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• BK: Meséljen egy kicsit a megvalósult kiállítá-

sokról, hogyan néztek ki, mi volt a rendezési elv?

• CsG: Egyrészt már közgyűjteményekben talál-

ható munkákat állítottam ki, sok művet meg 

csak kölcsönkértünk a műtermekből a kiállítás 

időtartamára. Schaár Erzsébet esetében is a 

művek jelentős része már múzeumi tulajdonban 

volt, ám volt egy-két mű, ami még a műtermé-

ben maradt, s én nagyon örültem, hogy ezeket 

is sikerült megszerezni a kiállításra. Az Utca 

című, több egységből álló installációjának is sok 

részlete már állami tulajdonban volt addigra, de 

a műtermi kutakodásnak köszönhetően előke-

rültek addig ismeretlen részletei és Velencében 

ezekkel egészítettem ki az installációt.6

• BK: Milyen hatással volt (ha volt) a Biennále 

saját művészettörténészi karrierjére? Kapott-e 

közvetlenül ennek hatására meghívást külföldi 

kiállítás megszervezésére, kialakultak-e nemzet-

közi kapcsolatai stb.?)

• CsG: A Biennálénak éppen ez is volt az egyik 

fő érdeme, hogy az ember nagyon sok szakmai 

és számtalan esetben baráti kapcsolatra tudott 

szert tenni. Ilyen kapcsolataim nekem is kiala-

kultak. A nemzeti biztosok abszolút együtt-

működtek Velencében, és utána adott esetben 

azért hívtuk meg egymást egy-egy kiállításra, 

konferenciára, mert a Biennálén szoros kapcso-

latba kerültünk egymással. Ez rang és nagyon 

nagy előny volt. Mind a művészeknek, mind a 

művészettörténészeknek. Mert megismert ben-

nünket a nemzetközi szakma.

• BK: Ma visszatekintve milyen emlékei vannak 

a kiállítás-rendezésekről a Biennálén? Sikeresnek 

tartja-e az Ön által rendezett három kiállítást?

• CsG: Már Vayer ideje alatt nagyon megszeret-

tem a várost. Élvezet volt vele sétálni a városban, 

mert minden épületről órákat tudott mesélni, 

minden palazzóról volt egy története. Ezek szép 

emlékek számomra, ma is mindenre jól emlék-

szem a Vayerral töltött velencei hetekből. Aztán 

azok az évek is emlékezetesek maradtak, amikor 

már egyedül rendeztem a kiállításokat. 

1984 után aztán én magam mondtam, hogy nem 

szeretnék több Biennálét rendezni. Jó emlékeim 

vannak a Biennáléval kapcsolatban, nagyon sze-

rettem csinálni, odaadással szerveztem a kiállítá-

sokat, de három Biennále elég volt. Nagyon sok 

törődést, odafigyelést igényelt mindegyik meg-

szervezése, fárasztó volt, sok munkával járt és 

nem akartam tovább csinálni. Úgyhogy örömmel 

adtam át a stafétát Néray Katalinnak. 

Készült: Budapest, 2013. február 6.

6  Az Utca, Schaár Erzsébet utolsó monumentális munkája, 
eredetileg hungarocellből készült, s először 1974-ben 
mutatták be Székesfehérváron. 1975-ben Schaár a luzerni 
Kunstmuseumban egy másik változatot állított ki a műből. 
Schaár halála után, az 1980-as években elkészítették a művet 
gipszből, és ma állandó kiállítás keretében a pécsi 

„Múzeumutcában” tekinthető meg.

Najmányi László

SPIONS

• Harmincnegyedik rész

Vo i l à ,  a  S P I O N S  m e g é r k e z i k  P á r iz s b a

„Red demon comes to power in the deserted sky

The ghost of communism in a rock’n’roll style

I come to annihilate your aggressive young souls

I’m almost thirty and I know about nihilism much more”1

SPIONS: TOTAL CZECHO-SLOVAKIA

(Lyrics: Serguei Pravda)

A kommunizmus rozzant Zsiguliban utazó éhes kísértetei stílszerűen éjfél körül 

érkeztek Párizs kapujához. A kocsi beteg hangszóróiból David Bowie Sons of the 

Silent Age című száma2 szólt. A város határához érve azonnal eltévedtem, ahogy 

ez később is számtalan alkalommal megtörtént velem a „fény városában”. Párizs 

csillagszerkezete, az egyirányú utcák számomra teljesen véletlenszerűnek tűnő, 

a megszokott poroszos párhuzamosságtól radikálisan eltérő rendszere, és a 

késő éjszaka is őrült forgalom összezavart. A minduntalan ránk dudáló, csiko-

rogva fékező járművektől fenyegetve órákig bolyongtunk a szűk utcák és a tágas 

sugárutak labirintusában. Többször találtuk magunkat a Párizst körülvevő kör-

gyűrűn, ahol ugyanúgy 140 km/h sebességgel cikáztak az autók, mint a belváros-

ban. Hiányzott a német autósok udvariassága. Hiába indexeltem, a franciák nem 

engedték, hogy az autópálya lejárataihoz vezető külső sávba soroljak át, újra és 

újra meg kellett kerülnöm Párizst. Kétszer sikerült eljutnom az Étoile-ig, mindkét 

alkalommal hosszú időre beszorultam a Diadalív (l’Arc de Triomphe) körüli kör-

forgalom legbelsőbb sávjába, ahonnan az ott is őrült sebességgel autózók egy-

szerűen nem engedtek ki. Később francia barátaimtól megtanultam, hogy ilyen 

esetekben csukjam be a szemem és rántsam a kívánt irányba a kormányt.  

Az autósok az utolsó pillanatban le fognak fékezni és beengednek maguk elé.  

Ez a megoldás tényleg működött. Megértettem, hogy miért van annyi sérült 

karosszériájú, betört lámpájú kocsi Párizsban. 

A fáradtság és az ismétlődő eltévedések miatti düh az őrület határára sodort. 

Nem bántam volna, ha sikerül elütnöm és a gall másvilágra küldenem pár izgága, 

agresszív francia úrvezetőt. Egyre erőszakosabban vezettem magam is, többször 

csaknem sikerült tömegkarambolt okoznom. Bowie Heroes albumának számai 

dallamára az emberáldozatok, a vámpírizmus és a kannibalizmus európai hagyo-

mányait kutató King Dub,3 a Reims határában felvett stoppos barátunk bőrzsák-

ján dobolva ősi pikt harci dalokat énekelt megnyugtatásomra a hátsó ülésen.  

Én oroszul szitkozódtam, a SPIONS frontembere németül káromkodott navigálás 

közben, amíg meg nem kértem, hogy rakja el a térképet és bízzon tájékozódási 

ösztöneimben. Megkerestem a kazettán a V-2 Schneider című, a Kraftwerk ala-

pító Florian Schneider tiszteletére írt számot,4 és azt pörgettem újra és újra, amíg 

célba nem értünk. A Hold felhők között bujkáló sarlója alapján tájékozódva igye-

keztem tartani a feltételezésem szerint a városközpont felé mutató irányt. 

1  „Vörös démon jut hatalomra az elhagyott égen / A kommunizmus kísértete rock’n’roll stílusban /
Agresszív ifjú lelked megsemmisítésére jöttem / Csaknem harminc vagyok és sokkal többet tudok a 
nihilizmusról” — SPIONS: TOTAL CZECHO-SLOVAKIA (Szöveg: Serguei Pravda, 1979 — NL nyersforítása)
http://wordcitizen30.webs.com/library.htm#907819461
2  A Hallgatás Korának fai — dal a HEROES (Hősök) című albumról (1977, RCA)
3  Róla és missziójáról, valamint Skócia keleti és északi területeinek őslakóiról, a piktekről a SPIONS 
eposz előző, Piktek, druidák, kannibálok, vámpírok című, 33. fejezetében írtam részletesen.
4  Ugyancsak Bowie HEROES albumáról.
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4motorházának tetejére és — folyamatosan 

figyelve bennünket — lefeküdt a még meleg 

bádogra. „Messe agus Pangur Bán, / cechtar 

nathar fria shaindán: / bíth a menmasam fri 

seilgg, / mu menma céin im shaincheirdd”, 

idézte a SPIONS frontembere Sedulius Scottus 

8. századi ír szerzetes Pangur Bán című, mind-

kettőnk által szeretett, gyakran idézett versét.8 

A fekete macska hetekig követett bennünket, 

bárhová mentünk Párizsban. Reggelenként 

változó lakásaink kapuja előtt állomásozott, 

napközben a legváratlanabb szituációkban és 

helyszíneken bukkant fel, éjszakánként nyá-

vogva búcsúzott a kapu előtt. A SPIONS front-

embere a Belphegor9 nevet adta neki.

***

Úgy alakult, hogy a biomasszával való kapcso-

lattartás feladata, minden viszolygásom elle-

nére, a néhai Varsói Paktum első punkegyüttese 

megalakulásától mindmáig rám hárult. A bajtár-

sak közül egyedül nekem voltak, vannak valódi 

tapasztalataim ezen a területen. Egyedül én vol-

tam képes számottevő külső anyagi támogatás 

nélkül, jórészt a saját munkámból megélni, nem-

csak a diktatúra Magyarországán, hanem mind-

máig tartó, hosszú utunk valamennyi stációján. 

Bár egyre csökkenő mértékben, de valameny-

nyire értek az emberek nyelvén, képes vagyok 

felmérni igényeiket és korlátaikat, felismerni és 

kihasználni a velük létesített kapcsolatból adódó 

lehetőségeket. 

Az eredetileg a punk szülőhazájába, Angliába 

eljutni szándékozó10 SPIONS azért választotta 

8  „Én és Pangur Bán, a macskám / Feladatunk ugyanaz, 
bizony ám/Ő egereket kerget szenvedéllyel éjjel / Én 
szavakra vadászom hasonló szép kéjjel” (NL nyersfordítása). 
A fent említett fejezet mottójaként használt vers az ausztriai 
Sankt Paul bencés apátságban (Sankt Paul, Karinthia) őrzött 
Rechenauer Schulheft (Reichenau Primer) című kódexben 
(Stift St. Paul Cod. 86b/1 fol 1v) található.
9  A démonológia tudománya szerint a Belphegor 
(Beelphegor) nevű démon a Pokol hét hercegének egyike,  
a felfedezők segítője, aki mesés gazdagsághoz juttatja a 
tanácsait meghallgatókat. Néhány 16. századi démonológus 
szerint a macskadémon hatalma májusban a legerősebb. 
Peter Binsfeld (Petrus Binsfeldius, kb. 1540–1598/1603) 
teológus, a németországi Trier püspöke, nevezetes 
boszorkányvadász 1589-ben végezte el a démonok 
osztályozását. Szerinte Belphegor a lustaság halálos 
bűnének elkövetésére csábítja az általa hipnotizáltakat 
(Encyclopedia of Demons and Demonology, Rosemary Guiley, 
p. 28-29, Facts on File, 2009). A csábító erejű démon az 
asszíriai moabiták Baal-Peor nevű istenének leszármazottja, 
akit az izraeliták Shittimben kezdtek el imádni (Számok 
könyve 25:3). Érzékisége csábította el őket, fallosz 
formájában ábrázolták, orgiaszertartásokat rendeztek 
tiszteletére. A kabbalisták „vitatkozóként”, „kételkedőként” 
emlegetik, és a szépséget szimbolizáló 6. Sephirot 
ellenségének tekintik. Funkciója az emberek megosztása, 
egymás ellen fordítása, amelyet a gazdagság egyenlőtlen 
elosztása eszközével ér el. Jacques Albin Simon Collin de 
Plancy (1793/1794–1881) francia okkultista, démonológus 
1863-ban publikált Dictionnaire Infernal című művében 
Belphegort a Pokol párizsi nagykövetének nevezi.
10  1978 telén a Varsóba látogató SPIONS megismerkedett a 
Raincoats nevű, lányokból álló angol punk együttessel, akik 
megígérték, hogy szerveznek nekünk koncerteket, ha sikerül 
eljutnunk Londonba. A frontember legközelebb 33 évvel 
később, 2011-ben, a kanadai Montreálban találkozott velük, 
amikor a még mindig aktív Raincoats ott koncertezett. 

Hajnali három körül parkoltunk le Párizs régi zsidónegyede (Le Marais) egyik szűk 

utcájában (Rue du Temple), a málló vakolatú ódon bérház előtt, ahol francia szí-

nészbarátom, Alain Daré lakott. A kocsi tankja addigra csaknem kiürült, egy fillé-

rünk sem maradt. Kiszálltunk a kocsiból és elbúcsúztunk King Dubtól, aki közölte, 

hogy a Párizs alatt húzódó kazamatákban fog letáborozni, az egyik titkos 

lejárat a közelben van. Bennünket is hívott, de még nem láttuk elérkezettnek 

az időt a föld alá költözéshez. Búcsúajándékul átadott egy bőrszíjra fűzött, a 

Magog fia Boath fia Fenius Farsa szkíta király által a Kr.e. 1. században, röviddel  

a Noé ükunokája, Nimród által épített bábeli torony leomlása után, az emberiség 

közös ősi nyelvének elvesztését okozó nyelvzavart követően kifejlesztett ogham 

(oidheam, beth luis fearn, beth luis nion) rovásírás5 vésett jeleivel ellátott ősi pikt 

amulettet, amelyről elmondta, hogy varázsereje segít majd meglátnunk a látha-

tatlant.

Miután King Dub eltűnt az utca kanyarulatában, visszaültünk a kocsiba és kínzó 

éhségünk csillapítására megosztottuk az utolsó, még Düsseldorfban, Milan Kunz 

festőművésztől ajándékba kapott rágógumit. A Low című album, Bowie Brian 

Enóval való kollaborációjából született Berlin-trilógiájának első lemeze6 számait 

hallgatva vártuk a reggelt, amikor illendővé válik felcsengetnünk színész bará-

tomhoz. A környék, Párizs többi, száguldó autóktól és önfeledt, részeg turistáktól 

nyüzsgő részével ellentétben kísértetiesen néptelen volt. Csak egyszer tűnt fel 

járókelő, kalapos, hosszú fekete kaftánt viselő, melléhez könyvet szorítva siető, 

görnyedt, ortodox zsidó a járdán. A kocsiból dübörgő zene ellenére ránk sem pil-

lantva húzott el mellettünk, gyorsan átvágott az úttesten és eltűnt egy sötét 

kapualjban. Ekkor láttam életemben először pajeszt. A Low album „A” oldalának 

utolsó számát — A New Career in a New Town — hallgattuk éppen, amikor hirte-

len, mintegy varázsütésre macskák tucatjai bújtak elő a pinceablakokból, sarkok, 

kiszögellések mögül.7 Titokzatos ügyeiket intézve ellepték a járdát és az úttes-

tet. Egy különösen szép, sárgán világító szemű fekete macska felugrott a Zsiguli 

5  Az ogham rovásírásról is a SPIONS eposz előző, Piktek, druidák, kannibálok, vámpírok című,  
33. fejezetében írtam részletesen
6  1977, RCA
7  A macskáról, a kémek szent állatáról a SPIONS eposz Bevezetés a kémológiába 1. című, második 
fejezetében írtam részletesen

A SPIONS frontembere Párizsban, Fotó: Jean-Marie Salaun, 1978
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Párizst emigrációja első állomásának, mert ott éltek olyan barátaim, ismerőseim, 

akiknek a támogatására számíthattam, Nagy Britanniában nem ismertem senkit. 

Az együttes többi tagjának — a frontember Amerikában élő nagybátyján kívül11 — 

nem voltak nyugati kapcsolatai. Az akkor egy, a sorozatos gyermekgyilkos Gilles 

de Rais (Gilles de Montmorency-Laval; Gilles de Retz, 1404–1440), Jeanne d’Arc 

(Szent Johanna, 1412–1431) harcostársa, a francia Kékszakáll történeten alapuló 

monodráma címszerepét játszó Alain Daré francia színésszel, és a darab rende-

zőjével, Monsieur Brodier-val12 1976-ban, az ausztriai Linzben rendezett színházi 

fesztiválon13 ismerkedtem meg. Jókat nevettünk együtt a fesztiválon bemuta-

tott sajt/giccsszínházi előadások idétlenségein, s később is levelező kapcsolat-

ban maradtunk. Első, a SPIONS későbbi frontemberével és másokkal kollaborálva, 

1976-ban készített videó-műveim egyike (La Maison de la Peur) Alain Daré közve-

títésével jutott el egy mexikói videó-fesztiválra.14

***

Miután elszívtuk utolsó cigarettáinkat, a párizsi művészvilágban még kora haj-

nalnak számító reggel 10-kor nyomtam meg Alain Daré lakásának kapucsengőjét. 

Az elektromos kapunyitó nem működött, néhány perc várakozás után az álmá-

ból felriasztott színész pizsamában botorkált le a lépcsőkön, hogy beengedjen 

bennünket. Álmosságát leküzdve nagy örömmel üdvözölt mindkettőnket, aztán 

felkalauzolt harmadik emeleti, apró lakásába. Kávét főzött, tekert egy jókora, 

tölcséralakú hasis spliffet, aztán érdeklődve hallgatta terveinket, s bár a punk-

rock nem tartozott az ő műfajába, pocsék minőségű demo-kazettánkra is kíván-

csi volt. Felhívta rendezőjét, Monsieur Brodier-t, aki felajánlotta, hogy lakhatunk 

az ő lakásában, amíg saját helyet nem találunk.15 Miután letette a telefont, Alain 

megkereste a pénztárcáját az ágya mellet tornyosuló ruha-kupacban, és köszöne-

tünket visszautasítva átadott mindkettőnknek 100-100 frankot (összehasonlítá-

sul: ennyi pénzért akkor egy hónapra szobát lehetett bérelni Párizsban). Ez majd 

segít benneteket elindulni nálunk, mondta. Aztán alufóliába csomagolt egy jókora 

darab hasist és a zsebembe nyomta. Ettől pedig bárhol otthon tudjátok magato-

kat érezni, suttogta nevetve, és mindkettőnket átölelt.

Délben Alain kalauzolásával átballagtunk Monsieur Brodier és felesége közeli  

(Rue des Archives) lakásába, ahol remek ebéddel vártak bennünket. A már elköl-

tözött gyermekeik szobájában kaptunk szállást. Maradhatunk, ameddig akarunk, 

mondta a házigazda. Alain bejelentette, hogy hamarosan hónapokra vidékre uta-

zik, s távolléte alatt egyikünk lakhat nála. Monsieur Brodier biztatására felhív-

tam16 Orsós Györgyit, Budapesten maradt feleségemet, akinek útlevélkérelmét 

visszautasították a magyar hatóságok, ezért nem tudott velünk utazni. Miután 

feleségem felvette a telefonkagylót, meghallottam az ismerős kattanást. Tud-

tam, hogy a lehallgató is a vonalban van. Közöltem Györgyivel, hogy amennyiben 

nem kap gyorsan útlevelet, a francia médiához fogok fordulni az ügyben. A zsa-

rolás működött, feleségem rekordidő alatt megkapta az útlevelet, anélkül, hogy 

újra folyamodott volna érte. Hosszan beszélgettünk, ezalatt Monsieur Brodier és 

11  A frontember Amerikában élő nagybátyja által küldött gyorssegély eltűnéséről a SPIONS-eposz 23., 
A kommunizmus kísértetei és Hölderlin boldog szelleme c. fejezetében írtam részletesen.
12  Jean-Pierre? Jean Jacques? — a rendező keresztneve hiányzik korabeli feljegyzéseimből, és a SPIONS 
frontembere memóriájából is kitörlődött.
13  A fesztiválra Albert Camus Caligulájának Paál István rendezte pécsi előadása díszlettervezőjeként 
kaptam meghívást.
14  Az eredetileg szalagra rögzített, Mexikóból visszakapott felvételt 1984 tavaszán, a kanadai 
Torontóban kénytelen voltam letörölni, mert nem volt pénzem magnószalagot vásárolni az akkor 
alakult The Change nevű zenekarom hangfelvételei számára.
15  A párizsiak önzetlen nagylelkűségét meghatónak találtam, hálával gondolok vissza rájuk még ma is. 
Barátságtalan hírüket naponta megcáfolva lakással, vissza nem térítendő pénzkölcsönökkel, 
vacsorameghívásokkal, kapcsolati rendszerük megosztásával segítettek, próbálták megkönnyíteni 
emigrációnk első hónapjait, éveit. Nemcsak rajtunk igyekeztek segíteni, hanem a városukba érkező más 
politikai menekülteken is. Ezért viszolyogtat az a gorombaság, amellyel a Magyarországra érkező 
menekültekkel bánnak, nemcsak a hatóságok, hanem a lakosság nagy része is. Még nem hallottam 
olyan magyarországi esetről, hogy valaki ismeretlen afgán, iraki, iráni, szíriai menekülteket — ilyen 
kulturális különbözőséget jelenthettünk mi, a kelet-európai kommunizmus vad külsejű, bárdolatlan 
viselkedésű kísértetei a párizsiak számára — befogadott volna otthonába, jelentős pénzadományokkal, 
élelemmel, kapcsolati tőkével segítette volna. 
16  Abban az időben még Nyugaton is igen drága volt az országok közötti telefonbeszélgetés, 
Monsieur Brodier — akiről később megtudtam, hogy munkanélküli színházrendezőként, ugyancsak mun-
kanélküli színészéhez hasonlóan maga is nehéz anyagi helyzetben volt — azonban ragaszkodott ahhoz, 
hogy a budapesti telefonhívás költségét ő állja, sőt, a telefonálás után ő is megajándékozott bennünket 
100-100 frankkal.

felesége tapintatosan átmentek a másik szo-

bába. A házigazda biztatására a SPIONS front-

embere is felhívta az ugyancsak útlevélhiány 

miatt Magyarországon rekedt feleségét, Eörsi 

Katalint. Ő is bevetette a zsarolás-trükköt, de 

az nem működött az ő esetében. Feleségét csak 

egy évvel később, az akkor még Jugoszláviában 

élő Ladik Katalin és egy francia újságírónő közre-

működésével, kalandos úton sikerült kiszöktetni 

a létező szocializmus „legvidámabb barakkjá-

ból”.17 

***

Első párizsi napjaim emlékei közül az illatok rög-

zültek legerősebben. A friss sütemények péksé-

gekből kiáradó illata, a kávéházakban felszolgált 

forró csokoládé és a mindenütt pompázó virágok 

illata, a Marais negyed parányi antikváriumai 

ódon könyveinek szaga (korábbi Kafka kutatá-

saimhoz kapcsolódva ekkor kezdtem el tanulmá-

nyozni a Kabbalát és a zsidó miszticizmus más 

irányzatait), a metrón utazó hölgyek parfümje 

(Budapesten abban az időben a tömény izzadt-

ság-, hányás- és lábszag jellemezte a tömeg-

közlekedést), az eső utáni utcák illata. Még a 

halárusok kínálatának szaga sem zavart, hosszú 

időket töltöttem a polcok jegén fekvő, szá-

momra ismeretlen tengeri élőlényeket tanulmá-

nyozva. Szenvedélyemmé váltak a magányos 

séták az éjszakai Párizsban. Nem tudtam 

betelni a korall-kolónia szerűen, organikusan 

szerveződött város misztikus hangulatával, 

építészetének gyönyörűségével, a párizsi nők 

eleganciájával, bájával. Én, aki a „szocializmus” 

erősen korlátozott színskáláján (fehér, fekete, 

vörös, barna, szürke alapszínek) nevelkedtem, 

elkezdtem felfedezni az árnyalatokat, s az azok 

összecsengéséből keletkező finom harmóniákat. 

Többször meglátogattam a nagy Napóleon 

Bonaparte síremlékét (Tumba de Napóleon 

Bonaparte), a bíborszínű kőből (porfír) fara-

gott, sötétszürke márványtömbökön trónoló 

szarkofágot az Invalidusok templomának (Les 

Invalides) kriptájában. A síremlék stílusa, az 

építéséhez felhasznált anyagok, a kegyhely 

hangulata számos későbbi emlékműtervemet 

inspirálta. Korábban is terveztem síremléket, 

emlékművet, például a saját, ovális fém névtáb-

lával, rajta 1984-es halálozási dátummal ellátott 

keresztfámat, és egy seggrepacsizó baká-

kat ábrázoló, rozsdás vaslemezekből hegesz-

tendő mozgó szobrot az Ismeretlen Katona 

hiteles Emlékműveként, de a különböző kövek, 

márványok alkalmazására a Napóleon végső 

nyughelyét tervező, olaszországi születésű 

francia építész, Louis Tullius Joachim Visconti 

(1791–1853) tanított meg. Tanulmányoztam 

17  Ezt a történetet a SPIONS eposz egyik későbbi 
fejezetében fogom elmondani.
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a mester másik nagy művét, a Párizs második kerületében, a Rue Richelieu-n 

pompázó Louvois téren, a Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque Nationale de 

France) bejárata előtt álló, Jean-Baptiste-Jules Klagmann szobrásszal együtt-

működve alkotott szökőkutat (Fontaine Louvois) is. Az 1836–1839 között, Lajos 

Fülöp (Louis-Philippe) uralkodása idején épült, az 1792-ben megnyitott, 1820-

ban lerombolt színház (Théâtre National de la rue de la Loi) helyén álló szökőkút 

hódolat Franciaország istennőkként ábrázolt négy nagy folyója, a Seine, Garonne, 

Loire és Saône előtt. A szobrok talapzata alatt delfineken lovagló tritonok utal-

nak arra, hogy a szökőkút építése idején még éltek édesvízi delfinek a francia 

folyókban. A kompozíció közepére helyezett, nagyméretű, márványból faragott 

vízmedence peremén az állatöv szimbólumai 

váltakoznak vízköpőkkel (mascarones). A szökő-

kút nemcsak az anyaghasználatra tanított, de 

felhívta figyelmemet a 12-es szám mágikus fon-

tosságára is. Ennek a számnak a SPIONS evolú-

ciós állomásait reprezentáló logók (emblémák) 

tervezése során volt nagy jelentősége.

Sorra felkerestem az olvasmányaimból ismert 

történelmi események színtereit. A magam 

módján imádkoztam a téren (Place de la Con-

corde), ahol a felbőszült plebs 1793-ban meg-

ölte királyát és királynőjét, s ahol nem sokkal 

később az önnön sötét paródiájába fulladó 

forradalom felfalta saját gyermekeit. Sétáltam 

a téren, ahol egykor a Vasálarcos és Marquise 

de Sade börtöne, a Bastille állt.18 Elkezdtem 

látogatni korábbi névadóm, Père Lachaise19 

temetőjét, amely kedvenc rejtek- és találkozó-

helyem, meditációs központom lett Párizsban. 

Meglátogattam Jim Morrison sírját, és hosszas 

hezitálás után kölcsönvettem róla egy rajon-

gói áldozatul otthagyott jointot.20 A legtöbb 

időt a Notre Dame űrjárműhöz hasonlító gótikus 

katedrálisának tanulmányozásával töltöttem. 

Mindig lélekemelő élményt jelentett a nem evi-

lági építményt napfelkeltekor megvilágító első 

napsugarak víziója a templommal szemközti 

kávéház teraszáról megfigyelve. Furcsa módon 

a katedrális belseje nem fogott meg különöseb-

ben. Később, amikor alkalmam nyílt a Chartres-i 

katedrális belső terével összehasonlítani, meg-

értettem, hogy miért találtam kissé fantáziát-

lannak.

Sétáim másik kedvenc célpontja Párizs legré-

gebbi utcája, a római időkben országútként 

szolgáló rue Saint-Denis lett. Kezében levágott, 

beszélő, éneklő, imádkozó fejével ezen az utcán 

sétált végig a város védőszentje, Szent Dénes 

a legenda szerint. Szent múltja ellenére a rue 

Saint-Denis a középkor óta Párizs szexiparának 

központja. A városba érkezésünk idején egymást 

érték itt a szakszervezetbe tömörült, ingyenes 

egészségügyi ellátást, nyugdíjat, más iparágak 

dolgozóihoz hasonló állami juttatásokat és tör-

vényben szabályozott jogokat követelő prosti-

tuáltak tüntetései. Hónom alatt a nagy német 

18  Azóta operaházat építettek a téren.
19  1978. március 8-án, Magyar Tudományos Akadémia 
Tömegkommunikációs Központja klubjában rendezett 
koncerten, a SPIONS előzenekaraként Père Lachaise néven 
léptem fel.
20  Ez volt a legjobb fű, amit addig alkalmam volt 
megismerni. A korábban kipróbáltaktól különbözően egész 
éjszakán át tartó, akár pszichedelikusnak is nevezhető 
élményt adott. Később is csak néhány hasonló erejű fűvel 
találkoztam, például a Hawaii Rózsájának (Rose of Hawaii) 
nevezett csodával, amelyet a Jumbie Zabooka nevű, soca 
zenét játszó trinidadi együttes énekesétől, Mr. Wonderfultól 
kaptam 1984 tavaszán, a kanadai Torontóban, a számukra 
készített látványtervem, világító varázsbotjaim és saját 
szabású, varrású, festésű jelmezeim honoráiumaként. És 
ugyancsak katarzisok sorához juttatott a Bárány Lehelete 
(Lamb’s Breath) is, amihez az 1990-es évek elején, Jamaica 
szigetén juttatott a sors. Persze nem feledkezhetem meg 
New York drága ajándékáról, az ópiummal kevert fűből sodort 
thai stickről sem, amely átsegített a városba költözésem 
után átélt kultúrsokkon. 

Najmányi László
Az Élő Idő kriptája (design, 2011)

Najmányi László
Az Ismeretlen Politikus emlékműve (design, 2011)
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misztikus, Jakob Böhme (kb. 1575–1624) Jézus 

Krisztus újraszületése21 című könyvének frissen 

beszerzett, angol nyelvű fordításával, egy bal-

zsamos estén elhatároztam, hogy kipróbálom a 

testi örömök művészetében való jártasságukról 

híres párizsi kurtizánok egyikének szolgáltatá-

sait. 

Se előtte, se azóta nem fizettem szexért 

(inkább nekem fizettek később, kanadai remete-

ségem évei alatt), így hosszú ideig tartott, amíg 

összeszedtem a bátorságomat, hogy megszó-

lítsam az utca legszebb, legmagasabb, legjob-

ban öltözött, kékesfekete bőrű lányát. Gyönyörű 

mosolyt villantva mondott árat, aztán felmen-

tünk a közeli szállodában lévő, vörös bársonnyal, 

erotikus festményekkel, műrózsa csokrokkal, 

forgó tükörgömbbel dekorált szobájába. Leültem 

a gigantikus méretű, vörös selyem ágyneművel 

borított vízágyra és rágyújtottam egy Partagas 

szivarra. A lány Boney M. lemezt tett fel és tán-

colva vetkőzni kezdett. Vesztemre a falon függő, 

aranykeretes, óriási tükörben megpillantottam 

vörös csillaggal díszített orosz katonaruhába 

öltözött, hónom alatt Jakob Böhme könyvét 

szorongató magamat szivarozva ringatózni a 

vízágy hullámain, és az előttem táncolva vet-

kőző, vakítóan fehér fogait villogtató, éjfekete 

óriásnőt. Nevetőgörcsöt kaptam. Hosszú perce-

kig nem tudtam abbahagyni a már fájó nevetést, 

zavarba hozva partneremet, aki franciául kér-

dezte, hogy mi a baj. Nem tudtam mit válaszolni. 

Az éjjeliszekrényre dobtam a nálam lévő pénzt 

és kirohantam a szobából. Szerencsémre a hölgy 

elégnek találhatta az otthagyott összeget, mert 

nem küldte utánam a bizonyára a közelben les-

kelődő őrző-védőjét, hogy verjen meg, lőjjön 

agyon, vágja el a torkom, ami sok hibásan visel-

kedő turistával megesett abban az időben, a 

Saint-Denis utcában.

***

Alain Daré összehozott bennünket a rock műfa-

jában mozgó ismerőseivel, akik révén gyorsan 

kapcsolatba kerültünk szinte mindenkivel, aki 

ezen a vagány, ingoványos területen fontosnak 

számított Párizsban. Így találtuk meg a SPIONS 

egyik legfontosabb párizsi kollaborátorát, a 

tiszta arcú, engem templomos lovagra emlékez-

tető kemény, eltökélt punk katonát, Jean-Marie 

Salaunt22 is, aki közreműködött mindkét Francia-

országban kiadott SPIONS lemez elkészítésénél. 

21  Of the Incarnation of Jesus Christ, németből fordította 
John Rolleston Earle (London, Constable and Company LTD, 
1934)
22  E sorok írása idején, 2013 tavaszán Jean-Marie Salaun, 
egykori legmegbízhatóbb kollaborátorunk dúsgazdag 
optikusként New Yorkban él. Felszámolta minden 
kapcsolatát Franciaországgal, lélekben sohasem tartozott 
oda. Megállapodott családapa, szabadidejében a dél-amerikai 
esőerdők védelmével foglalkozik. Időnként emaileket váltunk, 
de igen szűkszavú, ritkán válaszol kérdésekre, és sok régi 
barátomhoz, munkatársamhoz hasonlóan ő is teljesen 
elveszítette a humorát.

Az ő ágynyi méretű lakásában volt alkalmam először játszani profi szintetizáto-

ron, az akkor forradalmi újdonságnak számító analóg, monofonikus Minimoog 

masinán, amelyből földöntúli hangokat tudtam előcsalni. Először nem sokkal 

piacra dobása után, az 1970-es évek elején, az Emerson, Lake & Palmer együt-

tes Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij Egy kiállítás képei című művét interpretáló 

Pictures at an Exhibition című lemezén23 hallottam ezt a hangszert, amelynek 

hangzása inspirált 1977-ben saját szintetizátorom megépítésére (Gulyás István 

elektromérnök közreműködésével), és az elektronikus zene történetének máig 

tartó kutatására. 

Az abban az időben párizsi emigrációban élő későbbi magyar politikus, Haraszti 

Miklós, a SPIONS névadó keresztapja elintézte, hogy a Soros Alapítvány helyi 

fiókjából az együttes általa távolságtartóan tisztelt és rövidlátóan, a háta 

mögött gyakran kritizált („fantaszta”, „fasiszta”, „misztikus”, „szórakoztatómű-

vész”, stb.) frontembere gyorssegélyhez jusson. Egy másik régi munkatársam, 

az akkor ugyancsak Franciaországban turnézó Rajk László bemutatott Valerie 

Goodmannak, egy multimilliomos amerikai biztosítótű-gyáros unokahúgának 

(vagy unokájának? — nem emlékszem), aki ugyancsak sokat segített a következő 

hónapokban. Neki, Alain Darénak és az akkor Párizsban lakó Lángh Júlia írónőnek 

köszönhettük, hogy a SPIONS gyorsan a francia média látókörébe került.  

A frontember néhány nappal az országba érkezésünk után adta az első interjút 

egy napilapnak, akkor még angolul. Pár héttel később már franciául nyilatkozott, 

addigra megtanulta a nyelvet. Szinte valamennyi újság, magazin, rádióállomás, 

tévécsatorna megkereste. Serguei Pravda néven bemutatkozva, vörös csillag-

gal díszített szovjet katonai zubbonyban, plasztik pinkre festett hajjal jelentette 

be a francia közszolgálati televízióban, hogy orosz kémek vagyunk, akiket a KGB 

azzal a feladattal bízott meg, hogy megrontsuk a nyugati ifjúságot. Gyalázatos 

minőségű demo-felvételeinkkel semmire sem jutottunk volna, de ez a bejelentés 

és a frontember új kódneve, a szovjet egyenruhával párosulva szenzációértékű-

nek bizonyult. A Malcolm McLarentől, a Sex Pistols menedzserétől tanult taktika 

esetünkben is működött. Ha nincs pénzed reklámra, varázsold magad nagyobbra 

az életnagyságnál egy jókora botránnyal. A szovjet kém-imázs egyetlen koncert 

vagy kiadott lemez nélkül napok alatt híressé tette a Varsói Paktum első punk 

együttesét Párizsban. Serguei Pravda példáját követve ismét használni kezdtem 

a korábban időnként alkalmazott Boris Popoff kódnevet.

23  1971, Island Records

Before & After — a SPIONS frontembere 1978-ban és 2012-ben
Fotó: 1978, utcai automata, Párizs; 2012, Amen, Montreal, Canada


