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A Kémek Védőszentje, L’Oiseau Blanc, a Tengergép, hajó-
ter vek ,  lemezborí tó,  pár talapí tá s 

„I’ve lived a life that’s full
I’ve traveled each and every highway
But more, much more than this
I did it my way”

Frank Sinatra: My Way1

 
„Az igényes ember nem tolerálja a számára kellemetlen, megalázó helyzetet. 
Amint észleli, megpróbálja korrigálni. Ha nem sikerül, belehal. Az igény-
telen mindent elvisel, diktatúrát, rabszolgaságot, mocskot. Szemétdombra 
láncolva is vígan megél, nyakig ürülékbe merülve a pozitív gondolkodás 
hatalmát hirdeti. A rondát szépnek, a káoszt rendnek látja, a mocsokban 
gyönyörködik. A bűzt vagy nem érzi, vagy kellemes illatként regisztrálja. 
Élvezi, ha korbácsolják, boldogan rikoltozik, amikor izzó vasrudat illesz-
tenek ánuszába. Igényesek vagy igénytelenek nem csak egyének, hanem 
egész közösségek is lehetnek, családok, törzsek, népek, népcsoportok. 
Vérmérséklet kérdése: a skandinávok közösen, összefogva, egyeztetve 
tesznek, a franciák harcolnak jogaik érvényesüléséért, helyzetük jobbra 
fordításáért. Mások képzelt értékeiket groteszk módon felnagyítják, magu-
kat másoknál okosabbaknak, tehetségesebbeknek, szebbeknek dekla-
rálják, zászlót bontanak és illúziókból tákolnak össze, apró, önfelmentő 
mitológiákat. Az igényes emberek társasága lélektisztító, nemesítő erejű, 
az igényteleneké lehúz a posványba. Valamilyen okból igénytelenek közé 
keveredve a távolságtartás a helyes megoldás. A tisztátalanokkal való 
kommunikációt minimalizálni, bármiféle testi érintkezést velük gondosan 
kerülni kell.” – mondta a SPIONS frontembere egy nyári nap hajnalán, 
Párizsban, a Notre Dame katedrálisra néző kávéházi teraszon. „Megölték 
a királyukat”, mutatott a bárpultnál konferenciázó pincérekre.
A szomszéd asztalhoz idős, elegáns pár érkezett. Leültek. A franciát erős kelet-
európai akcentussal beszélő, hosszú, fekete szoknyás, erős hangú nő forró 
csokoládét rendelt, az angolos kiejtésű férfi calvadost és virslit, Colman’s 
mustárral és Lea & Perrins Worcestershire szósszal. Csalódottan mondta 
le a virslirendelést, amikor a pincér közölte, hogy csak Dijon mustárjuk és 
Beurre blanc, Bordelaise, Breton, Pistou, Rouennaise, Rouille, Mornay, Velouté, 
valamint Bourguignonne szószuk van. Egyik cigarettáról a másikra gyújtva, 

1  Dal a My Way című albumról (LP, US, Reprise, 1969)

sokat nevetve, németül beszélgettek „Felisme-
red őket?”, kérdezte a frontember. Csak a hölgy 
tűnt ismerősnek, talán azért, mert a jellegzetes 
Budapest-belvárosi értelmiségi nagyasszony 
típusát testesítette meg – pszichiáter, művé-
szettörténész, nemzeti kincs özvegye –, talán 
azért, mert valamelyik ettől a típustól nyüzsgő 
párizsi galériában, szalonban találkozhat-
tam vele. Esetleg be is mutattak bennünket 
egymásnak. Ha igen, a nevét elfelejtettem. 

„The Cambridge Five2 (a Cambridge-i Ötök)?”, 
vezetett nyomra a frontember. „Az nem lehet!  
Ő ’63 óta Moszkvában él. Azonnal elkapnák, ha 
Nyugat-Európába jönne!”, kételkedtem. „Kim 
Philbyt nem lehet elkapni. Lehet, hogy nem is 
akarják. Túl nagy sztár és nagyon jók a kapcso-
latai”, mondta halkan a frontember. Diszkréten 
tanulmányoztam a férfi vonásait, összevetve 
őket a valaha volt legsikeresebb angol kémről, a 
brit és szovjet hírszerzésnek egyszerre dolgozó 
kettős ügynökről készült sajtófotók emlékei-
vel. Bár nagyon megöregedett, és az alkohol 
is eltorzította arcát az ifjúkori fényképekhez 
képest, igazat kellett adnom a frontember-
nek. Valóban a Minden Kémek Védőszentje, 
Kim Philby ült a szomszéd asztalnál, háttal a 
katedrálisnak. Szürke öltönyt viselt, szürke 
inget barnásszürke nyakkendővel, fején lapos, 
az öltöny anyagából vart, kissé Lenin fejfedő-
jének stílusára emlékeztető, ellenzős sapka.
A frontember a cigarettáit hosszú szipká-
ból szívó hölgyet is felismerte. A Kohlmann 
Alíz néven született, magyar zsidó szárma-
zású osztrák kommunista, Litzi Friedmann, 
Philby első felesége.3 1934 februárjában 
házasodtak össze,4 majd Angliába költöz-

2  Az angliai Cambridge egyetemen végzett, fontos,
bizalmi állásokat betöltő, többnyire magas szárma-
zású értelmiségiek – Donald Maclean (fedőnevek: 

’Orphan’ és ‚Homer’), Guy Burgess (fedőnév: ‚Hicks’), 
Anthony Blunt (fedőnevek: ’Tony’ és ’Johnson’), Kim 
Philby (fedőnév: ‚Stanley’ – közülük ő jutott a leg-
magasabb angol titkosszolgálati pozícióba, a brit 
kémelhárítás vezetője lett), és valószínűleg John 
Cairncross (fedőnév: ‚Liszt’) a Szovjetuniónak dol-
gozó kémszervezete. Nevüket emléktábla örökíti 
meg a KGB moszkvai székházában. Nagy valószí-
nűséggel jóval több egykori Cambridge-i diák tar-
tozott a szervezethez, egy részüket leleplezték, má-
sok mindmáig ismeretlenek. A z ötből Philby, 
Burgess és Mclean költöztek a Szovjetunióba. 

3  Mielőtt Bécsben, az 1930-as évek elején megismer-
kedtek, Litzi a magyar ÁVÓ/ÁVH későbbi szadista 
vezetője, Péter Gábor (született Eisenberger Benjá-
min) szeretője volt.

4  Egyik tanújuknak az akkor a brit MI5 titkosszolgá-
latnak dolgozó Teddy Kolleket (Kollek Tivadar), 
Jeruzsálem későbbi polgármesterét kérték fel. 1934-
ben, amikor a Dollfuss kormány lecsapott az osztrák 
baloldalra, az angol titkosszolgálat megbízásából 
Bécsben a náci Németországból menekülőket segí-
tő Kim Philby és Litzi Friedmann a szennyvízcsa-
torna hálózaton keresztül segített az üldözötteknek 
kijutni a városból.

N A J M Á N Y I  L Á S Z L Ó

SPIONS
Hetvenegyedik rész

csak észbe az egykori udvari bolond, Yorick koponyájához szóló monoló-
got) tökéletesen hiányzik belőle. Egy őskori lelet hidegen hagyja a nézőt,  
a távolság olyan mérvű, hogy átélhetetlen. Mokry nem kíván (vagy nem is 
képes) valódi párbeszédet kezdeni a befogadóval; távol áll tőle bármiféle 
világjobbító szónokiasság.

Sze nt k íg yók Ádám é s Éva ma szk jában
Mokry világa ember nélküli, de nem embertelen. „Valóságos” embert, 
mondhatni portrét ritkán hozott létre, ám a tárlaton látható két arc-
kép (Eg yiptomi női fej, 1913–14; A sivatag, 1913–14) csodálatosan üde és 
gyermekien tiszta – bár a portrék itt is csak mintegy előterét alkotják a 
mögöttük feltáruló úgyszólván paradicsomi látványnak, az egzotikus 
tájnak. Emberei voltaképpen inkább tereptárgyak, semmint élőlények, 
a Mocsaras táj című 1942-ben készült „magyar” képen a merítőhálót 
tartó halász teljesen személytelenül olvad bele a fák, zsombékok szinte 
infantilisan egyszerű szövetébe. A tájkép csendéletté, vagyis ismét halott 
természetté válik. Mokry inkább meséket visz a vászonra, a valódi mito-
lógia nem kenyere.
Ritkán telítődik valamiféle metafizikus tartalommal ez a kissé távolság-
tartó, erősen, de nem túlhajtottan ornamentális, sokszor meglehetősen 
személytelen, vagy inkább rejtőzködően személyes, de nem lírikusan 
Én-központú ábrázolásmód. E téren A szent kíg yók című 1929-es kismé-

retű tusrajz számomra a tárlat csúcsát jelen-
tette. Az arany, a barna és a sárga különféle 
árnyalatai uralják a papírt, melyet alul egy 
jelentős zöld (a mezők és vizek világa?) és 
kék (a hegységek vidéke?) sáv élénkít – a cso-
dálatos, ugyancsak aranybarna keretet is 
Mokry készítette. Két kígyó tekereg a szintén 
kígyó alakú faágon, és mintha valamiféle 
misztikus csókban akarnának egyesülni: 
szájuk majdnem összeér, éppúgy mint Ádám 
és az Úr keze a teremtéskor Michelangelo 
freskóján. De felfoghatjuk úgy is, hogy a 
Paradicsomban járunk, amelyből már kiűze-
tett az ember, és most a kígyók veszik át az 
uralmat, hogy elkezdjék berendezni magán-
idilljüket. Ugyanakkor talán az ellenkező 
magyarázat se lenne abszurd: olyan Éden 
ez, amelyben még nem jelent meg az ember, 
és amelyben most a két, szent eksztázisban 
egymás felé forduló kígyó játssza az első 
emberpár majdani szerepét. Minden jel arra 
vall, hogy ebben a jelenetben nem lehetséges 
több figura, nincs esély egyéb élőlény fellép-
tetésére. De Mokry egy nagy poénnal még 
jobban feldobja, és kissé a groteszk-kaján 
érzület felé tolja a jelentést. A jobb sarokban 
ugyanis, egy csenevész ágon madártestű, de 
emberfejű kis gnómocska gubbaszt, a sza-
kállas manó talán Mokry karikatúraszerű 
önarcképe. Az is meglehet, hogy pusztán ez a 
bumfordi troll maradt az egykor volt monu-
mentális istenből, a demiurgoszból. Nem 
tudni. De annyi szent, hogy a kígyók mit sem 
törődnek vele, izzó önkívületben, szent láz-
ban vágynak és csavarodnak egymás felé.  
A kis kobold – netán a kép nézője? – meg csak 
nézi, nézi őket. Hisz képtelen levenni róluk 
a szemét.
Beke László sajnos máig érvényes sorokat 
írt a művész nekrológjában: „1970. január 
9-én, 89 éves korában meghalt a miskolci 
festőművész, Mokry-Mészáros Dezső. Hosz-
szú hányatott élete során bejárta a fél világot, 
egyedülálló festményei, szobrai, kerámiái 
azonban csak részben dolgoznak fel úti élmé-
nyeket. Ihlető forrásai közé éppúgy beleszól 
a magyar népművészet, mint a távoli bolygók 
általa megálmodott világa. Halálát tekint-
sük szomorú f igyelmeztetésnek — talán 
nem tettünk még meg mindent olyannyira 
eredeti művészeti értékeink védelmére.”
Hadd reméljem, hogy a nagy műgonddal és 
tárgyszeretettel rendezett kiállítás végre 
meghozza Mokry-Mészáros Dezsőnek a 
kései, de alaposan megszolgált sikert. Bíz-
zunk benne, hogy nem hiába verte makacsul 
a maga legsajátabb kisdobját. 

Mokry-Mészáros Dezső 
A szent kígyók, 1929, papír, tus, 26×35,5 cm, Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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4tek. Valószínűsíthető, hogy Kim Philby az 1932 óta NKVD ügynök Litzi 

révén került kapcsolatba a szovjet kémszolgálattal 1934 júniusában.5 

Az előkelő családból származó, jómódú Philby, aki valószínűleg soha 
életében nem érintett önként munkáskezet, nem a pénzért lett Sztálin 
legértékesebb nyugati ügynöke,6 hanem meggyőződésből. Egyetemi évei 
alatt, sok diáktársával együtt vált az igazságosabb, értelmesebb társadalmat 
ígérő kommunista tanok hívévé. Hite még akkor sem rendült meg, amikor 
az őt üldöző angol titkosszolgálat elől Moszkvába szökve megismerkedett 
a sztálinista diktatúra nyomorúságos realitásával.
Pár lépéssel asztalunktól ült az elhízott, elformátlanodott legenda, egyre 
gyorsuló ütemben rendelve az italokat. Egy idő után a calvadosról vodkára 
váltott. Litzi Friedmann vörös bort ivott, ásványvízzel. Mindkettőjük 
hangja rekedtes volt, Litzi Friedmann nyerítésszerű nevetése különösen 
kellemetlen. Egy másik, közeli asztalhoz az a mindig ugyanazt a gyűrött 
újságot ’olvasó’ figura telepedett, aki sokszor ólálkodott a közelünkben, 
amikor a SPIONS frontemberével találkoztunk ezen a teraszon. Újságja 
mögül egyszerre figyelt bennünket és Philbyt. Hamarosan megérkezett 
a társa is, zömök, kopaszodó férfi, talpig alpakkában. Philby még részeg-
ségében is észrevehette, hogy figyelik. Halkan mondott valamit Litzi 

5  Angliába költözésük után nem sokkal, valószínűleg azért, hogy a nyíltan kommunista, 
ráadásul zsidó feleség ne legyen akadálya férje beágyazódásának az angol hatalmi körök-
be, szétváltak, de továbbra is jó barátságban maradtak. 1946-ban Litzi Friedmann Kelet-
Németországba költözött. Az 1960–70-es években, ahogy erről a szovjet sajtó is beszámolt, 
többször meglátogatta az akkor már Moszkvában élő volt férjét. 1981-ben a kelet-német 
titkosszolgálat, a STASI (Ministerium für Staatssicherheit – Állambiztonsági Minisztérium) 
felkérésére Philby előadást tartott Berlinben, amelyre a kelet-német pártállami elithez 
tartozó Litzi Friedmann is elment. Valószínűleg akkor találkoztak utoljára.

6  Miután a briteknek sikerült feltörniük a németek Enigma kódrendszerét, Philby tájékoz-
tatta a szovjeteket Hitler ’Operation Barbarossa’ – a Szovjetunió megtámadása – tervéről, 
Sztálin azonban nem hitte el, hogy a Lengyelország felosztására irányuló szovjet-német 
barátsági szerződést nemrég aláíró Németország birodalma lerohanására készül, így 
hadseregét készületlenül érte az agresszió. Philby arról is tájékoztatta Sztálint, hogy Japán 
nem a Szovjetunió, hanem az angol gyarmat Szingapúr megtámadására készül. Ennek az 
információnak – miután a Tokióban dolgozó Richard Sorge szovjet-német kettős ügynök 
is megerősítette – már hitelt adott Sztálin, így Zsukov tábornoknak volt ideje a Távol-Ke-
letről Moszkva védelmére átvezényelnie csapatokat. Philby megszerezte és Moszkvába 
továbbította azoknak a nácizmust ellenző, jobboldali, konzervatív német személyiségek-
nek a listáját – több ezer üzletember, értelmiségi –, akiket az angolok a háború után Né-
metország kormányzásával akartak megbízni. A lista alapján a Németországot keleti részét 
elfoglaló szovjetek szinte valamennyi ott élőt elfogták és kivégezték. A háború után az 
angol titkosszolgálat Philbyt bízta meg az Albániát hatalmába kerítő Enver Hodzsa bol-
sevista kormányának megdöntésére irányuló gerillaakciók irányításával. A tőle kapott 
információkat a szovjetek az albán kormánynak továbbították, így az albán fegyveres 
erők az partra szálló, vagy a hegyeken át érkező jobboldali gerillaegységet meg tudták 
semmisíteni. A Philby által megnevezett nyugati ügynökök többségét elfogták, bebörtö-
nözték, vagy kivégezték a Szovjetunióban. Már az 1930-as évek végén – többek között 
disszidált szovjet titkos ügynökök vallomása alapján – néhányan gyanították, hogy Philby 
NKVD/KGB ügynök, de az angol titkosszolgálat vezetői nem foglalkoztak a gyanúsítások-
kal. Sokan próbálkoztak leleplezésével a következő évtizedek során, de csak 1962-ben, 
Jordániában került sor a kihallgatására. Régi barátja és tisztelője, Nicholas Elliot, a brit 
MI6 titkosszolgálat (kémelhárítás) tisztje kereste fel az ott újságíróként dolgozó Philbyt, 
akit tökrészegen, arcán, kezén esések nyomaival talált a lakásban. A beszélgetés során 
Philby tovább folytatta az ivás, majd egy idő után elismerte, hogy a vádak igazak, valóban 
szovjet ügynök. Az Elliot által leírt vallomást azonban, részegségére hivatkozva, nem volt 
hajlandó aláírni. Megegyeztek, hogy 1963 januárjának utolsó hetében ismét találkoznak, 
és – immár tiszta fejjel – Philby aláírja a vallomást. 1963. január 23. éjszakáján, anélkül, 
hogy családját értesítette volna, a Dolmatova szovjet teherhajó fedélzetén titokban elhagy-
ta Beirutot. Olyan sietve távoztak, hogy a hajó szállítmánya a mólón maradt. Harmadik, 
mentálisan zavart feleségét Philby öt gyerekkel hagyta hátra. 1963. július 30-án a szovjet 
hatóságok bejelentették, hogy Kim Philby politikai menedékjogot és állampolgárságot 
kapott a Szovjetunióban, ahol az illetékesek 1988-ban bekövetkezett haláláig nem szűntek 
meg gyanakodni, hogy valójában angol kém. Nem kapott képességeihez illő feladatot, a 
KGB csak PR célokra használta. Halálának hivatalos oka szívelégtelenség volt, de egyes 
források szerint a brit, mások szerint a szovjet titkosszolgálat végzett a sokat tudó, bűn-
bánatot nem ismerő, valódi énjét senki előtt fel nem fedő mesterkémmel. Mostanában 
publikált kutatási eredmények szerint Kim Philby nem kettős, hanem hármas – angol, 
szovjet és amerikai – ügynök volt, mindhárom megbízója titkait átadta a többieknek. Philby 
című dalában (Top Priority LP, US, Buddah Records, 1979) Rory Gallagher párhuzamot 
von saját turnézó élete és egy idegen országba telepített kém mindennapjai között: „Now 
ain’t it strange that I feel like Philby / There’s a stranger in my soul / I’m lost in transit in a 
lonesome city / I can’t come in from the cold.” 

Friedmannak, aztán hívta a pincért. A hölgy 
fizetett, felálltak és egymásba karolva elin-
dultak a Szajna irányába. Amikor eltűntek 
a part sötétjében, a köpcös utánuk ügetett. 
Kollégája maradt, újságja mögül pislogott 
irányunkba.
Röviddel napfelkelte előtt megérkezett az 
angol filmrendező és operatőrje. Az osztrák 
tévé számára készített interjút a SPIONS 
frontemberével. Azt találta ki, hogy a rádió-
mikrofonnal felszerelt frontember beszéljen 
a Notre Dame katedrális kapuja előtt állva, 
miközben a tér túlsó oldaláról teleobjektív-
vel filmre veszik. Lassan feljött a nap, beara-
nyozva a katedrális nem evilági épületét. Elin-
dult a kamera, a rendező intett, a frontember 
elkezdett a SPIONS programjáról és hama-
rosan megjelenő második lemezéről beszélni. 
Hirtelen, mintegy varázsütésre benépese-
dett az addig teljesen üres tér. Közvetlenül a 
frontember előtt lobogó szalagokkal ellátott 
hegyes kalapot viselő, fekete, hosszú ruhás 
boszorkány biciklizett el, majd Titus barátunk 
gyalogolt át a képen, görnyedten, behúzott 
nyakkal, alaposan megtömött tolvajzsákját 
cipelve. Aztán papok, csavargók, éjszakai 
mulatók zenészei és táncosai, megannyi elraj-
zolt középkori, Pasolini filmjeibe illő karakter. 
Amikor a frontember a rock’n’roll kémkedés 
titkait kezdte ismertetni, Kim Philby és Litzi 
Friedmann tántorogtak a képbe karonfogva. 
Pár méterrel mögöttük az alpakkaruhás, köp-
cös ügynök igyekezte eljátszani, hogy nem 
követ senkit. Philby láthatóan nagyon részeg 
volt, időnként összeakadtak a lábai. Litzi 
Friedmann támogatta. Ez a képem – remé-
lem nem vágták ki az osztrák tévé számára 
készült SPIONS-interjúból – hologramként 
maradt meg memóriámban a Kémek Kém-
jéről és lelki társáról. 

◻

Párizs, 1979 nyarán. A pékségek, cukrász-
dák varázsos illata. Álomszerűen áttetsző, 
gyönyörű férfiak és nők. A klubokban új 
típusú mutánsok. A punk visszaszorult a 
szegénynegyedekbe. A SPIONS körül szima-
toló magyar „emigránsok” mindig mindent 
mindenkinél jobban tudnak. Önmagukon 
kívül senkit sem szeretnek, de egymással 
mindig szolidárisak. Szolgálati kötelesség. 
Ugyanazon véreb kölykei, általában ösztön-
díjjal. Ma magas pozíciókban.
Megtetszettem Raymonde B. fogorvosnőnek. 
Elhatározta, hogy férjül vesz. Hogy tetszé-
semet megnyerje, elvetette korábbi bézs 

imázsát, rövidre vágatta és lángoló vörösre 
festette haját, száját, körmeit, és szegecsek-
kel kivert, fekete bőr rocker szereléseket 
kezdett hordani. Bőrdzseki, bőrnadrág, 
hegyesorrú, fekete csizmák. Miközben én 
igyekeztem elszürkülve láthatatlanná válni. 
Raymonde napközben rendelőjében embe-
rek szájában élt, esténként moziba, éjszakán-
ként klubokba mentünk. Gyakran elaludt, 
már a moziban. Amikor felébresztettem, 
nem akart hazamenni. Új uniformist (szürke 
kordnadrág, póló, nylon dzseki, egysoros 
galambszürke g yapjúöltöny) és elegáns, 
szürke, magasszárú sportcipőt vásárolt 
nekem. Amikor eljegyzett, hitelkártyával 
ajándékozott meg. Ha pénzre volt szüksé-
gem, odaléptem a falhoz, bedugtam a kártyát 
a fémnyílásba, alul már jöttek is ki a bankje-
gyek. Ki tudtam fizetni a SPIONS lakbéreket, 
éttermi és kávéházi költségeket. Hétvégeken 
Raymonde kirándulni vitt, Chartres, Loire 
völg ye, Normandia. Kastélyok, paloták, 
várak, kertek, mesébe illő tájak – közülük 
egyedül Chartres katedrálisa, és Languedoc 
kathar várának romjai érdekeltek igazán.  
A tenger a normandiai Étretat öblében, ahol 
eltöltöttünk egy hétvégét. A függőleges ten-
gerparti sziklafalba épített, Bauhaus-stílusú, 
mohával benőtt német bunkerek. Az állandó, 
erős szél a Csatorna felől. Olyan erős, hogy 
a szikla peremére állva bele tudtam dőlni, 
odalenn kétszáz méteres mélység, alján a 
tomboló tengerrel. A fennsík acéldrótsze-
rűen erős, magas füve – az állandó szél –, és 
a rezidens nyulak fűből kikandikáló fülei.  
A fennsík túloldalán németek bunker-stí-
lusban épített nosztalgia villái.
Raymonde időnként kölcsönadta kocsi-
ját – tűzpiros Mini Morris – így a SPIONS 
frontemberét és az időközben Magyaror-
szágról Monsieur Bizot, az Actuel magazin 
tulajdonos-főszerkesztője segítségével, egy 
francia újságírónő és az akkor még Jugoszlá-
viában élő Ladik Katalin közreműködésével 
kiszöktetett feleségét, Eörsi Katalint el tud-
tam vinni Normandiába, egy Étretat-ban 
töltött hétvégére. Megérkezve a frontember 
lábáról leszakadt a cipő. Étretat-ban csak 
vászon strandcipőket árultak.

„Religious & Scientific Rock’n’Roll” (Vallásos 
és tudományos rock’n’roll), határozta meg a 
SPIONS megújult (elektronizálódott) zenei 
stílusát a vöröskatonából kriptokatolikus, 
over naciona l ista pár t vezér-Messiássá 
transzformálódott frontembere 1979 nya-
rán, egy lélekfrissítő hajnalon. A norman-
diai Étretat felett magasodó dombon, az  

1927. május 8.-án, vasárnap Párizsban Amerika irányába felszálló, az Óceán 
felett eltűnt, Levasseur PL.8. típusú, falécekből és vászonból eszkábált, két-
fedelű repülőgép, a L’Oiseau Blanc (Fehér Madár) pilótái, Charles Nungesser 
és a félszemű François Coli emlékműve alatt álltunk elvarázsolva. Itt látták 
utoljára gépüket.7

A tengert néztük. Anglia felsejlő partjai a felszálló ködben. Ahhoz, hogy 
a SPIONS tényező legyen a világszínpadon, Londonba kellene jutnunk. 
Mivel a frontember útlevelét röviddel Párizsba érkezése után ellopta a 
magyar-szovjet titkosszolgálat beépített ügynöke,8 nem kaphatott vízumot 
sehová, nem utazhatott Angliába, a SPIONS világuralmának megterem-
tése érdekében. Kénytelen volt az egyre inkább elgagyisodó párizsi szcéna 
undergroundjában dekkolni, papírok nélkül, de változatlanul nagy ambí-
ciókkal. A domb alatt hirtelen egyszerre kinyíltak a középkori halászfalu 
házainak kapui, és egyforma sárga plasztik esőkabátot és sárga gumicsiz-
mákat viselő halászok indultak az öböl kavicsán parkoló csónakjaik felé. 
Kihajóztak a nyílt tengerre, sorra tűntek el a felszálló ködben. „We need a 
boat” (Hajóra van szükségünk), mondta a frontember.

Forró csokoládét, croissant-t és calvados-t reggeliztünk a parti teraszon. 
Partagas szivarokat szívtunk, Hajas Tibor magyar király búcsúajándé-
kait. Néztük a gyerekkocsikkal korzózó francia családokat. Dél körül 
náci egyenruhákba öltözött angol punkok hangos csoportja érkezett és 

„Froggie! Froggie!” (Békácska! Békácska!”) kiabálással elkezdték püfölni a 
pasztellszínű családapákat. A feleségeket megcsiklandozták, a gyerekko-
csik tartalmát a sétányra borították. Nagy szirénázással jött a csendőrség, 
elvitték őket. A pincértől megtudtuk, hogy az angol punkok rendszeres, 
szinte minden nyári hétvégén megismétlődő szórakozásának voltunk 
tanúi. „Néha ötvenen, százan is jönnek, boxerekkel és bicikliláncokkal”, 
mondta a pincér, miközben megpróbált túlszámlázni. 
Megtekintettük az öböl túlsó oldalán felállított leleményes szerkezetet. 
A Jules Verne könyvek gépezeteket ábrázoló illusztrációinak stílusában, 
rézből kiöntött, míves rézlábon álló, patinás perselyen felirat: „1 frank 

7  Két héttel a francia pilóták és gépük eltűnése után az amerikai Charles Lindbergh, Spirit
of St. Louis nevű gépén sikerrel repülte át az Atlanti Óceánt. New Yorkból felszállva 33 óra 
és 30 perc után Párizs Le Bourget repülőterén landolt.

8  A frontember magyar útlevelének ellopásáról a SPIONS-eposz harmincötödik, Ómenek,
a felvilágosodás Szentháromsága, és az eltűnt útlevél rejtélye című fejezetében írtam részle-
tesen.

Najmányi László
Kim Philby 
postcard 01 
(Digitális kollázs, 
2017, a művész 
archívumából)
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működne, levélben jelezze központunknak, hogy visszakapja a bedobott 
összeget.” Bedobtam 1 frankot, a gép nem működött. A levélre 1 frankos 
bélyeget kellett abban az időben ragasztani Franciaországban. Tehát ha 
feladom a panaszlevelet és visszakapom a gépbe dobott pénzt, még mindig 
1 frank mínuszban leszek. A szerkezet kiagyalói tudták, hogy nem lesz-
nek reklamációk. Időnként lejöttek a tengerpartra, kiürítették a perselyt, 
aztán mentek enni. Valószínűleg ilyen elmés pénznyelők százai állhattak 
a tengerparton abban az időben egész Normandiában. Vajon megvannak 
még? Előfordul, hogy megirigylem más művészek alkotásait. „Bárcsak 
én csináltam volna!”, gondolom ilyenkor. Ez történt a normandiai Ten-
gergép esetében is. Párizsba visszatérve hajó tervein kezdtem dolgozni.  
A modernizált spanyol gályából előbb tengeralattjáró, majd 1982 decembe-
rére az önkéntes halálba indulókat9 a Temple of Nuclear Reincarnation10 
(THE STATION) déltengeri szigetére szállító flotilla lett, amelynek a THE 
SOLUTION (A Megoldás) nevet adta a SPIONS. 

◻

Nem halványulnak, inkább részletekben gazdagodnak a 38 vad évvel 
ezelőtti párizsi nyár emlékei. A néhai Varsói Paktum első punk együttese a 
francia fővárosban, ahogy éppen elárulja önnön gyermekkorát és zeneileg 
szintipopra, ideológiailag ateista bolsevistából nukleáris kereszténységbe 
vált. Az anyámtól kapott szentkép – EMITTE SPIRITUM TUUM – fel-
használásával elkezdtem a SPIONS THE PARTY című második lemeze 
borítójának tervezését. 
A lemezt kiadó DORIAN/Celluloid konzorcium eredetileg a SPIONS első 
producere, Robin Scott 1978-ban világsikerré vált Pop Muzik című leme-
zének11 borítóképét készítő Jean-Baptiste Mondino sztárfotográfust kérte 
fel a SPIONS lemez borítójának megtervezésére. Az akkor már a Gregor 
Davidow fedőnév alatt kémkedő frontemberrel folytatott beszélgetések 
alapján meglehetősen határozott elképzelésem volt az adekvát stílusról, 

9  http://spionsedenpics.blogspot.hu/
10  http://spionschurchpics.blogspot.hu/
11  Kislemezen is megjelent világsláger az M kódnév (a brit MI5 titkosszolgálat vezetőjének

fedőneve a James Bond filmekben) alatt debütáló Robin Scott New York • London • Paris • 
Munich című első albumáról (LP, GB/US, MCA/EMI/Sire, 1979) – a lemezen mantraként 
ismétlődő szlogenek nagy részét, és a kém-koncepciót a SPIONS frontemberétől lopta 
(nicked) a sikeres, jóízlésű producer.

formai és színvilágról. Szükségesnek láttam 
ezeket az elképzeléseket kommunikálni a 
francia divatfotósnak, ezért a frontember 
társaságában meglátogattam műtermében. 
Miután átadtam neki vázlataimat és meg-
osztottam vele referenciáimat, a művész 
berágott: ha ilyen pontosan tudom, hogy 
milyennek kell lennie a SPIONS lemezborí-
tónak, akkor inkább tervezzem én, ő amúgy 
is nagyon elfoglalt. 
Marketing szempontból nem volt szerencsés 
a dolgok ilyetén alakulása: a lemez bizonyára 
nagyobb médiatámogatást kapott volna, ha 
borítóját a párizsi szalonok aktuális kedvence 
tervezi. Ha akkor tudtam volna annyit a művé-
szi hiúságról, mint amennyit most tudni vélek, 
bizonyára nem próbálom meg a francia szu-
persztár munkáját saját elképzeléseimmel 
segíteni, hanem profi kémhez illően csend-
ben maradok, hagyva, hogy az álma magától 
kiteljesedjék. Nekem mindegy volt, ki tervezi 
a borítót. Csak az volt számomra fontos, hogy 
a design hűen közvetítse a SPIONS új, az első 
lemezzel12 meghirdetettől radikálisan külön-
böző imázsát. Többé nem a Nyugat meghódí-
tására küldött szovjet kémek voltunk, hanem 
családbarát keresztényszocialisták, ami a 
vizualitást is meghatározta. 

„Legyen szürke, legyen fontos”, mondta a 
frontember. A lemez címe, a politikai pár-
tot és bulit egyszerre jelentő ’THE PARTY’ 
szó ne vörös, hanem bordó betűkkel legyen 
írva. A korábban alkalmazott bolsevista 
tipográfia helyett használjuk a Times New 
Roman fontot, mert kutatásaink fókuszában 
már nem a Tudat (Propaganda No 01 – THE 
MIND), hanem a Téridő és a Szellem (Propa-
ganda No 02; 03 – THE SPACE; THE SPIRIT) 
áll, s ezekhez jobban illik az amerikai stílusú 
konzervativizmus. Az első lemez borítójának 
zaklatott, valódi punk szellemiséget sugárzó 
agresszivitását váltsa fel a valódi erőt mutató 
egyszerűség, tisztaság, a győztesek végtelen 
nyugalma. Referenciaként a Joy Division 
1979 jú n iu sá ba n meg jelent Unk n ow n 
Pleasures13 című lemezének Peter Saville által 
tervezett minimalista, duochrome – fekete 
alapon fehér 3D hanghullámok – csoma-
golása lebegett lelki szemeim előtt. Mivel 
a SPIONS esetében nem zenét, hanem 
megváltó, az orwelli rémálom rock ’n’roll 
alternatíváját teljes komplexitásában leíró 
üzenetet – „THE PARTY OF DANCING 

12  SPIONS: Russian Way Of Life/Total Czecho-Slovakia
(Single, Barclay, Paris, 1979)

13  Joy Division: Unknown Pleasures (LP, GB, Factory,
1979)

PEOPLE” – kínáltunk fogyasztásra, a Joy 
Division borító ultraradikális minimaliz-
musát nem volt lehetséges reprodukálnunk, 
de iránymutatóként nagy hasznát vettem. 
Mindig eszembe jut, amikor látványele-
mek pontosítására, locsogásmentesítésére, 
reziduum-irtásra mutatkozik szükség. 
A frontember lemezborítóra került portréját 
a svédországi emigrációjából – útban New 
Yorkba – Párizsba látogató Szitányi Gábor 
fotóművész készítette egy teliholdas éjsza-
kán, a Père Lachaise temetőben. Éjfél után 
másztunk át a temető falán. Gyorsan kellett 
dolgoznunk, nehogy a vaku felvillanó fényére 
beger jedő őrök elkapjanak bennünket.  
A képen az imádkozó frontember már nem 
szovjet katonazubbonyt, hanem krémszínű 
kardigánt visel és haja sem plasztikpink, 
mint az első lemez idején volt, hanem csa-
ládbarát barna. Arca nem a korábbi hatalmi 
tébolyt, hanem kozmikus szomorúságot fejez 
ki. Ismét sikerült elárulnia önmagát.
Most, amikor digitálisan, számítógép segít-
ségével pillanatok alatt ki lehet szedni bár-
milyen kiadvány szövegét, már csak kevesen 
emlékeznek a Letrasetre, a műanyag lapokról 
papírra dörzsölhető betű- és ábra gyűjtemé-
nyekre. Napokig tartó, szemgyilkos munká-
val, egyenként a pauszpapírra transzportált 
Letraset betűkkel feliratoztam a lemezborítót 
a SPIONS frontemberétől kapott szövegter-
vezet alapján. A vonalakat különböző méretű 
Rotring tollakkal, tussal húztam a pauszra. 
A méregdrága Letraset lapokat a Rue St. 
Séverinen lévő írószerboltból loptam reg-
gelenként. Hatalmas készletet halmoztam 
fel belőlük 1979 nyarán és őszén. A követ-
kező években, első számítógépem, egy korai 
Apple masina (Lisa) 1984-ben történt beszer-
zéséig ezekkel a lapokkal dolgoztam. 25 évvel 
később, egy budapesti lomtalanítás során 
dobtam ki Letraset-vagyonom maradékát. 

◻

A dimenziók száma végtelen. Némelyik 
leírható szavakkal, némelyik nem. Néme-
lyik megjeleníthető álló, vagy mozgó képe-
ken, némelyik nem. Van olyan is, amelynek 
élményét csak a zene és a tánc tudja átadni, 
a legtöbbét azok sem. A dimenziók közül 
csak elenyészően kevés leírható, leképezhető, 
elénekelhető, eltáncolható – ezeket csak vad, 
veszélyes testi-lelki kalandokat vállalva, sze-
mélyesen átélve lehet értékelni. Az elragad-
tatás állapotában, amelyben a néhai Varsói 
Paktum első punk együttesének Párizsba 

települt frontembere is rátalált 1979 forró nyarán. Erről nagy műve, az 
emigrációnk első öt évét (1979–1984, The Last Five Year Plan) napi rend-
szerességgel dokumentáló, az 1980-as évek végén egy montreali bérház 
szemétégetőjében megsemmisült THE BOOK of Reconstruction („The Last 
Testament”) nemrég előkerült Első Fejezetének kézírata is tanúskodik:
„Az első állapotot keresem. A tudat előtti állapotot. Nem kiokoskodni aka-
rom, hogy halhatatlan leszek. Érezni akarom. A tudat Sátán teremtménye: 
félelem, lázadás, gyávaság, büszkeség. A kígyó a tudatosság (lelkiismeret) 
mérgével fertőzte meg a szellemet. Átkozott útra csábított bennünket.  
Az ítélet eltörlődött, mondta a Krisztus. A rehabilitáció közel van, a Király-
ság nem veszett el. De a mazohistáknak szükségük volt a szenvedésre. 
Megölték a jó hír hozóját.” 14

1979. május 13-án, egy kreatív meditációval töltött vasárnap mágikus pári-
zsi éjszakáján alapított a néhai Varsói Paktum első punk együttese pártot. 
Az Overnational Socialist Party15 (OSP, Nemzetekfeletti Szocialista Párt) 
egy évvel azután alakult, hogy a frontember lélekben elhagyta a szocia-
lista tábort, elvágta gyökereit, addig hordott fekete egyenruháját szovjet 
uniformisra cserélte. Végleg kiköltözött az elit-kultúrából, új ellenségeket 
kezdett keresni16: először árulta el önmagát. A második árulást akkor 
követte el önmaga és rajongói ellen a frontember, amikor vöröskatonából 
elektronikus Messiássá (a bosszút állni visszatért Krisztus) reinkarnált, 
kémkommandóját egyházként17 működő rock ’n’roll párttá alakította.  

„A vörös csillag megváltoztatta színét”, írta nekem Budapestre.18 A csil-
lag, a korszellemmel (Zeitgeist) szinkronban előbb sárgára (Propaganda  
No 02 – THE SPACE), aztán szürkére (Propaganda No 03 – THE SPIRIT), 
végül – öt évvel később, 1984-ben – feketére (Propaganda No 12 – THE 
RING) változott. 

F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k

14  „I’m looking for the first state. The state before the mind. I don’t want to reason out that I’d
be inmortal. I want to feel it. Mind is Satan’s creation: fear, rebellion, cowardness, pride. 
The serpent infected the spirit with the poison of conscience. He tempted us onto a damned 
way. The Christ said that the sentence was lifted. The rehabilitation is near, The Kingdom 
isn’t lost. But the masochists needed to suffer along. They killed the herald of the good 
news.” SPIONS: THE BOOK of Reconstruction, Chapter One, p. 484, Paris, March 31, 
Saturday, 1979 (NL nyersfordítása)

15  http://spions.webs.com/osp.htm
16  Nemrég előkerült naplórészletét olvasva most értesültem, hogy Párizsba érkezve engem,

legrégebbi kollaborátorát is ellenségei közé sorolt.
17  http://spions.webs.com/church.htm
18  Korábban megegyeztünk, hogy a vörös csillag színeváltozása fogja jelezni az Apokalipszis

bekövetkeztét.
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