
3 9

N a j m á n y i  L á s z l ó

S P I O N S
Ö t venötödik  rész

Awop Bop A Loo Bop A Lop Bam Boom

„Nézd: van a boszorkánykonyha üstje. Ebbe bele vannak dobálva a kígyók, békák, 
mérgek, s le van födve egy nagy födővel. Ez annak a képe, hogy össze voltunk 
zsúfolva az állítólagos, utópikus és torz proletárdiktatúra födele alatt. És amikor az 
1989-es puccs leemelte ezt az üstfödőt (...) akkor a kígyók, békák szerteugráltak 
az üstből. Ellentétben álltak egymással, de a militarista-merkantilista elnyomás 
egymás mellé préselt mindenkit, s így a 83 százalék képimádó művész egy fedél 
alatt sínylődött a 17 százalék képromboló nem-művészet-művésszel is.”1

St. Auby Tamás

2015. június 29. hétfő. Ébredés kb. 3 órás alvás után, délelőtt 11-kor. A Bolygó 
Zsidóról, Ahasvérusról (Butadeus, az arabok Szamirir vagy Zerib néven ismerik) 
álmodtam. Az új Vasfüggöny leereszkedése előtt illegálisan kelt át a déli határon. 
Elfogták és a basahalmi menekülttáborba zárták. Láttam, ahogy Gideon, Simeon 
sofárját megfújva próbálta a Negev forró homokjába szúrt pásztorbotját (sebet, 
latinul baculus) kivirágoztatni. És láttam, ahogy Dátánt és Avirámot, Eliáv Reuvén 
fiait, házaikkal, sátraikkal és minden javukkal együtt, egész Izráel közepette elnyelte 
a talpuk alatt megnyíló föld.2 
Szellőztetés: felhős ég, melegedés, a hétvégén visszatér a kánikula. Danubeai bun-
keremben nyaranta gyakran 50 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, megnehezítve a 
kémkedést. És elszaporodnak a pókok, hogy legyen kikkel identifikálnom magam. 
2 dl csapvíz, torna, kávé, cigaretta. A tegnapi naplójegyzet kiegészítése, lezárása, 
a mai elkezdése. Tegnapi konklúzió: jóformán minden – a pálinka, a tokaszalonna 
és a velős pacal kivételek – többe kerül itt, a kényszermunka és éhbérek földjén, a 
politika proletárdiktatúrájában, mint a Szabad Világban, ahol a jövedelmek sokkal 
magasabbak. Mivel a TNPU szuperintendánsa még a múlt században megkeresz-
telte a Sátánt,3 ez az áldatlan állapot nem lehet a Bukott Angyal műve. A SPIONS4 
az Utolsó Ítéletet követeli! Azonnal!
Levélszemét kitakarítása a postafiókokból. A szétrohadó test kényszeres aktivi-
tása: matatás, piszmogás, zabálás, céltalan bóklászás a Neten, lázálmokba forduló 
alváskísérletek egész nap. Este 10 körül tértem magamhoz a gravitáció-túlten-
gés okozta kábulatból. Meditáció az erkélyen. Odalent adócsalók száguldoztak 
luxuskocsijaikban, Harley Davidsonjaikon. Zselészerűvé lazult fiatalok vizelték 

1  Forrás: „Dolgozzanak a Szent Automaták!” – St.Auby Tamás, a TNPU szuperintendánsa – Kovácsy Tibor 
interjúja St. Auby Tamással, Magyar Narancs, 2009/51. (12. 17.)
2  5. Mózes 11:6
3  Forrás: St. Turba Tamás: „Az mégiscsak felháborító, hogy nincs testőröm” – Pszeudo-interjú a 70 éves 
Pauer Gyula festőművésszel – Magyar Narancs, 2011/50. (12. 15.) 
http://magyarnarancs.hu/kepzomuveszet/az-megiscsak-felhaborito-hogy-nincs-testorom-77927
4  http://spions.webs.com/

kurjongatva a házfalat. A szerencsétlen sorsú szi-
geten négynegyedes technodöngöléssel tartot-
ták ébren a madarakat és a környék nyugdíjasait. 
Láttam a parkoló autók gumicsöveit és kábe-
leit szétrágó kedves menyétcsaládot. A bará-
taim, intettem nekik. Az autópályán túl sötéten 
hullámzott a Styx. Vitte a tengerbe a vén kon-
tinens belevizelt fogamzásgátlóinak maradékát, 
kokain- és ópiumszármazékokat. Láttam már fel-
emelt karú vízihullát is tovaúszni itt. Nem, nem 
készítettem vele selfie-t, de valaki más biztosan.
Irgalmatlan telihold – vagy valami, ami annak 
látszik – a lélekgyilkos város felett. „Üres, mint 
a zsebem.” Videokommunikáció a SPIONS 
most Charlotte Bonaparte fedőnéven a kana-
dai Montrealban kémkedő frontemberével.  

„A szerelem féltékenységhez, birtoklási vágyhoz 
és más szörnyű neurózisokhoz vezet. A legret-
tenetesebb találmány”, mondta tánca előidézte 
transzban. „Lehetetlen harcolni ellene, úgyhogy 
csak megadom magam a szerelem démonának, 
mint mindenki. (...) Kivégeztették Kadhafit, pedig 
olyan szórakoztató volt. Megölették, hogy fel-
szabadítsák a népet. És most a nép egymást 
gyilkolja.”5

Arab tavasz: elindult a menekültáradat Európa 
felé.6 Aki terroristák elől menekül, az felesé-
gével és apró gyermekeivel együtt terrorista. 
Ráadásul gyógyíthatatlan betegségek hordo-
zója. Robbantani és meggazdagodni jön, betegen, 
több ezer kilométert gyalogolva Európába. Vagy 
eleve gazdag – Basahalom volt polgármestere, 
a prominens szerint megengedhetnék maguk-
nak, hogy repülőn jöjjenek, akkor megkapnák a 
menedékjogot. Hogyan tudnának például a szí-
riai kormány és az ISIS terroristák által üldözöt-
tek eljutni a damaszkuszi repülőtérre? Engednék 
őket üldözőik repülőre szállni? JE SUIS RÉFUGIÉ! 
Életformám: menekülök. Menekülve kémkedek. 

*

Menekülés időgépen a végtelenített 1984-ből 
vissza a kedves, szelíd, békés és nyugodt 1979 
tavaszába, a bolsevik diktatúra andalítóan láb-
szagú alkonyába, amikor Zoroaster tanításait 
tanulmányozva, a megélhetési látványtervezés 
szüneteiben szép lányokat fotografálva, kundalini 
meditációs gyakorlatokat végeztem a semmi 
sötét gyomrában, hogy kiirtsam magamból a múl-
tat, benne a szerelem szeretetgyilkos démonát, 
és felkészüljek a visszatérésre Párizsba. Üzenet 
a SPIONS akkor már Gregor Davidow néven ott 
kémkedő frontemberétől: „Hozz pénzt! Sokat!”
Tudtam, hogy a frontember alkatilag képtelen a 
pénzkeresésre, az ő életfeladata a világuralom 
megszerzése. Nekem sem a tőkefelhalmozás 

5  G.I.N.A./Spiel!: Total Madness Series: WORKSHIPS CXXVI
https://www.youtube.com/watch?v=0SdUrwwK8KA
6  Minden menekültet be kell engedni, ha megígéri: nem vág-
ja el lánya torkát, ha az burkáját ledobva csobban a Fertő tóba.
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a fő erősségem (a történelmi geometria területén vagyok igazán otthonos),  
de a SPIONS életben tartása érdekében vállalnom kellett a feladatot. Amim még 
volt – magnetofonok, hangfalak, mikrofonok, elektronikus berendezések, fény-
képezőgép, fotó-labor –, pénzé tettem. Eladtam sokat látott, rozzant Zsigulimat 
is. Lemezjátszómat és a SPIONS első lemezét7 Dixinek adtam. Minden szir-
szart elvállaltam. Terveztem látványt a Vígszínháznak, Népszínháznak, a Honvéd 
Művészegyüttesnek, Szolnokra, Győrbe, Kecskemétre, televíziónak, MAFILM-nek, 
bugyuta gyerekdarabokhoz, és elitista giccsekhez. Ismeretterjesztő előadásokat 
tartottam színháztörténetről, történelmi eseményekről, irodalomról, képzőművé-
szetről, elektronikus zenéről, kísérleti filmekről, ipartörténetről stb., hajnalonként 
hosszú futásokra indultam Zuglóban, hogy fizikailag felkészítsem magam Párizsra. 

*

A modern popzene a rock’n’rollal kezdődött az 1950-es évek közepén. A rock’n’roll 
alapvetően két hagyomány keverékeként született – a negro rhythm’n’blues 
vegyült a romantikus fehér bájolgással, színes ütem a fehér érzelgősséggel.  
Az agresszió, a nyílt szexualitás, a hangerő és az erős, egyszerű, elemi ritmus volt 
az új benne. Az erősítés miatt nagyobb és hangosabb volt az összes korábbi zené-
nél. Az új műfajt az elektromos gitárok tették popzenévé. Persze az elektromos 
gitárok önmagukban nem voltak újak, évek óta használta őket a jazz és az R&B, 

7  SPIONS: Russian Way of Life/Total Czecho-Slovakia (Single, Paris, Barclay, 1979)

és fehér sikerszámokban – például a hangszer 
egyik kifejlesztője, Les Paul (1915–2009) műve-
iben – is megszólaltak, de sohasem használták 
teljes zenék alapjául őket. Goromba, erős, vég-
telenül hangos (a rock’n’roll mindenekelőtt hang-
zás) – az elektromos gitárok űrkorszaki szörnyek 
hangfegyvereinek tűntek, és azonnal eltörölték 
az összes korábbi udvariaskodást. Leállították a 
morfondírozást, gyomron és ágyékon ragadták 
áldozataikat.
A harmincas évektől kezdve a pre-pop leragadt 
a palota-korszakban – a big bandek aranykora, 
amikor minden puha, meleg, szentimentá-
lis, minden színlelés és szemfényvesztés volt.  
A showbusiness klisé-törvényei szerint a nehéz 
időkben a szórakozás, szórakoztatás nyálasan 
érzelgőssé válik. Nehéz idők követték egymást 
a swing-korszakban. A tízmilliókat nincstele-
nekké nyomorító (igaz, a jazz műfaját felvirágoz-
tató) világgazdasági válság (Great Depression), 
aztán a forró-, majd hidegháború. Belevarrva 
egyre zsugorodó életükbe az emberek kétség-
beesetten szorították egymást a tánctermek 
sötétjében. Biztatásra és biztonságra vágytak. 
Csak a valóságot kizárva tudták jól érezni magu-
kat. Dalok a holdfényről, csillagporról, rózsákról 
és vérző szívekről – magyarra fordítva: „el nem 
csókolt csókok”, „hamvadó cigarettavég”, „min-
den asszony életében van egy pillanat”, Fényes 
Szabolcs, Karády Katalin, Jávor Pál, Gózon Gyula, 
Tolnay Klári, Ákos Stefi, Hollós Ilona, Vámosi 
János, Záray Márta és társaik8 – teherautószámra. 
A nagyzenekarok pingvin-kosztümöket viselő 
zenészei egyenes sorokban, fegyelmezetten 
ültek. Amikor szólóztak, felálltak, majd trillájuk 
befejeztével visszaültek. Az édesen melodizáló 
énekesek haját zsíros, olajos, illatosított kenőcs 
(brillantin) tapasztotta fejbőrükre. A harmonizáló, 
lágyan ringatózó kórusokból simogató hangfel-
hőkként lebegett elő az oo-wah és a doo-wah, 
és mindenki táncolt. Az élmény meleg és kényel-
mes volt, mint egy pelyhes paplan.
Néha, nagyon ritkán a palota-korszak előho-
zott valami szokatlan, különös frissességet, 
mint Fred Astaire (1899–1987) filmjei, vagy Frank 
Sinatra (1915–1998) belső erőt, valódi keménysé-
get, vagányságot sugárzó kiállása, de a produk-
tumok többsége egyszerűen csak nagyon rossz 
volt, állott, pállott, kiszámítható, unalmas. A kor-
szak legkellemetlenebb jellemzője a lassúsága, 
változatlansága volt. A legtöbb új táncstílus éve-
kig, akár tíz éven át is tartott. A háború alatt min-
den lefagyott, a big bandek ugyanazt játszották.  

8  A sírva vígadó néplélek orientációinak megfelelően az első 
világháború utáni magyar könnyűzene forrásai a német, francia, 
olasz dalok, a lokálok, revüszínpadok, kabarék kupléi, és a ci-
gányzeneként, magyar nótákként ismert népies műdalok voltak, 
néha halvány swinges árnyalatokkal álvagányítva. A két háború 
közötti könnyűzene stílusa töretlenül uralkodott a bolsevista 
diktatúra első évtizedeiben is, mivel a pártállam korosodó ve-
zetői ifjúkoruk zenei ízlését erőltették az új nemzedékekre, 
egészen a hatvanas évekig, amikor megjelentek az angolszász 
rock inspirálta első „beat-zenekarok”.

Dixi – The End of 
the Line © Fotó: 
Najmányi László, 
1979, a művész 
archívumából
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Az 1950-es évek elejére a szórakoztatóipar gyárai 
már ugyanazt a terméket gyártották.
A zeneipart mindvégig középkorú üzletemberek 
irányították, akiket, mivel jól kerestek, semmiféle 
változtatás nem érdekelt. Néha felcseréltek pár 
részletet, megálmodtak valami apró újdonság-
trükköt, cuki kis komédiát, bedobtak egy-egy 
új, bárgyún csipogó kebelcsodát. Aztán hagy-
ták termelni a futószalagot. Csak azért tudtak így 
túlélni, mert senki sem ajánlott alternatívát.
Az 1950-es évek elejéig nem volt teenager-zene, 
semmi, amivel a fiatalok azonosulni tudtak volna. 
A színpadokon, lemezeken, rádióműsorokban 
többnyire harmincas éveikben járó alkalmazot-
tak énekeltek. A fiataloknak ugyanazok a nyá-
las dalok jutottak, amelyeket szüleik szerettek. 
Hirtelen kipattant a semmiből egy nyilvánvalóan, 
büszkén, öntudatosan meleg (Tutti Frutti), villogó 
szemű, villogó fogsorú, kifestett arcú, arany-
laméba öltözött fekete, és elkiáltotta magát: 

„Awop Bop A Loo Bop A Lop Bam Boom”, aztán 
püfölni kezdte a zongorát. Ezzel a bejelentéssel 
új korszak indult, a szellem új birodalma született. 
Az új korszakot az életerő elementáris kitörésé-
vel elindító illetőt Little Richardnak hívták. Ő lett 
a rock’n’roll első királynője. Elvis királlyal kötött 
frigyéből rock-mutánsok generációi születtek és 
benépesítették az egykedvűen pörgő planétát.
Az írországi születésű (Londonderry, 1946) Nik 
Cohnt, az Awopbopaloobop Alopbamboom9 
című rocktörténeti alapmű szerzőjét a kate-
gorizálás, rangsorolás, versenyeztetés hívei a 
rock-újságírás atyjának tartják. Miután ifjúságát 
szülővárosa lemezboltjában töltötte, az 1960-
as évek elején Londonba költözve a nagymúltú 
The Observer 10 engedte elindítani The Brief 
(Az eligazítás) című, a rock zenével foglalkozó, 
műfajteremtő rovatát. Amerikába költözve 
rávette Clay Ferkert, a The New York Times 
kulturális szekciójának szerkesztőjét, hogy 

9  Nik Cohn: Awopbopaloobop Alopbamboom (GB, Paladin 
Press, 1970). Az írás közben Beethoven A-moll vonósnégyesét 
teljes hangerővel hallgató, könyvét napi 10 órában, 49 nap alatt 
megalkotó szerző a rock’n’roll enigmatikus előadóinak – Elvis, 
Little Richard, Chuck Berry, James Brown, The Beatles, The 
Rolling Stones, Dylan, The Who stb. – bemutatásával ismerteti 
meg olvasóit a műfaj kialakulásával és felvirágozásával. Könyve 
Giorgio Vasari (1511–1574) A legkiválóbb festők, szobrászok és 
építészek élete Cimabue-től máig (Le Vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori, e architettori da Cimabue insino a’ tempi nostri) 
című, a 16. században publikált művének rock’n’roll verziója. Tele 
attitűddel, ravasz, csavaros, néha kegyetlen ítélkezéssel, fiata-
los cinizmussal és fájó szeretettel. Valószínűleg Cohn messia-
nisztikus rock sztárról 1967-ben írt regénye (I Am Still the Gre-
atest Says Johnny Angelo) inspirálta David Bowie-t Ziggy 
Stardust figurájának megteremtésére. 1973-ban Guy Peelleaert 
belga művésszel (a vele való találkozásomról a SPIONS-eposz 
egyik későbbi fejezetében fogok írni) kollaborálva született 
meg a Rock Dreams című, a punk látványvilág kialakulásában 
komoly szerepet játszó képeskönyvük, tele botrányos, air-brush 
technikával készített rock-sztár tablókkal: SS egyenruhákba 
öltözött Rolling Stones tagok túlságosan fiatal, meztelen kislá-
nyok társaságában; Sam Cooke soul énekes gyilkosság áldoza-
taként motel szoba padlóján fekve; Brian Wilson, a Beach Boys 
bedilizett zsenije pianinó mögül kukucskál ki a Csendes Óceán 
felett lenyugvó nap fényében. A Rock Dreams lapjai a Stones 
Exile on Main Street albumának borítójával rivalizálva generá-
cióknak adott felületet a marihuána tisztításhoz.
10  Az újság korábbi szerzői közé tartozott George Orwell 
(1903–1950) is.

írhasson a disco – fekete, meleg, főleg a dél-brooklyni macsó olaszok által ked-
velt underground szubkultúra abban az időben – jelenségről. Cohn nem ismerte 
a disco szubkultúrát, nem volt meleg, soha sem járt Dél-Brooklynban, nem vol-
tak discókba járó olasz (dego) jampi ismerősei, sem disco zenét játszó fekete 
zenészbarátai. Az Európában már korábban a mainstreambe került (Eurodisco), 
az amerikai fehér nagyközönség által még nem ismert disco-zenét nem szerette, 
kedve sem volt a szcénával találkozni. Jellegzetes rock’n’roll gátlástalansággal 
fiktív beszámolót írt tehát, amelynek karaktereit régi angliai hipster ismerőseiről 
mintázta. Nagy szenzációt kiváltó, Tribal Rites of the New Saturday Night (Az új 
szombat éjszaka törzsi rítusai) című „tudósítása” 1976. június 7-én jelent meg a 
világ legnagyobb példányszámú napilapjában. Fiktív riportja alapján, a Cream és 
a Bee Gees menedzsere, Robert Stigwood rendezésében, John Travolta fősze-
replésével, a Bee Gees zenéjével készült a disco-őrületet a világra szabadító, 
1977 decemberében, a New York-i Grauman’s Chinese Theater-ben bemutatott 
Saturday Night Fever (Szombatesti láz) című film. A hamisító Nik Cohn mérhe-
tetlenül meggazdagodott, a földlakók pedig Pápua Új-Guineától Tűzföldig szub-
basszusos, katonás ritmusokra kezdtek döngölni. Vallások mindig, kultúrtörténeti 
irányzatok többnyire félreértésekből, szándékos, vagy akaratlan hamisításokból 
születnek. Ez történt a disco-korszak kirobbanása tanulságos esetében is.11

1979 tavaszán, a Szabad Világhoz képest a szokásos több éves késéssel 
Budapesten is beköszöntött a disco-korszak. A helyi hipsterek, akiknek a punk 
túl kemény és intellektuális volt, a punkkal együtt indult reggae, a „királyok zenéje” 
pedig az itt még nyomokban is alig létező emberi méltóságtudatra apellált, ráadá-
sul nyugodt lüktetésével nem tudott mit kezdeni a disznózsíron és büdös pálin-
kán élő, kurjongatva csűrdöngölő lokális kultúra, nos a helyi hipsterek gyorsan 
eltravoltásodtak. A körömgombát büszkén a nyilvánosság elé táró, koszos, büdös 
lábakra húzott saruk, és a tokaszalonna, pálinkás butykos és bugylibicska hordo-
zását megkönnyítő tarisznyák ugyan maradtak, némelyeknél a lajbi is, de megje-
lentek a széles gallérú, köldökig nyitott fehér vagy virágmintás polyester ingek, 
a szőrös mellkasokon az arany-, pontosabban aranyozott láncokra függesztett 
medallionok, a vaskos, piros, vagy fekete kövekkel ellátott arany-, pontosabban 
aranyozott gyűrűk, karperecek, a pomádézott hajkoronák.
Mindenütt az Abba, Boney M., Village People, Giorgio Moroder, Donna Summer, 
KC and the Sunshine Band, Jackson-család, Chic, Bee Gees és más disco-
énekesek és formációk termékei bömböltek, örökre elfojtva a gondolkodó ember 
zenéinek itt egyébként is alig suttogó hangjait. Mamma Mia12, Money Money 
Money13, Y.M.C.A.14, Dschinghis Khan15, Rasputin16, Dance, Dance, Dance17 – nem 
adatott előlük menekülés. Az igényesebb disco-zenékre – például az Eno utáni 
Roxy Music és a Blondie számaira – nem volt fogékony a közeg, ahogy az általam 
oly jól ismert párizsi disco-clubok elegáns dekadenciája is taszította a játszani 
nem szerető, ezért nem is tudó helyi érzékenységet. A Szabad Világban népszerű 
disco-táncok – „Bump”, „Penguin”, „Boogaloo”, „Watergate”, „Robot”, „The Hustle” 
stb. – csak csűrdöngölősítve, idétlen, szervesületlen töredékekben jöttek át.18

A mindenható ősbolsevik zene-cenzor, Erdős Péter (1925–1990), aki saját bevallása 
szerint nem szerette a fiatalok zenéjét és önmagát, jó okkal, diabolikus szemé-
lyiségnek tartotta, volt annyira dörzsölt, hogy már korábban, 1977-ben, az ABBA 
mintájára összegrundolta szőke szeretőjének a Neoton Familia (külföldi fogyasz-
tásra: Newton Family) disco-zenekart, amelyet a diktatúra minden rendelkezé-
sére bocsátott eszközével addig promotált, amíg már az alsóbugaci vasútállomás 

11  A disco-korszak indulásának más vonatkozásait a SPIONS-eposz Harmincnyolcadik, Poszt-bábeli 
naplóírás, a divat divatja és a cut-up módszer című fejezetében ismertettem.
12  ABBA: Mamma Mia – dal az együttes ABBA című albumáról (Polar/Epic/Atlantic, 1975)
13  ABBA: Money, Money, Money – dal az együttes Arrival című albumáról (Polar Music, 1976)
14  Village People: Y.M.C.A. – dal az együttes Cruisin’ című albumáról (Casablanca Records, 1978)
15  Dschinghis Khan: Dschinghis Khan – dal az együttes Dschinghis Khan című albumáról (Jupiter Records, 
1979)
16  Boney M.: Rasputin (Laß mich gehen) – dal az együttes Nightflight to Venus című albumáról (Atlantic/
Sire Records/Hansa Records, 1978)
17  Chic: Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) – dal az együttes CHIC című albumáról 
(Atlantic/Wounded Bird Records, 1977)
18  A disco-korszak Amerikájában sok éjszakai klub rendezett disco-tánc versenyeket, és szakképzett 
instruktorok vezetésével délutánonként, nyitás előtt ingyenes tánc-kurzusokat tartottak. A disco-tánc 
oktatás úttörője a San Francisco-i Karen Lustgarten volt. A táncstílusokat definiáló The Complete Guide 
to Disco Dancing (Warner Books, 1978) című könyve 13 hétig volt a The New York Times bestseller listáján. 
A sok millió példányban eladott könyvet németre, franciára és kínaira is lefordították.



4 2

2
0

1
5

/
7

_
8budijának egyetlen csapjából is a Sandokan19 folyt. Ezüst disco-csizmák, arany-

lamé melltartók és bugyik, NDK-s bajszok és sérók, magyaros tokák és pocakok, 
koncertek és lemezek Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, a Fidzsi- és Fülöp-
szigeteken, Spanyolországban, Dél-Amerikában, az NSZK-ban, Dániában és 
Olaszországban.
Az első fővárosi disco-klub, a budai SAROKHÁZ (XII. kerület, Nagyenyed utca 
15.) volt. Lediscósodott a Citadella étterme is, ahová pár évvel korábban a Kex 
koncertjei miatt jártam. Éjszakánként látszott a színes reflektorok villogása a hegy 
tetején, a basszus a Lánchídig hallatszott. A szegény Dunát disco-hajók szennyez-
ték gázolajjal. A leglepukkantabb falusi kocsmák hátsó szobáiban, pincéjében is 
disco clubok nyíltak. A ZDF (Disco) és az ARD (Musikladen) nyugatnémet tévé-
csatornák disco-műsorait a Magyar Televízió is átvette, a ’Musikladen’ Nemzetközi 
Diszkó néven futott. A hetvenes évek közepétől engedélyezett butikok átáll-
tak a nyugatról becsempészett vagy helyben barkácsolt disco-uniformisok 
árusítására. Maszek cipészek combközépig érő ezüst és arany disco-csizmák 
manufakturálásába fogtak. A fodrászok nyugatnémet magazinok képeiről kop-
pintották a disco-frizurákat. Divatba jött az erős smink, vastag szemkihúzás, csil-
lámpor a szemhéjakon és pattanásos pofikon, szétnyílva fogászati katasztrófákat 
feltáró kék és arany ajkak, műkörmök a mancsok vaskos, tömpe, mocskos ujjain. 
A Szabad Világban népszerű disco-drogok – kokain (blow), amyl nitrát (poppers) 
és Quaalude tabletták – helyett borkóla, kisfröccs, pálinka és hamisított unicum. 
A disco-zenével együtt, ugyancsak megkésve átjutott a Vasfüggönyön a szexuá-
lis forradalom is. A lapostetvek elszaporodásával párhuzamosan járványszerűen 
terjedtek a legkülönbözőbb nemi betegségek és a herpesz. Nemcsak az alsó 
néprétegekben, hanem az öntudatlan elit konspiráló köreiben is. 
A Népköztársaság útja (Andrássy út) 60. patinás, Feszty Adolf (1846–1900) tervei 
alapján, 1880-ban épült, ma a Terror Háza Múzeumnak otthont adó épületének20 

19  Neoton Família: Sandokan – dal az együttes Neoton Disco című albumáról (Pepita, 1978)
20  A háromemeletes, neoreneszánsz polgári lakóház eredetileg Perlmutter Izsák (1866–1932) festőművész 
tulajdona volt. Halála után a Magyar Zsidó Múzeum és a Budapesti Zsidó Hitközség pesti jogelődje, a Pesti Iz-
raelita Hitközség örökölte az épületet, de a haszonélvezeti jog Perlmutter özvegyét és leányát illette meg.  
A magyar nemzetiszocialista mozgalom Szálasi-féle szárnya 1937-ben tőlük bérelt helyiségeket a házban. Bár 
1938. február 21-én a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot betiltották, és vezetőjét, Szálasi Ferencet (1897–1946) 
1938. július 6-án bebörtönözték, a nyilasok zavartalanul tarthatták gyűléseiket az Andrássy úti épületben, amely 
1940-ben, Szálasi szabadulása után, Hűség Háza néven lett főhadiszállásuk. Az 1944. november 4-én hatalomra 
jutott nyilasok akkor már begyűjtőhelyként és börtönként működtették a ház pincéjét, ahol az elfogottakat kí-
nozták. Az épület 1945-ben került az újonnan alakult államvédelmi hatóság birtokába. A szomszédos, ugyancsak 
az Ávó tulajdonába került házak pincéivel összekötött földalatti labirintusban raboskodott évekig Mindszenty 
József (1892–1975) bíboros. Számos kegyvesztett bolsevista vezetőt, köztük az az 1951 májusában letartóztatott, 
1952 decemberében életfogytiglani börtönre ítélt Kádár Jánost (1912–1989) is itt kínozták elvtársai (1954 júliu-
sában szabadult). A náci és a kommunista diktatúra éveiben 3500 embert öltek meg az épületben.

pincéjébe, ahol először a nyilasok, aztán az 
Ávó működtetett kínzókamrákat, a Belügy-
minisztérium disco-klubját telepítették. A véráz-
tatta falakat belambériázták, színes reflektorok, 
apró, de forgó tükörgömb, cellából átalakított 
büfé. Alapszervi KISZ-titkárok és buja titkárnők, 
ifjú tartótisztek, értékes társadalmi kapcsola-
tokként regisztrált besúgók, és a „demokrati-
kus ellenzék” egyes, rokoni kapcsolatok révén a 
BM-hez, vagy annak fiókintézményeihez kötődő 
tagjai ropták politikailag megbízhatónak minősí-
tett lemezlovasok21 mixeire. Az őrzés-védésről az 
egykori körömtépésekről, here-kalapácsolások-
ról, veseleverésekről, elektromos kezelésekről, 
sóval etetésekről, szemkitolásokról, izzó vasak-
kal égetésekről, agyonverésekről nosztalgiázó, 
elpotrohosodott, nikkelfogú, barnazoknis, bar-
naszandálos, régi ávós elvtársak gondoskodtak.

*

A magát rendszernek hazudó, vesztét érző ren-
detlenség előhúzta a nacionalista kártyát. Tudták, 
hogy parasztlázadástól nem kell félniük (a föld-
művesek nagy része a „háztáji gazdaság” engedé-
lyezése következtében elég jól élt), hanem – mint 
1848-ban, vagy 1956-ban – most is a városok 
jelentenek veszélyt a diktatúrára, ezért a városi 
kultúra – benne a nehezen tűrt rockerek – támo-
gatása helyett a sohanemvolt falusi idill iránti 
nosztalgiát igyekeztek feléleszteni. Ezért a „népi” 
írókat, álnaív „népművészetet” és a rózsadombi 
agyak szülte táncházmozgalmat támogatták. Aki 
nem a discókban, az a táncházakban csűrdön-
gölt. Ahogy Szent Tamás utólag olyan pontosan 
megjósolta, „az állítólagos, utópikus és torz pro-
letárdiktatúra üstjének födele” kezdett felemel-
kedni, az üstből kiugráltak a kényszerűségből 
együtt fövő képimádók és képrombolók, akik 
talajt fogva tovább szeparálódtak „urbánusokra” 
és „népiesekre”. A közöttük kialakult konfliktus fő 
oka az volt, hogy az „urbánusok” bolsevista kötő-
désű elitje osztotta a Soros-pénzeket.

*

21  A DJ-k közül többen – például a közkedvelt Cintula (Ke-
resztes Tibor, fedőneve „Kurucz Tibor”) a magyar disco műfaj 
alapító lemezlovasa (őt hazafias alapon, 1966-ban szervezte be 
ifjúságvédelmi vonalra tartótisztje, Bándi Ferenc rendőr had-
nagy), és a „Dejkó” fedőnéven szorgalmasan jelentő Arató 
András – besúgókként is munkálkodtak, gyakran egymásról is 
informálva az infomán illetékeseket. A magyar zenei szcénát 
több mint 60 ügynök figyelte, a beszervezett lemezlovasok 
mellett ismert, népszerű zenészek, például Som Lajos (a Tűz-
kerék, Neoton, Taurus, Piramis, Senator együttesek basszusgi-
tárosa); a Liszt Ferenc díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével kitüntetett Vikidál Gyula (fedőneve „Dalos”, 
a Gemler, Pop, Recorder, Gesarol, Pannónia, P. Mobil, Dinamit, 
P. Box, MHV, Boxer, Mobilmánia énekese, az István, a király című 
nemzeti giccs-rock opera 1983-as bemutatóján ő alakította 
Koppány vezért); Fogarasi János (fedőneve „Gara”, a Syrius és 
a Metró együttesek tagja, egyik első jelentését saját feleségé-
ről, Fábri Éva énekesnőről adta); Elekes Zoltán (fedőneve „Papp 
Ferenc”, a Sámson, majd a Metró zenekar tagja); Gerdesits Fe-
renc (fedőneve „Tompa”, a Sámson és a Non Stop együttesek 
tagja, később operaénekes), stb. – Forrás: Szőnyei Tamás: Nyil-
ván tartottak (Budapest, Tihany-Rév/Magyar Narancs, 2005)

Méhes Marietta és Eörsi Katalin | Kép a Some Girls sorozatból. © Fotó: Najmányi László, 1979, a művész 
archívumából
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1978 májusában „turista-útlevéllel” utaztam 
Párizsba. Turista útlevélért abban az időben 
háromévenként lehetett folyamodni. Tehát 

„látogató-útlevelet” kellett szereznem. Látogató-
útlevélhez nyugatról küldött, hitelesített „meghí-
vólevéllel” lehetett hozzájutni, amelynek küldője 
vállalta, hogy fedezi a meghívott költségeit. Egy 
Franciaországban élő barátom közreműködé-
sével a párizsi Pompidou Centertől kaptam 
meghívólevelet. A magyar videó-művészetet 
bemutató előadás-sorozat megtartására kértek 
fel. Mivel állami intézménytől érkezett a szabá-
lyos, lepecsételt meghívólevél, nem kellett hite-
lesíteni. Megkaptam a látogató-útlevelet. Abban 
különbözött a turista-útlevéltől, hogy birtokosa 
csak nagyon kevés valutát, ha jól emlékszem 70 
amerikai dollárnak megfelelő összeget igényel-
hetett. Így a megspórolt, illegálisan amerikai 
dollárra váltott pénzemet jól el kellett rejtenem, 
hogy Cerberus,22 a hatalom háromfejű kutyája ne 
találja meg a határnál. Jól elrejtettem.
Írásaimat, fotóimat, képzőművészeti munkáimat, 
dokumentumaimat nem vihettem magammal 
Párizsba. Nagy faládába zártam és megőrzésre 
Papp Tamás (1948–1986) barátomra bíztam őket. 
A ládát és annak tartalmát azóta sem láttam.23  
Az 1964 óta vezetett naplójegyzeteim egy részét 
francia ismerősök közvetítésével korábban már 
sikerült kicsempésznem. Másik részüket, ónozott 
bádogdobozba forrasztva titkos pilisi rejtekhe-
lyemen dugtam el.24 
Az elutazásomat megelőző este meglátogatott 
Hajas Tibor magyar király. Hajnalig beszélget-
tünk. Fémdobozos Churchill Morning szivart 
adott búcsúajándékul.25 Én gyermekkorom egyik 
kedvenc könyvével – Donászy Ferenc: Az arany 
szalamandra26 – ajándékoztam meg. Akkor lát-
tam utoljára.
Minden tulajdonomat tartalmazó két bőrönd-
del,27 vonattal indultam vissza Párizsba 1979. 
május 15-én, kedden reggel. Anyám kikísért a 
taxihoz. Tíz évvel később, New Yorkban talál-
koztam vele legközelebb.

Folytatása következik

22  A mélység az Alvilág kapuját őrző démona a görög mitoló-
giában az óriás Tüphón és a minden szörnyek – köztük a Promé-
theusz máját marcangoló keselyű – ősanyja, Kétó leánya, a félig 
nő, félig kígyó Ekhidna gyermeke.
23  Papp Tamás halála után hagyatéka gondozójának birtokába 
került a láda. A „rendszerváltás” után személyesen és közvetítők 
útján is kértem, hogy adja vissza munkáimat és dokumentuma-
imat, de nem adta. Halálomra várva privatizálta őket, remélve, 
hogy akkor majd fényezheti magát velük. Évtizedek óta ül poros 
odvában a ládán és vár.
24  A pilisi barlangba rejtett bádogdobozt, tartalmával együtt 
húsz év múlva megtaláltam.
25  A szivart megőriztem. 1991. november 2. mágikus éjszakáján 
szívtam el, amikor először érkeztem karib-tengeri szigetre.
26  Donászy Ferenc: Az arany szalamandra (Budapest, Athe-
naeum Irodalmi és Nyomdai RT, 1906)
27  A következő évtizedekben kilencszer költöztem új ország-
ba két bőrönddel. Az emigráció szimbólumaivá nemesedett 
két bőrönd még mindig megvan, tartalmuk nagyrészt kicseré-
lődött.

K o v á c s  Á g n e s

Ellenművészet
Elfajzott művészet –  
Nemzeti szocialista művészet

P i n a k o t h e k  d e r  M o d e r n e  K u n s t ,  M ü n c h e n 
2 0 1 5 .  m á j u s  2 0  –  2 0 1 6 .  j a n u á r  3 1 . 

1937-ben két nagyszabású kiállítást is láthatott a nagyérdemű közönség 
Münchenben. Ezek megrendezése főként a már öt éve uralmon lévő nemzeti 
szocialista kultúrpolitika számára volt kulcsfontosságú, mert Goebbels és stábja 
úgy gondolta, hogy a két kiállítás hatása – ha nem is ezer évig, ameddig a birodalom 
fennállását elképzelték –, de legalábbis a 20. század végéig meghatározzák majd 
a „tiszta” német művészet irányvonalát. A Nagy Német Művészeti Kiállítás volt 
az egyik nagy esemény, amelyet az erre a célra újonnan épített Német Művészet 
Házában rendeztek meg, és amelynek az volt a feladata, hogy az általuk elképzelt 

„új német művészetet” mutassa be. 
Ahogy Hitler fogalmazott az 1937. júliusi 18-i megnyitó alkalmából, „itt egy hatal-
mas fordulatot kell végrehajtani az egész német kulturális alkotás területén. Ennek 
a kiállításnak fordulatot kell hoznia a mostani szobrászati és festői hanyatlással 
szemben. Hiszen, a művészetnek nem az a feladata, hogy a mocsokban turkál-
jon, hogy az embert a szétbomlás állapotában fesse le, vagy hogy a kreténséget 
mint az anyagiság szimbólumát rajzolja meg.” Ezeket műveket is bemutatták az 
Elfajzott Művészet kiállításon, amely a szomszédos Hofgartenben volt látható, és 
amelynek az volt a feladata, hogy a német moderneket nyilvánosan is megaláz-
zák és egyfajta rituálé keretében – amely hasonlatos volt a korábbi könyvégetési 
akciókhoz – végleg megsemmisítsék. 
A müncheni Modern Művészet Képtárban ennek a két, történelmi jelentőségű 
kiállításnak kulcsfontosságú művein keresztül a látogató szembesülhet azzal, 
hogy ő mit gondol valójában a művészet „feladatáról”, és mit jelentenek számára 
a „szépség és az igazság” fogalmai az ember és az élet ábrázolásában. A németek 
többsége, főként a fiatalok ugyanis már eléggé unják a didaktikusan megrende-
zett kiállításokat, amelyek túlságosan „tankönyvszagúak”, és sokan vannak, akik 
változást követelnek. A nagy, hátborzongató reprodukciók és történeti kísérő-
szövegek helyett a történelmi események és művészeti vonatkozásainak bemu-
tatását is a mával való szoros kontaktusban képzelik el. Egy ilyen kísérlet ez a 
kiállítás is, amely a nemzeti szocialista művészetet nemcsak a kortárs, elfajzottnak 
kikiáltott művészettel szembesíti, de lehetőséget ad arra is, hogy a háború utáni 
művésznemzedék erre adott válaszát megismerhessük. Így az 1933-ban hatalomra 
jutott nemzeti szocialista párt ideológusai által „elfajzottnak” bélyegzett Max 
Beckmann és Otto Freundlich művei találkoznak ezen a kiállításon azokkal a 
művekkel és művészekkel, akik az akkori rezsim kedvencei voltak. Sokáig rak-
tárban porosodott például, a kortársai által csak „a női fanszőrzet mestereként” 
emlegetett Adolf Ziegler Négy elem című allegorikus képe, vagy Joseph Thorak, 
Goebbels kedvenc szobrászának gigantikus Két ember című szobra is, amelyek 
1937 és 1941 között keletkeztek. Ziegler és Thorak Hitlertől – akárcsak a Führer 
kedvenc építészei, Troost, majd annak halála után Speer – az akkori legjelentő-
sebb állami megrendeléseket kapták meg, de a legfontosabb hivatalokat is ők 


