
1 0

2
0

1
6

_
1

N A J M Á N Y I  L Á S Z L Ó

SPIONS
Ötvenkilencedik rész

Peace or Change

„The Red Star Changed Its Colour”
SPIONS: Race Riot1

1979. május 16-án, szerda reggel 10 körül tett le a taxi a Rue Quincampoix 
páros oldalán, közel a Rue Rambuteau sarkához, a SPIONS frontemberének 

akkori búvóhelye2 előtt. Leraktam nehéz bőröndjeimet a telefonon megadott cím 
kapujánál és megnyomtam az Elizabeth Bentley3 feliratú kapucsengőt. Hosszú 
csend, majd „Go away!”, mondta egy meglehetősen indignálódott hang a csillogó 
rézlap mögé rejtett hangszóróból. Tudtam, hogy jó helyen járok, csak a SPIONS 
frontembere képes minden ok nélkül ilyen goromba lenni. Bemutatkoztam a mik-
rofonnak: „Továris Popoff”. 4 „Oh shit...”, jött a válasz és beteg berregéssel kinyílt 
a kapu. Felmentem az első emeletre vezető sötétbarna, nyikorgó falépcsőn. 
Kopogtattam az ugyancsak sötétbarna faajtón. Sietős mozgolódás odabenn. 
Döngő lépések, koppanások, pakolás hangjai. Valami leesett, fojtott, német 
nyelvű szitkozódás. Talán egy teljes perc is eltelt, mire kinyílt az ajtó. A SPIONS 
frontembere barátságosnak szánt farkasmosollyal fogadott. Szűk, fekete nad-
rágot, barna bársonyinget, fekete zoknit viselt. „Welcome home! Come on in!”, 
üdvözölt. Kezet fogtunk, beléptem. Bőröndjeimet a bejárati ajtó bal oldalán, a fal 
mellé helyeztem. „Your shoes, please!”, mondta a frontember kimérten. Lehúztam 
fehér tornacipőmet, és instrukcióját követve az ajtó bal oldala mellé terített 
újságpapírra helyeztem. 
Az egyszobás stúdiólakás hangulatában nagyon hasonlított a frontember és 
felesége, Eörsi Katalin budapesti otthonára (VII. kerület, Dohány u. 24.), csak 
a teljes falat beborító könyvespolc és az óriási, bordó bársonyhuzatú fran-
ciaágy hiányzott. Baloldalt a szobával egybenyitott, kobaltkék csempepad-
lós konyha (kitchenette), sötétkék tetejű konyhapult, ovális rozsdamentes acél 
mosogató, két főzőfelülettel ellátott elektromos tűzhely. Innen nyílt a WC, abból 
a zuhanyozó. A parkettázott, szőnyegtelen szoba baloldalán egyszemélyes, 
sötétkék huzatú, sötétkék takaróval letakart ágy, rajta sötétkék vászonhuzatú 

1  Dalszöveg részlet a SPIONS THE PARTY című lemezéről (EP, Párizs, DORIAN/Celluloid, 1979, 
lyrics: Gregor Davidow) – https://www.youtube.com/watch?v=SoTy-qPM4fw
2  A házszámot nem csak én felejtettem el – elmulasztottam feljegyezni a naplómban –, hanem 
a SPIONS frontembere is, noha ebben a lakásban töltötte a leghosszabb időt a francia főváros-
ban. Mivel a párizsi naplójegyzeteit – THE BOOK of Reconstruction – időközben elégette, lehe-
tetlenné vált a pontos cím rekonstruálása. 
3  Elizabeth Terrill Bentley (1908–1963) 1938–1945 között a szovjet titkosszolgálatnak kémke-
dett Amerikában. 1945-ben kettős ügynök lett. Az amerikai kémelhárítástól a „Gregory” kódne-
vet kapta. Közel 150 Nagy Britanniában és az USA-ban kémkedő szovjet ügynököt leplezett le. 
4  Párizsi éveim alatt felváltva használtam az A.L. Newman és Boris Popoff kódneveket. Né-
hányan Laslo néven is ismertek. 

párna, hordozható, Philips gyártmányú kazet-
tás magnó és David Bowie: Station to Station5 
feliratú kazetta. A bejárattól jobbra, a Le Monde 
szétterített lapjára helyezve a frontember cipői, 
egy pár sötétkék-fehér tornacipő, és nyújtott 
orrú fekete félcipők. A cipők mellett, a szoba 
sarkában szürke bársonyhuzatú, Bauhaus stí-
lusú fotel. A jobboldali falról széles, sötétkék 
szövetfüggönnyel eltakart kettős ablak nyílt a 
belső udvarra. Az ablak előtt két, derékszög-
ben elhelyezett, kopott bőrönd. Az ablakkal 
párhuzamos bőröndben könyvek, a rá merő-
leges, távolabbi, nagyobb bőröndben a front-
ember ruhái. 
A bejárattal szemközti falnál minimalista stí-
lusú barna, mahagóni íróasztal. Előtte vesz-
szőfonatos ülőkéjű, az asztal peremeivel és 
lábaival megegyező színű, fatámlás szék. Az 
asztal tetején, balra a Szent Korán (al-qur’ān 
al karīm – farbkodierte übersetzung mit 
arabischem text) díszes aranykötésű, német 
nyelvű példánya, mellette, a falnál kínai lakk-
doboz, a tetején ezüstveretes, bambuszból 
faragott ópiumpipa. A dobozban – mint egy 
idő után kiderült – néhány filteres cigaret-
tahüvelybe töltött spangli, elefántcsont nye-
lén ezüst filigrán motívumokkal díszített tű, 
és fémszelencében ópium, az istenek ele-
dele. A4-es kéziratpapír befejezetlen dalszö-
veggel (Never Trust A Punk), rajta golyóstoll.  
A papír tetejére ferdén helyezve az angol nyelvű 
Tibeti Halottaskönyv (the tibetan book of the 
dead – Bardo Thödol), mellette régi, ugyancsak 
angol nyelvű Biblia (holy bible – King James 
Version). A Biblia alatt Adolf Hitler profiljával, 
a német Birodalmi Sassal (Reichsadler), az SS 
rúnáival6 és jelmondatával – „Meine Ehre heißt 
Treue” („Hűség a becsületem”) –, valamint két 
északi spirálmotívummal díszített antik acél-
hamutartó, rajta hosszú, vékony (super slim), 
barna papírba töltött, kialudt MORE márkájú 

5  A Station to Station David Bowie tizedik stúdióalbu-
ma volt (LP, RCA, USA, 1976). Ezzel az európai kultúrához 
való visszatérését jelző lemezzel mutatta be az utolsó, 
Thin White Duke (Sovány fehér herceg) nevű alteregóját. 
A dalszövegek Nietzsche, Aleister Crowley, a mitológia 
és vallások iránti érdeklődését tükrözték. 
6  Siegrune (Sowilō; Sæwelō) – jelentései: Nap, Győze-
lem, Schutzstaffel (Védelmi Squadron)
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cigaretta. A náci hamutartó – Jean Ternisien 
(1959–1991), a Francia Kommunista Párt egyik 
fő korifeusa7 fiának ajándéka – mellett bryant 
& may’s gyártmányú (brymay safety match), 
kissé nyitott régi brit gyufásdoboz, gyufák-
kal, és egy bontatlan more 120s cigarettacso-
mag. Az asztal baloldali fiókjában – mint egy 
későbbi, óvatlan pillanatban megtudtam8 – az 
üres kéziratpapírokat, borítékokat, képeslap-
gyűjteményét, a középsőben írószereit, vonal-
zóit, térképeit, hamis útlevelét, orvosi leleteit, a 
jobboldaliban mappákba válogatott kéziratait 
és levelezését tartotta a SPIONS frontembere. 
Míg én alaposan körülnéztem a szobában, a 
frontember kávét főzött. Közben elmondta, 
hogy a lakást az új SPIONS lemezre a DORIAN 
kiadótól kapott előlegből bérelte ki, Peter B. 
névre szóló hamis útlevele9 és ugyancsak hamis 
munkáltatói igazolás segítségével. Korábban 
szinte minden nap más lakásban volt kényte-
len aludni, mert kiutasították Franciaországból 
és a rendőrség kereste.10 Az előleg csak a két-
havi kaució és az első havi lakbér kifizetésére 
volt elegendő. Fogalma sincs, miből fogja kifi-
zetni az esedékes lakbért, mondta. Bár próbálta, 
nem tudta leplezni örömét, amikor átadtam neki 
kéthavi lakbérnek megfelelő összeget, amit az 
elmúlt hónapok magyarországi díszlettervezői 
munkáim honoráriumaiból és rozoga Zsigulim 
eladásából sikerült megspórolnom, és dollárra 
váltva az anyám által sütött csokoládétortába 
rejtve sikerült kicsempésznem. A pénz elő-
halászása után a csokoládétortát megettük.  
A frontember talán még nálam is jobban sze-
rette abban az időben az édességet, és már 
hosszú ideje nem jutott hozzá. 

7  A herointúladagolás következtében 32 éves korában 
elhunyt, sokoldalú művész, az ARTEFACT francia cold 
wave együttes gitárosának kódnevei: Artefact; Jean-Jean; 
Jean Genie; Mr T.; Edit Man; Mr. Propre; Cap’tain Cutter; 
Peek. 
8  Ahogy korábban már említettem, a SPIONS frontem-
bere és én munkaköri kötelességnek tartjuk mások – akár 
egymás – lakásainak átkutatását. Amint alkalmunk adó-
dik, nekilátunk a felderítésnek, a lakástulajdonos titkai 
kiderítésének. Számtalan barát, ellenség, ismerős és is-
meretlen lakását kutattam át hosszú életem során, ki-
adásra váró naplómban (Rock’n’Roll Memoár) gondosan 
feljegyezve a kutatási eredményeket. 
9  A hamis útlevél eredeti tulajdonosa az akkor már New 
Yorkban világhírűvé lett SQUAT színház vezető színésze 
volt, akinek fényképét rendkívüli szaktudással cserélte a 
frontember fotójára egy mesteri kéz. 
10  A frontember 1981 márciusáig bujkált a Rue 
Quincampoix-i lakásban, akkor kénytelen volt elmene-
külni, mert a szomszédjától megtudta, hogy kereste a 
rendőrség. Addigra már egy évnyi lakbértartozást hal-
mozott fel, a lakástulajdonos kilakoltatással fenyegette. 
A Kanadába költözéséig hátralévő hónapokat L. Júlia la-
kásában, annak gyermekei és macskái társaságában töl-
tötte a Belleville negyedben. Ezt a címet (Rue 
Ramponeau?) is elfelejtette, ahogy én is. Büszke volt rá, 
hogy a párizsi rendőrség, bár rendszeresen szerepelt a 
francia médiában, nem tudta elkapni, így nem toloncolták 
vissza Magyarországra. Kalandos idők voltak, emlegette 
illegalitásának éveit később. 

Megtudtam az első SPIONS lemez11 születéstörténetét. Az M néven később 
világhírűvé vált Robin Scott angol producer a Barclay lemezkiadó megbízá-
sából új tehetségeket keresett a párizsi punk-szcénában. A frontember Jean 
Fernandeznek, a Barclay-nek a Sex Pistols lemezeket Franciaországban ter-
jesztő főmunkatársának barátnője, egy Belgiumból műtárgyakba rejtett hero-
int csempésző argentin manöken közvetítésével ismerkedett meg valamelyik 
párizsi vernisszázson 1978 novemberében a producerrel. Megmutatta neki a 
még Magyarországon, a létező legolcsóbb kazettára rögzített, pocsék minő-
ségű SPIONS demókat, amelyek Robin Scott és Jean Fernandez tetszését egy-
aránt elnyerték. David Bowie Ziggy Stardust12 projektének kommunista verziója, 
mondták egybehangzóan. Jean Fernandez azonnal leszerződtette a frontembert. 
Amikor a SPIONS-ból már régebben kivált Pierre Violence zeneszerző/szólógitáros 
értesült a szerződés megkötéséről, bement a Barclay kiadó párizsi irodájába és 
ordítozva, perrel fenyegetőzve közölte Jean Fernandezzel, hogy megtiltja szer-
zeményei kiadását. A kiadó nem törődött a tiltással, megjelentette a lemezt, de 
mivel nem akartak nagy botrányt, nem törődtek a reklámozással és terjesztés-
sel. Így – a kedvező kritikák ellenére – kevés példány fogyott belőle Európában, 
az USÁ-ba nem jutott el. Egyedül a néhai Jugoszláviában keltett figyelmet, fel-
került az ottani slágerlistára, komoly ihletforrássá válva az egy évvel később 
megalakuló Laibach szlovén szupergroup akkor még stílusukat kereső tagjai 
számára. A lemez producere Robin Scott lett, aki szintetizátoros basszust is ját-
szott a felvételeken, amelyeken öccse dobolt és Jean-Marie Salaun gitározott. 
A frontember nem volt elégedett a minimalista hangzású lemezzel. Szerinte 
Robin Scott szándékosan alulprodukálta a felvételeket, mert jó okkal nem akarta, 
hogy a SPIONS sikeres legyen. Ugyanis a rock-business működését nem ismerő 
frontember ostoba módon túlságosan megbízott producerében: odaadta neki 
olvasásra a remek szlogenekben gazdag szövegeit tartalmazó füzetét. Robin 

11  SPIONS: Russian Way Of Life/Total Checho-Slovakia (single, Barclay/Egg, Páris, 1979) 
12  David Bowie: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (LP, RCA Records/
Virgin Records, London, 1972)

Najmányi László
SpyHome Top View – Reconstruction  

(Digitális kollázs a Quincampoix sorozatból, 2015 – kép a művész archívumából)
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Scott nagyvonalúan, szó szerint átemelte a SPIONS szlogeneket saját készülő 
projektjébe. A szövegíró szomorúan hallotta vissza saját szavait a producer 
néhány hónappal a SPIONS lemez után kiadott, gazdagon produkált, csodá-
san szóló, Pop Muzik13 című, nagy nemzetközi sikert arató, dollármiliókat hozó 
számában, és az azt követő albumon.14 
Míg a SPIONS első lemeze születéstörténetét hallgattam a frontember előadá-
sában – száraz, önironikus (kifejező, jeletéshordozó hanghordozásai és ele-
gáns kézmozdulatai miatt rekonstruálhatatlan) humorral beszélt, mint mindig –,  
a szürke fotelben ülve az íróasztal mögötti fal kiállításszerűen elrendezett képeit 
tanulmányoztam és igyekeztem memóriámban rögzíteni. 
A fal baloldali, felső sarkában a Nordic Pride15 nevű, Týr, a Norse mitológiában 
a törvény, háború és a hősiesség istene,16 a római Mars megfelelője tiszteletére 
alapított skandináv nacionalista mozgalom kivont karddal és pajzsal felszerelt, 
kereszttel díszített színes zászlók előtt álló viking harcost ábrázoló plakátja, 
rajta az 1930-as években elindult mozgalom angol nyelvű jelszava: „WE WILL 
FIGHT ON!”17 A plakát alatt a New York-i Empire State Building magazinból 
kivágott képe,18 alatta az 1960-as évek angol ifjúsági mozgalmainak hirdet-
ménye: „abandon all art now.”19 A skandináv plakát mellett Mao Kis Vörös 
Könyvével,20 szócsővel és tollal felszerelt vörösgárdistákat mutató kínai poszter a 

13  M: Pop Muzik (single, MCA/EMI/Sire, UK, 1979. március 25.)
14  M: New York · London · Paris · Munich (LP, MCA/Sire, UK, 1979). A SPIONS-tól elcsent szlo-
genek a producer egy évvel később megjelent The Official Secrets Act (LP, MCA, London, 1980) 
című albumán is feltűntek, akkorra már a kém-imázst is lenyúlta a remek üzletember: a művész-
neveként használt ’M’ (ahogy ezt a James Bond filmekből tudjuk) a brit titkosszolgálat – MI5 
(Military Intelligence, Section 5) – vezetőjének kódjele. 
15  Északi büszkeség
16  Týr (a gót Teiws; az ó-angol Tīw; a teuton Ziu és Cyo; a proto-germán Tiwaz; latinizált nevén 
Tius vagy Tio) az izlandi Prózai Edda (Snorra Edda) krónikában a gyógyítás, királyság, az akasz-
tófa, a csata, a boszorkányság, költészet, izgalom és a rúnák istene, Frigg istennő férje, Odin (az 
ó-angolban Wōden; az ó-szász mitológiában Wōdan; az ó-germánban Wuotan vagy Wōtan, a 
proto-germán legendáriumban Wōđanaz) fia. Az ugyancsak Izlandon íródott Költői Edda 
(Sæmundar Edda – Hymiskviða és Gylfaginning) versgyűjtemény szerint Hymir gigász és Hroðr 
gigásznő gyermeke. Jele a felfelé mutató nyíl, a Tiwaz rúna. Napja a kedd (az ó-angolban Tīw’s 
Day; az ó-germánban a zîes tag-ból származó Zischtig). Az indo-európai ősvallás Pantheonjá-
ban ő volt a főisten, az istenek apja. A vikingek mézsört, húst és vért áldoztak tiszteletére.  
Ábrázolásain fél karral mutatják, mert legendája szerint jobb karját a később az Istenek Csatá-
jában (Ragnarök) Odint is felfaló Fenrir óriásfarkas leharapta. 
17  Folytatni fogjuk a harcot! 
18  A képpel korábban az 1970-es évek közepén, Budapesten alapított videó produkciós alko-
tóközösségünket – A.L. Newman – G.G. Miller Productions – reklámoztuk. 
19  Hagyj ott most minden művészetet. 
20  A Kis Vörös Könyv (Máo Zhŭxí Yŭlù – Idézetek Mao Elnöktől) 20 nyelvre, 35 verzióban lefor-
dítva több mint 6,5 milliárd példányban jelent meg a világ 117 országában. A Nagy Proletár Kul-
turális Forradalom idején a könyv nyomtatása szinte az egész kínai nyomdaipart lekötötte. Új 
nyomdák százait hozták létre kizárólag az idézetgyűjtemény nyomtatására. – Forrás: Zhengyuan 
Fu: Autocratic Tradition and Chinese Politics (UK, Cambridge University Press, 1994, 186. oldal)

Nagy Proletár Kulturális Forradalom (1966–
1976) idejéből. Alatta szürke21 papírra nyomtatva 
a „peace or change”22 SPIONS szlogen. Felülről 
lefelé haladva az 1920-ban alapított német Vril 
társaság (Vril-Gesellschaft), más néven a Fény 
Páholya vezetője, az Aldebaran csillagrendszer 
Alfa Tauri nevű bolygóján élő árja teremtmé-
nyekkel kapcsolatot tartó médium, Maria Orsić23 
portréja, majd, közvetlenül az ágy sötétkék pár-
nája felett Marlene Dietrich magazinból kivá-
gott, nagyméretű fényképe, mellettük Rudolph 
Valentino24 és Vilma Bánky25 The Son of the 
Sheik26 című, 1926-ban bemutatott filmjének 
plakátja. 
Az asztal felett a szürke papírra nyomta-
tott „work & love”27 SPIONS szlogen, alatta 
a Franciaországban rendkívül népszerű Leo 
Trockij28 orosz bolsevista politikus kubo-
futurista stílusú, orosz feliratú portréjának29 
valahonnan kitépett reprodukciója, a fekete ala-
pon fehér betűkkel írt „abolition du travail 
aliéné”30 szituacionista követelés, és egy vörös 
betűs, „baader – meinhof live in our hearts/
solidarität mit der raf”31 feliratú, az 1977. 
október 18-án németországi börtöncelláikban 
meggyilkolt Andreas Baader és Ulrike Meinhof 
képével díszített, fénymásolt plakát. Mellettük 
David Bowie hamarosan megjelenő Lodger 
című lemezének32 Roman Polanski The Tenant33 
című, 1976-ban bemutatott filmje34 által inspi-
rált hirdetménye. Alattuk, az íróasztal lámpája 
mögött az I Ching (A változások könyve) kínai 
jóskönyv vörössel megrajzolt hexagramjainak 
régi nyomata megsárgult papíron, jobbra tőle 
a levágott fejét kezeiben tartó Szent Dénes35 

21  1979 nyarára a korábbi vörös-fekete színkombináció 
után a szürke lett a SPIONS alapszíne. A szürke szimbo-
likáját később ismertetem. 
22  BÉKE VAGY VÁLTOZÁS – idézet a SPIONS Race Riot 
című számának szövegéből (dal a THE PARTY albumon 

– EP, Párizs, DORIAN/Celluloid, 1979, lyrics: Gregor 
Davidow)
https://www.youtube.com/watch?v=SoTy-qPM4fw&
feature=mfu_in_order&list=UL
23  Róla és a Vril társaságról a SPIONS-eposz Negy-
venkilencedik, Verbasizer, Vrilerinnen, Voltaire – Szent 
Tamás vendégei Svájcban 03. című fejezetében írtam 
részletesen. 
24  Rodolfo Alfonzo Raffaelo Pierre Filibert Guglielmi di 
Valentina d’Antonguolla (1895–1926)
25  Koncsics Vilma (1901–1991)
26  A sejk fia
27  Idézet a Russian Way Of Life című SPIONS szám szö-
vegéből (SPIONS: Russian Way Of Life/Total Czecho-
Slovakia, single, Párizs, Barclay/Egg, 1979, lyrics: Gregor 
Davidow)
28  Lev Davidovics Trockij (1879–1940)
29  Valószínűleg Jurij Pavlovics Annenkov (1889–1974) 
1922-ben készült munkája
30  Az elidegenítő munka eltörlése. 
31  BAADER – MEINHOF A SZÍVÜNKBEN ÉLNEK/SZO-
LIDARITÁS A VÖRÖS HADSEREG FRAKCIÓVAL
32  David Bowie: Lodger (LP, RCA, London, 1979. május 18.)
33  Le Locataire – A bérlő
34  A filmről, amelyet tizenegyszer néztem meg Párizs-
ban és David Bowie lemezéről később írok. 
35  Párizs védőszentjéről és a fejhordozókról (cephalo-
phores) a SPIONS eposz Harmincadik, Reims legendái 01. 

– Tangerin Dream, Szent Ampulla, fejhordozók, labirintus 
című fejezetében írtam részletesen. 

Najmányi László
SpyWall Front View – Recontruction  
(Digitális kollázs a Quincampoix sorozatból, 2015 – kép a művész archívumából)
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szobrának magazinból kivágott fotója, mellette 
Doré36 a kőtáblákat összetörő Mózest ábrázoló 
metszetének reprodukciója. A fal jobboldalán, 
felül az Austrofascist Vaterländische Front37 „In 
unserem Lager ist Österreich”38 feliratú 1936-os,  
modernista stílusú plakátja. Alatta a min-
denütt jelen lévő náci kémekre figyelmeztető  

– „NE FECSEGJ” – szovjet propagandaposzter 
1941-ből, majd annak amerikai megfelelője. 
A falra helyezett képek bizonyára alaposan 
összezavarták volna a szoba lakójának világ-
nézetét – objektivitását megőrizve – meghatá-
rozni akaró ítélkezőt. A frontember ugyanis nem 
erkölcsi, nem politikai, hanem esztétikai alapon 
válogat, amikor mintákat keres a SPIONS üze-
netének vizuális megjelenítése számára. Ezt a 
kiválasztási szempontot alkalmazta 1979 máju-
sában Párizsban, és így szelektál ma, 36 évvel 
később, a kanadai Montrealban kémkedve is. 
Míg a kávét ittuk a német birodalmi sassal és 
horogkereszttel díszített porcelán csészékből 

– ugyancsak a Francia Kommunista Párt egyik 
fő korifeusának fia, Jean Ternisien, az artefact 
cold wave együttes gitárosa ajándékai39 – meg-
tudtam, hogyan ismerkedett meg a frontember 
Malcolm McLarennel,40 a Sex Pistols korábbi 
menedzserével, aki ajánlásai és tanácsai révén 
komoly szerepet játszott mindkét SPIONS lemez 
létrejöttében. A történet részleteinek tisztázása 
érdekében megkerestem a most DJ Helmut 
Spiel! fedőnéven a kanadai Montrealban kém-
kedő frontembert. Ezt válaszolta: 

„My untrained memory has always been defec-
tueuse but by now it’s reduced to a wreckage. 
I better remember my worst dreams than my 
subreality. Beside that, as you know me, I destroy 
every document because of my paranoid  

36  Paul Gustave Louis Christophe Doré (1832–1883)
37  Osztrákfasiszta Hazafias Front
38  Táborunkban Ausztria. 
39  A gitáros apja a második világháború idején a francia 
fegyveres ellenállás harcosa volt. A náci motívumokkal 
díszített hamutartót és csészéket a Párizs felszabadítá-
sáért folytatott harcok idején zsákmányolta egy megölt 
SS tiszt lakásából. A memorabíliákat az ifjú Ternisien apja 
megkérdezése nélkül ajándékozta a SPIONS frontembe-
rének. Amikor a gyűjteményére rendkívül büszke apa 
észrevette a lopást, nagy patáliát csapott, az ifjú muzsi-
kus kénytelen volt egy időre kiköltözni a Párizs előkelő 
Neully negyedében lévő családi otthonból. 
40  Malcolm Robert Andrew McLaren (1946–2010)

fear of the past. Wherefore I do not have even address-books kept – I cut 
connection with absolutely everyone long ago. I’m void like a fucking Bodhisattva. 
Mothers should tell their children not to do as I have done.”41

Miután a főszereplőtől nem kaptam adatokat, most, 2015 baljós őszén, a fontos 
történet rekonstruálásakor kénytelen vagyok saját korabeli naplójegyzeteim 
mellett a SPIONS frontembere által írt, a SPIONS virtuális könyvtárában42 talál-
ható esszékötetben43 közreadott emlékekre hagyatkozni.
A Sex Pistols énekese, az akkor már John Lydon néven működő Johnny Rotten 
által indított perben minden vagyonát elvesztett, londoni lincselését elkerü-
lendő önkéntes száműzetésben Párizsba költözött Malcolm McLarennel44 Robin 
Scott angol producer Belleville-i lakásában ismerkedett meg, ahol a producer 
a Barclay Records-nál dolgozó, rendkívül ronda, terhes francia barátnőjével45 
lakott. A francia rendőrség által keresett, minden éjjel máshol alvó, homeless 
(sans-abri) frontember a terhes barátnő látványától, hangjától, szagától, visel-
kedésétől undorodva sokszor volt kénytelen Robin Scott lakásának kanapéján 
tölteni az éjszakát. „Ezek voltak életem legszebb napjai”, emlékezik ma: „Mint 
a KGB csináld magad ügynöke azzal a művészietlen céllal hagytam ott hazai 
bográcsomat és utaztam Nyugatra, hogy találkozzam Malcolm McLarennel és 

41 „Idomítatlan memóriám mindig hibásan működött, de mostanra már ronccsá zsugorodott. 
Jobban emlékszem a legrémesebb álmaimra, mint a szubrealitásomra. Emellett, ahogy ismersz 
engem, minden dokumentumot megsemmisítek a múlttól való paranoid félelmem miatt. Ez okból 
még a lakcímeket tartalmazó noteszeket sem tartottam meg – régen elvágtam a kapcsolatot 
abszolút mindenkivel. Üres vagyok, mint egy kibaszott bódiszatva. Az anyák figyelmeztessék 
gyermekeiket, ne tegyék azt, amit én tettem.” – NL nyersfordítása
42 http://spions.webs.com/library.htm
43 888: LETTER TO=FROM BARDO – http://spionslibrary04.blogspot.hu/
44 John Lydon az együttes jövedelmének elsikkasztásával és ifjúság megrontásával vádolta 
meg a karrierjét elindító impresszáriót. Azt állította, hogy szemérmes katolikus ministránsfiú 
volt, amikor McLaren, gyermeki befolyásolhatóságát kihasználva, hamis ígéretekkel a Sex Pistols 
élére állította és rászoktatta ugyancsak ártatlan kamasz barátját, Sid Vicious-t (John Simon 
Ritchie, 1957–1979) a drogokra. A minden pénzét elvesztő, vörös hajú menedzser egy szál vörös 
nercbundába és vörös skót népviseletbe öltözve, vörös térdzoknit és vörös cipőt viselve érkezett 
Párizsba. Azonos történetű – fiatal angol lányok zenekart akarnak alapítani, s hogy összeszed-
jék a hangszerek és erősítők megvásárlásához szükséges pénzt, prostituálják magukat a fran-
cia fővárosban – pornófilmek készítésével, általa kitalált zenekarnevek százainak levédetésével 
és lejárt védettségű régi zeneművek kottáinak felkutatásával állította helyre pénzügyi egyen-
súlyát. McLarent imádta Párizs szellemi elitje. Esténként a török fürdőből átalakított Les Bains 
Douches klub (Rue du Bourg-l’Abbé 7., 3. kerület, Arrondissement du Temple) büféjében, vörös-
be öltözve, kezében paradicsomlével fogadta hódolóit. Rajongói gyűrűjében rendkívül arrogán-
san oktatta ki az ifjú francia popzenész aspiránsokat. „Belőled soha nem lesz sztár, nem vagy 
szexi!”, vetette oda az egyiknek. „Ne is álmodozz nemzetközi pop karrierről baby! Rád van írva, 
hogy puhány, békazabáló francia vagy!”, kiáltott a szégyenében elsomfordáló másikra. Szellemes 
gorombasága miatt imádták a mazochista franciák. 
45  Brigit Novik „Brigit Vinchon” művésznéven vokálozik a producert nemzetközi sztárrá emelő, 
1979 májusában kiadott Pop Muzik című slágerének videó-klippjében. https://www.youtube.com/
watch?v=gPoiv0sZ4s4 
A számot A oldalán tartalmazó kislemez a francia Bazooka designer team (távollétemben ők 
tervezték az első SPIONS lemez tokját is) által megálmodott borítóját újszülött lányuk, Berenice 
fotója ékesíti. https://c2.staticflickr.com/4/3807/9416649846_4da81e87c0_b.jpg

Najmányi László
SpyShoes Top View – Recontruction  

(Digitális kollázs a Quincampoix sorozatból, 2015 – kép a művész archívumából)
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eladjam neki a megfizethetetlen értékű árunak hitt projektemet. A rock’n’rollt 
propaganda gépezetként kommunista értékek terjesztésére használó orosz 
kémekről szólt az elképzelés. Illegális elidegenülésem elmondhatatlan zűrzavara 
ellenére csodálatos módon kevesebb, mint egy év alatt elértem kitűzött célo-
mat – pontosan a 29. születésnapomon, ember! Az idő az én oldalamon volt. (...)  
A megadatott alkalom jobb volt, mint amit remélhettem – hatalmas arányú csoda. 
Bár különféleképpen, mindketten száműzöttek lettünk, kritikus feltételekkel: ő a 
kegyelem állapotából kiesve, én a sírból való kiemelkedést sóvárogva. Nekem 
kézre volt szükségem, hogy felhúzzon, neki kihasználható áldozatra, nagyon 
sürgősen. Minden vágyam az volt, hogy a végzete legyek. Ő bosszút akart állni, 
és nekem birtokomban volt a jól előkészített eszköz, hittem tévesen. Nincstelen 
voltam, de a tudatom bársonyos aranybánya.46 Csak zenekarra volt szükségem. 
(...) Biztosan hittem, hogy én vagyok A Következő, de képtelennek bizonyultam 
álmaim Menyasszonyára jó benyomást tenni. (...) Először is életem legrosszabb 
frizurájában ismert meg, mivel abszolút nem volt pénzem fodrászra. Úgyhogy 
magam, a saját képzetlen kezeimmel vágtam le a hajam valaki fürdőszobájá-
ban. Ráadásul az ízlés legkisebb nyoma nélkül öltöztem a magammal hozott 
Hungärijan ruhatáramból megmaradt rongyokba. Tényleg kevés ruhaneműt 
hoztam magammal, abban a hitben, hogy a nyár vége előtt gazdag sztár leszek. 
A kapitalista propaganda unalmas áldozata. Már megérkezett a tél és nem volt 
kabátom, csak dideregtem a göncök rétegei alatt. Az egyébként stílusos szem-
üvegem még nevetségesebbé tett az összeállításban. A katonazubbonyomra 
tűzött szovjet jelvények csak a végső ecsetvonásokat adták a menekülő elme-
beteg segglyuk portréjához. Hogy én vagyok a Varsói Paktum első punkja, nem 
tett rá különösebb benyomást. Nem voltam sem elég különös, sem elég mulatsá-
gos kommunista ügynöknek, hogy a csábítás-faktort ne is említsem. Csak egy 
totális lúzer, aki még játszani sem tudja a zenét, amit ír. (...) Nem new wave srác 
voltam kedvesem, hanem egy grimaszoló, mogorva, korosodó disszidens. Kissé 
agresszív, de túl csendes ahhoz, hogy komolyan lehessen venni: a jó cinikusokat 
a rosszaktól megkülönböztető humor legkisebb jele nélkül. „Szóval rock’n’roll 
sztár akarsz lenni?”, kérdezte. Se igent, se nemet nem mondtam, ahogy a Biblia 
tanított, hanem elkezdtem magyarázni, miképpen használnám a médiumot poli-
tikai propagandára. A náci skinheadekre emlékeztetem, mondta, azokat tényleg 
gyűlöli. Ezt dicséretnek vettem, bár leszögeztem, hogy ellenzem a nácizmust. 
Tudtam, hogy szörnyű vagyok, de mentegettem magam. Az egész életem ettől 
a kozmikus randevútól függött, és megvakított a küldetésembe vetett hit. Soha 
nem gondoltam, hogy modoros lehetek. De megfelelően viselkedni, amikor az 
egyetlen pár cipőd lyukain befolyik a latyak, egyszerűen lehetetlen volt nekem, 
a pszeudó-punknak. Minden busterkeatoni erőfeszítés, hogy valamiféle esetlen 
eleganciával elfedjem nyomorúságomat, visszaütött, csak csodabogár sérülé-
kenységemet hangsúlyozta – nem igazán az érték garanciája. Mi több, szerény-
telenül szervilis viselkedést erőltettem magamra, mint valami félénk lobbista, egy 
bepánikolt becsvágyó vámpír arroganciájával kiegészítve. Mindent megtettem, 
hogy felébresszem a legnagyobb szélhámos kíváncsiságát, nagy szükségem volt 
a vérére, hogy életet adjon. Itt jövök, mentsd meg a megváltódat. A típus, aki elől 
rejtőzni kell. (...) Hogy egy őrült Hungärijan dumáját hallgassa, biztosan az utolsó 
dolog volt, aminek abban a baljós pillanatban a szükségét érezte, és én minden 
erőmmel igyekeztem ignorálni a helyzetet. Született agitátor vagyok, teljesség-
gel képtelen a társalgásra. Annyira siettem, hogy nem volt időm a manipuláci-
óra. Tudtam, hogy vagy azonnal elkezdem a kampányt, vagy örökre clochard47 
maradok. Abban a szörnyűséges vészhelyzetben mindent egyszerre zúdítot-
tam mesteremre – és sok mondanivalóm volt azokban az istentelen napokban 

–, azért, hogy meggyőzzem, megérdemlem asszisztenciáját. Titkos ügynökök 
paktumát ajánlottam neki: teljes ön-elárulást az idő vetítővásznán, amely effek-
tív riválisa lenne a PUBLIC IMAGE LTD.48-nek. Még azt is javasoltam neki, hogy 
házasodjon össze a feleségemmel és hozza ki a Vasfüggöny mögül, az akció 

46  velvet goldmine – utalás hippie korszakot követően, az 1970-es évek elején, a punk közvet-
len elődjeként virágzó glam rock irányzatra, amelynek egyik vezéregyénisége David Bowie volt. 
47  homeless, fedél nélküli, csavargó
48  A még ma is működő PUBLIC IMAGE LTD. együttest John Lydon (a korábbi Johnny Rotten) 
alapította, miután megnyerte a Malcolm McLaren ellen indított pert. 

biztosan nagy hírértéket jelentene számára. 
De semmi sem működött. Sem a szívszorító 
angolom, sem a totális árulás édes ideológi-
ája. Amikor megpróbáltam beszélni hozzá, két 
perc után demonstráltan udvariatlanul ásítozni 
kezdett. Ráadásul nem volt pénzem kávéra és 
ő nem hívott meg rá. Végül könyörögnöm kel-
lett érte, és az lett a bukásom. Mondtam, hogy 
tekintse befektetésnek, de a vicc nem műkö-
dött. Olyan rossz volt, hogy háromszor meg 
kellett ismételnem, de soha nem mosolyodott 
el. Nem voltam őt érdeklő személy. Csak egy 
másik párizsi bolond. (...) A nemzetekfeletti 
kémkedés patetikus ábrándja nem vonzotta a 
punk könyörtelen erkölcstelenségéről híres aty-
ját. A SPIONS McLaren kapcsolata nem tartott 
tovább egy hónapnál, és a neki nagylelkűen fel-
ajánlott dal – Never Trust A Punk – azonnali és 
totális visszautasításával végződött, még mie-
lőtt a szövegét megírtam volna. Ab ovo nem 
szerette mások ideáit, de azt gondoltam velem 
kivételt tesz. „Figyelj, Mr. Davidow”, mondta, 

„Felelős vagyok a kölykökért, akiket felnevel-
tem.”49 (...) Próbáltam mágikus trükköket kitalálni, 
hogy telepatikusan befolyásoljam a tudatát, de 
kibaszottul nem működtek. Engem soha nem 
akceptált a természetfeletti. (...) Tartsam titok-
ban az ideáimat, hogy ne lopják el túl korán őket, 
ez volt a legjobb tanács, amit adott. Ő soha 
nem lopott tőlem, noha ez nagyon büszkévé 
tette volna Gregoryt.50 (...) Életem nagy lehe-
tőségét elveszítve többé nem éreztem szük-
ségét, hogy bármilyen kisebbel próbálkozzak. 
Komolyan foglalkoztatott az öngyilkosság gon-
dolata. Csak az inercia mentette meg az élete-
met, ahogy mindig. Néhány kollaborátoromnak 
nem vallottam be a kudarcot; megírtam és fel-
vettem velük a McLarennek szánt dalt, a soha 
be nem következett folytatás ígéretével. És ez 
az, ahol a történet befejeződik és a halálaim 
elkezdődnek.”51

Folytatása következik

49  A menedzseri karrierjét 1973-75 között a The New 
York Dolls ügyeinek intézésével kezdő, korábbi 
szituacionista diákforradalmár Malcolm McLaren koráb-
ban nem érezte magát felelősnek a sorsukat rá bízó fia-
talok kommunista ideológiával való megfertőzése kap-
csán. A The New York Dolls vörös bőrruhákba öltöztetett 
tagjait vörös csillagos, sarlós-kalapácsos háttérfüggöny 
előtt léptette fel, a koncertjeik PR anyagát is telepakolta 
kommunista szimbólumokkal. A kommunista propaganda 
persze nem működött a zsigerből kommunistaellenes 
Amerikában, ezért kellett megválnia az együttestől és 
visszaköltöznie Londonba, ahol a The New York Dolls 
mintájára, de nem kommunista, hanem a korabeli Nagy 
Britannia fiataljai között rendkívül népszerű anarchista 
szimbolikával díszítve indította útjára a The Sex Pistols-t. 
50  A Malcolm McLarennel való megismerkedése idején 
a SPIONS frontembere már a Gregor Davidow fedőnevet 
használta
51  Forrás: 888: LETTER TO=FROM BARDO, Chapters 
XIII/2-3-4 – NL nyersfordítása
http://spionslibrary045.blogspot.hu/


