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Najmányi László

SPIONS
(Hatodik rész)

„...Legtöbbet és mindennél többet a háromság 

három legfényesebb személyiségéről gondolkodom, 

de az ő fényük kisugárzik és vonzásköre alkot...”

Algol László: A vegyészmérnök és az építésvezető.  

A háromság személyisége (approximációs gyakorlat)1

• A Háromság titka

Az Algol László kódnevű kémmel 1970 őszén ismerkedtem meg Európa legidősebb 

előember-lelete, a mintegy 350 ezer éves, vértesszőlősi Samu2 csontmaradványait, 

primitív eszközeit, tűzhelyét és lábnyomát 1965 nyarán megtaláló régész özvegye, 

Vértes Lászlóné, V. Meller Ágnes (1921–1995) Széna térhez közeli szalonjában.  

Az író, műfordító V. Meller Ágnesnek akkori barátnőm, Kiskovács Panka3 muta-

tott be. A szellemes, elegáns hölgy Bécsben született, onnan hozta a nagypolgári 

hagyományokat magával. Kezdetben a Budapester Rundschau nevű, német nyelvű 

lap munkatársa volt, később újságíróként, műfordítóként az MTI-ben dolgozott.  

A nagypolgári hagyományokat folytatva igyekezett maga köré gyűjteni a kor füg-

getlen művészeit, gondolkodóit. Így lettek szalonja vendégei Kenedi János, Csalog 

1  Részlet Algol László 1973. augusztus 12-13-án, a balatonboglári Kápolna temetőkertjében 
bemutatott approximációs gyakorlata plakátjának szövegéből (Forrás: Artpool — http://www.artpool.
hu/boglar/1973/730812_13b.html
2  Homo erectus seu sapiens Paleohungaricus — 2009 februárjában egy, barátaival a lezárt múzeumban 
bulizó 14 éves lány és társai megrongálták a vértesszőlősi előember maradványainak a Nemzeti 
Múzeum Vértesszőlősi Kiállítási Helyében kiállított másolatait. A lány saját kulcsával jutott az épületbe, 
miután rájött, hogy szülei házának kertkapukulcsa nyitja a múzeumot is. A kiállító terem ablakaira és a 
vitrinek üvegeire alkoholos filctollal rock együttesek (Iron Maiden és Marilyn Manson) neveit, a Tini 
nindzsa teknőcök képeit, valamint a „Heineken 4ever” feliratot firkálták, a falakhoz sörösüvegeket 
vágtak, és valódi állatcsont leletekkel együtt Samu maradványainak másolatait is összetaposták.
3  Hajas Tibor későbbi felesége

dek az idősebb és a fiatalabb művészgenerációk 

között zajlanak a közös tematikába illesztett 

műveiken keresztül. A román Ion Grigorescu 

1980-ban készült szupernyolcas filmje, a Balta 

Alba így kerül meglepő módon kontrasztba egy 

fiatal francia művész, Cyprien Gaillard fényké-

pével, közvetlenül a bejáratnál. Majd még érdeke-

sebb, művészgenerációk közti rezonanciába lép 

Erdély Miklós fotósorozata (Időutazás, 1976) 

Csörgő Attila művével (Eseménygörbe II., 1998). 

A kiállítást bejárva, a művekkel — közöttük szá-

mos magyarral7 — való találkozás után, a kurá-

torok által írt, koncepciójukat a közönség felé 

közvetítő fali szövegek ellenére is megválaszo-

latlanul marad a művek kiválasztására irányuló 

kérdés. Mestyán Ádám azonos témában írt cik-

kében8 részletesen kitér erre. Amit én kiemelnék, 

az a mustra második, dokumentációs szárnya, 

ahol számos forrás áll a látogató rendelkezé-

sére. Itt, a kiállítótérrel egy kis folyosó révén 

összekapcsolt, de arról le is választott, külön 

egységet alkotó részben Nataša Petrešin-

Bachelez állított össze egy vitákban és előadá-

sokban rendkívül gazdag programot. Egy kisebb 

terem ad otthont az archív anyagoknak, és 

mögötte egy másik, vetítésre alkalmas terem-

ben rendezik a konferenciákat és a kivételesen 

érdekes filmvetítéseket. A meghívott teoreti-

kusok által tartott előadások közül kiemelném 

Piotr Piotrowski előadását és horizontális 

történelemszemléletét, illetve Svetlana Boym 

személyét, illetve a problematizált nosztalgia 

fogalmát9. A katalógus, úgy tűnik, jóval keve-

sebb információt tartalmaz ehhez az állandóan 

frissülő befogadótérhez képest. 

De ha hiányérzetünk marad, akkor nézzük meg a 

Párizsi Magyar Intézetben a Pompidou-beli kiál-

lítással párhuzamosan és azzal együttműködve 

létrehozott, Iparterv (1968-1969), Progresszivitás 

és illúzió című kiállítást is.10 Az épület földszintjét 

és első emeletét elfoglaló művek egy meghatá-

rozott, szűk periódusból valók, mégis kiválóan 

kiegészítik A múlt ígéreteit. Míg az utóbbi helyszí-

nen a fotók, filmek és szobrok dominálnak, addig 

a Magyar Intézetben a festészet kerül előtérbe. 

A kérdés, mely a kiállítások és a konferenciasoro-

zat után végül nyitott marad, a jövőre vonatko-

zik: a múltat aktualizálva egy ismeretlen jövő felé 

mutat, mely korántsem a kommunizmus ideali-

zált képére formált, de nem is utópiamentes. 

7  Erdély Miklós, Hajas Tibor, Szenjóby Tamás, Szombathy 
Bálint, Tóth Endre, Csörgő Attila művei a kiállítótérben és 
Maurer Dóra, illetve Szenjóby Tamás filmjei külön vetítés 
formájában.
8  Mestyán Ádám: Kinek a hagyatéka? Balkon 2010/6, pp. 
16–18. 
9  Boym, Svetlana: The Future of Nostalgia. Basic Books, 
New York, 2001.
10  Iparterv (1968-1969), Progresszivitás és illúzió. Magyar 
Intézet, Párizs, 2010. ápr. 15 — júl. 10. A kiállítást Kolozsváry 
Marianna szervezte.

Algol László A vegyészmérnök és az építésvezető című approximációs gyakorlata közben,  
a balatonboglári Kápolna temetőkertjében. A kép jobb szélén Halász Péter (Forrás: Artpool)
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Zsolt, Szentjóby Tamás, Konrád György, Kiss 

János, Bencze György, Hajas Tibor, Petri György, 

Szemadám György, később Ambrus János, Kra-

usz Tamás, Mesterházi Miklós és mások. Halász 

Pétert én mutattam be a háziasszonynak, 1972-

ben. V. Meller Ágnes Lukács György szellemi 

holdudvarához tartozott, élete utolsó éveiben 

a filozófus hagyatékának egyik gondozója lett. 

Toleráns gondolkodására, nyitottságára jellemző 

adalék: amikor megmondtam neki, hogy az 

1940-es évek végén Hamvas Bélát ellehetetle-

nítő, a magyar szellemi életből kirekesztő Lukács 

Györgyöt a világ legunalmasabb filozófusának 

tartom, aki valószínűleg maga sem érti, amit leírt, 

háziasszonyom csak nevetett. „Épp azt szere-

tem benne, hogy olyan mérhetetlenül unalmas 

és bornírtan zavaros”, mondta, és megkínált még 

egy krémes süteménnyel. A Lukács-iskolásokkal, 

általában a kor bal-liberális értelmiségével ellen-

tétben nem beszélt mindentudó gúnnyal, lené-

zéssel Hamvas Béláról. Elismerte írói, gondolkodói 

nagyságát, nagy érdemének tartotta, hogy meg-

ismertette az európai szellemtörténetet Magyar-

országgal, és hogy olyan pontosan közvetítette a 

keleti vallási hagyományokat. Nemcsak írók, gon-

dolkodók, művészek fordultak meg szalonjában, 

hanem fia, ifjabb Vértes László bohém és bűnöző 

haverjai is, akik ugyancsak azonnal beleszerettek 

a varázslatos háziasszonyba. Egyikük, egy Bütyök 

becenevű kemény csibész naponta meglátogatta, 

hogy tartsa benne a lelket, amikor fia börtönbe 

került.4

Szépséges barátnőm társaságában érkeztem a 

Maros utcai lakásba. Az 1930-as évek moder-

nista stílusában berendezett, néhány régi népi 

bútorral és használati tárggyal díszített sza-

4  Ifjabb Vértes László, a „jól nevelt, ám iszákos budai 
gimnazista, aki többet járt a Bajtársba, mint a Rákócziba”  
(a delikvens önjellemzése), az akkor nagy port felvert 
szentendrei Nalaja Happening kapcsán indított büntetőper 
következtében, ötödrendű vádlottként öt hónapra ítélve, 
1971-ben került börtönbe. A történet röviden a következő: az 
akkor szerveződő szentendrei Vajda Lajos Stúdió egyik tagját, 
feLugosi Lászlót 1970 tavaszán behívták katonának. Miután 
megkapta a behívót, azonnal módszeresen inni kezdett és 
egymás után vette be a nyugtatókat, hogy megússza a 
katonaságot. Meglehetősen rozoga állapotban érkezett  
a kecskeméti laktanyába, ahol a sorozóbizottság azonnal a 
helyi idegklinikára küldte. ef Zámbó Istvánt az esemény 
happening szervezésére inspirálta. „Egy eszme zárt 
osztályba vonulásának tiszteltére Nalaja happening a Fő 
téren. Fellép minden turista, aki erre téved...” — így kezdődött 
az esemény PR szövege. A nyaranta a Fő téren felállított 
színpad csak este 7 órától volt foglalt, különben egész nap 
szabadon állt. A művész úgy gondolta, hogy ezen a szabad 
placcon — ahol egyébként is a helyiek és a turisták gyerekei 
játszadoztak napestig — ő és barátai szabad és „totális” 
életszínházat csinálhatnak, amelyben mindenki, a nézők, 
kirándulók, bevásárló háziasszonyok is szereplővé válhatnak. 
Egy békés augusztusi hétköznap délutánon megjelentek a 
színpadon, zenéltek, verseket, kiáltványt olvastak fel. 
Hamarosan letartóztatták és háromnegyed évi vizsgálati 
fogság után, „akarategységben elkövetett garázdaság” 
vádjával bíróság elé állították a részvevőket. A fő szervezőt, 
ef Zámbó Istvánt törvényileg felelősségre nem vonható 
elmebetegnek nyilvánították, a többiek börtönbüntetést 
kaptak. Az akkor 17 éves, 1986 óta Izraelben élő ifjú Vértes 
László véletlenül keveredett az eseménybe. A happeninget 
megelőző napon ismerkedett meg ef Zámbó Istvánnal, aki 
felkérte, hogy a másnapi happening során olvasson fel 
verseiből.

lonban két fiatalember ült az asztal mellett, amikor beléptem. Az egyik5 magas, 

hosszú, sötét hajú, gyér szakállú, keleties arcvonású, halk szavú srác Algol László 

néven mutatkozott be. Születésekor kapott nevét — Habermann M. Gusztáv — 

csak évtizedekkel később tudtam meg, valamint azt is, hogy 1973-tól „Pécsi  

Zoltán” fedőnéven6 a diktatúra titkosrendőrségének besúgójaként szolgált.7

Az ALGOL (ALGOrithmic Language) korai, a FORTRAN-t (IBM Mathematical 

Formula Translating System) felváltó, a BCPL, B, Pascal, Simula, C és más progra-

mozási nyelveket megelőző, az 1950-es években kifejlesztett programozási nyelv 

volt, amelyet éppen az Algol László kódnevű kémmel való megismerkedésem 

idején tanultam az egyetemen. Az ALGOL-t európai és amerikai tudósok közösen 

hozták létre. Az új nyelv ábécéjét és három szintaxist, a nyelvi elemek és utasí-

tások létrehozását szabályozó rendszer dolgozták ki: a referencia; publikációs és 

alkalmazási szintaxist. A három szintaxist „Szentháromság”-ként emlegettük az 

egyetemen.

Algolnak (Algo) hívják a Perseus csillagkép egyik állócsillagát is, amely a csilla-

gászatban Beta Perseus-ként és a „Medúza gorgó feje”-ként egyaránt ismert. 

A görög mitológiában Medúza (görögül „Hízelgő”), Szthenó („Erős) és Burüalé 

(„Vad”) nevű nővéreivel8 együtt a tengeri titánok, Phorküsz és Kétó lánya, a 

három nővér közül a legszebb és az egyetlen halandó volt. Nővéreivel együtt  

a bölcsesség szűz istennője, Athéné templomának papnőjeként szolgált. Poszei-

dón, a tenger istene szenvedélyesen megkívánta Medúzát, s egy napon megerő-

szakolta Athéné templomában. A bűntett hatására a három nővér meggyűlölte a 

férfiakat. Athéné szörnyetegekké, gorgókká változtatta a lányokat. Bőrüket pik-

kelyekkel borította, hátukra sárkányszárnyakat növesztett, hajszálaikat tekergő, 

sziszegő kígyókká változtatta. Aki a gorgók szemébe nézett, kővé változott. 

A hős Perszeusz az istenek segítségével megölte Medúzát. Miután kiszabadí-

totta Andromédát, a gorgó levágott fejét fegyverként használva legyőzte a lánya 

haláláért bosszút állni akaró tengeri szörnyet, Kétót is. Perszeusz végül Athéné-

nek ajándékozta a fejet (Algolt), aki azt egy mellvértre (egyes források szerint 

pajzsra) erősítette. A mellvértet (vagy pajzsot) Aegisznek nevezte el. Aki az 

Aegiszre nézett, kővé változott.

Az Algol állócsillag változtatja fényességét, mert a körülötte keringő, nála sokkal 

halványabb ikre, az Alfa Perseus 68 óra 49 percenként, körülbelül 8 órára elta-

5  A másik fiatalember a Molnár Gergely kódnevű kém volt. Megismerkedésünkről a következő 
részben írok részletesebben.
6  Tartótisztje Horváth Tibor rendőr főhadnagy, a titkosrendőrség „Ellenséges ellenzék fő erőit 
elhárító” Belső Reakció (és Szabotázselhárító) Csoportfőnökség III/III-4-b. osztályának beosztottja, aki 

„Pécsi Zoltán” mellett a „Baka”, „Kalocsai” és „Szerkesztő” fedőnevű ügynökök besúgói tevékenységét 
is koordinálta.
7  Algolról a Downtown Blues (2006, Nyitott Könyvműhely kiadó) című könyvemben írok részleteseb-
ben.
8  A három nővérre is utaló kódnevének kiválasztásában is feltűnik Algol László kém érdeklődése a 

„Háromság” problematikája iránt

Algol László  
A vegyészmérnök 

és az építésvezető 
című approximációs 

gyakorlata közben 
tűzszertartást mutat 

be (Forrás: Artpool)
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karja9. A sivatag arabjai kísértetiesnek látták a csillag pislogását. Al-Ghul-nak 

(Démon csillag) nevezték el, a Halál csillagának gondolták. A csillag általuk adott 

neve arabul „Tréfacsináló”-t, „Mókamester”-t is jelent. A zsidók Rosh ha Sitan-nak 

(Sátán feje) nevezték a kacsintgató csillagot. A már a teremtés aktusa előtt léte-

zett Lilith-tel, Ádám első, elkárhozott feleségével azonosították, s az Alvilágból 

érkező, éjszakai vámpírként írták le. A kínaiak Tshei Shé-nek, Hullahegynek neve-

zik az Algol állócsillagot.

A szegedi származású Algol László10 kódnevű kém az első hippik egyike volt 

Magyarországon. A többi hippivel ellentétben sohasem viselt szandált, és nagy 

gondot fordított a személyes higiéniára. Keze mindig makulátlanul tiszta, vállon 

alul érő haja frissen mosott volt. Még a legnagyobb hőségben sem bűzlött, mint  

a magyarok többsége abban az időben. Kellemes illatú parfümöket használt.  

A Molnár Gergely fedőnevű kémhez hasonlóan ő is merev felsőtesttel, lassú, 

hosszú léptekkel, karjait nem mozgatva járt. Ritkás arcszőrzetével, keleties arc-

vonásaival sámánra emlékeztetett. Télen hosszú, fekete szőrmebundát viselt. 

Egyszerre két egyetemen folytatott pszichológiai és szociológiai tanulmányokat, 

az egyiken tanított is. Hatalmas tudásanyaggal rendelkezett. Mindent tudott a 

zenéről. Megismerkedésünk idején, s még évekkel azután a Játék és muzsika tíz 

percben című déli rádiós vetélkedő rendszeres megnyeréséből élt, olyan jól, hogy 

a budai Várban vásárolt magának lakást. Nem okozott neki nehézséget meg-

mondani, hogy például Bartók III. (befejezetlen) zongoraversenye partitúrájának 

melyik kiadása, hányadik oldalának melyik sorában nyomtattak tévesen giszt fisz 

helyett. Fejében volt a teljes magyar úthálózat, a közutak és az egyes telepü-

lések útjai és utcái egyaránt. Elmondta, hogy gyalog bejárta az egész országot, 

végigment az összes fő- és mellékúton, földúton és gyalogösvényen. Téved-

hetetlenül tudta, hogy az egyes utak és buszjáratok hol keresztezik egymást. 

Ugyanilyen jól ismerte a teljes vasúti hálózatot, az összes fő- és szárnyvonalat, 

az összes csatlakozási lehetőséget, minden állomást. Kívülről tudta a buszok és 

vonatok menetrendjét is, a télit és a nyárit egyaránt. Lenyűgöző jártassággal 

és enciklopédikus tudással rendelkezett a művészetek, az irodalom, a magyar- 

és nemzetközi történelem, a filozófia, az orvostudomány (benne a pszichológia 

és pszichiátria), a biológia, a kultúrantropológia, a közgazdaságtan, a szocioló-

9  A csillag fényének változásait Geminiano Montanari olasz csillagász és természettudós 1670-ben 
fedezte fel.
10  Édesapja, Habermann Gusztáv (1903-1994) helytörténész, szociológus többek között a Személy 
adattár a szegedi polgár-családok történetéhez című tanulmánya révén ismert (Tanulmányok Csongrád 
megye történetéből, XIX. kötet. 1992, Szeged, Csongrád Megyei Levéltár kiadása).

gia, a nyelvészet, az akkor még gyermekci-

pőben járó informatika és számítástechnika 

területén is. Számos nyelven beszélt anyanyelvi 

szinten. Tökéletesen artikulálva, remekül meg-

formált mondatokban, óriási szókincset hasz-

nálva, finom humorral, halkan, lassan, tagoltan, 

pislogás nélkül, beszélgetőtársa szemébe nézve 

beszélt. Költőként is ismert volt a független 

művészek szűk körében. Magasan intellektuális 

költészetének jellemzésére álljon itt egy rövid 

idézet az 1973. augusztus 12-13-án (vasárnap 

estétől hétfő reggelig), a Galántai György által 

független kulturális intézményként működte-

tett balatonboglári Kápolna temetőkertjében 

bemutatott A vegyészmérnök és az építésvezető. 

A háromság személyisége című approximációs 

gyakorlata szövegéből:

„kivel a kátyúnál vasútépítésre készülődnek

nem veszítették el a sírás képességét

a futás függvényeként a völgyben kerítés vonul

az elemek füstje után négyszögű lyuk marad”11

Barátait, később célszemélyeit Algol gyakran 

vitte hosszú, éjszakai túrákra a Budapesthez 

közeli hegyekben, amelyek összes titkát ismerte. 

Valószínűleg ő fedezte fel a Világcsakrát (Axis 

Mundi12) a Pilisben. Holdtöltékkor a Dobogókőre 

kalauzolta csoportját, ahol mágikus szertartáso-

kat mutatott be. A nyári napéjegyenlőség éjsza-

káján, tüzérségi lőtéren, lőgyakorlat közben, 

az őröket kijátszva, ágyútűzben kúsztak át a 

sötétben. Aztán egy barlangba jutottak, amely-

nek nagytermében, pontosan éjfélkor, keskeny 

kürtőn át kelta oltárkőre vetődött a Hold fénye. 

Ezekről a kirándulásokról is részletesen beszá-

molt jelentéseiben megbízóinak.

Algol előkerült jelentései komoly segítsé-

get jelenthetnek a bolsevista diktatúra utolsó 

évtizedei független művészetét kutatóknak. 

Önmagáról valamilyen okból harmadik személy-

ként („ismerősöm”) beszélve igyekszik minden-

ről pontosan tájékoztatni tartótisztjét. Szinte 

az összes független művészről és művészeti 

eseményről, köztük az én magánéletemről és 

színházi előadásaimról, Galántai Györgyről és 

balatonboglári Kápolnatárlatáról, Halász Péter 

és barátai színházáról és annak közönségéről is 

jelentett, több mint egy évtizeden át. A Molnár 

Gergely kódnevű kémről (legjobb barátjáról), és 

rólam még nyolc évvel azután is jelentett — igaz 

nagyon pontatlanul (talán mert belefáradt a 

11  A teljes vers az Artpool gyűjteményében található 
(http://www.artpool.hu/boglar/1973/730812_13b.html)
12  Az Axis Mundi (A világ tengelye — kozmikus tengelynek, 
a világ tartóoszlopának, a világ középpontjának is nevezik) 
számos kultúrában felbukkanó szimbólum, amely a föld és az 
ég találkozási pontját jelképezi. A hagyományok szerint 
számos ilyen pont található bolygónkon, ahol lehetséges az 
utazás és a kommunikáció az alsó és felső valóságok között. 
Ezeken a pontokon kozmikus energiával töltődhet fel és 
megtisztulhat a meditáló.

A Perseus csillagkép, a Medúza (Algol) levágott fejével
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monoton ügynöki munkába a géniusz) —, hogy 

elhagytuk Magyarországot:

„...Röviden felmerült Molnár Gergely és Najmányi 

László személye is. Molnár hosszabb ideje 

Kanadában él, de nemrég állítólag az Egyesült 

Államokba jött át (a Spions akkor már DJ Helmut 

Spiel! kódnevet használó frontembere mindmáig 

Montreálban él, sohasem költözött New Yorkba — 

NL megjegyzése). Najmányi László, aki Molnárnál 

valószínűleg jóval később települt le Kanadában 

(újabb tévedés, én két évvel a Spions frontem-

bere előtt érkeztem Kanadába — NL megjegyzése) 

Bálint szerint éveken át egy lakásban lakott 

Molnár Gergellyel, és mindazokat a „punk” kísér-

leteket, művészeti próbálkozásokat majmolta, 

utánozta, amelyek Molnárnak eszébe jutottak 

(nem másoltam senkit, ugyanazon projekt külön-

böző részfeladatain dolgoztunk és dolgozunk még 

ma is — NL megjegyzése).” (Az 1970-es évek ele-

jén Budapesten éppen fordított volt a helyzet, 

Molnár Gergely nagyon sokat tanult Najmányitól 

mint képzőművésztől és színházi rendezőtől.) 

„Bálint (István — NL kiegészítése) ingerülten nyi-

latkozott Najmányiról, mint mondta: »Najmányi 

őrült s őrült dolgokat csinál«, jobb távol tartani 

magát tőle (ezzel a részlettel a besúgó nyilván 

közvetve arról informálta megbízóit, hogy mikép-

pen lehetne Bálint Istvánt és engem a titkos-

rendőrség bevett gyakorlata szerint egymás ellen 

fordítani — NL megjegyzése)...13”

Mindmáig foglalkoztat, hogy mi késztette az 

Algol László fedőnevű kémet legközelebbi bará-

tai, az őt nagy tisztelettel befogadó független 

művészek elárulására. Hallottam olyan verziót, 

amely szerint elkapták, amikor értékes leme-

zeket lopott a Rózsavölgyi Zeneműboltban, 

ahol az 1970-es években elárusítóként dolgo-

zott, és megzsarolták. Mások szerint állítólagos 

homoszexualitása tette zsarolhatóvá. Ő maga 

így ír 2005. március 25-én, Galántai Györgynek 

címzett bocsánatkérő e-mailjében:

„...30 évvel ezelőtt azt hittem, amit tenni 

próbálok, hozzájárulhat a közeledéshez, a 

détente-hoz. Abban reménykedtem, az elemzés, 

továbbítás, megvitatás, meggyőzés valamiféle 

módon hidat épít, csökkenti az antagonismust, 

a feszültséget. Hogy az opponensek fokozato-

san közeledhetnek, hosszabb távon? Hogy meg-

előzhető az extremum, oldható vagy enyhíthető 

a konfliktus. Belátom, ez a felfogás — mai néző-

pontból — naiv, és/vagy téves. Nehányan merő 

illúziónak fogják minősíteni?... Néha, emberek 

követnek olyan eszméket, amelyeket önma-

guk nem értettek meg teljesen. Voltak eszten-

dők, amikor kötelességemnek tartottam, hogy 

13  A jelentés 1986. január 28-án íródott. Forrás: Artpool 
— http://www.galantai.hu/festo/1986/860128.html

a fenti cél fele haladjak. Sok mindent nem értettem meg... Sohasem akartam 

senkinek ártani. Különösképp nem abban a művészeti, irodalmi szférában, amihez 

a kezdetekkor rajongással közeledtem — talán emlékszel erre. A törekvés visszá-

jára fordult, kicsorbult. Be kell látnom, a vélt pozitív szándék kifacsarodott, utat 

tévesztett, abszurditássá torzult. Belátom. Néha egy emberi élet, egészében, 

visszájára fordul, értékét veszíti, kifacsarodik. A Nap lenyugszik. Akik valaha esz-

mét cseréltek velem, tudják, soha nem kerestem a hatalmat — nem voltam soha 

és sehol befolyással, gravitással rendelkező személy. Amit megkíséreltem: előse-

gíteni a megértést, oppozíciókat feloldani — sikertelenül...14”

A bocsánatkérő levélre Galántai György helyett felesége, Klaniczay Júlia így válaszolt:

„...Leveledet, mint egy kötelező emberi-etikai minimumot tudomásul vesszük és 

mint egy első lépést elfogadjuk. A következő lépés, és az egyetlen lehetséges út 

valamiféle irántad és tetteid iránti megértésre (részünkről) az lehetne, ha őszin-

tén feltárnád, milyen körülmények között kerültél kapcsolatba a BM-mel, milyen 

indítékok alapján vállaltad el a besúgást, konkrétan hogyan élted meg ezt a több 

éven át tartó feladatsort, mikor, miért, hogyan hagytad abba, mikor, hogyan, 

miért értékelted át korábbi tevékenységedet. Mert egy ilyen önvallomás tanulsá-

gokkal szolgálhat az elmúlt 30-40 év és a mi generációnk megértéséhez, és ez a 

tény a mi keserűségünkön is enyhíthet…”15

Klaniczay Júlia levelére és a benne foglalt, mindannyiunk számára hasznos javas-

latra tudomásom szerint nem érkezett válasz. Miután a bocsánatkérő levél nyil-

vánosságra került, megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a New Zealand-i Massey 

Egyetemen pszichológiát, összehasonlító nyelvészetet és kommunikációt Gustav 

M. Habermann néven tanító Algol László egykori kódnevű kémmel. Barátságos, 

együttérző, vigasztaló levelemre nem válaszolt. A költői, művészi érdeklődésének 

középpontjába állított „Háromság” problematikát nyilván saját egyéniségének 

három arca — Habermann Gusztáv, a tisztes polgári családból származó tehetsé-

ges fiatalember, az Algol László kódnevű, a misztikában jártas kém, és a „Pécsi 

Zoltán” fedőnevű besúgó — inspirálta. Háromságának titka valószínűleg mind-

örökre az övé marad.

14  Forrás: Artpool — http://www.galantai.hu/dokumentum/PecsiZoltan.html
15  Részlet Klaniczay Júlia válaszleveléből. Forrás: Artpool — http://www.galantai.hu/dokumentum/
PecsiZoltan.html

A Kovács István Stúdió A császár üzenete című előadása a Fővárosi Művelődési Házban.  
A kép felső részén, kinagyítva Algol László áll az ernyő alatt (Ismeretlen fényképész fotója)


