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THE PARTY, Cannabis Culture, Mike Parr, a Notre Dame cenzora, 
Metal Box, Krónosz

„I will therefore place this hashish in my cup of wine and thus I will 
strangle the serpent of my grief.”

Rubaiyat of Omar Khayyam

1979 őszén, a karácsonyi vásárlási szezonra időzítve kijött a második, 
THE PARTY című SPIONS lemez, bakeliten, az akkor divatossá váló, 
DJ-barát, négyszámos EP (Extended Play) formátumban. A CANAL 
magazin lemezbemutató partyt rendezett egy Belleville-i műterem-
ben, közel az utcai lámpaoszlophoz,1 amelynek tövében – legendája 
szerint – Edith Piaf született 1915. december 19-én, egy szex- és bél-
sárillatú vasárnap ködös éjszakáján, nem messze 1871 kommunárd-
jai utolsó barikádjainak hűlt helyétől, a Rue Ramponeau-n. A kora 
délután kezdődő eseményre meglehetősen elvarázsolt állapotban 
érkeztem, amit tovább fokozott a bourbon whiskey – akkor enged-
tem be szervezetembe életemben először. Ismerősök és ismeretlenek. 
Michel Giroux, a Canal főszerkesztője, liberális és hiperaktív, mint 
egy hippi dongó. Jean-Marie Salaun, a lemez fegyelmezett, punk 
katona producere. A SPIONS frontembere által humortalan bohó-
coknak minősített Jean Luc Besson és Jean Pierre Laisne, a lemezt 
kiadó DORIAN cég tulajdonosai, Jean Georgakarakos,2 a lemez ter-
jesztéséért felelős Celluloid Distribution vezetője. Eric Vennettilli, 
Jean Ternizien, Jean-Paul Ruard, Marc L’Azou, Maurice G. Dantec, a 
lemez készítésében részt vevő ARTEFACT együttes tagjai, az elektro-
nika mestere, Claude Artø és Hervé Zénouda dobos. Ott voltak Bruno 
Blum (BEST magazin), Rémi Kolpa (Liberation) és Michel Esteban 
(Rock News) újságírók, valamint az ACTUEL magazin munkatár-
sai. Edwige, ’la Reine des Punks’ (a Punkok Királynője), Titus, Párizs 
halhatatlan, csúfondáros szelleme és hasonlóan vad humorú kolla-
borátora, a nemzeti érzelmű neonácit nagy átéléssel alakító Blaise  
(ők egy üveg whiskey-vel és nagy tál szendviccsel távoztak angolosan). 

A frontember interjúkat adott. Egy fotós a meszelt téglafal elé állí-
tott, mellém bádog benzinkannát helyezett, lefotózott valamelyik 
kiadvány számára. Lefotózta a SPIONS frontemberét is, őt benzin-
kanna nélkül. A részegségtől a falnak kellett támaszkodnom. Egy 
Chris Bennett nevű, nagyon fiatal amerikaival beszélgettem. A can-
nabis és az okkult közösségek – templomosok, catharok – kapcsola-
tát kutatja éppen, ezért jött Franciaországba. Könyv írásába kezdett.  

1  72 Rue de Belleville

2  Az ő produkciójában született 1989-ben a globális táncőrületet kiváltó, 
Lambada című, portugál nyelvű világsláger.

A templomosok az araboktól vették át a cannabis kultuszát, amelyet 
átadtak a délfranciaországi catharoknak, akikre hasonló perzsa 
tanítások – Omar Khayyam és közeli barátja, az ugyancsak a Kr.u. 
11. században élt Hassan al-Sabbah, ’A Hegy Első Öreg Embere’, a 
hasisimádó szíriai Hashishin ( fedayeen, Hashshashin) merénylő-
szekta lelki vezetője például – is hatottak. A borba kevert hasis misz-
tikus használata perzsa zoroasztriánusok közvetítésével érkezett 
Európába.3 Istentiszteleteiken a templomosok és a catharok temp-
lomi kelyhekből itták a szent mixtúrát, amely a Paradicsom víziójával 
ajándékozta meg őket. Beszélgetőpartnerem, Chris Bennett később 
számos könyvet írt a témában, amelynek ma már nemzetközileg elis-
mert szakértője.

Nem tudom, hogy a party után hogyan jutottam menyasszonyom, 
Raymonde lakásába, a Rue Rivolin. Lehet, hogy gyalog, futva. Sokat 
futottam abban az időben. Helyben is, hosszútávokat is. Nem oko-
zott gondot esőben elfutni a Notre Dame-tól a Pėre Lachaise teme-
tőig és vissza. A SPIONS frontembere az automatikus metrókapuk 
átugrásában jeleskedett. Az egykori félénk intellektuel balett-táncosi 
kecsességgel, gondosan megkomponált testtartással, remekül kore-
ografált mozdulatokkal repült át a nikkelezett jegykezelő automaták 
felett. Emeleti lakásokba is be tudott mászni, ha a túlélés feladata 
megkövetelte. Én sem iszonyodtam még a fizikai kihívásoktól és a 
tértől abban az időben. Ma már napokig hezitálok, mire összegyűlik 
annyi bátorságom, hogy botomra támaszkodva el tudjak vánszorogni 
köptetőért a patikába. Persze az idős kornak is megvannak maga 
szépségei. Például a gyermeki öröm és megkönnyebbülés, amikor 
eljutsz az ágytól a piszoárig. 

◻

Időutazás. A helybenjárás időutazás közben is lehetséges. Az utazó 
beleragad valamelyik idődimenzióba – múlt, jelen, jövő –, és képtelen 
belőle kimozdulni. A leggyakoribb a múltban ragadás jelensége, ez 
teljes lelki közösségek, családok, törzsek, népek esetében is sokszor 
előfordul. Legsúlyosabb esete a beszorulásnak, amikor az emlékhi-
ányos kollektíva múltat talál ki magának, hogy legyen hová lélek-
ben visszaköltöznie a jelen közös magányából. Múlt-fikció, a hiteles 
önkép-hiány terméke. Lobognak a zászlók, dühöng a folklór, torz 
arcok jelmezekben táncolnak otrombán a hiúság tábortüzei körül. 
Soha nem élt hősök és szentek, meg nem történt események, a gyo-
mor és a belek álmai. 

Időutazó vagyok, aki állandó telephelyéről, az állandósított jelenből 
elindulva – mostanában havi rendszerességgel –, az alapos megfigye-
léshez szükséges ideig meg tud telepedni a múlt általa kiválasztott 
szakaszában. Bármikor, bárhol. Mivel lélekben utazom, bár a múltba 
vetített és ott rock’n’roll életstílust folytató énem örömét és szenve-
déseit teljes mértékben átélem – újraélem? –, nem ragaszt magához a 
helyi gravitáció. Találkozom, és egy időre azonosulok akkori önma-
gammal. 1979 őszén, a SPIONS második, THE PARTY című lemeze 
megjelenése idején már nem tetterős vöröskatona. Szürke eminen-
ciás, nemzetekfeletti időépítész, bionikus robot, francia fogorvosnő 

3  Kevesen értesültek arról, hogy 2014 márciusában Irán (az egykori Perzsia) 
legfőbb vallási vezetője, a Qom szent városában székelő Sayyed Mohammad 
Sadeq Hussaini Rohani Nagyayatollah jogi rendeletet ( fatwa) adott ki, amelyben 
engedélyezte (halál – kóser) az entheogének (növényi alapú varázsszerek) és más 
pszichoaktív szubsztanciák (marihuána, hasis, varázsgombák, ayahuasca, haoma, 
peyote, ibogaine stb.) képzett szakértők felügyelete alatt történő fogyasztását a 
shiíta moszlimok számára. Ugyancsak kihirdette, hogy ezek az anyagok nem 
károsítják a tudatot. A felvilágosult attitűd egyik oka az lehet, hogy a vallási 
hagyományok szerint Mohamed próféta élete egyik sorsfordulója idején, 50 
napon át az esfand (szíriai rutafű vagy törökpirosító) nevű, erősen pszichoaktív 
szent növényből főzött teát fogyasztotta.
Forrás: http://ibogainefoundation.org/grand-ayatollah/ 
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elegáns, finom modorú vőlegénye. Az előkelő Rue Rivoli lakója, 
szürke, kétsoros zakója zsebében hitelkártya, piros MiniMorris autó-
val viszi el az amszterdami De Appel galériába a frissen megjelent 
SPIONS-lemezt, és utazza be mámorosan Franciaországot.
Hatalmas érzés volt úgy autózni Párizsból Amszterdamba, hogy 
nem állítottak meg a határokon. Ezúttal is, mint 1978 nyarán,4 a  
De Appel galéria, és az azt vezető hölgy-triumvirátus egyik angyala, 
Josine van Droffelaar vendége voltam. Este az új SPIONS-lemez 
megjelenését ünneplő összejövetelt rendeztek a galériában. Ismét 
országukból bumerángokat exportáló, Hollandiából antik fakorcso-
lyákat importáló, a haszonból világkörútra feljogosító repülőjegyeket 
vásárló, életüket utazással töltő ausztrál művészekkel találkoztam. 
Ismerték 1978-as budapesti vendégemet, a félkarú performance-
művészt, Mike Parrt,5 akinek búcsúajándékul egy Halász Pétertől 
kapott, formalinban tartósított, Niceforo nevű embriót adtam. 
Amikor Ausztria irányában el akarta hagyni Magyarországot, a hatá-
ron megmotozták és megtalálták bőröndjében az üvegcsében lebegő 
embriót. Letartóztatták, és csak napok múlva, az ausztrál követség 
közbenjárására engedték szabadon.6 Nem árulta el, hogy kitől kapta 
az elkobzott embriót, és azt sem, hogy nálam szállt meg. Tőle tanul-
tam meg szeretni a kutyákat. Kommunikálni velük. Azonosulni 
velük. Keveset tudtam Mike Parr művészetéről. Ausztrál ismerősei 
az amszterdami galériában mesélték el egyik első performanszát: 
a közönség előtt, asztal mögött ülve társalgási stílusban kezdett 
beszélni hozzájuk. Váratlanul fejszét vett elő és vadul vagdosni 
kezdte darált hússal és művérrel megtöltött kar-protézisét. A közön-
ségből azok, akik nem tudtak karja hiányáról, rosszul lettek, volt, aki 
elájult. Mike Parr 1971-ben kezdte írni performance ideáit – például 
kutyával itatni a performer vérét, vagy halat varrni a bőre alá – tartal-
mazó, Programmes & investigations7 című könyvét. A könyvben leírt 
150 ideát meg is valósította.
A galériában rendezett esti összejövetelen ismét találkoztam az 
1978 nyarán megismert Ulay & Marina Abramović művészpárral. 
Ezúttal is gyönyörű, kékszemű husky kutyáikkal jöttek. A SPIONS 
lemez egy példányát nekik adtam, egy másikat a galéria archívumá-
ban helyeztem el. Zuhogó esőben, varázsszerektől megemelt lelki-
állapotban, késő éjszaka indultam vissza Párizsba. Az eső befolyt a 
motorház alá, kialudtak a reflektorok. Kénytelen voltam az autópálya 
két sávja közötti füvön leparkolni. Elaludtam. Rendőrök kopogására 
ébredtem. Biztos voltam benne, hogy megbüntetnek, amiért tilos 
helyen parkolok. Nem büntettek meg, csak megkérdezték, hogy nem 
fázom-e, mert ha igen, adnak pokrócot. Elfogadtam. Akkor találkoz-
tam életemben először emberséges rendőrökkel.

◻

Menyasszonyom, Raymonde népes, az ország egymástól távoli helyein 
élő családdal rendelkezett. Minden rokonának be akarta mutatni zsák-
mányát, jövendő gyermekeinek nemzőjét. 7-8 órás vacsorák franciá-
san eltorzult külsejű, megállás nélkül, kizárólag ételekről locsogó 
rokonok társaságában. Nem olvastak újságot, könyveket, nem néz-
tek tévét, filmeket. Életüket főzéssel és evéssel töltötték. Raymonde 
igyekezett minden, számomra értelmetlen, felesleges mondatu-
kat, rikoltásaikat angolra fordítani. „Zizi néni azt mondja, hogy a 
saját könnyeikben pácolt pacsirták, ha begyüket erdei gombákkal 

4  Első, 1978 nyarán történt amszterdami utamról a SPIONS-saga hatvankette-
dik, Dionüszosz, Ishtar, Apolló, David Bowie, Amszterdam, huhogás című fejezeté-
ben számoltam be részletesen

5  Mike Parr Rules and Displacement Activities Parts I and II címmel filmvetítést 
és előadássorozatot tartott a Balázs Béla Stúdióban.  Filmje azt mutatta, ahogy 
balkarjának csonkját jobbkezében tartott madártollal simogatta finoman

6  https://www.youtube.com/watch?v=XTW6tJfcg5c

7  https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/98.2001.a-j/

és mozsárban megtört fokhagymával, szerecsendióval és szekfűszeg 
őrleménnyel ízesített, megsózott, megborsozott májukkal töltjük meg, 
majd lassú tűzön, fehérbor mártásban pároljuk őket, ízletesebbek, 
mint azok, amelyeket a Bretagne-ban élő Cou Cou néni szokott Szent 
Bacilus ünnepén a családnak feltálalni.” „Bou Bou bácsi jobban szereti 
a csigát elevenen, szantálfa nyárson, mint fajdkakas epehólyagjában 
főzve.” „A kis Tophie még csak három éves, de már tudja saját belébe 
tölteni a röfikét.” A legkülönfélébb varázsszerek hatása alatt éltem 
abban az időben. Horrorfilmként éltem meg a rokonlátogatásokat. 
Betépve, a rokonlátogatások emlékeitől borzongva vezettem a kis 
piros Minit Franciaország legszebb tájain át. Várak, kastélyok, fes-
tői hegyek, erdők, tavak, folyók. Raymonde gondtalan kislányko-
rának emlékeit mesélte. Amikor verseket író, szürrealista képeket 
festő, első zenekarát alapító egyetemistaként a bolsevista dikta-
túra titkosrendőrségének látókörébe kerültem, ő rózsaszín szala-
gos ruhácskában pónilovon lovagolt, virágot szedett, pillangókat 
kergetett barátnőivel a réten. Engem sem a táj, sem a múlt szép-
ségei – az építészeti és misztikus vonatkozásokon kívül – nem 
érdekeltek különösebben abban az időben. Fejemben az új SPIONS-
lemez számai lüktettek, a kocsi magnójából a Clash, David Bowie,  
a Velvet Underground, a Tubeway Army és a Joy Division dalai szól-
tak. Meglátogattuk Raymonde-nak a Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Najmányi László
Mike Parr Shrine (Digitális kollázs, 2017, a művész archívumából)

Najmányi László
Marina & Ulay Shrine (Digitális kollázs, 2017, a művész archívumából)
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régióban, a Bouches-du-Rhône megyei Tarasconban lévő szülő-
házát. Alphonse Daudet (1840–1897) 1872-ben publikált, Tarasconi 
Tartarin8 című, egy illúziókat kergető, dicsekvő, nagyokat mondó 
dél-francia ember jó kedélyű, humoros történetét elmesélő könyve, 
Kondor Lajos remek illusztrációival, gyermekkorom egyik kedvenc 
olvasmánya volt. Raymonde bemutatott szüleinek. Szerettem volna 
velük a francia Münchausen báróról beszélgetni, de az anyát, aki a 
prímet vitte, inkább a konyhaművészet érdekelte. Aprólékos, min-
denre kiterjedő részletességgel kommunikálta a déltől délután ötig 
tartó ebéd során feltálalt tucatnyi fogás készítésének összes, külön-
böző rokonoktól örökölt és saját kikísérletezésű titkát. Raymonde az 
összes receptet, és a hozzájuk kapcsoló történeteket, kommentárokat 
angolra fordította. Szólnom nem kellett, csak akkor, amikor az anya 
szigorúan rám nézett, hogy hallgatom-e. Ilyenkor elég volt – mint 
általában a franciákkal folytatott társalgások során – annyit monda-
nom, „Bien sur”, és megnyugodott. Az apa egy szót sem szólt. Vagy 
komoran a tányérjába meredt, vagy rám vetett egy-egy rövid, komor 
pillantást. Nem egy ilyen, az ördög tudja honnan jött, külföldi rocker 
képében képzelte el lánya vőlegényét. Távozáskor az anya sötétkék, 
frottír fürdőköpennyel ajándékozott meg.9 

◻

Időről-időre, amikor sikerült pontos kérdésbe tömörítenem kétsé-
geimet – általában több kétségem volt, mint bizonyosságom –, egy, a 
város Belleville kerületében élő, szőke boszorkány avatott közremű-
ködésével az I Ching kínai jóskönyvhöz fordultam válaszért. A máso-
dik SPIONS-lemez megjelenése után, amikor kiderült, hogy a lemezt 
kiadó DORIAN/Celluloid cég nem fektet energiát a terjesztésbe, az 
EP nem jutott el a lemezboltokba, megkérdeztem az orákulumot, mit 

8  Alphonse Daudet: Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (Tarasconi 
Tartarin uram jeles kalandjai, Kálnoky László fordítása, Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1956)

9  A fürdőköpeny egy évvel később, öngyújtóm szikrájától lángra lobbant 
rajtam, amikor frissen a kanadai Torontóba érkezve, kora reggel a szemközti 
épület egyik ablakában zajló szexuális aktust tanulmányoztam a Gloucester 
Street ’Vazelin Tower’-nek (Vazelin Torony) becézett házában lévő bérleményem 
erkélyéről. A valamilyen átkozott műanyaggal átszőtt köpenyben égtem, mint a 
fáklya. A lángoló köpenyt ledobva, meztelenül rohantam be a lakásba. Gondolom, 
a szemközti házból nézve felejthetetlen volt a látvány.

kellene tennünk annak érdekében, hogy az orwelli rémálom alterna-
tíváját propagáló termékünk eljusson célközönségéhez, az öntudatos 
elithez. „Többé ne fordulj hozzám kérdéseiddel”, összefoglalva ennyi 
volt az égiek válasza. A szőke boszorkány fahéjillatú barlangjából a kis 
Minivel a lemezkiadó közeli raktárába mentem. Mondtam a raktáros-
nak, hogy a SPIONS-lemezekért jöttem. Anélkül, hogy átvételi elis-
mervényt íratott volna alá velem, segített a Minihez cipelni száz lemezt. 
A frontember javaslatára az akciót követő vasárnap délutánján a Notre 
Dame katedrális bejáratához vittük a lemezeket. Az egyik, az imádkozó 
frontembert mutató elegáns, szürke lemezborító és két égő gyertya fel-
használásával oltárt építettünk a kapu jobboldalán, a sokat látott ódon 
falnál, és az oltár két oldalán térdre ereszkedve árulni kezdtük szent 
termékünket. A miséről kitóduló hívők érdeklődve nézték a nagyon 
keresztény, senkit sem fenyegető installációt. Perceken belül sikerült 
tucatnyi lemezt, darabját kb. 10 amerikai dollárnak megfelelő francia 
frankért eladnunk. Akciónk híre bejutott a templomba. A kapun ájta-
tosan kisétáló hívőket durván félrelökve idős pap rohant ki a műemlék-
ből, és falsettóba átcsapó hangon rikoltozva, öklét rázva, rendőrséggel 
és Isten haragjával fenyegetőzve elzavart bennünket. Nyilván a kufá-
rokat Jeruzsálem templomából kikergető Jézussal azonosult lelkileg 
kiabálás és hadonászás közben. A kapu mögött, a katedrális előteré-
ben számos kufár árult képeslapokat, szentképeket, érméket, gics-
cses szuveníreket. Őket nem zavarta el a Notre Dame kopasz cenzora. 
A lemezeket és az eloltott gyertyákat nyugodt mozdulatokkal táská-
inkba helyezve engedelmeskedtünk a tiltásnak. Átsétáltunk a temp-
lom előtti téren, leültünk a kávéház teraszán, és a befolyt összeget 
kávékra, calvadosra és édességekre költve éjfélig beszélgettünk a 
gótikáról, templomosokról, catharokról, szakrális geometriáról, épí-
tészetről, a Johnny Rottenből John Lydonná polgárosult stigma-
tikus enigma vezette Public Image Ltd. (PiL) akkor, kerek, szürke 
fémdobozba csomagolva megjelent Metal Box című tripla lemezéről.10

„Never no more hope away / Final in a fade / Watch her slowly die 
/ Saw it in her eyes / Choking on a bed / Flowers rotting…” A PiL-
lemezre Swan Lake címmel felkerült számot Death Disco címmel, fél 
évvel korábban, más hangszereléssel 1979 júniusában, kislemezen 
már kiadták.11 Ezt a hangzásában most is aktuális művet még mindig 
gyakran meghallgatom, különösen a testi nyomorúság dada kabaré-
jának óráiban. A szöveg a PiL-frontember anyja rákhalálának törté-
netére épül. A pokoli fájdalmakkal, testi-lelki széteséssel járó agónia 
egy teljes évig tartott. A haldokló – agóniájában is kemény ír asszony 

– megkérte fiát, hogy írjon egy dalt a temetésére. John Lydon végig 

10  Public Image Ltd.: Metal Box (London, UK, Virgin, 1979)

11  Public Image Ltd.: Death Disco (Single, London, UK, Virgin, 1979)

anyja ágya mellett volt, fejében a dalszöveget komponálva. A szá-
mot Brixtonban, egy üres teremben, több verzióban vették fel. Nem 
sokkal anyja halála előtt a PiL-frontember lejátszotta neki a felvételt. 
Nagyon tetszett a haldoklónak. Elhaló, rekedtes hangján többször 
megpróbálta énekelni Keith Levine Csajkovszkij A hattyúk tava című 
opusa vezérmotívumát (leitmotif) véletlenül elcsenő gitár-riffjét.  
A Metal Box lemeztrilógia 16 milliméteres filmek, az együttes logó-
jának – PiL – dombornyomatával ellátott bádogdobozába csomago-
lása Dennis Morris tervező ötlete volt. A különleges, az esztétikai 
ínyenceket vonzó, az eladásokat megdobó megoldás alig került 
többe, mintha a három lemezt hagyományos, nyomtatott papírbo-
rítókban adták volna ki. Ennek ellenére a Virgin visszakövetelte az 
együttesnek adott előleg harmadát a pluszköltségek fedezésére. Így 
lett sokszoros milliárdos a lemezcég mára ezüsthajú, progresszív 
szentté transzcendentálódott tulajdonosa, Richard Branson. Amikor 
még folytak a viták a fémdobozok gazdaságosságáról, felmerült az 
ötlet, hogy a lemeztrilógiát smirglipapír borítékban adják ki, amely 
potenciálisan tönkretette volna más, vele érintkező lemezek tasak-
ját a lemezboltok polcain. Az idea később, a The Durutti Column 
afterpunk együttes Factory Records által 1980-ban kiadott The 
Return of the Durutti Column című lemezének csomagolásaként rea-
lizálódott. Az elgondolás eredetije egy régi szituacionista vicc, Guy 
Debord emlékiratainak12 a mellé csúsztatott más könyvek borítóját 
garantáltan szétromboló, fényes mahagóni asztallapokat összekar-
coló, Asger Jorn dán művész és a nyomdász, V.O. Permild által ter-
vezett durva dörzspapír borítója. Ha módom lenne a SPIONS-eposzt 
könyv formájában kiadni, lézerrel kivágott, vésett, csavarozott csuk-
lópántokkal ellátott páncélborítóban, pergamenre nyomtatott – vagy 
méginkább képzett kalligráfussal kézzel megíratott – lapokkal jelen-
tetném meg, lakkozott ébenfa dobozokba zárva.

◻

Egy-egy utazásról visszatérve az idő geometriájával kapcsolatos rajzo-
kat készítettem – időépítészet, és nonfiguratív, Franciaország, Párizs 
és művészete inspirálta képeket festettem a Rue St.Severin-i stúdióm-
ban. Megszoktam a negyedóránkénti harangozást a templom közeli 
tornyában, a szeretkezések, veszekedések, sírások, Edit Piaf-dalok 
a szomszédoktól átszűrődő hangkulisszáját. Napi 2-3 órát aludtam 
abban az időben. Néha meglátogatott Claude Artø, az új SPIONS-
lemez elektronikus mágusa, és Jean-Marie Salaun, a lemez producere.
A SPIONS frontemberével naponta találkoztam, többnyire éjfél után, 
a Notre Dame katedrálissal szemközti kávéházban, vagy ha nem 
esett, a kávéház teraszán. Általában napfelkeltéig beszélgettünk. 
A hajnalok csodásak ott. Lakbérek kifizetve, élelmiszer- és varázs-
szerellátás biztosított, a SPIONS Utolsó Ötéves Tervének (1979–1984, 
Last Five Year Plan) végrehajtása jól haladt. Emigrációnk történeté-
ben először – és utoljára – volt néhány viszonylag nyugodt hónapunk. 
A londoni Warner Brothers lemezkiadótól az első lemez producere, 
Robin Scott közvetítésével szerződési ajánlatot kaptunk. Mivel a 
papírok nélkül élő, a francia hatóságok által keresett frontember nem 
tudott utazni, képviseletében a második lemez producere, a SPIONS 
régi kollaborátora, Jean-Marie Salaun utazott az angol fővárosba. 
A frontemberrel folytatott éjszakai beszélgetések során szinte min-
dig előkerült hovatartozásunk dilemmája. A rock’n’roll szent terü-
letére telepített, világhódításra programozott, nyilvánvalóan nem 
földi eredetű kémek vagyunk. Hol az otthonunk? Kinek dolgozunk? 
Csak az Időt tudtuk megnevezni. Uránosz és Gaia gyermeke, a tizen-
két titán egyike, Krónosz, Zeusz apja valamelyik dimenziójában van 
az otthonunk, az ő megbízását hajtjuk végre, neki jelentünk. A körü-
löttünk bugyogó, bűzös biomasszához semmi közünk. Miután anyja 

12  Guy-Ernest Debord: Mémoires (Paris, FR, 1959)

kérésére Krónosz sarlójával kiherélte apját, Uránoszt – a levágott, 
tengerbe dobott herékből kelt életre Afrodité, a szépség istennője –, 
Krónosz feleségül vette saját húgát, Rheát, és együtt uralkodott vele 
az emberek és istenek felett. Uralmuk alatt élvezte aranykorát a világ. 
Az emberek még nem voltak gyarlók. Nem ismerték az irigységet, gyű-
löletet, kapzsiságot. Még nem voltak erőszakosak. Nem kellett dol-
gozniuk, törvények nem korlátozták őket. A harmóniát anyja, Gaia 
jóslata – Krónosz hatalmát saját gyermeke fogja megdönteni – rom-
bolta szét. Krónosz paranoiájában mind az öt gyermekét – Hesztia, 
Démétér, Héra, Poszeidón és Hadész – lenyelte. Felesége, Rheia meg-
elégelte férje kegyetlenségét, anyósa, Gaia segítségével titokban szülte 
meg Zeuszt, akit nimfák és egy nőstény kecske nevelt fel Kréta szige-
tén. Felnőve Zeusznak Gaia és Métisz, az értelem és a megfontoltság 
istennője (Zeusz első felesége, Athéné anyja) segítségével sikerült 
meghánytatnia apját, így lenyelt testvérei kiszabadultak a főisteni 
gyomorból. Segítettek Zeusznak letaszítani trónjáról és száműzni 
apjukat. Krónosz Itáliába költözött, ahol Saturnus néven aranykort 
hozó birodalmat alapított. Az Augusztus császár uralkodása idején  
(Kr.e. 27 – Kr.u. 14) aktív Justinius így írt róla Pompeius Trogus 
Összegzése13 című művében: „Itália első lakói az Őslakosok14 voltak, kirá-
lyukat, Saturnust olyan kivételesen igazságosnak mondták, hogy senki 
sem volt rabszolga, senkinek sem volt magántulajdona birodalmában, 
minden dolog közös volt, osztatlan, mint egyetlen vagyon, amelyet 
mindenki használhatott; ezen életmód emlékére rendeltetett el, hogy 
a Saturnalia15 során a rabszolgák mindenhol együtt üljenek gazdáik-
kal a szórakozás idején, minden lény egyenlő rangúnak teremtetett.” 

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

13  Forrás: Justinus: Epitome of Pompeius Trogus’ „Philippic histories” (J.S. Watson 
tiszteletes fordítása, 1853)
http://www.attalus.org/translate/justin7.html#42.1

14  A római eredetlegenda szerint rakoncátlan nimfák és faunok, akiknek a 
királyukká lett Saturnus adott a rendezett életvitelhez szükséges törvényeket

15  A keresztény Karácsony és Újév ünnepek ősét, a nagy közös lakomában, 
kölcsönös ajándékozásban, viaszgyertyák meggyújtásában kulmináló Saturnalia 
fesztiválokat a téli napforduló idején, a Julianus naptár szerinti december 17.-én 
rendezték meg a római Fórumon, Saturnus isten templománál. A legnépszerűbb 
római fesztivál idejét a Kr.u. első században december 23.-ig meghosszabbították, 
összekötve a Dies Natalis Solis Invicti (A Legyőzhetetlen Nap Születésnapja) 
ünnepével

Najmányi László
Notre Dame SPIONS Altar (Digitális kollázs, 2017, a művész archívumából)
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