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A tö ké l e te s g e nt l e m a n , a ka s té l y,  g é p e m b e r e k , 
e n e r g ia vá m p í r,  I d ő

„A rock and roll gesztusművészet, body art és akcionizmus; a humán 
teljesítőképesség maximális felfokozása és levezetése.”

SPIONS: Manifesztum, Budapest, 1978

Ahogy csaknem 40 eseménydús év után próbálom rekonstruálni a 
néhai Varsói Paktum első punk együttese, a SPIONS párizsi évei-
nek történetét, időről-időre felbukkannak régi naplójegyzeteimben,  
a frontember THE BOOK of Reconstruction című, 1997-ben, egy 
montreali szemétégetőben megsemmisült, az együttes a Szabad 
Világban töltött első 5 évét (1979–1984) dokumentáló könyve: nem-
rég csodálatos módon előkerült Első Fejezetének kézirata lapjain, 
felsejlenek memóriám kazamata-labirintusának bio-monitorjain 
azok a rendkívüli emberek, akik rövidebb-hosszabb ideig útitársa-
ink, a maguk módján, lehetőségük szerint támogatóink voltak. Ilyen 
Titus, a korabeli Párizs gúnyolódó, stílusművész szelleme, Toulouse-
Lautrec- és Céline-reinkarnáció. És ilyen angyal volt a SPIONS-t a 
párizsi elitnek bemutató francia arisztokrata, Jean-François Bizot 
is, akiről a jelen rock’n’roll memoár korábbi fejezeteiben, a törté-
net különböző aspektusait megvilágítandó, ugyancsak többször 
írtam. Legutoljára a SPIONS-eposz ezt megelőző, 71. fejezetében. 
Mindketten fontos, megbízható információforrásaink voltak a kor-
társ és a régi Párizst, az aktuális kollektív szellemi állapotot és a művé-
szetet illetően. Lehetett velük kétirányú beszélgetéseket folytatni. 
Ugyanazokon a dolgokon nevettünk. Segítettek a kapcsolatterem-
tésben. Igyekeztek népszerűsíteni rock’n’roll kémtevékenységünket. 
Monsieur Bizot pénzt is adott – megszervezte és finanszírozta például 
a frontember a bolsevista terrorgépezet által túszként visszatartott 
felesége, Eörsi Katalin kiszöktetését Nirvániából a Szabad Világba, 
és jelentős befolyását is bevetette projectünk előmenetele érdekében. 
Most is szükséges beszélnem róla. Ezúttal példaértékű, nagyformá-
tumú személyiségét igyekszem rekonstruálni.

„I met him first in 1978 through the bitch Elizabeth D, a journalist 
he sent out to see what this SPIONS group was about.”1, írja2 a kana-
dai Montrealból a SPIONS frontembere, „By that moment SPIONS 

1  „Először 1978-ban, a szuka, Elizabeth D közvetítésével találkoztam vele, újság-
író, akit kiküldött, hogy nézze meg, miről szól ez a SPIONS-csoport” (Elizabeth 
D. először vállalta az Eörsi Katalin kiszöktetésében való közreműködést, aztán 
beijedt és átpasszolta a veszélyes feladatot a nála jóval fiatalabb, szerényebb, 
bátrabb, Anita nevű kolléganőjének, ez a magyarázata a frontember megve-
tésének Elizabeth D iránt – NL megjegyzése).

2  E-mail, 2017. 08. 07.

N A J M Á N Y I  L Á S Z L Ó

SPIONS
Hetvenharmadik rész

van az euklidészi matematikában (vö. Esterhzázy Péter: Rubens és a 
nemeuklidészi asszonyok), a geometriában, a zenében, a fraktáloknál 
és a dizájnban is, de például a növények növekedési ütemében is. Nem 
véletlen az sem, hogy magáról az aranymetszésről is először maga 
Euklidész készített feljegyzéseket, Kr. e. 300. körül. Számra „lefor-
dítva” az aranymetszés 1,618, az arányosság pedig, amit létrehoz, 1: 
1,618. Mindez nemcsak a matematikusok, hanem a történelmi bul-
várregények és összeesküvés-elméletek rajongói számára is ismerős 
lehet, ez a számsor bukkan fel rendre az alkímiával, az Opus Deivel, 
az inkvizícióval vagy Leonardo da Vinci különös kísérleteivel fog-
lalkozó ismeretterjesztő könyvekben és krimikben is. Szerencsére a 
kiállításban erről a vonulatról is megemlékeznek – kár lett volna vala-
miféle rosszul értelmezett elitizmus miatt kihagyni egy ilyen hatal-
mas ismertséggel bíró témát. Ugyancsak szerencsére – s anélkül hogy 
egy pillanatra szenzációhajhásszá vagy áltudományossá válna – az 
alkímiát, a mágiát és a bűvész trükköket is a helyén tudja kezelni a 
kiállítás narratívája: így például Leonardo da Vinci csodálatos térbeli, 
sokszögletű építmények terveinek reprodukcióit, már ami a befogad-
hatóságot, az illusztratív funkciót és az iróniát illeti. Ugyanebben az 
első egységben láthatóak – mintegy önmaguk bizonyítékaként – híres 
reneszánsz festmények másolatai, megrajzolva bennük az aranymet-
szés alakzata. Raffaello Athéni iskolájának (1509-1511) vagy Leonardo 
Mona Lisájának (1503) ilyetén szerepeltetése azt hivatott megmutatni, 
hogy a ma is a kánon csúcsán lévő, ismert és elismert festmények 
mind az aranymetszést alkalmazták, és hatalmas karrierjüknek talán 
éppen ez, nem pedig az ecsetkezelés vagy a színvilág az oka.

M y fa ce w i t h M a ri l y n
Az aranymetszést alkalmazó alkotások, festmények, zeneművek vagy 
használati tárgyak annak reményében születnek, hogy a létező leg-
tökéletesebb és legharmonikusabb arányokat használják. A kiállítás 
második, nagyobb egységének erénye, hogy ezt a rendszert, vagy még 
inkább: mintázatot, igen változatos korpuszon keresztül mutatja meg, 
az építészet, a könnyűzene és a lakberendezés területeiről ugyanúgy 
válogatva, mint például a teherhajózás kevésbé ismert epizódjaiból. 
Az emberi arc szépségét is annak segítségével határozzák meg – és 

írják le tökéletes arányait például a már emlegetett plasztikai sebé-
szeti tankönyvek –, hogy a szemek, az orr és a száj milyen alakzatot 
alkotnak, milyen távolságra vannak egymástól, és ezek a távolságok 
milyen aránypárokat hoznak létre: azt érzékeljük a legszebbnek, 
amelyik a legközelebb van az aranymetszéshez. A kiállításban egy 
speciális tükör segítségével a látogató saját arcának arányait is fel-
mérheti, méghozzá az egyik legtökéletesebbnek tartott arc, Marilyn 
Monroe adottságaival összehasonlításban. 
Az építészetben az egyik legismertebb, az aranymetszésre épülő 
kísérlet Le Corbusier Modulorja volt, amelynek vázlatai szintén meg-
találhatók a kiállításban. Az is folyamatosan visszatérő kérdés, hogy 
az aranymetszésen keresztül megtalált harmónia, és a harmóniából 
felépített szépség – éppen a természetben való számos előfordulás 
miatt – inkább valami, ami eleve kellemesnek tetszik, vagy inkább kul-
turálisan meghatározott, erőltetett és kódolt szabályszerűség, amely 
éppen évezredes volta miatt veszi fel a természetesség álcáját?
A kiállítás a címében is megidézi a „mindenség elméletét” (ami 
például a popkultúrában a Stephen Hawking fizikus életéről szóló 
filmből – A mindenség elmélete /2014/ – lehet ismerős), vagyis azt az 
általános magyarázóelvet, amely – eszerint az elmélet szerint – a világ 
összes kérdésére válasz lehet. Az aranymetszésben és a Fibonacci-
sorban hívők számára pontosan az ezek jelentette harmónia és elosz-
tás a mindenség elmélete, számos művész és tudós kísérletezett ezzel. 
A kiállítás felidézi például Gustav Theodor Fechner német orvos és 
pszichológus vizsgálatát. Tesztalanyainak egy tíz háromszögből álló 
mintából kellett kiválasztaniuk a legszebbet – nem nagy meglepe-
tésre általában az arany háromszög lett a nyertes. Ahogyan azonban 
1917-ben megjelent könyvéből is kiderül, maga Fechner is szkepti-
kus volt az eredménnyel kapcsolatban, később más módszerekkel 
is elvégezte a kísérletet, ami viszont egészen más eredményt hozott. 
Ezt végül az idő során és egyénileg is változó szépség-felfogással, a 
percepció történeti módosulásával magyarázták.

H é t köz n a pi  va r á z s l a to k
A kiállítás nem hivatalosan harmadik, utolsó nagyobb egysége 
mutatja be a dizájn- és hétköznapi tárgyakat. Olyan, nem magától 
értetődő területek kapcsán beszél az aranymetszésről, mint például 
a tipográfia, ahol egyes könyvoldal-szabványok kialakításánál hasz-
nálják, vagy például a mindenki által használt és ismert A4-es lapok 
méretezése. A már említett iróniai újabb jeleként a kiállított tárgyak 
között találjuk az 1990-es évek népszerű svéd dance-pop együttesé-
nek, az Ace of Base The Golden Ratio című, 2010-ben megjelent nagy-
lemezét, sőt, aki el sem tudja képzelni, hogy miért léteznek még most 
is, bele is hallgathat a nagyszerű albumba. Azt is izgalmas megtudni, 
hogy milyen szerepe volt és van az aranymetszés arányainak a cso-
magküldés és az áruszállítás tereinek kialakításában, például a teher-
hajókon használt konténerek egységesítésében. 
A dizájn és az aranymetszés kapcsolatát bemutató egység egyik legér-
dekesebb pontja a japán lakáskultúrával, a tatamival foglalkozó rész. 
A metrikus rendszert csak az 1940-es években átvevő japán kultúra a 
lakások beosztásánál – szinte öntudatlanul is – az aranymetszés elvét 
alkalmazta, hiszen az egy egységként felfogott tatami méretben két, 
egymással szemben ülő ember terének felel meg. A tatami azonban 
nemcsak mértékegység, hanem szakrális jelentőséggel is bír: olyan 
személyes aurát alkot, amelyet a mértéken és arányokon kívül a két 
ember jelenléte is létrehoz. Nem véletlen, hogy a tataminként szá-
molt és kialakított japán lakásokba szigorú szabályok szerint, cipő 
nélkül lehet csak belépni. A kiállításnak ez a – kicsit talán kaotikus-
nak ható – egysége arra is jó volt, hogy a banális tárgyakon keresztül 
megmutassa a hétköznapok csodálatos logikáját, mint ahogyan azt 
is, mennyire gyakran megyünk el jelentéktelennek gondolt tárgyak 
előtt úgy, hogy tudomásunk lenne arról, hogy valójában a mindenség 
elméletének darabkáit hordozzák magukban. 

A m i n d e n sé g e l m é l e te
A kiállítás igen meggyőzően mutatja be a szépség fogalmának válto-
zásait, esetlegességét, s ugyanakkor az aranymetszés és a Fibonacci-
sor valóban meghökkentően gyakori előfordulási eseteinek példáit 
is. Történetileg és teoretikusan is okosan bánik saját, befogadhatat-
lan és elbeszélhetetlen tárgyával, ami – a kiállítás végére ez egészen 
biztossá válik – nemcsak a szépség, hanem egyáltalán, a mindenség 
elméletének létezése. A Göttlich, Golden, Genial nem azt bizonyítja be, 
hogy létezik egységes szépség- vagy harmóniafelfogás, de még csak 
azt sem, hogy létezne valamiféle egységes, a tudományban, a művé-
szetekben és a hétköznapokban egyaránt alkalmazható világmagya-
rázó elv. Azt viszont kiválóan bemutatja, hogy évezredtől, évszázadtól 
és kontinenstől függetlenül mennyire erős a vágy arra, hogy létezze-
nek. Lehet, hogy éppen ez a vágy a mindenség elmélete.

Mariyn Monroe
© Alfred Eisenstaedt / Getty Images

„Les Trois”, kerámiák | Studio Mark Braun, Granville Gellery Paris
© Andreas Schimanski

A hamburgi kikötő madártávlatból
© Fotó: Hafen Hamburg Marketing e.V., Michael Lindner



2
0

1
7

_
6

2 52 4

valami fontos. Bulik, konferenciák, művészeti események díszven-
dége, a Sorbonne Egyetem professzora. Ambiciózus, invenciózus 
férfi volt, tele ötletekkel, megoldásokkal, kivételes helyzetekben 
bővelkedő életkaland során gyűjtött ismeretekkel. Nem csak vállalt 
feladatait igyekezett pontosan, kiváló minőségben5 teljesíteni, de 
jó ember is akart lenni – hála Istennek ennyi maradt meg katolikus 
neveltetéséből. Sok ezer emberrel találkoztam hosszú és kalandos 
életem során. Nagyon kevés volt köztük jó. Olyan, akire mindig lehe-
tett számítani, és nem követelt hálát. A kevés tiszták egyike. 
Az elitista projektünkkel szembeni ideológiai kifogásai ellenére 1979 
nyarán többször előfordult, hogy Monsieur Bizot éjfél körül telefo-
nált, meghívta a SPIONS-t a Párizstól délre, Yonne megyében meg-
búvó Villeneuve-la-Guyard nevű faluban lévő kastélyába. A birtok 
csengő nélküli kapuja egy nagyon közönséges utca kanyarulatá-
ban, egy nagyon közönséges, házszám nélküli épület oldalán volt.  
Ha egyedül érkeztünk, addig kellett dörömbölnünk, amíg valaki 
kijött belülről és kinyitotta a nagy kaput egy apró kulccsal. Odabenn 
macskaköves udvar, túlsó oldalán a kastély megemelt portálja.
Istálló, csűr, melléképületek, kápolna, park, erdő. Kitűnő borok a 
kápolna alatti kazamatában. Mindig megterített svédasztal az ebéd-
lőben. Röviditalok a bárszekrényben. Francia, német, holland, belga, 
amerikai underground művészek művei a falakon. A tudattágító 
varázsszerek teljes arzenálja. A legfinomabb cigaretták, szivarok. 
Vízipipák. Tisztaság, rend az udvaron, parkban, erdőben, a távol-
keleti füstölőkkel illatosított szobákban és a mellékhelyiségekben 
egyaránt. Frissen vágott virágok a vázákban. Mosolygós, készséges, 
diszkrét, kellemes külsejű, udvarias személyzet. Ideális hely eszmecse-
rére, bulizásra. Néha százan is laktak a birtokon, némelyek pár hétig, 
mások évekig. Vendégei – többnyire a párizsi alternatív szcéna sztárjai 
és szupersztárjai, valamint meghívott úttörő amerikai, angol, német, 

5  Kéziratait többnyire többször átírta, előfordult, hogy a nyomtatás megkezdése 
előtti pillanatokban kérte vissza és fogalmazta újra a már kiszedett szöveget. 
A munkatársaitól is hasonló lelkiismeretességet követelt meg: többször visz-
szadobott kéziratok, kíméletlen kritikája minden nem személyes, minden 
halott passzusnak. Burroughs, Bukowski és az amerikai gonzo-újságírás 
életteli szellemiségét akarta megtelepíteni az elpuhult, eltunyult, elbutult 
francia kontextusban.

was dead but not yet buried, so I was still carrying the proud flag 
with frameless glasses on acid. Thus I outright began to propagate 
my late vision of an elitarian counterrevolution as the final solution 
to the Christian problem. I thought it pretty actual then. Thereafter 
he never took me seriously. (...) Came to that my uncanny ideology 
of treason, counterbalanced only by my contact with Mr. Haraszti, 
an official dissident of my behated Mutterland. Once he invited both 
of us for a photo session in his mansion, two pics of which were 
published in the magazine but I don’t have copies. By then he was 
convinced I was a funny leper better to keep away from.”3

Monsieur Bizot a párizsi éjszaka nagylelkű fejedelme volt. Nappal 
ritkán, kedvetlenül mutatkozott. A sötétségben virágzott, megne-
vettette, elgondolkodtatta, megnyugtatta, valami módon segítette 
mindazokat, akik bűvkörébe kerültek. Éjjel szocializált, szerkesztett, 
írt, ügyeit akkor intézte. Szeretkezni reggel szeret, mondta. Magas, 
szőke, karcsú, elegáns férfi, prominens, nemes ívű orral, akarata 
kivételes erejét sugárzó szemekkel, több szférára kiterjedő, hatalmas 
tárgyi tudással, szikrázó intellektussal, örökölt vagyon relaxált biz-
tonságában. Bármit megengedhetett magának4. Kiadóalapítást, írók, 
művészek anyagi támogatását, hosszú utazásokat forradalmak rázta, 
háborúk dúlta, távoli országokba. A krízishelyzetek, veszélyek pihen-
tették. Élvezte a szabadságot. Kivételezett helyzete miatt nem érzett 
bűntudatot, inkább igyekezett okosan megosztani szerencséjét, ener-
giáit környezetével. Párizs imádta, ahogy New York Andy Warholt.
A hibátlan gentleman. Teljes lénye, aurája tökéletesen megformált. 
Ha pénzre van szükséged, ad. Ahol megjelenik, ott biztosan történik 

3  „A SPIONS akkor már halott volt, de még temetetlen, úgyhogy még mindig
lengettem a büszke zászlót LSD-n, a keretnélküli szemüvegemben. Ennélfog-
va azonnal elkezdtem propagálni néhai víziómat: az elitista ellenforradalom 
mint a végső megoldás a keresztényproblémára. Ezt nagyon aktuálisnak gon-
doltam akkor. Attól fogva sohasem vett komolyan. (...) Aztán jött a hátborzon-
gató árulás-ideológiám, csak Mr. Harasztival, gyűlölt anyaországom egyik 
hivatalos disszidensével való kapcsolatommal ellensúlyozva. Egyszer mind-
kettőnket meghívott fotózásra a kastélyába. Két kép megjelent a magazinban, 
nincs róluk másolatom. Akkorra már meggyőződött arról, hogy egy mulatsá-
gos leprás vagyok, akit jobb kerülni.”

4  Előfordult, hogy nagyon drága könyveket vásárolt azért, hogy kitéphesse 
belőlük a neki tetsző illusztrációkat.

és a veszély-faktor”. Megpróbáltam felhívni figyelmét a SPIONS per-
formance art jellegére. A veszélyfaktort is automatikusan biztosító 
rock-színpad éber, fókuszált, személyes jelenlétet igényel, hozzá az 
energiaátadást lehetővé tévő transzállapotot – közönség előtt hitelesen 
transzba esni csak a kiválasztott kevesek, a valódi mutánsok képesek. 
A kivételes akaraterő, a fókuszált, éber, személyes jelenlét szükséges, 
de nem elégséges feltételei a rockszínpad uralásának, a kollektív tuda-
tot átprogramozó varázslat sikerének: a tömegek figyelmét vonzó, 
lekötő, genetikusan programozott karizma – a célközönséget behódo-
lásra késztető charme, a kivételes, veleszületett szexuális vonzerő – is 
elengedhetetlen. Keveseknél teljesülnek ezek a feltételek. Ők az öntu-
datos elit, a vezetésre alkalmasak, akikről a SPIONS frontembere az 
Overnational Socialist Party9 (OSP – Nemzetekfeletti Szocialista Párt) 
megalapítása kapcsán beszél. Hiba lenne a SPIONS-elitarianizmust a 
náci Übermensch-elmélettel összetéveszteni, még akkor is, ha Hitler 
rock-sztár mivolta nyilvánvaló. A rock’n’roll vallás, saját Pantheonnal, 
Walhallával, istenekkel, szentekkel, hősökkel és mártírokkal. Szellemi 
birodalom, benne a teljes emberi történelem spirituális öröksége, 
szublimált, könnyen kezelhető – pop – formában.  Katarzisa mélyebb, 
erősebb, mint bármely más műfajé, mert az altestre hat. Energiája egy-
szerre testi és szellemi: Dionüszosz és Apollón együtt munkálkodnak 
benne. „Engem az elitizmus minden formája hidegen hagy. Nem kel-
lenek sem istenek, sem vezérek, csak szentek, mert azokból nagyon 
kevés van”, zárta le a témát a vállalkozásait vasszigorral, Machiavelli 
irányítási módszereit folyamatosan alkalmazva vezető, Párizs szelle-
miségének radikális átalakítását tudatosan irányító, ikonisztikus alfa-
hím, Monsieur Bizot, aztán Seurat tudományos alapú pointilizmusáról 
és Duchamp Portenyészetéről (Dust Breeding, 1920) kezdett beszélni. 

◻

1979. A porcukor-, fahéj- és lábszagú hippie-korszak vége. Abban 
az évben a love-kultusz utolsó tünete, a diszkó-láz is elmúlt10. Nem 
volt kötelező többé a szeretet, a hurrá-optimizmus, a hülyeség és a 
kosz tolerálása. A mindent megújító Aquarius-kor intelligencián 
alapuló emberi közösséget ígérő víziója Orwell rémálmába fordult. 
Szabadság? Egyenlőség? Testvériség? – a Felvilágosodás tanai érvé-
nyüket vesztették a gyakorlatban. A modernizmus hosszú agónia 
után kimúlt. Duchamp ölte meg. A Halálsikolya a punk volt. „God 
Save The Queen”, „GABBA GABBA HEY”. Aztán, mert nem volt haj-
landó együtt változni az idővel, megfogadni az örök változás karcsú, 
fehér hercege, David Bowie tanácsát, a punk is elveszítette aktualitá-
sát. Nem halt meg, csak gyorsan megöregedett. Öregkora nem szép. 
Szánalmasnak, visszataszítónak mondható. Dühös fiatalból fogatlan, 
roskatag, gyűlölködő, szenilis vénember lett. Önutálata megmaradt, 
de az utcagyerekes vagányság bája nélkül már nincs értelme. Hiába 
ordít érte, nem tud meghalni. 
Eltűntek az illúziók. A jelenlét és az originalitás iránti igény. 
Elkezdődött a ReMix villogó fényei ellenére sötét neoközépkora. 
Eszközeinek demokratizálása dimenziótlanította, lebutította a 

9  http://spions.webs.com/osp.htm
10  Az 1970-es évek végére, különösen az Egyesült Államok rock rajongói és zenészei 

között erős diszkó-ellenes hangulat alakult ki. A műfajt támadó szlogenek – 
„DISCO SUCKS” és „DEATH TO DISCO” – megjelentek pólókon, plakátokon, 
szórólapokon. 1979. július 12-e a „The Day Disco Died” (A Diszkó Halálának 
Napja) nevet kapta, a Disco Demolition Night (Diszkóbontás Éjszakája) című, a 
chicago-i Comiskey Park stadionban, két baseball meccs közötti szünetben 
megtartott diszkóellenes tüntetés miatt, amelynek során Steve Dahl és Garry 
Meier rock-DJ-k vezetésével diszkó-lemezek ezreit robbantották fel, illetve, a 
náci könyvégetésekhez hasonlóan, vetették máglyára. A felbőszült tömeg 
kitépte a székeket és felszaggatta a játéktér gyepét. A második meccset nem 
tudták megtartani. Az esemény napján az U.S. Top 10 sikerlista első 6 helyén 
diszkó-szám volt. Két hónappal később, 1979. szeptember 22-én Herb Alpert 
Rise című instrumentális művén kívül már egyetlen diszkószám sem került a 
listára. Nyugat-Európa néhány hónap késéssel végzett a műfajjal. 1979 késő 
őszén az öntudatos párizsi elit körében már nagyon ciki volt a diszkózás.

holland írók, művészek – teljes ellátást kaptak, használhatták a kastély 
könyvtárát, rendkívül széles spektrumú – a jazztől a glamrockon, pun-
kon, diszkón át a korai hip-hopig – lemezek, magnószalagok, kazetták 
remekül katalogizált ezreit tartalmazó audio-archívumát. A kastély 
ura – elmondása szerint – a kápolnában aludt, az oltár előtt, meztelenül.
Jean-François Bizot-nak az 1960-as évektől nag y szerepe volt 
Franciaország – ennélfogva Európa – kulturális életének alakulásá-
ban. Az 1968-as, Charles de Gaulle kormányát csaknem megdöntő 
diáklázadások által energizálva, egy többhónapos amerikai uta-
zástól inspirálva – ekkor fedezte fel az alternatív sajtót, az amerikai 
underground kultúrát, benne a rockzene alapvető fontosságát, a DIY 
(CSINÁLD MAGAD) kreatív szellemiségét – a libertarianus szabad-
gondolkodó otthagyta a L’Express szerkesztőségét, ahol újságíróként 
dolgozott, és 1970 májusában megalapította a francia ellenkultúra 
bibliáját, a kezdetben a New York-i Village Voice-hoz, a Los Angeles-i 
Free Press-hez vagy a londoni International Times-hoz nagyon hason-
lító, később Warhol Interview magazinjának mintájára elegánsabb 
arculatra váltó, nem kifejezetten a hippiknek, inkább a hip-crowdnak 
(divatos elit) szóló Actuel magazint6. 
Ahogy korábban már említettem, 1975-ben, amint az akkor már 
havi 250 ezer példányban megjelenő magazin elkezdett hasznot 
hozni, tulajdonosa felfüggesztette működését. Monsieur Bizot-t 
nem a pénz érdekelte, hanem elképzeléseinek megvalósítása. Ekkor 
kezdte írni Les Déclassés (A deklasszifikáltak) című önéletrajzi regé-
nyét, Bukowskit, Burroughs-t, Hunter S. Thompsont fordított, tanul-
mányokat írt a független kultúráról, hedonista életet élt. A magazint 
áttervezett profillal – nagyobb hangsúly a riportokra, úti beszámo-
lókra és fényképekre – 1979-ben indította újra.7 Ekkor hozta össze a 
sors a néhai Varsói Paktum első, abban az időben a bolsevizmussal 
éppen szakító, nemzetekfeletti keresztényszocialistává alakuló punk 
együttesével, a SPIONS-szal.
Míg Monsieur Bizot a frontember elitista radikalizmusától megriadt8 

– gyökerei túl mélyen nyúltak a hippie/francia-egalitarianizmusba –,  
velem mindig szívesen beszélgetett. Egyrészt mert én nem ideológiai, 
hanem kulturantropológiai megközelítéseket alkalmaztam mun-
kámban, másrészt mert szívesebben hallgattam őt, mint beszéltem. 
Imádott tanítani, én pedig tanulni akartam. Nem akartam idegen 
maradni. Meg akartam ismerni a helyet és a kort, ahová kerültem, 
jelenét és múltját, mozgató energiáit. El akartam felejteni, vagy 
legalábbis memóriám labirintusának egy távoli zugába akartam 
pakolni azt, ahonnan jöttem. 
Akkori információéhségem ma, a számítógépek, okosabbnál oko-
sabb telefonok, a bárki által szörfölhető Internet korában nehezen 
érthető. 1979 nyarán még nehezen hozzáférhető, drága kincs volt az 
info. Ma már mindenkit kéretlenül eláraszt az információ-dömping. 
Dőlnek az értéktelenné devalválódott adatok, sztorik, képek minden 
irányból. Az 1970-es években még könyvtárnyi könyvet kellett volna 
áttanulmányoznom, kijegyzetelnem ahhoz, hogy annyit megtudjak 

– mondjuk a modernizmusról – mint amennyit Monsieur Bizot-tól 
tanultam a vendégeként, párizsi vagy vidéki otthonában eltöltött 
éjszakákon, éttermekben, kávéházakban, hosszú sétáinkon.

„Az élő művészet lényege a személyes jelenlét”, mondta halkan, nyoma-
tékosan az abban az időben nemzetközi szupersztárokká emelkedett 
Ulay és Marina Abramović munkásságát elemezve. „Az idea, aktualitás 

6  A magazin megalapításáról a SPIONS-eposz ötvenharmadik, Végzetes szerelem,
Khmer Rouge, Run by R.U.N. című fejezetében írtam részletesen. Bizot a nagy-
szüleitől örökölt 8 millió frankot felhasználva (a pénzt először a Kommunista 
Pártnak akarta adományozni, de egy átbulizott éjszaka után meggondolta 
magát) voltaképpen nem új magazint indított, egy korábban már létező, Claude 
Delcloo által 1967-ben indított, azonos nevű underground fanzint vásárolt 
meg és tett kiterjedtebb közönség számára vonzóbbá.

7  Az újraindított Actuel példányszáma hamarosan elérte a négyszázezret.
8  Kerülte ugyan a vele való beszélgetéseket, de továbbra is rendszeresen meg-

hívta párizsi és vidéki rezidenciájába, támogatta anyagilag és hozta össze 
fontos emberekkel.

Najmányi László
Modernism Shrine, 2017, digitális kollázs, 2017  
(a Timeship ORGON archívumból)
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kommunikációt. Az éber ember egyedül maradt rothadó tokjában. 
Megundorodott az emberi lénytől, de folytatnia kellett megfigyelését. 
Minél emberibb, esendőbb, büdösebb, humortalanabb, rabszolgább 
volt vizsgálatának tárgya, annál jobban. Nem vállalt semmiféle közös-
séget a beteg fajjal. Igyekezett minél messzebbre távolodni tőle. „I’m a 
machine”, mondta Andy Warhol. „I want to be a machine”11, énekelte 
John Foxx. A Szabad Világ diszkóiban – míg voltak – a Kraftwerk 
Gépembere (Embergépe?)12 zakatolt. Borítót terveztem a SPIONS 
párizsi kollaborátora, az ARTEFACT electro-afterpunk együttes SEX 
Computer13 című lemezéhez. Ők bionikus gépeknek tartották magukat.

◻

A szenvedés monopóliuma. Kié? Ki szenved jobban? Tartozunk neki 
a szenvedéséért? Mennyivel? Tartozik nekünk a szenvedéséért? Igen? 
Mennyivel? Tartozom neked a szenvedésedért? Stb. Önként vagy 
kényszerből jobb szenvedni? Szenvedéseddel szenvedést akarsz 
okozni. Meg akarod osztani. Ha megosztod a szenvedést, nem fogsz 
kevésbé szenvedni. Talán örömet érzel, ha látod annak szenvedését, 
akire a tiédet rápakoltad. Azért vállalod önként a szenvedést, hogy 
kínjaidat rákényszerítsd másokra? Hogy ők is érezzék a rosszat, amit 
te érzel. Rájuk oktrojált szenvedéssel akarod őket megváltani önma-
guktól, a tudatraébredés örömének halálos bűnétől? Mások kínjai 
adnak erőt a túléléshez?
Az emigráció, az idegenség, otthontalanság permanens érzése 
mentálisan nehezen túlélhető tudatállapot, különösen, ha nem 
helyspecif ikus, hanem a gének be prog ramoz va á l landósu lt. 
Lelkibetegség. Véget nem érő horrorfilmben élve próbálni meg értel-
met adni az eltöltött időnek. A SPIONS magát az Universal Refugee 
(Univerzális Menekült) rangjával kitüntető frontembere így számol 
be naplójában az élményről: „Beteg vagyok. Mint a régi, a korlátlan 
hisztéria megtervezetlen éveiben, a skizofrénia gyógyító kora előtt 

– amely a határátlépéssel kezdődött –, amikor súlyos neurotikus vol-
tam; az utolsó Hungärijan periódusom egyetlen folyamatos hisztéri-
kus roham / az egész napot ma is az ágyban töltöttem; néha felöltözve, 
néha ruhátlanul. (...) Egy emberi lény vegetálása. Randevúm volt 
Jean-Marie Salaunnal a szerzői jogi hivatalban, de nem tudtam össze-
szedni magam; nem volt bátorságom kilépni az utcára. Még arra sem, 
hogy felhívjam. Összekuporodtam, mint egy megfélemlített vadállat. 
Nem tudtam, mitől féltem jobban: a szabadságtól, vagy a ketrectől.”14 
A SPIONS akkor már Gregor Davidow nevet használó frontem-
bere, az Overnational Socialist Party alapítója 1979 nyarán kezdett 
energiavámpírrá válni. Diktátori funkciót kellett ellátnia a világ 
elfoglalására irányuló, grandiózus SPIONS-projektben, nem kerül-
hette el a diktátori léttel együtt járó őrületet. Paranoiáját a Szovjet 
Blokkból hozta magával. Senkiben nem hitt, önmagában legkevésbé. 
Korábban, Budapesten is előfordult, hogy napokra lebénult. Nem 
mert szembenézni a külvilággal, napokig rejtőzött sírva az ágyában. 
A SPIONS 1977-ben történt megalapítása energizálta, lebénulásai egy 
időre megszűntek, vagy legalábbis jelentősen enyhültek. 1979 nya-
rán, Párizsban ismét egyre gyakrabban vált cselekvésképtelenné. 
Nem ment el fontos találkozókra, képtelen volt a SPIONS fenntar-
tásához, előmeneteléhez szükséges gyakorlati teendők ellátására. 
Ugyanakkor patetikussá torzult paranoiája nem engedte a feladatok 
delegálását. Minden szálat a saját kezében akart tartani. Hiába aján-
lottam fel segítségemet a szervezésben, tárgyalások lefolytatásában 

– nagy gyakorlatom volt ilyesmiben –, nem bízott rám elintézendőket. 
Tehetetlenül figyeltem, ahogy a dolgok estek szét. A frontember 

11  Dal az Ultravox ULTRAVOX! című albumáról (UK, Island, 1977)
12  Kraftwerk: The Man Machine (Die Mensch-Maschine – LP, Kling Klang/EMI

Electrola/Capitol, 1978)
13  Artefact: SEX Computer (Paris, DORIAN, 1979)
14  SPIONS: THE BOOK of Reconstruction (First Chapter, kézirat, p. 414 – NL

nyersfordítása)

korábban is szinte mindig jelentős késéssel érkezett találkozóinkra. 
1979 nyarán már sokszor el sem jött, pedig fontos ügyeket kellett 
megbeszélnünk. Időbetegség. Különösen nyomasztottak órákig 
tartó, együttérzésre apelláló panaszáradatai. Jeremiádák. Korábban 
is nagy művésze volt a panaszkodásnak, de hiába kezdtek Párizsban 
megnyílni a lehetőségek a SPIONS számára – megjelenés előtt álló 
második lemez, sztár-státus a helyi szcénában, befolyásos kapcsola-
tok, az anyagi helyzet javulása, felesége kiszabadulása Nirvániából 

– már csak a negatívumokról volt hajlandó beszélni, hosszan, rész-
letesen, egyre többet pszichologizálva. Éppen ki árulta el, hogyan 
és miért – ez lett az árulás megváltó erejét hirdető pártvezér pana-
szainak fő csapása. Ha éppen nem látott maga körül elég ellensé-
get, újakat kreált és elemzett. Persze minden analízise hibátlan volt, 
szellemessége sem csökkent, de mindez nem tette sirámait kevésbé 
unalmasakká. Szívesebben beszéltem volna megvalósítandó tervek-
ről. Panaszfallá váltam. Réseimbe csúsztatta kétségeit, csalódásait, 
szenvedéstörtének epizódjait. A negativitás csillapíthatatlan áradása 
leszívta kreatív energiáimat. Míg korábban felfrissültem beszélge-
téseinktől, most már halálosan kifárasztottak. 
Elszomorított, igyekezett elkedvetleníteni a helyzet. Az óriási tehet-
ségű, természetfeletti képességekkel és remek humorral megáldott, 
nagy tudású, nyilvánvalóan nem földi eredetű jelenség, akihez azért 
csatlakoztam tisztelettel, mert a Siralom Völgyében képes volt félénk, 
távolságtartó, panaszos értelmiségiből hirtelen a rockszínpad paran-
csoló, vörös démonává válni, most a szemeim előtt, a füleim hallatára 
miniatürizálta szomorúan önmagát. Nem bírta elviselni a sztárság 
súlyát. Az élő legenda életnagyságúvá redukálódott, annál pedig nincs 
kisebb.  Nem tudtam orvosságot a betegségére. Ha lettek volna millióim, 
talán segítettek volna, de nem voltak. Szavakkal, tréfákkal nem men-
tem semmire. Nem jutottak el bepánikolt tudatáig. Rock-sztárságát 
lehetővé tévő, megszelídíthetetlen, gigászi méretű egója és libidó-túl-
tengése miatt nem tudott elgépiesedni, mint én, a korlátlan hatalmat 
nem ambicionáló, más démonok által zaklatott „ személyiség nélküli 
ember”. „Life is hard for the spy, who can not lie”.15 írta, majd elfelej-
tette minden kémek legfőbb munkaeszköze, a hazugság isteni művé-
szete használatának mesterségbeli titkait. Elengedte magát. Szexi 
győztesből szánalmas vesztessé, diadalmas vöröskatonából nyavalygó 
magyar menekültté vált. Összeroppantotta a diktátori felelősségér-
zet és az emigráció tudatállapotának egyesült súlya. Egyre ritkábban 
repült. Engedte, hogy létét a gravitáció uralja. Már nem felemelt, hanem 
lehúzott. Ha meghívtam őt és Párizzsal ismerkedő feleségét valamelyik 
kávéházba fagylaltra, vagy csokoládétortára sok tejszínhabbal, az fel-
dobta egy időre. Évekbe telt, mire újra megtalálta frontemberi önmagát.
Ahogy nehéz időkben mindig, most is munkámba, kutatásaimba visz-
szavonulva találtam egyensúlyra. Mérnökként az idő foglalkoztatott, 
a múló pillanatok szent geometriája, térben kígyózó spiráljai, időépü-
letek, Időváros. Minden éjszaka meghallgattam David Bowie Time és 
Five Years című számait, a The Stranglers-, Roxy Music-, Kraftwerk-
felvételek mellett. A SPIONS kiáltványait, dalszövegeit és a Monsieur 
Bizot-tól kölcsönkapott, a buddhizmussal és modernizmussal kapcso-
latos könyveket olvastam. A chartres-i katedrális szuperstruktúráját 
és a templomosok, catharok, druidák hitrendszerét tanulmányoz-
tam. Foglalkoztatott a Párizst újjáépítő, modernizáló III. Napóleon 
munkássága és személyisége16 is, sok rá vonatkozó forrásmunkát 
elolvastam Monsieur Bizot jóvoltából, aki ugyancsak nagy tiszte-
lője volt a törpe termetű császárnak. „Nélküle a párizsiak még mindig 
bokáig járnának a szarban. Persze a fejekben még mindig az van”, mondta. 

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

15  „Nehéz a hazudni nem tudó kém élete” (Serguei Pravda, Párizs, 1978 – NL nyers-
fordítása).

16  A Párizst modernizáló császárról a SPIONS-eposz ötvenhetedik, Europa
Endloss 1 s című fejezetében írtam részletesen.

Mit jelent a gondolat tekintetébe belenézni? Olyasmit, mint egy férfi, 
egy nő, egy másik ember tekintetébe pillantani: nem a felszínt látni, 
hanem valami mélyebbet, lényegibbet? No, és milyen ez a tekintet? 
Olyasféle, mint a kígyó szeme, amely vonzerőként hat: a megbaboná-
zott áldozat, miután belepillantott, nem tud neki ellenállni, feltartóz-
tathatatlanul belesétál a csapdába? Egyáltalán: hogyan tekint ránk a 
gondolat? Mivel teszi ki magát a nézésnek? A szemével? Az arcával? 
A testfelületével? Csakhogy a gondolat szellemi entitás, nincsenek 
érzékelhető fizikai minőségei. Akkor ugyan miképpen tudunk a gon-
dolat tekintetébe belenézni?
A Sulyok Miklós kurátor közreműködésével rendezett kiállítás, 
Miklós Gaál és iski Kocsis Tibor közös tárlata azt ambicionálja, 
hogy műalkotásokon keresztül mutassa meg nekünk a gondolat 
tekintetét – olyan tárgyakon keresztül tehát, amelyek az elvont esz-
méket érzéki ingerek révén engedik megnyilatkozni. 
A hagyományos esztétikák úgy tartják, hogy a műalkotás, amely az 
érzékisége révén hat ránk, az érzéki ingerek szublimációja nyomán 

hívja létre azt a szellemi horizontot, amelyen a hangok, színek, fények 
stb. gondolatokká lényegülnek. A művészet befogadása ilyen módon 
azt modellezi, hogy a materiális világ fizikai megtapasztalásából 
miként jön létre egy arra „maradéktalanul merőleges” immateriális 
horizont. Ehhez persze azt kell feltételeznünk, hogy az ember való-
sághoz való viszonyát eredendően a gondolkodói attitűd határozza 
meg: a bennünk lakó szellemi én az, amely az őt körülvevő világban 
szétnéz. Metafizikus bölcseleti tradíciónk alapvető hipotézise sze-
rint érzéki megismerésünket racionális, észbeli aktusok vezérlik. Ezt 
a látási paradigmát, mely tehát szem és szellem összefonódottságát 
és a testi tapasztalásmódokkal szembeni elsőbbségét hangsúlyozza, 
a Platón óta eltelt évszázadokban sok támadás érte, többek között 
éppen a művészet felől, ám még ma is uralja a napnyugati kultúrát.  
A gondolat tekintete című kiállítás ezzel is vitába száll, amikor érzé-
kiség és absztrakció ellentétét állítja homlokterébe.
Mint ismeretes, ez az ellentét hívta életre a konceptuális művészetet, 
mely a műalkotás tárgyias formáival szemben a gondolati tényezők 
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