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Najmányi László

SPIONS
(Negyedik rész)

„A titok az emberiséggel egyidős fogalom, és kezdetektől a tilossal 

függött össze. A tiltott gyümölcs megízlelése az ember eredendő 

bűne... A tiltás már eleve jelezte, hogy az ember szabad, hiszen a 

lehetetlent fölösleges megtiltani.”

Erdély Miklós: A titokról1

A rockzene titkai — egy rock & roll kém születése 1.

• Ifjúkorában minden generáció megkapja programozójától a maga tánczené-

jét, azt a ritmus és hangzásvilágot, amely evolúciós fejlettségi szintjének megfe-

lel, szaporodási ösztönét és mutációra való hajlamát a leghatékonyabban stimu-

lálja. Kontinensünkön a 19. századi és korábbi korszakok tánczenéi — némi török 

és azon keresztül arab hatásoktól eltekintve2 — az európai szellemiség termé-

kei voltak. Az európai szellemiség radikális megváltozásához, a világ kitágulásá-

hoz, a globalizáció elindulásához egy minden korábbinál nagyobb háború kirobba-

nása vezetett. Az első világháborút követő években született szüleim generáció-

ját már az afrikai gyökerű, a 20. század elején Amerikában a helyi populáris zenei 

stílusokból szintetizálódott jazz kötötte össze. Mint a valcert annak idején, majd 

a rockzenét később, a jazzt is primitívnek tartották a megelőző korszakhoz kötő-

dők, csak az ifjú rajongók érzékelték komplexitását, a benne rejlő szellemi szabad-

ságot. A jazzt az először Európa megmentésére érkezett amerikai katonák és az 

amerikai hangosfilmek hozták el az Óvilágba. Ahogy a jazz meghódította a vilá-

got, táplálkozott a helyi zenei kultúrákból, esztétikája adaptálódott a különböző 

szellemi környezetekhez, így sok, egymástól különböző stílusa alakulhatott ki.  

A nácik hatalomra kerülése után Németországban betiltották a jazz zenét, mert 

kapcsolódott az afrikai és zsidó zenészekhez. Az 1917-es orosz forradalom után  

1  Új Symposion, 1985/01—02. 12—13.
2  A Debussy által az európai zenébe beemelt indonéz skálák és motívumok kevés hatással voltak  
a populáris zenére.

a bolsevisták egy ideig engedték virágozni a 

jazzt, majd az avantgarde művészettel együtt 

tiltólistára tették.3 

Az 1920-as és korai 1930-as években a lágyabb, 

gyakran vonós zenekarokat alkalmazó jazz-stí-

lusok segítették a 19. század második felé-

től uralkodó keringőből, valcerből való átmene-

tet a tágabb populáció számára, de az ifjú láza-

dók már akkor is a jazz tánc vadabb formáit, a 

shimmy-t, a charlestont és ezek mutációit pre-

ferálták. Az 1930-as évek második felében 

kezdte meghódítani a világot az erősebb ritmu-

sokkal operáló, főleg fúvós hangszerek domi-

nálta, improvizációkat is engedélyező swing, 

amely hosszú időre a fiatalok kedvenc zenei 

stílusává vált világszerte4. A swinget több-

nyire nagyzenekarok játszották, s hogy az 

erős hangú fúvósok között hallhatóak legye-

nek, szükségessé vált egyes hangszerek han-

gosítása. Az elektromos gitárt Amerikában, az 

1930-as évek elején találták fel.5 Ez a hangszer 

vált az én generációm szimbólumává.

A második világháború, az első atombombák fel-

robbanása mutációt eredményezett az embe-

riség szellemi evolúciójában. Bár elkerülhetet-

len kialakulásának jelei már jóval korábban lát-

szottak,6 az első tömegpusztító fegyverek beve-

tése hozta létre, kovácsolta össze a tömegtár-

sadalmat. Az emberiség történetében először 

vált lehetővé egész országok egyszerre, pillana-

tok alatt történő elpusztítása. A bármikor bekö-

vetkezhető, közös halál lehetősége és a rádiózás, 

televíziózás elterjedése teremtette meg a közös 

jelen időt s vele a pop kultúrát. A második világ-

háborút követő években születettek generáció-

jának zenéje a rock lett. A rock a blues, a country 

és a swing egyes vadabb irányzatainak egye-

süléséből keletkezett. Varázsa, mutációi révén 

mindmáig tartó, világhódító sikerének egyik 

titka egyszerű struktúrája és az, hogy a jaz-

zel ellentétben bárki játszhatja, nem szükséges 

műveléséhez különösebb zenei előképzettség.  

3  Egy érdekes adalék: Csehszlovákiában az 1950-es 
években a bolsevisták megtiltották a jazz egyik alaphangsze-
rének, a szaxofonnak a használatát. A tilalmat csak az 
1960-as évek második felében oldották fel.
4  Kevesen tudják, hogy amit ma rock & roll táncstílusként 
azonosítanak és gyakorolnak, valójában az 1940-es évek 
elején swing zenére táncolt jitter bug.
5  Először a német származású amerikai gitárvirtuóz, Les 
Paul (születési nevén Lester William Polsfus — 1888—1989) 
kísérletezett a mikrofon segítségével kierősített gitárral.  
A mikrofon a gitár mellett a többi hangszer hangját és a játék 
közben keletkezett zajokat is felerősítette. Ezért fejlesztet-
ték ki az erős mágnes köré helyezett rézhuzal tekercsből álló 
pickupot, amely a húrok rezgését alakította elektromos 
impulzussá. Az elektromos gitárt a texasi születésű George 
Delmetia Beauchamp (1899—1941) találta fel 1931-ben.  
Az első, a mai gitárokhoz hasonlító tömör testű elektromos 
gitárt Les Paul építette 1947-ben. A róla elnevezett Gibson 

„Les Paul” gitárt az 1950-es évek elején kezdték el gyártani. 
A Kaliforniában élő Clarence Leonidas (Leo) Fender 
(1909—1991) rádiószerelő és erősítő készítő fejlesztette ki  
a két pickuppal felszerelt Telecaster gitárt, amely a rockzene 
szimbólumává vált.
6  „Abban az időben élünk, mondta Le Bon ötven évvel 
ezelőtt, amikor az egyén tudatos tevékenységének helyébe a 
tömeg tudattalan tevékenysége lép.” Hamvas Béla: A Vízöntő 
(A láthatatlan történet, 1943)

Győri barátok — Kép Najmányi László videó önéletrajzából
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az emberek irányában, ettől kezdve jó kémként, 

tudatosan tartottam a távolságot mindenkitől.

Mivel anyám nem tudott eltartani bennün-

ket, húgommal együtt a Kiskunfélegyházán 

élő nagyszülőkhöz kerültünk. Az ottani iskola 

a korábbiaknál is borzalmasabb volt, szadista 

pedagógusokkal és agresszív, a területüket 

kutyaszerűen védő osztálytársakkal. Hetente 

vertek véresre. Hogy meg tudjam védeni magam, 

nagybátyámtól ökölvívást tanultam, izmaimat 

fekvőtámaszokkal erősítettem. Az iskolai év 

végén, 1958 májusában sikerült először kiütnöm 

egy támadómat. Két ujjam eltört ugyan a jobb-

egyenes erejétől, de máig emlékszem az egész 

lényemet eltöltő kellemes érzésre, ahogy a rám 

támadó srác vérző, betört orral feküdt a napközi 

olajos fűrészporral felszórt padlóján. A tanév 

utolsó pár hetében már békén hagytak osztály-

társaim. Egy roma osztálytársam bátyja dobolni 

tanított, főleg latin-amerikai ritmusokat gyako-

roltunk a városszéli putriban. Gyermekkoromat 

a végzetes idegenség soha nem szűnő érzete 

hatotta át. Úgy éreztem, hogy valami isme-

retlen okból, ideiglenesen tartózkodom ezen a 

bolygón, semmi közöm az itt élőkhöz. Vágytam 

vissza igazi, távoli otthonomba, amelynek képei 

időnként váratlanul felvillantak koponyámban.

Csaknem egy év raboskodás után apámat vád-

emelés nélkül szabadon engedték és rögtön 

A rockzene abban is különbözik a korábbi korszakok populáris zenéitől, hogy — 

éppen egyszerűségénél fogva — képes a zenén túli üzeneteket is hordozni.  

„A zenészek azok, akik gondolatok híján énekelnek”, mondta Nietzsche. Ezt a 

többi zenei műfajban többé-kevésbé ma is érvényes tétel a rock esetében nem 

alkalmazható. A rock ugyanis nem zene, hanem hangzás és attitűd. Aki zenére 

szomjazik, hallgassa Beethovent vagy Bartókot. Aki azonban azonnali megvál-

tást, méltóságát építő magatartásmintát keres, a rockban találhatja meg. Az én 

generációm legjobbjai legalábbis ezt keresték benne. Számunkra a rock átvette 

a kiüresedett vallások és a javíthatatlanul korrupt politika helyét. A rocksztárok 

lettek új Pantheonunk istenei, a csak önmaguk érdekeit érvényesítő politikusok 

helyett ők képviselték valódi érdekeinket. Tőlük tanultam angolul, tőlük tanultam 

öltözködni és viselkedni, az ő vagányságuk segített túlélnem a bolsevik diktatúra 

lábszagú poklát, az emigráció újabb és újabb újjászületéseket megkövetelő meg-

próbáltatásait. Nekik köszönhetem, hogy generációm legjobbjainak többségével 

ellentétben nem haltam, nem őrültem meg, nem ragadtam a múltba, nem vál-

tam gonosz, károgó vénemberré, és most, testben öregen, de lélekben fiatalon is 

együtt mozgom az idővel, bármikor készen a változásra. A rock és annak számta-

lan mutációja ad energiát. Ha nagyon elgyötör a jelen gagyi, otromba, lélektelen 

káosza, csak felteszek egy Johnny & The Hurricanes, vagy egy David Bowie, Lou 

Reed, Iggy Pop, Kraftwerk, Roxy Music, Ultravox, Sex Pistols, Bob Marley, Peter 

Tosh, Nine Inch Nails, Marilyn Manson számot, s máris feltöltődöm, újra otthon 

érzem magam. Mint régen, most is azt tapasztalom, hogy a rock ragyogó sztár-

jai beszélnek hozzám, megválaszolják kérdéseimet, kérdezni és válaszolni taníta-

nak. Ők az én igazi népem, rokonaim, családom, barátaim, távoli otthonom lakói, 

nekik írom kémjelentéseimet, tőlük kapok biztatást, megbízásokat, útmutatást 

és vigasztalást. 

***

Apám vízügyi mérnökként dolgozott, az árvízhelyzettől függően gyakran helyez-

ték át. Gyermekkoromat kisebb-nagyobb vidéki településeken töltöttem. Tucat-

nyi általános iskolába jártam, gyakran tanév közben váltottam iskolát, így tartós 

barátságokra nem tudtam szert tenni. A jó kémekhez illő, magányt élvező, szem-

lélődő természetem ezekben az években alakult ki. A vidéki iskolák legtöbbje a 

kor, az 1950-es évek Magyarországa civilizációs szintjének megfelelő volt. Olajos 

fűrészporral felszórt deszkapadló a tantermekben, koszos vízzel teli bádoglavór 

a mosakodáshoz; vaskályhával fűtöttek, petróleumlámpával világítottak, az isko-

laudvaron legyektől és pókoktól hemzsegő, bűzös, mocskos budi. Osztálytársaim 

egy része télen is mezítláb járt. Az iskolákban megengedett volt a testi fenyítés. 

A pedagógusok pofoztak bennünket, nádpálcával püfölték hátsónkat, vonalzóval 

verték tenyerünket (tenyeres), összeszorított ujjaink hegyét (körmös), a vonalzó 

élével tarkónkat. Új, hozzájuk képest jól öltözött és udvarias viselkedésű fiú lévén 

minden iskolában csak alapos verés után fogadtak be úgy-ahogy az osztálytár-

saim. Az iskolai mulatságokon tölcséres gramofon szolgáltatta a zenét, munkás-

mozgalmi indulókat, operettslágereket, magyar nótákat.

1955-ben, Győrben kezdtem el elektrotechnikával foglalkozni. Germánium-kristá-

lyok felhasználásával detektoros rádiókat építettem, fejhallgató segítségével így 

hallgathattam a Kossuth és Petőfi rádión játszott korabeli slágereket, az 56-os 

forradalom idején a beszédeket, közleményeket. 

1957 februárjában vízügyi igazgató apámat koholt vádak alapján letartóztatták. 

Legközelebbi munkatársai, legjobb barátai jelentették fel. Azt állították, hogy 

apám a vízügy teherautóival segítette, szállíttatta az osztrák határra a disszidá-

lókat. Az igazság az volt, hogy apám egy kölcsönkért pisztollyal akadályozta meg 

a teherautók ellopását, mert tudta, hogy tavasszal jön a jeges ár, szükség lesz 

rájuk. Letartóztatása után hosszú ideig nem tudtuk, hol tartják fogva. Anyám 

őt keresve járta az ország rendőrkapitányságait, börtöneit. A rendőrtisztek ját-

szottak vele, néha azt mondták, hogy apámat már kivégezték, máskor azt, hogy 

nemrég szabadlábra került, de nem akar többé anyámmal élni. Tanárnő anyámat 

feketelistára tették, csak egy leveskonyhán kapott mosogatói munkát. A család 

korábbi barátai átmentek az utca másik oldalára, ha meglátták anyámat gyerme-

keivel kézen fogva közeledni. Ekkor alakult ki bennem az egészséges gyanakvás 

Gyermekkori emlék — Kép Najmányi László videó 
önéletrajzából

Makarenko — Kép Najmányi László videó önéletrajzából
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magas állásba helyezték a vízügyi szolgálat 

budapesti központjában. Életvidám, erőtől duz-

zadó fiatalemberként tartóztatták le, fogat-

lan, kopaszodó, depressziós, paranoid vénem-

berként jött ki a börtönből, ahol hónapokon át 

egy vízzel felöntött padlójú, ablaktalan cellában 

tartották, ahol idejét a priccsén kuporogva töl-

tötte. Börtönélményeiről csak pár tőmondat-

ban beszélt. Remek zongorajátékos volt, gyak-

ran játszotta a háború előtti idők jazz stan-

dardjait is. Szabadulása után többé nem zon-

gorázott. Én csak egy zongoraleckét bírtam ki. 

Annyira zavart, hogy nem tudtam azonnal ját-

szani a hangszeren, hogy sírva rohantam haza.7 

Bár apámat ártatlannak találták, az 1960-as 

évek elejéig tartó rendőri felügyelet alá helyez-

ték. Megtiltották, hogy együtt éljen családjával. 

Csak rendőrségi engedéllyel, kéthavonta egy-

szer találkozhattunk. Öcsém fokozatos bénulás-

sal járó agyvelőgyulladással egy budapesti klini-

kára került. Anyám beköltözött kórházi szobá-

jába. Apám csak esetenkénti rendőrségi enge-

déllyel látogathatta beteg fiát. Öcsém temeté-

sére is csak az utolsó pillanatban, főnöke köz-

benjárására kapott engedéllyel jöhetett el.

***

1958 nyarán engedélyezték a családegyesítést. 

Budapestre, a VII. kerületi Damjanich utca egyik 

nemrég épült házába költöztünk. A Rottenbiller 

utcai iskolában végeztem az általános iskola 

nyolcadik osztályát. A budapesti iskola valósá-

7  Ezt a gátlást a rock zenében való elmélyülés oldotta fel 
az 1960-as években. Azóta megtanultam a magam módján 
billentyűs hangszereken és gitáron játszani, s csaknem 
másfél évtizednyi szorgalmas gyakorlás után elsajátítottam 
a világ legnehezebben játszható hangszerén, a thereminen 
való játék művészetét is. 

gos paradicsomnak bizonyult a kiskunfélegyházi intézmény után. Volt például 

benne angolvécé, villanyvilágítás, parketta, és a tanárok nem verték a tanulókat. 

Újonnan szerzett haverjaimmal gyakran lógtunk az iskolából. A délelőttöket egyi-

kük lakásában, akkor felmérhetetlen értékű kincseknek számító amerikai leme-

zeket hallgatva töltöttük. Ekkor hallottam először rock zenét, Elvis Presley, Little 

Richard, Bill Haley, Paul Anka számait. Megbabonázva hallgattam a szexi, szabad 

világra ablakot nyitó számokat. A következő évben, már gimnazistaként, a zug-

lói Május 1. úti úttörőházban hallottam először élőben rockzenekart. A lépcsőn a 

táncterem felé haladva gyomron vágott az elektromos basszus hangja. Mire fel-

értem a lépcsőn, tudatállapotom végleg megváltozott. Életemben először ott-

hon éreztem magam, tudtam, hogy valódi hazám zenéjét hallom, a hangzást, 

amit addig hiába kerestem, pedig tisztán emlékeztem rá. A Doxa együttes ját-

szott, négy roma zenész dobon, basszuson, elektromos gitáron és szaxofonon, 

főleg Duane Eddy és a Johnny & The Hurricanes számait. El voltam bűvölve. Egész 

este a színpad előtt álltam, még a szünetekben sem hagytam el nehezen kihar-

colt helyemet, nem akartam, hogy mások elfoglalják. Úgy éreztem, hogy életem-

nek végre van értelme. Ezek a ritmusok, ez a hangzás mostantól energiát fog-

nak adni életem legnehezebb pillanataiban is. Nem voltam többé egyedül. A helyi 

roma dandyktől tanultam meg táncolni,8 az ő divatos öltözködésüket9 igyekez-

tem utánozni. Első barátnőm egy Lakatos Anna nevű cigánylány volt, akivel a 

Római parttal szemközti Népszigetre jártam fürödni. Akkor még következmények 

nélkül lehetett úszni a Dunában.

Gimnáziumi éveim alatt is sokat lógtam barátaimmal az iskolából. Általában  

a Takács Péter nevű osztálytársunk lakásában töltöttük az időt. Péternek nem-

csak saját szobája és a hangos zenét toleráló édesanyja volt — igazi ritkaság azok-

ban az időkben —, hanem egy Mambó márkájú magnetofonja és titokzatos forrá-

sokból folyamatosan bővülő felvételgyűjteménye is. A szocialista ifjúság erköl-

cseit féltő diktatúra egészen az 1970-es évek elejéig nem engedélyezte a külföldi, 

különösen az angol és amerikai lemezek árusítását az országban. Csak a fekete-

piacon, borsos áron lehetett hozzájutni a sportolók és a rendszer más kegyelt-

jei által becsempészett nyugati lemezekhez, amelyek tartalma magnószalagra 

rögzítve, illegálisan került terjesztésre. Takács Péternél kezdetben a Johnny and 

the Hurricanes, a Shadows, Duane Eddie, a Ventures, a Piltdown Men, a Champs, 

a Searchers számait hallgattuk, később nála hallottam az első Beatles és The 

Rolling Stones felvételeket is.

8  Az 1960-as évek végén egymás után jöttek divatba az új táncok, a twist, a madison, a locomotion, 
a hully gully, a mashed potatoes, a freddy, a duck, a bird, a watusi, a pony, a hanky panky, a monkey, stb., 
amelyeket mind a romák táncoltak először Magyarországon. 
9  A háború végétől az 1950-es évek végéig nem változott a divat Magyarországon. Az üzletek 
választéka pár rosszul szabott öltönyre és ormótlan cipőkre korlátozódott. 

 Najmányi László (1960)

Gitárok — Kép 
Najmányi László 

videó önéletrajzából
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Péter nemcsak szenvedélyes zenegyűjtő, hanem 

divatérzékeny fiatalember is volt. Az osztály-

ban ő viselt először hegyes orrú cipőt, csőnad-

rágot, aztán trapéznadrágot, majd a Beatles és 

a Stones által népszerűsített, szűkszárú far-

mernadrágot. Szűkös lehetőségeim mellett, szi-

gorú apámmal dacolva, némi késéssel én is igye-

keztem a divatot követni. Mivel évekig, télen 

és nyáron ugyanazt a nadrágot hordtam, annak 

szárai kerültek először szűkítésre, aztán trapé-

zosításra, majd megint szűkítésre szabóm, az 

olcsón dolgozó Szarajlin nagymama áldott kezei 

által. Igyekeztem hajviseletemmel is követni 

az idők szavát, ami újabb és újabb konfliktuso-

kat eredményezett apámmal. Beatles és Stones 

korszakaim idején sokszor előfordult, hogy egy 

hajigazítás után többször visszaküldött további 

rövidítésre a fodrászhoz, s amikor még mindig 

elégedetlen volt hajam hosszával, maga kísért  

el a fodrászműhelybe, ahol személyesen instru-

álta a mestert, hogy milyen rövidre vágja kétol-

dalt és hátul a hajamat.

Gimnáziumi éveim alatt az akkor még kizáró-

lag angol és amerikai számokat játszó Omega, 

majd az ugyancsak angolul éneklő Illés és Metro 

együttesek rajongója lettem. Amikor az álla-

milag favorizált három nagy zenekar elkezdett 

magyarul énekelni, elfordultam tőlük, mert szö-

vegeiket az általam jól ismert angol és amerikai 

számok szövegeihez képest primitívnek, humor-

talannak, nyálasnak, gagyinak, operettszerű-

nek tartottam. Szabadidőmben számok szöve-

geit fordítottam magyarra, így tanultam meg 

angolul.10 Éjszakánként a Radio Luxemburg és a 

Szabad Európa Rádió11 zenei adásait hallgattam 

saját készítésű, tranzisztoros vevőkészülékei-

men. Egy régi, angol nyelvű leírás alapján, amit 

nagyszüleim padlásán találtam, autó ablaktörlő 

motor felhasználásával a hangot acélhuzalra 

rögzítő magnetofont is készítettem, amely nyá-

vogott ugyan, de szólt, és ez volt a lényeg. 

Kémkiképzésem folytatódott. Hogy az iskolai 

órák unalmát elűzzem, osztálytársaimról, taná-

raimról rajzoltam karikatúrákat és paródiákat 

írtam. Elsősorban a kötelező olvasmányokból 

megismert orosz és szovjet írók műveit parodi-

záltam. Gyakran leptem meg tanáraimat kita-

lált szovjet szerzők műveiből vett „idézetekkel”. 

Egyikük sem merte bevallani, hogy az általam 

idézett szovjet írókról, költőkről, filozófusokról 

nem hallott. Az írásbeli érettségin is ilyen fiktív 

szovjet írók és gondolkodók műveinek bőséges 

idézése révén értem el kitűnő eredményt. 

10  Évtizedekkel később, amikor sikerült elhagynom a 
szovjet érdekszférát, még mindig a számszövegekben 
megismert kifejezésekkel, londoni cockney és New York-i 
fekete szlengben, gyakran rímelve beszéltem angolul. 
11  A Szabad Európa Rádió adásait zavarták az oroszok. 
Zenei ízlésem kialakulására igen nagy hatással volt ez a torz, 
elektronikus zajjal lefedett, a zajból hullámozva előbukkanó 
zenéből keletkezett, ipari hangzás. Mindmáig gyakran 
készítek zajos, szándékosan rossz minőségű, LoFi 
kompozíciókat.

A gimnáziumban töltött utolsó év során apám egyik hosszabb vidéki kikülde-

tése alatt — anyám hallgatólagos beleegyezésével — családunk értékes bieder-

meier ebédlőasztalát szétfűrészelve elektromos gitárt építettem. A pickupot 

ajtómágnesekre tekert, a hajszálnál is vékonyabb rézdrótból készítettem. Ez a 

munka nagy kézügyességet és komoly kitartást igényelt: 20 ezer menetet kellett 

tekerni a mágnes köré. A rézdrót olyan vékony volt, hogy ha elszakadt, ami gyak-

ran megtörtént, nem lehetett a végeket összeforrasztani. Ha például a 17 578. 

menetnél szakadt el a drót, kezdhettem a tekercselést elölről. Ekkor tanultam 

meg a kémkedéshez szükséges türelmet és kitartást. A gitárhoz a húrokat egy 

hangszerboltból loptam. Az elkészült gitárt a családi Pacsirta rádióba dugva pró-

báltam ki. A hangszert nem igazán lehetett felhangolni, hamisan szólt, de szólt, 

sőt, mennydörgött, ha kellett. Hazatérő apám óriási balhét csapott, hosszú időre 

kiközösített. Haragjának csak katonai behívóm megérkezése vetett véget, rövid-

del az érettségim és egyetemi felvételim után, 1964 nyarán. A szürkére festett 

gitár12 mentette meg katonai szolgálatom alatt az életemet.

12 1978-ban bekövetkezett emigrációm után Budapesten maradt haverjaim betörtek zuglói lakásom 
pincéjébe és, ahogy ezt később röhögve mesélték, más értékeim mellett a gitárt is ellopták. További 
sorsát eddig nem sikerült kiderítenem.

Tanár és diákok 
(gimnáziumi 

karikatúra) — Kép 
Najmányi László 

videó önéletrajzából

 Idézet Katyerina 
Ivanovna Lipko fiktív 

szovjet költőnő  
A szovjet szív órája 

című, fiktív verséből 
(1963) — Kép 

Najmányi László 
videó önéletrajzából


