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Idősíkok, tudatállapotok

„Emigration is a state of mind”
SPIONS, 1978

 
Az emigráció tudatállapot. Az idegenségé. A távollété. A magányé. Az otthonta-
lanságé. Az állandósult bizonytalanságé. Elszakadás a gyökerektől. Eltávolodás 
az ismerttől. Utazás az ismeretlenbe. Szembesülés önmagunkkal. Fájó emlékek. 
Halványuló remény. Vakító, süketítő, megnémító, butító reménytelenség. Felnőtt 
testben csecsemőként újjászületni. A régi tudás használhatatlan. Csak a helyet 
foglalja az agyban. Ismét meg kell tanulni beszélni. A testnyelvet is. Nem, ez a 
kábán bolyongó, magában motyogó, fedelet kereső, szeretetet kolduló, beteg, 
fáradt nyomorult nem lehetek én! Erőd próbája: tudsz még nevetni? Találsz olyat, 
aki veled nevet ugyanazon? 
Az emigráció tudatállapot. A rémálmoké. Félelemé. Tanácstalanságé. Félelem 
attól, amit otthagyott. Félelem attól, ami vár rá. Melyik félelem a nagyobb?  
Az éjszaka – éjszaka csak egy van, és az örök – boldogtalan kísértetei.  
A nappalok – nappal sok van, egyformák – éhes démonai. Nappal és éjszaka, 
méretes rögeszme nélkül mindkettő túlélhetetlen. Nincs mit tenni, nincs 
mit enni. Nincs kihez fordulni. Nem tud aludni. Sikoltva felriad. Idegen, tehát 
gyengeelméjű. Érinthetetlen. Bolond. Drogos. Bűnöző. Erőszakoló. Tisztátalan. 
Halálos fertőzések hordozója. Káros eszmék terjesztője. Terrorista. Ha been-
gedem, elszaporodik. Ha kizárom, betör. Ha etetem, belémharap. Ha itatom, 
megmérgezi a kutat. Ha felruházom, levetkőztet. Ha pénzt adok neki, többet 
akar. Elveszi a munkámat. Tönkreteszi a kultúrámat. Levizeli a karácsonyfát és 
a fehér zongorába szarik. Primitív. Barbár. Visszafordítandó. Elűzendő. Nem 
kívánatos. A nemzeti érzésű románok „bozgornak”, hontalannak, hazátlannak 
hívják a magyarokat.
Emigráns úgy is lehet valaki, hogy soha nem mászik ki bölcsőjéből. Otthon marad, 
piszmog, matat, elidegenül. A született emigránsok soha, sehol nem érzik ott-
hon magukat. Ezt legtöbbször gyorsan észreveszi környezetük és rájuk támad.  
A szülőhazájukat valamilyen okból elhagyni kényszerülők nagy része nem tekint-
hető emigránsnak, még akkor sem, ha földrajzilag óriási távolságra jutott. Mert 
tudatában, ösztöneiben magával viszi hazáját. A haza, annak minden gondjával, 
bajával, szép, vagy ostoba hagyományával, szokásával, reflexével együtt ugyan-
csak tudatállapot, de az emigráció határtalanságában félelmetes tudatállapotával 
ellentétben, erősen korlátozott. A szürkeállományába, idegrendszerébe, gyom-
rába, beleibe beépült szülőhazát mindenhová magával cipelő migráns nem tud, 
nem is akar asszimilálódni, beépülni új környezetébe. Képtelen megtanulni a helyi 
nyelvet, szokásokat, reflexeket, magatartási formákat. Nem kíváncsi az őt befo-
gadók hagyományaira, történelmére. Végzetesen idegen marad, ahogy például 

az Amerikába emigrált magyarok1 és kínaiak2 első 
generációjához tartozók többsége. Kizárólag az 
anyanyelvét beszélők közösségével3 keresi a 
kapcsolatot. Gettólakó lesz. Ugyanez a helyzet 
a nyugati országokba vándorolt arabok, afrikaiak 
esetében is. Jó esetben a bevándorlók máso-
dik, harmadik generációja kezd asszimilálódni. 
Rossz esetben – ahogy ezt a dzsihádisták fran-
ciaországi ámokfutásai példáin megfigyelhettük 

– még a második, harmadik generációból is előtör 
a bosszúszomjas, a gyűlöletben és erőszakban 
identitást találó übermacho wahabita.
Szürkeállományom ködösülő labirintusában 
összecsúsznak az idősíkok, ami nehezíti az értel-
mezést. 1979 májusának Párizsáról akarok írni 
2015 őszén, közben 1924 Párizsáról olvasok Ilja 
Ehrenburg memoárjának4 második kötetében. 

„A modern burzsoá fiai megvetették a régi diák-
élet romantikáját – a részeges Verlaine könnyeit, 
Anatole France szkepticizmusát, az anarchista frá-
zisokat; a fiak atlétizáltak, tisztelték az erőseket, 
és kilenc évvel később, a fasiszta puccs éjsza-
káján borotvával vágták át a rendőrlovak lábát.”
Gyenge pillanataimban, különösen a telihold 
túlságosan gyakori uralkodása idején szeretnék 
bekapcsolódni az emberiség nagy kórusába, 
ahogy a trágyadombon, vagy tömegsírban is az 
Örömódát éneklik, de valahogy sohasem jön 
össze. Iszonyodom a tömegtől, és az is tőlem. 
Ha háromnál több emberrel egy térbe kerü-
lök pánikroham fog el.5 Amilyen gyorsan csak 
tudok, menekülök. Közösségekhez – mindegy, 
hogy mikro vagy makro – kizárólag gyanakvással 
tudok viszonyulni. Mesterkednek valamin, az első 
adandó alkalommal meglopnak, kirabolnak, rám 
támadnak. A tömeg – bármiféle a közösség – is 
gyorsan felismeri bennem a fatálisan idegent és 
kivet magából. Néhány tragikusan végződő pár-
kapcsolaton kívül sohasem voltam tagja közös-
ségnek.6 Így, biztonságos távolságot tartva meg 

1  1987-ben meglátogattam New Yorkban az akkor már tíz éve 
Amerikában élő, híres magyar festőművészt. Nem tanult meg 
angolul. „Nekem nem az a fontos, hogy megértsenek, hanem az, 
hogy kimondjam”, nyilatkozta trónja magasából. Bolondoknak 
tartotta az amerikaiakat, mindegyiket. Mindent felesége intézett 
helyette.
2  Az első generációs, nem értelmiségi kínai bevándorlók 
többsége ugyan képtelen angolul kommunikálni, nem is ambi-
cionálja új hazája nyelvének elsajátítását, de angolul számolni 
mindegyik tud.
3  Az angolszász országokban élő magyar közösségek régi 
közös jellemzője, hogy gyűlölik egymást, de magyar nemzeti 
ünnepeken a Himnuszt énekelve együtt falják sírva a velős 
pacalt és a tokaszalonnát.
4  Ilja Ehrenburg: EMBEREK, ÉVEK, ÉLETEM (Budapest, Gon-
dolat Kiadó, 1963 – Wessely László és Elbert János fordítása). 
A könyvet – az NDK Néphadseregének SZIGORÚAN TITKOS 
minősítésű Szolgálati Szabályzata rongyosra olvasott példá-
nyával együtt – valamelyik lomtalanítás alkalmával találtam az 
utcára dobva budapesti rejtekhelyem előtt. A házat ávós kö-
zépkáderek számára építették az 1950-es években. A könyvet 
valamelyik itt lakó régi elvtárs dobhatta ki, kötelező olvasmánya 
volt annakidején.
5  Ahogy legutóbb a budapesti Nemzeti Galériában, El 
Kazovszkij életmű kiállításán, Szilágyi Ákos könyvbemutatóján 
is történt, ahol a tömegélményhez művészet- és filoszlocsogás 
túladagolás is társult.
6  A SPIONS, amelynek kötelékébe mindmáig tartozom, nem 
tekintendő közösségnek, felsőbb utasításra létrejött, szigorúan 
hierarchikus felépítésű akció-kommandóról van szó.
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tudtam őrizni tisztánlátásomat, vígasztalom 
magam gyenge pillanataimban. A tisztánlátás min-
den kém legfontosabb képessége, munkaeszköze.
A menekült-állapotot a fizikai sérüléseken és a 
gyakori éhezésen kívül a menekülők nagy száza-
lékát sújtó PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) 
teszi elviselhetetlenné. Ez a hosszútávú mentá-
lis probléma erősen korlátozza a tőle szenvedők 
működőképességét mindennapi helyzetekben. 
Összezavarodottságuk gyakran vezet öngyil-
kossághoz. Más tünetek mellett a PTSD állandó 
izgalmi állapotban, túléberségben, álmatlan-
ságban, motorikus nehézségekben, a rövidtávú 
memória elvesztésében, rémálmokban, alvás-
paralízisben, krónikus fáradtságban nyilvánul meg. 
A menekült a legváratlanabb pillanatokban újra-
éli a rémségeket, amelyek elől menekülni kény-
szerült. Mindehhez gyakran krónikus depresszió, 
állandósult rosszkedv, bénultság, katatónia, és 
agresszió, váratlan dühkitörések társulnak. 

„Pihenni már. – Nem, nem lehet: / Vész és vihar 
hajt engemet, / Alattam a föld nem szilárd, / 
Fejem fölött kétélü bárd... / Tovább! tovább! (...) 
Rettent a perc, a létező, / S teher minden követ-
kező; / Új léptem új kigyón tapod: / Gyülölöm 
a mát s holnapot... / Tovább! tovább!”7 Az örök 
vándornak most csak két, számomra időnként 
létezési mintaként szolgáló őstípusát emlí-
tem. Az első a bolygó zsidó, Ahasvér8 (Asvér; 
Ashver ; Kartaphilos; Matathias; Buttadeus; 
Paul Marrane; Isaac Laquedem; Szamirir; Zerib; 
Der Ewige Jude; Le Juif Errant; L’Ebreo Errante; 
El Judío Errante; The Wandering Jew; Juan el 
que Espera a Dios; Az örök zsidó), a jeruzsá-
lemi varga, aki a passiótörténet szerint a halálra 
ítélt, véresre korbácsolt, keresztje terhe alatt 
roskadozva vánszorgó Jézust megütötte, s így 
szólt hozzá: „Menj már, miért késlekedsz!”. „Én 
megyek, de te várj, míg visszatérek.” A 13. szá-
zadban először leírt9 legenda szerint Jézus átka 
megfogant, az Ember Fiát megsértő, kigúnyoló 
zsidó képtelen meghalni, hazátlanul kell bolyon-
gania az Utolsó Ítélet napjáig. Anyám haláláig 
Ahasvérnek becézett.
A másik, sorstársamnak vélt, otthont soha nem 
találó, halhatatlansággal megvert örök migráns 
a 17. századi tengerészek Ahasvérusa, a Richard 
Wagnert opera (Der fliegende Holländer) írására 
ihlető, a tengerészlegendákban Hendrik van der 
Decken és Joost Van Straaten neveken emle-
getett kapzsi holland hajóskapitány, a Bolygó 
Hollandi. Legendája szerint Hendrik van der 
Decken Kelet-Indiába akart vitorlázni, hogy ott 
vagyont szerezzen. Hajója a Jóreménység fokánál 

7  Arany János: Az örök zsidó (1860) – Forrás: http://
magyarirodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/
orokzsi.htm 
8  Az „Ahasvér” az Eszter könyvében említett Ahasuerus per-
zsa király a középkori zsidóság által a bolond szinonimáját je-
lentő nevének adaptációja.
9  Roger of Wendover (?–1236): Flores Historianum (1228) 

tomboló viharba került. Vitorlái szétszakadtak, árbocai eltörtek. A szél haladási irá-
nyával szembe fújt, állandóan visszavetette a toronymagas hullámok között hányko-
lódó hajót. A pénzéhes kapitány a legénység tiltakozása ellenére sem volt hajlandó 
visszafordulni. A legenda egyik változata szerint maga az ördög biztatta Hendrik van 
der Decken kapitányt, hogy dacolva Isten akaratával, folytassa útját, kormányozza 
vitorláit vesztett vitorlását a vihar közepébe. Ezzel magára vonta az ellentmondást 
nem tűrő Mindenható haragját, azóta kell kísértethajójával az Ítélet Napjáig partra-
szállás nélkül bolyongania a tengereken. A legenda másik változata szerint a kapitány 
bűne mindössze annyi volt, hogy káromkodva kijelentette, akkor sem fordul vissza, 
ha a Végítélet eljöveteléig kell hajóznia a viharban. Breton halászok mesélték, hogy 
az ugyancsak holland Joost van Straaten tengerészkapitány nemcsak Nagypénteken 
szállt tengerre hajójával, de előtte nem imádkozott a templomban, ezért ítéltetett 
örök bolyongásra. A két istenkísértő tengerész legendájának közös vonása, hogy 
szerencsétlenség vár arra, aki meglátja a bolygó hollandit. A kísértethajó éjszaka 
bukkan elő a ködből, hogy aztán nyomtalanul eltűnjön. A legijesztőbb történet sze-
rint a Joseph Sommers nevű tengerjáró matrózai megpillantották az eléjük vágó 
rémhajót, hátborzongató kacagást hallottak, majd hajójuk kigyulladt és elsüllyedt.  
A legénységből csak azok maradtak életben, akik először ugrottak a vízbe. A szem-
tanúk – köztük V. György10 angol király, India császára – szerint a kapitány hosszú, ősz 
haja és szakálla lobog a szélben, szemei vörösen izzanak, testét kísérteties deren-
gés veszi körül. Ahogy a a bolygó hollandival, a zsidóság szimbólumává lett bolygó 
zsidóval is sokan találkoztak az elmúlt évszázadok során.
A hazátlan menekült klasszikus példája a zsidó. A szent szövegek szerint diaszpó-
rájuk nemzetük megalakulásával egy időben kezdődött, amikor Jákob és tizenkét 
fia, a későbbi tizenkét törzs megalapítói az éhínség elől Kánaánból Egyiptomba 
menekültek, ahol 400 éven át rabszolgasors várt rájuk. Miután Mózes kivezette 
népét a fáraók földjéről, 40 évig bolyongtak a sivatagban, mielőtt a Kimondhatatlan 
Név kb. Kr.e. 1400-ban visszaengedte őket őseik földjére. Hatszáz évvel később 
III. Tiglath-Pileser (Tukultī-apil-Ešarra) asszír uralkodó seregei elfoglalták orszá-
gukat, a lakosság nagy része menekülni kényszerült. A Kr.e. 6. század végén követ-
kezett be a babiloniai invázió, amelynek konklúziójaként Júda törzsét száműzték 
Babilonba, ahová az első zsidó-római háború,11 majd az ugyancsak a római ura-
lom ellen kitört Bar Kokhba lázadás12 után további zsidó tömegek menekültek.13 

10  George Frederick Ernest Albert Windsor (1865–1936)
11  ha-Mered Ha-Gadol (Primum populi Romani bellum in Iudaeos, Kr.u. 66–73)
12  ha-Mered Bar Kokhba (Kr.u. 132–136)
13  A Kr.u. első században már több mint 1 millió, Izrael földjére visszavágyó, ennélfogva asszimilálódni 
képtelen zsidó élt Babiloniában, számuk a következő négy évszázad alatt megduplázódott.

Najmányi László
Le Juif Eternel, David Shankbone színezett fametszete túlvilági otthonom falán, 2015, digitáis kollázs  

(a művész archívumából)
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Miután a rómaiak elűzték a zsidókat Izrael földjéről (Eretz Yisrael), csaknem két 
évezreden át folyamatos vándorlás lett a sorsuk. A zsidó diaszpóra átterjedt 
Európa országaira is,14 ahol előbb befogadták, aztán vagyonukat elkobozva sorra 
elűzték őket. Az Első Kereszteshadjárat (1096) idején a Rajna és Duna völgyei-
ben virágzó zsidó településket a földig rombolták, lakóikat lemészárolták, elűz-
ték. A Második Kereszteshadjárat (1147) kegyes harcosai a franciaországi zsidók 
lemészárlásával és elűzésével indultak a Szentföld felszabadítására. 1290-ben 
Angliából kergették ki a zsidókat. Szép Fülöp francia király 1306-ban kiűzte biro-
dalmából az ott élő, kb. 100 ezer zsidót, vagyonukat elkobozta. Mivel nem jutott 
további kölcsönökhöz, 1315-ben visszahívta őket. 1396-ban újra menekülniük kel-
lett Franciaországból. 1421-ben Ausztriából zavarták ki őket. 1492-ben kezdődött 
a zsidók kiűzése Spanyolországból, 1496-ban Portugáliából. A Lengyelországba 
és Litvániába menekült zsidók százezreit mészárolták le a fellázadt kozákok 1648 
és 1655 között. Az életben maradtak egy része visszamenekült Nyugat-Európába. 
Az ukrajnai zsidóság elleni pogromok elől sokan menekültek a 19. században 
Romániába és Magyarországra, ahol kevesen élték túl a náci népirtást. A nácik 
elől menekülőket sem az Egyesült Államok, sem Kanada nem fogadta be. 
Egyes országok korlátozzák polgáraik szabad mozgását. 1668-ban a Kínában hata-
lomra került mandzsu származású Csing dinasztia negyedik császára, Kang Hszi15 
megtiltotta a han nemzetiségű kínaiaknak, hogy Mandzsúriába és Mongóliába köl-
tözzenek. Elvándorlásukat megakadályozandó a kb. 21 ezer km hosszúságú Nagy 
Fal16 folytatásaként felépíttette a Fűzfakerítést,17 mély árkok és magas töltések 
sok száz mérföld hosszúságú rendszerét. A töltések tetejére fűzfákat ültettek, 
amelyek ágait áthatolhatatlannak vélt, összefüggő kerítéssé fonták. A Fűzfakerítés 
csak ideig-óráig tudta akadályozni a vállalkozó szellemű kínaiak emigrációját és 
a ginzeng csempészetet. A 18. század közepére a határzár megszűnt működni és 
az emigrációt legalizálták. 
Az oroszországi bolsevik hatalomátvétel idején, 1917-ben a bolsevisták vezetői 
még az államhatárok megszüntetésének szükségességét hirdették. Egy évvel 
később azonban elkezdték az emberek szabad mozgását akadályozni. 1928-ra 
már gyakorlatilag áthatolhatatlanná vált az orosz határzár. Bevezették a belső 
útlevelet is, amivel az állampolgárok országon belüli utazását is korlátozták, az 
emberek csak nehezen megszerezhető engedéllyel hagyhatták el lakóhelyüket. 
A második világháború konklúziójaként a Szovjetunió több kelet-európai országot 

14  A mai Magyarország területére jóval a magyarok előtt, a Kr.u. 2. században, a rómaiak pénzügyi szak-
embereiként érkeztek az első zsidók.
15  Elhe Taifin Hūwangdi (Enkh Amgalan Khaan; 1654–1722)
16  Chángchéng (Wanli Chángchéng; Zisāi; Tŭlóng, stb.)
17  Liŭtiáo Biān (Biregen Jase)

megszállt. A következő 5 évben több mint 15 
millió ember emigrált a megszállt országokból 
nyugatra. 1950-ben a keleti blokk országaiban is 
bevezették a Szovjetunióéhoz hasonló határzá-
rat, leereszkedett a vasfüggöny. A szögesdrótke-
rítések, aknazárak, őrtornyok, állig felfegyverzett 
határőrök tízezrei, emberek széttépésére idomí-
tott vérebek ellenére 1950 és 1990 között több 
mint 13 millió kelet-európai „disszidált” nyugatra.  
A vörös terror elől menekülőket szívesen fogad-
ták a szabad világ országaiban, bevándorlásukat 
nem próbálták korlátozni. A kelet-német ható-
ságok a gazdasági csőddel fenyegető tömeges 
elvándorlás megakadályozására 1961-ben fel-
építették a berlini falat, amely a bolsevik dik-
tatúra szimbólumává vált. Fennállásának 28 éve 
alatt 5 ezer keletnémetnek sikerült átjutnia a 
berlini határzáron, több százat lelőttek a mene-
külni próbálók közül a határőrök. A falat 1989. 
január 9-én kezdték a nyugat-berliniek kalapá-
csokkal, vésőkkel, puszta kezükkel lebontani. 
Másnap délelőtt már 5 dollárért árulták darab-
jait New Yorkban. Fekete srácok brigádjai len-
dületesen darabolták a szakszerűen grafitizett 
helyi betont Bronxban. A Fal leomlása jelezte 
a Szovjet Birodalom bukását. Azt hittük, végre 
mindenütt jó lesz. 
Az 1950-es évek elején a szovjet példát követve 
Kína, Mongólia és Észak-Korea is igyekezett lég-
mentesen lezárni határait. Észak-Korea mindmáig 
fenntartja saját vasfüggönyét. Több-kevesebb 
sikerrel még ma is korlátozza polgárai szabad 
mozgását Angola, Etiópia, Eritreia, Mozambik, 
Szomália, Afganisztán, Burma, Kambodzsa, 
Laosz, Észak-Vietnám, Irak, Dél-Jemen és Kuba.  
Napjainkban Európa országai kezdték el hatá-
raikon a vasfüggöny újjáépítését, a pengés 
drótakadály gyártók őszinte örömére. Az Európa-
erődítmény rémálmának megálmodói szerint az 
új Vasfüggöny nem az európaiak szabad moz-
gásának megakadályozása, hanem a kontinenst 
elözönlő barbár hordák visszatartása céljából 
épül. Ugyanakkor számos ország ismét beve-
zette az európaiak szabad mozgását korlátozó 
határellenőrzést. 
Szürkeállományom meszesedő labirintusában 
összecsúsznak az idősíkok, ami nehezíti az emlé-
kezést. 1979 májusának Párizsáról akarok írni 2015 
őszén, közben néhány napja, 2015. november 13., 
péntek éjszaka véres merényletek zavarták meg 
a párizsiak életélvezetét. Egyedül a nagymúltú 
Bataclan klubban, az Eagles of Death Metal ame-
rikai együttes koncertjén több mint 80 fiatalt 
öltek meg a tökéletes, akcentus nélküli francia-
sággal kiabáló, bedrogozott ifjú terroristák. „Nyolc, 
robbanó mellényeket viselő, fegyveres testvé-
rünk célozta meg az előre kiválasztott terüle-
teket a francia főváros szívében: (...) a Bataclant, 
ahol bálványimádók százai gyűltek össze a per-
verzitás partiján”, vállalta a merényletek meg-
szervezését a beilleszkedni képtelen második, 

Najmányi László
Ahashvér – Dupla önarckép, 1979-2015, digitális kollázs (a művész archívumából)
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harmadik generációs moszlim bevándoroltak-
nak romantikát, identitást, életcélt (paradicsomi 
boldogsággal jutalmazott mártírhalál) kínáló, a 
wahabita hagyományokat feltámasztó Iszlám 
Állam. Ahogy várható volt, az európai xeno-
fóbok gyorsan a terroristák elől menekülőket 
tették felelőssé a rémtettekért. Minden rendel-
kezésükre álló eszközzel igyekeznek a könnyen 
befolyásolható alvajáró, minden idegent zsiger-
ből gyűlölő tömegek fejébe paszírozni a könnyen 
megjegyezhető képletet: menekült=terrorista. 
Az összecsúszó idősíkok okozta zavarodottság 
megszüntetéséhez meditációra van szükségem.

*

Meditáció G.I.N.A./Spiel! Total Madness videó-
sorozatának 2015. október 29-én közzétett 
WORKSHIPS CLI című tételén.18 A SPIONS front-
embere transzállapotban mutatja be a kém-
gesztusokat és maszturbációt javasol. Engem 
idéz: „Fuck them all”. Betiltja a zombik diszkrimi-
nációját. Nehéz rá figyelni. Egyértelműsége sok-
értelmű. Sokértelműsége egyértelmű. Nem lát,19 
és nem beszélhet nyilvánosan.20 Zombitáncot 
táncol. Megmutatja végbélnyílását. Beszél a 
menekültkérdésről. Csak az eredetüket megta-
gadó, gyökereiktől elszakadni hajlandó menekül-
tek befogadását javasolja. A moszlim nők teljes 
testüket eltakarják. Mintha bűn lenne a test bir-
toklása. Az ateista hitrendszer érvényességét 
hangsúlyozza. Ez itt tinctum idő, quantumugrás, 
recitálja. Félreértettem, nem tinctum (elszí-
neződés21), hanem zimzum  időről beszél. 
A zimzum (tzimtzum – összehúzódás; össze-
szorítás; kondenzáció) terminust az Itzak ben 
Solomon Luria Ashkenazi (1534–1572), az otto-
mán Szíria Galilea régiója Szafed közösségének 
legnagyobb hatású rabbija és zsidó misztikusa 
által kifejlesztett Lurianus Kabbalah a kifeje-
zést új doktrinája magyarázatára használja: a 
Kimondhatatlan Név saját végtelen (Ein Sof) szű-
kítésével kezdi a teremtés folyamatát, hogy meg-
jelenhessen egy „konceptuális tér”, amelyben 
véges és függetlennek tűnő birodalmak létez-
hetnek. Mivel a zimzum „üres teret” eredményez, 
amelyben szellemi és fizikai világok, és végül a 
szabad akarat létrejöhetnek, a Teremtőre a 

„Ha-Makom” (a Hely; a Mindenütt Jelenlévő) név-
vel referál a rabbinikus irodalom. „Ő a Világ Helye, 
de a Világ nem az Ő Helye” – a kabbalisztikus 
interpretáció szerint így írható le a szimultán 
isteni jelenlét és annak hiánya a vákuumban és a 
belőle eredő Teremtésben paradoxona.

18  https://www.youtube.com/watch?v=kqgHt6ZPAuQ
19  A SPIONS frontemberét 1978 nyara óta gyötri szembaj. A 
nagy fájdalommal járó betegségről a SPIONS-eposz harminc-
nyolcadik, Poszt-bábeli naplóírás, a divat divatja és a cut-up 
módszer című részében írtam először.
20  Kihullott fogai miatt kénytelen arcát kendővel takarni.
21  A tinctumutation a kaméleonok és fejlábúak gyors színvál-
toztatását jelenti. A tinctum átvitt értelemben rejtőzködés, 
beolvadás, álcázás.

Az ifjúságát Egyiptomban töltő Itzak Luria 15 éves korában feleségül vette uno-
kahúgát (közeli rokoni kapcsolatuk magyarázhatja leszármazottaik neurózisát), s 
mivel jómódban élt, folytathatta tanulmányait. Noha üzleti pálya várt rá, az aszké-
tizmus és miszticizmus irányába fordult. Huszonkét éves kora körül kezdte minden 
idejét a nem sokkal korábban nyomtatásban először megjelent Zohar tanulmá-
nyozásának szentelni. Remeték életét élte. Hét évre visszavonult a Nílus partjára, 
ahol magányos kunyhóban lakott, és minden idejét meditációval töltötte. Csak 

Üdvözlés – Fázis No 2 (Kép G.I.N.A./Spiel! Total Madness videósorozatának  
WORKSHIPS CLI című opusából)

Némavak (Kép G.I.N.A./Spiel! Total Madness videósorozatának WORKSHIPS CLI című opusából)
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2szombatonként látogatta meg a családját. Nem 

szólt hozzájuk, még a feleségéhez sem. Amikor 
feltétlenül szükséges volt megszólalnia, a lehető 
legkevesebb szót haszálta, és kizárólag héberül 
beszélt. A hét év alatt hosszú szakállba rejtett 
ajkait ritkán hagyta el más szó, mint a „zimzum”. 
Harmincöt éves korában visszaköltözött az otto-
mán Palesztínába. Először Jeruzsálemben kez-
dett ömleni belőle a szó, de mert a hétéves 
meditációja alatt kifejlesztett új kabbala-rend-
szere nem váltotta ki az ott lakók érdeklődését, 
Szafedben telepedett le. 
Az érkezését megelőző évtizedben Szafed 
a kabbalista tanulmányok központjává vált.22 
Példamutató, nagy formátumú vallási szemé-
lyiségek23 éltek és tanítottak a településen. 
Szafedbe érkezve Itzak Luria csatlakozott Moses 
Cordovero csodarabbi laza szellemi köréhez, 
majd mestere 1570-ben bekövetkezett halála 
után ő vette át a közösség vezetését. Nem sze-
retett írni, előadásainak szövegét tanítványai 
jegyezték fel. Tanításának műfaja az élőbeszéd 
volt. Szuggesztív személyisége, nagy bőségben 
ömlő szavainak ereje hipnotizálták hallgatósá-
gát. A haszid hagyományok szerint Éliás prófé-
tával állt közvetlen kapcsolatban, ő avatta be a 
magasrendű doktrinák titkaiba, a tüzes szekéren 
a Mennyországba emigrált próféta szólt általa.
Spiel!, a SPIONS frontembere elutasítja az általa 
bűnözőknek tartott hip-hop előadók gesz-
tikulációját, míg a nagyra becsült, tökéletes 
idő-kreaturának nevezett Marilyn Manson gesz-
tusrendszerét vámpír-antikrisztusinak minősíti. 
Magát soviniszta disznónak vallja. „Mindent lát-
hatsz a felszínen”, mondja, „Ez pop kultúra, baby!” 
Ez vonatkozik a menekült-krízisre is. Ez a felszín 
uralma a sötétség uralma felett. Minden, ami 
megtörténhet, ma fog megtörténni.

*

A meditáció működésbe hozta időgépemet. 
Ismét 1979. május 16., szerda reggel, Párizsban, 
a frontember búvóhelye előtt találtam magam. 
Leraktam nehéz bőröndjeimet és megnyomtam 
a kapucsengőt. „Go away!”, mondta a hangszó-
róból megszólaló, indignálódott hang. Jó helyen 
járok, gondoltam.

Folytatása következik

22  Miután a zsidókat 1492-ben kiűzték Spanyolországból, szá-
mos prominens hittudós a héber hagyományok szerint közvet-
lenül a Vízözön után Noé egyik fia által alapított Szafedben 
telepedett le. Jelenlétüket, munkásságukat, közösségeik kifor-
málódását 1583-ig tolerálta az ottomán hatalom, aztán elűzték 
őket. A zsidók 1665-ben tértek vissza a településre, amikor a 
sokak által a régen várt Messiásnak tartott, a moszlim hitre 
színleg áttért, majd a színlelését leleplező török Nagyvezír által 
Montenegróba száműzött Sabbatai Zevi követői (dönmeh) 
odaköltöztek.
23  Köztük Moses Cordovero, Schlomo Alkabetz, Jacob Berab, 
Moses di Trani, Hayyim Vital, Abraham ben Eliezer ha-Levi 
Berukhim, Eleazar Azikri és Eliyahu de Vidas rabbik.

Idén harmadszor adták át a Leopold Bloom-díjat,1 amelyhez a szokott módon tár-
sul a jelöltek munkáiból rendezett kiállítás, a győztes jutalma pedig mindezen felül 
egy nemzetközi bemutatkozási-lehetőség. A nemzetközi zsűri tagjai Dr. Declan 
Long, Susanne Altmann és Mark Rappolt voltak, a tárlat helyszínéül pedig – a 
Kiscelli Múzeum (2011) és a Ludwig Múzeum (2013) után – a Bálnában található  
Új Budapest Galéria szolgált.

1  http://www.leopoldbloomaward.com/
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