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Najmányi László

SPIONS
A rockzene titkai — egy rock & roll kém születése 2.

(Hetedik rész)

„A szereplő... idegen világba érkezett, a végtelen 

várakozásnak vége: itt a New Life. Futni kezd.  

A szereplő hozza a hírt, de találkozik is a megválto-

zottsággal: futása információ is, pánik is, de mind-

emellett: alkalmazkodás... Futása példa lesz, mert 

megtestesíti a kollektív vágyakat. Mindenki futott 

volna már eddig is, titokban próbálkozott is vele.  

A szereplő megijed a felgyorsult formától, és ezért 

fut. Előre fut, de a tömeg követi őt: fut utána.”

Molnár Gergely: Nirvána, mint a hármas egység 

része1 (1976)

• A Molnár Gergely kódnevű kém

A „Pécsi Zoltán” kódnevű ügynök (Algol László kódnevű kém) mellett egy vilá-

gosbarna hajú, szabályos arcú, egyenes tartású, elegáns fiatalember ült V. Meller 

Ágnes Maros utcai lakásának nappalijában, a rusztikus asztalnál, azon a napsü-

téses őszi délutánon, 1970-ben. Molnár Gergely néven mutatkozott be. Később 

megtudtam, hogy születésekor kapott neve Molnár György volt, édesanyja is Gyu-

rinak hívta2. Bár viszonylag hosszú, gallérjáig érő hajat viselt, a Rolling Stones egy 

évvel korábban meghalt tagja, Brian Jones stílusában, a mellette ülő Algol László 

1  Molnár Gergely idézett esszéje, Hajas Tibor néhány film-ötlete, valamint saját villámtréfáim 
alapján, SCI-FI címmel burleszk forgatókönyvet írtam a Balázs Béla Stúdió számára. Az 1977-ben 
beadott forgatókönyvet rövid vita után nem fogadta el a Stúdió vezetősége. Felfigyelt azonban rá 
Szabó István filmrendező, és találkozóra hívott filmgyári irodájába. Elismerően beszélt a forgatókönyv-
ről, majd hosszasan kérdezett korábbi munkáimról, nézeteimről, elképzeléseimről, terveimről. Kifejezte 
reményét, hogy a jövőben együtt dolgozhatunk. Hamarosan jelentkezni fog, mondta. Többé nem 
hallottam felőle. Csaknem 30 évvel később, 2006 januárjában tudtam meg, hogy a neves filmrendező 
1957 és 1963 között, „Képesi Endre” fedőnéven a Belügyminisztérium a II/5-ös osztálya (a III/III 
jogelődje, az ún. belső reakció elhárításával foglalkozott) ügynöke volt. A Színház- és Filmművészeti 
Főiskola akkor 19 éves hallgatóját Pap Endre főhadnagy az ’56-os forradalmat követő megtorlások 
idején, 1957. február 13-án szervezte be. Feladata elsősorban főiskolai osztálytársai — köztük számos 
besúgó — megfigyelése volt. Az ügynök — három, egymást váltó tartótisztnek — összesen 48 jelentést 
írt. A korszak abszurditására jellemző, hogy — nyilván konspirációs célból — önmagáról is jelentett. 
Lelepleződése után Szabó István hosszú ideig tagadta egykori ügynök voltát, majd amikor a 
bizonyítékok súlya alatt kénytelen volt beismerni múltját. Zsarolással szervezték be, nyilatkozta, 
áldozataitól nem kért bocsánatot. Jelentéseivel egykori osztálytársait próbálta védeni, mondta. 
Leleplezése kapcsán boszorkányüldözésről beszélt. Úgy vélte, hogy a diktatúrák természetéről 
készített filmjeiben burkoltan elmondta saját történetét. Nem sokkal Szabó István lelepleződése után 
a számomra igen szimpatikus Kézdi-Kovács Zsolt filmrendező, a Balázs Béla Stúdió vezetőségének 
tagja is bevallotta ügynök múltját. Az ő fedőneve, egyik novellája főhősének neve után „Léva Béla”  
volt. A „Képesi” fedőnevű ügynök róla is jelentett. A Balázs Béla Stúdióban alapítása óta nyüzsögtek  
a besúgók, belbiztonsági tisztek, ahogy erről a stúdió működésének 40. évfordulójára kiadott  
A szabadság létező fantomja (Orpheusz Kiadó, 2002) kötetben megjelent tanulmányomban írtam 
részletesen.
2  A „Gergely” név a görög „Grēgorios” (Γρηγόριος) névből származik, eredeti jelentése „éber”  
(latinul „Vigilantius”). A népi etimológiában a név latin változata, „Gregorius” a nyáját védő, kalauzoló 

„juhász”-szal asszociálódott. Ez a társítás tette népszerűvé a szerzetesek és pápák között. Eddig 16 
pápa vette fel a nevet. Köztük a legismertebb I., vagy Nagy Gergely (540–604), akit a keleti ortodox 
keresztények Dialogista Gergelynek is hívnak, a Dialógusok című, csodákról, jelekről, természetfeletti 
jelenségekről, hittel történt gyógyításokról és Szent Benedek életéről szóló könyve miatt. I. Gergely 
pápa szép kezeiről is híres volt, amelyeknek a hívők csodatévő erőt tulajdonítottak (l. Richards, Jeffrey: 
Consul of God — Isten konzulja; London: Routelege & Keatland Paul, 1980 — 44. oldal). A rendkívül 
népszerű pápa, a keresztény tanításokkal ellentétben nem volt megbocsátó természetű. Amikor egy 
szerzetes a halálos ágyán meggyónta neki, hogy fiatal korában ellopott három aranypénzt, a pápa 
kötelezte barátait, hogy szakítsanak vele, hagyják egyedül meghalni. Testét és a három lopott aranyat 
a trágyadombra hajíttatta, és megátkozta az elhunytat: „Vidd magaddal a pénzed a kárhozatba!”  
(l. Straw, Carole E.: Gregory the Great: Perfection in Imperfection — A Nagy Gergely: Tökéletesség a 
tökéletlenségben; Berkeley: University of California Press, 1988). Néha az időszámításunkat 
megreformáló Gergely naptár bevezetését I. Gergely pápának tulajdonítják, noha azt csaknem ezer 
évvel később, XIII. Gergely pápa (1502–1585) vezette be, az 1582-ben kibocsájtott pápai bullájával  
(Inter gravissimas). A kotta feltalálását is sok forrás I. Gergely pápa nevéhez köti, noha a hangjegyek 
rögzítését frank szerzetesek fejlesztették ki 800 körül, s ők kezdték el hirdetni, hogy az egyszólamú 
gregorián énekstílus a két évszázaddal korábban meghalt pápától származik.

kódnevű kémmel ellentétben nem látszott 

hippinek. Az inggallérja alatt lazán megkötött 

selyemkendőjével inkább nyugati filmszínészre 

emlékeztetett. Finombőrű, hosszú ujjú, ápolt 

kezei az asztalon nyugodtak. Ápoltsága ritkaság 

volt abban az időben, mert nemcsak a kozme-

tikumokhoz lehetett nehezen hozzáférni3, de 

magát az testápolást is úri különcködésnek 

ítélte a közvélemény, a hippik pedig egyene-

sen büszkék voltak átható izzadtságszagukra, 

mosatlan hajukra, koszos kezükre, lábukra.  

Új ismerősöm arcának jellegzetességét keskeny, 

tibeti vágású szemei adták. Az idő múlásával 

szemei egyre keskenyebbek lettek, egyre inkább 

éjsötét réseknek látszódtak.

Hozzá hasonlóan fegyelmezett, megkomponált, 

öntudatos, elegáns4, szellemes emberrel addig 

nem találkoztam. Észrevettem, hogy a széken 

ülve, vagy később az ablaknál állva tudatosan 

állítja be pózait, mintha mindig fényképezné 

valaki. Hamarosan megértettem, hogy mint én, 

ő is kívülről látja magát, mintha egy folyamato-

san készülő film szereplője volna. Ez a gondosan 

fenntartott távolság önmagától finom öniróniát 

tett lehetővé, ugyanakkor rendkívül megnehezí-

tette beilleszkedését a helyzetekbe, az öntudat-

lanok, szétesettek, önkép nélküliek szabadon 

fetrengő társadalmába. Az idő múltával egyre 

kevésbé törekedett a beilleszkedésre, vagy arra, 

hogy hozzám hasonlóan igyekezzék láthatat-

lanná válni.

A beszélgetést az asztalnál a háziasszony, Meller 

Ágnes irányította. Írókról, művészekről, politiku-

sokról, tudósokról szóló anekdotákkal szórakoz-

tatott bennünket, mondatait könyvekből vett, 

gyakran német nyelvű idézetekkel fűszerezte. 

Néha hosszasabb diskurzusokat folytatott 

németül a nyelvet kiválóan beszélő Molnár Ger-

gely kódnevű kémmel. Algol csak néha, halkan, 

szavait gondosan megválogatva szólt közbe. 

Okos, széleskörű műveltségről tanúskodó meg-

jegyzései nem voltak olyan szellemesek, mint 

barátjáé, akinek szinte minden mondata megne-

vettetett. Életemben először éreztem szellemi 

rokonok között magam. Indiai teát ittunk, ame-

lyet háziasszonyunk süteményekkel szolgált fel. 

Egy ponton észrevettem, hogy a Molnár Gergely 

kódnevű kém hosszan nézi az NDK gyártmá-

nyú karórámat. Az órára pillantva észrevettem, 

hogy megállt. Ilyet még sohasem csinált azelőtt. 

Lecsatoltam a csuklómról, meggyőződtem 

3  Bár a modern izzadtsággátlót (Stopette) Jules Montier 
1941-ben szabadalmaztatta, az első, később rákkeltő 
hatásúnak bizonyult, keletnémet gyártmányú dezodorok 
csak az 1960-as évek végén kerültek kereskedelmi 
forgalomba Magyarországon.
4  Nem emlékszem, hogy kétszer ugyanabban a 
ruha-összeállításban láttam volna. Bár az 1970-es évek 
Magyarországán nem volt könnyű elegáns, jó minőségű 
ruhaneműket találni — a legtöbb ember, így én is, ugyanazt a 
ruhát, cipőt hordta télen-nyáron, csak télen kabátot vett fel 
hozzá — a Molnár Gergely kódnevű kém titokzatos 
forrásokból elegáns ingekhez, pulóverekhez, nadrágokhoz, 
cipőkhöz jutott. Zakóban, öltönyben sohasem mutatkozott.
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arról, hogy fel van húzva, rázogattam, a fülemhez emeltem. Nem akart elindulni. 

Magam elé tettem az asztalra és szomorúan néztem mozdulatlan mutatóit.  

A karóra nagy kincsnek számított abban az időben. Az enyémet apámtól kap-

tam nemrégen, jutalmul a sikerrel letett egyetemi vizsgákért, miután az előző, 

ugyancsak tőle kapott karórát az angyalföldi Kender-Juta Gyárban végzett nyári 

munkám során megismert roma barátnőm egy népszigeti fürdőzés során ellopta. 

Néztem a lebénult órát, tudtam, hogy hosszú idő fog eltelni, mire új időgéphez 

jutok. A Molnár Gergely kódnevű kém észrevette szomorúságomat és finoman 

elmosolyodott. „Bizonyos szellemek időnként eltévednek a gépezetben. Beszo-

rulnak a fogaskerekek közé, nem könnyű őket kiszabadítani.”, mondta. Újra az 

órámra néztem. Mozgott a másodpercmutatója. Végigfutott a hideg a hátamon. 

Az epizódot egymással beszélgető asztaltársaink nem vették észre.

A Molnár Gergely kódnevű kém valószínűleg 

agysebész, hipnotizőr apjától örökölte telepati-

kus képességeit. A gyöngyösi kórház orvosa volt 

az első Magyarországon, aki fájdalomcsillapítók 

helyett hipnózist alkalmazva végzett műtéteket. 

Fia az órák telepatikus úton történő megállítá-

sának specialistája lett. Körülbelül egy évvel első 

találkozásunk után bemutattam Halász Péter-

nek, akinek feleségével, Koós Annával közös 

Dohány utcai lakásában gyakori vendégek let-

tünk. Nemcsak az ott működő Lakásszínház 

előadásait néztük meg, hanem sokszor délutá-

nonként is felugrottunk látogatóba. A negyedik 

emeleti lakás nagyobbik szobájának észak-keleti 

falán régi ingaóra függött, alatta karosszék.  

A Molnár Gergely kódnevű kém általában erre a  

karosszékre ült, amikor együtt látogattunk  

a Dohány utca 20-ba. Egy alkalommal észre-

vettem, hogy beszélgetés közben az óra ingája 

időnként megállt, majd magától újra indult. 

Halász Péter figyelmét sem kerülte el a jelen-

ség. Furcsa mosollyal a karosszékben ülő Molnár 

Gergely kódnevű kémre nézett. „Hagyd ezt abba. 

Oké?”, mondta. A Molnár Gergely kódnevű kém 

elnevette magát. Alig észrevehető mozdulattal 

felemelte jobb kezét, majd visszaejtette a szék 

karfájára. Az óra ingája ismét mozogni kezdett 

és többé nem állt meg látogatásunk során. 1973. 

június 28-án, csütörtökön tanúja voltam, hogy 

barátom megváltoztatta a Kossuth Rádió idő-

jelzését. Délben a rádió öt, egymást másodper-

cenként követő síp-hangot sugározva jelezte a 

pontos időt, majd a déli harangszó következett. 

Molnár Gergely Hencze 
Tamás és Galántai 
György művei előtt 

— Kápolnaműterem, 
Balatonboglár;  
© Fotó: Galántai György, 
1971; Forrás: Artpool 
Művészetkutató 
Központ

Najmányi László 
országjáró 
biciklitúrán — 
Ismeretlen 
fényképész fotója, 
1970; Forrás: 
WordCitizen 
Archives
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A Roosevelt téri Gresham kávéházban ebédeltünk éppen — sikerült egy házilag 

barkácsolt, műanyag szappanos dobozba épített tranzisztoros zsebrádiót elad-

nom az egyik egyetemi évfolyamtársamnak, így módom volt állni a számlát —, 

amikor a pontos idő jelzése felhangzott a mennyezet alatt elhelyezett hangszó-

rókból. Az első sípszó felhangzása után a Molnár Gergely kódnevű kém letette 

evőeszközeit — szokása szerint akkor is rántott gombafejeket evett tartármár-

tással — és a tányér felett egy pillanatra összeillesztette mutató és hüvelyk ujjait. 

Aznap csak három sípszóval jelezte a delet a Kossuth rádió. A déli harangszó és a 

hírek után a Játék és muzsika tíz percben című vetélkedő kezdődött, amelyet ezút-

tal is az Algol László kódnevű kém (aki akkor már Pécsi Zoltán néven szignálta 

besúgói jelentéseit) nyert meg, mert meg tudta mondani, hogy az 1566–1613 

között élt olasz zeneszerző, Carlo Gesualdo 1611-ben publikálta Moro, lasso, al mio 

duolo és Beltà, poi che t’assenti című madrigáljait.

Különös koincidencia, hogy megismerkedésünk estéjét az olasz zeneszerzőről 

szóló beszélgetéssel zártuk. Gesualdo 1586-ban feleségül vette első unokatest-

vérét, Pescara márkijának lányát, Donna Maria d’Avalos-t. Két évvel később az 

ifjú feleség szerelmi viszonyba kezdett Andria nagyhercegével, Fabrizio Carafával. 

Noha viszonyukról mindenki tudott, kapcsolatukat két évig titokban tudták 

tartani a férj előtt. Végül 1590. október 6-án az elvileg vadászaton résztvevő 

zeneszerző in flagrante delicto rajtakapta az ifjú párt a nápolyi San Severo 

palotában, amelynek kapujához és ajtóihoz fából készíttetett kulcsmáso-

latokat, hogy csendben tudja a zárakat kinyitni. Szolgái közreműködésével 

mindkettejüket lemészárolta, majd megcsonkított holttestüket kirakatta 

a palota kapuja elé. A magisztrátusnak írásos vallomásokat tévő szemtanúk 

szerint a hűtlen feleséget a feldühödött férj több szúrással ölte meg, Andria 

nagyhercegének testén mély kardvágásokat, fején golyó ütötte sebet talál-

tak. A holttestet a szolgák, gazdájuk parancsára női ruhába öltöztették. Az ágy 

mellett heverő saját ruháin nem voltak vérnyomok. A gyilkosságokról a szenzá-

ciót kihasználó nápolyi költők serege, köztük Tasso publikált verseket. Nemes 

ember lévén a hercegnek nem kellett tettéért a törvény előtt felelnie, de felesége 

és annak szeretője rokonainak bosszújától tarthatott, ezért a Gesualdóban lévő 

kastélyába zárkózott a következő évekre. Kortárs források beszámolói szerint 

kisebbik fiát is meggyilkolta, mert kételkedett apaságában. Addig rázta a cse-

csemőt bölcsőjében, amíg az meg nem halt. A zeneszerző bosszút állni próbáló 

apósát is megölte. Idős korában, valószínűleg lelkiismeret-furdalása következté-

ben depressziós lett. Tommaso Campanella (1568–1639) olasz filozófus, teológus, 

csillagász és költő 1635-ben, Lyonban keletkezett feljegyzései szerint Gesualdo 

vezeklésképpen naponta korbácsoltatta magát szolgáival, és évekig levelezett 

Frederico Borromeo (1564–1631) milánói érsekkel, remélve, hogy az segíteni tud 

annak nagybátyja, az 1610-ben szentté ava-

tott Carlo Borromeo (1538–1584) milánói érsek 

néhány csontjának megszerzésében. Az erek-

lyéktől mentális problémáitól való szabadulást 

és bűnei megbocsátását remélte. Sok bizonyíték 

szól amellett, hogy haláláig gyötörte a bűntudat, 

amelyet madrigáljai szövegeiben is kifejezett.  

A szövegekben feltűnően gyakran ismétlődnek a 

„szerelem”, „fájdalom”, „halál”, „extázis” és „agó-

nia” szavak. Carlo Gesualdo gyilkosságainak tör-

ténete annak a kérdésnek kapcsán vetődött fel 

beszélgetésünkben, hogy szükséges-e jó ember-

nek lenni ahhoz, hogy valaki hiteles művész 

lehessen. Míg én és Meller Ágnes hajlottunk arra 

a véleményre, hogy érvényes művészetet csak 

jó ember alkothat, a Molnár Gergely és Algol 

László fedőnevű kémek véleményünket látens 

vallási illúziónak tartották. Gesualdo példáját 

Algol László hozta fel. Kifejtette, hogy az olasz 

zeneszerző műveinek szépsége nemcsak azt 

bizonyítja, hogy rossz ember is képes időtálló 

műveket alkotni, hanem azt is, hogy a művé-

szet képes megtisztítani gyakorlóját.  

A Molnár Gergely kódnevű kém az emberi jóság 

létezését kérdőjelezte meg. Ő még jó emberrel 

nem találkozott, mondta. Mindenki skizofrén, 

mindenkiben számos, gyakran ellenkező érték-

rendű személyiség lakik, és a környezet, illetve a 

csillagok állása hozza ki az emberekből valame-

lyik énjüket. Jóval később, 1979 őszén, Párizsban, 

a bennünket önzetlenül, nagyvonalúan segítő 

emberekkel való találkozásaink tapasztalatai 

alapján ezt a véleményét megváltoztatta. Akkor 

fogadta el annak a zsidó hagyománynak az iga-

zát, amely szerint minden korban létezik 36 jó, 

igaz ember a Földön. Azt azonban továbbra sem 

gondolta, hogy egy adott időszakban ennél töb-

ben lehetnek a jók bolygónkon.

Látogatásunk Meller Ágnes szalonjában késő 

éjszaka ért véget. Gyalog indultunk a Duna 

felé. Különös látvány lehetett, ahogy a két 

magas, gólyaszerűen hosszú lépésekkel, merev 

felsőtesttel, mozdulatlan, testükhöz szorított 

karokkal lépkedő fiatalembertől közrefogva, a 

magam sok gyakorlással kifejlesztett, táncra 

emlékeztető stílusában gyalogoltam. Mint 

kiderült, mindhárman szenvedélyes sétálók 

voltunk, bár tempónkat nem nevezném sétá-

nak. Algol és én hosszú gyalogtúrákat tettünk 

a magyar tájakat járva. A Molnár Gergely kód-

nevű kém Budapesten közlekedett gyalog, mert 

nem tudta elviselni a „fajellenség” közelségét 

a közszolgálati járműveken. Felmerült Nietz-

sche mondása, amely szerint csak a séta közben 

született gondolatoknak szabad hinni. Algoltól 

a Batthyány térnél váltunk el. Ő déli irányba 

fordult, mi északra mentünk tovább, útba ejtve 

az óbudai római amfiteátrum romjait, ahol leül-

tünk beszélgetni egy időre. Megtudtam, hogy 

új ismerősöm is rajongója a rock zenének. Én a 

Cream, a Led Zeppelin, John Mayall, Jimi Hendrix, 

Molnár Gergely egyik előző életében, mint tibeti láma (A kép jobb szélén) — G. G. Miller (Molnár 
Gergely) — A. L. Newman (Najmányi László) emlékműsor: „Donauer Video Familie ohne Donau. 
Fumme come voi, serete come noi”, Belvárosi Ifjúsági Ház, Budapest, 1982.02.08. — kép az esemény 
meghívójával kapott szórólapról; Forrás: Artpool Művészetkutató Központ


