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Najmányi László

SPIONS

• Tizenkettedik rész

•

„A hírnök azonnal útra kelt; erőteljes, fáradhatatlan férfi, előbb egyik, majd másik 

előrenyújtott karjával tör utat a tömegben; ha ellenállásba ütközik, a mellére 

mutat, hol a nap jele ragyog;...”

Franz Kafka: A császár üzenete (Gáli József fordítása)

A  c s á s z á r  üz e n e t e  3 .
Tartótisztek, spiclik, célszemélyek, rózsadombi néptáncosok, belvárosi csibészek, 

kertvárosi kékharisnyák, párttagok és pártonkívüliek, tiltottak, tűrtek, támogatot-

tak, az állampárti nómenklatúra gyermekei, kivételezettjei és üldözöttei, kvázi-

hippik és kvázi-yippik, orvosok, közgazdászok, mérnökök, jogászok, független és 

elkötelezett írók, művészek, „amatőr” és „profi” rendezők és színészek, építészek, 

diákok és professzorok, néhány gyári munkás, pitiáner bűnözők, nagystílű szélhá-

mosok, hívők és ateisták, Budapest alja és krémje, munkások, parasztok, értelmisé-

giek, minden társadalmi réteg, osztály, szubkultúra képviseltette magát A császár 

üzenete forgatásán, 1974 forró nyarán. A cenzorok, vagy más tolvajok a csoport-

képek egy részét elkobzása után kivágták a filmből, de a megmaradt tömegjele-

netekből is látható, hogy mintha egy valódi, tényleg a társadalom szinte összes 

csoportját összefogó Hazafias Népfront rendezvénye lett volna vállalkozásunk. 

A közeli nemzetközi KISZ táborban toborzó Elbert Márta felvételvezetőnek és 

Kőszegi Ábel barátomnak köszönhetően még afrikai diákok — az első fekete bőrű 

szereplők magyar filmben — is közreműködtek A császár üzenete elkészítésében.  

A profi filmgyári alkalmazottakon kívül senki sem kapott pénzt munkájáért. Néhány 

év múlva, ahogy a bolsevik terror lazulása következtében gyorsan szétfoszlott a 

közösség illúziója, már nem tudtam volna ennyi önkéntest összetoborozni. 

A forgatás 1974. augusztus 1-től 4-ig tartott, de én és feleségem, Orsós Györgyi, 

a forgatási helyszínt megszerző Papp Tamás, valamint a Molnár Gergely és Eörsi 

Katalin kódnevű kémek társaságában már egy héttel korábban sátrat vertünk a 

Duna-parti dombokon, hogy elvégezzük az előkészületeket. A következő napok-

ban további önkéntesek érkeztek. Egy éjszakára megtisztelte társaságunkat 

hangsúlyozott jelenlétével St. Auby (Szentjóby) Tamás is, de gyorsan megunta a 

helyzetet, másnap délelőtt visszament Budapestre. A filmgyári munkások meg-

ásták a tömegsírt, felállították a fólia-labirintus tartóoszlopait a vízpartra vezető 

vízmosásban, és a császári palotát jelképező óriási katonai sátor-komplexumot 

a legmagasabb dombon. Sokan abban aludtak, mások saját sátraikban, vagy a 

szabad ég alatt, az esténként rakott tábortűz körül, hálózsákokban, pokrócokkal 

takarózva, a földön. A Molnár Gergely és Eörsi Katalin kódnevű kémek a többi-

ekétől távolabb felállított sátorban laktak, amelyben ugyanolyan példás rendet 

tartottak, mint Dohány utcai otthonukban. Tudomásom szerint ez volt az első 

alkalom, hogy a Molnár Gergely kódnevű kém természeti körülmények között, 

sátorban lakott, és nem fürdőszobában, hanem mint mi valamennyien, a Duna 

vizében tisztálkodott. Eleganciáját, ápoltságát a szűkös körülmények ellenére 

mindvégig megőrizte. Kafkáról, filmelméleti kérdésekről beszélgetve gyakran 

tettünk hosszú sétákat a dombok között, vagy ültünk a vízparton.

A Molnár Gergely kódnevű kémmel folytatott beszélgetések során időről időre 

felmerült Stanley Kubrick1 Anthony Burgess regényéből2 adaptált A mechanikus 

1  Stanley Kubrick (1928–1999) amerikai filmrendező, író, producer és fotóművész élete utolsó négy 
évtizedét az amerikainál jóval magasabb brit adók ellenére Angliában töltötte. A filmkészítés során 
ragaszkodott az alkotói folyamat teljes kontrolljához, ami lehetetlenné tette számára a hollywoodi 
rendszerben történő munkát, bár minden filmjét nagy stúdiók támogatták.
2  Anthony Burgess: A Clockwork Orange (UK, William Heinemann, 1962)

narancs (A Clockwork Orange) című, 1972-ben 

bemutatott filmje, amelyet Bíró Yvette film-

esztéta jóvoltából néhány hónappal A császár 

üzenete forgatása előtt láttunk a Filmtudo-

mányi Intézet egyik titkos vetítésén. A film 

szellemisége, képi világa, az oroszt az angollal, 

ó-angollal, némettel, kitalált szavakkal és lon-

doni cockney rímes szlenggel ötvöző nyelvezete 

(Nadsat3) igen nagy hatást gyakorolt az 1970-es 

évek elején indult punk mozgalomra, s nagyban 

hozzá járult a hippi életérzés hanyatlásához, a 

béke és szeretet, a virághatalom társadalmi 

kiegyezést ígérő, idilli jövőképet vizionáló kor-

szakának bukásához világszerte. Kubrick tanme-

seként is értelmezhető filmjében a pszichopaták 

által elkövetett öncélú, individuális erőszak 

szembesül az intézményesült, az államhatalom 

által, a „közjó érdekében” gyakorolt brutalitás-

sal. A rendező ábrázolásában egyik sem különb 

a másiknál, sőt, a józanság nevében, a bűnözők 

átnevelése érdekében gyakorolt intézményes 

3  A film alapjául szolgáló regény tucatnyi nyelvet beszélő 
írója, Anthony Burgess nem akart korabeli szlenget használni, 
mert tudta, hogy az gyorsan elévül és később hiteltelenné 
tenné könyvét. Inkább megalkotott egy fiktív, kortalan, 
különleges nyelvet, amely kifejezi a főhős-narrátor 
közömbösségét a társadalmi normák iránt, és azt sugallja, 
hogy az ifjúsági szubkultúra a társadalom többi részétől 
függetlenül létezik.

A mechanikus narancs plakátja
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erőszak még rémisztőbb, mint a pszichopa-

ták gaztettei. Bár a történet egy jövőbeli, fiktív 

Angliában játszódik, tisztán felismerhető benne 

Kubrick képe és véleménye a Thatcher korszakot 

megelőző zavaros történelmi periódus politikai, 

társadalmi viszonyairól. A film története során 

a képmutató liberálisokat a fasisztoid, popu-

lista konzervatív párt váltja fel a hatalomban, 

a szociális érzékenységnek álcázott korrupciót 

és tehetetlenséget a nyílt elnyomás politikája. 

Kubrick nem látott lényegi különbséget a két 

politikai párt között. A társadalmat alapve-

tően megjavíthatatlannak tartotta. Az emberek 

alaptermészetét, függetlenül nézeteiktől, isko-

lázottságuktól és társadalmi helyzetüktől, erő-

szakra hajlamosnak gondolta. Úgy vélte, hogy 

minden ember született pszichopata. Erőszakos 

őrületük kitörését a legkisebb vélt, vagy valós 

ok, a környezet legapróbb változása kivált-

hatja. Őrültek pedig nem alkothatnak egészsé-

ges társadalmat. Szerinte a vélemény, miszerint 

az összes társadalmi korlátozás rossz, káros, 

szükségtelen, utópisztikus elképzeléseken, az 

emberről alkotott romantikus víziókon alapul, 

ennél fogva hibás. Szükségesnek tartotta a tár-

sadalom mindenki számára kötelezően betar-

tandó rendszabályokkal, törvényekkel történő 

megregulázását, de nem hitte, hogy ez demok-

ratikus keretek között megtörténhet. A demok-

ráciát nemes szándékok vezérelte, sikertelen 

kísérletnek tartotta az emberi evolúció törté-

netében. Sikertelenségét az alapvető emberi 

ösztönök, a kapzsiság, az önérdekek hajszolása 

és a hülyeség4 okozza. Szerinte a legjobb rend-

szer egy jóindulatú diktátor alatt valósulhatna 

meg, de kételkedett abban, hogy található ilyen, 

a hatalom megszerzéséhez és megtartásához 

értő, ugyanakkor emberségét nem elvesztő 

figura. Semmilyen tekintélyben nem hitt. 

Kubrick filmje, ahogy ezt a Molnár Gergely kód-

nevű kém 1974 nyarán, Duna parti sétáink során 

kifejtette, voltaképpen Jean-Jacques Rousseau 

Émile, avagy a Nevelés (Émile, ou De l’éducation) 

című munkájának antitézise. 1762-ben megje-

lent vitairatában Rousseau az egyén és a társa-

4  A hitrendszerek közül egyedül a tibeti Mahāyāna 
buddhizmus tartja a hülyeséget bűnnek

dalom kapcsolatának alapvető politikai és filozófiai kérdéseit vizsgálta. Szerinte 

az emberek jónak születnek, a társadalom korrumpálja, rontja el őket. Felvázolt 

egy megengedő nevelési rendszert, amely segítené az általa jónak, etikusnak 

tartott természetes embernek túlélni a korrupt társadalmat. Ahogy fentebb emlí-

tettem, Kubrick, Rousseau-val (és a hippikkel) ellentétben a természetes embert 

— akit filmjében a főhős, Alex szimbolizál — alapvetően romlottnak, gonosznak, 

közveszélyes elmebetegnek látta. A rendező szerint nem az intézmények teszik 

rosszá az embereket, hanem az emberek rontják meg az általuk alapított intéz-

ményeket. Rousseau mellett Kubrick gyakran idézett az Afrikai teremtés5 és  

A társadalmi szerződés6 — nem összetévesztendő Rousseau hasonló című művével 

— írója, a gyilkos majom teória kidolgozója, Robert Ardrey műveiből, aki szerint az 

ember alapvetően ragadozó állat, vérszomjas természetét csak vékony, könnyen 

szertefoszló mázként fedi a civilizáció, a társadalmi elvárások önellentmondó 

rendszere. Kubrick sokszor hivatkozott Arthur Koestlerre, a Szellem a gépben7 és  

a Sötétség délben8 írójára is, aki Ardrey-hez hasonlóan gyanakodott az embert 

jónak születettnek mondó liberális elképzelés igazságában. Az emberi termé-

szetet realista módon megítélő Kubrick ugyanakkor hitt a szabadság keresésé-

nek szükségességében, mert szerinte az egyéni gonoszság jobban elviselhető, 

könnyebben kivédhető, mint a totalitáriánus társadalmi rendszerek gyakorolta 

elnyomás. A mechanikus narancsban a politika, kormány, egyház és más társa-

dalmi intézmények, a technológia és a társadalmi erkölcs követelményei ahelyett, 

hogy jobbra változtatnák az emberek barbár természetét, csak súlyosabbá teszik 

a problémát. A liberális brit kritikusok szinte kivétel nélkül Kubrick filmje ellen for-

dultak. Nem titkolt, a vele készített interjúkban őszintén kifejtett nézetei miatt 

sokan közülük egyenesen fasisztának nevezték a zsidó származású rendezőt, 

ahogy nem sokkal később magyar szellemi testvéreik a Spions ugyancsak Mózes 

5  Robert Ardrey: African Genesis (Macmillan Pub Co., 1961)
6  Robert Ardrey: The Social Contract (Atheneum, 1970)
7  Arthur Koestler: The Ghost in the Machine (Penguin Group, 1967)
8  Arthur Koestler: Sonnenfinsternis (Darkness at Noon — az eredetileg német nyelven írt könyvet 
Daphne Hardy fordította angolra, de először francia fordításban, Le Zero et l’Infini címmel, Párizsban 
publikálta az író, 1940-ben.) 

Alex és bandája A mechanikus narancs című filmben

Berg és bandája A császár üzenete című filmben / Balról jobbra: Papp Tamás, a Molnár Gergely  
kódnevű kém, Breznyik (Berg) Péter és Puskás István, operatőr: Dobos Gábor
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népéből született frontemberét, az akkor már az 

Anton Ello kódnevet használó kémet is csípőből 

lefasisztázták.

Beszélgetéseink során gyakran felmerült a 

magyar származású angol film- és televíziós 

rendező, az 1937-ben született Peter Medak 

A felső tízezer (The Ruling Class) című, ugyan-

csak 1972-ben bemutatott, Kubrick munkájához 

hasonló problematikával foglalkozó, hasonló 

dramaturgiai elemeket használó, a punk élet-

érzést szintén megjósoló, a hippi álmokkal 

Kubrickhoz hasonló tisztánlátással leszámoló 

filmje is. A filmet nem sokkal A császár üze-

nete forgatása előtt mutatták be a budapesti 

Bástya moziban, a Molnár Gergely kódnevű 

kémmel többször megnéztük. A Jézus Krisztus-

ból Hasfelmetsző Jackké változó főszereplőt 

alakító Peter O’Toole játéka9, tánc- és énekmű-

vészete mindkettőnknek nagyon tetszett,  

9  http://www.youtube.com/watch?v=LC-1X0MaWQE

a velünk ellentétben mindenféle stilizálást, a show-business összes elemét, 

bármiféle arisztokratikus kifinomultságot vehemensen elutasító, a rock’n’roll és 

annak mutációinak esztétikája, humora által haláláig meg nem érintett Halász 

Péter ellenérzéseit, gúnyos megjegyzéseit kiváltva. A Molnár Gergely kód-

nevű kém frizurája, maszkja a magát a film első részében Krisztusnak képzelő 

arisztokratát alakító Peter O’Toole erős hatását mutatja A császár üzenetében. 

Medak filmjében a férjét Jézus-tripjéből kigyógyítani vágyó feleség pszichiátert 

(Dr. Herder — Michael Byant alakításában) kér fel a terápia levezetésére. Hogy 

a Krisztusságában biztos arisztokrata páciens illúzióit szétrombolja, a pszichi-

áter szembesíti őt a magát Az Elektromos Messiásnak (The Electric Messiah) 

nevező, a Jules Verne könyvek illusztrációira emlékeztető proto-punk elmebe-

teggel (McKyle — Nigel Green felejthetetlen alakításában), aki, atyaisteni erejét 

bizonyítandó, a konnektorba dugja ujjait, hogy feltöltődjön elektromossággal. 

„5 ezer volt! 10 ezer volt! 100 000 volt!”, kiabálja, miközben óriási szikrák pat-

tannak ki ujjaiból. Ez a jelenet10 inspirálta a Spions-projekt elindítását közvet-

lenül megelőző Donauer Video Familie Without Video & Friends nevű rock’n’roll 

színházunk 1977. november 14-én, a Belvárosi Ifjúsági Ház és Tanuszodában, 

a Natura Humanae sorozatunk első részeként bemutatott THE MAD; THE 

MADNESS; „The Medium is the Message” (Marshall McLuhan) című előadásunk11 

egyik epizódját. Ezt a fajta elemelt punk humort próbáltam becsempészni  

A császár üzenetébe is, de nem illett a főszereplő, társalkotó Breznyik (Berg) 

Péter hipernaturalista stílusához, nagyon budapesti humorérzékéhez. McKyle, 

az Elektromos Messiás negyedszázaddal később újra felbukkant a Spions 

frontembere DJ Helmut Spiel! kódnevű avatárjában, persze akkor már, a párizsi 

tanulmányoknak köszönhetően az alkimista Saint-Germain gróf12 halhatatlan 

szellemével egyesülve.

Beszélgetéseink hatására jutottam arra az elhatározásra, hogy nem lesznek dialó-

gusok a filmben. Titokban, nehogy a készülő film minden aspektusát kontrollálni 

próbáló társalkotó, Breznyik (Berg) Péter megtudja, írtam ugyan néhány oldalnyi, 

meglehetősen vicces, a szereplők szájába adandó szöveget, de a Molnár Gergely 

kódnevű kém, bár jókat nevetett párbeszédeimen, meggyőzött szükségtelensé-

gükről. „Kafka szövegébe tilos beleírni.”, mondta. „A Biblia szövegét se egészíte-

néd ki, ha mondjuk Káinról és Ábelről készítenél filmet.” 

10  A jelenet néhány részlete, sajnos az eredeti dialógus nélkül, David Bowie és a Queen Under Pressure 
című számának kíséretében itt látható:
http://www.youtube.com/watch?v=LRCQ1afD9dY&feature=related
11  http://www.freewebs.com/wordcitizen15/donauer.htm
12  Saint-Germain gróf titokzatos figurája a 18. század közepén kezdett felbukkanni a memoárokban. 
Bár nimbusza tovább nőtt az elmúlt évszázadokban, valódi identitása mindmáig homályban maradt.  
A különböző források, köztük a kortárasak, Giacomo Casanova és Horace Walpole, valamint a későbbiek, 
Annie Besant, C. W. Leadbeater és Edgar Cayce visszaemlékezései, illetve Isabel Cooper-Oakley, Jean 
Overton-Fuller, Dr. Raymond Bernard, Manly Palmer Hall, Peter Krassa, Marie-Raymonde Delorme, 
Pierre Ceria és François Ethuin bibliográfiái tudósként, nyelvészként, udvaroncként, zeneszerzőként, 
alkimistaként, feltalálóként, kémként és sarlatánként emlegetik. Egyesek szerint II. Rákóczi Ferenc, 
Erdély fejedelme első házasságából származó, Lipót Lajos György József Antal nevű fia volt. Mások 
szerint Francis Bacon, I. Erzsébet angol királynő és Robert Dudley szerelem-gyermeke, az angol trón 
örököse, a Shakespeare-nek tulajdonított drámák valódi írója rejtőzködött a titokzatos világfi, Madame 
Pompadour barátjának álarca mögött. Olyan is akad, aki szerint ő az örökéletre ítélt Bolygó Zsidó, 
mások az ősi tudományok utolsó ismerőjének, az Élet Elixírje birtokosának tartják. A teozófusok, 
rózsakeresztesek és szabadkőművesek egyaránt Nagymesterüknek tekintik. A teozófusok az elsüllyedt 
Atlantisz főpapja, majd a Kr. e. 11. században élt Samuel zsidó bíró és főpap, a Kr. e. 7. században élt 
Hesiod görög költő, Plato, Szent József, Szt, Alban, az első brit keresztény mártír, a Kr. u. 5. században 
élt Proclus görög neo-platonista filozófus, Merlin, Artúr király udvari varázslója és Kolumbusz 
reinkarnációjának tartják. Hivatalos brit dokumentumok szerint egy bizonyos Pierre-Renault de 
Saint-Germain 1752-ben az indiai Chengalaput varázserővel rendelkező kormányzója volt. Egy másik 
dokumentum Robert-François Quesnay de St-Germainről, több titkos társaság tagjáról számol be. 
Saint-Germain grófjának tulajdonítják 18. század végén publikált A Legszentebb Trinosophia (La Très 
Sainte Trinosophie) és a Saint Germain grófja memoárjai (Mèmoirs, Comte Saint Germain — Chez 
Marc-Michel Rey kiadása, Amszterdam, 1799) című szövegeket. Guy Ballard egész könyvsorozatot 
szentelt a vele való beszélgetéseinek közzétételére. A Spions akkor már Gregor Davidow néven ismert 
frontembere és én 1980 januárjában, Brion Gysin beat-művész közvetítésével, Párizsban ismerkedtünk 
meg Chelsea Quinn Yarbro amerikai írónővel és tenyérjóssal, Saint-Germain grófjáról írt rémregények 
(Hôtel Transylvania; The Palace; Blood Games; Path of the Eclipse; Tempting Fate; The Saint-Germain 
Chronicles, stb.) különböző álnevek (Quinn Fawcett, Trystam Kith, Terry Nelson Bonner, T. C. F. Hopkins, 
Vanessa Pryor, stb.) alatt publikáló szerzőjével, aki megengedte, hogy betekintsünk páratlan 18. 
századi dokumentumgyűjteményébe, sőt, néhány Saint-Germain grófjának tulajdonított, titkosírással 
írt feljegyzésről másolatot is készíthettünk. Hónapokat töltöttem a szövegek desiffírozásával. 
Kettőről kiderült, hogy olasz ételreceptekről van szó, egy szöveg pornografikusnak bizonyult, Marquis 
de Sade szellemében, a többit nem sikerült megfejtenem. 1980 szeptemberében, néhány nappal 
Kanadába költözésem előtt átadtam a megfejtetlen szövegeket a Spions frontemberének. Két évvel 
később ő is Kanadába költözött, magával hozva az általa dekódolt, Saint-Germain grófja hatodik, 1684. 
május 1-én elért beavatási szintjének titkairól (örökélet, örök ifjúság, levitáció, időutazás, stb.) a 
szimbólumok nyelvén beszámoló szövegeket. 

A felső tízezer plakátja, a keresztről leugró Peter O’Toole-lal

McKyle, Az Elektromos Isten, Nigel Green megformálásában, 
A felső tízezer című filmben
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1A filmgyári munkások kiástak két latrinát is 

— egyet a nőknek, a másikat a férfiaknak — a 

dombok között, majd hazamentek. A latriná-

kat kevesen, csak a legmegátalkodottabb hippik 

használták a forgatás során, a közreműködők 

többsége a jeleneteik közötti szünetben inkább 

elsétált a közeli Verőce presszójába, ha szüksé-

gét érezte megszabadulni salakjától. A szőlőbir-

tokhoz tartozó apró présházban alakítottam ki a 

produkciós irodát. Percre pontosan kidolgoztam 

és a ház külső falára tűztem a jelenetek felvé-

telének sorrendjét, lehetővé téve a közreműkö-

dőknek, hogy beoszthassák idejüket. Egy nappal 

a felvételek elkezdődése előtt, fia társaságá-

ban megérkezett az egyik hírnökjelöltet és a 

kivégzőosztag vezetőjét alakító Eörsi István is, 

aki börtönemlékeivel nevettetett bennünket az 

esti tábortűz körül. Az úgynevezett „demokra-

tikus ellenzékhez” tartozó akkori barátaim közül 

egyedül ő nem vált elérhetetlenné, gőgössé a 

rendszerváltozás után. Mint magyar barátaim 

legtöbbje, ő is mindent jobban tudott és sze-

rette beszélgetőpartnereit kioktatni, de ezt leg-

alább szellemesen, öniróniával tette.

A forgatást megelőző éjszaka nem tudtam 

elaludni. Míg a többiek visszavonultak sátraikba, 

vagy hálózsákjaikba bújva szuszogtak, először 

a hamvadó tábortűz mellett ültem, a pislogó 

parazsat figyelve, majd sétálni indultam a dom-

bok között. Az 1970-es években még nem kel-

lett tartani a kóbor kutyafalkáktól13, szabadon, 

félelem nélkül, éjszaka is lehetett barangolni 

az országban, egyedül a rendőri igazoltatások 

jelenthettek problémát. Ahogy leértem a Duna 

partra egy alak lépett ki a sötétből. A Molnár 

Gergely kódnevű kém volt. „Te is úgy gondo-

lod, hogy mindez csak pótcselekvés?”, mondta. 

„Nem lenne ideje végre felhagyni a művészi 

locsogással és alakítani egy zenekart?” Akkor 

még nem éreztem időszerűnek a zenekar alapí-

tást. Azt hittem, van még keresni valóm az  

elit kultúrában.

Folytatása következik.

13  A vonatkozó statisztikák szerint többszázezer kutya él 
vadon, a települések környékén és az erdőkben falkákba 
verődve a 21. századi, a Mad Max filmek világára emlékeztető 
Magyarországon. Szinte naponta olvasni kutyák által 
megtámadott, gyakran megölt, szétmarcangolt emberekről 
a sajtóban. Engem az 1990-es években többször támadtak 
meg vidéki, éjszakai sétáim során kóbor, vagy szabadon 
eresztett kutyák. Meglepő módon, ha angol nyelven 
kiáltottam rájuk, minden esetben visszakoztak. Legutóbb 
Szigetszentmiklós határában történt hasonló eset, ahogy 
Allan McIntosh kanadai fotóművész barátommal sétáltam 
röviddel éjfél után, közös indonéziai emlékeinkről beszélget-
ve. Két villogó szemű szörnyeteg rontott ránk hörögve a 
sötétből. „Shut up your dirty bastards!” (Hallgassatok, 
mocskos fattyak!), ordítottam rájuk, mire fejüket lehajtva, 
farkukat hátsó lábaik közé csapva, morogva visszahátráltak a 
közelben italozó gazdájukhoz. „Miért nem fogja vissza a 
kutyáit?”, vontam kérdőre az embert. „Mit keres maga itt?”, 
ordította vissza. „Csak sétálunk a barátommal.”, válaszoltam. 

„Mit képzel, hol van? Itt nem szoktunk éjszaka lófrálni!”, 
kiabált a kutyatulajdonos. „You need a gun in this country.” 
(Szükséged van fegyverre ebben az országban.), mondta 
Allan csendesen.
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