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Interjú Feldmájer Sándorral  

Készült: 2006. március 7-én  

Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának  

Készítette: Szilágyi Sándor  

  

  

(VOICE000. MP3)  

  

S: …tünk. Most van 2006. március…  

F: 7.  

S: 7. Attól függ, veszek, vagy eladok.  

F: Igen!  

S: Feldmájer Sándorral beszélek. Sándor! Engem ez a Toldi Galéria érdekelne. Hogy 

kezdjük az elején, hogy ez… vissza tudod-e idézni, hogy mikortól, mettől meddig működött?  

F: Azt hiszem, hogy ’73-tól már ott voltak kiállítások, de először képzőművészetiek. 

És abban mi nem is vettünk részt. Tehát, akik ezt csinálták, nem vettünk részt. A szép emlékű 

Gémes Gyuri, akit egy páran ismernek, aki akkor a Toldi Mozit csinálta, és ezt az art-mozi 

hálózatot ő kezdte el. Tehát ez az ő szüleménye volt.  

És ennek következtében a mozinak volt egy pincéje, óriási pince, ott volt a fűtés. 

Ennek egy részét… egy része le volt választva, ott voltak a mellékhelyiségek, lenn a 

pincében. A mellékhelyiség mellett volt egy terület, amit a KISZ szervezet akkor megszerzett, 

és kitakarított, és csinált egy klubot.  

És a Gyuri kitalálta, hogy itt egy alternatív kiállítóhelyet csinált. És ez működött is egy 

ideig. Aztán ennek a történetét nem tudom, megszűnt.  

És akkor a KISZ KB közelébe került ez a Reha Gyuri nevű fiú, akinek nagyon jó 

kapcsolatai voltak egyrészt ott, másrészt nagyon jó kapcsolatai voltak az underground 

művészvilágba. Hogy az honnan volt, azt én nem tudom.  

A Rehát én úgy ismertem meg, hogy az első feleségem, az ott a – akkor úgy hívták ezt, 

hogy FŐMO, ez volt a mai Budapest Film –, a Fővárosi Mozgóképipari Vállalatnál volt a 

vezérigazgatónak a titkárnője. Én ott voltam munkatárs, és akkor már én voltam a KISZ-titkár 

ott, a Budapest Filmnél.  
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És a Reha nagyon jó érzékkel rájött arra, hogy velem valamit el lehet kezdeni ott. Mert 

akkor már világosan látszott, hogy az előzmények miatt, amit a Gémesék csináltak, nem 

nagyon örül a hatalom annak. De hát ezt te jobban tudod, mint én. Valamiért a hatalom nem 

szerette ezt az egész dolgot. Valószínűleg a kiállító művészek miatt. Én persze szűz voltam 

ebben, ezen a területen, nekem akármit lehetett mondani, ami nekem tetszik.  

És akkor a Gyuri összehozott, a Reha összehozott a Jerger Krisztinával, és ugye, ő 

akkor együtt élt a Kemény Gyurival. És úgyis a Kemény Gyuri és a Jerger volt a kiállítások 

rendezői.  

S: Ez mikor?  

F: Ez 1976-ban.  

S: Már olyan korán?  

F: Emlékszem… tessék?  

S: Már olyan korán? ’76?  

F: Igen. Igen.  

S: Mert én, amiket láttam, ilyen, tudod, ez az ilyen egylapos fotógaléria, ilyen… azok 

ilyen ’80-81-esek.  

F: Az szerintem nem. A Reha már akkor nem volt Magyarországon. Szerintem azt 

nézd… meg fogom nézni, nekem abból van példányom. Mert ott mind a felelős kiadó én 

voltam. Tehát ugye, valaki kellett, emlékszel, volt az, hogy a „felelős kiadó”. És én úgy 

emlékszem, hogy ez…  

S: Ez korábbi.  

F: Igen. Ez korábbi.  

S: Jó, megnézem én is még egyszer.  

F: Nézd meg. Énnekem az emlékeim valami ilyenkorra vezetnek vissza. Mert ugye, 

aztán a Reha nagyon gyorsan elvált, és el is ment. Ő emigrált Ausztriába, és talán még most is 

ott él, egyszer találkoztam vele.  

Ugye, a kiállítások kimondottan csak fotográfiai kiállítások voltak, tehát csak fotók 

voltak. Illetve, hát ezek is manipulált fotók, egy jó része manipulált fotó volt. A ma már 

nagyon jó nevű művészek tömege állított ki. Hát, nem tömege, az túlzás, mert szerintem tíz 

kiállításnál több nem volt. Úgy emlékszem, hogy tíz volt összesen.  
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Ebben az akkori avantgárd mind benne volt, és voltak külföldi kiállítók. Emlékszem 

egy francia lányra, aki fürdőket fotózott Pesten, az ő kiállítása az egy nagyon-nagyon érdekes. 

A régi fürdőket fotózta, az is például nagyon érdekes volt.  

És ez mindig úgy zajlott le, hogy a Gyuri kiválasztotta a Jergerékkel közösen, hogy ki 

az, aki ki fog állítani. Az egész klub az egy ilyen L-alakú klub volt, mondjuk, lehetett egy 

olyan nyolc méter a hosszabbik szára, és egy olyan két méter a rövidebbik szára. Elég 

alkalmatlan volt egyébként kiállítási térnek, mert ugye, itt fotelok voltak, hogy a KISZ klub 

működhessen, de a falon lógtak ezek a képek. Különösebb trouvaille-t nem tudott vele 

csinálni, a Kriszta viszont mindig nagyon – az emlékeim szerint – nagyon kényesen ügyelt az 

egymás melletti képekre. Tehát arra valamiért nagyon, nagyon – tehát a művészekkel együtt 

iszonyatos problémákat jelentett az, hogy melyik kép melyik mellett van.  

Sosem volt csoportos kiállítás, ez mindig egyéni volt. Tehát mindig egy ember 

alkotásaihoz, tehát egy névhez tapadt, mindig ugyanaz a név állított ki.  

A botrányok már az elejétől fogva megvoltak.  

S: No!  

F: Az ugye, hát ez – de hát ezt te tudod, jobban, mint én –, nem volt ennek olyan nagy 

hatása. Tehát, a Toldi Mozinak, abban az időben, lehetett egy olyan százezer nézője évente. 

De ugye, ez százezer „betérő” volt, tehát ez nem százezer más ember volt. Szerintem, ez nem 

lehetett több egy tízezer embernél nagyobb kör. Ezek többször, mindig egy új filmnél 

megfordultak a moziban.  

Azért volt ez nagyon jó egyébként, mert a kiállítások megnyitói megpróbáltak 

kapcsolódni a filmhez. Mert az ötlet az volt, hogy azért voltam, azért lehettem én a felelős 

kiadó, és azért szálltunk bele pénzzel, és adtuk a helyet, mert azt találtam ki – és ezt az én 

ártatlan igazgatóm, aki nem tudom, hogy él-e még, de egy ordenáré nagy barom volt –, ez 

ugye azt elfogadta, hogy ez egy olyan műsorhirdetés. Mert a műsorok mindig, láttad ezt az 

ilyen kétoldalas, A4-es papírt, és az alján, mondjuk, az egy negyed… nem egy negyed, egy 

nyolcadán volt egy vékony csík, ott volt a moziműsor. Rá volt írva, hogy mi a következő film.  

Ez a fickó egyébként a második kerületi tanácstól, ahol nem volt megfelelő 

tanácselnök, onnan rakták ide, és hát mondom, azt se tudta, hogy ez mi.  

S: De ez mi?  

F: Tessék?  

S: Az „ide”, az mi? Mert mondod, hogy…  
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F: Bocsánat, a Fővárosi Mozgóképüzemi Vállalathoz, ott volt ő vezérigazgató. Egy 

Nagy Sándor nevű ember volt. És ugye, állandó jelleggel, minden kiállítás után három nappal 

– valószínűleg a kiállító művészek miatt – botrányok voltak. Tehát őt állandóan berángatták 

az MSZMP Központi Bizottságának valamelyik ideológiai osztályára. És ez, amennyire én le 

tudtam… ki tudtam őt kérdezni, ez mindig az Aczéltól jött. Valószínűleg itt főképp az Aczél 

elhíresült viszonya a Bikivel, az volt az alap-ok. Hogy ő az elejétől fogva ott… mert akkor 

szerintem nem élt ő. Ugye? Mikor halt meg?  

S: Biki? Ő ’80-ban. ’80 nyarán. Azért mondom, hogy ez egy későbbi, ez a történet.  

F: Lehet. Lehet, hogy neked van igazad, mert ő nem élt akkor már.  

S: Ő ’80. ’80 nyarán halt meg.  

F: Tudom. Igen nem élt. Akkor lehet, hogy neked van igazad, lehet, hogy ez…  

S: De nem baj.  

F: Nem, ezt meg kell nézni. Ebben nem tudom… én egy öreg ember, már bennem 

összekeverednek a dolgok valószínűleg.  

S: Ne bolondozz már!  

F: Mert akkor már nem élt. Tehát a Hajas akkor már nem élt. De ő az elsők között volt 

kiállítva. Az elsők között volt ott, nem felejtem el, az a… egy ilyen szivaros, azóta már 

elhíresült képe volt a plakáton, egy ilyen szivaros kép.  

Na most, ugye, hát… Egyrészt ez egy barom volt, ez az igazgató, de egy jó stílusú 

ember volt. De annyira megijesztették ettől a szivaros képtől, hogy sose felejtem el, hogy – 

tegeződtünk –, bementem hozzá, és úgy üvöltött, mint a vadállat! És ugye, nem tudta, 

szegény, hogy miért üvölt, mert neki nem mondták meg, hogy mi a baj. És akkor mégis 

kínjában azt kezdte üvölteni: hogy gondolom azt, hogy ezerkilencszáz… ezek szerint 

nyolcvan ikszben egy szivarozó kapitalista van a képen! És mondom neki: nézd, apa, hát én 

ismertem embereket, akik szivaroztak egész életükben. Nem azért, mert kapitalisták voltak: 

szerették a szivart. Ugye, nem volt divat a szivar.  

S: Ne menjünk messzebb: ott van rögtön Castro elvtárs!  

F: Például Castro, igen. De említhettem volna, hogy Fidel Castro gyerekkora óta 

szivarozik, és még ma is. Szóval így van, ahogy mondod.  

Tehát, hogy ezen, ezen a szivaron, ezen teljesen fenn volt akadva. De valószínűleg ő 

nem tudta, mert biztos visítottak vele, ugye, a Hajas miatt, maga miatt kiabáltak vele. Nagyon 
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nagy botrány volt egy xerox képekkel készült, azt hiszem, a Vető csinálta, de nem vagyok 

benne biztos. Ő csinált ilyen xerox…?  

S: Az a Nagy Tamás lesz, szerintem.  

F: Nagy Tamás… erre a névre nem emlékszem. Nem, nem ő volt.  

S: Építész.  

F: Nem, ketten csinálták.  

S: Ketten: ő és a Lovas Ilona.  

F: Akkor lehet. Ezzel is valamiért valami ordenáré botrány volt. Ugye, mindig az volt 

a problémám ezzel, hogy nem tudtam érvelni. Mert én, hát azóta se, meg akkor se – én 

szerettem ezeket, nem volt ezzel nekem semmi bajom. Egy nagyon helyes társaság volt, és 

azok nagyon művelt fiúk voltak. Tehát egy olyan, olyasmit tudtak, amiről nekem fogalmam 

nem volt.  

Maga a Jerger meg a Kemény is, szerintem, mind a ketten nagyon helyes fiúk, nagyon 

helyes emberek voltak. Sokat lehetett tőlük tanulni. De sose tudtam, hogy mi a baj. Tehát azt, 

mivel ez a szegény barom nem tudta, hogy mi a baj, mert nem mondták meg neki, csak 

mindig állandóan üvöltöztek velünk. Hogy miért van a kiállítás, hogy le kell bontani, hogy 

mit tudom én, kik járnak oda, hogy miért járnak oda.  

Megjelent valaki nála egyébként, az valószínűleg, hogy valami ilyen elhárító tiszt, 

vagy valamelyik, nem tudom, ilyen per-per tiszt lehetett. Mert ő igaziból azt szerette volna 

finoman értésemre adni, hogy ő szeretné tudni pontosan, hogy ott mi történik. Érdekes 

módon, ez nem négyszemközt játszódott le, hanem a vezérigazgatói szobában. Tehát ott volt 

ez az ember, aki lehet maga is, hogy érintett volt. Azt gondolom, hogy ő érintett volt. Tehát 

vagy dolgozott nekik, vagy azelőtt dolgozott. Tehát ő volt egy nem ártatlan figura ebben a 

dologban.  

De ugye, mivel én eljátszottam a hülyét, és határozottan – én akkor már voltam 

katona, és nagyon ismertem az egész dolgot, tudod, ott az elhárító tisztekből sikerült 

megtanulnom –, én ezt is valamilyen módon őt is elhárítottam. Tehát én mondtam… Ja, 

valószínűleg azt mondtam, hogy nekem semmi közöm nincs hozzá. „Hát én nem tudom, én 

nem tudom, hogy kik ezek, nem tudom. Én sose vagyok ott, én nem is…”  

Tehát én azt mondtam, hogy kvázi mi azért, hogy legyen egy jó reklámunk ezeken az 

osztogatókon, mi a helyet biztosítjuk. És mi nem is törődünk, nem is tudom, hogy kik 
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állítanak ki. De ennek ellenére mindig ott volt, amikor a kiállítást rendezték. Az nagyon, 

mindig nagyon izgalmas volt, ezekkel a gyerekekkel ott lenni.  

És akkor az olyan szinte jutott már, ez az állandó felelősségre vonás vagy kérdezés, 

hogy a Gyurit kezdték el – a Rehát – szorongatni. Tehát rájöttek arra valószínűleg, hogy 

rászálltak erre, utasítás után, hogy ki az egésznek a spiritusz rektora. És nem volt nehéz ezt 

kitalálni, mert a Reha volt. Tehát ő kereste a művészeket, a Jergert, mindent ő csinált. 

Zsebéből fizette a paszpartukat, meg a nejlon izét, amin lógott. Tehát a Gyuri volt, ez a 

hobbija volt. Nem tudom, hogy akkor ő mit dolgozott. Arra nem emlékszem, hogy mit csinált 

a Reha tételesen. Nem tudom, hogy mi volt az elfoglaltsága. De nem volt…  

S: Nem azt mondtad, hogy ott volt ő a Toldi Moziban? Vagy ő szervezetileg nem…  

F: Nem, ő semmit. A Toldi Mozihoz a Rehának semmi köze.  

S: Ja!  

F: A Gémes Gyuri volt ott.  

S: Ja, pardon.  

F: A Reha, azt nem tudom. Tehát, ő egy… nem tudom, mit csinált, fogalmam nincs, 

hogy ő mivel foglalkozott.  

S: És tehozzád meg azért került, mert te ekkor ebben, ennek a FŐMO-nak voltál a 

micsodája?  

F: KISZ-titkára.  

S: Ja, KISZ-titkára.  

F: Igen, mint KISZ-titkára.  

S: Tehát hozzád tartozott az összes mozi?  

F: Igen, az összes mozi. Tehát a moziban dolgozó fiataloknak én voltam a KISZ-

titkára. És ez egy KISZ-klub volt. Tehát ez a KISZ-bizottság, vagy nem volt bizottság, a 

KISZ-szervezet működtette ezt a mozit, úgy…  

És mondom, nagyon jól kitalálta a Reha, mert ugye, az első pillanatban föl sem tűnt 

senkinek. Ugye, egy fotókiállítás a KISZ-klubban, ez gyönyörű dolog. Tehát ez egy idea, én 

beadtam, elmondtam az igazgatói értekezleten, és mindenki baromira: „rokon-művészet, 

Toldi Művész Mozi, művészfilmek, fotókiállítás, ez gyönyörű”.  

Akkor kezdődött el tán a közművelődési törvény nevű baromsága a Pozsgaynak. 

Emlékszel, hogy volt egy ilyen? Volt egy „Közművelődési Törvény” talán. És ez akkor abba 

nagyon beleillett, hogy a mozik nem csak filmet, hanem kiállítást is csinálnak. Csak később 
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kezdődtek, mondom, ezek a… És akkor a Rehát annyira megszorongatták – nem tudom, hogy 

mivel –, hogy ő egyszer csak azt mondta, hogy nem hajlandó tovább csinálni. És azt hiszem, 

hogy tíz kiállítás volt tán abban a szezonban.  

S: És ezek havonta voltak?  

F: Ezek általában havonta voltak.  

S: Ja, értem. És fenn is voltak egy hónapig?  

F: Fenn, szigorúan.  

S: Na most, ez azért érdekes, mert én úgy tudom, hogy ha három napnál tovább volt 

egy kiállítás, akkor azt már zsűriztetni kellett. Gondolom, ezekre nem voltak…  

F: Soha. Biztos, hogy nem…  

S: Nem ez volt a baj? 

F: Ezt nem említette soha senki. Én ezt nem hallottam.  

S: Mhm. De lehet, hogy ez fotóra nem vonatkozott, ennek még utána kell mennem.  

F: Nem tudom, nem tudom. A Rehát is meg kéne kérdezni, mert azt hiszem, hogy még 

olyan is volt, amit leszedettek. De nem ilyen kifogás miatt, csak megkértek, hogy szedjük le. 

Lehet, hogy a Hajas volt, nem tudom. Lehet, hogy pont a Hajas-anyag volt. De ezt nem tudom 

pontosan.  

S: Hát a Hajasnak van szórólapja, én nem tudok róla, hogy azt leszedték volna.  

  

[– telefon –  

S: Bocsáss meg.  

F: Vedd föl.  

S: Elfelejtettem kikapcsolni. Halló! Szervusz, Zoltán. Igen, mondjad.]  

  

  

(VOICE001.MP3)  

  

[S: …picit. Most forog. Illetve igen, de ez is forog.  

F: Megy most már?  

S: Megy, megy, megy.]  
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F: Szóval akkor most, miközben itten mondtad, igen. Tehát valószínűleg úgy volt ez, 

hogy ’76-ban volt, a kiállítások akkor kezdődtek, az első akármik.  

S: Úgy van. Az lehet.  

F: És ez ’80-ban lehetett, szerintem, és ez egy… nem volt egy év.  

S: Igen, tehát olyan tíz hónap.  

F: Igen, tíz hónap volt, mert tíz kiállítás volt.  

S: Igen.  

F: Igen. Körülbelül.  

S: Akörül. Én is ennyiről tudok.  

F: Igen, igen. Ez, ennyi volt az összes, mondom. És aztán a Gyuri, én nem tudom, 

mibe keveredett bele a Reha, nem tudom, mit csinált, de utána el is ment Magyarországról. 

Lehet, hogy az egészben megsavanyodott vagy megkeseredett, de akkor ő el is ment. Tehát 

nem sokkal utána ő, én úgy tudom, hogy el is ment Magyarországról.  

S: Hát csak, hol tudom én őt elérni?  

F: Tessék?  

S: Hol lehet őt elérni?  

F: Az… énnekem van talán egy bécsi telefonszámom hozzá. Ő egyébként egy 

kulcsfigura lenne. Még a Gémes Gyuri is az lenne, de ő fogta magát, és meghalt. A Gyuri 

nem volt hajlandó ilyen… meghalasztotta magát. Lehet, hogy ebben a régi telefonkönyvben, 

ebben lehet, hogy lesz. De nem. Valami ilyen – és egész furcsa módon – egy ilyen igazi, jó 

értelemben vett kispolgár lett belőle, képzeld el, ilyen valamilyen kis üzlete volt ott Bécsben, 

ilyen ruhaanyagokat, vagy… Nem, nincs sajnos.  

S: Nem baj, majd én utána nézek.  

F: Valaki talán csak tudni fogja.  

S: Tehát a Reha volt ennek a spiritusz rektora.  

F: Igen, ő volt, de lehet, hogy a Kriszti, a Jergerék, a Jerger az tudni fogja, mert vele jó 

barátságban volt.  

S: Jergert megkérdezem. Megkérdezem.  

F: Vagy a Kemény, vagy a Jerger hátha tudja, hogy… És velük, őket is érdemes lenne 

megkérdezni.  

S: Persze.  



Feldmájer – 9 –  
  
  

F: Az egész kiállításról, mert ők nagyon sokat dolgoztak. Mondom, én sajnos ennek 

csak az idegölő részével találkoztam. Tehát ezzel az állandó jellegű szorítással. Valahol, 

hogyha kell neked, akkor azt én megpróbálom megnézni, mert otthon el van rakva. Mikor 

véget ért az egész, akkor a Gyuri minden ilyen lapot, még egy példányt kinyomtatott vagy 

szerzett belőle, és aláíratta, ha élő volt a szerző. És ezt egy ilyen mappában odaadta, azt 

hiszem, hogy öt vagy hat példányban készült, akik ilyen fontos szereplői voltak ennek a 

dolognak.  

S: Na hát ez szuper! Jó. Jól van. Na, mit akartam még kérdezni? Szerintem ezt nem 

nagyon érdemes tovább ragozni.  

F: Ennyi.  

S: Ha csak valami még eszedbe nem jut.  

F: Nem, énnekem ennyi, mondom.  

S: Emlékezetesebb…  

F: Nekem ennyi tudásom van. Mindig nagyon jó hangulatú vernisszázsok voltak ott.  

S: Hányan voltak ott?  

F: A vernisszázson? Szerintem ötvenen.  

S: Igen?  

F: Igen. Mindig nagyon… és hát ezek a különös figurák voltak ott. Tudod, hát ez a 

hetvenes-nyolcvanas magyar undergroundja ott megjelent. Mindig jó hangulat volt, és a – 

érdekes módon – a közönség is kedvelte. Tehát akkor, tudod, akkor a filmművészet is 

szerintem jobb lábakon állt, mint ma. Tehát akkor léteztek még ilyen par excellence 

művészfilmek.  

S: Hogyne.  

F: Amik, ugye, azóta már szerintem nem nagyon vannak. És egyébként is, a Toldi 

Mozinak volt egy ilyen különös aurája. Ugye, még ehhez tartozott, hogy a – azt nem tudom, 

te ott jártál-e –, a péntek éjszaka volt egy filmklub a Toldi Moziban, ami csak arról szólt és 

kizárólag, hogy – ezt is a KISZ bizottság szervezte, mert ugye, én ehhez megvehető voltam. A 

kapcsolataik révén a filmkereskedelem úgy nézett ki, hogy az összes nyugati-európai filmből 

utazó kópiák voltak, amit elküldtek a kelet-európai országok fővárosaiba, ahol ugye – ez egy 

ilyen üzleti ajánlat volt.  

Igaziból arról volt szó, hogy létezett az összes szocialista országban egy FÁB nevű 

szervezet: a Filmátvételi Bizottság, aki ezeket megnézte. Ennek tagja voltam, de sajnos 
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elhánytam a jegyzőkönyveit, mert mondjuk, az egy kiadandó anyag lehetett volna, hogy 

mondjuk, a – pont a múltkor jutott eszembe –, hogy a Fekete özvegy című kutyaszar Debra 

Winger krimi, amit aztán be is mutatták, egy nagyon rossz krimit a Debra Wingerrel –, hogy a 

párt KB-ben dolgozott egy ilyen kopasz fiú. Hogy micsoda baromságokat hordott össze! És 

ezért nem mutatták be. Tehát ott ezek az okosok – én ott hátul üldögéltem, én meg se 

szólaltam –, elmondták, hogy miért nem szabad a buta magyar népnek megengedni, hogy ezt 

megnézhesse.  

Ezeket a filmeket megszereztük mi, ugye, ezek általában egy hetet voltak itt. Külön 

engedéllyel megszereztük, mert egy nagyon-nagyon-nagyon zártkörű filmklubban, ahol ugye, 

esztétikai előadások voltak egyébként, vetítettük ezeket a filmeket. Ezeknek a filmeknek a jó 

része, emlékeim szerint, nem hordozott esztétikai tartalmat, vagy csak nagyon kevés, ezek 

nem voltak művészfilmek alapvetően. Ezek olyan filmek voltak, amik nem kerültek be 

Magyarországra. Tehát általában politikai okok miatt nem kerültek be.  

És ennek a közönsége nagyon kvadrált, vagy nem tudom, nagyon összeillett a 

kiállítások közönségével. Tehát akkor, ezeken a péntek éjszakákon mindig nagyon sokan 

megnézték ezeket a kiállításokat is. Mert akkor a Toldi lehetett egy olyan háromszáz fős nagy 

mozi, és az majdnem mindig tele volt.  

Még az tartozott hozzá, hogy volt egy ilyen nagyon jól működő filmklub ott. És a 

Gémesnek is, a Gémes még több filmet tudott szerezni, tehát a Gyurinak volt ilyen 

kapcsolatrendszere valahova, a KISZ KB, és ott voltak másfajta filmkópiák. Tehát, ugye a 

Tanú az a korai időszakban lement ott. De hát azt tudod, hogy az mindenütt lement. De 

mondom, olyan filmek mentek le, ami, mondjuk, egy hetet töltött Magyarországon.  

S: Te, és te ’80-ban hány éves voltál?  

F: Ugye, harminc.  

S: Harminc.  

F: Várjál, nem… Igen, igen. ’49-ben születtem.  

S: Harmincegy. És a… akkor te is ez a korosztály voltál.  

F: Tessék?  

S: Akkor az a korosztály voltál.  

F: Ugyanaz.  

S: Persze. Hogy mit akartam kérdezni? Hogy ez a klubhelyiség, vagy valami, ez 

megvan még szerinted? Vagy már átépítették?  
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F: Ez megvan, hát megvan. Megvan, mert amikor a Balázs Béla csinálta a Toldit, 

akkor ott egy vágóterem volt, azt tudom. Meg kell nézni, ez, szerintem, megvan  

S: Bemegyek, aztán, ha tudom, akkor megfényképezem.  

F: Meg lehet nézni. Meg lehet nézni. Azt azért érdemes lenne megnézni.  

S: Jól van. Na. Van ezzel kapcsolatban szerinted, ami még olyan fontos lenne?  

F: Szerencsém volt egyébként nekem, mert nem is nagyon, valamiért nem nagyon 

mertek bántani engem. Tehát valamiért mindig békén hagytak. Tehát ilyen… mindig 

kalandoztam, mindig gyűjtöttünk szamizdatokat – de soha senki minket nem bántott emiatt.  

Valószínűleg azért, mert – most már kiderült, azt az öcsém derítette ki, hogy ő elment 

a Történeti Hivatalba –, hogy nekünk a korai időszaktól volt figyelőlapunk, mint cionisták, 

mint cionista-gyanús egyéneknek.  

Mert 1967-ben elmentünk Jugoszláviába, Dubrovnikba, ahol volt egy gyönyörű tábor, 

ami – mi nem tudtuk –, hogy – persze, ott kiderült – ez egy valódi cionista tábor volt. Tehát 

azt valami ilyen cionista pénzből tartották fönn. Csomó gyönyörű zsidó lány volt és 

mindenféle, nagyon jókat lehetett kefélni ott gyönyörű… Képzeld el. Képzeld el, hogy 1967-

ben egy magyar, tizennyolc éves nagykőrösi vidéki srác elmehetett Dubrovnikba, és ott 

élhetett. Egy gyönyörű régi nagy villa volt, egy ilyen óriási kerttel, az volt kibérelve.  

És ettől a pillanattól fogva volt figyelőlapunk. Tehát mindig is figyeltek minket, és 

szerintem ezért még féltek is tőlünk. Tehát ez már aztán végképp, egy ilyen cionista-gyanús, 

tudod, ezek, ez egy nagyon forró ügy volt.  

Úgyhogy ezért aztán mindig békén hagytak. Engem különösebben… mondom: én 

csak az igazgatón keresztül tudtam mindig azt, hogy valami baj van. Meg hogy botrány van.  

S: Te, és az Aczélnak mi baja volt igazából a Bikivel? Én erről nem tudok.  

F: Azt én nem tudom, én úgy tudom, hogy ő személyesen föl volt háborodva a 

performance-ain, tehát hogy ő valamilyen ilyen… ilyen… Várjál, kitől… Ja, tudom! Tudom. 

A Grawátsch Péter az nekem kollégám volt FŐMO-nál, nagyon régen. És a Péter megjelent 

egyszer, hogy adja ki – a KISZ bizottság, szintén – a fönnmaradt – de ez is valamikor akkor 

lehetett, ebből az ötletből kifolyólag, úgy a hátamon másszunk be –, adjuk ki a Hajas 

emlékanyagait. Tehát hogy a Hajasnak volt egy öccse – vagy bátyja?  

S: Öccse, megvan még. A [Széphelyi] Gyuri.  
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F: Öccse, igen. Tehát az az öccsének a birtokában vannak, igen. A birtokában vannak 

a Hajas-dokumentumok. Egy csomó, iszonyatos, szerintem az óta, mostanában jelent meg tán 

azokban a kötetekben, nem?  

S: Valószínűleg, igen.  

F: Ugye, tán abban a vastag kötetben, amit az Enciklopédia adott ki, tán abban benne 

is van – hogy azt adjuk ki. És akkor a Péter mesélte nekem ezt, hogy valami olyan hír jutott el 

az Aczélhoz, hogy önkielégített valahol, valami performance-ban a Hajas, valami… valaki ezt 

pletykálta vagy… És ettől aztán… Tehát, hogy borzasztó indulatokat váltott ki mindig is a 

Hajas az Aczélból. Ami persze érthetetlen volt, de hát mondjuk, nem is értették őt igazán, 

nem tudták, hogy mit csinál.  

S: Már hogy az Aczélt nem értették? Vagy a Hajast?  

F: Igen. Igen. Szerintem a hatalom nem értette, hogy mit akar a Hajas.  

S: A Hajas, hát az biztos. Persze.  

F: Fogalmuk nem volt róla!  

S: Persze, persze.  

F: Fogalmuk nem volt róla!  

S: Aha. Jó. Na, jól van, köszönöm szépen. Én nem is rabolnám akkor az idődet.  

F: Jó.  

S: Na most, először én ezt valahogy összefoglalom ügyesen.  

F: Megvannak ezek az izék, lemásoljam neked?  

S: Te, hát hogyne, abszolút, hogyha…  

F: És akkor küldjem el a másolatot?  

S: Az nagyon jó lenne.  

  

[S: De várjál már, mert… ja, rosszat nyomok.  

F: Nehogy letöröld!  

S: Na, állj már le! Ez meghülyült! Az az igazság, hogy ez egy új ketyere nekem.  

F: Túl sok gomb van rajta.  

S: Túl sok gomb van rajta, igen, és…  

F: Nagyon komoly dolog ez. Ez egy ilyen…]  


