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Végzetes szerelem, Khmer Rouge, Run by R.U.N.

„Másképpen írok, mint ahogy beszélek. Másképpen beszélek, mint ahogy gon-
dolkodom. Másképpen gondolkodom, mint ahogy kellene, és így mind a legmé-
lyebb sötétségbe hull.”

Franz Kafka

Az 1979-es évem végzetes szerelemmel indult. Meg ugyan nem vakított, de meg-
bolondított, az biztos. Művészileg pedig – bár addigra már annyira eltávolodtam 
a művészettől, amennyire ez lehetséges – feltétlenül inspirált. Tragikus szerelem 
volt, a műfaj minden mélységével, szépségével, banalitásával és morbiditásával. 
Kívülről nézve persze roppant mulatságos, különösen azért, mert én, a gép, a kém, 
a punk majdnem belehaltam. 
1978 szilvesztere vasárnapra esett. Délután telefonon beszéltem a SPIONS akkor 
már a Gregor Davidow kódnevet használó, Párizsban kémkedő frontemberével. 
Amint felvettem a kagylót, hallottam az ismerős kattanást. Évek óta lehallgattak. 
A frontember elmondta, hogy hamis útlevelet kapott régi barátoktól. Kénytelen 
naponta más lakásban aludni, mert keresik az őt KGB ügynöknek gondoló hatósá-
gok. Ki akarják utasítani Franciaországból. Magyarországra akarják deportálni. Ezt 
mindenképen el akarja kerülni. François Bizot Villeneuve-le-Guyard-i1 kastélyából 
telefonált. Lehet, hogy ott tölti az éjszakát, lehet, hogy nem. Kambodzsai műtár-
gyak. Edények, szobrok. Némelyik szobor olyan, mintha élne. Különösen a Shiva-
ábrázolások. Titus-szal2 érkezett, aki el akarta lopni az egyik kisebb méretű Shivát, 
de ő lebeszélte. Monsieur Bizot kambodzsai származású élettársa, Mademoiselle 
Choung a vörös khmerek fogságában van. Találkozott tízéves lányukkal, Hélène-nel. 
Elvarázsolt, mondta. Monsieur Bizot gyűlöli a vasárnapokat és az ünnepnapokat. 
Ilyenkor mogorva és kötözködő. Ma is az, a vasárnap miatt. Meglehetősen ironi-
kus a SPIONS kiáltványokkal kapcsolatban, nem érzékeli bennük az iróniát. Nem 
ért ugyan egyet, de még mindig sokat segít. Titus közvetítésével megvette pél-
dául a korábbi (második3) SPIONS inkarnáció, Serguei Pravda autografált szovjet 
katonazubbonyát 500 frankért. Igaz ebből a közvetítő levont 300 frank közvetítési 
járulékot. Mindegy. Elérkezett az idő régi tervünk, a Nemzetekfeletti Szocialista 
Párt (Overnational Socialist Party, OSP4 – „THE DANCING PEOPLE’S PARTY”5) 

1 Falu, Párizstól délre.
2 A Titus nevű párizsi enigmáról, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa (1864–1901) gróf 
kortárs reinkarnációjáról a SPIONS eposz Negyedik (A rock zene titkai – egy rock & roll kém születése 2.); 
Tizenkilencedik (SPIONS Art – SPIONS Propaganda) és Negyvenedik (A francia punk, SPIONS koncert 
Lyonban) fejezetében írtam korábban.
3 A SPIONS 1977-es megalakulásakor a frontember az Anton Ello fedőnevet használta, amit Párizsba 
érkezésünk után, 1978 májusában Serguei Pravdára váltott. A Russian Way of Life/Total Czecho-Slovakia 
lemez (Párizs, Barclay, 1979) felvétele után érezte szükségét a Gregor Davidow fedőnév mögé rejtőzésnek. 
4 http://spions.webs.com/osp.htm
5 Angolul a politikai pártot és a bulit ugyanaz a szó jelenti: „Party”.

megalapítása bejelentésének, és az aktualitását 
vesztett punkról az elektronikus tánczenére való 
áttérésnek.
A frontember Knut Hamsun Éhségét olvassa, 
tudtam meg, aztán megszakadt a vonal. Gyakran 
előfordult, amikor a lehallgatók beleuntak a 
lehallgatásba. Ha szétkapcsolták a vonalat,  
a lehallgatandók nem tudták tovább folytatni a 
konverzációt, nem volt mit lehallgatni. A lehall-
gatók egymással dumálhattak, család, főnö-
kök, csajok, bármi. Szilveszter napján biztosan 
már délután elkezdtek piálni. Ki akar szilvesz-
terkor lehallgatni? Senki. Biszku elvtárs talán.  
Ha éppen nem vadászik. Vagy a tévében Ernyey 
Béla. Amikor nyomozót játszik.

�

Jean-François Bizot6 (1944–2007) francia arisz-
tokrata, antropológus, író és újságíró, az Actuel 
magazin alapító főszerkesztője7 volt az egyet-
len nyugati, aki túlélte a Kambodzsát 1975–79 
között terrorizáló vörös khmerek börtönét.  
A SPIONS 1978 nyarán, Robert Filliou (1926–1987) 
francia fluxusművész közvetítésével, Párizsban 
ismerkedett meg vele. Többször meghívott 
bennünket vacsorára, és a vidéki kastélyában 
rendezett, napokig tartó bulikra, ahol megismer-
kedhettünk a francia punk és new wave szcéna 
prominens művészeivel, producerekkel, mene-
dzserekkel, koncertszervezőkkel, független 
lemezkiadókkal és a vezető rock-újságírókkal. 
Az első találkozás után az Actuel hosszú interjút 
publikált a SPIONS akkor még a Serguei Pravda 
kódnevet használó frontemberével.8 Az inter-
júban Pravda újra megismételte, amit korábban 
már a Libération-ban és a francia közszolgálati 

6 Jean-François Bizot-ról a SPIONS-eposz Negyvenedik  
(A francia punk, SPIONS koncert Lyonban), Negyvenkettedik 
(Az Égi Háromszög és Párizs katakombái, II.) és Ötvenedik 
(Ufológia 01. – sült macskacomb vadas zsemlegombóccal és 
mártással) részében írtam korábban.
7 Monsieur Bizot nem vett fel fizetést, a saját pénzéből el-
indított magazin munkatársai egységesen havi 2000 frankot 
kaptak.
8 Jean-François Bizot hatása az 1970, az Actuel alapítása óta 
eltelt évtizedekben óriási volt a francia kultúrára. Felkarolta az 
underground kezdeményezéseket, a New York-i Village Voice-
hoz, a Los Angeles Free Press-hez, az angliai Oz-hoz és Inter-
national Times-hoz hasonló magazinja underground kiadvány-
ként indult. Gyorsan kötelező olvasmánnyá, az ellenkultúra 
Bibliájává vált a korszellem iránt érdeklődő francia szellemi elit 
számára. A magazin munkatársai az underground kultúra nép-
szerűsítése mellett ökológiai, feminista, meleg-jogi és rassziz-
mus ellenes támákról írtak, és felkarolták a házfoglalók 
(squatters) ügyét az 1970-es években még meglehetősen kon-
zervatív Franciaországban. Népszerűsége csúcspontján, 1981-
ben a magazin havonta 400 ezer példányban kelt el. Hasonlóan 
kultúrateremtő erejű volt az ugyanebben az évben általa indított 
Radio Nova, amely már akkor sugárzott világzenét, amikor a 
műfajnak még nem volt neve, és a rádióállomások közül először 
kezdte népszerűsíteni a hip hop és elektronikus zenét. Kereste, 
felismerte és támogatta a tehetségeket. Sok francia és nem 
francia zenész, író, képzőművész karrierje elindulását segített. 
Kiváló kollaborátorokkal vette körül magát. Egyik legközelebbi 
munkatársa, Bernard Kouchner alapította a Médecins Sans 
Frontières (Orvosok Határok Nélkül) jótékonysági szervezetet, 
François Fillon kormányának külügyminisztere lett, ami bizonyí-
téka annak, hogy a korszellem változásait követő, az időben 
előre látó Jean-François Bizot-nak, magazinjának, könyveinek, 
rádióállomásának mekkora szellemi befolyása volt Franciaor-
szágban.
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televízióban is bejelentett: KGB kommandó vagyunk, missziónk a nyugati ifjú-
ság megrontása.9 Ennek a botrány reklámértékét bizonyító csodás PR-trükknek 
köszönhettük lemezszerződéseinket. Ahogy azt a frontember előre látta, a 
SPIONS zenéjére senki sem volt kíváncsi. A demo-kazettát meg sem hallgat-
ták. Számukra az ismertség, az autentikus KGB-zenekar egzotikuma volt fontos. 
A zene a punkkal veszítette el aktualitását.
Jean-François Bizot 1965-ben, 21 éves korában utazott először Kambodzsába.  
A buddhizmus helyi, hinduizmussal és animista hagyományokkal kevert változatát 
akarta tanulmányozni. Mindig mosolygó, kedves, szép emberek békés, gyönyörű 
országában találta magát. Az agrárkommunizmus bármi áron történő megvalósí-
tását életcéljául választó Első Számú Testvér, Pol Pot (Saloth Sar, 1925–1998), Mao 
elnök legszorgalmasabb tanítványa vezette a vörös khmereket egy évvel a fran-
cia antropológus megérkezése előtt, 1964-ben kezdte meg gerillaháborúját az 

9  E sorok írása idején, 2015 májusában Alekszandr Varennyikovics Volosin, nyugalmazott KGB ügynök 
az orosz közszolgálati televízióban bejelentette, hogy a szovjet titkosszolgálat agyalta ki, indította el és 
finanszírozta a punk mozgalmat. Az ő pszichológusaik és politológusaik írták a New York Dolls, Sex Pistols, 
Clash, Ramones és más punk együttesek számainak szövegét és divatszakértőik közreműködésével ők 
találták ki az imázsukat. Az ex-ügynök szerint a Szovjetunió rubel-százmilliókat költött a titkos projektre, 
amelynek célja a totális káosz kiprovokálása, a nyugati ifjúság megrontása, nihilista, tekintély- és rendszer-
ellenes, amerikaellenes ideológiákkal való megfertőzése. Gondolom a KGB munkatársai olvasták, látták 
a 1978-1979-ben a SPIONS frontemberének nyilatkozatait, és most, az újra beinduló hidegháború idősza-
kában tartják aktuálisnak a régen szerzett információk csúsztatott bedobását – Forrás: http://
worldnewsdailyreport.com/sex-pistols-were-financed-by-ussr-to-destabilize-western-world-admits-
ex-kgb-agent/ 

amerikaiak által támogatott kormány csapatai 
ellen. A vietnamiak és kínaiak által szponzorált 
gerillák a Vietnámmal határos észak-keleti régiók 
dzsungeljeiben táboroztak. A csatározások akkor 
még kevés hatással voltak Kambodzsának a nyu-
gatról érkezettek számára idilli hangulatára.
Bizot megtanulta a khmer nyelvet. Az ország 
domináns vallásának történetét, hagyományait 
kutatva beutazta Kambodzsát. Eredményesen 
gyakorolta a transzállapothoz vezető budd-
hista meditációs technikákat. Beszélgetéseink 
során többször említette, hogy amennyiben 
nem zavarják meg meditáció közben, képes 
egyszerre Párizsban és a khmerek földjén 
lenni, évezredeket utazni a múltba, vagy előre 
látni a francia belpolitika alakulását. Beszélt 
kambodzsai emlékeiről is. Elbűvölte az ország. 
Történelmének, hag yományainak gazdag-
sága, tájainak, műemlékeinek szépsége, szelíd 
lakóinak ártatlan tisztasága. Kezdetben örült 
az amerikai beavatkozásnak. Remélte, hogy 
ellensúlyozni tudják a maoista vörös khmerek 
növekvő befolyását az ország lakóinak több-
ségét kitevő szegényparasztságra. Aztán az 
amerikaiak felelőtlensége, megbocsáthatatlan 
naivitása, cinizmusa egyre felháborodottabbá, 
dühösebbé tette. Már jobban haragudott rájuk, 
mint a maoisták hazugságaira. „Tanúja voltam 
az amerikaiak tájékozatlanságának Kambodzsa 
realitásával kapcsolatban”, mondta. „A háború 
évei alatt kétségbeesetten kutattam a hátor-
szágban régi kéziratok után, amelyeket a kolos-
torok apátjai lakkozott ládákban rejtegettek.” 
Angkor Wat templomvárosának romjai köze-
lében, Srah Srang faluban telepedett le, ahol 
a régészeti hivatal megbízásából kerámia- és 
bronztárgyak restaurálásával foglalkozott. 
Ott ismerkedett meg a Choung (Choeung; 
Chhoeung) nevű khmer parasztlánnyal. Lányuk, 
Hélène 1968-ban született. A harcok felerősö-
dése után a kislányt Párizsba küldte, a nővéréhez. 
Nem törődve a veszéllyel, folytatta kutatásait. 
Ősi kéziratok százait fényképezte, másolta le. 
Az eredeti írások többsége megsemmisült a 
hatalomra jutott, a múltat teljesen eltörölni szán-
dékozó vörös khmerek 1975–1979 közötti rém-
uralma idején.
1971. október 10-én az Angkor Wat templom-
városhoz tartozó, VII. Jayavarman (1125–1218), 
Kambodzsa valaha élt leghatalmasabb királya 
uralkodása idején épült Banteay Kdei (Prasat 
Banteay Kdei, „A szerzetescellák citadellája”) 
buddhista templomot és kolostort látogatta meg 
Lay és Son kambodzsai régészek társaságában. 
Észak-vietnami tiszt által vezetett vörös khmer 
gerillák foglyul ejtették és a Cardemon hegység 
erdejébe rejtett, M13 kódjelű titkos börtönükbe 
(Anglon Ven) vitték őket. A börtön parancsnoka 
az a Duch elvtárs (Kang Kek Iew; Kaing Guek 
Eav) volt, aki három évvel később a kambodzsai 
főváros, Phnom Penh rettegett S-20 kódjelű 

Najmányi László
Bluebeard © Fotó: Béres János, 1979
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börtönének10 – ma Tuol Seng Népirtás Múzeum 
– szadizmusáról hírhedt parancsnoka lett. 
A francia tudóst azzal vádolták, hogy a CIA-nek 
kémkedik. A fához láncolt foglyot három hóna-
pon át naponta vallatta Duch elvtárs. A kihall-
gatások lassan vitákká, párbeszédekké alakultak. 
Duch beszélt a kambodzsai parasztokat sújtó 
bénító szegénységről, a korrumpálódott értel-
miségi elit, a politikus-kaszt, az arisztokrácia és 
a buddhista klérus árulásáról, a forradalomba 
vetett hitéről. Bizot úgy próbált érvelni, ahogy 
világforradalomról ábrándozó francia kortár-
saival tette. „Változtasd meg magad, mielőtt 
hozzálátsz a világ megváltoztatásához.” A fiatal, 
matematikatanárból lett, szemüveges gerillapa-
rancsnok a korabeli Párizs lázongó, baloldali, a 
maoizmussal szimpatizáló diákjaira emlékeztette 
a foglyot. Ugyanaz az idealista, forradalmi hevü-
let, ugyanaz a „javítunk az emberek sorsán, akár 
akaratuk ellenére is” attitűd, ugyanaz a banális 
szlogenekbe sűrített megváltó ideológia.
Ahogy jobban megismerték egymást, a parancs-
nok egyre inkább elhitte, hogy foglya nem 
amerikai ügynök, hanem tényleg a buddhista 
hagyományokat tanulmányozó francia antropo-
lógus. Levetette Bizot láncait és engedte, hogy 
szabadon mozogjon a börtöntábor területén, 
mosakodjon a folyóban. Ahogy őreinek figyelme 
lankadt, a francia egyre távolabb merészkedett a 
nagykiterjedésű táborban. Talált egy bambusz-
kunyhót, amelyben megvert, megkínzott foglyo-
kat őriztek. Megtudta tőlük, hogy nem az általa 
legkegyetlenebbnek gondolt vörös khmer pri-
bék, hanem maga az idealista álmodozónak vélt 
Duch elvtárs verte, kínozta meg őket. „Ott volt 
ez az igazságosság iránt nyilvánvalóan elköte-
lezett ember, aki jót akart tenni, segíteni akart 
nehéz sorsú népén, de nem szerette a hazugo-
kat”, emlékezett Bizot. „Mindenkit, aki a táborba 
került, hazugnak gondolt. Azért verte, kínozta 
a foglyokat, hogy elmondják az igazságot. Azt 
tanultam meg példáján, hogy a legvadabb 
kegyetlenkedéseket nem szörnyetegnek szüle-
tettek, hanem olyan emberek követik el, mint mi. 
Magasrendűnek vélt ideákba meredve hajlamo-
sak vagyunk nem látni magunkat, nem észrevenni, 
mit is cselekszünk éppen.”
1971. december 26-án, miután biztos lett abban, 
hogy Bizot nem a CIA embere, Duch elvtárs 
szabadon engedte foglyát. Társait, Lay és Son 
khmer régészeket agyonverték. Bizot kambo-
dzsai élettársával Phnom Penh-be költözött. 
Miután a vörös khmerek fekete pizsamákba 
öltözött gerillái 1975. április 17-én elfoglalták a 
fővárost, Choungot, Phnom Penh kétmillió lako-
sával együtt vidékre deportálták. Bizot, mint más 
külföldiek, a francia nagykövetségen keresett 
menedéket. Mivel jól beszélte a khmer nyelvet, 

10 A börtön 20 ezer foglyából csak 7 élte túl a kínzásokat, ki-
végzéseket.

tolmácsként működött közre a francia diplomaták és a vörös khmerek tárgyalá-
sain. Látta a követségre menekült külföldiek szégyenletes viselkedését, ahogy 
kambodzsai partnereiket Pol Pot vérfürdőt rendező harcosai kezére adták. Látta, 
ahogy kambodzsai anyák a kerítésen dobták át gyermekeiket, remélve, hogy leg-
alább ők túlélik a vérengzést. Látta, ahogy a nagykövetség alkalmazottai átadják az 
épületbe menekült kambodzsaiakat a vörös khmer katonáknak, akik közvetlenül a 
kapu előtt bozótvágó késekkel kaszabolták le őket. Tanúja volt, amikor a francia 
diplomaták rajtakaptak egy fiatal amerikai újságírót, aki a legnagyobb káosz idején 
megpróbálta ellopni a nagykövetség ezüst étkészletét. 
Miután a főváros teljes életben maradt lakosságát deportálták, az összes külföl-
dinek is el kellett hagynia Phnom Penh-t. Gyalog jutottak el Thaiföldre. Bizot a 
vörös khmer rezsim bukása után, 1979-ben Kambodzsába utazott. Addigra a vörös 
khmerek a lakosság negyedét megölték. Az egykori idilli, békés ország romokban 
hevert, az életben maradottak kataton depresszióba zuhanva matattak. Megtudta, 
hogy élettársa, Choung túlélte a négy évig tartó kényszermunkát, de még mindig 
a thai határ közelében rejtőzködő vörös khmerek fogságában van. Saját pénzé-
ből fizetett kambodzsai zsoldos-kommandót küldött kiszabadítására. A bangkoki 
francia nagykövetségen házasodtak össze, de kapcsolatuk nem élte túl a megpró-
báltatásokat. Hamarosan elváltak, az asszony visszaköltözött falujába.
Bizot 1988-ban visszatért Phnom Penhbe. Nemzetközi segélyakciókat szervezett 
az ország újjáépítésének támogatására. Tíz évvel később, 1998-ban amerikai újság-
író ismerőse, Nate Thayer11 hívta egy reggel telefonon a hírrel: Duch elvtárs él, Hang 
Pin néven keresztény misszionáriusként dolgozik Kambodzsa északnyugati részén, 
a Samlaut régióban, nem messze a Cardemon hegység erdejében egykor működő 
M13 kódjelű titkos börtöntábortól, ahol a francia tudós 1971-ben három hónapig 
raboskodott. 1999. áprilisában Nate Thayer, Nic Dunlop sajtófotós társaságában, a 
Far Eastern Economic Review megbízásából interjút készített az egykori véreskezű 
börtönparancsnokkal. Duch elvtárs a beszélgetés végére megtört, kénytelen volt 
felfedni valódi identitását. Bizot egykori kihallgatóját és élete megkímélőjét 1999-
ben letartóztatták. Egy évvel később a francia tudós meglátogatta Phnom Penh-i 
börtöncellájában régi vitapartnerét és másfél óráig beszélgetett vele. Próbálta 
megérteni, hogyan lett az idealista, ifjú forradalmárból szadista gyilkos. A meg-
tört, bűntudatától gyötörve gyakran zokogó vénember által rajzolt térkép alapján 
Bizot megtalálta a növényzettel benőtt régi börtöntábort, egykori beszélgetéseik 
színhelyét. 2003-ban visszatért a kambodzsai fővárosba, és a védelem tanújaként 
részt vett Duch elvtárs bírósági tárgyalásán. A vörös khmerek biztonsági szolgála-
tának vezetőjét, főhóhérát 2012. február 3-án a nemzetközi bíróság életfogytiglani 
börtönre ítélte. Jean-François Bizot 2003-ban Le Portail (A kapu) címmel könyvet12 
publikált kambodzsai élményeiről. A könyvet hamarosan angol nyelven is kiadták.13 
A szerző, a SPIONS egykori támogatója 2007. szeptember 8-án, 63 éves korában, 
rákbetegség következtében halt meg Párizsban. Humorára jellemző, hogy tumo-
rának a „Jack Le Squatter” becenevet adta. 

�

Elegáns, gondolkodó emberekhez méltó szilveszteri bulit terveztem 1978. december 
31-ére.14 A matracot és a két campingszéket átvittem a kisebbik szobába. A kiürített 
dolgozószoba/műterem remekül nézett ki csillogó fekete padlójával, fehér falaival, 
a ráragasztott pauszpapírral homályossá tett ablakot és erkélyajtót takaró fekete 

11 Nate Thayer volt azon kevés nyugati újságírók egyike, aki csaknem húsz évvel a vörös khmer rezsim 
bukása után, 1997 októberében interjút készíthetett a megfogyatkozott gerilla hadseregével még mindig 
a dzsungelben rejtőzködő Pol Pottal. A gerillavezér tagadta, hogy felelős lenne milliók kiirtásáért. Újak, 
tapasztalatlanok voltak, követtek el ugyan hibákat, de mindvégig a nép érdekeit tartották szemük előtt, 
mondta. Az amerikai újságíró volt az utolsó nyugati, aki az egykori kegyetlen diktátort életben látta. Nate 
Thayer 1998 április 16-án, egy nappal Pol Pot halála után ismét a gerillák búvóhelyére látogatott, ahol inter-
jút készített az Első Számú Testvért eláruló, őt a kambodzsai kormányerőknek átadni tervező, „Mészáros” 
becenevű Ötös Számú Testvérrel, Ta Mokkal és Pol Pot második feleségével, Muonnal. „Szeretném, ha 
világ tudná, hogy férjem jó ember volt, hazafi és jó apa”, nyilatkozta az özvegy. Pol Pot holttestét Nate 
Thayer kisteherautójával szállították az erdei tisztásra, ahol kambodzsai szokás szerint máglyán elégették.
12 François Bizot: Le Portail (FR, Párizs, Gallimard, 2003)
13 François Bizot: The Gate (Euan Cameron fordítása, US, New York, Alfred A. Knopf, 2003)
14 Mao és Nixon elnökök hat évvel korábbi titkos paktuma következtében 1978. december 31-én bezár-
ták Tajvan washingtoni követségét, ezzel megszűnt a hivatalos diplomáciai kapcsolat a Vörös Kína táma-
dásától tartó szigetország és az Egyesült Államok között.
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plasztik függönnyel.15 Vízszintesre állított rajzasz-
talomat – az egyetlen bútor a szobában – fehér 
műbőrrel16 terítettem le. Az asztalra helyeztem az 
italokat (Johnny Walker whisky, Napoleon konyak, 
vörös- és fehérborok, szódavíz, málnaszörp), 
poharakat, Simon Artz cigarettákat, Dannemann 
cigarillókat (akkor éppen a Dannemann Sumatra 
volt a kedvencem), Churchill Morning és Romeo 
& Juliette szivarokat Hajas Tibor magyar király-
nak, hamutartókat, gyufát, öngyújtót, gyertyákat, 
szalvétákat, varázsszert, indiai füstölőket, ropit. 
Körülbelül húsz vendégre számítottam, saját 
haveri körömből és Hajas Tibor holdudvarából.  
A magnetofon mellé Bowie, Roxy Music, Ultravox, 
Sex Pistols, The Clash, Devo, Iggy Pop, Amanda 
Lear, Mink DeVille, Blondie, Television, Kraftwerk 
felvételeket tartalmazó szalagokat helyeztem.  
A gázkonvektor működött, kellemes meleg volt 
a szobában. Minden készen állt egy vidám baráti 
összejövetelhez.
Este 8-kor megfürödtem, elvégeztem jóga-gya-
korlataimat és meditáltam. Miután megtisztítot-
tam tudatomat, felvettem fekete uniformisomat,17 

15 Az egyik oldalán csillogó, a másik oldalán matt fekete plasz-
tik fóliát Slawomir Mrożek Tangó című, 1978. december 1-én, a 
Szolnoki Szigligeti Színházban, Paál István rendezésében be-
mutatott darabja díszletében használtam, a színpad padlóját 
borította, a maradék került az én padlómra.
16 A fehér műbőrt eredetileg Peter Hacks Lotte című, Valló 
Péter rendezésében, 1977. február 25-én, a Pesti Színházban 
bemutatott darabja – Charlotte von Stein szerepét Ruttkai Éva 
játszotta – díszletéhez használtam, a maradék került a rajzasz-
talra.
17 A magasan záródó, szögletes válltömésekkel ellátott, kínai 
stílusú zakót és az egyenes szárú, ágyékánál vékony vörös csík-
kal díszített nadrágot fekete klott-anyagból, búcsúajándékul 
varrta feleségem, Orsós Györgyi. Az uniformist fehér zoknival, 
fehér, magas szárú tornacipővel viseltem. A zakó alatt 
v-nyakkivágású, fehér pólót hordtam.

kihúztam a szemeimet, sminkeltem, aztán a hátamat a falhoz támasztva, az angol/
magyar, magyar/angol szótárakat, cigarettát, öngyújtót, kedvenc rozsdamentes 
acél, Bauhaus stílusú hamutartómat magam mellé helyezve leültem a padlóra 
naplót írni. Mint mindig, azon az estén is kockás spirálfüzetbe írtam. Örömmel 
konstatáltam, hogy egyre ritkábban kellett használnom a szótárakat. 1978 nyara 
óta kizárólag angolul vezettem naplómat. Azokat az emlékeket, amelyeket a köz-
eljövőben senkivel sem kívántam megosztani, általam kifejlesztett titkosírással 
titkosítottam.18

Vendégeimet este 11-re vártam. 10:45-kor elrejtettem a naplómat, átvittem a másik 
szobába a szótárakat, meggyújtottam a gyertyákat, leoltottam a mennyezetvi-
lágítást, és feltettem a Roxy Music Siren című albumának felvételét a magnóra. 
Töltöttem magamnak egy pohár konyakot, rágyújtottam egy Dannemann Sumatra 
cigarillóra, és vártam. Múlt az idő, de senki se jött. A meghívottak nem is telefo-
náltak. Pontosan éjfélkor megszólalt az ajtócsengő. Kinyitottam az ajtót. A folyo-
són Budapest legszebb nője állt, egy nem evilági jelenség. A Kex koncertekről 
ismertem, de csak távolból csodáltam. Soha nem gyűlt össze annyi bátorságom, 
hogy megszólítsam. „Beengedsz?”, kérdezte halkan. Beengedtem. Elmondta, hogy 
a fiúk19 küldték kárpótlásul, mert ők inkább egy másik buliba mentek. Életem egyik 
legszebb éjszakája következett. Reggelre elhatároztuk, hogy a Blondie amerikai 
együttes mintájára zenekart alapítunk, májusban együtt utazunk majd Párizsba, 
és onnan tovább, az Újvilágba.
Bizonyítandó, hogy nem az engem azonnal letaglózó szerelem vakított el, hanem 
éjféli látogatóm20 tényleg varázslatosan gyönyörű volt, álljon itt két emlék len-
gyelországi utunkról. Paál István (1942–1998) felkért, hogy tervezzem meg Sarkadi 

18 2004 nyarán, az elmúlt fél évszázadban született naplójegyzeteim alapján elkezdtem Rock’n’Roll 
Memoár-om könyvekbe (12 kötet) szerkesztését. A régi naplójegyzetek rekonstruálása komoly gondot 
okoz, ugyanis előfordult, hogy egy-egy nap leírásán belül 2-3 különböző titkosírást alkalmaztam az ellen-
ség megzavarása céljából. Az akkor használt titkosírások kulcsait elfelejtettem. Akkori gondolkodásomra 
emlékezve kell most feltörnöm a saját kódolt szövegeimet. Különösen rafinált kódolások esetén – előfor-
dult, hogy a titkosírással írt szövegrészt egy másik kódolással újra átírtam – pár oldalnyi naplójegyzet 
desiffírozása napokat is igénybe vehet.
19 Hamarosan megtudtam, hogy az én hangsúlyozottan fekete punk jelenlétemmel rivalizálva a haveri 
körömbe tartozó léha ifjú playboyok és designerek egy csoportja „fehér gárdát” alapított, akik kizárólag 
fehérbe öltöztek és a punk súlyos üzenetének terjesztése helyett a könnyed szórakozást preferálták. Éj-
féli látogatóm az ő háremükbe tartozott, nekik kémkedett. 
20 Mivel az elmúlt évtizedek alatt szellemtelen, stílustalan, szextelen banyává hétköznapiasodott hölgy 
még él, nem tartanám etikusnak neve és románcunk intim részleteinek közlését. Ugyanezen okból nem 
publikálok egyet sem a róla és rólunk készített számtalan, archívumomban őrzött fénykép közül.

Najmányi László
Run by R.U.N. FMK 02 © Fotó: Gazsi Zoltán, 1979
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Imre Kőműves Kelemen című darabja lengyelor-
szági bemutatójának díszletét. Új barátnőmmel 
együtt utaztunk a Lengyelország északi részén 
fekvő ősi városba, Bydgoszczba (Bromberg).  
A Ferihegyi Repülőtéren szolgálatot telje-
sítő vámtiszteket annyira mesmerizálta barát-
nőm szépsége, hogy odahívott kollégáikkal 
köré gyűlve lehúzatták vele ezüstszínű disco-
csizmáit, és egymásnak körbeadva, percekig 
kéjjel szagolgatták őket. Bydgoszcz-ba érve 
vacsorázni mentünk patinás szállodánk étter-
mébe. Amikor konyhából kilépő pincér meg-
látta partneremet, elejtette a kezeiben tartott 
súlyos ezüsttálcát, leforrázva a levessel a 
vacsorájára váró helyi polgármestert. 
Magyarországra visszatérve hamarosan elszaba-
dult az őrület. Barátnőm nem csinált titkot abból, 
hogy bájait rendszeresen megosztja léhűtő 
baráti körével. Lehet, hogy kínozni akart, lehet, 
hogy nem, mindenesetre együttléteink legszebb 
pillanataiban szükségét érezte, hogy részletesen 
tájékoztasson néhány órával korábbi szeretke-
zései minden apró részletéről. Melyik fiúnak van 
csak egy heréje, és ez milyen izgató; melyik a leg-
büdösebb, ezért a legkívánatosabb; milyen volt 
egyszerre valamennyiükkel szeretkezni. Nem 
akartam tudni semmit az órákról, amelyeket nem 
velem töltött, de nem tudtam leállítani. Tomboló, 
féltékeny őrület kerített hatalmába. Ordítottam, 
törtem, zúztam, verekedtem. Aztán elérkezett 
a pillanat, amikor lángoló szerelmemet legyőzte 
az öntisztelet: szakítottunk. A szép emlékeket 
képtelen voltam kipurgálni a rendszeremből. 
Gondolataim állandóan a látókörömön kívül 
került szépséges lény körül jártak. Hogy leállít-
sam tudatomat, elmeneküljek a kínzó víziók elől, 
1979 februárjában, Run by R.U.N. címmel mozgás-
színházi előadás-sorozatot indítottam. A sorozat 
mottóját – „Helybenjárás hétmérföldes csizmá-
ban” – a SPIONS frontemberétől loptam.
Az első előadásra a budapesti Fiatal Művészek 
Klubjában került sor. Egyedül léptem fel. A Sex 
Pistols, Ultravox, XRaySpex, Clash és más, akkor 
még Magyarországon ismeretlen punk együt-
tesek zenéjére ájulásig futottam egyhelyben, 
közben pezsgőt ittam, nyers tojásokat ettem 
és folyamatosan dohányoztam. Kb. 10-15 perc-
nyi futásom után, amikor a közönség észrevette, 
hogy nem fogok leállni, csatlakoztak hozzám. 
Voltak, akik végigcsinálták velem a programot, 
addig futottak, amíg el nem ájultak. Az elő-
adássorozat divatba hozta a helybenfutást mint 
táncot.
A második előadásra, Paál István meghívásá-
nak köszönhetően a szegedi „amatőrszínházi” 
fesztiválon, a József Attila Tudományegyetem 
klubjában kaptam lehetőséget. Szegedre társu-
lattal – Dixi, Mónus Klári, Papp Tamás, Kozma 
György, Gazsi Zoltán – utaztam, akik velem 
futottak a színpadon, ha nem is végig. A szegedi 
közönség is csatlakozott futásomhoz, aztán 

tömegverekedés tört ki, mert két futó összeütközött a nézőtéren. A termet kiürí-
tették, de kérésemre a rendezők engedték, hogy tovább futhassunk a színpadon. 
Az előadás este 7-kor kezdődött, hajnali 3 körül ájultam el. A Run by R.U.N. elő-
adások után napokig nem bírtam járni, de a következő hétvégén újra felléptem. 
Annyira mániámmá vált a futva közlekedés, hogy 1979 kora nyarán Párizsba érve 
hónapokig mindenhová futva mentem.

Abban az időben csak az a művészet számított érvényesnek, hitelesnek, aktuális-
nak, amely tartalmazta a veszély, a fenyegetettség (és fenyegetés), a halálközeliség 
elemeit (l. bécsi akcionisták, Chris Burden, Marina Abramović & Ulay, Hajas Tibor, 
Molnár Gergely, SPIONS stb.). A Run by R.U.N. előadás-sorozat tökéletesen meg-
felelt ezeknek a követelményeknek.

Folytatása következik

Najmányi László
Run by R.U.N. FMK 03 © Fotó: Gazsi Zoltán, 1979

Najmányi László
Run by R.U.N. Szeged 02 (Kozma György, Najmányi László, Mónus Klári  

© Fotó: Gazsi Zoltán, 1979


