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szokásait, és ezzel nem vágott egybe a kis 

lakásból áradó csend. Feltörte az ajtót, de akkor 

Laci már több napja halott volt. A gyászhír hal-

latán elszörnyedtem érzéketlen felszínessége-

men, ahogy az utolsó találkozásunk alkalmával 

reagáltam a szavaira. De az élet szempontjá-

ból őt is léhasággal vádoltam, hiszen nyilván-

való, hogy az alatt a rövid idő alatt, amíg „itt” 

vagyunk, végére kell járnunk a létbe tartottsá-

gunk mélyebb okainak. Ámbár tudom, van olyan 

erejű depresszió, ami meghaladja az emberileg 

elviselhető mértéket. Meg kellett halnia úti-

társamnak ahhoz, hogy ráébredjek: szerettem. 

De az szintén tudatosult, hogy nem vagyok 

képes mély, önfeláldozó szeretetre. Egy rövid 

könyvecske, néhány vers, halk gitárakkordok-

kal kísérve és persze a tetkók: ennyi volna egy 

emberi sors? Kiderült, hogy a személyének van 

utóélete némelyekben.

Barátom távozása után odajött hozzám 

Miczánka, egy szelíd, szép és hallgatag lány.  

Ő is közel állt Lacihoz, ismerte a dolgait. Azt 

mondta, ha már így áll a helyzet, majd ő befe-

jezi a művet, amit közös barátunk elkezdett. 

Rendszeresen feljárt hozzám a szoba-konyhás 

lakásba: eleinte Laci fekete kontúrjait erősítette 

meg, majd piros, zöld és kék színekkel a satíro-

zásba kezdett. Többször is átment a bőrfelüle-

ten, ami napokig hegesedett, így legalább egy 

hónapig tartottak az üléseink. Közben keveset 

beszéltünk, sokat hallgattunk és egyfolytában  

a Rolling Stones „Tattoo you”-ja ment a magnón. 

(Számomra érthetetlen módon Laci bírta ezt a 

bandát: hogyan egyeztette ezt össze anti-sztár 

attitűdjével?)

Évekkel Laci halála után Beke László művészet-

történész gyűjteményes fotókiállítást szer-

vezett, amin tetoválásokat mutatott be, a 

sitten készítettektől a művészi színvonalúakig. 

Barátom alkotásainak külön figyelmet szentelt, 

még cikket is írt róla. Az én bőröm alá rótt halat 

is bemutatta a többi mű között.

Cserne Laci egész lényével azt sugalmazta, hogy 

az egész emberiség egy szélsőséges elhajlás az 

univerzum harmóniájához képest. Ennek az elvi-

seléséhez egy kollektív, hamis tudatra van szük-

ség, így kialakult egy standard modell, amihez 

képest épp a Laci típusú arcok tűnnek szélsősé-

gesnek; így válhatott ő az underground under-

groundjává, „meg nem értett állattá”.

Cserne László kiadásban megjelent írásai: 

’84-es kijárat — A József Attila kör folyóirata 1990/1. Eger, 
13-29. old.:
Az alvóautomata 
Cím nélkül: ‘Tisztelt hölgyeim és uraim!’
Jegyzetek
Könyvbefirka
Praktikus Számolásizmus
Menetrend (némafilm)

Jóvilág. A Bölcsész Index antológiája. Budapest, 1984.  
71-79. old.: Meg nem értett állatok
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„Másképpen fogalmazva: az kutatom, hogyan lehetne összebékíteni a gnózis  

boldogító fényességét a lehangoló gazdasági viszonyokkal. Hogyan lehetne  

a munkát gürcölésből játékká változtatni. Természetesen minden költészet,  

a gürcölés éppúgy, mint a játék — de hol marad az öröm?”

Robert Filliou: A költészeti gazdaságtan elvei1

Ahogy azt a SPIONS eposz egyik korábbi fejezetében2 említettem, 1976 szeptem-

berében az a megtiszteltetés ért, hogy zuglói lakásunban néhány hétig vendégül 

láthattam Robert Filliou (1926–1987) fluxusművészt és munkatársát, Joachim 

Pfeufer (1935) építészt. Feleségem, Orsós Györgyi (1953–2009) dolgozószobájá-

ban helyeztük el őket, ahol abban az időben egy öttagú macskacsalád is lakott. 

Vendégeink nem engedték, hogy tartózkodásuk idejére kitelepítsük a minden 

mozdulatukat lopva figyelő kémfamíliát a szobából, látható örömmel játszottak 

a nemrég született négy cicával és George Sand nevű, méltóságteljes anyjukkal. 

Robert Filliou és Joachim Pfeufer a Real Space Time Poipoidrom # 13 (Valós Téridejű 

Poipoidrom # 1) című installációjuk bemutatására érkeztek Franciaországból 

Budapestre. 1976. szeptember 7-től kezdve tíz napon át építették az afrikai dogon 

törzs harmóniára törekvő életfilozófiája és folyamatos kreativitásra ösztönző 

építészete inspirálta installációt4, egy könnyed faszerkezet keretezte közösségi 

teret, amelyet 1976. szeptember 17-én adtak át a Fiatal Művészek Klubja blazírt, 

mindenkinél mindig mindent jobban tudó közönségének. 

A nyugat-afrikai Mali központi fennsíkján, a Niger folyó kanyarulatától délre, 

Bandiagara város közelében, a Mopti régióban élő dogonokról feltétlenül érdemes 

néhány dolgot tudni. Számukat Mali kaotikus viszonyai miatt csak megbecsülni 

lehet, a különböző statisztikák 400–800 ezer dogonról beszélnek. A dogonok 

lakta terület központja a Bandiagara Szakadék, egy átlagosan 500 m magas, kb. 

150 km hosszú, meredek homokkő fal, amelynek rézsűin és bemélyedéseiben 

épültek a környékre kb. ezer éve az erőszakos moszlim hittérítők elől menekü-

lők falvai. A még ma is folyó, időnként vérfürdőket eredményező iszlámosítás 

ellenére a dogonok többsége nem adta fel ősi vallását és életmódját. Gondosan 

megőrzött hagyományaik közül az egyik legfontosabb a Magyarországon már 

kihalni látszó egymás iránti tisztelet, amely segíti fenntartani a törzsön belüli 

harmóniát. Ünnepi rituáléik során a nők kórusban dícsérik a férfiakat, a férfiak 

dalokban mondanak köszönetet a nőknek, a fiatalok elismerésüket fejezik ki az 

idősebbeknek, az öregek méltányolják a fiatalok hozzájárulását közös életük fel-

adatainak megoldásához. A dogon hétköznapok viselkedéskultúrájához tartozik 

egymás ceremoniális üdvözlése, amely minden alkalommal megismétlődik, akár-

hányszor találkoznak össze falujukban. Az üdvözlési rituálé során az összes csa-

ládtagjukra, állataik és termőföldjük állapotára vonatkozó kérdéseket tesznek fel 

egymásnak, s mivel a dogon családoknak (guinna) akár 100 tagja is lehet, ezek a 

szimbolikus, lassú gesztusokkal előadott, táncnak is beillő üdvözlések akár órákig 

1  Részlet Robert Filliou Tervek és elvek című tanulmányából, amely egy 1977-ben készült hosszabb 
videofelvétel néhány részletének átirata — Koppány Márton fordítása
http://www.artpool.hu/Fluxus/Filliou/tervek.html
2  Najmányi László: SPIONS, Tizenkilencedik rész: SPIONS Art — SPIONS Propaganda, Balkon, 2011/9
3  http://www.artpool.hu/Fluxus/Filliou/Poipoidrom4.html
4  http://www.artpool.hu/Fluxus/Filliou/Poipoi3hu.html#dogon
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is eltarthatnak. A dogonok életvitele tehát nem mondható sietősnek, hiszen szá-

mos falubelijükkel találkoznak naponta. A sietség, a pörgés legkisebb megnyil-

vánulásai is az őrület, a démoni megszállottság biztos jelei számukra. A sietésre, 

pörgésre hajlamos embereket a közösség tagjai igyekeznek elkerülni, nehogy ők 

is megfertőződjenek. A találkozások során egymásnak feltett kérdésekre kétféle 

választ adnak. A leggyakoribb válasz a sewa, „minden a legnagyobb rendben van”. 

Amikor különösen meg akarják tisztelni egymást, a poipoi kifejezéssel válaszol-

nak, ami ugyanazt jelenti, mint a sewa, de szebben hangzik. 

Egy érdekes párhuzam az emberiség ősnemzetének, minden tudás forrásának 

gondolt magyarokat a Szíriusz csillagképből5 eredeztető, ma reneszánszukat élő 

pre-turulista tanokkal: a dogon eredetmítosz szerint őseiket a Szíriusz (dogon 

nyelven Sigui, illetve Albararu) csillagképből lángokat lövellő, mennydörgő, vil-

lámló űrhajón érkezett kétéltű, pikkelyes bőrű, halhatatlan istenek6 — Nommo 

— tanították meg beszélni, a konfliktuskerülő viselkedés szabályaira, a tudomá-

nyokra, művészetekre és az ivásra, abból a tóból oktatva őket, amely csillag-

közi járművük leszállóhelye körül keletkezett. Marcel Griaule (1898–1956) francia 

antropológus 1931 és 1956 között, 25 évig tanulmányozta a dogonokat. Griaule 

professzor 1946-ban 33 napon át beszélgetett a vak Ogotemmêli dogon bölccsel.7 

Megtudta tőle, hogy a több mint 3 ezer évre visszavezethető törzsi hagyományok 

szerint az égbolt legfényesebb, a Földtől csupán 8,6 fényévre lévő csillagának,  

a Szíriusznak (Szíriusz A, dogon nyelven sigi tolo — a Sigui csillaga) két láthatatlan 

társcsillaga, a Szíriuszt 50 évente megkerülő, hímnemű, apró, de rendkívül nagy 

tömegű pō tolo (Szíriusz B, a Digitaria — ez a neve a dogonok által ismert legki-

sebb növényi magnak is — csillag), és a nőnemű ęmmę ya tolo (a Sorghum csillag) 

van. Ez az információ azért volt meglepő a francia tudós számára, mert a Szíriusz 

5  A SPIONS későbbi története, főleg az 1982-84 periódus felismerései szempontjából fontos itt 
megjegyezni, hogy a Szíriusz csillagkép sok ősi kultúrában a kutyákhoz, illetve farkasokhoz kapcsoló-
dott. A görögök Kutya-napoknak nevezték a csillagkép (görögül Σειριος, Seirios — „Fénylő” vagy 

„Felégető”) 70 napos hiátus utáni újra felbukkanását követő száraz évszakot. Úgy tartották, hogy a 
Szíriusz képes kiszárítani a növényeket, legyengíteni a férfiakat, és felizgatni a nőket és a kutyákat. Az 
Égei-tengerből kiemelkedő Ceos szigetén sugárzó kutyákat és csillagokat ábrázoló, a Kr.e. 3. századból 
származó érméket találtak. A rómaiak az általuk Caniculának (Kiskutya) nevezett Szíriusz április 25.-e 
körüli égi pozícióját kutyaáldozattal ünnepelték. Az angol irodalom atyjának tartott Geoffrey Chaucer 
(kb. 1343–1400) Treatise on the Astrolabe (Esszé a csillagóráról) című tanulmányában vadászkutya 
fejeként ábrázolja az általa Aphabornak nevezett, a Canis Major (Nagy kutya) formációhoz tartozó, a 
görögök (l. Homérosz: Íliád) által Orion kutyájának is hívott csillagképet. A kínai és japán asztronómiá-
ban Égi farkas a Szíriusz neve. Sok észak- és dél-amerikai indián népcsoport társította kutyával a 
csillagot. A Feketelábú törzs Kutyaarcnak hívta. A Cherokee indiánok a Lelkek ösvényét őrző Antares-szel 
(a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga) párosították. A Nebraska államban élő Pawnee népcsoport 
egyes törzsei (például a Skidik) Farkascsillagnak hívták, mások a Coyotecsillag nevet adták neki. Az 
alaszkai inuitok (eszkimók) Holdkutyának nevezték. Az ősi kínaiak a Puppis és Canis Major csillagképek-
ben hatalmas íjat és nyilat láttak a déli égbolton, a nyíl hegye a farkasként ábrázolt Szíriuszra 
mutatott.
6  Hasonló lényekről más ősi civilizációk is beszélnek. Ilyenek Babilon Oannes-e, a metopotámiai 
Akkádia Eaja, a sumér Enki és az egyiptomi Isis is.
7  L. Marcel Griaule: Conversations with Ogotemmeli: An Introduction to Dogon Religious Ideas, 1965, 
Oxford University Press

kísérői szabad szemmel nem láthatók. A Szíriusz 

B létezését csak 1844-ben, matematikai számí-

tások alapján bizonyította be Friedrich Bessel 

(1784–1846) német matematikus, csillagász.  

A csillagot 1862-ben sikerült először teleszkóp-

pal megpillantani, és csak 14 évvel a francia 

tudós halála után, 1970-ben készült róla az első 

fénykép. Igaznak bizonyult az a dogon hagyo-

mány is, miszerint a Szíriusz B 50 év alatt kerüli 

meg a Sziriusz A-t. 1926-ban bizonyította be 

a nyugati tudomány, hogy a Szíriusz B fehér 

törpe, kis méretű, de rendkívül tömör, hatal-

mas tömegű csillag. A dogon hagyományok 

szerint a Földön található összes vas súlyánál 

nehezebb fém, a minden földi fémnél tömö-

rebb, keményebb sagala alkotja. A dogonok által 

ismert harmadik, a Szíriusz B-nél nagyobb, de 

jóval könnyebb Szíriusz csillag, egy, az anyacsil-

lagot 6 évente megkerülő barna törpe (Szíriusz 

C) létezésének lehetőségére 1995-ben, gravitá-

ciós vizsgálatok vezettek, ezt az égitestet eddig 

nem sikerült teleszkóppal megpillantani.  

A magukat egyiptomi eredetűnek valló, az 

égitesteket dokumentációik szerint 3200 éve 

vizsgáló dogonok hagyományai a Jupiter négy 

legnagyobb holdjáról8 és a Szaturnusz gyűrűjéről 

is beszélnek, amelyek ugyancsak láthatatlanok 

az emberi szem számára. Egy szénizotóp-vizs-

gálattal 400 évesnek minősített, Germaine 

Dieterlen (1903–1999, Paris) francia antropoló-

gus által tanulmányozott dogon szobor  

a három csillagból álló Szíriusz rendszer mel-

lett a Jupiter négy legnagyobb holdját, és a 

Szaturnusz gyűrűjét is mutatja. Hagyományaik 

szerint a dogonok évezredek óta tudják, hogy 

a rendszerünk bolygói a Nap körül keringenek, 

mozgásukat képesek pontosan megjósolni.  

A környező törzsek a dogonokat korábban habe 

népnek nevezték. A fulbe népcsoport nyelvén  

a szó „idegent” jelent.

Az egyiptomi, sumér és dogon hagyományok 

szerint mindhárom ősi civilizációt a Szíriusz 

csillagrendszerből érkezett idegenek alapí-

tották.9 Egyedül a legújabbkori, sumérbarát 

pre-turulisták állítják azonban, hogy ezek a 

nagytudású földönkívüliek még mindig köz-

tünk élnek. Ők a világ minden, náluk jóval 

alacsonyabbrendű népétől extatikusan külön-

böző magyarok, akiknek senki más által nem 

beszélt nyelve — az „ősnyelv” — szíriuszi eredetű. 

Nem csodálkoznék, ha hamarosan jelmezes 

magyar küldöttség utazna az adófizetők pén-

zén Dogonföldre, hogy atyai tanfelügyelőkként 

8  Io, Europa, Ganymede és Callisto — a Jupiternek a 
tudomány mai állása szerint legalább 67 holdja van
9  Az ősi Egyiptomban Sopdetnek nevezett Szíriusz égi 
mozgása alapján készült a Nílus évi áradását és a napéj-
egyenlőségeket mutató naptár. A Szíriusz egyiptomi jelképe 
az ötágú csillag és egy háromszög. A Szíriuszt (Szíriusz A) Isis 
istennővel, kisérő csillagait férjével, Osiris-szel (Szíriusz B) és 
fiukkal, Horus-szal (Szíriusz C) azonosították — őket, az 
egyiptomi Szentháromságot jelképezi a háromszög. 

Najmányi László 
Hommage à Robert Filliou, 2013, digitális kollázs
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levizsgáztassák a régi tanítványokat, megtanítsák őket a pálinkafőzés szent 

művészetére, valamint a tokaszalonna és a velős pacal léleknemesítő élveze-

tére. Könnyen előfordulhat, hogy a nagy Makovecz összetéveszthetetlen stílu-

sában, Dogonföld összes megmaradt fájának kivágásával és felhasználásával 

árpádsávosra festett, gigászi futballstadiont is építenek majd nekik a rokkant-

nyugdíjakból és az árvák alapjából megspórolt közpénzen.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a híres modernista zeneszerző, Karlheinz 

Stockhausen (1928–2007) több alkalommal kijelentette, hogy a Szíriusz csillag-

képből érkezett, miután ott elvégezte zenei tanulmányait. Mivel a Szíriusz A  

és kísérő csillagai a mi Napunkhoz hasonlóan rettentően forró égitestek, a rajtuk 

uralkodó pokoli hőséget tényleg csak istenek élhetik túl. De miért volt szükségük 

ezeknek a tűzálló isteneknek pikkelyekre, és miért voltak vízből tanító, kétéltű 

lények, ahogy a dogon hagyományok leírják őket? Erre valószínűleg csak Robert 

Filliou tudna választ adni, de ő már másik dimenziókban mosolyog.

A dogon építészet egyik csodája, Robert Filliou és Joachim Pfeufer Poipoidrom-

jának előképe a kizárólag férfiak által használt Tógu nà (case à palabres — palá-

ver doboz). A nyolc rétegben elhelyezett kölesszalmával fedett épületben töltik 

a száraz évszak legforróbb napjait a férfiak. Itt beszélik meg a közösség ügyeit, 

itt hozzák a legfontosabb döntéseket. Az épület olyan alacsony, hogy nem lehet 

benne felállni. Az alacsony belmagasságot azért tartják szükségesnek, hogy elke-

rüljék a viták hevében esetleg bekövetkező erőszakos cselekedeteket. Úgy vélik, 

hogy az épületben akkor is hasznos tevékenység — a Filliou/ Pfeufer meghatá-

rozás szerint folyamatos alkotás — történik, ha az összegyűlt férfiak csak némán 

hevernek, nem csinálnak semmit.

De mi köze a SPIONS-nak a dogonokhoz? Nagyon sok. Néhány héttel Párizsba 

érkezésünket követően, csaknem két év után újra találkoztam Robert Filliou-val  

a Pompidou Centre-ben. Nagy örömmel üdvözölt. A kulturális központ archívumá-

ban megmutatta egy videó-művét,10 amely minimalizmusa révén nagyon közel 

állt első (és mostani11) videó-munkáimhoz. Ő is egy kameraállásban, mozdulat-

lan kamerával forgatott. A monitor közepén szék tűnt fel. „Gyere be!”, mondta 

egy hang. Filliou bejött a jobboldali ajtón. „Ülj le!” Filliou leült a székre. „És most 

mondd el az életed!” Filliou nevetni kezdett. A hosszan tartó nevetés közben  

arca egymásba olvadó pszichedelikus színekre váltott.

Miközben megebédeltünk egy közeli, galériául is szolgáló művészkávéházban, 

Filliou kérésére beszéltem neki a SPIONS-projektről, amin remekül szórako-

zott. Megérkezett munkatársa, Joachim Pfeufer építész is, akinek újra fel kellett 

vázolnom a nyugati ifjúság megrontása céljából Párizsba vezényelt, a Varsói 

Paktum első punk zenekarának álcázott KGB-kommandó munkatervét. Filliou 

felkérte a SPIONS-t a Pompidou Centre-ben hamarosan kezdődő Real Space 

Time Poipoidrom # 2. 00 Prototype című projektjükben való közreműködésre.  

Így történt, hogy 1978 nyarán, két héten át, minden délelőtt a Pompidou Központ 

egyik földszinti galériájában, a Robert Filliou és Joachim Pfeufer által épített 

Poipoidromban próbálhatott a SPIONS. Alkalmam volt tanulmányozni az alko-

tópáros dogonokat ábrázoló fényképgyűjteményét is, amely együttesünk képi 

világának gazdagítására inspirált. Dogon-stílusú színpad-, fellépőruha- és maszk-

terveket készítettem a SPIONS számára. 

A Robert Filliou által 1971-ben alapított la République géniale (a zsenialitás 

Köztársasága) ideája is komoly inspirációt jelentett a SPIONS szellemi és szerve-

ződési evolúciójához. Filliou koncepciója szerint az általa elképzelt köztársaság 

területére lépők nem a tehetségüket, hanem a zsenialitásukat fejlesztik,  

a kutatás joga pedig nem a tudókat, hanem a nem tudókat illeti meg. A SPIONS 

önmagunk — múltunk, eredetünk, hiedelmeink — elárulására, vagyis tudatunk 

kiüresítésére (tudatlanságra), újjászületésre, magunk újjáépítésére buzdító alap-

koncepciója, az újraszületettek — tudatlanok — tömegeiből (nukleáris reinkarná-

ció) szerveződő új elit, az Overnational Socialist Party12 (OSP — Nemzetekfeletti 

Szocialista Párt) létrehozásának ideája nem kis részben Robert Filliou  

10  A videó-mű címét sajnos elmulasztottam naplómban feljegyezni.
11  Pl. Dr. Bardo Népszínháza: BÜNTI http://www.minimumplusz.hu/2013/07/18/dr-bardo-bunti-
videodokumentum/
12  http://spions.webs.com/osp.htm

„a zsenialitás Köztársasága” koncepciójának 

köszönhető. 

Kollaborációnk kezdetétől szinte minden nap 

találkoztunk Robert Filliou-val. Összehozott 

bennünket a legismertebb párizsi punkok-

kal, és bemutatott művészbarátainak, köztük 

Jonas Mekas-nak, George Brechtnek, Henry 

Flynt filozófusnak, zeneművésznek és anti-art 

aktivistának, Nam Jun Paik videó-művésznek, 

Daniel Spoerrinek, Wolf Vostell festő- és szob-

rászművésznek, Alfred Earl „Al” Hansennek13, 

Dick Higgins zeneszerzőnek, költőnek, nyo-

mat-művésznek, Emmett Williams költő-kép-

zőművésznek, La Monte Young komponista 

képzőművésznek, a fluxus mozgalom elin-

dítóinak. Legtöbbjük átköltözött azóta az 

13  Al Hansen a világháború alatt Németországban 
teljesített katonai szolgálata idején zongorát lökött le egy 
ötemeletes ház tetejéről. Ez az akció inspirálta Yoko Ono 
Piano Drop (Zongora zuhanás) című, híres performanszát, 
nagy hatással volt Nam June Paik munkásságára is. Al 
Hansen akciójának példája ihlette 1979 nyarán a SPIONS-t. 
hogy részt vegyen az Actuel magazin arisztokrata 
tulajdonosa, Jean-François Bizot Párizs környéki kastélya 
belső berendezésének felbérelt francia és angol punk 
rockerek által végrehajtott szisztematikus szétrombolásá-
ban. Nemcsak két antik zongorát hajítottunk ki a kastély 
ablakaiból, hanem más, nagyértékékű ősi bútordarabokat, 
ebédlő- és íróasztalokat, foteleket, baldachinos ágyakat, 
szekrényeket is. A zömében 17-18. századból származó 
falikárpitokból, bársony- és csipkefüggönyökből, hímzett 
asztalterítőkből, az ősi Bizot család felmenőit ábrázoló, 
aranyozott keretű olajfestményekből pedig máglyát raktunk 
a kastély udvarán és a Damned együttes élő koncertjének 
részeként elégettük őket, miközben a kastély ura bulldózerrel 
letarolta a rózsakertet és a kerti filagóriát.

Najmányi László 
Dogon Mask Study 01, 2013, rekonstrukció, digitális kollázs
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Univerzummal együtt lüktető, csillagsugarakból konstruált, valós téridejű 

Poipoidromként elképzelhető fluxus-Mennyországba. 

Robert Filliounak köszönhetem a mail art úttörője, az intermédia- és koncept 

művészként is híres, Andy Warhol baráti köréhez tartozó Ray Johnson párizsi 

megismerését is. Vele 1986. augusztus 6-án, New Yorkban, Nikki Nichols, David 

Bowie egykori szobalányának köszönhetően találkoztam újra, egy kivételes alka-

lommal, amikor titokban a városba látogatott Long Island-i rejtekhelyéről, hogy 

részt vegyen Andy Warhol utolsó születésnapi buliján. Ray Johnson 1995. január 

13-án végrehajtott, példaértékű öngyilkosságáig14 egyik legközelebbi amerikai 

barátom volt, akivel ritkán találkoztam személyesen, de rendszeresen, 13 napon-

ként, mindig pontosan 13 órakor felhívott telefonon és pontosan 13 percig beszél-

gettünk. Robert Filliou mutatott be a beat-nemzedékhez tartozó, a cut-up alkotói 

módszert feltaláló Byron Gysinnek is, akinek közreműködésével egyik amerikai 

író-példaképemet, az akkor már évtizedek óta a marokkói Tangerben élő Paul 

Bowles-t15 (1910–1999) megismerhettem. 

***

Miközben én a cukor- és macskaszőrmérgezés legváltozatosabb formáit pró-

báltam túlélni Dorothee Seltz cukorszobrásznő vendégeként,16 a SPIONS 

14  1995. január 13-án, péntek este a Long Island-i Sag Harborban két fiatal lány látta, ahogy Ray 
Johnson — „New York leghíresebb ismeretlen művésze” (The New York Times) — egy hídról, karjait 
széttárva, szép ívben a vízbe ugrott, és háton fekve, nyugodt karcsapásokkal kiúszott a nyílt tengerre. 
Testét másnap sodorták a partra az Atlanti-óceán hullámai. A hátán feküdt, kezei ökölbe szorítva, 
karjai a mellén összefonva, mint egy fáraó. Nem fulladás okozta a halálát, hanem hypothermia, teste 
kihűlt a hideg vízben. Halálának és életének számos aspektusa kapcsolódik a 13-as számhoz: életkora, 
halálakor 67 éves volt (6+7=13); Sag Harbor-i motelszobájának (Baron’s Cove Inn) száma, a 247 
(2+4+7=13); pontosan este 7:15-kor ugrott a vízbe (7+1+5=13). Ray Johnson írt egy esszét Marianne 
Moore amerikai modernista költőnőről, akinek a neve 13 betűből áll, mint Marilyn Monroe-é, az ő neve 
kezdőbetűi ugyancsak M.M. Az M.M.-et a feje tetejére állítva W.W.-t kapunk. Johnson gyakran nevezte 
magát William Wilsonnak — ezt a nevet szintén 13 betű alkotja, stb. Öngyilkosságának performance 
jellegére utal, hogy a Long Islanden lévő Locust Valley-i otthonában, ahová élete utolsó éveiben a 
nyilvánosságtól visszavonulva, egyedül élő, rendmániájáról közismert Ray Johnson csak legközelebbi 
barátait engedte be (azokat sem mindig), több száz, gondosan, kiállítás-szerűen elrendezett kollázst és 
személyes tárgyat hagyott hátra. Noha életében kevés művet adott el, azokat is nagyon olcsón, 
halálakor több mint 400 ezer dollár volt a bankszámláján. Nem készített végrendeletet, vagyonát nyolc 
unokatestvére örökölte, akikkel felnőtt korában sohasem találkozott. Az örökösök hónapokig hagyták 
testét a hullaházban, csak a kirobbant sajtóbotrány után gondoskodtak eltemetéséről. 
15  Az ő marokkói házában írta Ginsberg az Üvöltést, és William S. Burroughs a Meztelen ebédet.
16  Erről az EatArt műfajába tartozó gasztronómiai tortúráról a SPIONS eposz előző, 36., Házkuti, Eat 
Art, cukor macskaszőrrel és sós hering című, a Balkon 2013/7-8. számában publikált fejezetében írtam 
méltó részletességgel.

frontemberének útlevél-kálváriája, újabb és 

újabb, sorspusztító, egyre abszurdabb csava-

rokkal folytatódott. Megpróbált titokzatos 

körülmények között eltűnt útlevele helyett újat 

kapni a budapesti kormányzat párizsi illetéke-

seitől. Most ismét a ma Helmut Spiel! fedőné-

ven, a kanadai Montrealban kémkedő enigma 

2012. április 3-án küldött elektronikus leveléből 

idézek,17 az eredeti, angol nyelvű közlés18 hangu-

17  Az elektronikus levél első részét a SPIONS eposz 35., 
Ómenek, a felvilágosodás Szentháromsága, és az eltűnt 
útlevél rejtélye című, a Balkon 2013/6. számában megjelent 
fejezetében publikáltam, ugyanebben a fejezetben 
ismertettem az útlevél eltűnésének történetét is.
18  „Nevertheless confused, I went to the Embassy of my 
Patria to ask for legal assistance — everybody told me to 
do so. Those were the golden days of the rise, including my 
hairdo getting painted flagred by Jacques De Closet, the 
chicest stylist of Rive Gauche — don’t forget about him if 
remembering SPIONS. A major supporting character. In 
exchange of his creation that would have cost a fortune for 
a mortal, I served as his hair-show model he could freely 
experiment on. He could do anything he wanted and it 
made me happy as can be. I met the Hungarijan 
Ambassador several times but with a different haircolor on 
every occasion. He wasn’t sympathetic with my troubles. 
After consulting the home offices, he provided me a 
temporary paper with the condition of returning to the 
Mutterland within thirty days. The lost original passport 
allowed a longer visit I presumed will suffice to conquer 
the world and then we’ll see what’s next. I couldn’t accept 
this offer indeed, and drafted a formal application for a 
conspiratory diplomatic status as a rock’n’roll propagandist 
of the USSR, engaged to promote the Russian way of life 
to the decadent Occidental youth. In my image bank 
SPIONS weren’t political refugees but, au contraire, a 
corrupted squad of spiritual mercenaries: the true red army 
fraction spreading the communist virus by the power of 
pop. All I asked in exchange was a special authorization 
and contact with the secret service. I strongly emphasized 
being ready to follow any instruction and directive I’d get 
about the hard line. Put in a file marked confidential and 
entitled ‚THE SUBMISSION’ I sent five copies of it to 
different government offices of my homeland’s security, 
and gave one to the Ambassador asking for his helpful 
cooperation. Two weeks later he gave me an answer and 
the answer was NO. The crusade of SPIONS was in no 
national interest. He was extremely harsh this once — I was 
no longer a citizen in a row. I got taken for a situationist 
provo, something I always wished I were, and threatened 
with deportation if furthermore disobey — criminal charge 
and mental evaluation implied. That was the point of 
culmination. With all Homeric pathos, I tore my temporary 
document apart and threw it in his face with remarkable 
anger. I was so convinced about the role, I didn’t have to 
play it. I was so much older then. Sporting an apple-green 
bleach with red spots in it, because my Frankenstein left 
me unfinished the day before. Here are some actual quotes 
of the palaver: „I have come to the West to represent the 
Warsaw Pact and not to beg for a better place to live” „But 
if the country rejects my services, I have no other choice 
than to betray it” „You are forcing me for treason and it’s 
your responsibility what will happen” I clearly told him that 
I was going to ask for asylum straight away because the 
mission is more important for me than my conscience. 
Thus spoken, I turned, kicked and shut the door, and 
started running as if I were followed. It was a paranoid 
fancy of course; I haven’t had the importance of an average 
dissident. Still I believe, they have informed the French 
authorities to have me deported. Like promised, I ran 
directly to La Cite to ask indeed for my refugee status 
from the land where I got stuck. The need was final. But it 
wasn’t as dramatic as I figured. I spent the whole day in 
the waiting room with one hundred Mohammeds, and had 
to go back next morning because they closed the reception 
right before me, I’m not kidding. I’ve got almost locked in. It 
took two more days of investigation till I got my refusal of 
sojourn. I should not have mentioned the officers my 
blackmailing the Embassy, but I thought it’d back my request 
pretty well. That was the intelligence of Serguei Pravda, the 
spy that could not lie. From that moment on I was illegal — no 
place else to go but underground. Not too deep, just enough 
for survival in misery. Pierre’s demand was accepted but my 
career as a spy was over for good. No foreground without 
background. A lesson I could never learn.
That much for now, hope it’s quite enough. If you have 
further questions, don’t hesitate to pose them.
Spiel!”

Najmányi László
In Memoriam Ray Johnson, 2013, digitális kollázs
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latának, stílusának, nyelvi bravúrjainak vissza-

adására alkalmatlan, saját nyersfordításomban:

„Mindennek ellenére összezavarodva Hazám 

követségére mentem jogi segítségért — ahogy 

azt mindenki tanácsolta. Azok a felemelkedés, 

tündöklés arany napjai voltak, beleértve a hajam 

zászlóvörösre festését a Balpart (Rive Gauche — 

NL megjegyzése) legsikkesebb fodrásza, Jacques 

De Closet által — ne feledkezz meg róla, ha a 

SPIONS-ra emlékezel. Az egyik fő támogató 

karakter. Cserébe alkotómunkájáért, amelyet 

egy halandó nem tudott volna megfizetni, fri-

zura-manökenje lettem, akin szabadon kísér-

letezhetett. Azt csinálhatott a hajammal, amit 

akart és ez engem olyan boldoggá tett, amilyen 

csak lehettem. Több alkalommal találkoztam 

a hungarijan nagykövettel, mindannyiszor más 

hajszínnel. Nem szimpatizált a gondjaimmal. 

Miután konzultált az otthoni hivatalokkal, adott 

egy ideiglenes papírt, azzal a feltétellel, hogy 

harminc napon belül visszatérek Mamiországba. 

Az elveszett útlevél hosszabb külföldi tartózko-

dást tett volna lehetővé, ami elképzeléseim sze-

rint elég lett volna a világ meghódítására, aztán 

megláttuk volna, hogy mi a következő lépés. 

Tényleg nem fogadhattam el az ajánlatát, és 

formálisan folyamodtam egy konspirációs  

diplomata státusért, mint a Szovjetunió 

rock’n’roll nagykövete, aki az orosz életstí-

lust propagálja a Nyugat dekadens ifjúságá-

nak. Imázs-bankomban a SPIONS nem politikai 

menekültek csoportja volt, hanem éppen ellenke-

zőleg, spirituális zsoldosok korrumpált osztaga: 

a kommunista vírust a pop hatalmával terjesztő, 

igazi vörös hadsereg frakció (utalás a német ter-

rorista csoportra: RAF, Rote Armee Fraktion — NL 

megjegyzése). Cserébe csak különleges megha-

talmazást és a titkosszolgálattal való kapcsola-

tot kértem. Erőssen kihangsúlyoztam, hogy kész 

vagyok követni a kemény vonallal kapcsolatos 

bármilyen instrukciót és direktívát.  

„A FOLYAMODVÁNY” című, „Bizalmas” megjelö-

léssel ellátott dossziékban elküldtem kérésem 

5 másolatát hazám állambiztonsági hatóságá-

nak különböző hivatalaiba, egy kópiáját pedig 

átadtam a nagykövetnek, kérve segítő koope-

rációját. Két hét múlva adott választ, és válasza 

NEM volt. A SPIONS kereszteshadjárata nem 

szolgálta a nemzet érdekeit. Különösen nyers 

volt ez alkalommal — nem voltam többé egy az 

állampolgárok sorából. Szituácionista provo-

ként (provokátor — NL megjegyzése) kezeltettem, 

aki mindig szerettem volna lenni — a bűnügyi 

feljelentés és elmeállapotom megvizsgálá-

sának lehetősége is meglebegtetett. Ez volt 

a csúcspont. Homéroszi pátosszal széttép-

tem a nagykövettől korábban kapott ideig-

lenes dokumentumot, és rendkívül dühösen 

az arcába vágtam. Olyan mélységesen meg 

voltam győződve saját szerepemről, hogy nem 

kellett eljátszanom. Sokkal öregebb voltam 

akkor, mint most. Vörös pettyekkel ellátott almazöld színű frizuraköltemény-

ben tündököltem, mert a Frankensteinem nem fejezte be hajam festését az 

előző napon. Itt van néhány aktuális idézet a paláverből: „A Varsói Paktumot 

képviselve jöttem Nyugatra, nem azért, hogy jobb életért könyörögjek”... „De 

ha az ország visszautasítja szolgálataimat, nem marad más választásom, mint 

az elárulása”... „Ön árulásra kényszerít és Ön a felelős azért, ami történni fog”. 

Tisztán megmondtam neki, hogy azonnal menedékjogot fogok kérni, mert a kül-

detésem fontosabb számomra a lelkiismeretemnél. Miután így beszéltem, egyet-

len rúgással kinyitottam, aztán becsaptam magam mögött az ajtót, és futni 

kezdtem, mintha követnének. Persze ez egy paranoid képzelgés volt; még annyira 

sem voltam fontos, mint egy átlagos disszidens. Biztos vagyok benne, hogy a 

magyar követség informálta a francia hatóságokat státustalanságomról, hogy 

deportáljanak. Ahogy megígértem, a követségről egyenesen a La Cité-hez (ott 

volt a Bevándorlási Hivatal — NL megjegyzése) rohantam, hogy menekült státust 

kérjek, de ott leragadtam. A szükség végleges lett. De nem volt olyan drámai, 

mint képzeltem. Az egész napot a váróteremben töltöttem száz Mohammed tár-

saságában, és másnap is vissza kellett mennem, mert az orrom előtt bezárták az 

ügyfélfogadó ablakot, nem viccelek. Majdnem engem is az épületbe csuktak. Két 

további napon át folytatódott a vizsgálódás, mire megkaptam a menedékkérel-

mem visszautasítását. Nem kellett volna említenem a kihallgató tiszteknek, hogy 

megzsaroltam a magyar követséget, de úgy gondoltam, hogy ez remekül alá 

fogja támasztani kérelmemet. Ez volt Serguei Pravda intelligenciája, a kém, aki 

nem tud hazudni. Attól a pillanattól illegális lettem — nem mehettem máshová, 

mint az undergroundba. Pierre (Pierre Violence, a SPIONS szólógitáros-zeneszerzője, 

aki a frontember általa gyűlölt dalszövegeivel támasztotta alá kérelmét — NL meg-

jegyzése) megkapta a menekült státust, de az én kém-karrieremnek örökre vége 

lett. Nincs előtér háttér nélkül. Egy lecke, amit sohasem tudtam megtanulni.

Ennyit mostanra, remélem bőségesen elég. Ha vannak további kéréseid, ne 

habozz feltenni őket.

Spiel!”

***

Miközben a SPIONS frontembere a párizsi magyar követséget zsarolta, el kellett 

menekülnöm Dorothee Seltz cukorszobrásznő műteremlakásából, miután soro-

zatban mondtam csődöt a cukormázzal bevont, macskaszőrrel borított ágyban. 

A csalódott Dorothee leszbikus lett, én pedig beköltöztem Valerie Goodman19 

a Belleville negyedben, a Pére Lachaise temető közelében lévő apró lakásá-

nak egyetlen ágyába. Megtudtam, hogy Budapesten maradt feleségem, Orsós 

Györgyi megkapta a korábban megtagadott útlevelet,20 és anyám társaságában 

Párizsba fog érkezni 1978 augusztusában.

Miután a SPIONS frontemberének folyamodványa, amelyben felajánlotta szol-

gálatainkat a bolsevista diktatúra titkosszolgálatának, megérkezett Kádár János 

irodájába, budapesti, Dohány utcai lakását, ahol a külföldre utazni nem engedett 

felesége, Eörsi Katalin lakott, annak távollétében feltörték. Az egyetlen szobából 

álló lakás díszét, a bíbor bársonnyal bevont franciaágyat késsel összevagdosták, 

a polcon lévő sok ezer könyvet egyenként széttépték, és az íróasztal fiókjaiból 

kirángatott, ugyancsak széttépett kéziratokkal, fényképekkel együtt a padlóra 

hajigálták. A zsanérjairól leemelt bejárati ajtót kitették a lépcsőházba. 

19  Róla a SPIONS eposz 34. Voilà, a SPIONS megérkezik Párizsba című, a Balkon 2013/4-es számában 
publikált fejezetében írtam részletesen.
20  Arról, hogy Orsós Györgyi kiszabadítása érdekében milyen alattomos körmönfontsággal zsaroltam 
meg a negatív nyugati sajtóvisszhangoktól rettegő bolsevista diktatúra titkosrendőrségét, ugyancsak 
a SPIONS eposz 34., a Balkon 2013/4-es számában publikált fejezetében számoltam be.


