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Najmányi László

SPIONS
Harmadik rész

„számold fel a közösséget

az egész világ az ellenséged”

SPIONS: Rock and roll kamikáze

(1978 — részlet) 

Dalszöveg: Anton Ello

Bevezetés a kémológiába 2.

• Álltunk az avas zsír- és lábszagú, néptelen budapesti éjszakában. Mindket-

tőnk számára nyilvánvaló volt, hogy nem vagyunk sehol. Kabaré ment a tévében, 

kéken villogott minden ablak. Harsogtak a rettenetes poénok, egyszerre röhögött 

a lakótelep. Rendőrautó kanyarodott be két panelház között, mellénk érve meg-

állt. Gumibotjaikat markolva két testes zsaru szállt ki a kocsiból. Igazoltatás.  

„Álldogálunk? Nézelődünk? Ilyen későn? Reggel meg el fogunk késni a munka-

helyről?” Este 10 óra lehetett. A Molnár Gergely kódnevű kém személyi igazolvá-

nyában nem volt érvényes munkahely bejegyezve. Abban az időben fél év börtön 

járt a „közveszélyes” munkakerülésért. Ha valaki hat hónapnál régebben nem dol-

gozott, „közveszélyes” munkakerülőnek számított. Én még egyetemista voltam 

abban az időben, ezt a személyim is igazolta. Hosszas keresgélés után a Molnár 

Gergely kódnevű kém gondosan összehajtott, borítékba zárt szerződéssel bizo-

nyította, hogy szabadúszóként német nyelvet tanít egy nyelviskolában. „Nyel-

vet tanítunk, mi? Miért nem megy inkább gyárba dolgozni? Ott megtanulná, hogy 

milyen az igazi élet.1” Hosszas vizsgálódás után a zsaruk hitelesnek találták a 

szerződést. Egy ideig játszottak velünk. A papírt markoló rendőr úgy tett, mintha 

nem akarná visszaadni. Kétszer, háromszor odanyújtotta, aztán vihogva visz-

szahúzta. A másik megpiszkálta gumibotjával a tarkómat. „Maga fiú vagy lány? 

Ideje lenne fodrászhoz menni! Ha még egyszer ilyen hosszú hajjal látom, magam 

nyírom le a rendőrollóval!2 Na, jó éjszakát!” Az igazoltatás véget ért, mehet-

tünk tovább. Sétálva, néha meg-megállva vagy leülve valamelyik utcai, játszótéri 

padra már 7-8 órája beszélgettünk a kémkedés és a színház kapcsolatáról. Négy-

szer igazoltattak azon az éjszakán.

Reggel 5 körül értem haza. Feltettem a Jimi Hendrix szalagot a Terta 811-es mag-

nómra, lecsavartam a hangerőt, hogy ne ébresszem fel a családot. Nagyon keve-

seknek volt magnója azokban az időkben. A Terta 811-et használtan vettem, két 

teljes nyarat végigdolgoztam érte. A Hendrix-felvételekhez, mint a többi rock and 

roll kincseimhez (Cream, John Mayall, Led Zeppelin, Beach Boys, Black Sabbath, 

Steppenwolf számokhoz) barátok révén jutottam. Nyugati lemezeket abban az 

időben nem lehetett legális úton beszerezni Magyarországon. Elalvás előtt beír-

tam naplómba mindazt, amit az aznapi beszélgetésből fontosnak tartottam:

„A profi kémek az igazi színészek. Élő színházat játszanak. Valódi kockázatot vál-

lalnak: lebukhatnak, ha rosszul alakítanak. Az élő színház közönsége könyörtele-

1  Az elképzelés, miszerint az életet kizárólag a fizikai munkán keresztül lehet megtanulni, gyakran 
felvetődött neves, fizikai munkát életükben sohasem végző, a másképpen gondolkodást nehezen 
toleráló értelmiségiek részéről, a hozzánk hasonlóakkal kapcsolatban. A neves filmrendező azt 
javasolta Bálint István költőnek, a Kassák Stúdió (Lakásszínház, később Squat Theatre) tagjának a 
Balázs Béla Stúdió egyik ülésén, hogy menjen el gyárba dolgozni, akkor majd nem mond „ennyi 
hülyeséget”. Később, Párizsban a legismertebb „ellenzéki” író tanácsolta a Spionsnak, hogy hagyja 
abba a „gyerekes hülyéskedést” és csatlakozzon egy kibuchoz Izraelben, hogy megismerje az életet.
2  A rendőrollót már ismertem. Az előző nyáron autóstoppal utaztam a Balatonra dolgozni. 
Székesfehérvár előtt igazoltattak és bevittek a rendőrkapitányságra, ahol többször megpofoztak,  
majd egy jókora papírvágó ollóval vágták rövidre és lépcsősre a hajam.

a Tanácsköztársaságot és a néhány, a kommu-

nista hatalomátvételt meggyőződésből támo-

gató lelkes és fiatal agitátor allegóriájában a 

rendszerkritika mellett az 1968 után lehetsé-

ges baloldaliság kérdései is fölmerülnek. A film 

betiltása után nem sokkal Magyar Dezső kül-

földre távozott. 

A vetítővásznakon a Balázs Béla Stúdió, a doku-

mentumokban a fikció jelenik meg: a kiállított 

tárgyak, a vetített alkotások, újságkivágások 

és fényképek egy korszak, egy rendszer, egy 

sajátos szellemi közösség arculatát rajzolják ki, 

különféle összefüggés-rendszereket is megvi-

lágítva. Huszárik Zoltán Elégia című 1965-

ben készült filmjére valószínűsíthetően hatás-

sal volt Nagy László Búcsúzik a lovacska című 

1963-as hosszú-verse, amelynek első kiadá-

sát a kiállításon szintén szereplő Kondor Béla 

illusztrálta. Kondor ellentmondásos viszonya a 

rendszerhez, illetve korai halála ugyanabba az 

enigmatikus láncba illeszkedik, amelybe a többi 

haláleset, eltávozás, betiltás. Mindezek mel-

lett viszont akadnak olyan alkotások, filmek, 

kísérletek, amelyek más történeti-politikai-

társadalmi körülmények között talán már érvé-

nyüket veszítenék. 

A BBS, de tágabb értelemben az egész Kádár-

kori, a hatalommal közvetlenül nem összeját-

szó értelmiség egy sajátos kódrendszert fej-

lesztett ki, amely a hétköznapokhoz hason-

lóan és a rendszer logikájához alkalmazkodva 

sokszor paradox, kicsavart vagy — mondjuk 

ki — akár megalkuvó is volt. Egy zavaros kor 

tiszta dokumentációja jelent meg a Műcsarnok 

archívummá alakított tereiben, ahol szemé-

lyes és kollektív, privát és nyilvános, valóság 

és fikció mentén rekonstruálódott egy alkotó-

műhely, egy letűnt város és egy eltűnt kor, s 

ennyiben a kiállítás alcímében jelzett „kísér-

let” sikeresnek mondható. A koncepció egé-

sze a Stúdió helyét és továbbgondolhatóságát 

keresi, az archívum és múzeum kettősségével 

pedig a létmódjára kérdez rá. A korábbi expe-

rimentális médiumok és alkotások mellett a 

MOME Playground révén a jelen illetve a jövő 

kísérleti alkotásai is helyet kapnak, miközben 

ez a folytatólagosság a művészi invenció játé-

kosságának posztmodern elvárása mellett a 

tömegmédia jövőjére is rákérdez. Molnár Csilla 

egykori szépségkirálynő ma 41 éves lenne. 

Bódy Gábor filmrendező 64. Erdély Miklós 82, 

Aczél György 93, Kondor Béla 79. Tolbuchin 

marsall 126 — és ki emlékszik ma már rá.  

Az 50 éves Balázs Béla Stúdióban érnek össze 

a szálak, s a címben feltett — egyébként az 

Öndivatbemutatóhoz tartozó — kérdés mellett 

maga a Stúdió sem csupán a jelen vagy a múlt 

korrelátuma. Mindkettőé egyszerre, és a foly-

tatás a kiterjeszthető térben és időben még 

csak most kezdődik.
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nebb, mint a halál színházaié. Az utóbbiak meg-

bocsátják, ha a színpadon ordító vagy suttogó, 

sajtszagú színész hosszabb-rövidebb időre kiesik 

szerepéből, elfelejti a szövegét, vagy éppenség-

gel hasraesik hiperaktív monológja kellős köze-

pén. A halál színházában a legordenárébb, leg-

szétesettebb imitátornak is kijár a vastaps, még 

akkor is, ha hülyeségében elbotlik és legurul a 

lépcsőn, majd felállva meg sem próbál úgy tenni, 

mintha misem történt volna. A kémek élő szín-

házának színészeit nem jutalmazza vastaps. 

Többnyire azonnal eltűnnek az előadás végén.

A halott színház köztes állapotban kábán öblö-

gető színészeinek nincs élettörténete. Csak mun-

katörténetük van, közönségük beéri ennyivel.  

Az élő kémszínház közönsége jóval szigorúbb.  

Ők a valódi kémet megtalálni és elhárítani 

igyekvő ellenség ügynökei, sokszor törvényesen 

felhatalmazva a gyilkosságra. Akkor sem vonják 

felelősségre őket, ha egy életre megnyomoríta-

nak. A sajtszínész végigalhatja az életét. A valódi 

kémek az akár évtizedekig is elhúzódó küldeté-

sük során soha nem csökkenthetik éberségüket. 

Nem tudhatják, hogy környezetükben ki jelent-

het veszélyt, ki törekszik leleplezésükre és elfo-

gásukra. Szerepüket pillanatról pillanatra történő 

megfigyelések alapján, a folyton változó történet 

produkálta helyzetek azonnali analizálása, értéke-

lése révén alakítják ki. Maguk írják akcióikat, reak-

cióikat, szövegüket, mélyen az ellenség frontvo-

nala mögött improvizálva. Legfontosabb eszkö-

zük a környezetbe való beilleszkedés magasrendű 

művészete. Míg a halott színház ripacsa a leg-

alantasabb trükkök alkalmazásától sem riad visz-

sza, hogy magára vonja a közönség figyelmét, 

a kémek élő színházának éber színésze ennek 

éppen az ellenkezőjére törekszik. Ő nem akarja, 

hogy észrevegyék, még akkor sem, ha főszerepet 

játszik. A kémkedés esztétikájának alapja a látha-

tatlanságra való törekvés. 

A halál színházának katarzisa a kötelező vastaps keltette kollektív révület.  

A közönség nem a színdarabból, annak meglepetést sohasem produkáló előadá-

sából nyer energiát, hanem saját tenyerei rövidebb, hosszabb ideig tartó, ritmikus, 

a többiekkel szinkronizált összeverésével. Ennyi a halott színház szellemi üzenete. 

A kémek élő színházában katarzist csupán a küldetés sikeres befejezése adhat, 

csak a színész, a munkáját sikerrel végző kém élheti át. A kémek élő színházának 

szellemi üzenete az emberi alkalmazkodóképesség dicsőítése. Az akarat diadala, 

ha úgy tetszik. A kémkedés etikájának alapja az árulás.” 

***

Lehet, hogy spicli az ifjú művész, akivel beszélgettem az Ifjú Művészek Klubjá-

ban? Az ifjú művészeket saját magukon kívül általában nem érdekli semmi. Ő kér-

déseket tett fel. Az ifjú művészek szeretnek vitatkozni. Ő mindennel egyetértett. 

Teszteltem. Azt mondtam neki, hogy jövő szombaton társulatommal3 be fogjuk 

mutatni Kafka Az átváltozás című írása alapján készített, új darabomat az újpesti 

Derkovits Gyula Művelődési Házban. Szerdán irodájába hívatott a Művelődési Ház 

igazgatónője. Elmondta, hogy két elvtárs járt itt a Központból, A megváltozás 

című darabunk szombati bemutatója iránt érdeklődtek. A bemutatót nem enge-

délyezik. Mondtam, hogy nem terveztünk szombatra bemutatót. „Aha”, mondta 

az igazgatónő és megkínált vodkával. Köszönöm, nem iszom alkoholt, mondtam. 

„Olyan vagy, mint Hitler”, mondta. 

„Az emlékművet a Hősök Terén álló Milleniumi Emlékmű falába illesztett tégla 

formájában képzelem el. A téglába égetve kérdőjel. A téglát vastag, golyóálló 

üveg védi, bronzkeretben. Alatta bronztábla, rajta felírat: AZ ISMERETLEN SPICLI 

EMLÉKMŰVE. A tábla alatt bronzkampó, a koszorúnak. Az emlékművet a legma-

gasabb közjogi méltóságok, a politikai pártok és a történelmi egyházak vezetői-

nek jelenlétében, Beethoven Sorsszimfóniájának hangjaira avatja fel az utolsó cél-

személy, egy esős, novemberi éjszakán.”4

Este meglátogattam a Molnár Gergely kódnevű kémet és Eörsi Katalin kódnéven 

kémkedő feleségét a Dohány utca 24-ben. Hajnalig beszélgettünk. Hajnalban gya-

log hazakísértek zuglói lakásomig. Aztán én kísértem őket vissza a Dohány utca 

24-be. A ház előtt beszélgettünk még egy órát. A 7-es busszal indultam haza.  

A buszmegállóban várakozva hátulról megragadott egy izzadtságszagot árasztó 

3  Kovács István Súdió, 1971–1976 
4  Míg az összes volt „kommunista” országban már régen nyilvánosságra hozták a diktatúrák 
terrorszervezeteinek dokumentumait, köztük a besúgók és tartótisztek névjegyzékét, a „beszervezési 
kartonokat” és a jelentéseket, Magyarországon, több mint két évtizeddel a „rendszerváltozás” után ez 
még mindig nem történt meg. Részlet a szerző 2005 augusztusában, az artportal.hu-n publikált Az 
ismeretlen spicli emlékműve — Javaslat című írásából.

Najmányi László
Igen (digitális festmény, kép Az Ígéretek Földje című 
videóműből, 2008)

Najmányi László
Vízszintes (digitális festmény, kép Az Ígéretek Földje című 

videóműből, 2008)
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férfi. Egy szót sem szólva az érkező busz elé 

akart lökni. Nehezen tudtam kiszabadulni szo-

rításából. A buszra várakozók közömbös arc-

cal figyelték a jelenetet. Senki sem avatkozott 

közbe. Amikor felszálltam a buszra, elhúzódtak 

mellőlem. A Molnár Gergely kódnevű kém koráb-

ban elmondta, hogy beüldözte egy könyves-

boltba és ott lehányta egy részeg.

Hazaérve feltettem az egyik Frank Zappa szala-

got Grundig márkájú magnetofonomra. Nagyon 

keveseknek volt sztereó magnetofonja abban 

az időben. Az enyémet használtan vettem, Az 

ügynök halála veszprémi előadásához tervezett 

díszletem teljes honoráriuma ráment megvá-

sárlására. A felvételekhez Rész István festőmű-

vész révén jutottam, neki egy angol barátja kül-

dött időnként lemezeket, s ő fizetett elő a New 

Musical Express című rockzenei újságra is, ami-

ből a legújabb zenei irányzatokról, együttesek-

ről, előadókról tájékozódtunk. A Zappa számok 

után Captain Beefheart dalai következtek.  

A Trout Mask Replica5 hangjaira írtam be nap-

lómba a Molnár Gergely kódnevű kémmel folyta-

tott aznapi beszélgetés konklúzióit: 

„Akár tudatában van ennek, akár nem, mindenki 

kém. Mindenki a többieket figyeli, titkaikat pró-

bálja kilesni, gyengeségeiket a maga hasznára 

fordítani. Önmaga megfigyelésére csak nagyon 

kevés ember vállalkozik. Profi kémnek születni 

kell. A kémkedés tudományos művészetét nem 

lehet tanítani. Számos személyes tulajdonság 

megléte szükséges ahhoz, hogy valaki a profi 

kém sorsát megélhesse. Ezen tulajdonságok egy 

részét a génekbe programozta az evolúció, más 

részük mutáció révén alakul ki a kémnek szüle-

tettekben.

5  Pisztráng maszk másolat (NL fordítása)

A kém magányos ember. Nincsenek illúziói, nem nosztalgikus természetű.  

Szereti az egyedüllétet, másképpen nem tudná elviselni. Kedveli önmaga társasá-

gát. Önmagán kívül senkiben sem bízhat. Előfordul, hogy van társa, barátai, csa-

ládja, párja, gyermekei is, de azok sem ismerhetik meg minden titkát. Őket is 

manipulálnia kell. Egója soha sem mutatkozhat nyilvánosan. Mindenki előtt rej-

tetten éli életét. Környezetének egyetlen változása sem kerülheti el figyelmét.  

A változásokhoz alkalmazkodnia kell. Együtt kell változnia az idővel. Minden meg-

figyelési sugarába kerülő tényt és változást megjegyez. Kivételes megfigyelő- és 

emlékezőtehetséggel rendelkezik. Hallása, látása, tapintása, szaglása, telepati-

kus képessége kifinomult. Hisz az érzékeiben. Hallgatag ember, de ha úgy adódik, 

jól, mindig hallgatósága befogadóképességét figyelembe véve beszél. Tud komoly, 

mulatságos, szellemes, barátságos lenni, de fenyegető is, ha arra van szükség. 

Meg tudja kedveltetni magát az emberekkel, mert van türelme meghallgatni őket. 

Felsőbbrendű intellektusát, személyének karizmáját, valódi érzelmeinek erejét 

csak igen ritkán, nagyon rövid időre, sorsfordító pillanatokban mutatja meg.” 

***

Hajnalig dolgoztam a díszletterveken. Újra és újra átrajzoltam a színpadképet. 

Nehezen akart kiürülni a játéktér. Reggel hat körül átbiciklizem a Széchenyi für-

dőbe. A szauna után lefeküdtem a pihenőszoba egyik priccsére. Azt terveztem, 

hogy alszom egy órát, aztán hazamegyek, bevágom magam a kocsiba és levi-

szem a díszletterveket Pécsre. Észrevettem, hogy a szomszéd priccsen fekvő, 

középkorú férfi a lepedője alól figyel. Buzi vagy nyomozó? Ha előbb nem, haza-

felé menet majd kiderül, gondoltam. A fürdő előtti korláthoz láncolt bringám 

mindkét kerekét leeresztették. Pumpám nem volt, tolhattam haza. Tolás közben 

óvatosan hátranéztem. Körülbelül harminc méterrel mögöttem ott ballagott kol-

légájával a középkorú férfi, aki a pihenőszobában figyelt. Nyomozók, gondoltam.  

Nyilván a kolléga eresztette ki a levegőt bringám kerekeiből, míg én a fürdőben 

voltam. Zuglói lakásomig követtek. Amikor a kocsival kihajtottam a belső udvar-

ból, láttam, hogy ott táboroznak a kapuban. Egy vajszínű Lada a pécsi színházig 

követett. Vendégszobát most sem kaptam, pénzem nem volt szállodára.  

A műszaki igazgató irodájának pamlagán töltöttem az éjszakát. Az esti előadás 

befejeződése után kiürült a színház. A kapukat bezárták, a villanyt lekapcsolták 

az épületben. A sötétben botorkáltam a WC-be, fogat mosni. Visszatérve az iro-

dából felhívtam a Molnár Gergely kódnevű kémet. Hajnalig beszélgettünk. A tele-

fonszámlák még nem voltak tételesek abban az időben. 

„A kémek kódolt üzeneteket küldenek megbízóiknak. Ugyanezt teszik a 

„kacsintgatós művészek” is, bár őket nem bízta meg senki, csak kocsit, lakást,  

telket, Varia bútort akarnak, horgászfelszerelést, a gyereknek fagylaltot. Az egyik 

mondatban mintha kimondanék valamit, a másikban mintha visszavonnám. Szék-

lábat mondok, de a szövegkörnyezet finoman azt sugallja, hogy a „székláb” vol-

taképpen fáradtolajat, esetleg almáspitét jelent. Mintha kimondanék valamit, 

aztán kacsintással jelzem, hogy nem is úgy gondolom. Tudom, hogy megneve-

zéssel teremtek, a dilemmám az, hogy minden szó mást jelent, mint ami az ere-

deti jelentése. Semmi sem az, aminek látszik. Mindenki kacsintgat, a folyamatos 

spekulációtól eltorzul az arcuk. Kialakul a metanyelv, felértékelődik a kódolt köz-

léseket állítólag dekódolni képes brahmin kaszt szerepe. Nem az olvasóknak írok, 

hanem a cenzoroknak. Kacsintgatva cenzúrázom magam. Tiltakozásképpen az 

egyik lábamra sötétbarna, a másikra drapp zoknit húzok, s kínosan ügyelek arra, 

hogy senki ne vegye észre a felemás zoknijaimat a hivatalban. Behívattak az igaz-

gatói irodába. Ott volt a főkönyvelő és a párttitkár is. Kávéval, konyakkal kínál-

tak, aztán az igazgató megkért, hogy ne szürke színű legyen a sámli a díszletben, 

mert amikor a főszereplő negyedszer felordít és a barnára festett komód mellé 

rúgja, Bőgel elvtárs esetleg úgy értelmezi majd a színkombinációt, mintha egyen-

lőségjelet tennénk a Würtembergi jegyzetek és a Párt XVII. kongresszusa záró-

közleményének második bekezdése között. Pedig a két szöveg extatikus különb-

ségét Lukács György már kétszer megénekelte. 

A hatalom kódolt üzeneteket küld az alattvalóknak. Ha azt ismételgetik, hogy 

derült az ég, sejthető, hogy vihar tombol. A pártvezetők, miniszterek papírról 

olvassák fel beszédeiket, egyrészt azért, mert nem tudnak szabadon beszélni; 

Najmányi László
Poloska (digitális festmény, kép a művész  
készülő videó önéletrajzából)
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másrészt mert a kódnyelv olyan bonyolult, hogy 

egyetlen névelő megváltoztatása az ellentétébe 

fordíthatja a közlést; harmadrészt azért, mert 

nem a saját szövegeiket mondják. Egyetlen köz-

lés sem közvetlen, egyértelmű, értelmes, vilá-

gos. Nem az ablakon kinézve tudom meg, hogy 

esik az eső, hanem a rádióból hallom, a tévében 

ismételgetik, hogy nem esik.” 

Az államilag támogatott színházakra jellemző 

áporodott sajtszag reggelre beleivódott a ruhá-

imba. Csak egy öltözet ruhám volt, évekig azt 

hordtam télen-nyáron. Este, az állítópróba után 

indultam vissza Pestre. Rozoga, több korábbi 

tulajdonost kiszolgált Ladámat megtöltötte 

a sajtszag. A hideg ellenére nyitott ablakkal 

vezettem a szekszárdi elágazásig, hogy kiszel-

lőztessem a bűzt. A vajszínű Lada végig a nyo-

momban volt. Amikor leparkoltam a Sió Csárda 

előtt, ők is leparkoltak. Nem csináltak titkot 

abból, hogy követnek. Bementem az étterembe, 

ők is bejöttek. Letelepedtek a szomszéd asz-

talhoz. Egyikük középkorú, pocakos, alpakka 

öltönyt viselő férfi, a másik fiatalabb, bőrzakó-

ban. Én hortobágyi palacsintát rendeltem, ők 

babgulyást. Véletlenül lesodortam az asztalról 

a vázlatfüzetemet. A fiatalabb nyomozó villám-

gyorsan felugrott székéről és felkapta. Vigyo-

rogva átlapozta a füzetet, aztán gúnyos udvari-

assággal visszaadta. „Művészkedünk, művész-

kedünk?”, kérdezte. „Mint maguk”, mond-

tam. „Kezdünk elszemtelenedni, nem?”, mondta 

fojtott hangon a középkorú nyomozó. „Mint 

maguk”, mondtam. „Kérsz egy pofont?”, kér-

dezte halkan a nyomozó. „Nem kérek”, mond-

tam. „Akkor egyél, bazmeg!”, mondta a nyo-

mozó és beletemetkezett bablevesébe.

Hazaérve feltettem a Rész Istvántól kölcsön-

kapott David Bowie lemezt (The Rise and Fall 

of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars6) 

a lemezjátszóra. Újra és újra meghallgattam a 

lemez utolsó dalát: Rock & Roll Suicide7. „Time 

takes a cigarette, puts it in your mouth… You’re 

too old to lose it, too young to choose it / And 

the clocks waits so patiently on your song”8 

Bowie-ra a Hajas Tibor kódnevű magyar király 

hívta fel a figyelmemet. Ő és a Molnár Gergely 

kódnevű kém voltak a legközelebbi barátaim, 

munkatársaim abban az időben. Hajas Tiborral 

legtöbbször a halálról beszélgettünk. Ő a halálra 

készült, én a változásra. Monomániáinkon jókat 

nevettünk. Beszélgetéseinket lakásainkba és 

telefonjainkba rejtett poloskák, barátnak, mun-

katársnak, szeretőnek, tanárnak, rabbinak, pap-

nak álcázott besúgók, pincérként dolgozó titkos-

rendőrök figyelték. Térfigyelő kamerák abban  

6  Ziggy Stardust és a marsi pókok tündöklése és bukása 
(NL fordítása)
7  Rock & roll öngyilkosság (NL fordítása)
8  „Az Idő kivesz egy cigarettát, a szádba teszi… Túl öreg 
vagy, hogy elveszítsd, túl fiatal, hogy válaszd / És az órák 
olyan türelmesen várakoznak a dalodra…” (NL fordítása)

az időben még nem voltak az utcákon. A nyomozók 8 mm-es és Super8-as film-

kamerákkal rögzítették sétáinkat, találkozásainkat. Ha hangfelvételre is szük-

ségük volt, parabolaantennás mikrofonokat, vagy Theremin professzor9 találmá-

nyát, az ablaküveg rezgéseit beszédhangokká visszafordító, infravörös fénysu-

gárral működő berendezést alkalmazták. 

„Alapérzések: végzetes idegenség, szégyen, kényelmetlenség, lélekgyilkos una-

lom. Ingerszegény környezet, a színek, lehetőségek hiánya. A közösség csak illú-

zió. Az első pofon után vagy két villamosjegyért cserébe bármelyikük elárulna. 

Aztán arcon csókolna és megkérdezné, hogy vagy, mi van? Bárki, bárkit, bármit, 

bármiért, bármikor. Majális a szemétdombon. Démonok dagonyáznak a toxikus 

mocsárban. Ha hiányzik a kultúra, csinálj magadnak. Ha hiányzik a közösség, csi-

nálj magadnak. A művészet, mint a kémkedés, jelenlét. A művész, mint a kém, 

jelen van. Éber minden szituációban. Miért kellene egyenlőnek éreznem magam 

minden büdös lábú ifjonccal? Lehet kötelező a szeretet? Tényleg gyengeségről 

árulkodik a gyűlölet? Soha sem fogják megbocsátani, ha embernek tekinted őket. 

Humorérzékük nincs, gondolkodásra képtelenek, nem értik az iróniát. Úgy kell 

élni, hogy bármelyik pillanatban kész legyél a halálra. Úgy kell élni, hogy egy pilla-

natra se felejtsd el a halhatatlanságod. Ki akar örökké élni? Nem a miért a fontos, 

hanem a hogyan. Nyomtalanul akarok eltűnni. Meg fogom bosszulni, amit velünk 

tettek. Fénylő nyomokat hagyok magam után.”

A bolsevista diktatúra idején az állam kémeivel, több tízezer nyomozóval, válto-

zatos módszerekkel beszervezett „tartótisztek” által irányított spiclik százezre-

ivel figyeltette a lakosságot. A különböző állambiztonsági szolgálatokat tömö-

rítő titkosrendőrség volt az ország legtőkeerősebb, legnagyobb munkáltatója. 

Mivel számottevő kormányellenes tevékenység nem folyt a területen, a titkos-

rendőrség mondvacsinált ügyeket gyártott, hogy a kémjelentések kilométereit 

folyamatosan növelve igazolja saját létének szükségességét. Így kerültek olyan 

marginalitásba szorított, számottevő rajongói táborral nem rendelkező művészek 

a hatóságok látókörébe, mint Hajas Tibor magyar király, a Molnár Gergely fedő-

nevű kém és én. 

(Folytatása következik.)

9  Lev Szergejevics Tyermen orosz tudós, a világ első térvezérlésű elektronikus hangszerének, és a 
legtöbb máig használt lehallgató berendezés feltalálója. Kalandos, sokszintű, labirintusszerű életéről, 
korszakalkotó találmányairól a szerző Theremin című könyvéből (2006, Enciklopédia Kiadó) tájékozód-
hatnak az olvasók.

Najmányi László
Az Ismeretlen Spicli emlékműve — részlet, 2005, (látványterv)


