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Najmányi László

SPIONS
Tizenegyedik rész

„Hogy kemény utad véget ér, ne várd,

mivel konokul kettéágazik, aztán konokul kettéá-

gazik megint.”

Jorge Luis Borges: Labirintus

(Imreh András fordítása)

A  c s á s z á r  üz e n e t e  2 .

• A globális tömegtársadalomban a tiszta, világos, pontos közlés igényének 

helyére az elhomályosítás, sejtetés, zavarosság, hablaty, a Pareto1 megfigye-

lését szívbemarkoló logikával kifejtő, terminusát átvevő Hamvas Béla által is 

reziduumnak2 nevezett izé bővített újratermelésének követelménye lépett. A 20. 

század végére a fogalmi gondolkodás már jórészt átadta a helyét a képekben és 

érzetekben (feelings) történő fogyasztásnak. A gondolkodásnak nem nevezhető, 

alapvetően testi, emésztési jellegű folyamat nem használ logikát, nem értelmez, 

hanem minősít. Működéséhez nincs szükség ismeretekre. Az értelmes életre való 

törekvés, az önépítés helyét a tudattalan, kavargó, a pillanatnyi szélirány függvé-

nyében változó ösztönök által irányított, lázas, narcisztikus tevékenység (pörgés) 

foglalta el. „Ami egyszerű és értelmes, az függ a vaktól és zavarostól. A maga-

sabb függ az alacsonyabbtól. Fordított helyzet támad. Az ember fejjel lefelé kezd 

élni.”3, írja Hamvas Béla. Ítéletének helyességét egyetlen televíziózással töltött 

1  Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848–1923) olasz mérnök, szociológus, közgazdász és filozófus, 
a társadalomfejlődés ciklusait először elemző Trattato di Sociologia Generale (1916) szerzője. Leghíre-
sebb mondása: „A történelem az arisztokrácia temetője.” 
2  Hamvas Béla: A Vízöntő — Megjelent A láthatatlan történet című kötetben (Egyetemi Nyomda, 
1943). Az akkor betiltott író, gondolkodó munkásságára az 1970-es évek elején St. Auby (Szentjóby) 
Tamás hívta fel a figyelmemet.
3  Hamvas Béla: A Vízöntő

este könnyűszerrel bebizonyítja. Egyre keveseb-

bet olvasnak, egyre többet néznek az emberek. 

Az emberiség szellemi evolúciójában betöltött 

funkciójuk elvesztésével marginalizálódtak a 

néhány évtizede még tömegeket megmozgatni 

képes filozófusok. Az ifjú egyetemisták döntő 

többsége ma már egyetlen kortárs filozófust 

sem tud megnevezni. Úgy gondolják, hogy a 

világ értelmezését különösebb előkészületek és 

életüket ennek a feladatnak szentelő meste-

rek tapasztalatai, konklúziói nélkül, ők maguk is 

el tudják végezni, illetve, hogy a világ, a dolgok, 

önmaguk cselekvéseinek értelmezésére egyálta-

lán nincs szükség. 

Hasonlóan minimalizálódott az irodalom szerepe 

is a személyes- és törzsfejlődésben. Egyre keve-

sebben képesek szövegeket értelmezni, találnak 

időt, késztetést, örömet az írott malasztban 

történő elmélyedésre. A szöveg szerepe a szín-

ház világában ugyancsak radikálisan csökken.  

A verbális közlés helyét locsogás és látvány 

veszi át. Az értelmező gondolkodás képessé-

gének tömeges elveszítésére utal a táncszín-

házak, a színpadi táncbetétek elszaporodása 

és a vizuális izgágaság. Nemrég alkalmam volt 

megtekinteni a Háború és béke kortárs szín-

padra átdolgozott változatát egy New York-i 

Broadway színházban. A futballpályányi játék-

térben lovas hadseregek rohamoztak valódi 

lovakon, igazi ágyúk dörögtek, francia és orosz 

katonáknak öltözött statiszták százai imitál-

ták a csatározást. A színpadtechnikai trükkök, 

látványos fényeffektusok, vetítések, a Dolby 

surround sound a kortárs hollywoodi filmek vilá-

gát idézték. A 120 millió dolláros költségvetés-

ből megvalósított, csaknem három órás előadás 

során elhangzott szöveg nem tett ki két-három 

írott oldalnál többet. A produktumból a színház 

lényege, az egyszeriség és megismételhetet-

lenség hiányzott. Tolsztojnak csak annyi köze 

volt ehhez a luxustermékhez, hogy (húzó)nevét 

rábiggyesztették a színlapra. Látványtervező-

ként egyre inkább a „nem-látvány” lélekmentő 

stratégiája mellett vagyok. Túl sok van belőlük, 

untatnak a képek. Minél jobbak, annál jobban.

Korábban a popzenében fontos, a hangzással, 

ritmussal és dallammal egyenrangú szerepe 

volt a számok szövegének. Az 1960-70-es évek 

helyét, funkcióját, a társadalom alapvető meg-

változtatásának lehetőségeit kereső ifjúságának 

Pantheonjában a régi, tehetetlennek bizonyult 

istenek helyét a rock sztárjai foglalták el.  

A vezérelvet elutasító fiatal generációk őket 

tekintették természetes vezetőiknek, az ő világ-

értelmezéseiket, mozgásirányt kijelölő üzenete-

iket keresték a számok szövegeiben. A szövegek 

ma már egyedül a hip hop műfajában (rap) jelen-

tenek revelációt a kortárs közönség számára, ott 

is elsősorban ritmusértékük miatt. A fiatalok 

Breznyik (Berg) Péter A császár üzenete főszerepében, 1974
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legszívesebben gondolkodást nem igénylő, inst-

rumentális számokat hallgatnak. Baudrillard4, 

az utolsó filozófusok egyike a 20. század végén 

még mondhatta, hogy már csak szimpatizánsai 

vagyunk a szabadságnak, míg korábban harcosai 

voltunk. Ma már az ilyen szimpatizánsok száma 

is elenyésző. A zene a teremtő, megtisztító, fel-

emelő, mozgásteret tágító lélek hordozójából 

hangkulisszává vált. Korunk hőse nem az aktu-

ális magatartásformákat prezentáló rock sztár, 

hanem a pultja mögött bólogató, személyiség 

nélküli DJ. 

Időnként ingerülten megkérdeznek, hogy kiket 

tekintek honfitársaimnak. Ha nem kell azonnali, 

fizikai agressziótól tartanom (amire a mai, ver-

tikálisan egyre inkább kihívott Magyarországon 

sajnos sokszor megvan az esély), legtöbbször 

írókat, gondolkodókat és bizonyos rock sztáro-

kat (David Bowie, Lou Reed, Bryan Ferry, Iggy 

Pop, Marilyn Manson, stb.) nevezek meg. Az 

1970-es évek elején barátaim, Hajas Tibor és a 

Molnár Gergely kódnevű kém írásai mellett Franz 

Kafka, Louis-Ferdinand Céline, Karel Čapek, 

André Malraux, Boris Vian, Csáth Géza, Hamvas 

Béla, Aldous Huxley, Abbie Hoffman, Jerry Rubin 

és Jorge Luis Borges könyvei voltak választott 

útitársaim, ahogy látványterveket, maketteket 

cipelve, vidéki sajtszínházak között ingáztam 

vonatokon. 1974 nyarán is ők voltak segítsé-

gemre, ahogy próbáltam a tervezett filmemre 

vonatkozó elképzeléseimet a lehetőségekkel 

összeegyeztetni. Borgest Kafka labirintusa ins-

pirálta. Engem mindkettejük útvesztői vonzot-

tak.

***

A film főszerepére kiválasztott Breznyik (Berg) 

Péter hangulata enyhült, miután elfogadtam A 

császár üzenete műfaját (előzetes) meghatározó 

koncepcióját. Ő javasolta azt is, hogy a szereplők 

egy részét NDK kozmetikumokról és járművek-

ről (Rexona Herb — Bősze Andrea, Robur Pevdi 

— Széll András, stb.) nevezzük el, illetve skan-

dináv hangzású neveket adjunk nekik (Sören 

Pevdi — Bíró Dávid, stb.). Mások ugyancsak 

Breznyik Péter által kitalált fantázianeveket 

kaptak (Therma — Ulvetzky Gábor, Valerie Bohan 

— Orsós Györgyi, Ocelot Bohan — Kovács Miklós, 

Ayer Vapona — Koltai Tamás, Alper Belan — Bálint 

István, Polor Blendax — Papp Tamás, stb.).

A film alapjául választott Kafka novellának két 

főszereplője van. Az egyikük a császár üzenetét 

vivő Hírnök, a másik te vagy, aki egy örökkévaló-

4  Jean Baudrillard (1929–2007) francia szociológus, 
filozófus, kulturális teoretikus, politikai kommentátor és 
fotóművész. Munkásságát a kategóriák alkalmazása nélkül 
elveszők elsősorban a poszt-modernizmushoz és poszt-
struktualizmushoz sorolják.

ságon át várakozol a soha meg nem érkező üzenetre. A Hírnök aktív szereplő, sztár, 

ha úgy tetszik. Az üzenetre várakozó szerepe passzív, ő a közönség. Az üzenetet 

küldő, haldokló császár (az Isten?) csak epizodista ebben a történetben. Az üzenet 

maga az Ige, a megváltó, teremtő szó. A filmben a Dezent Nagelharten haramia 

szerepét játszó, a Spions-ban majdan betöltendő funkciójára akkor még csak titok-

ban, talán öntudatlanul készülő Molnár Gergely kódnevű kémmel az előkészületek 

során gyakran beszélgettünk a sztárság mibenlétéről. „A sztárban az ige testté 

lőn, a tömegben a test igévé. […] A sztár methedrin-álom, posztszexuális bálvány, a 

kollektív neurózis testet öltött médiuma. Egyszerre elérhető és elérhetetlen, irány-

adó és megváltó, aki beteljesül, hogy beteljesítsen: a kétségtelen bizonyosság”, írta 

később egyszemélyes, hat példányban5 sokszorosított újságjában. A sztár, Nietz-

sche megfogalmazásával élve „túl van jón és rosszon”. Mint a zseniket, az ő tetteit, 

személyét sem lehet a könnyűszerrel behelyettesíthető közönségre vonatkozó 

erkölcsi mércék alapján megítélni. Ő pótolhatatlan. A Hírnök egyetlen feladata az 

Üzenet továbbítása, bármi áron. Kötelessége kikerülni, megsemmisíteni a külde-

tésének végrehajtását megnehezítő akadályokat. Lophat, csalhat, hazudhat, akár 

ölhet is, ha úgy adódik. Rá nem vonatkoznak Mózes törvényei, a régi Tízparancso-

lat. Különösen a szeretet kötelezettsége alól mentesül, illetve, mint a szamurájok 

esetében, a feladatát kell szeretnie. A Kafka novellát értelmező beszélgetése-

ink, vitáink évekkel később, magasabb szinten, más konklúziókkal megismétlőd-

tek, amikor a Spions által alapított Overnational Socialist Party (OSP — Nemzetek 

Feletti Szocialista Párt) által kidolgozott The Last Five Years Plan (Az Utolsó Ötéves 

Terv) egyik célfeladatának végrehajtásaként az akkor már magát a 888 numerikus 

kóddal identifikáló kém megreformálta a Tízparancsolatot. Szellemi evolúciónkat 

jelzi, hogy a földre szállt, az Egyenlőek (Equals) kommunikációjában megtestesülő 

Mennyországot (New Jerusalem — Új Jeruzsálem) kormányzó új parancsolatok (The 

Ten Commandos) között, az előkelő 10. helyen megjelent a „Hate” (Gyűlölet)6 min-

den, az Időből érkezett kém számára kötelező érvényű előírása.

A Hírnök, mint erkölcsi lény jelensége kapcsán többször beszélgettünk a 

Bhagavad Gitáról, az örökérvényű tanításról, amelyet Krishna isten adott át az 

isteni íjásznak, Arjunának, a Mahabharata Háborúnak is nevezett kurukshetrai 

5  A bolsevik diktatúrában hatósági engedély nélkül maximum 6 példányban lehetett írásokat 
sokszorosítani. Hatnál több másolat, mégha akár egy lírai költeményről készült is, tiltott sokszorosítás-
nak számított, törvénybe ütköző bűncselekménynek minősült. Újságot magánszemély nem adhatott ki, 
nem volt esélye a szükséges engedélyek beszerzésére. A Molnár Gergely kódnevű kém írógéppel írta és 
indigó segítségével sokszorosította havonta megjelenő újságját 1976-ban. Összesen 12, verseket, 
esszéket, dokumentumokat tartalmazó kiadványt állított össze abban az évben. A másolatokat 
legközelebbi barátai kapták meg.
6  http://wordcitizen18.webs.com/themap.htm

Krishna Kurukshetra — kép Najmányi László Spions Overture (Spions Nyitány) című, készülő videó 
művéből, 2010
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csata során7. A Molnár Gergely kódnevű kém ismertetett meg az ősi történettel. 

A Hastinapur királyság feléért zajló háború döntő csatája előtt a jogosan hadra 

kelt Arjunát kétségek gyötrik, mivel saját szeretett rokonai és tanítói ellen indult 

ütközetbe, őket kell megölnie, hogy saját és országa igazát érvényre juttassa.  

A kötelességtudat harcol benne a szeretettel és szánalommal. Reszket a félelem-

től, tanácstalanságtól és kétségbeeséstől. Lelki szemeivel látja a közelgő vérfür-

dőt, s tudja, hogy a győztes meg fogja gyalázni a vesztes fél asszonyait, s ezáltal 

tisztátalanok nemzedékét bocsájtja a világra. Összezavarodott, nem tud dönteni. 

Képtelen szeretteire emelni csoda-íját, a Gandivát. Legszívesebben elbújna az 

erdőben, hogy remeteként ott élje le hátralévő napjait. Depresszióját, lebénultsá-

gát látva a Keshava nevű kocsihajtó képében rejtőző Krishna isten megmutatta 

Arjunának igazi, univerzális valóját, a Legfelsőbb Lényt (Svayam Bhagavan). Bőre 

kékszínűvé vált és felragyogott. Azt várnánk, hogy a teremtő isten8 szimpátiá-

val fordul az együttérzéstől és sajnálattól gyötört Arjunához, de ennek éppen az 

ellenkezője történt. Krishna kinevette a tétovázó hadvezért és férfiasságra, gyá-

vasága, pacifizmusa leküzdésére buzdította. Morális dilemmája feloldása érdeké-

ben elmagyarázta neki harcosi és hercegi kötelességeit. Viselkedjen funkciójához 

illően, hiszen az ember csak akkor találhatja meg helyét a dolgok rendjében, csak 

akkor viselkedik a természet törvényeinek megfelelően, ha a legjobb tudása sze-

rint elvégzi a sorsa által rábízott feladatot.

Pszeudó-humanista illúzióktól és judeo-keresztény neveltetésemtől elva-

kítva nehezen tudtam befogadni az ősi tanítást, ahogy korábban Nietzsche 

Supermanjétől is megriadtam. Egy este a kurukshetrai csatáról beszélgettünk a 

Molnár Gergely kódnevű kém Dohány utcai lakásában. Éppen a Krishna-i tanítás-

sal szemben felhozott aznapi ellenérveimet ismertettem, amikor házigazdám 

az ablakhoz hívott. „Nézd meg ezeket!”, mondta. Kinéztem az ablakon. Odalenn 

az utcán utcaseprők futballoztak a szeméttel. Kiborították kézzel tolt szeme-

teskocsijuk tartalmát, szétrugdosták és otthagyták a járdán. „Nem az lenne a 

dolguk, hogy eltakarítsák a szemetet?”, kérdezte a Molnár Gergely kódnevű kém. 

7  A tanítást időszámításunk előtt 3200 körül, 18 fejezetbe foglalt 700 versszakban, dialógusok 
formájában jegyezte fel Vyasa Rishi. A Védákkal, az Upanishad könyveivel és a Brahma Sutrákkal együtt 
a Gita az ősi India legfontosabb írásos emlékei közé tartozik. Nem hívhatjuk Hindu szentírásnak, mert 
születése idején még sem a hinduizmus, sem az iszlám, sem a zsidó hit, sem a kereszténység, sem a 
buddhizmus, sem a jainizmus, egyetlen mai nagy világvallás sem létezett. Ennélfogva joggal 
mondhatjuk, hogy a Bhagavad Gitában foglaltak univerzális fontossággal bírnak.
8  Krishnát az indiai hagyomány a világot teremtő Vishnu avatárjának tartja

„Ugyanez folyik minden szinten ebben az ország-

ban. Senki sem végzi a munkáját. Senki sincs 

a helyén.” Meggyőzött. Hamvas Béla tanítása 

jutott eszembe: „A tömeg helye lent van, ahogy 

lent van a tudattalan helye is. Sorsa szerint ide 

tartozik. Az ökör, ha a szekeret húzza és szánt, 

szent állat. Ha felkerül, sárkánnyá változik.  

Az ekét nem húzza többé, az igát ledobja, meg-

vadul és tüzet okád. Az uralkodó helye fent 

van, mint a tudaté. Sorsa szerint ide tartozik. 

Az angyal, ha fent él, szent lény, de ha lemerül, 

ördögivé változik. Nem áraszt világosságot és 

tüze vulkanikus lesz. Ha a tudattalan, amelynek 

helye lent van, felkerült, éppen olyan démoni-

kussá válik, mint a tudat, amelynek helye fent 

volt és lemerül. A szent igavonóból sárkány lesz, 

a szent világosság angyalából sátán. Mert ami 

lent türelmesen szolgáló ökör, az fent szörnye-

teg, és ami fent fényes angyal, az lent ördög. És 

az, hogy az igavonóból sárkány lett, éppen olyan 

katasztrófa, mint az, ahogy az angyalból sátán… 

Ha a belek elkezdenének gondolkozni és életter-

veket szőni, ezek bél-gondolatok lennének.”9 

***

Természetesnek tűnt, hogy a tervezett film 

operatőri feladatának ellátására Dobos Gábort10 

kérjem fel. 1970-től fényképezte a Kassák Stú-

dió, majd a Lakásszínház előadásait. Filmezéssel, 

független, államilag nem támogatott művész-

ként (akkor amatőröknek nevezték az ilyeneket) 

1969-től foglalkozott. Az 1970-es évek elején, 

velem egy időben lett a Balázs Béla Stúdió tagja. 

Fotóit jól ismertem és szerettem. Ugyanazok-

ban a körökben mozogtunk, szinte naponta 

találkoztunk és beszélgettünk a Fiatal Művé-

szek Klubjában. A császár üzenete lett az első, 

nagyobb filmes munkája11. Az ő javaslatára for-

gattuk a filmet 35 mm-es, fekete-fehér nyers-

anyagra, a jóval olcsóbb, sokkal több felvételt 

lehetővé tévő, de nem túl jó minőséget ered-

ményező, 16 mm-es film helyett. Nem lehetett 

könnyű számára elfogadni a radikális egyszerű-

ségre vonatkozó elképzeléseimet. Nem akartam 

használni semmiféle operatőri trükköt, külön-

leges lencséket, formabontó beállításokat. Meg 

akartam maradni a némafilmek stílusánál, már 

a kamera mozgását is stílustörésnek, felesle-

ges képi locsogásnak gondoltam. Csak egy-

9  Hamvas Béla: A Vízöntő
10  http://www.lektoratus.hu/osztondijak/dobos05.html
11  Egy évvel A Császár üzenete forgatása után az ő operatőri 
munkájával készült el a Lakásszínház Don Giovanni című 
filmje. Később ő volt az operatőre az Amerikai Anzix (rendező 
Bódy Gábor, 1975), az Életformák (rendező Donáth Péter, 
1976), az Öndivatbemutató (rendező Hajas Tibor, 1977), az 
Álommásolatok (rendező Erdély Miklós, 1977), a Gyurmafilm 
(rendező Háy Ágnes, 1977) és az Erdély Miklós és Maurer Dóra 
által vezetett képzőművészeti szakkörről készült dokumen-
tumfilmnek is (Kreativitási gyakorlatok, 1977). 1976-ban 
jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, de 
korábban disszidált bátyja miatt nem vették fel. A következő 
években az állami tulajdonban működő Filmgyárban 
dolgozott segédoperatőrként.

A Molnár Gergely kódnevű kém Dezent Nagelharten haramia szerepében, A császár üzenete című 
filmben, 1974
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szer támadt nézeteltérésünk a forgatás során, 

amikor Dobos Gábor javaslatával ellentétben 

ragaszkodtam ahhoz, hogy egy tömegjelenetet 

ne nagylátószögű, hanem normál objektívvel 

vegyen fel. A szonettszerű korlátokat jelentő 

minimalizmusom arra késztette a kreativitását 

érvényesíteni akaró operatőrt, hogy a jelenetek 

megvilágítására, a fények és árnyékok játékára, 

a tónusok megjelenítésére törekedjen. Ezzel a 

szándékával tökéletesen egyetértettem.

Nem akartam, nem is lett volna elég pénzünk 

filmgyári környezetben forgatni. Inkább szép, 

táborhelynek is kellemes és alkalmas természeti 

környezetet kerestem. Papp Tamás barátom 

elintézte, hogy Vác és Nógrádverőce határán, 

egyik rokona Duna-parti szőlőjében forgathat-

tunk és táborozhattunk ingyen. A forgatás előtt 

Elbert Márta felvételvezető, Papp Tamás és 

Dobos Gábor társaságában bejártuk a terepet. 

Fotókat készítettem a tájról, az apró présházról, 

amely később produkciós irodánk lett, a dom-

bokról, a környező szántóföldekről, a Duna-part-

ról, a túlsó oldal párából kiemelkedő hegyeiről. 

A fényképek alapján megrajzoltam az általam 

elképzelt jeleneteket. Az egyik dombra a csá-

szári palotát jelképező, óriási katonai sátrat 

képzeltem el, a dombok között a Maya fáty-

lait, Kafka labirintusát jelképező fóliafüggöny 

sorozatot12, amely a film végén látható. Elbert 

Márta felvételvezetőnek köszönhetően több 

száz jelmezt szereztünk olcsón a Filmgyár raktá-

rából. A 20. század első éveire utaló jelmezeket 

kerestem, de jó pár jelmezre pusztán azért esett 

a választásom, mert jól néztek ki. Így került a 

főszereplő orosz katonakabátja alá középkori 

páncéling.

Postára adtuk az ismerőseimnek, barátaimnak 

címzett felkérést: „Kérem Önt, hogy közremű-

ködésével segítse A Császár üzenete című, Franz 

Kafka novellája alapján készülő filmünk elké-

szítését. A filmet Vác és Nógrádverőce között 

forgatjuk, a Duna partján. Mivel a Balázs Béla 

Stúdiótól a film forgatására kapott összeg igen 

csekély, a közreműködőket nem tudjuk hono-

rálni, szállásukról, ellátásukról, a helyszínre való 

utazásukról nem tudunk gondoskodni. Kérjük, 

hogy sátrat, hálózsákot, vagy pokrócot hozzon 

magával… A forgatás augusztus 1-től augusz-

tus 4-e estig tart. Segítségét előre is köszönöm. 

Budapest, 1974. július 16. Üdvözlettel: Najmányi 

László. U.I.: Címünk Vác, Sánc dűlő 2. A szobi 

elágazás után kb. 500 méterre Verőce felé, az 

országút és a Dunapart között.”

12  A nylon fóliát korábban a Kovács István Stúdió számos 
előadásában, és több sajtszínházi díszletemben alkalmaztam.

A császár üzenete a közösség illúziójának szertefoszlását közvetlenül megelőző 

időben készült. Felhívásomra több mint száz közreműködő érkezett a forgatás 

helyszínére a meghirdetett időpontban. Sokféle mentalitású, sok irányba induló 

ember, akiknek nagy része, ha él még, ma már nem áll szóba egymással. A részt-

vevők közül ma már csak a Molnár Gergely kódnevű kémmel vagyok kapcsolat-

ban. Akkor még, a közös ellenségnek kiszolgáltatva, örömet jelentett számunkra 

az együttlét, kerestük rá az alkalmakat. A kvázi-szabadság megérkezése másfél 

évtizeddel később őrületet, gyűlölködést, megosztottságot hozott. Talán ha a 

jogokkal együtt jólét is érkezett volna az elnyomorodás helyett, talán akkor más-

képp alakulnak a dolgok? A szabad világban, jólétben élő magyarokat ismerve 

ebben kételkedem.

 Najmányi László
Látványterv VI./1.b A császár üzenete című filmhez, 1974

 Najmányi László
Látványterv VI./1.c.d A császár üzenete című filmhez, 1974


