a paródiánál világos (modális, sti-
láris) jelei vannak, hogy itt valakit idéznek, eljátszanak. 
A puszta megidézés objektivizmusa szubjektív kontex-
tus nélkül többnyire unalmas, nihilista relativizmus, 
akár iróniáról, akár paródiáról, akár művészetről, akár 
tudományról van szó.15 A szubjektum annál objektí-
vebb, minél áthatóbb topológiai átrendeződést képes 
okozni a szimbolikus mátrixban. Ez azonban a legke-
vésbé sem azt jelenti, hogy mindent átstrukturál ben-
ne. Csakis úgy lehet messzeható, ha használja a szim-
bolikus mátrix messzeható kapcsolatrendszereit, nem 
pedig mindent összekuszál maga körül, mint a BF köl-
tői énje. A stílus, amely maga az ember, másoktól vett 
dolgok sajátos kombinációi és átalakításai. A nagy stí-
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lusban értelemszerűen nagyívű és sokrétű mintázatok 
is vannak. Amilyen markáns, művelt, magasröptű íté-
letei vannak a BF költői énjének a legkülönbözőbb dol-
gokról, olyan kidolgozatlan, hogy ő kicsoda és mit akar.

Egy felelőtlen írástudó villog, össze-vissza.
Avagy: némi trollkodással fűszerezett clickbaiting.
Tragikomikus tehetetlenségének adekvát kifejezője 

a zárlat, a hazugság szentté avatása. Ez egyszerű értel-
metlenség is lehet, és bonyolult zagyvaság is.

A  leglátványosabb a  BF-ban, hogy nem szerveződ-
nek meg az igazság erői, halvány nyomai sem látsza-
nak. A  mű reményteli olvasója várhatja az ellenszó-
lam felhangzását. Az örömhírt, a  mindenható értel-
met, az igaz beszédet, melyre mindenki önként hall-
gat, a nagy leleplez(őd)ést, a végső igazság feltárulását, 
a kiderülést (amit az apokalipszis jelent16). Nem jele-
nik meg az autentikus szubjektum, aki okos és min-
den értelmesen gondolkodó lény számára meggyőző 
beszéddel gyógyítja ki a magyarokat a HAZUGSÁG-
BÓL. Ellenkezőleg. A mű poentírozott, drámai, tra-
gikus, katasztrofális, apokaliptikus vége, utolsó szavai 
az ellenkezőjét, a hipokrízis totálissá válását jelentik be. 
A költői én megszünteti Magyarországot (valószínű-
leg 2006. október 23-án) 23:59-kor. És nulla órakor 
a szép új világ kezdete, teremtő mondata, a BF utol-
só mondata: „SZENT SZENT SZENT a HAZUG-
SÁG.” Pont! Nem is felkiáltójel.

Nézzük egy kicsit közelebbről, részletesebben a vég kez-
detét (és egyúttal ízelítőt kapunk a szöveg stílusából is).

S ím TEJ fakad a MAKOVECZ-MÁTRIX minden ha-
sadékából. S ím a ZSIDÓK nem értik, hogy ez a TEJ 
keleti TEJ. S ím a FORRADALOMNAK nincsen seg-
ge. Egyedül te ismétled MAGYARÁZAT nélkül, hogy 
a SZÉKLET IGAZ, mert az ismétlés az ANYA, s hiába 
szóltam a GÉPNEK, hagyja abba, a SZÉKLET IGAZ. 
Amikor az ANYA EREKCIÓJA lesz a MINDEN. El-
érünk a  szeplőtlen űrbe. Ott a TÖBBSÉGÜNK már 
megtért, és a FIDESZ névtelen MESSZE. Ímhol! Mert 
az ALAPNYELVBEN MINDEN BOSSZÚ. ÍRD ÉS 
MONDD. A BOSSZÚ BOSSZÚ és BOSSZÚ. ÍRD ÉS  
MONDD. APA. Ejakulátum dies illa! 2006! FÖLD KÍ-
GYÓI gyülekezzetek! SZÉPVERSEK! BAROKK HUL-
LÁKON érkeztünk Jeruzsálembe. Ahol a sértettel szem-
beni rendőri intézkedés során alkalmazott ütlegelés nem 
minősíthető jogszerű testi kényszernek, mert az a lény, 
amelyik mindenütt és minden dologgal a  koitálás és 
a koitáltság állapotában van, az mindenütt és minden  
dolog által meg is termékenyülhet. ÍRD ÉS MONDD! 
Három király, 18 államfő, 6 kormányfő és több NEM-
ZETKÖZI méltóság színe előtt 23:59-kor megszün-
tetem Magyarországot. Sic mundus creatus est. ÍRD 
ÉS MONDD! Ha C=Ceres, akkor nulla óra. SZENT 
SZENT SZENT a HAZUGSÁG.

Káprázik ugyan az olvasó szeme, de ez nem a megvi-
lágosodás. Zúg ugyan az olvasó füle, de ez nem a szfé-
rák zenéje.

Arra különösen kíváncsi lennék, hogyan lesz „a FI-
DESZ névtelen MESSZE”, de ebből a  próféciából 
sajna erről sem lehet sokat megtudni. Itt-ott vannak 
benne összefüggések, de döntően dodonai dada be-
széd, továbbra is. Semmi közvetlenül érthetőt, hasz-
nálhatót nem mond.

Nem világos a megváltáshoz vezető helyi események 
pozitív fordulat-jellege: pl. „a SZÉKLET IGAZ” törté-
nete.17 Különösen úgy, hogy a műben a széklet az egyet-
len IGAZ.18 Aztán mit kezdjünk azzal, hogy kiderül: 

„az ALAPNYELVBEN MINDEN BOSSZÚ”. Aztán 
a Jeruzsálembe érkezés („BAROKK HULLÁKON”) 
is az eddigieket idézi, sőt mintha az ottani szokások 
is a magyar HAZUGSÁG világának folytatása lenne: 
pl. a sértettel szemben van rendőri intézkedés; és az üt-
legelésük jogtalan, ha a célszemély élvezi. Ez esetben 
viszont félő, hogy az ilyen sértettek el fogják titkolni 
mazochizmusukat a hatóságok elől.

Szóval a HAZUGSÁG mindenütt győzött.
Talán tévesen hittük rossznak?

Mielőtt ebbe belegondolnánk, számolnunk kell a BF 
vaskemény iróniájával. Azzal, hogy ezt a végszót nem 
szabad szószerint értenünk, sőt, esetleg kifejezetten az 
ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Olvashatjuk pl. 
a teljes tanácstalanság jeleként. Annak költőien túlzó 
kifejezéseként, hogy a költő (a szerző, NZM) kétség-
beesett, és maga sem érti ezt az egészet. Talán azt is su-
galmazza, hogy a HAZUGSÁGBAN többé vagy ke-
vésbé mindenki benne van, a maga módján minden-
ki asszisztál. Esetleg „ő maga”, az amúgy érzékeny és 
művelt „költői én” is. Bárhova pásztáz, csak a  HA-
ZUGSÁG és a BAROKK káosz ezerféle szólama zeng 
szakadatlan. A költői én kétségbeesetten próbálja tu-
domásul venni, dolgozni vele, rajta, de maga is egyre 
mélyebbre merül benne. És a könyv vége a végső két-
ségbeesés „apokaliptikus”, sátáni, hisztérikus fortissi-
mója. Eszerint a műfaj leginkább sirám.

A költői én dévaj hangvétele (mint aki tkp. élvezi 
ezt az egészet) azonban kétségessé teszi ezt az olvasa-
tot. De ennek egy kevésbé melodrámai változatával is 
számolhatunk: egy komoly hasadással (valós) szerző és 
(fiktív) költői én között. A szerző valójában egy tragi-
kus hőst állít elénk, a megtévedt költőt. Az önéletraj-
zi utalások csak fokozzák a hatást.19 Eszerint egy olyan 
ironikus-kritikai művel állunk szemben (mint a Loli-
ta vagy az Amerikai pszichó), ahol az elbeszélő-fősze-
replő inkább antihős (és persze fiktív). Esetleg a cím-
ben szereplő femina utalhat erre, amennyiben ellenté-
te a költői én hangsúlyos férfiasságának.
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De mind a sirámként, mind az ironikus-kritikaiként 
való olvasat humanista olvasat (amely szerint a  mű 
siratja vagy kritizálja a HAZUGSÁG újabb győzelmét), 
márpedig NZM és a BF a „poszthumanizmus” lovasa.

Eszünkbe juthat (az iron irony válogatás nélkül tol-
ja elénk az értelmezéseket), hogy a mű valami avant-
gárd csavarral valóban a HAZUGSÁGOT élteti. Bol-
dogan veti bele magát (f )elismervén mint túláradóan 
jelenlevő, eliminálhatatlan keretfeltételt. (Többször 
előjön, hogy az ALAPNYELV része a HAZUGSÁG.) – 
Logikailag: ha anno (2006-ban) háromszorosan szent 
lett a hazugság, akkor ma (2019-ben) a költő ennek 
jegyében nyújtja át nekünk a művet, ami tehát akár 
hazug is lehet.

Talán megidéződik a sátánizmus és a kényszeres el-
lenállás kismillió formája a hétköznapi élet pszichopa-
tológiájában. Már maga a téma is felveti: a rendszer-
váltás utáni Mo. alakulásában tényleg mintha a sátá-
ni / ördögi automatikus oppozíciós logikájának fullos 
változatát látnánk. Mintha minden hivatalos alapérték 
(igaz, jó, szép, általános jólét, esélyegyenlőség, szabad-
ság, szeretet, képviseleti demokrácia, testvériség stb.) 
szisztematikus negációja lenne, előbb kevésbé nyíltan, 
majd egyre nyíltabban. De nincs jele annak, hogy a BF 
az automatikus oppozíció szövege lenne. Ennél kao-
tikusabb. Van benne anti, de pro is. Van benne értel-
metlen, de értelmes is. Rossz is, jó is.

Eszünkbe juthat az antihumanizmus egy prominen-
se, az Übermensch, „minden értékek átértékelője”, aki 
szerint az igazság „metaforák, metonímiák és antropo-
morfizmusok mozgékony hadserege”, és emberi, túlsá-
gosan is emberi dolog. Aki aztán azt is mondta, hogy 
az igazság (olyan, mint a) nő, aki „akkor is kiadja ma-
gát valakinek, amikor kiadja magát valakinek” (azaz 
akkor is alakoskodik, amikor őszinte), és az egyetlen 
és egyértelmű igazság önjelölt tudorai ama férfiak, akik 
a legügyetlenebbül udvarolnak a nőknek. Fricink „túl 
jón és gonoszon” azt is felvetette: „Az összes filozófusok 
elfelejtették a főkérdést: miért is akar az ember meg-
ismerni? Miért becsüli többre az igazat, mint a hami-
sat, s miért nem próbálkozott még senki az ellenkező-
jével?” Nietzsche válasza: „az igaz hasznosabb”, „az élet 
szempontjából”. A BF válasza nem világos.

Eszünkbe juthat, hogy NZM itt jó neoavantgardként 
az izmusát építgeti, és a mű mindenekelőtt festett ige, 
illusztrációja a dogmának, ezért félő, hogy ha nem ol-
vastad az izmus kiáltványát, nem értesz semmit az iz-
mus műveiből. Hamar meg is találod az interneten 
a Hungarofuturista Kiáltványt (HUFK), társszerzője 
NZM, csak az első bekezdést idézem:

A  hungarofuturizmus (HUF) a  kulturális képzeletet 
kondícionáló mítoszfikció és esztétikai stratégia. Nem-
zeti és történelmi mítoszainkat megszállta a  naciona-
lista ideológia, ezért vissza kell perelnünk őket, hogy 

újraépítsük a  magyarságról való gondolkodás haladó 
formáit. A HUF célja a  képzelet formáinak áthango-
lása térben és időben. Ez egyszerre történik az eredet-
narratívák eltérítésével, kisajátításával, és a  jövőre vo-
natkozó sejtések feletti monopólium birtokba vételé-
vel. A HUF ugyanis hisz az idő kizökkentésének erejé-
ben és az elmúlt, vagy talán sohasem volt jövőbe vetett 
bizalom helyreállításában.

Attól tartok, ez lenne elvileg a kulcs a BF értelmezé-
séhez. Ám ez a bekezdés jóval értelmesebbnek tűnik, 
mint a BF, vagy a HUFK későbbi részei, melyek erő-
sen és hasonlóan dadaizálnak. Ha a BF e fent idézett 
krédó gyakorlati alkalmazása akar lenni, akkor csap-
nivalóan rossz kísérlet. Főként azért, mert a BF ext-
rém elitista szövege köszönő viszonyba se kerül a na-
cionalista ideológiák által megszállt nemzeti és törté-
nelmi „mítoszok”20 világával, stílusával, képviselőivel. 
Működhet nekik a clickbaiting, különösen az undorító 
jelenetek és az antiszemita szövegek, de az egésszel biz-
tos, hogy oly kevéssé tudnak mit kezdeni, mint a nem 
nacionalista olvasók zöme.

„A képzelet formáinak áthangolása”, „az eredetnarra-
tívák eltérítése”21 – ezzel tökéletesen együtt rezdülök.22 
Ennél mélyebb, hatékonyabb, fontosabb történelem-
formálási projekt nem sok van. Ambiciózus művészek-
nek, filozófusoknak való – ám a legradikálisabban össz-
népi műfaj. Egy nép / nyelv poétikai-politikai fejlődé-
se 90-100%-os el/ismertségű tételeken (szabályokon, 
szokásokon, újításokon, hagyományokon, műveken 
stb.) nyugszik.23 A nemzeti mítoszok és képzelet alap-
sémái per definitionem populárisak és hagyományo-
sak. A BF viszont nem elég populáris, nem elég hagyo-
mányos. Nem hangolhatja át őket, mert nem hango-
lódik rájuk. Nem térítheti el őket, mert ezeknek a BF 
túl zavaros és érthetetlen, nem a populáris-hagyomá-
nyos, mindenki által érthető nyelven beszél. Szemben 
Petőfivel, Adyval, József Attilával, vagy épp Szabolcska 
Mihállyal, Wass Alberttel, Orbán Viktorral.

Úgy is mondhatnánk, a  BF túl (neo)avantgárd, 
vagyis nem eléggé posztmodern (amennyiben ez pop-
barát).

Másfelől túl posztmodern, amennyiben csak kis tör-
téneteket mond, nagyot nem. Szerintem ez meglehető-
sen inadekvát a globalizáció exponenciális gyorsulásá-
nak korában. E fura világdivat ugyanakkor jól passzol 
az autista önösség szép új világrendjébe, ahol épp a leg-
nagyobb, legkonkrétabb világproblémáknak – túlné-
pesedés, környezetpusztítás, felmelegedés, a tömegek 
zombisodása – van a legkevésbé gazdája. A BF nem 
segíti elő, hogy ezeket megoldó szuperszubjektum-
má lépjen elő az egyre idiótább, szétesettebb, fruszt-
ráltabb, háborúsabb állapotba uszuló emberiség / ma-
gyarság. Éppoly narcisztikus és egocentrikus, mint kri-
tikai célpontjai, és politikai gólemük, a nacionalizmus. 
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És éppoly kevéssé dialogikus, empatikus, ironikus. Vi-
szont sokkal kevésbé populáris.

A BF túl jóléti, a környezet nem az. Ellenkezőleg, 
a környezet zömmel rohanós, felszínes, frusztrált, suty-
tyó. Kinek van erre energiája, kihez szól ez a könyv 
a zombi zömből?

És nincs pozitív politikai koncepciója; ha van, nem 
világos.

A „hungarofuturizmus” fent idézett elméletét egyéb-
ként a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy kicsit hatéko-
nyabban (populárisabban) valósítja meg, mint a BF. De 
az alapproblémájuk közös. A „kétfarkúak” is nem kicsit 
dadaisztikusak, tevékenységeik mindig kicsit művésze-
ti akció-szerűek, pl. amikor a jobboldali újságíróknak 
elmondják, hogy ők valóban egy Soros-szervezet, vagy 
amikor színesre festik a járdák repedései alkotta térké-
peket, vagy amikor vécépapírokat visznek a kórházak 
vécéibe, vagy buszmegállókat építenek, vagy amikor 
plakátjaikkal kormányplakátokat parodizálnak stb. Az 
akciók üzenetei többnyire üdvösek és szórakoztatóak, 
és jópár értelmes civil dolgot is csinálnak. Ugyanak-
kor a dadaisztikus művészeti-politikai stílus, gyakor-
lat kizárni látszik néhány olyan műfajt, ami alapján 
komolyan lehetne venni mint politikailag koncepci-
ózus, felelősségteljes pártot, politikai erőt. Pl. szűköl-
ködik átfogó, tisztán megfogalmazott politikai prog-
ramban. Enélkül nehéz komoly politikai tényezőnek 
lenni. (A korruptak persze tudnak koncepciótlanul és 
felelőtlenül komoly politikai tényezők lenni, de a Két-
farkú határozottan korrupcióellenes, és hülyéskedése 
is felelősségteljesebb, mint a jogállami maffiabürokra-
ták komolykodása.)

A BF ennél jóval marginálisabb, nem azért, mert 
én mondom, hanem azért, mert az olvasni tudók zö-
mének kínai, és a kínaiul tudók sem szednek ki belő-
le túl sok használhatót.

Magyar autizmus. A BF szuperművelt. Ám nem egye-
temes enciklopédikus tudást követel meg, hanem egy 
trendiskedő, lokalista, bennfentes mitologizmust mű-
vel. Nem számít, hogy Trump Amerikája mennyire 
BAROKK, vagy az iszlám fundamentalizmus, vagy 
a  globális energiaipar, gyógyszeripar, műanyagipar, 
nehézipar bérrabszolgáinak vagy milliárdosainak kul-
túrája, vagy a trópusi afrikai szeméthegyeken guberá-
ló auschwitzi gyerekeké. Sőt, ezek magyar megfelelői 
sem jelennek meg. Nem számít, hogy vannak ma is jól 
működő országok, éspedig egyértelműen a SZOCIÁL-
DEMOKRÁCIÁK. Ez is nehezíti, hogy a magyarság, 
Magyarország helyzetét, ROHADÁSÁT tisztán lássuk.

Egy író / költő / művész meg tudja csinálni, amit 
a szakterületükre menekült tudományos professziona-
listák nem: áttekinteni, egyszerűen bemutatni a  leg-
átfogóbb, legbonyolultabb problémákat. A  BF-ben 

azonban összeszorzódik a szélsőséges sajátnyelviség és 
a koncepcionális zavarosság. Még a magyarokat sem 
éri el, nemhogy a világot.

„Az afrofuturizmushoz hasonlóan itt is egy olyan iden-
titáspoétikai képzeletgyakorlatról van szó, mely a ki-
sebbségi identitással való radikális túlazonosulás-
ra épít.” (HUFK) Hát ez irtó trendin hangzik. De 
hogy jön ide az afrofuturizmus, ha ez az USA egy 
etnokulturális kisebbségének integrációjára vonatkozik, 
a hungarofuturizmus meg… ööö… Mo. etnokulturális 
többségére? Vagy miféle kisebbségére? Amellyel ra-
dikálisan túlazonosul? A  nacionalisták? (Ők kisebb-
ség?) Ultrák? Antiszemiták? Zsidók? Cigányok aligha, 
ők semmilyen formában nem kerülnek elő a BF-ban, 
sem a HUFK-ban. Remélem, csak én voltam felszí-
nes, és amúgy kiderül a válasz e kérdésre a művekből.

Az egyre súlyosabb magyar problémák szerintem 
is jól leírhatók etnokulturális szempontból, de az lé-
nyegében magyar történelmi kérdés. A  szociálpszi-
chológiai szempont is relevánsabb, sajnálatosan hi-
ányzik a  BF-ből. (Annak megfelelően, hogy nincse-
nek benne karakteres szereplők, konfliktusok, a  BF 
pszichoanalizálgatása is igen elnagyolt és vagdalkozó.) 
Az osztályszempont szintén relevánsabb megközelítés: 
Mo.-n a többség politikai-gazdasági-jogi és kulturális 
hátránya növekszik. Ennek is vannak etnokulturális 
(történelmi-szociálpszichológiai) aspektusai.24 De az 
is evidens, hogy a problémák etnokulturális kiélez(őd)
ése (nacionalizmus, sovinizmus) tipikusan a súlyos és 
általános politikai, gazdasági stb. problémák, a töme-
ges esély- és szabadsághiány következménye, hamis 
megoldása szokott lenni. – Ez, ugye, a hagyományos 
baloldal nézőpontja, amely alapján inkább a politikai 
képviselet nélkül maradt, bérrabszolgaságba taszított, 
szabad idő, energia és pénz nélkül maradt, szociokul-
turálisan halmozódóan hátrányos helyzetű többséggel 
való „radikális túlazonosulásra” épülve folytatnának 
„identitáspoétikai képzeletgyakorlatokat”.

Persze az „őszinte” nacionalizmus, sovinizmus ese-
tében is kétséges szokott lenni a magyarság-fogalom 
tartalma és normativitása, ám a nagy BAROKK vezér 
és tisztjei hivatkozásai a „magyarságra” (éppúgy, mint 
a „kereszténységre”) meglehetősen üres és cinikus szó-
lamok a valódi megfontolások elmaszkírozására, és an-
nak a szavazótábornak a megnyerésére, akik szerint így 
kell csinálni, ettől lesz nagy a magyar.25 Úgyhogy ha 
a HUF minden célját beteljesítette, a FIDESZ prob-
lémáját még kevéssé oldotta meg.

Érdekes, hogy a BF alcímében megjelölt időszak ese-
ményeinek kiváltó oka, Gyurcsány és „Őszödi beszé-
de” még utalás-szinten sem kerül szóba. Pedig ezt le-
hetne szcenírozni, hiszen többszörösen a témába vág. 
Hiszen ez azt állította a  pártja kongresszusán, hogy 
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a választási kampányban HAZUDTAK éjjel és nappal, 
mivel nem tudnak semmi komolyat felmutatni az elő-
ző kormányzati ciklusukból, és ez így nem mehet to-
vább, a következő ciklusban bele kell fogni a komoly 
problémák megoldásába; van felemelő, nagy feladat, 
ha valaki piti szűklátókörű önzősködéstől nem ven-
né észre. A nép nyelvén beszélt, ennek jellegzetes trá-
gár kifejezéseit sem mellőzve. A beszéd tehát a rend-
szerváltás utáni idők egy ritka pillanatának tekinthe-
tő, amikor a szokásos politikusi mellébeszélést, sorok 
között beszélést, hazudozást felváltja a nép egyszerű 
szókimondása, amikor egy pillanatra felfüggesztődik 
a kényszeres önajnározás, önkritikátlanság és ellenség-
re mutogatás.26 Drámai, hogy a dísz- és gyászmagyar 
szélsőjobb soha ilyen gyúlékony anyagot nem kapott 
gyűlöletére. Ennyire féktelenül nem gyűlölt, nem ha-
zudott. Csak annyit sikerült a beszédből kiszedniük, 
hogy „ezt a kurva országot”, ebből pedig hihetetlen 
módon azt igyekeztek kiolvasni, hogy ezzel Mo. irán-
ti gyűlöletét, megvetését, tiszteletlenségét fejezte ki. – 
Az ilyesmik tisztázása nekem sokkal érdekesebb lenne, 
mint a még inkább összezavarása.

Mindenképp felvetődik, hogy a HUFK-ban emlege-
tett nacionalista mítoszok „áthangolása”, „kisajátítása” 
a BF-ban nem utolsó sorban a HAZUGSÁG eszkö-
zeinek bevetésével akarna megvalósulni.

Kutyaharapást szőrével. Ha lúd, legyen kövér. Hadd 
látom, Uram, mire megyünk ketten.

Ha csak a hazugság nyelvét értik, hát hazugul kell 
beszélni hozzájuk. – De az nem azt jelenti, hogy győz-
tek, te is beálltál közéjük? – Nem, ez csak csel. – Aha. 
Így akarod rátéríteni őket az igazság útjára?

Bizonyára számos mű / eset van, amelyek(ben) a ha-
zugságot sikeresen és szellemesen hazugsággal kúrál-
ják, de most egy se jut eszembe. A homeopátia alapel-
ve jut eszembe (de nagy különbség, hogy a homeopa-
ta gyógyászat szerint annál erősebb a hatás, minél ala-
csonyabb a hatóanyag koncentrációja).

Továbbá kicsit emlékeztet ez az ötlet / „stratégia” 
a Khliszti nevű orosz keresztény szektáéra is, amelynek 
képviselői (azon túl, hogy állandóan ostorozták magu-
kat) titkos orgiáikon mindenféle bűnöket követtek el 
(talán Raszputyin hatására), mivel úgymond a bűnös 
kísértés megsemmisítésének előfeltétele a bűn kimerí-
tő gyakorlása: Istenhez a legközelebb az ember a „szent 
szenvedélymentesség” állapotában van, amit a legjob-
ban féktelen kicsapongásokkal lehet elérni.

A „szent a hazugság” állítás persze költői lehet, de 
egyébként jelentéstanilag kifogásolható, a szavak hely-
telen használatán alapul, afféle contradictio in adiecto, 
szolöcizmus, katakrézis. A szent és igaz szavakat ezer-
szeresen fűzik össze azok a diskurzusok, amelyek hasz-
nálják őket, így pl. a kereszténység.27 (Olyannyira, hogy 
a „szent a hazugság” állítás lehetséges alanyaként leg-

inkább egy sátánista jöhetne szóba.) A legfőbb érték-
univerzálékat – igaz, jó, szép stb. – egymással szem-
beállítani, vagy ellentett fogalmaikkal – hamis/hazug, 
rossz/gonosz/bűnös, csúnya/ízléstelen/ocsmány stb. – 
felcserélni helytelen fogalomhasználat, értelmetlen-
ség. Vagy destrukció, különösen, ha sokan csinálják 
és egymást támogatják.28 Attól, hogy mindez valódi, 
még nem igaz, nem jó és nem szép. A jó fikció igazsá-
gokon alapul, és a rossz valóság hazugságokon.

Lehet, hogy senki sem merné felvenni a  tízparan-
csolatába a „Ne hazudj!”-ot, mivel túl általános szokás; 
a parancsolat nevetségessé tenné magát, hisz „betartha-
tatlan”. Mindenesetre a hazugság a legtöbb bűn velejá-
rója és elemi összetevője, és tömegessége miatt minden 
más bűnnél több pszichológiai, etikai, politikai stb. kárt 
okoz. Minél több hazugság van egy társadalomban, an-
nál igazságtalanabb, rosszabb, ocsmányabb.29 A kegyes 
és gyáva hazugságok kegyetlenül és bátran összegződ-
nek, olykor beszorozzák egymást. És akkor még nem 
beszéltünk az alapvető üzleti, hatalmi és életstratégia-
ként gyakorolt hazugságról, vagy a nyílt és jogállamilag 
szavatolt hazugság ama rendszeréről, amelyet az egyed-
uralkodó személy és párt működtet Mo.-n 10 éve.30 – 
A magam részéről 25 éve hitelenkedem, hogy nincs az 
a mennyiségű hazugság, mellébeszélés, cinizmus, ami 
sok lenne a rendszernek. De nem úgy tűnik, hogy ezek-
nek lenne olyan kritikus tömege, amitől az egész ösz-
szeomlik, nyilván mivel a hazugságok csupán a festék, 
a külső borítás: a rendszert a pénz / vagyon / értékek 
síbolása, egyenlőtlen elosztása, a rendszerváltás utáni 
politika első számú elvi és gyakorlati motívuma tart-
ja fenn masszívan.31 A hazugságok színes tömege csak 
e masszív rendszer hatalmát teszi még nyilvánvalóbbá.

Vagy vegyük a nemzetközi kurrens példát: a Dezin-
formációs Háború a monopolhatalmi, bürokratikus, 
a jogot és az intézményrendszereket megszállt bűnö-
zés, a Post-Truth Politika műfaja, amellyel hatékonyan 
semlegesít minden népi-civil Igazság Mozgalmat.32

Akárhogy is, a BF nem éri el az ő hazugjait, mert 
nem az ő nyelvüket beszéli. Pedig ez a HUFK prog-
ramjának előfeltétele lenne. Leginkább az antiszemi-
ta szövegek látszanak megfelelni e programnak, ezek 
a legdokumentaristább vendégszövegek, ezekre ráismer 
mindenki, ezek révén a BF bekapcsolódhatna az ő szto-
rijukba (ami „áthangolásuk”, „eltérítésük” alapfeltéte-
le). Ám a kontextus, a BF többi szövegrésze lepattint-
ja őket, az már nekik érthetetlen és/vagy visszatetsző.

De még a  sokmindent tapasztalt és vájtfülű olvasók 
többségét is ledobja magáról a szöveg. Nem azért, mert 
nem talál benne érdekes részletet (talál), hanem azért, 
mert az egész mű túl kaotikus, nagyon nem áll össze. 
Ami összeáll, az is túl homályos.

Ha ez a  hungarofuturizmus gyakorlata, kétlem, 
hogy ezzel elérheti célkitűzéseit, meg/felváltani az íz-
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léstelen, ostoba magyarkodást. Ennek módja inkább 
az lehetne (egy fenti hasonlatot folytatva), hogy abszt-
rakt expresszionizmusból pop artba vált. A pop szóba 
áll az ábrázoláselvűekkel és az egyszerű néppel is (és az 
ábrázoláselv-ellenesekkel és a magasművészeti diskur-
zussal is), elvileg képes eljuttatni bárki számára „üzene-
teit”. Avagy: ha dadaizmusból kvázi-klasszikusba vált. 
Azok a „nemzeti mítoszok”, „eredetnarratívák”, amik-
ről a HUFK beszél, igazából nincsenek tisztázva. Min-
denekelőtt ezeket kéne leírni pontosan abban a formá-
ban, amire az mondja a nacionalista ideológus: igen, ez 
az én történetem. Ez a „klasszikus” forma lehet a „mí-
toszfikciós” tevékenység alapanyaga, különben a fő cél-
közönség azonnal elveszíti a fonalat.

A BF azonban a kakofón káoszt zengi, növeli. A mű 
által prezentált (címadó jelentőségű) BAROKK-
fogalom önmagában is oly széttartó és kusza, hogy 
már magában is egy atonális-zajművészeti szimfónia:

„A BAROKK hosszan készülődött. Voltak már próbál-
kozások. 1998 és 2002 közt, copf stílus formájában, de 
[…] a hercegprímásnak akkor még ki kellett egyeznie 
a húsgyárral.” (49)

„A Sztálingrád-hasonlat itt már rég összeomlott, drága 
Termannom, mert a  BAROKKBAN nincsen felelős-
ség, csak egyenruha, Zolik és osztatlan hatalom.” (71)

„Huszonnégy évnyi elzárás, és a FIDESSZEL kapcsola-
tos okkult foglalkozás után tudni akarom végre, hogy 
a  rendszerváltás Isten vagy a  Sátán mellett döntött, 
vagy pedig a döntés a BAROKK bevéződéséig elnapol-
tatott.” (72)

„A Magyar Köztársaság fennállása óta az egész politikai 
elit HAZUDOTT, de attól, hogy a HAZUGSÁG ma-
gyarul van, még nem magyar. Ez is csak az UTÁNZÁS 
része, de a BAROKK tisztító tüzében legalább majd min-
den MEGIGAZUL.” (77)

„SZENT SZENT SZENT a BAROKK FEMINA” (79)

Egyrészt tehát a BAROKK pozitíve és szorosan hoz-
zá van kötve a Fideszhez (első két idézet), másrészt vi-
szont az a tisztítótűz lenne, amiben minden megiga-
zul (utolsó két idézet). Hm, hm. Ez kicsit arra emlé-
keztet, amikor a DASEIN váratlanul a Führer akara-
tával csengett egybe.33

De van a BF-ben IGAZ mondat is: „a  JOG mé-
lye ROHAD. Ezt látjuk nap mint nap.” (52) Így van, 
a jog az első számú közege, bűnrészese ennek a vége-
láthatatlan abszurdumnak. A politikusok és a jogászok 
szoros együttműködésben érvényesítik a rendszervál-
táskor uralomra került (de nem nyíltan képviselt) köz-
filozófiát, a szociáldarwinizmust, melyben még a vesz-
tesei is hisznek. A jog tette lehetővé, kodifikálta és vé-
delmezi ezt a helyzetet, amelyben egyetlen ember írhat 

a magyar alkotmányba, de ő akkor, amikor akar, az ő 
akaratának végrehajtó gépezete a magyar országgyűlés, 
a kormány, a legfelsőbb ügyészség, azaz az erőszakszer-
vezetek, és tkp. az összes közintézmény.

A „BAROKKHOZ” hasonlóan amilyen központi fo-
galom, olyan homályos „az ALAPNYELV”

„amely gátat vet a  közönséges realitás találkozásainak, 
helyettük bonyolultabb és ritkább találkozásokat kínál, 
keskeny kötélhez hasonlóakat, kötélhez, amely tüzet fog 
ugyan, de el nem szakad.” (10)34

„nemcsak cselekvő, hanem előrelátó” (10)

„mert ő a kín” (19)

„mert ezeknek a sírás is nyelv. Az ALAPNYELVET meg 
nyilván nem beszélik, de legalább az ALAPNYELV be-
széli őket, ami azért sokat segít.” (22)

„Mindig valami mögé, mintha lennének felszabadító hát-
sók, nem kijáratok, hanem újabb és újabb belépési pon-
tok az ALAPNYELVBE. Így, hátulról akarlak, hogy ne 
tudjad eldönteni, melyikünk parazita-iker, és melyikünk 
PRIVÁT mondat” (32)

„a  HAZUGSÁG az ALAPNYELV része, tehát IGAZ” 
(33)

„az ALAPNYELV a gabona királynője” (52)

„az ALAPNYELV felfalja végre a FIDESZT” (68)

„Az ALAPNYELV” létrejötte, megalkot(ód)ása, szere-
pe a BF-ban leginkább Neil Stevenson Snow Crash c. 
regényének ötletére emlékeztet, amelyben „a  sumer 
nyelv egyfajta firmware programozási nyelvként jele-
nik meg, és BIOS-szerű hatást gyakorol az emberi agy-
törzsre.”35 Mintha „az ALAPNYELV” is egy szuper, sőt 
magyarságmegváltó szerepű programnyelv lenne – és 
ezen dolgozik a költő.

E fogalom és sok társa esetében a BF nem annyira 
a HUFK elméletének gyakorlati alkalmazása, hanem 
a folytatása. Maga is kiáltvány, elmélet. Mintha csak 
ötletelgetne „az ALAPNYELVRŐL”. Noha önértel-
mezése szerint műveli, sőt döntően alakítja. Ám mivel 
maga zárja magát szubkulturális karanténba, kétséges, 
hogy a BF komolyabb befolyást gyakorolna arra, amit 
ez a szó a köznyelvben nagyjából jelent.

A BF poétikai vezérelve közel áll Adorno esztétikájának 
egy doktrinér vonulatához, mely a közhelyet és a sé-
mát eleve negatívan, az újításokat viszont túlértékeli. 
Szerinte a műalkotások áruvá és tömegtermékké vá-
lásának korszakában az esztétikai élvezet gyakran csu-
pán a fennálló legitimációja, a status quo bebetonozá-
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sa, a fejlődés akadályozása; a „fogyasztói” élvezet nem 
a (kreatív, szubverzív) művészetet, hanem a (sematikus, 
kényelmes) giccset „élvezi”. Adorno művészetfelfogásá-
nak és esztétikájának nem az „élvezet” és a „szép” a ve-
zérfogalmai. (Akkor már inkább, ahogy Tzara mondja 
a Dada kiáltványban, „elviselhetetlen műveket kell al-
kotni”.) Magam inkább Sandy Stranger / Arthur Danto 

„művészet”-jellemzésével érzek együtt, ahol a közhely 
és a transzfiguráció balanszban vannak.

És mintha Deleuze és Guattari Anti-Ödipuszának 
(D-G) ideáljai is felsejlenének a BF-ban. Kivonja ma-
gát a tipikus neurotikus sémák uralma alól, és szkizoid 
módon szétszórja őket. Ha akar, beszáll, ha akar, kiszáll. 
Játéknak tekinti, amit a neurotikus normalitás kötele-
zőként akar ráoktrojálni. Fegyelmezhetetlen, de ma-
ga nem fegyelmez. Nincs baja azzal, hogy önmaga is 
egy összetett gépezet, mely egy összetett gépezet pará-
nyi csavarja csupán – így a gépezetrendszereket a leg-
optimálisabban tudja mindig kapcsolni, függetlenül 
az én-től, amely többnyire neurotikus csapdarendszer, 
nyavalygós melodráma. Stb. Deleuze és Guattari kon-
cepciója nagyon radikális, mélyreható és hipotetikus, 
nem mindig könnyű ellenőrizni állításaik, következ-
tetéseik érvényességét, követendő / követhető voltát.36 
Mindenesetre a D-G (és egy interjúja szerint NZM) 
számára reprezentatív Schreber Emlékirata jóval kom-
paktabb, konzisztensebb, mítosz-szerűbb, mint a BF, 
így különössége ellenére is mindenki által követhető.

Felvetődik az a probléma is, hogy a HUF és a BF 
neurotikus normalitás elleni totális pszichotikus (szki-
zoid, paranoid) háborúja mennyire lehet autentikus és 
kidolgozott, ha a BF költői énje túlságosan NARCISZ-
TIKUS. A narcizmus (NPD) ugyanis a neurózisok és 
pszichózisok konfliktusa elé visszamenekülő stratégia, 
nem kedvez az interszubjektivitás és a kommunikáció 
fejlődésének. (És sajnálatosan nem került be D-G ér-
deklődési körébe.) Pl. mert egocentrikus, önfelnagyí-
tó, privatizáló, fontoskodó, nem elég empatikus, nem 
elég dialogikus, nem elég komplex, nem elég struktu-
rált, nem elég bölcs – afféle infantilis individualizmus, 
avagy individualista infantilizmus. Autonómiája lehet 
autentikus, de heteronómiája fejletlen és ahol nem, ott 
hipokrita. Márpedig mindkettőnek erősnek kell len-
ni ahhoz, hogy az egészséges / holisztikus szemlélet-
hez eljusson a személy. De reméljük, igaza van a ba-
rokk Leibniznek (Deleuze egyik kedvencének, Vol-
taire egyik pofozógépének) hogy az összrendszer felől 
nézve minden esemény az üdvösség felé visz közelebb.

A BF költői énje hitegeti magát azzal, hogy nem-
csak alanyban-állítmányban, hanem népben-nemzet-
ben is gondolkodik, de itt is csak homályos-mitikus 
utalásokig jut: nem silabizálható ki semmiféle pozitív 
koncepció. Másrészt a mű, így vagy úgy, „olvashatat-
lan” a magyar olvasóközönség / nép / nemzet nagyjá-
ból 99%-a számára, és ez a szám kevéssé változhat az 

idők során. Egyszerű vagy más kultúrájú emberekkel 
nem áll szóba a szöveg. Előfordul, hogy ez nem hiba, 
de mint elv ALAPHIBA. A köznyelv végtelenül plasz-
tikus és minden speciális nyelv és tudás közvetítődhet 
benne. És a pop/uláris művészet is végtelenül plaszti-
kus, minden magasművészeti megjelenhet benne. Az 
értelemszerű esztétikai és művészetszociológiai ide-
ál szerint a jó legyen népszerű és a népszerű legyen jó. 
Shakespeare a csillogó példa. Az elitizmus politikailag 
(etikailag, esztétikailag, pszichológiailag, gazdaságilag, 
ismeretelméletileg, ontológiailag, eszkatológiailag stb.) 
inkorrekt. Elrekeszti az értékeket, gátolja szabad áram-
lásukat, növeli mások hátrányát, azt hiszi, ettől lesz ő az 
evolúció győztese, a sikeres példány, a surviving fittest.37

A „poszthumanizmussal” kapcsolatban igen kritikus va-
gyok. Szerintem a humanizmushoz való viszonyában 
téved a  legnagyobbakat a poszt/strukturalista, poszt-
modern stb. filozófia történelmi helyzetértékelése. Az 
ember(ek), a személy/iség jelentősége nem csökken, ha-
nem nő a strukturális meghatározottságok bonyolódá-
sával, mélyülésével, a globális összeszövődés fokozódá-
sával. Az ember(iség / az emberek) szerepe növekszik 
a földi evolúció alakulásában, és azért, mert az ember 
minden szuperszerveződés döntően meghatározó ala-
nya, még azután is, ha egy nála magasabb intelligenci-
ájú szuperszubjektum jönne létre a közreműködésével.

A modernizmuskritikának (a romantikától kezdve 
az egzisztencializmuson, a Frankfurti Iskolán, a her-
meneutikán, Foucault-n át a posztmodernig) igaza volt 
abban, hogy a modern/ista ember/iség új és új techno-
lógiáival felvértezve félisteni hatalomra tett szert, ám 
ez a félisten önző, barbár, kizsákmányoló, destruktív 
a természeti és társadalmi környezetre.

Ehhez a  titáni és ostoba antropocentrizmushoz 
azonban semmi köze humanizmusnak, mely Giorda-
no Brunótól Ludwig Feuerbachon, Albert Einsteinen 
át Erich Frommig az emberi minőség komplex fejlő-
dését, érzékenységei, intelligenciái, képességei kibon-
takoztatását, harmóniáját tartja kiemelten fontosnak 
egyéni és közösségi szinten is. Az emberi minőség ép-
pen azért kezeskedik, hogy az ember félisteni hatalma 
ne idióta és pusztító legyen, mint ma is.

Az átfogó modernizmuskritika ugyanis beleveszett 
a „BAROKK” örvénybe, nem volt foganatja, humánér-
telmiségi önhőstörténet maradt. A túlfeszített moder-
nizáció korszaka (amúgy a klasszikus és neoavantgárd 
korszaka is) ugyanis egyáltalán nem ért véget, sőt. Az 
indusztriálisból a posztindusztriálisba váltás (a poszt-
modern korszaka) csak még fejlettebbé tette az ember/
iség önző, barbár, kizsákmányoló, destruktív hatását 
a természeti és társadalmi környezetre. Az energiafel-
használás, a gazdaságinövekedés-elvűség, a környezet-
károsítás, a népesség (sőt a váltás óta az esélyegyenlőt-
lenség) stb. töretlenül nő, kezd „apokaliptikusba” vál-
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tani, de a „felelős” zombik „fenntartható fejlődésnek” 
mondják a fenntarthatatlan zombiexpanziót, a földi 
éden totális disztópiává pusztítását.

Miközben (miután) a  poszt/strukturalista filozó-
fia a modernitás kultúrtörténeti alapfolyamataként az 
ember általános decentrálódását ismeri fel, sőt üdvözli 
(Kopernikusszal az ember kikerül a világegyetem kö-
zéppontjából; Darwinnal kikerül a  teremtés koroná-
ja / a fejlődés netovábbja szerepből; Freuddal kiderül, 
hogy „az ember még a saját házában sem úr”, hiszen 
tudattalanja éppúgy irányítja, mint tudata; a  struk-
turalizmussal kiderül, hogy sokkal inkább a struktú-
rák irányítják az embert, mint fordítva), aközben (az-
után) a korlátolt egoizmus vallása, a korlátlan kapita-
lizmus / hatalmi monopolizmus hódít odakinn. De 
ezzel párhuzamosan erősödnek a felvilágosult, huma-
nista és baloldali erők is, sőt át is veszik a hatalmat az 
1960-as-70-es években, amikor Nyugat és Kelet min-
denekelőtt a  jóléti-szociáldemokrata értékekben ver-
seng egymással. A humán érdeklődés és értelmiség sze-
repe ekkor a legjelentősebb.

Nagyjából 1980-tól azonban ismét a régi (szo ciál dar-
wi nis ta, „filozófiailag” egyenlőség-testvériség-ellenes) 
monopolkapitalizmus kezd elharapódzni világszerte 
(a skandináv és hasonló jóléti, szociáldemokrata orszá-
gokat kivéve), vagy a monopolfeudalizmus (ahol gyen-
ge volt, vagy nem volt polgárosodás, pl. posztszovjet 
régió). Miközben az elmúlt 40 évnek kevés látványo-
sabb eseménye van, mint a vagyoni-jövedelmi különb-
ségek meredek, permanens, csillagászati növekedése, 
globális szinten. Ennek következtében a szabad idő és 
szabad pénz nélküli bérmunkástömegek zombisodása, 
életnívójának, kulturális szintjének radikális redukció-
ja szépen kiegészíti azoknak a zombiságát, akik egész 
hívságos életüket a hatalomszerzés egyre unalmasabb 
diskurzusaiban töltik, és olyan szürke kis igénytelen 
tahók, amilyen gőgösek attól, hogy mennyi zombi 
irigyli őket és szolgál nekik. Különleges fintora a tör-
ténelemnek, hogy ahogy a hagyományos baloldali kri-
tikák nagy mumusa újra megjelenik a színen (és prak-
tikái hájtekebbek, mint valaha, monopolizmusát egy-

re sikeresebben építi bele az egyre áttekinthetetlenebb 
intézményi-diskurzív bonyodalomba), úgy tűnik el 
a hagyományos baloldali, emancipatorikus, egalitári-
us, demokratikus, humanista kritika. És lesz posztmo-
dernné, kapitalizmuskonformmá, szocializmusellenes-
sé, anti-, poszt- és transzhumanistává, a legújabb elit 
trendek kitalálójává és követőjévé. Jól fizetett, belter-
jes professzionalizmussá, amelynek nem dolga „nagy 
elbeszéléseket”, még kevésbé utópiákat gyártani az 
emberiség üdvére, sőt, az hiba, mert univerzalisztikus, 

„vagyis” „totalitárius” dolog lenne.
Ld. a posztmodern korszak jövő-fikcióinál, iroda-

lomban, filmben egyaránt, úgyszólván tilos az utópia 
(jó kimeneteleket elképzelni, kikísérletezni), és kötele-
ző a disztópia (rossz kimeneteleket elképzelni, kikísér-
letezni). Amilyen rémisztően szélsőséges ez az arány-
talanság, akkora logikai, nyelvhelyességi, pszichológi-
ai, teleológiai, sőt teológiai nonszensz.38 Nemcsak a jö-
vő, de még a múlt és a jelen leírása is prófétikus. Amit 
gondolok, képzelek a dolgok menetéről, annak meg-
felelően viselkedem és cselekszem, azt a világot, szto-
rit dolgozom ki, teljesítem be.

A BF (sem a HUF) nem elég tagolt és jólformált 
ahhoz, hogy „messiási” zárlatát komolyan vehetnénk. 
Anarchisztikus poétikája csak fokozza azt a  valósze-
rűtlen disztópiát, amivé Mo. politikai valósága és dis-
kurzusai lettek. Elitista poétikája csak fokozza a kom-
munikációképtelenséget, amely a magyar társadalom 
különböző csoportjai között egyre mélyül. A BF igen 
messze van a HUF ama célkitűzésétől, hogy a  „ma-
gyar” „nacionalista” „mítoszokat”, „ideológiákat” „át-
hangolja”, és „a jövőre vonatkozó sejtések feletti mo-
nopóliumot birtokba vegye”.   

J E G Y Z E T E K

 1 A továbbiakban: NZM és BF.
 2 A BF feltűnő „eszköze”, hogy bizonyos szavakat 

következetesen csupa nagy betűvel ír. Az eljárás 
logikája, hatása emlékeztet arra az allegorikus 
szimbolizmuséra, amely a századfordulón volt 
divatos (ld. pl. Adynál), és amely nagy kezdő-
betűvel írt bizonyos szavakat, afféle kvázi-mi-
tikus lényekké téve őket. – A csupa nagybetű 
ugyanakkor a KIABÁLÁST is konnotálja (az in-
ternetes írásbeli kommunikációban gyakori ki-

fejezetten e funkcióban). – Az „alapnyelv” NZM 
saját kifejezése. Még szó lesz róla.

 3 A költői én – erre több helyen utal – vedlik. (Kí-
gyó?) Mintha a vedlés lenne számára a fejlő-
dés alapformája. Másfelől Újpesten lakik, ko-
rábban Nyárádon (Győr megye), és talán Pápá-
ra járt középiskolába. Nem nézek utána, hogy 
stimmel-e NZM-ra. (A hivatásos irodalomértel-
mezők többsége műcentrikus, ezért ezt nem is 
tartja lényegesnek.)

 4 A Zoliknál felvetődik, hogy a Szerző középső ne-
vével azonos, tehát alteregószerű kapcsolat is 
lehet, de a konkrét Zolik mindig az E/1-től vi-
lágosan független személyek.

 5 Utalás a híres dadaista vers-előállítási techni-
kára a Dada kiáltványból: „Vegyetek újságot. 
Vegyetek ollót. Válasszatok ki az újságban egy 
olyan hosszú cikket, amilyen hosszúnak a köl-
teményt szánjátok. Vágjátok ki a cikket. Gondo-
san vágjátok ki belőle a cikk szavait és az ösz-

Farkas Zsolt 1964-ben született Bonyhádon. 1989 óta 
jelennek meg irodalom-, művészet-, társadalomtudomá-
nyi, -elméleti, -kritikai írásai. 1997-től 2002-ig a Szegedi 
Egyetemen, 2002-től a Miskolci Egyetemen tanít. Leg-
utóbbi tanulmány- és esszékötetét (Szia) 2013-ban adta 
ki a Kalligram Kiadó.
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szest tegyétek bele egy zacskóba. Gyengéden 
rázzátok össze. Egymás után húzzátok ki a sza-
vakat és olyan sorrendbe rakjátok le, amilyen-
ben előjöttek. Lelkiismeretesen másoljátok le 
őket. A költemény rátok fog hasonlítani. Íme 
végletesen eredeti és elbűvölő érzékenységű 
íróvá váltatok.” Még a Szürrealista kiáltványba 
is bekerült a részben hasonló szellemiségű „au-
tomatikus írás” technikája, ahol a fő instrukció, 
hogy írjál, írjál, ami csak eszedbe jut, de ami-
kor észreveszed, hogy értelmes szöveget írsz, 
akkor emeld fel a tollad, írj egy l betűt és foly-
tasd a hablatyolást. – Kísért Kassák is (idéze-
tek is felbukkannak tőle a BF-ban), a született 
munkás-paraszt, akinek mesebeli vágya, hogy 
művész legyen, bátor, nem zavarja, hogy meny-
nyire erőltetett, mesterkélt, művi, művészietlen. 
A fő technika: dadaizmus. Amely gépiesen ge-
nerálja a tűnékeny jelentéseket, amiként (nem 
gépiesen) a nagy művészet is. A Dada gépie-
sen csúfot űz az ideologikus és a közhelyes be-
szédből is, amire az ideologikus és közhelyes 
embernek a legnagyobb szüksége van, ha mű-
vészi ambíciói vannak. Persze önképe szerint jó-
val több, mint puszta dadaizmus.

 6 A közhely transzfigurációja egy Muriel Spark-
regény egy szereplője (Sandy Stranger) művé-
szetelméleti könyvének címe, amit egy valós 
amerikai filozófus-esztéta (Arthur Danto) át-
vett saját hasonló tárgyú műve címéül. Az egyik 
legtömörebb, legáltalánosabb és legpontosabb 
művészet-definíció.

 7 Ami abban is megnyilvánult, hogy nem írt ha-
gyományos fikciót – ami messze a legnemzet-
közibb műfaj.

 8 Továbbá olyasmi, amit Roger Kimball „tenured 
radical”-nak nevezett.

 9 Hogy ti. a romantikusok nem „szimbolikus” mó-
don alkotnak, mint a nagy művészek, pl. ő, ha-
nem „allegorikus” módon, vagyis előre kész van 
egy tézis, és annak a demonstrálására konstru-
álják meg a művet. – Persze Goethe romantika-
képe igencsak ellenségesen szelektív. A roman-
tika igen sokrétű és átható történelmi áramlat, 
nagyon sokféle koncepciója lehetséges. Inkább 
az adott embert jellemzi, mit lát meg benne és 
mit nem. – Lukács és az avantgardizmus eseté-
ben is nagyon hasonlók mondhatók.

 10 Heideggert pl. gazdaságtalan olvasni; a legele-
mibb narcisztikus aszimmetria feloldhatatlan: 
eleve rengeteg munkát követel tőled a legele-
mibb dolgai megértéséhez is, és annyit nem ér. 
Azt el lehet mondani rövidebben is, szebben is, 
érthetőbben, használhatóbban, stb. Kár, mert 
néha fontos dolgokat is pedzeget. – A potenci-
ális közvetítőket viszont azonnal bevonja a her-
metikus diskurzusba, kultuszba. Ahogy, már el-
felejtettem, ki (talán Tertullianus?), gúnyolja az 

eleusziszi misztérium sznobjait: mindig hosz-
szan ígérgetnek a beavatandóknak, mekkora 
titkok birtokába fognak jutni, és mindig las-
san adagolják nekik, és mindig annyira ki van-
nak éheztetve a nagy titokra, hogy aztán a leg-
közönségesebb banalitásokat, vagy a legértel-
metlenebb beszédeket is epifániaként élik át.

 11 Pl. „Régen szörnyű viharok kínozták az embere-
ket, / a túlélők majmokká változtak. De nem ők 
élnek / Budapesten, hanem terrorista ZSIDÓK, 
akik / gumilövedékkel vakítanak meg, hogy 
ne lássam / a HAZUGSÁGOT a lágyan olvadó 
szeptemberben.” (14). „Hogyan lehet a ZSIDÓ-
SÁG térhódítása / ellen védekezni az IRODA-
LOMBAN? / Hát nehezen. Mert a ZSIDÓ a HA-
ZUGSÁG, / a megtévesztés, a mimikri népe. // 
Birtokba vették a nyelvünket, és már a NÉP- / 
dalban is ők laknak, ahogy minden / félrecsú-
szott nyakkendőmben / és elvétett szavamban 
is.” (20) Stb.

 12 Az a vélelem, hogy ezek nem a BF költői énjé-
nek, avagy NZM-nak saját hangja / vélemé-
nye, az éppenséggel argumentálható a mű-
ből magából, de csak azon az általánosságfo-
kon, hogy elmosódnak és gyakran jelzetlenek, 
szituálatlanok a beszélők. E vélelem sokkal in-
kább az intézményes kontextus (az „artworld”, 
Arthur Danto terminusával) ismerete alap-
ján valószínűsíthető, NZM nézeteinek, műve-
inek, fórumainak, fogadtatásának stb. isme-
rete alapján. Ezen a ponton kétszeresen kri-
tikus vagyok. Mert itt nemcsak arról van szó, 
hogy a normál (nem szuperbennfentes) olva-
sót teljesen megtéveszti a szöveg, hanem arról 
is, hogy a szerző valóban nem épít fel kritikai 
rendszert e beszélő(k) szituálására. (Legalább-
is én – professzionálisnak mondható olvasó – 
nem látok ilyet.) Egy tisztán műcentrikus kö-
zelítéssel lehetne argumentálni amellett, hogy 
az antiszemita szövegekkel vagy a HAZUGSÁG 
apológiájával, a mű konklúziójával kapcsolat-
ban nem építi fel a távolságtartás formális, po-
étikai rendszerét. Miközben a BF számos ön-
életrajzi utalása formálisan bizonytalanná te-
szi a szerző (NZM) és a műben beszélő költői én 
távolságát. (Szemben klasszikus modern elbe-
szélő művekkel, amelyeknél egyértelmű, hogy 
az elbeszélő fiktív alak, és bármily implicitek is, 
felmutathatók a műnek az elbeszélővel kapcso-
latos kritikai távolságának jelei.)

 13 „A cinizmus kettészakadt tudat, amely tragi-
kusan, intenzíven és szenvedélyesen éli meg 
saját botrányát; ám az irónia, amelynek csak 
a mások botrányával van dolga, és amely szi-
lárdan ragaszkodik a saját igazságához, a sa-
ját vonatkoztatási rendszeréhez, az irónia nem 
ismeri a kettészakítottság tragédiáját; ő nem 
fog habozni, ha gyalázattal kerül szembe, és 

nem fogja hagyni, hogy az abszurd megin-
gassa! Játékos szupertudatosságának az a dol-
ga, hogy a konformizmus színlelésével rava-
szul megtérítse az ellentmondást nem tűrő bu-
taságot és a nevetséges fellengzősséget.” Stb. 
(Jankélévitch: Az irónia. Ez sokkal lényegibb kö-
zelítés, mint Paul de Man víziója, ahol az irónia 
végül a hiperreflexió tébolya, mely azzal fenye-
get, hogy mindent „bevon szívóörvényébe”.)

 14 Vö. amit Bán Zoltán András Pannon pestis c. 
opusa (amely többek közt BF-paródia, egyik 
szereplőjét NZM-nak hívják) kapcsán írtam 
a szerzőnek: „ez kicsit olyan, mint a naplemen-
te, hogy az irodalom és a művészet persze na-
gyon is segít egyáltalán észrevenni, ugyanakkor 
überolni nem tudja a valóságot (bizonyos mű-
fajokban). Hatékony-e pamfletet írni egy olyan 
valóságról, amely minden eddigi irodalmi-mű-
vészeti pamfletet kenterbe vert?”

 15 A „szubjektív kontextus” és viszony természete-
sen a legintelligensebb, félisteni lény értékíté-
lete, a létező legáltalánosabb / legfontosabb 
szempontokból. Eleve csak szubjektumok vé-
geznek ismeretszerző tevékenységet. Minden 
objektív eljárást szubjektumok találtak ki és 
működtetnek. A szubjektivitást a kényszeres 
csalással, a minden kritériumot megelőző „ön-
maga” iránti elfogultsággal azonosító „objekti-
vizmus” pedig a legcinikusabb voluntarizmus 
intézményi-hatalmi stratégiája.

 16 Görög apo- ’el-, le-’ kalüpszisz ’takarás, leplezés’, 
vö. dis-cover, Ent-deckung, re-velatio és a héber 
galah szó is hasonló jelentésszerkezetű. Hogy 
hogy lett az emberiség evilági megváltása után 
siralomvölggyé a földi lét, és hogy lett a ’revelá-
ció’ jelentésű szóból ’pusztító kataklizma’ jelen-
tésű szó, az „a” kereszténység nagy bűvészmu-
tatványai közé tartozik. (Feuerbach után sza-
badon: mivel elhitték a múltra vonatkozó ha-
misságaikat (mindenekelőtt „a” „csodákat”), ha-
misnak bizonyultak az ebből fakadó („csodás”) 
várakozásaik is. A csoda: ez a fantasztikus világ. 
Amit nem csodál az, aki szerint a csoda e (ször-
nyű, unalmas, romlott stb.) világ felfüggesztő-
dése.)

 17 Ld. 53-54. oldal, ahol az ULTRÁK éjszaka a busz-
megállóban állók, a rendőrök és a költői én és 
társasága szeme láttára hosszasan ütik-verik-
rúgják a ROVARARCÚ KURVÁT, aki még buzdít-
ja is őket. „Addig verték, amíg beszart. De ezt is 
szerette, és egyre többet szart, ahogy egyre töb-
bet verték, mert a SZÉKLET IGAZ. Verték, verték 
és lábukkal rúgták, de aztán már nem tudták 
verni, mert beborította őket IGAZÁVAL. Az éj-
szakai busz megállóját, az utasokat, a rendőrö-
ket, minket, aztán az egész Nyugatit.”

 18 Meg a szonett, „mely nem tűri a HAZUGSÁGOT” 
(20) – noha e mondat igazságát megkérdő-
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jelezi, hogy elvileg egy szonettben hangzik 
el (legalábbis 2x4 + 2x3 sorba van tördelve), 
amely azonban gyakorlatilag nem jambikus és 
nincsenek benne rímek, vagyis nem szonett. 
Vö. „A HAZUGSÁG az ALAPNYELV része, tehát 
IGAZ.” (33) Vö. „Kiélesedett érzékeim eligazíta-
nak a HAZUGSÁG útvesztőiben, hiszen, ha züm-
mögést hallok balra, ha onanizálok, jobbra for-
dulok. Fele-fele arányban mindig igazam van. 
Tévedhetetlen ALAPNYELVEM egyaránt nyal, és 
Kantban is eligazít.” (60) Ismét csak az alapfo-
galmak szétzilálása és összekuszálása.

 19 Vö. a már említett Behódolás esetét. Különösen 
erős ironikus effektus, hogy az elbeszélő sok te-
kintetben hasonló Houellebecq más könyveinek 
elbeszélőihez (pl. cinikus, enervált, értelmisé-
gi, önös, ambíciótlan, de őszintébb, kevésbé hi-
pokrita, mint az átlag, a nők, szex a legerősebb 
impulzus stb.), amelyek nyilvánvalóan többé-
kevésbé alteregó-szerűek (de természetesen 
alapvetően fiktívek). Pl. az elbeszélő-főszerep-
lő behódolásában (iszlamizálásában) egy jelen-
tős tényező, hogy látja a már iszlamizált Rediger 
családját: a szuperül sütő-főző, kedves 40-es fe-
leségét, a feszes fenekű 14 éves feleségét stb. – 
ami a magányos és szexuálisan / nőkapcsola-
taiban frusztrált tudósnak a legimponálóbb.

 20 A magyar szélsőjobb és sovinizmus domináns 
„mitikus” toposzai (a magyarok nyilaitól ments 
meg, Uram, 48-asság, passzív rezisztencia, Eu-
rópa-védőbástya, örök vesztes, Trianon, lukas 
zászló, mártírkodó idegengyűlölet, tartalmat-
lan felsőbbrendűségi komplexus, tájékozatlan 
narcisztikus gőg stb.) sehol sem szerveződnek 
a szó eredeti, narratív értelmében vett mítosz-
szá, sehol sem érik el ennek komplexitásfokát. 
(A magyar irodalom 19. századi megszületése 
előtt a magyar elbeszélő hagyomány minde-
nekelőtt néhány egyszerű helyi anekdotát je-
lent.) Inkább a „mítosz” szó ’hamis közhiede-
lem’ jelentésű használati módjáról van szó. – 
A hungarofuturizmusnak talán előbb tisztáz-
nia kellene ezeket a narratív mítoszokat, hogy 
képes legyen folytatni, eltéríteni, átírni stb. őket.

 21 Vö. még Walter Benjamin: A történelem fogal-
máról, amely szerint történelem ott és akkor 
lesz, ahol és amikor a jelen folytat egy régi tör-
ténetet. Attól, hogy valami megtörtént, még 
nem lesz történelem. A múlt és a jelen egy-
másra találása eleveníti meg mindkettőt. Ha 
a jelen nem kerül intenzív kapcsolatba sem-
miféle múlttal, akkor a történet / történelem 
nem folytatódik; csupán események összefüg-
géstelen sora. A mindenkori jelen egyfajta mes-
siási helyzetben van: bármely múltat megvált-
hat kínzó ki- és beteljesületlenségétől. A tör-
ténelmi fordulat radikális lépés a katasztrófa 
vagy a hepiend felé. „Csak a megváltott embe-

riség kapja örökbe az egész múltját.” Hasonló-
kat mondhatnánk interkulturális kontextusban 
is. Vö. Benjamin szerint a klasszikus mű fordí-
tásai, miközben másolni igyekeznek, kiteljesí-
tik az eredetit. Az eredeti csak egy cserépdarab, 
a fordítások egészítik ki korsóvá.

 22 Annál kevésbé „kisajátításukkal” és „a jövőre vo-
natkozó sejtések feletti monopólium birtokba 
vételével”. – Most monopolhatalom akar len-
ni, vagy a szegény magyar népet gazdagítani?

 23 Vö. a létező szociáldemokráciák azért jólétiek, 
mert (nagyjából) össznépi projektek. Bizonyos 
minimumokat mindenki őszintén, értelmesen, 
becsületesen betart, az élet minden területén: 
parlament, piac, iskola stb., nem a korrupció 
a „természetes”, a „siker záloga” stb. Nem tudom, 
hogy az eredetnarratíváiknak vagy nemzeti mí-
toszaiknak mennyi köze van ahhoz, hogy ez az 
össznépi minimum és a jól működő ország va-
lamelyest megvalósul.

 24 A magyar történelem zömmel ilyesmiben idő-
zött, így a politikai aktivitások és passzivitá-
sok, az úrhatnámság és szolgalelkűség sajátos 
és makacs beidegződés-rendszereit hozta lét-
re, ahol az emberek „ontológiai” megkülönböz-
tetése természetes (a fasizmus legáltalánosabb 
meghatározása), vannak felsőbb- és alsóbb-
rendű emberek, a többség nem szokott hozzá, 
hogy beleszóljon a saját sorsába, azt mindig 

„föntről” határozzák meg. A hierarchia soklép-
csős és a fő érdekességnek számít: minden szin-
ten akadályozza a termékeny kooperációt, az 
eredetiség, a kultúra kivirágzását. Az évszáza-
dos szociálpszichológiai típushelyzetek, úgy lát-
szik, nem múlnak ki egyik pillanatról a másik-
ra, sőt, a kommunizmus és szocializmus szisz-
tematikus és alapos átrendezései után is visz-
szarendeződött ez a feudális szcenárió, forma-
lista hierarchizmus, gőgös műveletlenség, kul-
turális pangás, kollektív elfojtási rendszer min-
den szinten.

 25 Értsd: aki Mo.-n le tudta darálni az összes ellen-
felét, az – ki, ha ő nem – ledarálja a magya-
rok összes ellenfelét is. Az, hogy OV naciona-
lizmusa mennyire eszköze csupán önérvénye-
sítésének, jól példázza, hogy a 90-es években 
radikál-liberális pozícióból váltott „nemzeti”-

„konzervatívba”, mivel ettől remélte a legtöbb 
szavazatot.

 26 A nem nyilvános, de 180 fős pártkongresszuson. 
Persze minden más lett volna, ha a nagy át-
alakításokra, a felemelő feladatokra szabato-
sabb és átgondoltabb programot kínált volna. 
És még inkább más lett volna minden, ha a má-
sodik ciklusban tényleg sikerült volna valami 
komolyat megvalósítani. És minden más lett 
volna, ha Gyurcsány nem az elsők között lett 
volna a köztulajdon bennfentes privatizációjá-

ban, elitista-antidemokratikus, jogállami, feu-
dálkapitalista kisíbolásában.

 27 Létezik persze a „kegyes hazugság” elmélete is, 
melyet rengetegen elfogadnak, és amely sze-
rint bizonyos esetekben legitim, sőt kívánatos 
a hazugság. Ugyanakkor ez a legritkábban je-
lent általános hazugság-pártiságot. (Vö. még: 
Platón Az államban szükségesnek tartja a mí-
toszt is a közösség összetartó erejének meg-
alapozásához, azazhogy mindenki fátumnak 
tekintse társadalmi helyzetét. A Szép új világ 
kritikája nem utolsó sorban erre vonatkozik.)

 28 Különösen az érték-univerzálék szisztematikus 
szembeállítását imádják tömegek. Különö-
sen az etikai jó jár rosszul. Pl. közkedvelt to-
posz a „zseniális” művész / tudós / politikus, aki 
mindazonáltal totál amorális. (Sőt, a politikus 
esetében szinte „értelemszerű” az összekapcso-
lás amorális és „zseniális” között.) Ilyen kom-
binációk, feszültségek, kontaminációk, am-
bivalenciák természetesen bőven vannak, de 
az érték-univerzálék logikailag nem állhatnak 
szemben egymással.

 29 Persze létezik olyan személyiség vagy attitűd, 
amely számára ezek tkp. vágyottak és nem 
elutasítottak. Ma az egyik legsúlyosabb pszi-
chológiai népbetegség a (szubjektum számá-
ra) rosszra fixált figyelemszerkezet (neurotikus, 
paranoid, perverz formái is vannak). A másik 
(etikai) népbetegség a mikrodiskurzusokra fi-
xált figyelem mint menekülés a nagyobb össze-
függések megértésétől. Mindezekről ld. Erich 
Fromm munkáit.

 30 Ami csak úgy lehetséges, hogy a magyarok több-
sége „természetesnek” tartja a korrupciót, mert 
(nyíltan vagy titokban) szociáldarwinista, és 
nem demokrata. Azt hiszi és terjeszti, hogy „az 
ember”, „a világ” már csak ilyen, önző, korrum-
pálható és kész; a demokrácia, a szabadság–
egyenlőség–testvériség csak egy szép(elgő) 
álom. „Mindig is” voltak és lesznek a kiváló (sze-
rencsés / szemét stb.) kevesek és a többé-ke-
vésbé vesztes többség. Ha igazságtalan, ha nem, 
ilyen az élet, Darwin is megmondta. – A Fi-
desz képviseli ezt tisztán, és azért nincs ellenzék, 
mert se ezt, se az ellenkezőjét nem képviselték 
elég radikálisan és elég sokan. A döntéshozói-
véleményirányítói-intézménymenedzseri réteg 
pártállástól függetlenül és minden kormányzat 
alatt jól keresett, ma is. Sokan sajnálják, kriti-
zálják a közállapotok lezüllését, de rendszervál-
tás egész antidemokratikus folyamata az ő asz-
szisztálásukkal ment és megy végbe.

 31 Ahol mindenekelőtt „a pénz beszél”, ott minden-
ki kutya és ugat, a pénz pedig annyit tud mon-
dani, hogy Orbán Viktornak, Csányi Sándor-
nak, Mészáros Lőrincnek csillió-billió-mindent, 
a magyar dolgozók / munkavállalók / emberek 
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80 %-ának és családtagjaiknak pedig ne legyen 
soha megtakarítása. És ahol mindenki ugat, ott 
az értelmes, igaz, jó szövegek, emberek, világok 
nem játszanak, sőt menekülnek.

 32 A Post-Truth Politics nagyjai: Bush, Trump, Putyin, 
Erdogan, Orbán és számtalan társuk az USA-
ban, a posztszovjet régióban, Latin-Amerikában, 
az iszlám világban, Afrikában. Jellegzetes ese-
tei az amerikai elnökjelölti „viták”, ahol a vitának, 
beszélgetésnek, tárgyszerűségnek nyoma sincs, 
csak egymás mellett elbeszélő, szakértői stáb-
juk által beidomított automaták gyalázzák egy-
mást. Jellegzetes esetei a magyar parlamenti 
diszkussziók is, pl. OV-től megkérdezik, hogy 
a mindenkor bevallott havi képviselői kereseté-
ből hogyan telik hetente akár több magánrepü-
lőútra Eurázsia különböző városaiba, és a „válasz” 
a legcsekélyebb mértékben sem érinti a kérdés 
által felvetetteket (és a képviselők többsége el-
fogadja). – A 9/11 Truth Movement számta-
lan problémára hívta fel a figyelmet a 9/11-
es események kapcsán, amiket Disinfo Warral 
tesznek felismerhetetlenné, ill. diszkvalifikálnak 

„a normalitás” köréből az „összeesküvés-elmélet” 
varázsige révén. Miközben a NIST 9/11 Bizott-
ság Jelentése az eseményekről: a felvilágosodás 
megcsúfolása, egy magát szupertudományos-
nak feltüntető, gagyin pszeudo-tudományos, 
elfogult mellébeszélés.

 33 Vö. Heidegger, Freiburger Studentenzeitung 
1932. november 10: „A német nép választá-
sokra hívatott a Führer által; de a Führer nem 
kér semmit a néptől. Hanem a legszabadabb 
választás legközvetlenebb lehetőségét nyújtja 
neki: vagy akarja az egész nép önnön Daseinjét, 
vagy nem… Ez a választás egyszerűen nem 
hasonlítható a korábbi választásokhoz. Külön-
leges minősége a meghozandó döntés egysze-
rű nagyságában áll… E végső döntés túlnyú-
lik népünk Daseinjének legvégső határain… 
A választás, amelyet most tesz a német nép – 
kimenetelétől függetlenül –, már a nemzeti-
szocialista állam német valóságának megjele-
nése és az iránta való legerőteljesebb tanúság-
tétel. A nép önmagáért érzett felelősségének 
akarása azt akarja, hogy minden nép megtalál-
ja elrendeltetésének nagyságát és igazságát… 
A Führer ráébredt erre az egész népben lakozó 
akaratra és egyetlen döntéssé forrasztotta össze.”

 34 Ismét csak az „ösztönös” elitizmus: miért nem 
olyan az ALAPNYELV, hogy mindenki számá-
ra elhozza, „közönségessé” teszi az autentikus, 
intenzív kapcsolatot? Tényleg annál jobban ér-
zi magát, minél ritkább a kincse, minél inkább 

nincs a többieknek? Miért „keskeny kötelet”, és 
nem a létező legnagyobb sávszélességű kap-
csolatot kínálja? Mert narcisztikus exkluzivista 
szentimentalizmus?

 35 „Enki istenség pedig írt egy ellenprogramot, 
a ’nam-sub’-ot, melynek eredményeképp az 
emberek elkezdtek különböző nyelven beszél-
ni (hasonlóan a Bábel tornyához). A regény tör-
ténete vegyíti a sumer mitológiákat a poszt-
modern cyberpunk jellegekkel, és több kriti-
kus szerint Stephenson ki is figurázza a zsánert.” 
(Wikipedia) A Snow Crash-ben a nyelv program. 
Ez kompatibilis az amúgy ellenteóriáknak szá-
mító „Sapir–Whorf hipotézissel” is (mely szerint 
az anyanyelv meghatározza a világszemléletet, 
gondolkodást, viselkedést és az anyanyelvek 
különbségei világszemléleti, gondolkodásbeli 
különbségeket is jelentenek), valamint Choms-
ky elméletével is (mely szerint a nyelv biológiai-
lag előprogramozott, egy univerzális mélystruk-
túrát alkot, amihez képest az egyes nyelvek kü-
lönbségei csak felszíniek, ennek struktúrái eg-
zaktan átalakíthatók a mélystruktúra eleme-
ivé). Szintén e programnyelv-szerűségre utal 
a (poszt)strukturalista bon mot, miszerint „nem 
te beszéled a nyelvet, hanem a nyelv beszél té-
ged”. De általánosságban a 20. századi filozó-
fia „nyelvi fordulatának” legkülönfélébb képvi-
selői is nagyon szigorú korrelációt állítanak fel 
nyelv és gondolkodás között: Nietzsche, Witt-
genstein, Heidegger, Gadamer, Lacan, Barthes, 
Derrida stb. De náluk igen hangsúlyos, hogy 
a nyelv és a nyelvi szuperstruktúrák oly masz-
szívak, hogy beszélői csak egészen minimális 
változásokat képesek benne előidézni. Ez nem 
kompatibilis a BF költői énjének demiurgikus 
önképével, miszerint ő az „ALAPNYELV” forra-
dalmi átalakításán munkálkodik.

 36 Némely esetben túlságosan költőien szerkesztet-
tek, ill. történelmileg nem igazak (így pl. a „bi-
rodalmi” / „nomád” oppozíció esetében, mint 
ezt másutt kifejtettem). Hasonlónak tűnik „je-
lentéselméletük”, mely szerint ha a vágy vir-
tuális struktúrákba, szimbolikus rendszerekbe, 
fantáziákba, reprezentációs modellekbe transz-
ponálódik, akkor nem képes hatni a valóságra. 
Szerintük „csak a vágy van és a társadalmi”, és 

„a vágy közvetlenül jelenik meg a társadalmi-
ban”. Ez kb. olyan, mint kvantummechanikai-
lag leírni egy négyütemű robbanómotort. D-G-
nak hatalmasan igaza van abban, hogy az Én 
szerepe mérhetetlenül és ostobán van eltúloz-
va az emberi társadalmak sokaságánál. Ám az 
egyes emberek integritását és potenciális in-

telligenciáját sem lehet eléggé eltúlozni. Az 
interszubjektivitás és kommunikáció D-G által 
vizionált „szkizoid” feldúsulása, ahol a folyama-
tok nagy része nem az Én-ek engedélyével zaj-
lik, egyáltalán nem szükségképpen kell jelentse 
a szubjektum disszolúcióját. Ellenkezőleg, tudo-
másul kell venni, hogy az egyes ember belátha-
tatlanul bonyolult univerzum, ennek megfelelő 
félisteni képességekkel, melyek szintúgy nem 
bontakoztak ki az emberi társadalmak többsé-
génél, a neurotikus elfojtás-elnyomás rendsze-
reiben.

 37 Az evolúció azonban nem a partikuláris lények 
kiszorítósdija, ahol ha nem te nyomod le őt, ak-
kor ő nyom le téged, vagy más mindkettőtöket, 
mint a szociáldarwinizmus hirdeti. Az evolú-
ció új és új és egyre komplexebb lények loká-
lis és globális összeszövődésének, szimbiózi-
sának, kölcsönös függőségének exponenciá-
lis mélyülése, növekedése. Bármely partikulá-
ris lény túlélése csakis a környezete túlélésének, 
végső soron az egész lény, a teljes bioszféra túl-
élésének a függvénye. Az egészséges személy 
cselekvéseinek alanya ennek megfelelően fe-
lerészt az XY személy, felerészt az egész lény 
kell legyen, a nooszférával megfejelt bioszfé-
ra, a földi (a tengeri, a művészeti, a tudomá-
nyos, a szerelmi, az eleven) ÉLET. Különösen ma, 
amikor kényszeres és korlátolt ego-zombik ve-
szélyeztetik. Az egyetemes érdekeket képviselő 
politika tehát az emberi minőséget, mindenkiét, 
az önművelést, a kreatív munkát és szabadidőt 
perdöntően fontosnak, az általános jólét, a ma-
gas életnívó fő paraméterének tartja (vagyis hu-
manista és szociáldemokrata). Az egészséges 
személyek és közösségük nem veszélyeztetik 
környezetüket. Rájöttek, hogy végtelen számú 
egyéni és közösségi érdek van, amely nem sérti 
más egyének és közösségek érdekeit. Az egész-
séges személy játékos, a beteg háborús. „A já-
ték mindent tud, amiért háborúkat üzemeltet-
nek, egyet kivéve: a háborúban kötelező a bűn, 
a játékban tilos.”

 38 NB. a jó fiktív történet igazságokat juttat érvényre, 
és a rossz valós történet hazugságokat. (A ’valós’ 
és az ’igaz’ egyáltalán nem szinonímok; ahogy 
a ’fiktív és a ’hamis’ sem. A fikciók leginkább 
a ’valós’-sal kapcsolatos propozíciók, az ’igaz’ 
pedig a ’valós’-sal kapcsolatos propozíciók ér-
tékelése.) – A jó / rossz (és a többi nagy) op-
pozíció határmezsgyéje persze igencsak kalan-
dos és kísérteties zóna, de csak egy rész a nagy 
egészből, ahol tiszta esetek sokasága orientál.

  


