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Előszó  

 

Ez a dolgozat bizonyos értelemben kényszerből született. Eredetileg Szentjóby Tamásról 

szerettem volna monográfiát írni – tudván, hogy a kortársi konszenzus szerint a monográfia 

elavult műfajnak számít −, amit ugyanakkor egyértelműen fölülír a szükség, az összefoglaló 

jellegű művek szüksége, különös tekintettel az avantgárd produktumaira. 2010-es karlsruhei 

retrospektív kiállítását követően ismerkedtünk meg személyesen, majd másfél intenzív év 

következett, hajnalig tartó beszélgetésekkel. Egyik hideg estén a Fészek Művészklub előtt 

vártunk bérautóra, amikor szóba került doktor Végh neve. Ő mindenkire gyanakodott, mondta, 

csak egyetlen emberre nem. Ő volt dr. Végh. Vele minden megváltozott. Dr. Végh fölemelte őt 

– mutatta cigarettát tartó jobb kezével –, és „áthelyezte egy másik vágányra”.  

Ekkor már ismertek voltak előttem Végh László ügynökmúltjának alaptényei, töredékes 

információim azonban nem relativizálták az ilyen mélységű árulás tragikumát. Érdekelni 

kezdett, ki lehetett az az ember, aki a hatvanas évek elején egymagában ilyen óriási kontrasztot 

képezett a Kádár-korszak szociokulturális valóságához képest, aki annyira mást nyújtott, mint 

minden egyéb tapasztalat, akihez az elevenség, a lázadás, a szellem, a szabadság, a szexualitás 

fogalmai kapcsolódtak egy frusztrált, elfojtásokkal teli korszakban. Nem azt akartam megtudni 

tehát, hogyan egyeztethető össze és hogyan lehet valóban őszinte az ellenzékiséget sugárzó 

lázadó és a titkosszolgálati apparátus ügynökének két élete, hanem azt akartam kideríteni, hol és 

mikor, legfőképp pedig kivel kezdődött (újra) az avantgárd Magyarországon. Mint hamar 

rájöttem, naivitás volt azt gondolnom, hogy az egyik szféra elszigetelhető a másiktól – noha 

maga dr. Végh éppen erre törekedett.  

2011 decemberében fölkerestem Végh Lászlót József körúti lakásában, ahol születése óta él. 

Alacsony, ősz ember nyitott ajtót, akinek a mozgásában nem volt benne a kora, az akkori 

nyolcvankét év, hanem valamiféle sajátos, dinamikus instabilitás volt érzékelhető, ahogy 

szürkéskék, mindent látó tekintettel beterelt a hatvanas évek óta mitikussá vált lakásba. Haját 

mint valaha, a koponyáján átdobva viseli. Hangja tiszta, erős, magas, a szavak peregnek. 

Gyorsan visszatalált kedvencéhez, a Le Journalhoz, amelyről bárki megismerné, aki a hatvanas 

években találkozott vele. Kérdezni kezdtem, ő pedig olyan rutinnal válaszolt, mint aki ébren 

tartja az emlékeit, talán túlságosan is éberen. Gyorsan előkerültek a dokumentumok, a 

noteszlapokon vezetett följegyzések, a rendszerezett és katalogizált, hatalmas mennyiségű 

hangfelvétel számára kialakított szobába is bevezetett. Nem kellett sok idő, hogy úgy érezzem: 

a voltaképpeni kém itt én vagyok, aki kifigyeli áldozatának több évtizedes titkait. 

Ez a különös, olykor kényelmetlen „szerepcsere” annál is inkább kitartott, mivel Végh László 

zavarbaejtő nagylelkűséggel osztotta meg velem múltjának dokumentumait, és miközben 

kölcsönös tapintattal viszonyultunk egymás státusza iránt, valamikor úgy döntött, hogy átadja 

nekem az archívumát. A második látogatásomat követően egyértelművé vált, hogy a József 

körúti lakásban a lassan hozzáférhetetlenné váló hatvanas évek szociokulturális kontextusának 

egy reprezentatív szelete őrződött meg, amelyről a művészettörténet mostanáig szinte alig vett 

tudomást. Végh László háromnegyed évet töltött velem a Ludwig Múzeum ablaktalan, 
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egykori cselédszobájával azonos méretű archiváló szobájában, és minden hangfelvételt, írásos 

dokumentumot és fotográfiát értelmezett, kommentárral látott el, fáradhatatlanul válaszolt a 

kérdéseimre és amellett, hogy átadta nekem interpretatív tudását a hatvanas évekről, végig 

koncentrált, szuggesztív és inspiráló maradt.  

A folyamat kezdetén úgy gondoltam, dr. Végh és az archívum megismerése ahhoz segít hozzá, 

hogy jobban megértsem a happening és Szentjóby szellemi, és hangsúlyosan – köznapi 

környezetét, a körülötte és általa formálódó életreform jelenségeket, vagyis az avantgárd 

kontextusát. Az idő előrehaladtával azonban egyre inkább önálló témaként kezdett 

körvonalazódni Végh László szerepe a korai hatvanas évek magyarországi underground 

kultúrájában, és végül disszertációm témájává nőtte ki magát. A dolgozat ontológiájához 

tartozik, hogy időközben – a fölmerülő nehézségek miatt – lemondtam a Szentjóby-monográfia 

tervéről, meggyőződésem azonban, hogy a végső téma komplexitása és relevanciája még akkor 

is számottevő, ha nem vesszük figyelembe a kurrens hazai és nemzetközi diskurzusok 

hangsúlyos érdeklődését a hatvanas évek iránt. Kutatásaim ilyen irányú fordulata végül is 

szerencsésnek mondható, mert a Végh László által teremtett szellemi és szociografikus 

környezet történetében való elmerülés nélkülözhetetlen alapokat teremtett számomra a 

hatvanas-hetvenes évek új avantgárdjának megértéséhez és feldolgozásához. 

Az archiváló szobában töltött hónapok alatt egyetlen kérdésről nem beszéltünk csupán Végh 

Lászlóval: az ügynökmúltjáról. Végül, a digitalizálási – és nyilvánvalóan bizalmi − folyamat 

végén minden előzmény nélkül úgy döntött, hogy beavat életének abba a szakaszába, amelyről 

addig csupán a részlegesen publikált belügyi dokumentumok szólhattak. Elmondta, mi történt 

1951-ben, amikor a hatalma csúcsán lévő Rákosi rendszer rendőrsége letartóztatta, hogyan 

zsarolták meg, és hogyan élte át azt a tizenegy évet, amikor többek között barátokról és 

ismerősökről kellett jelentéseket írnia. Mindketten megkönnyebbültünk: az archívummal együtt 

a múltat is átadta nekem. Az én megkönnyebbülésem ugyan látszólagos és időszaki volt, mert 

csak a felelősség terhét kaptam meg. „Az árulás olyan, mint egy vihar, archetipikus dimenziók – 

de van felelősség. Az áruló felelőssége, hogy vállalja az árulást” – írja keserves könyvében 

Esterházy Péter.
1
 Dr. Végh nem vállalta a nyilvánosságot, rám bízta, hogy mit osztok meg vele 

az életéből.  

Ebben a dolgozatban nem fölmentést keresek Végh László számára, aki ügynök volt, 

zeneszerző, mediátor és „irritátor” (Altorjay Gábor), hanem megpróbálom bemutatni, milyen 

lehetőségei voltak az egyénnek a Rákosi- és Kádár-korszak represszív éveiben, ha nem volt hős. 

Hősök márpedig kevesen vannak.  

Köszönetet kell mondanom azoknak, akik különféle módokon segítették a kutatást és 

disszertációm megírását. Legelőször is Végh Lászlónak, mert a sok aspiráns közül engem 

fogadott a bizalmába, és ha megkértem rá, nyilvános előadást is tartott a Ludwig Múzeumban, 

megidézve a hatvanas évek kulturális gyakorlatát. Sasvári Editnek, mert önzetlenül átadta 

nekem kutatásai eredményét, a belügyi dokumentumokat. Altorjay Gábornak a budapesti és 

berlini beszélgetéseket, hogy rendezhettük az archívumát Szőke Annamáriával és hogy 

                                                           
1
 Esterházy Péter: Javított kiadás. Melléklet a Harmonia cælestishez. Magvető, Budapest, 2002, 26. o.  
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mindannyiszor befogadott az otthonába. Szentjóby Tamásnak a gondolkodásomat meghatározó 

estéket. Bencsik Barnabásnak, a Ludwig Múzeum korábbi igazgatójának, hogy befogadta és 

támogatta kutatásomat. Egykori múzeumi kollégámnak, Székely Katalinnak pedig azt, hogy az 

általa szerkesztett, John Cage kelet-európai recepciójával foglalkozó tanulmánykötetben helyet 

adott disszertációm egyik, rövidített fejezetének. Bradák Soma kollégám segítsége nélkül nem 

boldogultam volna a digitalizálás során felmerülő fizikai és technikai feladatokkal, de az ő 

munkáját dicséri az archívum jegyzékének összeállítása is.  

Kitűnő első olvasóim voltak: Mélyi József és Tamás Gáspár Miklós. Nagyon köszönöm minden 

észrevételüket és korrekciójukat. Rendkívül hálás vagyok Radnóti Sándornak, mert rávezetett, 

hogy ne a könnyebb utat válasszam. A zenetörténeti forrásokban való eligazodást baráti 

tanácsaival Kim Katalin segítette, Szitha Tündét és Wilheim Andrást pedig a zenei alfejezet 

lektorálásáért illeti köszönet. Beke László, Szőke Annamária, Dárday István, Eric Andersen, 

Kecskeméti Kálmán, Lakner László és Szilágyi Sándor a birtokában lévő forrásokkal és 

információkkal segítette kutatásomat.  Hammer Ferenc és Horányi Attila belső bírálókként a 

dolgozat első kritikusai voltak. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani témavezetőmnek, György Péternek, 

aki nem pusztán átlendített a fölmerülő nehézségeken és a teljes folyamat alatt támogatott, 

hanem tanszékvezetőként is mindent megtett azért, hogy olyan szellemi környezetet hozzon 

létre az egyetem szűkebb-tágabb kontextusában, amely segíti a korszakkal foglalkozók 

kutatását, kutatásomat. Az ELTE Film-, Média- és Kultúraelmélet doktori iskolájában 

szervezett házi konferenciák és workshopok valamint informális beszélgetések egy 

interdiszciplináris műhely minden előnyével járultak hozzá dolgozatom megvalósulásához. 
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„Azt hisszük, ismerjük Menocchiót, mégsem alkothatunk róla teljes képet, és nem csak a miatt, 

mert szavai kényszer hatására hangzottak el (még a kínvallatás előtt is). Mindig áttételen 

keresztül, tehát mindig csak részlegesen férünk hozzá a múlthoz.” 

Carlo Ginzburg 
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Végh László Jovánovics György szobrával, a második Iparterv kiállításon (1969) 

© Végh László Archívum 
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Bevezetés 

A magyarországi „hatvanas évek”
2
 értelmezésének első nagyobb, rendszerváltás utáni kísérlete 

a Magyar Nemzeti Galéria sokak által bírált kiállítása volt,
3
 melynek katalógusában Beke 

László, emblematikus események alapján, megkísérelte belső szakaszokra bontani az időszakot. 

Az évtized súlypontja, a nemzetközi kronológiákkal való párhuzamosság alapján is, az 1965-66 

körüli időszakra esik, melynek láthatósága az azt megelőző évekkel szemben, relatíve nagy: 

„Most már kialakult egyfajta belső periodizáció. Én az alsó korszakhatárt inkább ’65-’66 tájára 

helyezném el: első happeningek, ez a bizonyos Stúdió-kiállítás, a szürnaturalisták jelentkezése. 

Ez egy eléggé kelet-európai korszakhatár; Lengyelországban 1965-ben voltak az első 

happeningek. Ez a dátum tekinthető a nemzetközi művészethez való fölzárkózás 

periódushatárának. Számomra az előtte levő rész egy kicsit bizonytalan, mert itt tulajdonképpen 

csak azt lehet mondani, hogy 56-tól 65-ig »történt valami«.”
4
 

A hagymányos akadémiai narratívák értelmében 1956 és 1965 között valóban nem történt 

olyasféle látványos, radikális fordulat, mint amit az akcionizmus megjelenése jelentett.
5
 Az 

időszakot a klasszikus művészeti médiumok dominanciája, az attitűdök és művészeti normák 

szerves, modernista folytatólagossága, illetve a hivatalos művészet új kánonjához való egyéni 

viszonyulások kialakulása jellemezte. Mégis úgy tűnik, hogy már az ötvenes évek legvégén 

megkezdődött az a kulturális paradigmaváltás, amely lezárta az előző évtizedet és utat nyitott a 

hatvanas évek egyre nyitottabbá és a kortárs nemzetközi praxisokra érzékeny gondolkodása 

számára. 1958-ban, a nemzetközi tendenciákkal szinte egyidejűleg, Magyarországon is 

megjelentek az első kísérleti zeneművek és velük együtt az irodalomba, képzőművészetbe 

fokozatosan átszivárgó experimentális gondolkodás jegyei, amelyek egyértelmű változást 

jeleztek az ötvenes évek monomediális szemléletmódjához képest. Ezzel a folyamattal 

párhuzamosan és a művészeti élet polarizálódása következtében, a művészet szociokulturális 

struktúrái is átalakultak: a közösségi hálózatok egyre intenzívebb működése nem pusztán 

előkészítette az avantgárd művészet számára a befogadói közeget, hanem pre-avantgardista 

attitűdök és kísérleti művek terjesztése révén az eddig feltételezettnél jóval karakteresebb 

korszakot jelölnek ki. 

                                                           
2
 A hatvanas évek-kutatás fontosabb, nemzetközi irodalmában az ötvenes évek végétől a hetvenes évek elejéig-

közepéig (az olajválság kitöréséig) tartó időszakként határozzák meg a hatvanas éveket. Pl. Fredric Jameson: 

Periodizing the 60’s. In: Social Text, No. 9/10, The 60’s without Apology (Sping-Summer, 1984), 178-209. o. 

Arthur Marwick: The Sixties: Social and Cultural Transformation in Britain, France, Italy and the United States, 

1958-74, Oxford University Press, Oxford, 1998. A magyarországi társadalomtörténetben a kádári konszolidáció 

kezdetéhez, illetve a gazdasági reform leállításához kapcsolják az időkereteket, ld. a Bibó István Szellemi 

Műhely történészei által publikált tanulmányokat. 
3
 Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 1991. 

március 14. – június 30. A dokumentumfotókat válogatta és a kiadványt szerkesztette Nagy Ildikó. 

Képzőművészeti Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1991. 
4
 Beszélgetés Beke Lászlóval. Kérdező: Szőke Annamária, 1989. február 21, in: i.m., 1991, 197. o. 

5
 László Zsuzsa, St. Turba Tamás (szerk.): Az ebéd (In memoriam Batu kán). Az első magyarországi happening. 

1966. jún. 25. Levezette Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás Jankovics Miklós és Varannai István 

együttműködésével, Balla Enikő, Erdély Miklós és Koncz Csaba segítségével, Tranzit Hungary Közhasznú 

Egyesület, Budapest, 2011. 
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Az események centrumának különös alakja, Végh László zeneszerző és röntgenorvos − 

egyszemélyes kvázi-intézményként – mint a modernizmus és az avantgárd mediátora 

működött a szocialista realizmus kánonját elutasító underground körökben, ahol a 

hidegháború logikájának megfelelően, a kortárs „nyugati” kultúrához kapcsolódó információ 

jelentette a legnagyobb értéket. Személyében a tudáshoz való hozzáférés garanciája és a 

rendszerkritikus attitűd inspirációja találkozott össze, ez a két komponens pedig ma már szinte 

elképzelhetetlenül vonzó alternatívát kínált a korabeli, elsősorban az új generációkhoz tartozó 

értelmiségiek számára. Népszerűsége és megkerülhetetlensége olyan státuszt (hatalmat) 

biztosított számára a hatvanas években, amely csak részlegesen hasonlítható az avantgárd 

nagy férfi egyéniségeinek (Kassák Lajos, Erdély Miklós) kultuszához,
6
 mert dr. Végh nem 

elsősorban a saját műveit terjesztette,
7
 hanem másokét közvetítette professzionális 

adatkezelési módszerekkel. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem az alkotói életművének, 

hanem atipikus, nonkonform személyiségének és interdiszciplináris műveltségének alternatív 

pedagogikussága jelöli ki számára a hatvanas évek egyik legfontosabb pozícióját a 

magyarországi undergroundban. Zeneszerzői életművének értékelése zenekritikai és -

történészi feladat lenne, amely még várat magára.  

 

Dr. Végh funkcióit és működését elsősorban a marginalizált művészekkel, 

művészcsoportokkal való közösségi együttműködésében tárgyalom, de tévesnek (és 

történetileg hiteltelennek) gondolnám azt az eljárást, amely mellőzné a hivatalos vagy 

félhivatalos kultúrával, intézményekkel való érintkezések kimutatását. Nem gondolom 

tarthatónak azt a heroizáló mítoszt, amely az undergroundot és az avantgárdot – a 

művészettörténet-írás eszközeivel – hermetikusan elszigeteli a korabeli „szocialista” valóság 

intézményrendszerétől, amelynek szerves része volt, bármennyire igyekezett is elhatárolódni 

tőle. Professzionális magán intézményrendszer, galériahálózat hiányában nem pusztán 

szükségszerű volt olykor a KISZ vagy más állami szerv támogatását kérni valamely kulturális 

esemény megrendezéséhez, hanem úgyszólván megkerülhetetlennek bizonyult a vele való az 

együttműködés. A hermetikus gondolkodás megbontása érdekében is fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy bár Végh László bemutatói és estjei elsősorban magánlakásokon, 

műtermekben zajlottak, de olykor voltak állami megrendelései is (például a televíziótól, vagy 

állami finanszírozású filmekhez kapcsolódó megrendelések), számos esemény pedig 

közintézményben, egyetemen, főiskolán, művelődési házban vagy olyan atipikus 

helyszíneken, mint például az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet („Lipótmező”) zajlott.  

 

A disszertáció időbeli határait a nemzetközi irodalomban és a hazai történettudományban is 

konszenzuális „hosszú hatvanas évek”
8
 első szakaszában, vagyis az 1958 és 1966 közötti 

                                                           
6
 A mítosz mint művészettörténeti konstrukció talán legjellemzőbb példája: Forgács Éva: Egy mítosz 

természetrajza. Erdély Miklós és a neoavantgárd magánya. In: u.ő.: Az ellopott pillanat. Ars Longa sorozat, 

Jelenkor kiadó, Pécs, 1994, 322–333. o.  
7
 Dr. Végh máig a közvetítő funkcióját hangsúlyozza, és nem a műveit helyezi előtérbe, noha zenei kompozíciók 

mellett verseket, filmkritikákat és kiáltványokat is írt, melyek kéziratos formában megtalálhatók az 

archívumában.  
8
 A fentebb említett szerzők nyomán a posztkommunista országokban is elterjedt a „Long Sixties” periodizáció, 

melyhez a legújabb, magyarországi művészettörténeti kutatások is csatlakoztak: a Ludwig Múzeum – Kortárs 
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periódusban határoztam meg, némi kitekintéssel a hatvanas évek második felére. A 

kezdőpontot Végh László konkrét és elektronikus zenei kompozícióinak (vagyis az első 

avantgárd zenei kísérleteknek) a megszületése, a végpontot pedig az új avantgárd fellépése, az 

első magyarországi happening (Az ebéd. In memoriam Batu kán, 1966)
9
 megrendezése jelöli 

ki. A két dátum közötti időszakot művészeti szempontból a modernizmus dominanciája és az 

első avantgárd jelenségek feltűnése, szociokulturális szempontból pedig a politikai represszió 

(relatív) enyhülésével egyidejűleg jelentkező ifjúsági szubkultúra megélénkülése jellemzi. Az 

évtized közepétől ugyanakkor jelentősen megváltozott a kultúrpolitikai helyzet, az 

információhoz való hozzáférésnek egyre több csatornája nyílt, és már nem volt akkora szerepe 

a kulturális disztribúció egyéni stratégiáinak, mint korábban. Végh László mediátori 

funkciójának efféle fokozatos relativizálódásával egyidejűleg zajlott le az a modernizmus-

avantgárd paradigmaváltás (nevezetesen az akcionizmus magyarországi megjelenése), 

amelyet a modernizmus alakváltozataira
10

 koncentráló szerzőkkel ellentétben a hatvanas évek 

legfontosabb jelenségének tartok. Ez a megközelítés kétségkívül a lehető legtávolabb áll a 

hagyományos művészettörténeti szemléletmódtól, amely a rendszerváltás óta eltelt húsz 

évben minden módszertani megújulása ellenére is a hagyományos médiumok Kádár-kori 

(mainstream hierarchiájára) épített diskurzust tartja fönn.
11

 

 

A dolgozat módszertanának kiválasztásakor figyelembe vettem azokat az aktuális 

diskurzusokat, amelyek a regionális és nemzetközi művészettörténet-írásban a Piotr Piotrowski 

nevéhez kapcsolható horizontalitás-elvet, illetve a komparatisztikát részesítik előnyben.
12

 

Kétségkívül vonzó és izgalmas volna a magyarországi hatvanas évek dr. Végh által képviselt 

praxisainak a globalitás terének valamely távoli megfelelőjével (antagonisztikus pólusával) való 

ütköztetése, vagy esetleg a régió funkcionálisan analogikus szereplőinek, működésének a 

párhuzamos elemzése. Az egykori csehszlovák színtér avantgárd művészeinek – Jiři Valoch, 

Alex Mlynarčik vagy Milan Adamčiak – titkosszolgálati múltja ráadásul közös felületeket 

képezhetne az ilyen típusú komparatív narratívák megteremtéséhez, különösen, hogy például 

                                                                                                                                                                                     
Művészeti Múzeum az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjának együttműködésében 2013-ban nemzetközi 

kutatást indított el A hosszú hatvanas évek címmel.   http://longsixties.ludwigmuseum.hu/ 
9
 Vö. Kürti Emese: A szabadság anti-esztétikája. Az első magyarországi happening. exindex.hu. 

http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=967. Utolsó letöltés: 2015. augusztus 29. 
10

 Ld. a Kádár-korszak „hivatalos”, illetve „nyugati” típusú modernizmusának dialektikáját mélyrétegekben 

elemző György Péter köteteit: Az ó- új világ, Magvető, Budapest, 1997, Kádár köpönyege, Magvető, Budapest, 

2005, legutóbb: A hatalom képzelete. Állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között, Magvető, Budapest, 2014.  
11

 A happeningnek nem volt helye a stíluskritikai alapokon megírt művészettörténetben, de az újabb, 

posztformalista megközelítésmódokat érvényesítő narratívákban sem. Vö. az MTA Művészettörténeti 

Kutatóintézete Hosszú hatvanas évek kutatócsoportja által 2011-ben közreadott tanulmányokat (Ars Hungarica, 

37. évf., 2011/3.), amelyek között egyetlen avantgárd vonatkozású írás sincs. Fehér Dávid Attalai Gáborral 

készített interjúja nem ellensúlyozza a festészettel összefüggő diskurzusok dominanciáját. Hangsúlyozni 

szeretném ugyanakkor, hogy ez az avantgárd-orientált nézőpont nem az események, hanem a művészettörténet 

korrekcióját célozza: a maguk idején nagy figyelmet kiváltott happeningek és akciók első narratívájának a 

kontextuális megteremtésére irányul. 
12

 Piotr Piotrowski: The Global NETWork. Approaching Comparative Art History. Lecture, Ljubljana, 2014. 

https://vimeo.com/122626229. Utolsó letöltés: 2015. augusztus 29. Piotr Piotrowski horizontalitás elve új 

lendületet adott a hatvanas évek kutatásoknak (gondolván itt Klara Kemp-Welch és Magdalena Radomska 

tevékenységére), melyeknek fókuszában Kelet-Európa és Latin Amerika művészetének összehasonlító elemzése 

áll. 

http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=967
https://vimeo.com/122626229
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Adamčiak elektronikus és konrét zenei kompozíciói mediálisan is rendkívül közelítenek dr. 

Végh gyakorlatához.
13

 Nem véletlen azonban, hogy az említett művészek titkosszolgálati 

érintettsége csak utalások szintjén, érdemleges irodalom nélkül jelenik meg az egyes 

nemzetközi publikációkban:
14

 a kulturális szférát érintő ügynökmúlt feldolgozottsága legjobb 

tudomásom szerint a régió más országaiban legalább olyan visszamaradott, mint 

Magyarországon. Éppen ezért, a lokális elbeszélések hiányában gondolom nehezen 

alkalmazhatónak a komparatisztika gyakorlatát, amely nyilvánvalóan a provincializmus 

stigmájától tartva inkább előremenekül, és vállalja a vele járó tévedések eshetőségét.  

 

A dilemma feloldására (globális és lokális szintézisére) olyan módszert igyekeztem találni, 

amely fölvállalja a historikus szemléletmód bizonyos mértékű, a művészettörténeti kutatások 

több évtizedes elmaradásával összefüggő, így szükségszerű érvényességét, és amelynek 

segítségével a művészettörténet által mellőzött mikroszkopikus történések interakciója is 

figyelembe vehető. A mikrotörténet-írás
15

 klasszikusa, Carlo Ginzburg éppen azért bírálja 

Michel Foucault kutatási módszerét, mert szerinte „esztétizáló irracionalizmusba torkollik”, 

amikor túlságosan koncentrál az elnyomó apparátus mechanizmusaira, és ezáltal háttérbe 

szorítja az elnyomottak helyzetének ismertetését.
16

  Ginzburg gondolkodásában (Bahtyin 

nyomán) a kulcs a kölcsönhatás, a hatalmi rendszerek és az elnyomottak közötti interakció 

érzékeltetése. A friuli molnár, Menocchio esete nem pusztán azért váltott ki akkora sikert a 

nemzetközi történetírásban, mert a többszörös inkvizíciós perben halálra ítélt, liberális 

gondolkodású és a vallási dogmákban kételkedő molnár esete könnyű azonosulást kínált, 

hanem mert a módszer szakított „a történészi diskurzus hagyományos, magabiztos és 

tekintélyelvű formájával”
17

, és a nagy elbeszélések helyett olyan egészen apró, helyhez kötött 

                                                           
13

 Adamčiak ugyanakkor jóval kiteljesedettebb életművet mondhat magáénak: Jozef Cseres meghatározásában 

Adamčiak a hatvanas években egyszerre volt nyitott gondolkodású zeneszerző, egzakt muzikológus, valamint 

konceptuális művész, aki a John Cage felől érkező inspirációt több alkalommal személyes találkozások során is 

megtapasztalta. Jozef Cseres: John Cage in US. On John Cage’s Influence among Czecho-Slovakian Artists, in: 

Katalin Székely (Ed.): The Freedom of Sound, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest, 

2013, 76-83, itt: 81. o. 
14

 Claire Bishop például egyenesen vitathatónak gondolja Alex Mlynarcik titkosszolgálati kollaborációjának 

mértékét, de véleményének alapját épp a tisztázatlanság jelenti. Claire Bishop: Artificial Hells: Participatory Art 

and the Politics of Spectatorship, Verso, London-New York, 2012, 324. o.  
15

 A mikrotörténet hatására az utóbbi évtizedben intenzívvé vált az addig marginális témák, mint a nők helyzete, 

a szexualitás vagy a kábítószer-használat kutatása. Ld. például Tóth Eszter Zsófia korszakra vonatkozó 

publikációit: Puszi Kádár Jánosnak. Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben. 

Napvilág kiadó, Budapest, 2007. Tóth Eszter Zsófia – Murai András: Szex és szocializmus avagy „Hagyjuk a 

szexualitást a haldokló nyugat ópiumának”, Budapest, Libri, 2014. Bajzáth Sándor – Tóth Eszter Zsófia – Rácz 

József: Repülök a gyógyszerrel: a kábítószerezés története a szocialista Magyarországon.  L’Harmattan kiadó, 

Budapest, 2014. A kultúrakutatásban a mikrotörténet elsősorban Hammer Ferenc és K. Horváth Zsolt 

tevékenységén hagyott nyomot: Hammer Ferenc: Nem kellett élt vasalni a farmerbe. Mindennapi élet a 

szocializmusban. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum (MaDok-füzetek 8), Budapest, 2013. K. Horváth Zsolt 

Ginzburg általa szerkesztett, 2010-es magyar nyelvű tanulmánykötetének (Carlo Ginzburg: Nyomok, 

bizonyítékok, mikrotörténelem. Spatium 11. Kijárat Kiadó, Budapest, 2010 bevezetőjében úgy fogalmaz, 

Ginzburg joggal nevezhető kulturalista irányultságú mikrotörténésznek. 
16

 Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok: Egy XVI. századi molnár világképe, Európa, Budapest, 1991, 4. o. 
17

 Giovanni Levi: A mikrotörténelemről. In: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások 

és esettanulmányok. Replika Kör, Budapest, 2000, 127−146. o. itt: 139. o. 
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eseményekre koncentrált, amelyek révén az előbbi által mellőzött terek és viszonylatok is 

hozzáférhetővé válnak.  

 

Végh László többirányú tevékenységének mikrotörténeti megközelítése kétségkívül fölveti 

azt a kérdést, hogy működése a hatvanas éveknek - mint rétegzett szociokulturális 

konstrukciónak - a szempontjából mennyiben reprezentatív. A válasz mindenekelőtt 

kvantitatív jellegű, vagyis hogy bár dr. Végh áll a dolgozat és az események centrumában, 

kiterjedt kapcsolatrendszere lényegében lefedi a kortárs underground jelentős hányadát. 

Egyéni sorsának részletei rengeteg egykori szereplő útját és művészi gyakorlatát keresztezték, 

így értelemszerűen közelebb kerül és láthatóvá válik a hatvanas évek változó összetételű 

csoportjainak számos, azóta elfeledett, vagy éppen ma már prominens tagja, ami a jelenben 

érvényes – társadalmi és művészeti – pozíciójukat is figyelembe véve különösen érdekes 

lehet. Dolgozatom így nem pusztán a Rákosi- és Kádár-korszak fordulóján aktív magánember, 

jelen esetben Végh László szerepét igyekszik megérteni a hatalmi struktúrák és a védelmi 

mechanizmusok dinamikájában, hanem a környezetében kialakult kulturális szokásokat, 

rítusokat, az ifjúsági szubkultúra életmód-jelenségeit is, szoros összefüggésben a hivatalos 

kultúra kánonjától több-kevesebb távolságot tartó művészeti jelenségekkel. Ennek 

megfelelően írásom fókuszában a szociokulturális, politikai és művészeti összefüggések és 

kölcsönhatások láthatóságának növelése áll egy kevésbé lineáris, kevésbé kronologikus 

narratíva megteremtése érdekében.  

 

Bár a módszertani alapot a mikrotörténet-írás szempontjai jelentik, ugyanakkor egyéb 

eszközöket, így az oral history és a tartalomelemzés módszereit is felhasználtam a kutatás 

során. Beszélgetéseket folytattam és interjúkat készítettem barátokkal, egykori résztvevőkkel 

és természetesen Végh Lászlóval, akivel több interjú készült: először a kutatás elején, majd az 

archívumi digitalizálás során, amikor kronologikusan, darabról-darabra áttekintettük az 

évtized vonatkozó dokumentumait, amelyeket ő kommentárokkal látott el. Végh László 

számos publikálatlan szerzői szöveget bocsátott a rendelkezésemre, melyek többnyire a 

rendszerváltás utáni első években keletkeztek, amikor már politikailag is lehetőséget látott a 

hatvanas évek illegalitásban zajló eseményeinek és szereplőinek a képviseletére. Ekkor 

keletkezett memoárjainak nagy részét fölhasználtam az alkotótársak, barátok és csavargók, 

már csak kevesek emlékezetében élő nonkonformista fiatalok és a művészettörténeti 

kánonokból kihullott szereplők fölidézésére. Különösen szenzitívnek minősültek azok a 

visszaemlékezések, amelyek a beszervezés előzményeit, illetve a kirándulócsoport történetét 

beszélik el. Ezek a szövegek jelentik a dolgozat primér forrásait, valamint az a mellékletként 

csatolt kronológia, amely Végh László 1961 és 1970 közötti határidőnaplójának feljegyzéseit 

tartalmazza, és amely egyedülálló adalékokkal szolgál a hatvanas évek művészeti, társasági és 

topográfiai szempontú megismeréséhez, valamint az események datálásához.  
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A szerzői szövegeket annak tudatában használtam föl, hogy „a valós, az érdek diktálta és a 

csupán feltevéseken alapuló elemek egybefonódva keverednek bennük”.
18

 Ez alól Végh 

László személyes elbeszélése sem kivétel. Az emlékezet működése, a több évtizedes 

történelmi távlat és az emberi pszichológia elkerülhetetlenül megkonstruálja azt a saját 

narratívát, mely más narratívákkal együtt valamiféle kapcsolatban áll a „valósággal”. Éppen 

ezért egy párhuzamos struktúrában ismertetem a személyes elbeszélés szövegeit: az írások (és 

a szerzői narratíva) folytonosságát szem előtt tartva jegyzetekkel látom el őket azokon a 

pontokon, ahol tartalmi érintkezés mutatkozik más forrásokkal, például a levéltári 

dokumentumokkal vagy egyéb, másodlagos forrásokkal. A jegyzetekből kitűnnek azok a 

szöveghelyek is, ahol tartalmi ellentmondás fedezhető fel Végh László elbeszélése, a belügyi 

apparátus birtokában lévő információk, illetve az egyéb tudományos források között. Mindezt 

annak reményében teszem, hogy a különböző szövegtípusok kölcsönös reflexióiból 

kirajzolódik a hatvanas évek kulturális kontextusának egyfajta narratívája.  

 

Külön forráscsoportot képeztek a kutatás során a Végh László titkosszolgálati múltjával 

kapcsolatos belügyi dokumentumok. A levéltári dokumentumok földolgozásának 

problematikusságára és kultúrtörténeti értékük viszonylagosságára (az Eörsi-féle dichotómia 

árnyalásaként) Havasréti József hívta föl a figyelmet a Sasvári Edit és Klaniczay Júlia által 

szerkesztett, a balatonboglári kápolnatárlatok történetét feldolgozó, Törvénytelen avantgárd 

című kötethez kapcsolódó recenziójában.
19

 Havasréti megállapítja, hogy miközben sok 

eseményről kizárólag a besúgók beszámolói maradtak fenn, és egyes ügynökök 

kompetenciája a kultúrtörténet számára valóban használható elemzéseket hagyott hátra, „a 

legtöbb szöveg esetében legfeljebb olyan adatokra derülhet fény, melyek alapján – Méreit 

parafrazeálva − »a közösségek még rejtettebb hálózata«, egy torz és fonák szociometriai 

vázlat, mely részben közismert, részben tautologikus, ezért a történeti kutatás számára 

érdektelen lehet.”
20

 Forráscsoportként való kezelésüket az ügynökjelentések önértéke, a 

„elfogulatlan”, „tudományos” megközelítések önelégültségének veszélyessége nehezíti, amit 

tovább bonyolít keletkezésük körülményeinek baljóssága.
21

  

 

Hasonlóképpen vélekedik a belügyminisztériumi dokumentumok forrásként való 

hasznosításáról Rainer M. János
22

 is, aki szerint az ügynökjelentések dokumentumértéke 
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 Ormos Mária: A történettudomány forrásairól a XX. században. In: Hatalom és társadalom a XX. századi 

magyar történelemben. Osiris Kiadó – 1956-os Intézet, Budapest, 1995, 30. o. 
19

 Havasréti József: Széteső dichotómiák. In: u.ő.: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar 

neoavantgárdban. Gondolat Kiadó – Artpool – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest, 

Pécs, 2009, 77−95. o. 
20

 I.m., 92. o. 
21

 U.o. Egészen más álláspontot képvisel a Szilágyi Domokos ügynökmúltjával foglalkozó tanulmányában 

Selyem Zsuzsa, aki a költő halála után harminc évvel előkerült titkosszolgálati dokumentumokat az életmű olyan 

részének tekinti, amely az irodalmi korpusz absztrahálásának meghaladásában játszhat szerepet. Selyem Zsuzsa: 

Irodalom és politika. In: u.ő. (szerk.): Magány és árnyék. Egy Szilágyi Domokos nevű ember a Szekuritáté 

hálójában. Ember Piramis Sorozat 1. Láthatatlan Kollégium, Tranzit Alapítvány Kolozsvár, 2008, 89-105., itt: 

96. o. 
22

 Ügynökkérdés a tudományos történetírásban c. kerekasztal beszélgetés, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára, 2012. május 17. Résztvevők: Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin, Rainer M. János, Horváth Sándor, 
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elfogultságokkal, pszichológiai nehézségekkel terhelt, ami meglehetősen relativizálja a 

használhatóságukat.
23

 Az ügynök személyes kapcsolatainak jellege és dinamikája önmagában 

megkonstruál egy belső, szubjektív, gyakran torz narratívát, melynek történészi 

értékelhetősége nehézkes.
24

 A másik, „objektív” értékelést lehetetlenné tevő nehézséget épp a 

politikai rendőrség működésének metódusa támasztja: miközben az információt a legtöbb 

esetben eredeti tartalmához képest eltorzították, mesterségesen kreált és fenntartott ügyekből 

hoztak létre hosszú ideig tartó nyomozati procedúrákat. Az ügynökjelentésekből tehát sokkal 

inkább a belügy működésének mechanizmusai, a szervezet felépítésének logikája, az 

állampárthoz való viszony rétegzettsége, illetve az államon belül belső államként létező saját 

logikájú építmény, mintsem a kortársi társadalom, tehát a „külső” világ szociokulturális 

valósága ismerhető meg.
25

  

 

Mindazonáltal, a jelentések fontos adalékokat tartalmaznak a korszak kultúrszociográfiájára, 

művészetelméleti kérdéseire, irodalmi, képzőművészeti, zenei preferenciáira vonatkozólag, és 

egy meglehetősen progresszív, befogadóképes, a kísérletezés iránt fogékony, 

interdiszciplináris környezetet rajzolnak ki. A kísérleti zene első, nem-hivatalos 

magyarországi bemutatói és korai recepciótörténete, egyáltalán, a zene korszakos jelentősége 

ezekből a dokumentumokból válik rekonstruálhatóvá. Az ügynökdossziék tanulmányozása 

során az is nyilvánvalóvá válik, hogy a politikai rendőrség az 1958-1960 közötti periódusban 

ellenőrzője, sőt, mint látni fogjuk, bizonyos mértékig irányítója volt az underground közeg 

kulturális életének, és ügynökén keresztül alakította a színtér belső információátadásának 

menetét.
26

 A kulturális terület éppúgy operatív lehetőségekkel teli környezetet jelentett a 

politikai rendőrség számára, mint bármely más létszféra. „Orvos” kapcsolati hálózatának 

kiterjedtsége miatt nyújtott többletet az ifjúságvédelem területén, de ez a tevékenységi kör 

kezdetben nem volt specifikus a tartótisztek szemében, csak amennyiben – a kultúrán 

keresztül – leegyszerűsítette számukra a kapcsolatépítést egyházi és egészségügyi „vonalon”. 

A közös kulturális preferenciák lehetőséget teremtettek arra, hogy az ügynök előtt 

                                                                                                                                                                                     
Stefano Bottoni, Takács Tibor, moderátor: Müller Rolf http://www.abtl.hu/node/325 Utolsó letöltés: 2013. 

december 10. 
23

 „Kérdés továbbá, hogy az ügynök személyisége, képességei (memóriája, íráskészsége), pillanatnyi hangulata, 

igyekezete, szándékai mennyire befolyásolják jelentése tartalmát. Hozzáigazítja-e valamiféle – esetleg nem is 

létező – elváráshoz? Beleviszi-e önmagát? Kívánja-e alakítani az idézett véleményből leszűrődő képet? Akar-e 

valakinek használni vagy ártani? Képes-e tartani magát a jelentésírótól elvárható objektivitáshoz, pontosan adja-

e vissza a tényeket? S mennyit módosít a valóságon a nemritkán élőszóban adott ügynöki beszámolókat leíró, 

illetve összefoglaló jelentéseket készítő hivatalos állomány, önmaga és az általa képviselt szervezet jól felfogott 

érdekében? Felnagyít-e, bagatellizál-e, eltorzít-e dolgokat, szépít-e a leányzó fekvésén? Próbál-e jó pontokat 

szerezni a főnökségnél? Igazít-e a hálózati személy munkáján (ha nem is egészen úgy, mint Krasznahorkai 

László Sátántangó című regényében a besúgói jelentés hangulatgazda éleit izzadságos leleménnyel hivatali 

szöveggé csiszoló civil ruhás rendőrök, de valahogy akképpen)?” – foglalja össze Szőnyei Tamás az ügynöki 

tevékenység megítélésének komplexitását. Szőnyei, i.m., 2012, 24−25. o. 
24

 Az ügynökök konfabulációs hajlamára példa „Mészáros” (Micsinay Tamás) esete, ld. Andor Mihály idézett 

kötetét, 2011. 
25

 Szőnyei Tamás Rainer M. Jánost idézi könyvének bevezetőjében, aki az idősebb és az ifjabb Antall József 

megfigyelése kapcsán fogalmazott úgy, hogy „e jelentések konstruált személyeket ábrázolnak, szólaltatnak meg 

egy konstruált világban.” Szőnyei, i.m., 2012, 24. o. 
26

 Ez a megállapítás az események menetére, a Végh által bemutatott programokra vonatkozik. A 

titkosszolgálatnak természetesen nem volt sem ambíciója, sem kapacitása a művészet tartalmi kérdéseinek 

tényleges befolyásolására, vagy a művészeti tendenciákba való beavatkozásra.  

http://www.abtl.hu/node/325
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könnyebben megnyíljanak a rendőrség számára fontos kapuk. Idővel aztán fölismerték, hogy 

a művészet, mint közös nyelv, bizalmi alapon nyit utakat a belső emigrációjában óvatos 

underground körökben. Ezért utasították Végh László „Orvost” arra, hogy rendezzen zenei 

esteket, miközben nem számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az információátadásnak és a 

közösségszervezésnek ez a módja egy idő után önjáróvá válik, és lázadó mechanizmusokat 

indít el a művészeti közegben. Olyannyira, hogy az egyik területen hasznosnak ítélt ügynök a 

kultúra térfelén épp olyan „ellenségesnek” bélyegzett tevékenységet folytat a későbbiekben, 

mint az általa megfigyelt célszemélyek.  

 

Szerkezetileg a dolgozat négy fejezetből áll. A struktúrát Végh László működésének 

alapvonása, az interdiszciplinaritás fogalma határozta meg. Ennek megfelelően az első fejezet 

az ügynökmúlt kritikai olvasatára törekszik, a Rákosi-féle rendőri apparátus működésének, 

tágabban, a negyvenes-ötvenes évek politikai kontextusának hátterével. Bemutatom a sztálini 

diktatúrában kulturálisan és ideológiailag ellenzékinek minősülő, polgári származású fiatalok 

lehetőségeit, artikulálatlan politikai ellenállását, amelyet annak ellenére számolt föl 

szisztematikusan az ÁVH, hogy el sem jutottak a valódi politikai cselekvésig. Végh László 

egy ilyen csoport tagjaként került a politikai rendőrség hálójába, majd mivel képességei, 

státusza és kapcsolatrendszere ideális kollaboránsként tüntette föl, a bebörtönzés reális 

lehetőségével megzsarolt orvostanhallgató aláírta a beszervezési nyilatkozatot. Az 1956-os 

forradalom idejéből még fennmaradtak jelentései
27

, majd egy szünetet követően 1957-ben 

reaktiválták, és 1962-es kizárásáig aktív ügynöke volt az újjászervezett titkosszolgálatnak. A 

dokumentumok és dr. Végh visszaemlékezései egyértelműen azt a benyomást támasztják alá, 

hogy az orvosi egyetemen megbélyegzett és kiközösített, osztályidegen fiatalember 

valamiféle ellentételezésként, sajátos kompenzációként élte meg a hatalmat, amelyhez így 

hozzájutott. Sőt, a jelentéseket nem egyszer a magánpraxist működtető, korrupt kórházi 

főorvosok leleplezésére használta. Ez a feladat tehát nem okozott számára erkölcsi konfliktust 

egészen addig, amíg azt az elvárást nem támasztották vele szemben, hogy az ún. Muskátlisok 

körében folytatott, ma egyfajta kulturális misszióként értékelt tevékenységéről is számoljon 

be. Ezt csak „lelepleződése” után tette meg. 

 

A második fejezet a korai hatvanas évek kulturális kontextusát, információszerzési technikáit, 

a magánszférába visszahúzódó értelmiség által megrajzolt topografikus hálózatot mutatja be, 

a hatalom működésének relációjában. A forradalom leverését követően, a szocialista 

realizmus homogenizációs hatásának ellenében gyorsan kialakultak a progresszív kultúra 

hagyományát fölvállaló underground közösségek. A fejezet legfontosabb kérdése a Végh 

László körében érzékelhető modernizmus-avantgárd dichotómia. Itt abból az avantgardisták 

által bevezetett tézisből indulok ki, mely szerint Végh László a progresszió képviseletét, az 

„ősavantgárdot” jelentette az underground körökben. Az általa közvetített irodalom és 

                                                           
27

 Feladata ekkor az ifjúsági politikai tevékenységek megfigyelése volt, így 1956. október 22-én este tíz körül a 

Kálvin téren csatlakozott a Műszaki Egyetemre tartó diákokhoz és velük volt akkor is, amikor telefonon 

beszéltek – jelentése szerint – Nagy Imrével. Minderről telefonon jelentett, akárcsak a diákgyűlésekről, a Sztálin-

szobor ledöntéséről és a rádió elleni támadásról. A harcok idején sebesülteket kötözött, vagy a lakásán 

tartózkodott. Szőnyei, i.m., 2012, 663−664. o. Végh László a forradalmi események során és az említett 

helyszíneken számos fényképfelvételt készített, amelyeket megőrzött, de máig publikálatlanok maradtak. 
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képzőművészet produktumaiból, a magánúton, informálisan hozzáférhető zenei források 

értelmezéséből kiindulva határozom meg dr. Végh kulturális profilját a hivatalos 

modernizmus, illetve az új avantgárd viszonylatában. Az interdiszciplinariás fogalmához 

kapcsolódóan érzékeltetem, hogy az irodalom primátusa mellett természetes volt az átjárás az 

egyes művészeti ágak között a körben. Mivel azonban a dolgozat egyik célja az új avantgárd 

genealógiájának meghatározása, elsősorban azokra az alkotókra fókuszálok, akik már a 

hatvanas évek első felében megkérdőjelezték a hagyományos művészeti gondolkodás 

érvényességét. Ennek megfelelően az egész dolgozaton végighúzódik egy „akcionista” szál, 

amely töredékességével együtt meghatároz egy narratívát a kezdetekre vonatkozólag. 

 

A harmadik fejezet esettanulmány: a rendőrségi terminológia által Muskátli galeriként 

meghatározott közösségben érvényes ifjúsági szubkultúra jelenségeivel foglalkozik. 

Hasonlóan a Végh-féle kirándulótársaság megbélyegzéséhez a Rákosi-korszak 

repressziójának csúcspontján, a Muskátli presszó fiataljai is egy hétköznapi tevékenység 

(házibuli) révén kerültek a rendőrség fókuszába, csak ekkor már az 1956-os forradalommal 

összekapcsolt „huligánok” és csoportjaik, a galerik töltötték be a hatalom ellenségképének 

szerepét. A fiatalok a mindennapi élet forradalmával, 1968 életmód-reform jelenségeit 

megelőlegező technikákkal ellensúlyozták a rájuk nehezedő generációs és politikai nyomást.  

Kulturális elkülönülésüket a nyelvhasználat, az atipikus életforma, a munka és az állandó 

lakhely nélküli élet, a liberális szexuális erkölcs, a beatzene és a kreatív öltözködés elemei 

határozták meg, és olyan, a normatív erkölcs szabályait sértő tevékenységektől sem riadtak 

vissza, mint a lopás vagy a nyilvános térben való szeméremsértés. Példák és idézetek sorával 

mutatom be, hogy a kulturálisan konzervatív és erkölcsileg puritán Kádár-korszakon a 

hatvanas évek folyamán olyan rések nyíltak, amelyek nagyon hasonlóak voltak az egykorú, 

nyugat-európai ifjúsági szubkultúra jelenségeihez.  

 

Az utolsó fejezet az avantgárd zene magyarországi megjelenésével foglalkozik, mely Végh 

László mediátori szerepe révén jelent meg a nem-hivatalos értelmiségi körökben, évekkel 

azelőtt, hogy a hivatalos zenei fórumokon, rádióban és koncerttermekben hallható lett volna. 

Maga dr. Végh rövid zeneakadémiai képzést követően 1958-tól elsőként komponált konkrét 

és elektronikus zenét, egyidejűleg a régió és nyugat-európai kísérletekkel, de egészen eltérő 

körülmények között: részben kölcsönzött eszközökkel, saját cselédszobájában. Kritika híján 

sosem kapott professzionális visszajelzést ezekről a zeneművekről, az új hangzások iránt 

fogékony fiatal (és zeneileg képzetlen) értelmiségiek körében azonban kompozíciói annál 

inkább meghatározónak bizonyultak, mint ahogy az általa megismertetett kortárs zeneszerzők 

művei is utakat nyitottak az avantgárd felé. A legendássá vált belvárosi lakásban, Petrigalla 

Pálnál tartott kortárs zenei estek első alkalommal válnak teljes mértékben rekonstruálhatóvá a 

(Végh László és a Kecskeméti Kálmán archívumából) előkerült programlapokon keresztül. 

Némileg visszautalva a második fejezetben értelmezett modernizmus alakváltozatokra, ezúttal 

zenei kontextusban mutatom be dr. Végh lehetőségeit saját generációjának, a tradicionalista 

Harmincasok zeneszerzőinek szemléletbeli meghaladására, illetve az azzal való azonosulásra. 

Másrészt, a magyarországi akcionizmus előzményei az avantgárd zene megismerésével 

kapcsolódnak össze: Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás a Végh-féle zenei szabadegyetem 
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egyenes következményeként ismerte meg az 1965-ös varsói őszön a fluxust, ami jelentősen 

hozzájárult az első happening megrendezéséhez. 

 

A mikrotörténet-írás nem pusztán a történész tárgyának esendőségét tárja fel, hanem a szerző 

számára is hagy utakat kételyei és módszertani vívódásai kifejezésére. Siegfried Kracauer 

könyvében olvasni egy fiatal kutatóról, aki úgy végzett elismert tudományos munkát a 

frankfurti iskola történetéről, hogy a disszertáció forrása nem ismert rá saját emlékeire. Ez a 

dolgozat is csak egy szerzői narratívája a hatvanas évek kulturális környezetének, amely 

semmiképpen sem egységes, de sok vonzó szabálytalanság keveredése észlelhető benne, nem 

tagadva meg a töredékek lehetséges értékét. Ahogy Kracauer írja, „Ha mindenképpen 

egységnek akarunk látni egy korszakot, akkor is olyan egységről lehet szó, amely zavaros, 

képlékeny és lényegében megragadhatatlan”.
28  
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 Siegfried Kracauer: A detektívregény – értelmezés. Történelem a végső dolgok előtt. Ford. Teller Katalin, 

Kijárat Kiadó, Budapest, 2009, 153. o. 
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1. „Orvos” (1951−1962) 

 

Végh László 1931. január 17-én született Budapesten, polgári családban.
29

 Szülei Erdélyből 

származó orvosok voltak, akik 1919-ben települtek Budapestre: anyja, dr. Végh Józsefné 

Antal Etelka (1894, Gyergyószentmiklós) 1927-től nyugdíjazásáig a Központi Idegszakorvosi 

Rendelőintézet röntgenorvosaként dolgozott.
30

 Apja, dr. Végh László Béla, szintén 

röntgenorvos, Marosvásárhelyen született 1901-ben, felmenői között több katonatiszt volt.
31

 

Az erdélyi emigráns szülők későbbi kapcsolatait, amelyeknek fiuk élettörténetében is szerep 

jutott, meghatározták az egyetemi évek alatt kötött barátságok: „Amikor kijöttek, akkor 

sokáig hányódtak. Apám egyetemista korában a Szent Imre Kollégiumban lakott, ami a 

mostani Ráday utcában található, szintén kollégium. Azt Glattferder Gyula csanádi püspök 

tartotta fönn a menekült gyerekek számára. Úgyhogy apám ott is lakott egész egyetemi évei 

alatt Gegesi Kiss Pállal és a későbbi urológus professzorral, Babits Antallal együtt, mivel 

azok is erdélyiek – a három erdélyi lakott egy szobában. Anyámmal egy időben is voltak 

egyetemisták, de az egyik előbb volt, a másik később. Itt anyám a fontosabb, mivel akkoriban 

nő orvosi egyetemre nemigen járt.”
32

 Végh László édesapja 1928-tól a MÁV kórház 

röntgenorvosa és a Radiológiai Közlöny szerkesztője volt, aki az 1956-os forradalmat 

követően, korábbi MDP-s párttagsága ellenére nem lépett be az MSZMP-be.
33

 

 

Ifjabb Végh László elemi iskoláit a Mária Terézia téren (jelenleg Horváth Mihály tér) lévő 

VIII. kerületi Állami Gyakorló elemi iskolában végezte, gimnáziumi tanulmányait pedig a 

Baross utcai bencés gimnáziumban (ma Fazekas Mihály Gimnázium) kezdte meg. A bencés 

gimnáziumban tagja lett annak a kirándulócsoportnak, amelyet a már egyetemista, korábbi 

                                                           
29

 Az életrajzi adatok forrása a szerzőnek a Végh Lászlóval 2012 júliusában készített életútinterjúja (kézirat), 

valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára „Orvos” dossziéjának (B-78602) dokumentumai: 

Végh László 1957. augusztus 5-én kelt önéletrajza, és a BM II/14 osztályának 1957. június 21-én keletkezett 

környezettanulmánya, ÁBTL, B-78602, 10−12. o. Ezúton szeretném megköszönni Sasvári Editnek, hogy 

rendelkezésemre bocsájtotta az általa fölkutatott iratokat, valamint Altorjay Gábornak, hogy megosztotta velem a 

Végh Lászlóval kapcsolatos, ugyanezen dokumentumokon alapuló információit.  
30

 A környezettanulmány szerint: „Nevezett anyja polgári családból származik. Lakókörnyezetében, ahol 26 éve 

lakik, szolid, barátságos asszonynak ismerik. Múltbani politikai tevékenységéről nem tudnak. Munkahelyén mint 

vezető főorvos dolgozik, szakmai munkáját igen jól látja el. Az ellenforradalom alatt döntőrészt (sic) lakásán a 

pincében tartózkodott. (…) A múltban pártnak tagja nem volt. Jelenleg is pártonkívüli.” ÁBTL, B-78602, 11. o. 
31

 „A nevezett apja katonatiszti családból származik. Szintén volt katona a múltban, rendfokozata alhadnagy volt. 

Lakókörnyezetében az adatszolgáltatóm szerint a felszabadulás előtt semmilyen pártnak a tagja nem volt. (…) 

Munkahelyén adatszolgáltatóim közölték, hogy mint szakorvos igen jó szakismeretekkel tapasztalattal (sic) 

rendelkezik.” ÁBTL, B-78602, 10. o. Végh László közlése megerősíti a környezettanulmány informátorának 

adatait a katonai származásra vonatkozólag: „Apám Petelei Istvánnak, az írónak vérrokona. Tehát az apám anyja 

Petelei Erzsébet, aki Petelei Istvánnak volt azt hiszem a testvére. A papa pedig, apám apja, császári-királyi 

katonatiszt volt. Ezekről mind megvannak a dokumentumok és fotók is. Ő korán meghalt, ezért a Petelei Marci 

bácsi nevelte apámat. Marci bácsinak boltja volt Marosvásárhelyen, a főtéren: kereskedő volt.”  Életinterjú, 

2012. 
32

 U.o.  
33

 „1946 óta tagja volt az MDP-nek 1956. októberig. Első időkben, mint falujáró dolgozott ez a munkája orvosi 

vizsgálatokból állt vidéken. Alapszervi vezetőségi tag volt, mint szervező titkár négy éven át. (…) Jelenleg 
pártonkívüli, beszéltek vele az MSZMP-be való belépésről mint volt MDP taggal, ezt visszautasította, hogy nem 

lép be indoklás nélkül. Adatszolgáltatóim szerint politikailag nem megbízható, nem híve a rendszernek, ezt 

azonban nem nyilvánítja kifelé.” ÁBTL, B-78602, 10. o. 
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bencés diák, Elekes József szervezett, akit a későbbiekben az Államvédelmi Hivatal 

letartóztatott, majd többéves börtönbüntetésre ítélt. A korai Kádár-korszak rendőr 

apparátusának 1956 utáni kriminalisztikai terminológiája szerint az „illegális fegyveres 

ellenforradalmi szervezkedésben” részt vevő fiatalok az államrend megdöntésére törekedtek, 

fegyvereket birtokoltak és rejtegettek, ezért Elekes József
34

 után a többi diákot is bíróság elé 

állították. Végh Lászlót „az államrend megdöntésére irányuló klerikálfasiszta fegyveres 

összeesküvés” vádjával hallgatták ki 1951-ben a katonai ügyészségen, és a kihallgatás azzal 

végződött, hogy a Belügyminisztérium I/2-es alosztálya „Orvos” fedőnéven ügynöknek 

szervezte be az akkor elsőéves orvostanhallgató fiatalembert. Ebbéli foglalkoztatása az 1956-

57 közötti szünetet
35

 leszámítva 1962 augusztusáig tartott.
36

  

 

Ügynöki tevékenysége kezdetben egyházi és egészségügyi kapcsolatokra terjedt ki, majd egy 

rövid ideig a kulturális szférát is érintette. 1958-tól, egyre intenzívebbé váló kulturális 

funkcióival párhuzamosan azonban „Orvos” fokozatosan veszített ügynöki aktivitásából, 

szabotálni kezdte a jelentésírást, és rövidesen kikerült a titkosszolgálati hálózatból. 

Zeneszerzői és kultúramegosztói tevékenységének leghatékonyabb időszaka pedig épp a 

kizárás évében (1962) kezdődött, és 1970 körül ért véget.  

 

Dr. Végh László titkosszolgálati múltjával a közelmúltban több szerző foglalkozott: Iványi-

Bitter Brigitta 2010-es Kovásznai György-monográfiájában
37

 elsőként publikálta a 

titkosszolgálati érintettségére vonatkozó iratok egy részét, amelyek a képzőművész barát 

Kovásznaival kapcsolatos jelentések köréből származnak. Ekkor a fakszimilében közölt iratok 

földolgozására és kontextualizálására nem, csak a „leleplezés” kereteinek megteremtésére 

került sor. Bódi Lóránt 2011-ben megjelent tanulmánya a Petrigalla Pál magánlakásán folyó 

kulturális programsorozattal összefüggésben elemezte Végh ebbéli szerepét, kitérve a 

jelentéseknek Petrigallára vonatkozó aspektusaira is.
38

 Végül Szőnyei Tamás 2012-ben 

                                                           
34

 Elekes József 1956 nyarán szabadult a börtönből. Későbbi sorsáról „Orvos” 1959. augusztus 11-i jelentéséből 

szerezhetünk információt: „Elekes József államellenes összeesküvés szervezője és résztvevője, emiatt évekig 

börtönben volt. Jelenleg középiskolai tanár. Tudomásom szerint jelenleg is kirándulásokat szervez, mint 

letartóztatása előtt. (Ez volt u.i. agitációjának egyik formája.) Meggyőződéses fasiszta.” ÁBTL, B-78602, 46. o. 

Arról azonban Végh Lászlónak nem volt információja, hogy 1952-ben, szintén presszióval Elekes Józsefet is 

beszervezte az állambiztonsági szolgálat, „Mózes” fedőnéven, és akinek 1965-ben, az Eötvös gimnázium 

tanáraként majd a belvárosi galeri és Frankl (Hajas) Tibor ügyében jutott konspirációs szerep. Szőnyei Tamás, 

i.m., 2012, 45. o.  
35

 Végh László 1956 szeptemberében szerzett orvosi diplomát, december 1-jétől lett a Kútvölgyi kórház 

röntgenorvosa. Ezt követően, a foglalkozásában rejlő kapcsolatok lehetőségét fölismerve a BM II/14 alosztálya 

reaktiválta. Reaktiválás utáni első jelentését 1957 májusában írta. 
36

 1962. augusztus 28-án dr. Végh László aláírta kizárásához kapcsolódó titoktartási nyilatkozatát, ÁBTL, B-

78602, 179. o.    
37

 Iványi-Bitter Brigitta: Kovásznai. Vince kiadó, Budapest, 2010.  
38

 Bódi Lóránt: Művészeti és közösségi élet Petrigalla Pál szalonjában 1959−1970. Új Forrás, 2011/6., 49−65. o. 

„Orvos” tevékenységével, Petrigalla Pál vonatkozásában Andor Mihály is foglalkozott, Micsinay (Mikes) 

Tamásról írott könyvében. (Micsinay, „Mészáros” fn. ügynökként sok szempontból téves, mégis meglepő 

tájékozottságról tanúskodó elemzést írt jelentés formájában az első magyarországi happeningről, vö. 

http://www.c3.hu/collection/tilos/docs.html.) Andor személyes hangú szövege a moralizáló beszédmódra nyújt 

példát: „Az egyházi gimnáziumba járó kamasz fiút 1948-ban tartóztatták le »államellenes összeesküvés« miatt. 

Esetében kár lenne sietni az erkölcsi ítélettel, mert az 1940-es évek végének brutális kommunista politikája 
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megjelent Titkos írás című, az Állambiztonsági Levéltárban őrzött dossziékat feldolgozó 

hatalmas műve a rendelkezésre álló iratokat minden korábbinál alaposabban tárta föl.
39

 Végh 

László munkadossziéját (M-17764/2) alapul véve hosszasan idéz „Orvos” állambiztonsági 

foglalkoztatásának dokumentumaiból a katolikus egyház elleni ún. „Fekete Hollók” ügyben, a 

kortárs zenei bemutatókkal összefüggő jelentésekből és a korabeli értelmiségi körökkel 

kapcsolatos beszámolóiból. Szőnyei kötete a legfontosabb publikált forrása Végh László 

1951−1962 közötti állambiztonsági funkcióinak. 

 

Iványi Bitter-Brigitta Kovásznai Györggyel kapcsolatos kutatásai során ismerkedett meg 

személyesen is Végh Lászlóval, aki Korniss Dezső mellett a másik nagyhatású inspirátor 

szerepét játszotta a festő-animációs művész életében, és aki Kovásznai számára több 

alkalommal saját lakásában biztosított szervezett felolvasóesteket.
40

 Dr. Végh efféle pozitív 

szerepértelmezése közben, a kézirat lezárásának utolsó fázisában vette át Iványi-Bitter azokat 

a jelentéseket, amelyek egyértelművé tették az orvos-zeneszerző ügynöki érintettségét, 

különös tekintettel Kovásznai György személyére.
41

 A felfedezés váratlansága a szerzőt 

némiképp a moralizáló diskurzus hangvétele felé sodorta, melyben dr. Végh egyszerre 

„megmentő” és „áruló”, Kovásznai pedig hirtelen a mártírológia centrumába került. 

 

Az ügynökjelentésekkel kapcsolatos morális diskurzusok kezdőpontját Eörsi István 2002-es, 

A besúgójelentés mint kultúrtörténeti forrásmunka
42

 című írása jelölte ki. A titkosszolgálati 

dokumentumok feltárásának rendszerváltás utáni, korai időszakában joggal merült föl a múlt 

                                                                                                                                                                                     
aligha hasonlítható össze a »puha« Kádári diktatúrával. Egy 17 éves gyereket, aki normális emberi fogalmak 

szerint semmit nem követett el, nem nehéz beszervezni, ha 15 év börtönnel fenyegetik. Ez a gyalázatos tett 

inkább a rendszer elvetemültségéről árulkodik, mint a gyerek Végh László erkölcséről. Aztán az avantgárd 

művészeti élet szervezőjeként és egyik vezéralakjaként 1958-tól már őt is figyelték, 1962-ben pedig kénytelenek 

voltak »kirúgni«, mert szabotálta az együttműködést. Nem írt jelentéseket, nem ment el a találkozókra. Ettől 

kezdve már nem az ő jelentései gyűltek, hanem a róla szólók.”  Andor Mihály: Szegény Micsinay. Egy besúgó 

élete. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2011, 13. o. 
39

 Szőnyei, i.m., 2012, I. kötet, 718−727. o.   
40

 „Végh László 1958-tól egészen a hatvanas évek végéig aktív kultúraszervező volt saját és barátai 

magánterében, így egyfajta információs központtá vált, aki igen sok és sokféle ember között közvetített. A 

korszak néhány ilyen privát kultúraszervezője hozta létre azt az illegális kulturális térképet, amely – dr. Végh 

hasonlatával élve – mint az olimpiai karikák, egymást metszve strukturálták a külföldi kortárs kultúra és a múlt 

iránt érdeklődő nyitott értelmiségi, művészpályára készülő, helyüket kereső budapesti fiatalok társaságait, 

javarészt férfiakat.” Iványi-Bitter, i.m., 2010, 83. o. 
41

 „Miközben nap mint nap gyűlt össze nála az alternatív gondolkodásra nyitott fiatalság, és olyan tehetségek 

bújtak ki a köpönyege alól, mint Szentjóby vagy Kovásznai, nos, mindeközben Végh »Isten«,  − ahogy 

akkoriban fiatal vendégei emlegették − saját és mások privát rendezvényeit alapos jelentésekben ismertette a 

titkosszolgálattal. Ebből is látszik, mennyire bonyolult szerepek és játszmák szőtték be a társasági életet: a 

hatalom tere és a privát szféra több helyen ért össze, semmint akkor sejthették volna a résztvevők. Ha arra 

gondolunk, hogy a korszak egyik »központi« társasági alakja a hatalom kezére is játszott, nem kerülhetjük el azt 

a következtetést, hogy a hatalom ügynökein keresztül mint »identitásképző« belejátszott a társasági élet 

strukturálásába. (…) Egyszerre barátainak megmentője és árulója: nagyon fontos összejöveteleket és 

ismeretségeket hív életre, amelyek egyúttal jelentésének tárgyai is.” Iványi-Bitter, i.m., 2010, 86. o.  
42

 Eörsi István: A besúgójelentés mint kultúrtörténeti forrásmunka. Élet és Irodalom, 2002, XLVI. évf., 47. szám, 

nov. 22.  



24 

 

megismerésének igénye, amely elsősorban erkölcsi szempontokat
43

 helyezett előtérbe, a 

„bűnös” és az „áldozat” dichotómiájára támaszkodva. Eörsi sokat idézett felszólítása a 

dokumentumok forrásértékét is hangsúlyozza: „Ne feledjük el: ezek mind a Kádár-korszak 

módszertanának pótolhatatlan, becses dokumentumai, melyek szinte egyedül őrizték meg e 

kor művészeti életének és értelmiségi közérzetének egyik elnyomott, megrágalmazott, de igen 

jelentékeny vonulatát.”
44

 A jelentések kultúrtörténeti értéke ebből a perspektívából a 

művészettörténet hiátusainak betöltésére szolgálna. (Más kérdés, hogy a belügyi iratok 

képzőművészeti vonatkozásainak fókuszált feldolgozása a mai napig töredékesnek 

mondható
45

, és csak annyiban rendelkezünk állambiztonsági forrásokkal, amennyiben a 

popzenéhez, illetve az irodalomhoz kapcsolódó művészek tevékenysége megjelenik az ezeket 

a területeket érintő kutatásokban.
46

) 

 

Az Eörsi-szöveg megjelenése utáni tíz évben, a hatalmasra duzzadó irodalommal 

párhuzamosan, az ügynökmúlt kritikai értékelésében figyelemre méltó hangsúlyeltolódás 

következett be. A 2012 májusában, a Történeti Levéltárban megrendezett kerekasztal-

beszélgetés
47

 során felmerült szempontok tükrözik a diskurzus aktuális helyzetét, és az 

ügynöki iratok használhatóságának módszertanához biztosítanak lehetséges adalékokat. A 

legfrissebb kutatói konszenzus szerint nem pusztán a megfigyelt tekinthető áldozatnak, hanem 

az ügynök is, miközben a valódi bűnös a szisztémát működtető apparátus.
48

 Az ügynök, 

Takács Tibor kifejezésével, csupán „ideáltipikus kollaboráns”, és mivel annak idején a 

kapcsolat titokban maradt, akkor „ő”, az ügynök is a „mi”-hez, a társadalom egészéhez 

tartozott. A jelenben azonban, miután kiderült a titkos kapcsolat, a társadalom nem szívesen 

vállalja a közös múltat.
49

  

 

Jómagam hajlok arra, hogy Takács terminusát kölcsönvéve, dr. Végh Lászlót olyan 

ideáltipikus kollaboránsnak tekintsem, akit osztályhelyzete és erkölcsi gyengesége tett 

                                                           
43

 Ugyancsak a besúgás erkölcsi megítélésén alapul Nádas Péter irodalmi esszéje: Szegény, szegény Sascha 

Andersonunk. In: Nappali Ház, 1992/1. 3-16. o. Kötetben: Nádas Péter: Esszék. Jelenkor, Pécs, 1995, 150−185. 

o. 
44

 Eörsi, i.m., 2002. 
45

 A belügyi iratok hozzáférhetőségéről Magyarországon és az egyes európai országokban ld. Cseh Gergő 

Bendegúz: Közép-kelet-európai állambiztonsági panoráma. Titkosszolgálati iratok nyilvánossága az egykori 

szocialista országokban. Betekintő 2010/1. online: http://www.betekinto.hu/2010_1_cseh Utolsó letöltés: 2014. 

január 10. 
46

 Pl. Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990. Magyar Narancs & 

Tihany-Rév Kiadó, Budapest, 2005. A filmmel való kapcsolódásokat, elsősorban Bódy Gábor tevékenységére 

vonatkozóan ld. Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”. Jelenkor, Pécs, 2011. 
47

 Az ügynökkérdés lehetséges szempontjai, Ügynökkérdés a tudományos történetírásban. Stefano Bottoni 

álláspontjának kritikája a Szekusblogon Könczei Csongor szövegében. http://konczei.transindex.ro/?cikk=970 
Utolsó letöltés: 2015. január 2. http://www.youtube.com/watch?v=PrQtFWCEgZk&feature=relmfu Utolsó 

letöltés: 2014. október 16. A téma kutatásának folytatásaként rendezték meg a Kollaboráció és az ügynökkérdés 

tudományos kutatása” című konferenciát 2012 októberében, melynek tanulmányait Horváth Sándor szerkesztette 

kötetbe: u.ő.: Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Libri Kiadó, Budapest, 2014. 
48

 Ez a logika vezette Tabajdi Gábort és Ungváry Krisztiánt, amikor közös kötetükben (Elhallgatott múlt. A 

pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990. 1956-os Intézet - Corvina, 

Budapest, 2008) megpróbálták rekonstruálni a Politikai Rendőrség irányítóinak és parancsnokainak fényképes 

életrajzát, levonva belőle a szerv belső szociográfiájára vonatkozó következtetéseket. 
49

 Takács Tibor véleménye az idézett kerekasztal-beszélgetésben hangzott el. 

http://www.betekinto.hu/2010_1_cseh
http://konczei.transindex.ro/?cikk=970
http://www.youtube.com/watch?v=PrQtFWCEgZk&feature=relmfu
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alkalmassá (és ebben az értelemben áldozattá) a diktatúrák legaljasabb rétegeivel való 

együttműködésre, de ebben az esetben is a morális diskurzusok érvelésénél találjuk magunkat. 

A dolgozat első változatában tudatosan törekedtem arra, hogy elkerüljem ezt a csapdának 

tetsző érvelést, elsősorban azért, mert az erkölcsi szempontok elkerülhetetlenül ítélkezést 

vonnak maguk után, amelyre nem érzem följogosítva magam. A kontextus elmúltával, a mai 

posztkádári valóság felől nézve értelmetlen és irreális generációs dölyf volna az efféle. Végh 

László múltja a Kádár-korszak lezárt történetéhez tartozik, valamennyi feltáratlanságával 

együtt. Másrészt, különösen nehéz semlegesnek maradni olyan helyzetben, amikor a múlt (a 

kutatás témája) és a jelen (a kutatás kontextusa), összecsúszik egy személyben, aki érezhetően 

viseli történetének és gyávaságának mindenkori terhét. Dr. Végh egész életét félelemben 

töltötte, és ettől a ténytől még akkor is nehéz elvonatkoztatni, ha egy besúgó félelmeiről van 

szó. Történetének legtragikusabb aspektusa, hogy az avantgardistákkal, a „valódi” 

disszidensekkel ellentétben számára nem létezett menekülőút: sosem hitt a valóság 

megváltozathatóságában, és e hit hiányában nem csak a szubsztanciálisan elnyomó hatalom 

örökkévalóságáról volt meggyőződve, hanem a sárdarabka-lét állandóságáról is. 

 

Ahogy Radnóti Sándor – úgy is mint Végh László környezetének egykori tagja – a besúgó-

diskurzusokhoz kapcsolódó írásaiban kiemelte, az ügynöktörténetet érintő erkölcsi 

szempontok nem a „bűnbeesés” pillanatához, nem a beszervezéshez kapcsolódnak. „Minden 

azon múlik, mit tett ezután.”
50

 Mint tudjuk, és mint látni fogjuk, ártalmatlan ügynökjelentés 

nem létezik, mert maga az ügynök sincs beavatva jelentéseinek voltaképpeni konspirációs 

céljába; az önfelmentés csábító útja el van vágva. Ártalmasságuk fölmérésében talán a 

tartótiszt visszajelzése jelenti leginkább a kapaszkodót, márpedig „Orvos” munkájáról a 

legutolsó időkig dicsérőleg nyilatkozott az apparátus. Jelentés és jelentés között mégis van 

különbség: Micsinay Tamás vagy Bódy Gábor esszéisztikus, proaktív jelentéseihez képest dr. 

Végh írásai többnyire rövidek, tömörek, a kérdésre szorítkozók. Sok esetben kiolvasható 

belőlük a személyes meggyőződéstől vezetett kritikai szándék, mint például az egészségügyi 

korrupció leleplezéseként szolgáló szövegekben. Annak is van nyoma, hogy megpróbált 

hallgatni a számára fontos – kulturális – eseményekről, de miután fölfedezték a hallgatását, 

újra jelenteni kezdett. „Orvos” csak akkor szállt ki a hálózatból, amikor már egzisztenciája 

szélsőségesen veszélybe került. 

 

Végh László esete kínosan emlékeztet az egykori Stasi-ügynök és underground költő, Sascha 

Anderson történetére, aki, miután beszervezték, konzekvensen végigjátszotta „az intranzigens 

ellenálló”
51

 szerepét. Dr. Végh mítosza is a kritikai ellenállás reprezentációjából táplálkozott - 

a külső megjelenésében és viselkedésében feltűnően extrém, pimasz politikai fricskákkal 

sziporkázó, imponálóan művelt, száguldó őrült, akinek minden megnyilvánulása a Kádár-kori 

hamis konszolidáció ellenében hatott – maga volt a totális ellenvalóság. Az ellenvalóság 
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mítoszának képviseletéről pedig egyikük sem volt képes lemondani; az Anderson életéről 

forgatott 2014-es dokumentumfilm
52

 egy cinikus besúgó komédiája, aki egyszerűen nem vesz 

tudomást a lelepleződéséről. Egyikük sem értette meg, hogy míg korábban a hallgatás, utóbb 

a beszéd lehetett volna az egyedüli jó reakció. Dr. Végh magyarázattal tartozott volna a 

nyilvánosságnak, de több alkalommal is elmulasztotta a lehetőséget, így csak a Muskátli-film 

hazug pillanata marad meg a kortársak számára, az ügynökről, aki másokra akarta terelni a 

besúgás gyanúját.
53

 

 

Titkosszolgálat és ügynöke viszonyrendszerének, e „kölcsönösen paranoid kapocsnak” 

(Tamás Gáspár Miklós) az értelmezése során mégsem az underground kultúra egykori 

karizmatikus szereplőjének posztumusz ikonrombolása a célom, ámbár „lelepleződése” 

sokunkat érintett érzékenyen.
54

 Dr. Végh szerzői szövegeit és ügynöki aktivitásának 

jelentésekből vett szövegrészleteit annak érdekében hozom kölcsönhatásba más forrásokkal, 

hogy a működését magába foglaló kulturális közeg, illetve a politikai apparátus közötti 

interakció tapinthatóbbá váljék. Meggyőződésem, hogy a textusok kölcsönösségéből indirekt 

módon kiolvasható tartalmak közelebb visznek az ügynöktörténet megismeréséhez. A 

dossziékból kiolvasható, hogy „Orvos” időnként és provokatív céllal a politikai rendőrség 

által előírt értéksémát közvetítette környezete számára
55

, ugyanakkor ismeretes az ügynöki 

beszámolók rendőrségi átértelmezésének/átírásának gyakorlata is. A sok esetben sugalmazott 

kérdésfeltevések, manipulált válaszok és egyenlőtlen viszonyrendszerben megfogalmazott 

értékelések textusai hasonlóképpen működnek, mint a Ginzburg által kutatott inkvizíciós 

periratok: „Úgy kell őket olvasnunk, mint egy sajátos, rendkívül kiegyensúlyozatlan 

kölcsönhatás termékeit. Hogy megfejthessük őket, meg kell tanulnunk a szöveg sima felülete 

mögött észrevenni a fenyegetés és a félelem, a támadás és a visszavonulás finom összjátékait. 

Meg kell tanulnunk kibogozni azokat a különféle szálakat, amelyek a párbeszédek textuális 

szövedékét alkotják.”
56
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1.1. Hétköznapi ellenállás a Rákosi-korszakban 

 

A sztálinista rendszer terrorszervezetének legfontosabb célja a hallgatás abszolutizálása volt, 

amelynek érdekében 1950 és 1953 között letartóztatásokban és gyakran kivégzésekben 

végződő kirakatperek tömegét bonyolították le. A sorozatgyártott kirakatpereknek az volt a 

funkciójuk, hogy az 1949-es „nagy perek” (Mindszenty József hercegprímás életfogytiglani 

börtönre való ítélése, Rajk László külügyminiszter halálraítélése majd kivégzése) sémáját 

reprodukálják, minél szélesebb területen, „kicsiben”, helyi szinten ismételjék meg a 

terrorakciókat a totális megfélemlítés érdekében, és saját ellenőrzési területükre szűkítsék le 

az ideológia szerinti ellenség-kategóriákat.
57

  

 

A sztálinista eredetű ellenség-kategóriákat Révai József ismertette az MDP KV 1949. március 

5-ei ülésén, és szintén ő foglalta össze az Államvédelmi Hatóság 1950-es átszervezéséhez 

kötődő politikai elvárásokat, amelyek szorosan összefonódtak a terror kiszélesítésének 

elvével: „A munkásosztály kezében lévő hatalmat a szocializmus építése, az osztályellenség 

elnyomása, az imperialisták elleni védekezés érdekében még sokkal határozottabban és 

egységesebben kell és fogjuk alkalmazni, mint eddig. …Határozottabban és egységesebben 

kell kiépíteni az államhatalomnak azokat a szerveit, amelyek ennek az erőszaknak az 

alkalmazására valók. … Az imperialisták ügynökeinek ártalmatlanná tétele, a belső 

osztályellenség elnyomása nem mellékes dolog, hanem feltétele a szocialista építőmunkának. 

Ezen kívül azzal is tisztában kell lenniük, hogy jöhetnek olyan fordulatai is a fejlődésnek, 

amikoris a proletárdiktatúra fő funkciója a külső és belső ellenséggel szemben alkalmazott 

terror lesz.”
58

  

 

Révai szavainak megfelelően, az 1949. december 29-én megjelent 4353/1949 MT. sz. rendelet 

megszüntette a korábban Kádár Jánosnak alárendelt, Belügyminisztérium Államvédelmi 

Hatósága néven működő szervezetet, és létrejött a kiszélesített jogkörrel működő, 

Belügyminisztériumtól is független Államvédelmi Hatóság. A „belső osztályellenség” 

elnyomása és fölszámolása érdekében szervezetileg módosították az ÁVH „belső reakció 

elleni harc” osztályának felépítését: az első részleg feladata volt a megszüntetett politikai 

pártok maradványainak, a nyugatosok és a „reakciós” elemek fölszámolása, a másodiké a 

„katolikus reakcióval” és a megmaradt vallási csoportokkal foglalkozott. A harmadik a régi 

társadalmi osztályok gazdasági és politikai tényezőire koncentrált, a volt földesurakra és a 

Horthy-csendőrség tagjaira („a Horthysta-fasiszta reakció”), a negyedik a tömegszervezeteket 

vizsgálta, az ötödiknek pedig az értelmiség, a kulturális „reakció” figyelése és fölszámolása 

volt a feladata. A hatodik Nagy-Budapest lakóterületének ellenőrzését végezte.
59

 

 

Az ÁVH átstrukturálása azzal a következménnyel járt, hogy a politikai rendőrség ellenőrzése 

gyakorlatilag minden társadalmi csoportra és szervezetre kiterjedt, a lakosság döntő többségét 
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megfélemlítette, miközben minden hozzáférhető információhoz hozzájutott. Gyarmati György 

kutatásai szerint 1950 tavaszától 1953 májusáig, három év alatt a különböző feljelentések, 

illetve rendőrségi vizsgálatok következtében több mint egymillió büntetőeljárást 

kezdeményeztek az ügyészségnél, amelyekből végül 650 ezer vádirat keletkezett, majd 390 

ezer esetben született elmarasztaló ítélet.
60

 A Rákosi-korszak ideológiai fókuszában álló 

„egyházi reakció” érintettsége az egyéb csoportokon belül kiugróan magas volt: míg a Kádár-

korszakban 203, addig 1945 és 1956 között 471 szerzetest és papot ítéltek börtönbüntetésre 

vagy internálásra.
61

 A kivégzések tekintetében is az 1951−52 közötti időszak volt a 

legterheltebb, ebben a két évben zajlott az ítélet-végrehajtások több mint ötven százaléka, az 

áldozatok közel fele pedig a húszas éveiben járó fiatal férfiak közé tartozott.
62

  

 

Péter Gábor terrorszervezete tehát 1950 körül, az egyetemista Végh László és társai 

letartóztatásának idején hatalma és ereje teljében volt. Ahogy Rév István fogalmaz − Hannah 

Arendt fogalmát használva −, az atomizálás Magyarországon korábban soha nem látott 

méreteket öltött, a végső cél pedig a politikai cselekvésformák, a civil társadalom és a 

hatalom közötti párbeszéd lehetőségének tökéletes kiküszöbölése volt: „A terror hatékonysága 

szinte teljes mértékben a társadalom atomizálásának mértékétől függ. Mindenféle szervezett 

ellenzéknek el kell tűnnie ahhoz, hogy a terror teljes erővel uralomra juthasson.”
63

 Alapvető 

kérdés tehát, hogy a totális diktatúra időszakában milyen rések mutatkoztak az ellenállás 

különböző formái számára, illetve hogy indokolt-e egyáltalán politikai ellenállásról 

beszélnünk a Rákosi-korszakban a világos politikai céloknak azzal a tulajdonságával, amelyet 

Anthony Giddens „diszkurzív tudatosságnak”
64

 nevez.  

 

A társadalom különböző rétegei közül a parasztság szolgáltatta a legtöbb példát a kreatív 

túlélés, a tervgazdálkodás rendszerének kijátszása, vagy éppenséggel a sajátos kollaborálás 

módozataira. Az erőszakkal végbevitt kollektivizálási hullám nem csak Magyarországon, de 

még a sztálini Szovjetunióban is ellenállást váltott ki a parasztság körében, melynek 

spektruma a termény be nem szolgáltatásától a kollektív tiltakozó akciók, tüntetések 

megszervezéséig terjedt. Ezeket a jelenségeket a téma kutatói a James C. Scott
65

 által 

bevezetett hétköznapi ellenállás fogalmával írják le,
66

 melynek sajátossága, hogy „olyan 

jelenségeket ragad meg, melyek különböznek a »diszkurzív tudatosság« megfelelő szintjével 
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rendelkező, megtervezett és jól artikulált politikai cselekvések terrénumától.”
67

 De vajon 

alkalmazható-e ugyanez a fogalom az ötvenes évek diktatúrájának egyéb, különböző mértékű 

ellenállást kifejtő csoportjai esetében, amelyeknek a megítélését épp a politikai rendőrség 

éberségének mindenre kiterjedő kriminalizálási stratégiája nehezíti meg.  

 

Rainer M. János, aki öt szegmentumra osztja föl az 1945−56 közötti magyarországi ellenállás 

spektrumát, arra hívja föl a figyelmet, hogy akit abban az időszakban ellenállónak (vagy 

„ellenségnek”) tekintett a rendszer, egyáltalán nem biztos, hogy valóban az is volt. Óvatosan 

kell differenciálnunk az egyes magatartásformák között, amelyek a valódi, aktív fegyveres 

ellenállástól a hétköznapi ellenállás passzív rezisztenciájáig terjednek. Utóbbiakat olyan 

antikommunista „előkészületi” csoportoknak tekinti, amelyek szemben álltak ugyan a 

rendszerrel, de nem jutottak el valódi politikai program készítéséig. Többnyire már a kezdeti 

fázisban földerítették, majd fölszámolták őket az állambiztonsági szervek, de mivel a 

felszámolás a tényleges résztvevőkön kívül a csoport kapcsolatrendszerére is kiterjedt, 

valószínű, hogy az intézkedések a valóban ellenállókénál szélesebb kört fedtek le. Ezek a 

rendszerrel frontálisan szembenálló előkészületi csoportok, mondja Rainer, szűk körű 

diskurzusokat folytattak arról a lehetőségről, hogy mi történne a szovjet rendszer bukása 

esetén. Tagjai elsősorban a régi (keresztény) középosztály vesztesei, illetve az 1947−48-ban a 

politikai életből kiszorult kommunistaellenes pártok vezetői közül kerültek ki, de közéjük 

tartoztak az ötvenes évek elejének kollektivizálási kampányával egyet nem értő 

gazdagparaszti rétegek, illetve az efféle családból származó fiatalok is. „Az előkészületek a 

legritkább esetben jutottak el valódi tervek vagy politikai programok készítéséig. Amennyiben 

ezek körvonalat öltöttek, inkább az egyszerűsödés, mint a differenciálódás irányába haladtak. 

Jellemzőjük a nemzeti függetlenségi eszme és a differenciálatlan antikommunizmus volt.”
68

 

 

Végh László és társai, a privilégiumait vesztett középosztály egyházi iskolákban 

szocializálódott gyermekei olyasféle előkészületi csoportot alkothattak, melynek tagjai 

nehezen törődtek bele a kommunista rendszer valóságába, és minden bizonnyal (a belügyi 

álláspont szerint is) eljátszottak a menekülés („disszidálás”) gondolatával éppúgy, mint a 

szerencsés politikai konstelláció esetén való tényleges politikai ellenállás lehetőségével. 

Ennek a restaurációra irányuló vágynak a centrumában a nyugati haderők beavatkozásának 

ábrándja állt, amely tapinthatóvá teszi a csoport politikai működésének valóságos dimenzióit, 

figyelembe véve a második világháború közelségének élményét is. Mindez túlmutat a passzív 

rezisztencia fogalmán, de más, ekkoriban perbe fogott fiatalok ügyéhez hasonlóan nem 

merítette ki a fegyveres ellenállás kategóriáját. A rendszertől való elkülönülés szándéka és az 

osztályidegenség tudata szervezte meg azokat a mikroközösségeket, amelyeknek a 

működtetésével megteremtették a kommunizmuson túli valóság illúzióját. Nem tudni 

természetesen, mivé alakultak volna a hétköznapi ellenállás ezen artikulálatlan politikai 

diskurzusai, amelyek sosem jutottak el a szervezett politikai ellenállásig, ha és amennyiben a 

sztálini rendszer nem fojtja el csírájukban őket.  
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1.2. Személyes elbeszélés 

 

A letartóztatás okainak, majd a beszervezés körülményeinek, illetve az oda vezető 

eseményeknek a megismerésére három, eddig publikálatlan, Végh Lászlótól származó forrás 

áll rendelkezésre. Közülük az egyiket, az életútinterjút a kutatás lezárultával, 2012-ben 

készítettem Végh Lászlóval. Bizalmas jellegű, szenzitív adatokat tartalmazó szakaszát, mely 

során dr. Végh először mondta el beszervezésének történetét, kérésének megfelelően, nem 

ismertetem teljes egészében. A két másik szöveg – a Diktatúra alulnézetből, illetve Az 

ellenállás anatómiája című, 1992-ben keletkezett kéziratok – a bencés diákokból álló 

kirándulócsoport történetét és letartóztatásának körülményeit foglalja össze, egyik sem tér ki 

azonban a kihallgatás és a zsarolás végső kimenetelére. A memoárként keletkezett szövegek, 

amelyeket föltehetőleg publikációs céllal és a trauma föloldására egyaránt írt a szerző, 

hallgatnak a beszervezés tényéről. A történéseket rekonstruáló és bizonyos mértékig 

kontextualizáló visszaemlékezés ezért csak az életinterjú ismeretében válhat teljessé. A 

továbbiakban tehát Végh László írásai közül először Az ellenállás anatómiája című kézirat 

szerkesztett, rövidített változatát közlöm, majd a kronológia betartása és az elbeszélés 

folytonossága érdekében hosszabb, szintén szerkesztett szövegrészletet idézek a Diktatúra 

alulnézetből című írásából.  

 

Végh László visszaemlékezése a negyvenes évek hétköznapi gyakorlatának megfelelő 

közösségi forma, a bencés diákokból álló kirándulócsoport tevékenységének ismertetésével 

kezdődik. A többnapos túrák minden bizonnyal valamiféle társadalmon kívüli létállapot 

előidézésére szolgáltak, a mellett, hogy szociális és kulturális tréningeket jelentettek, melyek 

során politikai kérdések megvitatására is sor került. A szövegből kiolvasható a társaság 

karakteres antikommunizmusa, amely 1945 körül még a kurrens politikai tendenciákhoz 

illeszkedve, a kommunista hatalmi rend megváltoztathatóságának reményével kapcsolódott 

össze:  

 

Minden történetírásnak »rendi és summája« a hitelesség kérdése. Ezért korántsem puszta 

etimologizálás, ha elsőül egy mondat értelmezését ajánlom a kedves Olvasónak, mely így 

hangzik: »az államrend megdöntésére irányuló klerikálfasiszta fegyveres összeesküvés«. Ez a 

baljós, halált és börtönt hozó, meghurcolást jelentő mondat ott díszelgett sokak ítéletén.  

 

A »klerikálfasiszta«
69

 idióma Rákosi kedvenc agyszüleményeinek egyike volt. Noha mindenki 

jól tudhatja, hogy az egyház és a »fasiszta« állam sosem voltak jóban. Ez a kifejezés tehát 

nyakatekert hazugság, és a bolsevik dramaturgia által kreált pejoratív fogalom. Akire a 

hatalom ezt rásütötte: az elveszett. A mai »gyilkos« szóval volt egyenértékű. Klerikálfasiszta 

volt mindaz, aki templomba járt: tehát te vagy én.  
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»Összeesküvés« kifejezéssel jelölték nemes egyszerűséggel mindazokat, akiket a rendszer 

gyűlölt, és el akart tenni láb alól. Összeesküvés az, ha »négy-öt magyar összehajol«. 

Szervezkedés pedig, ha kirándulni járunk. A sor tetszés szerint folytatható. 

 

Kedves Olvasó: meg ne borzadj a »fegyveres« szó olvastán. Történetünk idején ugyanis annyi 

fegyver és lőszer hevert az utcán, mint amennyi szemét ma. És kinek lett volna szíve 

rozsdásodni hagyni jó német géppisztolyt? Ki hagyna veszni világítópisztolyba való színes 

lőszert? Ki ne venne fel a földről érintetlen villámgéppuska-tárat, ha már ott hever? Ki képes 

otthagyni páncélöklöt? Semmi különös nem volt a lőszergyűjtésben – akkor. Statárium volt. 

Szakszerűen bántunk kézigránáttal, tányéraknával, gépágyú-lőszerrel. A kigyűjtött puskapor 

és makaróni-lőpor igen jó szolgálatot tett tűzgyújtásnál, az erdőben. 

 

A háború: fundamentális élményünk volt és maradt. Légiriadó, bombázás, romeltakarítás. 

Jegyrendszer, szegénység, kiszolgáltatottság. És most, az új idegen megszálló hatalom ázsiai 

arroganciája nem látszott elfogadhatónak. Egyedül csak az ellenállást lehetett választani. 

Úgy gondoltuk: nem cserélünk szívet – ha rendszert váltottunk is. A rákosista rendszer 

agresszivitása arra késztetett, hogy próbáljuk önvédelemből fenntartani mindazt, amit 

lelkünkben hordoztunk, és amit a párt ellenségként kezelt. 

 

Sokféle struktúrát próbáltak ki különböző korok szervezkedői. Független kiscsoporttól a 

sejtrendszerig. Magányos harcostól a különféleképp lépcsőzött organizációkig. A mi 

társaságunk leginkább az olimpiai jelvény öt karikájának egyikéhez volt hasonló. Az egyes 

körök kicsiny részben összeértek – ám egyik sem érintette az összeset! E formáció velejárója 

viszont, hogy teljes hiteles beszámolót adni a tevékenység egészéről utólag sem lehet. Magam 

sem vagyok abban a helyzetben. Egyes köröket sejtettem, másokról tudtam. Egyikben részt is 

vettem. Az ávós szakzsargon
70

 »műegyetemi összeesküvésnek« hívott minket;  de én egyetlen 

műegyetemistát sem ismertem. Viszont szorgalmasan jártam kirándulni többedmagammal, 

minden ünnepnapon. Célunk a túlélés volt. Edzésben maradni; esetleges határátlépéshez
71

, 

meneküléshez, vagy a háború folytatásához. Mert ne feledjük: a front mögé kerültünk ugyan, 

ám a háború még tartott. Székesfehérvár is többször cserélt gazdát. Joggal reméltünk hát a 

felmentésben; készen álltunk. S még később is, midőn a fegyverek már csak visszanéztek, élt a 

reménység, a mindennél erősebb. Hogy soha nem lesz vörös Budapest! A kétségbeesett 

felnőtteket látva, erősen megfogadtuk: kitartunk, ahogy lehet. 

 

Kis kiránduló-társaságunk tehát virágzott. Tagjait különböző évfolyamokból verbuváltuk. Az 

eltérő korú fiúk remek együttest alkottak. Kandid atya
72

 család-elve köszönt itt vissza. Az erdő 

elrejtett és befogadott minket. Többnapos túrákon edződtünk. 1948-ban már egyhetes Bakony-
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túrát abszolváltunk. Aludtunk plébánia szénapadlásán, rom erdészházban, vagy sátorlapba 

burkolózva, tűz körül. Egy-egy túra résztvevőinek létszáma 5-7 fő volt. Táplálékunk konzerv, 

rántottás kenyér és szalonna. Gyümölcsöt kértünk vagy szereztünk. Szüretelni pedig a 

kitelepített svábok szőleibe jártunk; helyesen gondolván, hogy ehhez nekünk több jogunk van, 

mint a jött-ment partizánoknak. 

 

Elekes József avatott vezetőnek bizonyult. 1945-ben érettségizvén, mint egyetemista öregdiák 

rendszeresen visszajárt a diákmisékre, s én szoros kapcsolatban álltam vele.
73

 Eredetileg 

vezérkari tisztnek készült, ám pedagógusnak sem volt utolsó. A lustaságra hajló fiúkat 

önlegyőzésre és idealizmusra tudta szorítani. Legendás memóriája könyvtárral ért fel. Szivós 

Donát teljes latin diszciplínájától kezdve mindazt tudta, amit nyolc éven át tanult. Vele 

kirándulni élvezetes kulturális esemény is volt. Erdei memoriter-versenyeken 

legyőzhetetlennek bizonyult latin, magyar és német nyelven. Aki pedig ebben helyt nem állt, az 

ugyan szégyellhette magát. 

 

Kiránduló-társaságunk keményen nemet mondott a sarló-kalapácsra. Nemet mondtunk a 

Madiszos ifjak tombolására, a szobordöntögetőkre, a Népszava kalapácsos emberére. De a 

gombamód szaporodó kiskapitalizmusra, üzletelésre, becstelenkedésre is. Amikor egy kiló 

zsírért teljes damaszt ágyneműgarnitúrát kért el a paraszt! Amikor 20 gramm aranyba került 

az orvosi diploma a Tangón. Amikor 25 gramm aranyért új SS pisztolyt lehetett kapni 

lőszerrel. (…) 

 

Tevékenységünk – a rendszer felől nézve – végeredményben defenzív jellegű volt. Komolyan 

nem is gondoltunk arra, hogy támadások kereszttüzébe kerülhetünk. A diákösszeesküvések 

menetrendszerű egymásutánjából is kimaradtunk, a cserkészeket elkerültük. Offenzív 

akciónkra nem emlékszem. Nem röpcéduláztunk és nem vitatkoztunk. Ám meghallgattuk a 

Nyugatról éppen visszatérteket. A provokatív szellemű forrófejűeket pedig elkerültük: mint pl. 

Magasházy Ádámot
74

, kinek lebukását bizonnyal meg lehetett jósolni. (…)  

1946 tavaszán egy reggelen Hölzl Robi süvöltött be az osztályba: „Itt a GPU!”
75

 Kerényi 

Olaf tanár urat pedig hiába vártuk az órára. Később tudtuk csak meg, hogy negyedórával 

azelőtt hagyta el a házat, és sikeresen disszidált! A követő házkutatás ugyan 

eredménytelennek bizonyult, de mindenki előtt világossá vált: céltábla lettünk. Mi következünk 

a megsemmisítendők sorában.  

 

Elekes József kulcsfigura volt abban az értelemben, hogy több ellenálló csoporttal is 

kapcsolatban állt. Mi azonban erről semmit sem tudtunk. Amikor azután őt letartóztatták – de 

minket nem: mindez számunkra is világossá vált. Már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy 
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milyen szerepet szán nekünk az ávó? Kellünk-e staffázsfigurának az Elekes-perhez? Magam 

két hónapig bujkáltam Budapesten. Ám, hogy nem történt újabb letartóztatás, hazaköltöztem. 

Ma már tudjuk, hogy az ávó kifejezetten lassan járt. Csakis ez volt az oka a késlekedésnek. 

Még az őszön
76

 mindannyiunkat elvittek. Engem a Fő utcába hurcoltak
77

: első éves 

orvostanhallgató voltam akkor. Megfenyegettek, eljátszottak egy ítélet-komédiát, és 

hazazavartak. Utána 3 hónapig éjjel-nappal figyeltek. 

 

A kapcsolatot rögtön megszakítottuk, ez természetes. Így ugrasztották szét kiránduló-

társaságunkat. A fenyegetések hatására többé nem mertünk találkozni. Elekest súlyos 

börtönbüntetéssel sújtották a műegyetemi összeesküvésben vitt, és általam máig ismeretlen 

szerepéért. Egy évre rá engem ismét letartóztattak, ezúttal kémkedéssel vádolva. A teljes 

alaptalanság miatt 3 hét múltán szabadon engedtek. 

Elekessel ezután már csak 1956 őszén találkoztam: a Rádió ostrománál! De ez már másik 

történet.”
78

 

 

A történet folytatása a Diktatúra – alulnézetből
79

 című írásból ismerhető meg: „A 

Pobjedánál
80

 rosszabb formájú autót el se lehet gondolni. Lefüggönyözve pedig guruló börtön 

képzetét kelti: ez volt a letartóztatás obligát eszköze. Hátsó ülésén két markos ávós között 

szorong valaki. „Hová megyünk?” „Majd meglátja!” – vetették oda. Az aktus mindenkor az 

éjszaka második felére esett. A vad csengőszó idegekbe hasított. Hiszen tudtam, tudhattam, 

hogy értem jönnek! 

 

Egyetlen ávós fölért bármely hatalommal. Bárkit elvihetett anélkül, hogy indokolnia kellett 

volna. Persze az indok nélküli letartóztatásnak is volt indoka – csak éppen senki sem tudta: a 

vádlottnak kellett kitalálni. És jaj volt, ha nem jött rá magától! 

 

Ott tartunk tehát, hogy gurul a lefüggönyözött autó valamerre. Csak be ne forduljon jobbfelé: 

mert akkor az Andrássy út 60-ba
81

 megyünk! Ez az ávó központja.
82

 Azelőtt a nyilas 
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számonkérő szék működött benne
83

 – így tehát a szakmán belül maradt. A palota környékét 

vérszag és átható karbolbűz ülte meg, és a másik oldalon érezni lehetett, a hatalom állati 

jellegeként. Még a verőlegények is ismerősnek tűnhettek, mikor az ájult pácienst fellocsolták, 

és dagadt szemhéjai alól rájuk tudott pillantani. 

 

De a kocsi tovább halad egyenes irányba. Ez sem jelent jót: akkor hát a Jászai Mari térre
84

 

visznek! Tudvalévő, hogy innét a hullákat, feldarabolás után, közvetlenül a Dunába ürítette 

egy elmés szerkezet. A letartóztatott félelme csak akkor csökkent valamelyest, ha a Margit 

hídra felhajtást észlelte. Ez már csak a Fő utcát jelentheti, a katonapolitikai osztályt. A 

foglyokkal ugyan itt is bestiálisan bántak, viszont ugyan mi közöm lehet a katonai 

törvényszékhez? − kérdezhettem magamban. Semmi, válaszoltam ugyanúgy. S mégis oda 

vittek! 

 

Ez volt a koreográfia éveken át. Félelem lengte be a mindennapokat, szürke fátyollal vonva be 

a magatartást. Félni egyre, élni vontatottan – Rilkével szólván. Csak a Szabad Európa Rádió 

nyújtott némi enyhülést, ha el-elkaptunk néhány mondatot az eszméletlen zavarás ellenére: 

kellően vastag paplan alatt hallgatva. Mert ha a szomszéd észrevette, de nem jelentette: őt is 

elvitték!” 

 

Az írás lezárul az ÁVH Fő utcai központjába való megérkezéssel, és nem tesz említést az 

előző szövegben utalásosan megjelenő „ítélet-komédiáról”, amely 15 év börtönbüntetéssel 

sújtotta volna a 20 éves Végh Lászlót. A végkifejlet a szerzőnek adott életútinterjúból 

ismerhető meg. A megfélemlített fiatalembernek megtették az ilyenkor szokványos ajánlatot: 

szabadlábon maradhat, visszatérhet az egyetemre és befejezheti tanulmányait, ha és 

amennyiben hajlandó együttműködni a titkosszolgálattal. Végh László aláírta az 

együttműködési nyilatkozatot, és 1951. november 4-én „Orvos” fedőnéven, Irinyi József 

százados vezetésével bekapcsolódott a hálózati munkába.  

 

„Egy éjjel felsikolt a csengő, a csengőfrász
85

, ugye, úgy hívtuk, és beállít három bőrkabátos 

ember, zseblámpával: Keljen fel, velünk jön! Anyám kétségbeesve, hogy mit akarnak, hova 

                                                                                                                                                                                     
októberében, mely 1948-ig működött ebben a formájában. Vö. Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi 

állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata (1945−1990). In: Trezor 1, A Történeti Hivatal Évkönyve, 

Budapest, 1999, 73−89. o. 
82

 Végh László letartóztatásának idején, 1951 őszén az Andrássy (akkor már Sztálin) út 60. valójában már nem 

volt az ÁVH központja, mivel 1950−51 telén költöztek a Belügyminisztériumnak szánt Duna-parti székházba, az 

úgynevezett Fehér Házba (Jászai Mari tér 16. sz.), amely három és fél évig volt a szervezet főhadiszállása.  
83

 Péter Gábor tudatos stratégiai döntést sejtet az Andrássy út 60. elfoglalása mögött: „Nem véletlen az sem, 

hogy az Andrássy út 60. épületét foglaltuk le a politikai rendőrség számára. Mi, akik itt éltünk, tudjuk, hogy az 

1944-es események elsősorban az Andrássy út 60.-ból indultak ki, s innen indult ki mindaz, ami 1944. október 

15. után történt. Az volt a véleményünk, hogy a bűnösök nyerjék el büntetésüket abban az épületben, ahonnan 

elindultak.” idézi Müller, i.m., 2012, 225. o. 
84

 Az épület – 1989 után a demokratikus Magyarország képviselői irodaháza – történetéről, az emlékezetben 

betöltött különös státuszáról, vagy inkább annak hiányáról: György Péter: Kádár köpönyege. In. u.ő, i.m. 2005, 

13-32. o. 
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 A „csengőfrász” metaforikus fogalmát a köznyelv és a történeti kutatás elsősorban a Rákosi-korszakhoz köti, 

de a Történeti Hivatal által 2000-ben kiírt, Csengőfrász-pályázat egyéni élettörténetei kitágították az eredeti 
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viszik. Nem feleltek. Én sínadrágba és bakancsba öltöztem, mert gondoltam, télre a börtönbe 

jó lesz. És hát elindultunk lefelé a lépcsőn, be az elvivések sztenderd kocsijába, a Pobjedába. 

Hátulra leültettek, két ember mellém, és megkérdeztem: Mégis, miről van szó? Erre azt 

mondták: Azt maga jobban tudja. Akkor mondtam: És hova megyünk? – Majd meglátja. Ennyi 

volt a beszélgetés. Kocsi elindult. (…) 

 

A katonai ügyészségre vittek, ahol most a külügyminisztérium van. Megismerem még a 

vasajtót oldalt. Ott az autó megállt, felszólt, menjen előre. Az első emeletre fel kellett menni 

lépcsőn és ott egy hivatali helyiség volt, függönyözve, egy közepes méretű szoba, egy nagy 

asztal, székek. Akkor egy széket középre húztak, megmondták, ide üljön le, hátra ne nézzen. 

De a hátam mögött nyitva volt az ajtó, és hallottam, hogy járkálnak, kelnek. Gondoltam, most 

fejbevernek. De nem vertek fejbe. Egyszer csak bevonul egy bizottság, kék parolés ávósok meg 

egy írógépes nő. Írógépes nő befűzött hat másolatot. Na, azt mondja, hát szervezkedünk, 

szervezkedünk? Mondom, nem szervezkedünk. Nem? Hát akkor mért járnak kirándulni? Hát 

mért, mert… Igen? Akkor hallgassa meg a vádat. Elkezdi a vádat, aminek a lényege az, hogy 

államellenes klerikálfasiszta összeesküvés vádja. És mindjárt meghozza az ítéletet: 15 év 

fegyház. Itt írja alá. Hát aláírtam. Mondom, most akkor… Máris visszük. Mondom, mégis, 

muszáj ezt így csinálni? Ne vizsgázzon! Akkor azt mondja: Rákosi elvtárs nem akarja, hogy 

maga ne folytathassa az egyetemet, s azt se akarja, hogy a szüleit kirúgják, és kegyelmet 

gyakorol, ha együttműködik velünk. Itt írja alá. S ez mit jelent? Fogalmam se volt. Mert akkor 

hazamehet. Mondtam, akkor inkább ez, mint tizenöt év fegyház. Egyébként, mint kiderült, 

halálra is ítélhettek volna.  

 

A friss ügynököt az Orvosi Egyetem tanárainak és diákjainak megfigyelésével bízták meg: 

 

Ettől fogva hetenként telefonált valaki, aki megmondta, hogy hova kell jönni és ott 

megmondta, hogy mit csináljak. Amit csinálnom kell, az az egyetemen való figyelés volt. 

Hamarosan kiderült, hogy ők csak olyan dologban vesznek igénybe, amit tudnak. Mert 

senkinek nem hisznek, saját maguknak sem. Tehát például: Tudjuk, hogy X.Y-nál, akinek az 

apja rendőrezredes, Jézus képe van kitéve a Leniné mellé. Tudja meg, hogy klerikális-e vagy 

sem az illető. − Hát aztán azt hogy tudjam meg? − Az magára van bízva. Hát természetesen 

nem tudtam meg semmit, ilyet nem lehet kérdezni egy egyetemistától, hogy te klerikális vagy-

e. Azt mondja, tudjuk, hova szokott templomba járni. Szóval fotózták a templomból kijövőket, 

nem kellett nagy ész hozzá. Hamarosan rájöttem, hogy amire rá akarnak venni, azt ők már 

tudják, csak voltaképp vissza… És amellett, mivel engem nagyon gyűlöltek az 

évfolyamtársaim, hát, gondoltam magamban, ezen ne múljon. Azt mondja: a Margitszigeten 

szovjet rádiócsöveket árul X.Y. Úgynevezett vascsöveket. Mondom, az mire jó? – Mire jó, kis 

rádiókat lehet építeni belőle. Tudja meg, hogy árusítja-e az egyetemen. Hát, mit felelhettem, 

azt, hogy nem láttam, hogy árusít-e ilyesmit. Tehát ők megfigyelték már… mindig arra 

                                                                                                                                                                                     
időkeretet, és az 1940-1960 közötti két évtizedre bővítették ki. Vö.: Gyarmati György: A „Csengőfrász” pályázat 

mérlege, in: Trezor 2. A Történeti Hivatal Évkönyve, Történeti Hivatal, Budapest, 2002, 399−403. o. 
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kérdeztek rá, amit tudtak. Soha nem ismeretlen dolgot. Úgyhogy ez marhaság. Az egész 

szisztémára semmi szükség nem volt, ezt ők is tudták, de ebből éltek. 

 

Végh László ügynöktörténetében 1956 lehetett volna cezúra, de a visszaemlékezésből úgy 

tűnik, meg sem próbálkozott az ellenállással, amikor az újraéledő apparátus utánanyúlt 

korábban jól teljesítő ügynökének: 

 

Eltelt az ötvenes évek, jött ’56. A pártkórházban a személyzetis, a Kovácsné jött, hogy menjek 

le a gazdasági igazgatóhoz, mert akar velem beszélni. És ott ült egy nagy kövér… a kövér 

Kovács, mint később kiderült. A kövér Kovács nevű ávós, és mondta, hogy hát akkor 

folytatjuk. Engem nem izgatott a dolog föl, az elhatározásomhoz tartottam magam, hogy én 

senkinek nem ártok. És mivel átláttam, hogy miről és hogy megy, hát ez intelligenzprüfung 

volt.  

 

Az „én senkinek nem ártok” olyan kitétele dr. Végh textusának, amelyet a szándék felől nézve 

senkinek sincs jogában megkérdőjelezni. Még akkor sem, ha az egyetlen járható pszichológiai 

menekülő utat jelenti egy volt ügynök saját múltértékelése szempontjából. A realitás azonban 

más: az ügynökjelentés alaptermészetéhez tartozik a kártékonysága. Hogyan élcelődött 

kínjában Esterházy? „Hogy mi van a jelentésben, az másodlagos. A fontos a van. A van-ság. 

Talán hallottad már: Van tyúk is talál szemet.”
86

 

 

Na most, eljön az a pillanat, hogy Kovásznai… tehát 1958. Azt kérdezi tőlem a tiszt, hogy mi 

ez a gyülekezet magánál. Hát, mondom, Kovásznai felolvasta a drámáját. Ebből mindjárt 

tudtam, hogy 1. vagy lehallgatták, vagy 2. fotóznak, tehát mindenkit tudnak és ismernek, hogy 

ott ki fordul elő. Azt mondja: Ki ez a Kovásznai? − Mondom, író. – És hol lakik? – Mondom, 

azt nem tudom. Úgy tudom, hogy nem lakik sehol, mert pályaudvarokon meg presszókban írja 

a drámáit. – És hol dolgozik? – Mondom, nem kérdezek ilyesmit, nem tudom. – Igen? Szóval 

huligán. – Mondom, már bocsánatot kérek, ebből nem következik, hogy huligán. Sőt, baloldali 

gondolkodású. – Igen? Akkor kultúrhuligán. Na írja, kultúrhuligán.
87

 Mert ugyanis titkos 

lakásokra rendeltek
88

, hol ide, hol oda, ahol le kellett írni azt, amit ők diktáltak. Mert 
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 Esterházy, i.m, 2002, 51. o.  
87

 A Kovásznait jellemző szöveg végső megfogalmazása így hangzott: „A mellékelt magnetofonszalag, amely az 

drámájának (sic!) I. felvonását is tartalmazza, meggyőz arról, hogy K. G. Gy. veszedelmes irodalmi huligán, az 

irodalom alá rendelve a politikát, destruktív módon ír és viselkedik.” ÁBTL, M-11764, o. n. 
88

 Az ügynökök beszámoltatása az Állambiztonság által fönntartott úgynevezett T, illetve K lakásokban zajlott. 

A T (találkozási lakás) olyan, magán- vagy jogi személyek tulajdonát képező lakás, melyet a 

Belügyminisztériummal, vagy a rendőrséggel kötött írásos megállapodás alapján bocsájtottak operatív akciók 

lebonyolítására. A K (konspirált) lakás a megbízhatóbb, fontosabb hálózati személyekkel való találkozásokra 

szolgált, és amely az állambiztonsági szervek fedés alatt működtetett bérleménye volt. 2010-ben a Fehér Hollók 

nevű kutatócsoport föltárta azokat a levéltári dokumentumokat, amelyek alapján rekonstruálni lehetett a lakások 

elhelyezkedését. A kutatás eredményéről ld.: Tabajdi Gábor: Titkos belügyi lakások Budapesten. Térkép és 

címlista, hvg.hu, 2010. http://hvg.hu/velemeny/20101117_titkos_lakasok_bm A Fehér Hollók munkacsoport 

honlapja adatokkal, statisztikával, térképekkel: http://hollok.hu/lakasok/erdekessegek.html Utolsó letöltések: 

2012. augusztus 1. Gerhes Gábor képzőművész a dokumentumok nyomán lefényképezte azokat a házakat, ahol a 

http://hvg.hu/velemeny/20101117_titkos_lakasok_bm
http://hollok.hu/lakasok/erdekessegek.html
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gyakorlatilag ők diktálták, hogy mit kell írni, illetőleg kihúzták, hogy ne ezt írja, hanem ezt 

írja. Kultúrhuligán, vagy irodalmi huligán, hát ilyen marhaságot én nem tudok kitalálni. Ezt 

kellett írni, írtam, hogy irodalmi huligán, jól van. Gondoltam magamban, Kovásznai azt 

mondta, hogy ő védelem alatt áll, hát akkor? Azt is írhatom, hogy SS-tiszt. Ezek után 

kinevezték az És… Imre Katalin
89

 segítségével… Ez ugyanabban az évben volt
90

, tehát semmi 

baja nem lett. – És még kik voltak magánál? Hát, a névsort megírtam, mert úgyis le volt 

fotózva már minden, vagy lehallgatták a szomszédból, valószínű inkább az. [a házmesterné 

korábban is szolgáltatott adatokat V.L.-ról, vö. 1957-es jellemzés, K. E.] Pontosabban nem 

húztuk ki a telefont, ez volt a hiba. Ez hiba volt. Akkor támadt egy ötletem: kérem, hallgassák 

meg a drámát. Ha ebben találnak fasizmust, akkor én nemtom, mi vagyok. Elvittem a szalagot, 

tessék, hallgassák meg. Elvitték, meghallgatták, azt mondták: irodalom.  

 

A belügynek viszonylag megkésve „esett le”, hogy példásan teljesítő informátora időközben a 

kulturális szféra kettős ügynökévé (Altorjay Gábor kifejezése) avanzsált, és hogy ebben a 

minőségében korántsem olyan készséges:  

 

Ezzel nem volt vége. Merthogy én viszont jártam egy sereg helyre már akkor, és erről nem 

szóltam egy szót sem. Vártam, hogy melyiket kérdezik. De nem kérdeztek semmit, ami nem 

jelenti azt, hogy nem figyeltek. Mint később kiderült, énrólam is… rám is rám voltak állva. 

Volt olyan is, hogy valakihez fölmentem, és ott másik két figyelő jelentette, hogy én ott voltam.  

 

Egy mód volt ezt túlélni: lefalazni. Én ezt belül lefalaztam. Az nincs. Ha csöngött a telefon, 

hát akkor oda voltam rendelve, oda kellett menni. Lelkileg tökéletesen szeparáltam, másképp 

nem lehetett. Viszont 15 évig végig fenyegetve voltam.  

 

Végh László szerepértelmezése és ön-identifikációja összefügg az titkosszolgálat kritikájával: 

 

Az eleje az nehéz volt. Amíg rá nem jöttem pontosan, hogy miről van szó. Hogy hogy kell 

viselkedni, meg hol és mit lehet csinálni. Egy év-másfél alatt teljesen átláttam az egész 

szisztémát. Hogy ez egy voltaképpen tökéletesen hiábavaló és felesleges szisztéma. És itt arról 

van szó, hogy a tiszt önmagát akarja lefedezni. Mert az az ő feladata. (…) Ők mindig… nem 

hogy elszólták magukat, hanem kénytelenek voltak megjelölni. Azt, amire kíváncsiak. És ez 

nekem nagyon fontos volt, mert akkor én villámsebesen továbbmentem. Például: Büky Géza
91

, 

a maga barátja valami királypárti összeesküvésről tud. Próbálja azt kideríteni, menjen föl 

                                                                                                                                                                                     
titkos ügynöki találkozók zajlottak, és a fotókat bemutatta a Lumen galériában Z avagy egy ország c. kiállításán, 

2012. március 14 − május 11. között. 
89

 Imre Katalin (Kranz Katalin, 1923−1989) az 1958-as Tűztánc-antológia összeállítója, az Élet és Irodalom 

újságírója, valamint a Magvető kiadó szerkesztője 1963 után Kádár János baloldali ellenzékévé vált, akit hálózati 

megfigyelés alatt tartottak.  
90

 Végh László rosszul emlékszik, Kovásznai György nem az Élet és Irodalom, hanem a Nagyvilág 

képzőművészeti rovatának volt a vezetője, 1958-tól, 16 éven keresztül. 
91

 Büky Géza (1940−2007) Szervánszky Endre tanítványaként zeneszerzést és zongora főszakot végzett a 

Zeneakadémián. Ún. Próféciái a hatvanas évek ifjúsági szubkultúrájának provokatív, trágár, rendszerkritikus 

szövegei voltak. Székesfehérvári zenetanárként tanítványa volt Wilheim András zenetörténész. 
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Büky Gézához. Mondom, rendben, fölmegyek. Fölmentem a Gézához, Géza azt mondta: 

nagyon jó, hogy jössz és elkezdett furulyázni, hogy én kísérjem zongorán. Improvizáltunk. 

Majd eljöttem. 

 

Ha ötnél többen voltak valahol jelen, abban biztos voltam, hogy úgyis jelent valaki. Arról 

tehát nem lehetett hallgatni. Hacsak nem akartam. De az ugye veszélyes volt.  

Ezt az egész borzasztó apparátust fenntartotta a pártjuk, s azt hitte, hogy ezzel jut valamire. 

Ők csak azt kérdezték, amit már tudtak. Hogy a piarista rendházban a negyedik emeleten lakó 

Simon Sándor doktorhoz járnak-e föl diákok. Mondom, hát hogyne járnának, hiszen tanítja 

őket. 

 

A belügyi dokumentumok alátámasztják Végh László elbeszélését a hálózatból való kizárás 

indoklásáról:  

 

Miután rájöttek arra, hogy nem jelentem a dolgokat, amikben részt veszek, 62-ben kirúgtak 

mint megbízhatatlant. Azt mondták, megszakítjuk magával a kapcsolatot. És nem indokoltak 

semmit. Úgyhogy 52-től
92

 62-ig tartottak, de utána kirúgtak. Mert amikor már a művészetről 

van szó, a hatvanas években, akkor ellenálltam. Azt már nem. És ők ezt látták. Látták, mert 

mindent jelentettek rólam mások. 

 

Tisztában voltam vele, most aztán engem figyelnek, teljes gőzzel. De akkor sem követtem el 

olyan hibát, amiért letartóztassanak. A módszertan, hogyan lehet ezt elkerülni: nem csinálni 

névsort, nem csinálni pár dolgot, amitől a rendszer nagyon ideges. Röpcédula. Az borzasztó. 

Ilyenekkel nem lehet megdönteni a monolitot. Soha a rendszer megdöntésében – erőszakkal – 

nem vettem részt. A rendszer gúnyolásában igen. De az nem tilos.” 

 

 

 

 

1.3. „Illegális fegyveres ellenforradalmi szervezkedés” 

 

A Végh László-féle kirándulócsoport hiteles történetét a többi, állambiztonsági megfigyelés 

alá eső szervezkedéshez hasonlóan bonyolult feladat rekonstruálni. A nehézség nem pusztán 

abból adódik, hogy a dokumentumokból szinte lehetetlen kiolvasni az ellenállás módját és 

mértékét, hanem a források értékelése sem kézenfekvő. A hivatalos dokumentumok, illetve 

Végh László memoárja között számos ponton ellentmondás mutatható ki, melyeknek a 

feloldását tovább nehezíti a kétféle dokumentumtípus keletkezése között eltelt mintegy hetven 

esztendő, illetve az a körülmény, hogy a politikai rendőrség által hivatkozott beszervezési 

iratok 1956-ban megsemmisültek. Ma tehát olyan adatok állnak a kutató rendelkezésére, 

amelyeket már az 1957-re újjászervezett apparátus állított elő, saját terminológiájának és 

interpetációjának szűrőjén keresztül. Még ha ismerjük is a szovjet típusú rendszerek közötti 

                                                           
92

 1951-től. 
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kontinuitás tényét és a személyek által garantált folytatólagosságot a belügyi apparátus 

működésében, akkor is figyelembe kell vennünk, hogy a letartóztatás körülményeinek leírása 

nem az eredeti vádiratból származik, és bizonyos események akár át is értékelődhettek a 

forradalom utáni ideológiai korrekcióknak megfelelően. (Ilyen például mindjárt a csoport 

belügyi meghatározása: „illegális fegyveres ellenforradalmi szervezkedés”, amely már 

nyilvánvalóan az intézményesült kádári represszió kifejezése volt.) Ezekhez a problémákhoz 

társul még a konstruált per önmagában hamis volta, így a hivatalos források tartalmának 

kritikátlan elfogadása mindenképp fals történeti rekonstrukciót eredményezne. 

 

Az 1957 júniusában készült környezettanulmány összefoglalja a hivatalos álláspontot a 

kirándulócsoport tevékenységét és Végh László részvételét illetően: „Gimnáziumi 

tanulmányait a Baross utcai Bencés rendi iskolába [sic!] folytatta és végezte. Klerikális népi 

demokrácia ellenes volt. 1945-ben ezen keresztül tagja lett [az] Elekes József által vezetett 

illegális fegyveres ellenforradalmi szervezkedésnek. A hegyekben való kirándulás leple alatt 

fegyverekről előadásokat hallgatott, valamint robbanó anyagokkal való gyakorlatokban részt 

vett. 1946−1949-ig Bp. József krt-i lakásán több esetben illeg. összejöveteleket tartottak a 

szervezkedés tagjai, amelyeken ő is részt vett. Ezeken az összejöveteleken megbeszélték az 

általuk várt nyugati haderők beavatkozása esetén a szervezet részéről fegyveres támogatását 

(sic!). A szervezkedésnek birtokában voltak fegyverek és robbanó anyagok. Rendelkeztek: 

pisztollyal, kézigránáttal. A nevezett személy ezek elrejtésében aktívan tevékenykedett. A 

szervezkedés kiterjesztésében is aktív tevékenységet fejtett ki. Több tanulót beszervezett. Név 

szerint Német Sándor gépkocsivezetőt, aki 1949-ben disszidált. Szabó Endrét és Mayer 

Richardot.”
93

 

 

A szövegből a Rákosi-korszak politikai kontextusának ismerete nélkül esetleg egy komoly 

fegyveres ellenálló csoport képe bontakozna ki, amely az akkor 16-19 éves fiatalokat 

veszedelmes, rendszerellenes, nyugatbarát partizánokként mutatja be. Végh László leírásával 

is összevetve világossá válik a rendőrségi túldimenzionálás szándéka, és az a törekvés, hogy a 

„klerikális” csoportok ellen indított hadjáratokban az ide sorolható fiatalokat frissen 

megalkotott törvényi háttérrel
94

 a legsúlyosabb büntetéssel járó vádak (a Nyugattal való 

fegyveres cinkosság, illegális határátlépés kísérlete) alá helyezzék. A legsúlyosabb vád maga 

a fegyveres államellenes összeesküvés volt, melynek alapján például az ugyanekkor, 1951 

áprilisától folyó, szombathelyi Antibolsevista Gárda ügyében Gyimesi Szilárdot és Matók 

Leót halálra ítélték, majd az év során további 30-40 fiatalt tartóztattak le és ítéltek el.
95

 Így 

váltak az antikommunista, nyugati beavatkozásról ábrándozó bencés diákok a rendszer 

fennállását komolyan veszélyeztető társadalmi tényezővé, akiket a büntetőjogi procedúra 

során az apparátus céljainak megfelelően megzsaroltak, börtönbe zártak vagy kivégeztek. 
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Valójában, a baloldali diktatúra egyházi iskolában szocializálódott antikommunista fiataljai 

legfeljebb ideológiai, de semmiképp nem politikai ellenzékként szerveződtek a rendszer 

szemében ellenzéki tevékenységet álcázó kirándulások alatt. Ellenállásuk elsősorban 

kulturális és retorikai jellegű volt, de politikailag nem szervezett és nem tudatosabb annál, 

hogy magukat a régi polgári értékrend követőinek és a sztálinista diktatúra marginalizált 

ellenzékének tekintették. Eric Hobsbawm kifejezésével, egy prepolitikus attitűd képviselői 

voltak, akiknek sem eszköztáruk, sem lehetőségük nem volt arra, hogy a hétköznapi ellenállás 

terrénumán túllépve, reális politikai programot állítsanak össze. Ahogy Végh László 

fogalmazott utóbb, tevékenységük végeredményben defenzív jellegű volt, és még csak meg 

sem előlegezte az 1956-os forradalom felkelőinek módszereit, a röpcédulázást vagy a 

szervezett politikai akciókat. Abban az értelemben minősült politikai cselekvésnek, ahogy az 

állampolgári részvételtől és véleménynyilvánítástól megfosztott társadalomban minden 

cselekvési mód politikai jellegűvé válik: „…Egy politikai, s még inkább egy totalitárius 

társadalomban valójában minden politika, a kormányzók és a kormányzottak körében 

egyaránt. Ezért van az, hogy a politikai és a nem-politikai kultúra megkülönböztetése fel sem 

merül. Minden egyes kulturális termék vagy apológiát, vagy ellenzékiséget fejez ki.”
96

 

 

A fiatal Végh László és bencés osztálytársai számára magyarországi történelmi viszonylatban 

− az első és a második világháború következményeivel és a szovjet típusú társadalom aktuális 

tapasztalatával − az egyetlen elfogadható politikai rendszernek a stabilitás időszakaként 

megélt Horthy-korszak konzervatív értékrendje tűnt. Jobboldali antikommunistákként viszont 

olyan célcsoportot jelentettek, amely aktív politikai cselekvés nélkül is a belső reakció 

elhárításának fókuszába került. A csoporton belüli tudatosság azonban eltérő mértékű volt: 

mindkét forrásban vezéregyéniségként szerepel Elekes József, akit Végh László a 

„műegyetemi összeesküvéssel” kötött össez, a belügyi iratokban viszont nem szerepel a neve 

ezzel összefüggésben. Elekes, akiről meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre, 

tudatosabb politikai (radikális jobboldali) ellenálló lehetett, aki konkrét szervezői munkát is 

végzett, de a körülötte működő, egymást részben átfedő baráti köröket nem feltétlenül avatta 

be oppozíciós tevékenységének részleteibe. Végh László állítása szerint Elekes baráti körébe 

tartozott ugyan, de nem azok közé, akiket beavatott volna a különböző diákmozgolódások 

terveibe. Ezért is érthette váratlanul barátjának és a Műegyetemre járó diákok 

letartóztatásának híre, akikkel ő maga nem volt közvetlen kapcsolatban.  

 

A műegyetemi diákokról rendelkezésre álló adatok szerint az 1951 januárjában lefogott, 

16−19 év közötti fiatalokat összeesküvés és kémkedés vádjával tartóztatták le. A névsorban 

sem Elekes József, sem a Végh László által „beszervezett” három fiatal, Német Sándor, Szabó 

Endre, Mayer Richard nem szerepel. Kihallgatásuk sem a Fő utcában, hanem az Andrássy 

(Sztálin) út 60-ban zajlott, a két és fél órás zárt tárgyalást pedig 1951. október 6-án, a Markó 

utcában folytatták le dr. Jónás tanácselnök és dr. Gönczi ügyész vezetésével. Az összeesküvés 
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egyetlen halálra ítélt tagját, idősebb Bajomi Bélát 1951 elején, a Gyűjtőfogházban kivégezték, 

a többi vádlott egy évtől 12 évig terjedő börtönbüntetésben részesült, néhányukat pedig 

internálták.
97

  

 

Valószínűbb, hogy Végh Lászlót nem a „műegyetemi összeesküvésben”, hanem egy másik, 

„A 20 évesek pere, csepeli munkásifjak és a bencés diákok pereként” ismert ügyben 

tartóztatták le, amit több egybehangzó tényező is alátámaszt. Először is, ebben a perben a vád 

a Népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés volt, a kihallgatás az ÁVH 

Fő utcai központjában zajlott, Végh László visszaemlékezésével egybevágólag, a 

letartóztatások dátuma pedig 1951 júniusa és októbere közé esett. Az ügy egyik fő vádlottja a 

Végh-szövegben is szereplő, 20 éves Magasházy Ádám volt, akit 1952 júniusában kivégeztek 

a Gyűjtőfogházban, az a „forrófejű”, akivel állítása szerint nem volt közvetlen kapcsolatban, 

de a politikai rendőrség áttételesen, szerteágazó baráti kapcsolatokon keresztül mégis 

összefüggésbe hozta vele. Ezt támasztja alá egy 1960. január 30-án keletkezett kézírásos 

utasítás Végh László – „Orvos” dossziéjában (olvashatatlan aláírással), amelyet feljebbvalója 

írt a tartótiszt számára: „Kuti et.! Tanulmányozd »Orvos« B-dossziéját. Úgy tudom, hogy a 

Magasházi féle üggyel kapcsolatosan érdekelt volt.”
98

  

 

Magasházy Ádám apja a Weiss Manfréd Művek korábbi műszaki vezérigazgatója, Magasházy 

Ödön volt, akit 1950 februárjában végeztek ki összeesküvés és kémkedés vádjával. Fia, volt 

csepeli barátaiból, iskolatársaiból egy „ellenállási csoportot” létesített, melynek tagjait
99

, 

összesen 21 fiatalt 1952 januárjában, szintén a Markó utcában ítéltek el. A főként diákokból 

álló csoport tagjai 3-tól 15 évig terjedő börtönbüntetést kaptak. A bencés diákok névsorában 

az egyes személyek kiléte ugyan nincsen föltárva, sem Végh László, sem más bencések 

nincsenek nevesítve,
100

 de erősen valószínű, hogy ennek az ügynek az alkalmával tartóztatta 

le őt is az állambiztonság.  

 

Végh László titkosszolgálati beszervezése tehát olyan zsarolási stratégián alapult, amelyhez 

az 1950−1952 közötti koncepciós persorozatba illeszkedő, konstruált vádak alapján 

meghozott ítélet jelentette a jogalapot.
101

 A „belső ellenség” bomlasztása és fölszámolása 
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során került az államvédelem látókörébe, de nem azért, mert túllépte volna a „hétköznapi 

ellenállás” fogalmának gyakorlati tényeit. Olyan társadalmi csoporthoz tartozott, amely 

jobboldali antikommunistaként a rendszer természetes ellenségének minősült, és amely 

föltehetőleg eljátszott az aktív ellenállás gondolatával, de Végh László – utólagos elbeszélése 

szerint is - ennek a tevékenységnek a perifériáján maradt. Az ÁVH ügynökhálózatának a 

bővítésére ugyanakkor kétféle lehetőség állt rendelkezésre: a kompromittálás útján elért 

zsarolás, illetve a rendszer iránti lojalitás eszköze. 

 

1.4. Beszervezés és hálózati munka  

 

Magyarországon a második világháborút követően azonnal megkezdődött a titkosszolgálati 

alaptevékenységek kidolgozása, melynek fő tényezője a megbízható, kiterjedt ügynökhálózat 

kiépítése volt.
102

 Elsősorban azoknak a megfigyelői tevékenységére támaszkodtak, akik a 

munkájukból adódóan jól ismerték egy lakóközösség életvitelét, így például az 1919 utáni 

ellenforradalmi időkben már jól bevált házbizalmi rendszerre, de fontos beszervezési terepnek 

számítottak a vasútállomások, szállodák, vendéglők és a határterületek is. 1948-ra az ÁVO 

már igen kiterjedt, országos hálózattal rendelkezett, azonban még az ötvenes évek elején, a 

besúgók minden korábbinál nagyobb száma ellenére (1953-ban a rekordnak számító 45. 521 

fő működött együtt az ÁVH-val, ami a lakosság 0,5%-át jelentette) sem tudtak kiépíteni 

minden területet lefedő hálózatot. Rákosi Mátyás hangot is adott elégedetlenségének, így 

1951. október 12-én megfogalmazta a szervezet kiépítésével kapcsolatos szempontokat és 

elvárásokat. A hivatkozási alap a Horthy-rendszer kvalifikált ügynökeinek hálózata volt, 

melynek tagjai képesek voltak elsajátítani a legfejlettebb európai rendőrségi módszereket, 

beleértve a spanyol inkvizíció tapasztalatait. Éppen ezért beszédében leszögezte, hogy „Nagy 

gondot kell fordítani a kvalifikált, intelligens ügynökök beállítására, mert nagyon komoly 

fegyvert jelent az Államvédelmi Hatóság számára. (…) Olyan ügynököket kell kiválasztani és 

beállítani, akik hosszú időn keresztül jó és alapos munkát tudnak végezni az Államvédelmi 

Hatóság számára”.
103

 

 

A „kvalifikált, intelligens ügynökök” nyilvánvaló beszervezési terepe az egyetem lehetett 

volna, ahol karonként akartak beépíteni egy megbízottat, aki kiépíti az információs hálózatot, 

de ahogy Müller Rolf megállapította, a korszak beszámolói alapján a fiatalok beszervezése 

komoly nehézségekbe ütközött: „A múlttal, egzisztenciával nem rendelkező fiatalokat nehéz 
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volt megzsarolni, ezért inkább romantikus énjükre apelláltak, illetve világnézeti befolyással 

vagy a »kémjátszma« előhúzásával próbálkoztak.”
104

 Az ÁVH-nak tehát épp olyan adottságú 

hálózati emberekre volt szüksége, mint amilyen az elsőéves orvosi egyetemista Végh László 

is volt: a jelölt tagja volt egy nehezen megkörnyékezhető felsőoktatási intézménynek,  

kívánatos kapcsolati tőkével rendelkezett, kellően intelligens volt, ráadásul könnyen sarokba 

szorítható a 15 éves börtönbüntetés esetleges érvényesítésével. A hálózati lefedettségének 

maximalizálására törekvő ÁVH a szervezkedéssel megvádolt fiatalok közül bizonyára sokakat 

zsarolt meg ily módon, és tartott meg hosszú időn keresztül hálózati operatív feladatok 

végrehajtására.  

 

Végh Lászlót „Orvos” fedőnéven 1951. november 14-én az I/2 osztály szervezte be, amely az 

ÁVH 1950-ben kialakult szervezeti keretének megfelelően az I. Főosztály belső reakció 

elhárításával foglalkozó részének felelt meg.
105

 Takács Tibor definíciója szerint „A belső 

reakció fogalmán az államvédelem, majd az állambiztonság a kommunista hatalomátvétellel 

legyőzött, hanyatlónak tekintett társadalmi osztályokat s politikai erőket, illetve ezeknek az 

elmúlt rendszer és saját uralmuk visszaállítására, valamint a »haladó« erők visszaszorítására, 

elnyomására irányuló törekvését értette.”
106

 A belső reakció elleni osztály élén 1951-től 1953-

as letartóztatásáig Szöllősi György állt. A szervezet hat osztályra tagolódott, de nincs adatunk 

arra vonatkozólag, hogy az I/2 osztályon belül mely alosztályra szervezték be az ügynököt. 

Kapcsolatai jellegének és későbbi foglalkoztatásának ismeretében valószínűsíthető, hogy 

kezdetben az I/2-f alosztály keretén belül, a budapesti kerületekben végzett hálózati operatív 

munkát. Elmondása szerint feladata az egyetemen való figyelés volt.
107

 Hálózati munkájának 

erre a szakaszra vonatkozó dokumentumai 1956-ban megsemmisültek, így csak a politikai 

rendőrség későbbi jellemzéséből és az 1957-ben bekövetkezett reaktiválás időszakából 

vannak adataink.  

 

Az 1956-os forradalom után újjászervezett politikai rendőrség módszereiben, eszközeiben és 

állományának tekintetében is sok változás következett be, ennek ellenére jelentős, elsősorban 

személyi jellegű kontinuitás mutatható ki a Rákosi, illetve a korai Kádár-korszak apparátusa 

között.
108

 A forradalom napjaiban az állomány egy része külföldre menekült, mások 
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Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, 2010/3. 

http://www.betekinto.hu/node/34 Utolsó letöltés: 2013. október 10. 
107

 Nem érdektelen, hogy az ÁVH ideáltipikus elképzeléseivel szemben egyetemi évei alatt Végh László nem 

egy széles baráti körrel rendelkező, népszerű diák, hanem nagyon is zárkózott fiatalember volt. Ennek okát 

abban a körülményben kereshetjük, hogy „osztályidegenként” került az egyetemre, akit társai ellenségesen 

fogadtak, sőt, kiközösítettek. A titkosszolgálati iratok ugyanezt a képet erősítik meg, amikor társaságot kerülő 

fiatalemberként jellemzik, aki szabadidejét leginkább zenehallgatással, illetve egy fotólaboratóriumban töltötte.  
108

 Az 1956 utáni politikai rendőrség működéséről ld. a következő műveket: Tabajdi Gábor-Ungváry Krisztián: 

Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990, 1956-

os Intézet, Corvina, Budapest, 2008. A kötet a „bűnös-áldozat” paradigma hagyományos perspektívájával 

ellentétben nem az ügynökök, hanem a tartótisztek működésére fókuszál. Egyéb irodalom: Pintér Tamás: A 

megszüntetve megőrzött Államvédelmi Hatóság. In: Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-

http://www.betekinto.hu/node/34
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illegalitásba vonultak, a titkos, operatív munkával foglalkozó állomány pedig folytatta 

tevékenységét, amíg csak lehetett.  A többség rendezetten elvonult a főváros környéki katonai 

bázisokra, majd november 4-e után fegyveresen, a szovjet csapatokkal együtt harcolva tért 

vissza Budapestre, és vezetésükkel megkezdődött a politikai rendőrség újjászervezése.
109

 Az 

„újjászervezés” folyamata egészen addig akadozott, míg a „megszüntetve megőrzés” kádári 

elve szerint a konszolidációs folyamat fő pillérévé a volt ÁVH tagokat meg nem tették, és 

1957 januárjában 11 fő kivételével a 4986 volt ÁVH-st újra szolgálatba állították.
110

 

Ugyanígy, nehezen indult be az ügynökhálózati tevékenység: az érdemi operatív munka 

beindítása a fenti okokból szintén januárig húzódott, mivel nagy számban kellett új 

ügynököket fölvenni, illetve a régieket reaktiválni. Nyolcvanöt százalékukkal azonban 

sikeresen vették föl a kapcsolatot,
111

 közéjük tartozott Végh László is.  

 

Az 1958. augusztus 13-án keletkezett jellemzés szerint (II/14 Osztály, Politikai Nyomozó 

Osztály) a politikai rendőrség 1957 első felében vette föl „Orvossal” a kapcsolatot. A 

jellemzésből kiderül, hogy mivel az egyetem végeztével a forradalmi időkben nem tudott 

elhelyezkedni, korábbi kapcsolatai megszűntek, ezért egy időre kikerült a hálózatból. A 

reaktiválás első évét azonban pozitív minősítéssel zárta, Kiss Jenő rendőrhadnagy az ügynök 

hálózati munkáját hasznosnak ítélte és további foglalkoztatásra javasolta: „Hálózati munkáját 

igen nagy kedvvel és lelkesedéssel végzi. Rendkívül fantáziadús, aki sokszor kis jelekből túl 

nagy következtetéseket von le. Jelentései világosak, érthetőek, jól rendszerezettek. Kalandos 

természetű, kissé romantikára hajlamos egyéniség. Szereti feladatait önállóan megoldani, 

habár ez az önállóság sohasem jut el az önkényességig. A Kútvölgyi-úti kórházban eddig 

legfőbb feladata Hajdu röntgen főorvos hálózati figyelése volt. Ezt a munkát jól végzi. Ez év 

első negyedében kissé hangos viselkedésével egy időre elvesztette munkatársai bizalmát. A 

vele való fokozottabb foglalkozás, magatartásának részletes átbeszélése segített ezen a 

problémán, ma már ismét igen jó hírszerző lehetőségekkel rendelkezik. (…) Javaslom 

hálózatban való megtartását.”
112

  

 

A levéltári dokumentumok szerint „Orvost” 1957 első felétől 1959 augusztusáig az 

újjászervezett Politikai Nyomozó Főosztály belső reakció elhárításával (II/5) foglalkozó 

osztályának h alosztálya foglalkoztatta. A II/5 alosztály szervezeti felépítésének 

rekonstruálása több lépcsőben valósult meg: Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián még a 

„Terror és diverzióelhárítás” feladatkörébe tartozónak vélte a „h” osztályt,
113

 míg Takács 

Tibor újabb kutatásaiban ettől eltérő módon rekonstruálja az osztály szerepét, és a Tájékoztató 

csoportként jelöli meg. 1957 folyamán a II/5-h csoport végezte a kutatást és a körözést, az év 

végén nyolc fővel, majd a csoportot, Csikós Sándor vezetésével 1958 elején alosztállyá 

                                                                                                                                                                                     
korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről, 

Történeti Hivatal, Budapest, 2000, 211–237. o. 
109

 Vö. Tabajdi-Ungváry, i.m., 2008, 52−53. o. 
110

 I.m., 54. o. 
111

 Takács, i.m., 2010. 
112

 ÁBTL, B-78602. 8. o. 
113

 Tabajdi-Ungváry, i.m., 2008, 58. o. 
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szervezték.
114

 1959 augusztusában a „h” alosztályról átkerült az „f” alosztályra, melynek 

szervezeti funkcióiról részletesebb adatokkal rendelkezünk, így „Orvos” feladatait is jobban 

be tudjuk határolni.  

 

Az ifjúság és a sport területén történő elhárítással foglalkozó alosztály az 1956 előtti 

szervezeti működéshez képest új egységként jött létre 1957 elején. Tevékenységi területe 

kiterjedt az ifjúságra, a középiskolák és az egyetemek tanulóira, hallgatóira és oktatóira, a 

tudományos életre (kiemelten a Magyar Tudományos Akadémiával), valamint a sportra. Az 

állományt az alosztályvezető, két csoportvezető, 11 operatív beosztott és ez adminisztrátor 

alkotta. Első vezetője Zalai (Zucker) Emil volt.
115

 Kovács György rendőrhadnagy, aki 

„Orvos” „átvételét” bonyolította, és kapcsolatait áttekintette, megállapította, hogy elsősorban 

egyházi és egészségügyi területen tudják majd foglalkoztani, ami konkrétan a Kútvölgyi 

kórház röntgen főorvosa, dr. Hajdu Imre megfigyelését jelentette
116

, de azt is, hogy főként az 

egyházi és ifjúsági területen szerettek volna beépített embert. Az MSZMP KB 1958. június 

10-ei határozata rögzítette az egyházak működésének korlátozására vonatkozó szempontokat, 

melyek közül kiemelkedett a papság ifjúsági nevelő tevékenységét érintő szabályozás, és 

amelynek a végrehajtása a politikai rendőrség feladatkörébe tartozott.
117

 „Orvos” 

foglalkoztatása a továbbiakban ezen a két területen, egészségügyi és egyházi kapcsolatain 

keresztül zajlott, egészen addig, amíg fokozatosan és az apparátust is meglepve ki nem 

bontakozott az addigiaktól idegen, kulturális aktivitása.  

 

Első jelentése a II/5-f alosztály számára 1959. augusztus 11-én keletkezett, az ennél 

korábbiak, amelyeket 1957 és 1959 között adott át, nincsenek benne B dossziéjában
118

. A 

jelentésben négy kategória szerint strukturálta ismerőseinek körét: papok, orvosok, 
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 Takács, i.m., 2010. 
115

 Zalai (Zucker) Emil 1922-ben született, apja asztalossegédként, anyja kalapossegédként dolgozott. Négy 

polgárit végzett, utána vaskereskedő, segédmunkás, majd cipésztanonc. 1943-ban röpcédulát gépelt, emiatt 3 év 

börtönre ítélték. Előbb Sátoraljaújhelyen, majd a nyilas hatalomátvétel után a komáromi Csillagerődben 

raboskodott. 1944-ben Németországba deportálták. 1945-ös hazatérése után belépett Pártba, valamint a 

szociáldemokrata ifjúsági szervezetbe, hogy a koalíciós pártok aláásásán tevékenykedjen. 1948-ban pártiskolát 

végzett, majd a győri pártbizottságon helyezkedett el. 1957 novemberétől a BM II/5-f (ifjúságvédelem) 

alosztályának vezetőjévé nevezték ki, ahol Hollós Ervin szerint „kidolgozta az ifjúság közötti ellenséges elemek 

felderítésére vonatkozó parancstervezetet.” Tabajdi-Ungváry, i.m., 2008, 57−58. o. 
116

 Ahogy Szőnyei Tamás megjegyzi, „Orvos” jelentései évtizedekre érvényes látleletet adnak az elvileg 

mindenki számára ingyenes egészségügy általános funkciózavarairól és az orvosi korrupcióról. Szőnyei, i.m., 

2012., 662. o.  
117

 „Az egyházak az ifjúsággal kizárólag az iskolai hitoktatás keretében, a vonatkozó minisztertanácsi 

határozatban előírtaknak megfelelően, valamint elsőáldozás, bérmálás és konfirmáció keretében foglalkozhatnak. 

Az ifjúsággal való minden más (sport, vetítés, énekkar, iskolán kívüli hittan stb.) foglalkozás 

megengedhetetlen.” Tabajdi-Ungváry, i.m., 2008, 44. o. 
118

 Az 1954-től vezetett Beszervezési dossziét (röviden: B-dosszié) az államvédelmi szervek ügynökei, 

rezidensei, illetve a konspiratív (K) és találkozási (T) lakások tulajdonosai, bérlői számár nyitották. A B-

dossziéban gyűjtötték össze a hálózati személyek tanulmányozására, beszervezésére és az állambiztonsági 

szervekkel való együttműködésre vonatkozó adatokat: a hálózati személy beszervezésére vonatkozó tervet, a 

beszervezetett személy együttműködési nyilatkozatát, önéletrajzát (fényképes kérdőívet), kapcsolatainak 

névsorát, környezettanulmányt, a beszervezést biztosító kompromittáló anyagokat, a beszervezés végrehajtásáról 

szóló jelentést, az ügynök számára adott feladatok jegyzékét, az ügynöknek adott pénzbeli és egyéb jutalmak 

jegyzékét („Orvos” dossziéja nem tartalmaz ilyen jellegű iratot) stb. Ld. 

http://www.abtl.hu/sites/default/files/raktari_jegyzekek/3_1_1_B_dossziek_2010.pdf  
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egyházzenei kapcsolatok, illetve egyéb ismerősök.
119

 Mindegyik névhez tartozik egy rövid, 

néhány soros szakmai és politikai jellemzés, abban az adminisztratív, tömör zsargonban, 

amely a politikai rendőrség hivatalos terminológiájához alkalmazkodik: „ellenséges 

beállítottságú”, „klerikális”, „meggyőződéses fasiszta” stb.
120

 Megjegyzendő azonban, hogy a 

fasizmus fogalomhasználatát a mai olvasatban annak tudatában kell értékelnünk, hogy a 

Kádár-korszak fogalomtárában a „fasiszta” kifejezés a „rendszerellenes” szélsőségesre tágított 

szinonimája volt. Ahogy Révész Sándor fogalmazott, a Kádár-korszakban a fasisztaság-

náciság fogalmát oly mértékben tágították hiteltelenné, hogy „ellenfelei beleférjenek az akkor 

rendelkezésre álló legpejoratívabb kategóriába”
121

. 

 

Jelentéseiben „Orvos” a közeli, bizalmas ismerősök nevét aláhúzással különböztette meg 

azokétól, akikkel csak „előkészítés után” tudta fölvenni a kapcsolatot. A kulturális szférához 

tartozó ismerősök köre ekkor még viszonylag szűk, de folyamatosan és organikusan bővült az 

egyre rendszeresebbé váló zenei bemutatók következtében. Bizalmas ismerősként Kovásznai 

György
122

 emelkedik ki, de megemlíti és jellemzi későbbi szoros baráti kapcsolatai közül 

Balla László
123

 orvostanhallgatót, Büky Gézát
124

, Losonczy Andort
125

, valamint Erdődi 

Mihályt
126

, akitől fényképezni tanult az Anatómiai Intézetben. Kovács György rendőrhadnagy 

arra utasította az ügynököt, hogy folyamatosan írja le a kapcsolatait, majd vázolta az 

apparátus rá vonatkozó stratégiáját: „Kapcsolatainak feldolgozását megkezdtük. Főleg papi és 

orvosi vonalon tud dolgozni, de mi kombinációval Klimkó Ágnes mellé vezetjük be Meixner 

Mihályon
127

 keresztül.” A Klimkó Dezső sebészprofesszor lányát érintő konspirációról és 
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 Papok: Faludi Béla piarista, Bucsi László, a pesti Ferences templom karnagya, Fábián János, a Központi 

Papnevelő egyik vezetője, Kováts Arisztid, Borbély Kamill, Dombos Fülöp és Radó Polikárp bencések. 

Orvosok: Donáth Tibor docens, az Anatómiai Intézet adjunktusa, Hajdu Imre, a János kórház röntgen főorvosa, 

Kondár Vilmos fogorvos, dr. Turnai Oszkár, dr. Ehmann Jenő, dr. Megyesi István, dr. Szabó Pál, dr. Dolinszky 

Béla. ÁBTL, B-78602, 45. o. 
120

 Éppen ezért meglepő, amikor a leírások sematizmusából kiszólva az ügynök intézménykritikát fogalmaz meg, 

kifogást emel a bürokráciával és a tehetségtelennek ítélt törtetőkkel szemben, illetve az apparátus éberségét és 

hatékonyságát bírálva, proaktív módon lép fel. Donáth Tibor docens példájával illusztrálva: „Karrierista, kis 

tudású, jó fellépésű, kapitalista gondolkodású és a rendszert kitűnően megnyergelő ember. Sokat jár külföldre. 

Az ő külföldre járása megbotránkoztatja az egyszerű orvosokat, mivel mindenki előtt, aki őt ismeri, ismeretes ez 

a jellemzés. Ezáltal nagy kárt csinál az állam saját magának, mert – méltatlanul kiengedve és utaztatva – az 

elégedetlenség növekszik.” ÁBTL, B-78602, 44. o. 
121

 Révész Sándor Szőnyei Tamás Titkos írás kötetének recenziójában, Mozgó Világ 2012/10., 99. o. 
122

 „A Nagyvilág folyóirat képszerkesztője. Nagytehetségű író, proletár származású, angyalföldi lakos. 2 évig 

bányász volt Komlón. Igen széles irodalmi és képzőművészeti műveltsége van. Járt a Képzőművészeti 

Főiskolára is, de kitették. Valamiféle utópista szocializmus híve, ahol az emberek „megtisztulnak” és a 

mindennapok harcai nem olyan élesek, mint ma. Egyébként materialista. Nem veti meg a nyugati művészeti 

irányokat.” ÁBTL, B-78602, 46. o. 
123

 „1956 telén vették fel az egyetemre a pótfelvételi vizsgán, a disszidáltak helyére. Apja könyvelő. Spirituális, 

antimaterialista beállítottságú, a rendszert lenézi, ellenségesen nyilatkozik. Zenével és költészettel foglalkozik, a 

divatos nyugati irányzatokat műveli.” U.o. 
124

 „Most vették fel a Zeneművészeti Főiskolára, zongora főtanszakra. Nagytehetségű zeneszerző és zongorista, 

apolitikus”. U. o. 
125

 „Zongoraművész, a Filharmónia szólistája. Apolitikus. Kiváló zongorista. Nehéz anyagi körülmények között 

él.” U.o. 
126

 „Orvosi fényképész, feltaláló és polihisztor. Jelenleg az ORFI kórházban van alkalmazva. Azelőtt az 

Anatómiai Intézetben. Kapitalista, régi horthysta. Antimateriális, rendszerellenes.” U.o. 
127

 Meixner Mihály (1928-) az Állami Konzervatóriumban Szervánszky Endre és Major Ervin növendéke volt, 

1957-ben lett a Magyar Rádió munkatársa. 
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Orvos ebbéli részvételéről ennél alaposabb információ nem áll rendelkezésre, mindenesetre az 

1956-os forradalmi részvételéért börtönbe került Wittner Mária interjúkötetében
128

 már 

zárkatársaként emlegeti Klimkó Ágnest.  

 

Elképzelhető, hogy Klimkó Ágnest a Fekete Hollók
129

 üggyel kapcsolatban börtönözték be, 

hiszen „Orvost” ekkortól a több mint harminc dossziét megtöltő, megfigyeltek sokaságát 

involváló, katolikus szervezetek elleni akciósorozatban foglalkoztatták. Feladata szerint, 

Simon Sándor piarista szerzetes bizalmát elnyerve „tisztáznia” kellett Simon szerepét „a 

piarista rend vonalán folyó szervezett illegális ifjúsági tevékenységgel”
130

 összefüggésben. A 

cél (vagyis hogy az ügynököt Simon Sándoron keresztül beépítsék az ifjúsági katolikus 

szervezetekbe, az „illegációba”) megvalósítása érdekében „Orvos” számára előírtak egy 

magatartási kódexet, melynek eleinte a „fiúi alázat és engedelmesség”, a konfliktuskerülő 

félénkség volt a jellemzője, majd fokozottan, „az atyai nevelés hatására” egy karakteresebb, 

férfiasabb személyiséget kellett öltenie. Simon Sándor szélesebb kapcsolatait is föl kellett 

használnia, el kellett mélyítenie kapcsolatát Sz. Péter református lelkésszel, illetve közel 

kellett férkőznie Medvizs Mihály piarista szerzeteshez, aki kapcsolatban állt a röpcédulázásért 

későbbiekben 10 év börtönre ítélt Kasánszky Zsomborral
131

 és baráti körével (melynek tagja 

volt Végh barátja, Büky Géza is).  

 

Az ügynök és tartótisztje, illetve a tartótiszt és a hierarchiában fölötte elhelyezkedő 

parancsnokok közötti kommunikációs szintek együttesen rajzolják ki azt a hatalmi rendszert, 

amelyben „Orvos” kevés mozgástérrel rendelkező, irányított eszköz. A tartótiszttel való 

(emberi) kapcsolat köznapi minősége ebben a struktúrában tényező ugyan, de elenyésző 

léptékű és jelentőségű ahhoz a manipulációs stratégiához képest, amelyet a tiszt és felettese, 

az ügynök tudomásán kívül, az ő eszközként való felhasználásával valósított meg. Az ügynök, 

anélkül, hogy tudatában lett volna, egy magasabb szintű konspiráció résztvevőjévé vált: 

miközben a feladat primer szintjén „csupán” leírást kellett készítenie az est történéseiről (a 
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 „Az első időkben, amikor még a Markóban voltam [1958-ban ítélték halálra, 1959-ben életfogytiglanra 

változtatták, KE], az egyik zárkatársamat Klimkó Áginak hívták. A negyedik emeleten voltak a női zárkák. Egy 

nagy létszámú zárkába kerültem, ami szokatlan volt a többhónapos egyedüllét után. Itt ismerkedtem meg vele, a 

fiatal egyetemista lánnyal. Ági sebész családból származott. Anyai nagyapja dr. Bakay sebészprofesszor, 

édesapja dr. Klimkó Dezső sebészorvos, édesanyja Bakay Melánia volt. Ági másodéves egyetemista volt, a 

családi hagyományokat folytatva sebésznek készült. Belevaló lány volt, minden stikliben benne voltunk, 

miközben egymásnak falaztunk. (…) Ági kitöltött idővel szabadult, de Magyarország minden egyeteméről 

kitiltották. 1974-ben halt meg, mert túldolgozta magát: zsákolt a csarnokban, hogy minket segítsen a börtönben. 

A Makarenko utca 1-ben lakott, a Rádió környékén.” In: Életre ítélve. Wittner Mária és Koltay Gábor 
beszélgetése. Szabad tér, 2012, 97−98. o. 
129

 Az 1958-tól zajló egyházellenes akciósorozat, a Fekete Hollók ügyben több, irodalmi tevékenységet folyató 

baráti kör volt érintett. Egyikük tagjai közé tartozott Kaas Ervin, az Actio Catholica szervezet aktivistája, 

Pomogáts Béla, ifj. Andorka Rudolf és Gyurkó László. Szőnyei, i.m., 2012, 616. o. 
130

 Foglalkoztatási terv, 1960. szeptember 6., ÁBTL, B-78602, 79. o.  
131

 Kasánszky Zsombor és barátai – a 17 évesen szintén letartóztatott Lugossy István, operatőr és filmrendező, 

bátyja, Lugossy Gyula (később: „László” fn. ügynök, vö. Modor Ádám: A titok meg a nyitja – titkos szolgák és 

jelentések, 2004, Kairosz, 58-59. o.), Mikes Tamás történetével Andor Mihály foglalkozott részletesen, idézett 

kötetében, 2011. „Mészáros” mellett „László” fn. is eredményes hálózati munkát végzett a happenerek (Altorjay 

Gábor, Szentjóby Tamás) megfigyelésében. http://www.c3.hu/collection/tilos/krono.html. Utolsó letöltés: 2013. 

december 21. 

http://www.c3.hu/collection/tilos/krono.html
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későbbiekben pedig „kádereznie” kellett a jelenlévőket), voltaképp egy nagyon bonyolult, 

egyházpolitikai akciósorozat fogaskereke lett. 

 

Az akció egyik fedőeseménye kulturális jellegű volt: „Orvost” a Grexa Gyula
132

 nyugalmazott 

zenetanár lakásán való zenei bemutató megszervezésére utasították
133

 azért, hogy az est örve 

alatt összeismertessék két másik, »Váraljai«
134

 és »Pázmándy«
135

 fn. ügynökkel. A BM ily 

módon igyekezett „hírszerző lehetőséget” biztosítani ügynökei számára az „Orvos” által 

„megpuhított” Simon Sándor és Medvigy Mihály szerzetesekhez, nem utolsó sorban lehetővé 

téve a három ügynök egymás általi ellenőrizhetőségét is. „Váraljai”
136

 és „Pázmándy”
137

 a 

továbbiakban jellemrajzokkal bővített önálló jelentésekben írta le a Végh László lakásán zajló 

zenei eseményeket. 

 

Mindez fölidézi a titkosszolgálatok működésének XVIII. századi gyakorlatát, ahogy Tamás 

Gáspár Miklós összefoglalta: „A titkosrendőri szisztéma a tizennyolcadik századi 

»fölvilágosult abszolutizmus« idején alakult ki, amikor a Polizey a politika (policy) egyik 

szinonimája volt. Szabad nyilvánosság nem lévén, a kormányzat a közvélemény 

                                                           
132

 Grexa Gyula (1891−1977) művelődéstörténész, tanár 1918−19-ben Károlyi Mihály belső munkatársi köréhez 

tartozott. Gazdag hanglemezgyűjteményéből több előadást tartott lakásán és a Magyar Televízióban. 
133

 „Orvos” jelentése az underground közeg összejöveteleinek dimenziójára, szociográfiájára és a kortárs zene 

befogadástörténetére vonatkozó forrásértékű adatokat is tartalmaz: „Az elmúlt héten szerdán d.u. kb. 6-kor 

megjelentem Grexa Gyulánál, hogy a megbeszélt előadásomat megtartsam. 7.15 h. körül kezdtem ezt el. Ekkorra 

kb. 10-14 ember gyűlt egybe. Életkoruk 20-60-ig, javarészt azonban 20-35 közt. Többség férfi, egy-két  nő. Bár 

G. engem nekik sorba bemutatott, neveiket alig mondták ki értelmesen. Bizonyos Szabó Árpád műegyetemi 

felsőoktatási alkalmazott (t. segéd? adjunktus) nevére emlékszem. Jelen volt az előző jelentésekben említett [A 

meglévő jelentések között nem találtam ide vonatkozó előzményt, K.E.] sötétzakós, kissé vöröses fiú is, ezúttal 

egy sárgaruhás nővel.  

Az egyes bemutatott számok között vita alakult ki. Én a korszerű zeneesztétikai álláspontot hirdettem. 

Nagyobbrészt G. vitázott. Kijelentette, hogy az elektr. zene kezdeti stádiumban van, nem lesz soha népszerű, 

nem értik, nincs benne a szokványos zenének sok ismérve. Ezen álláspontjának meg akarta a hallgatókat is 

nyerni. A fiatalok közül néhányan szintén felszólaltak a vitába. Egyesek nem adtak sokban igazat G-nak, de 

vitathatónak vélték az én álláspontomat a zene jövőjét illetően. Mások G-t pártolták.” ÁBTL, B-78602, 68. o. 
134

 Bozzay (Bozzai) Ottó fizikatanárt „Váraljai Péter” majd „Vértes László” fedőnéven alkalmazta ügynökként a 

belső elhárítás. 24 éves korában, 1958 januárjában, „ellenforradalmi” tevékenységével összefüggő terhelő adatok 

alapján szervezték be. Fő célszemélye éveken át az „Orvos” dossziéjában is megfigyeltként szereplő Simon 

Sándor piarista atya. Vö. Szőnyei, i.m., 2012, 711. o. 
135

 Szutter Tamás gépészmérnök-hallgató 1957 februárjától jelentett „Pázmándy” fedőnéven, 1965-ig elsősorban 

a pasaréti református ifjúsági csoportról. Szőnyei, u.o. 
136

 „Váraljai Péter” jellemrajzában Végh lázadó idealistaként jelenik meg, akinek azonban nincs határozott 

világképe: „Dr. Végh (…) eredetileg zenésznek készült, de az akadémiát abba kellett hagynia és így ment orvosi 

pályára. Magánszorgalomból megtanult orgonálni, és most jelenleg is orgonál a Jézus Szíve templomban. 

Magnetofonról játszották le orgonaszámait, melyeket ő rögtönzött és variált. Közben beszélgettünk a zenéről és 

arról, ha ilyen jól játszik, miért nem lép fel nyilvánosan. Végh azt mondta, hogy őt elnyomja Pécsi Sebestyén és 

mivel 1947-ben
136

 kidobták a Zeneakadémiáról, ezért őt nem veszik semmibe. Egy fanatikus ember, aki 

bebeszéli magának, hogy őt nem értik meg, és azért nem engedik zongora mellé, mert húga 1956-ban disszidált. 

Sem a mi rendszerünknek, sem a nyugati rendszernek nem híve. (…) Véghről az a benyomásom, hogy nem tudja 

mihez kezdjen. Nem találta meg önmagát, önbizalma egyáltalán nincsen. (…) Foglalkozni vele érdemes, lehet, 

hogy nem az igazi arcát mutatja, mert igen sok papot ismer.” ÁBTL, B-78602, 70. o. 
137

 Pázmándy az egyházi kötöttségeket szabotáló anarchistaként ábrázolja Véghet, aki polgári foglalkozását 

kényszerű szükségnek tartja, szemben valódi hivatásával, a zeneszerzéssel: „Mindent összevetve úgy néz ki, 

Véghnek nem tetszik semmi, ami van és az anarchikus lázadást választja, számára minden kielégülés, ami 

normális emberek számára szélsőséges. Ezen kívül kijelentette: „Örüljenek, hogy leröntgenezem bent azt a 6 órát 

– ezenkívül mást nem adok. Nem adom el a lelkemet, hiába kívánják. Ha megdöglöm, akkor sem.” U.o. 
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megismerésére és a közvélemény alakítására csak titkos ügynököket vehetett igénybe, ám 

mivel a rendőrkémek megbízóik szája íze szerint jelentettek, ellenőrzésükre párhuzamos 

titkosszolgálatokat kellett szervezni.”
138

 Az egymást ellenőrző ügynökök a budapesti 

underground közeg, a kialakulófélben lévő „második nyilvánosság” titkos manipulátorai 

olyan bonyolult, csak az irányítók számára áttekinthető hálózatot alkottak, mely rendkívül 

rétegzetté teszi a nyilvánosság szerkezetét.  

 

 

1.5. Ellenőrzött kultúra  

 

Az egyházi személyekkel való kapcsolattartás feladatai mellett a politikai rendőrség arra is 

rábírta „Orvost”, hogy tartson ellenőrzése alatt bizonyos, kultúra iránt fogékony orvosokat, 

értelmiségieket, akiknek a lakásán a továbbiakban „konspirációs háttércélú” zenei bemutatót 

rendeztek. Kovács György rendőrhadnagy arra utasította, hogy fogadjon el meghívásokat, 

kössön ismeretségeket, és hívjon össze művésztársaságot a lakásán. Ennek megfelelően, 1959 

márciusában „Orvos” jelentést írt a szobájában rendezett Kovásznai-féle drámafelolvasásról, 

„veszedelmes irodalmi huligánként” jellemezte a szerzőt, és hangszalagot mellékelt az 

eseményről. Ezt követően megbízást kapott arra, hogy folyamatosan jelentsen Kovásznairól, 

ám ennek nincs nyoma „Orvos” Munka-dossziéjában.
139

  Jelentett viszont a Kovásznai-féle 

színtársulat szervezéséről, a próbákról Csernus Tibor műtermében, és beszámolt a Lakner 

Lászlóval (aki Kovásznai évfolyamtársa volt a főiskolán) való megismerkedéséről is.
140

  

 

1960 júniusában dr. Böszörményi Zoltán, az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 

főorvosának lakásán lépett fel, és az esten zajló elméleti vitáról szintén beszámolót írt 

tartótisztjének, saját pozícióját is ismertetve: „Kifejtettem, hogy az országban el van nyomva 

a modern művészet. Juhász Ferencet dicsértem mint elméleti költőt. A társaság a vita során a 

rendszer ellenségének mutatkozott, s nevetségesnek tartják a marxizmust.”
141

 Ugyanezen év 

telén Levendel László tüdőgyógyász meghívta lakására előadást tartani, majd ebből az 

ismeretségből következett a Valóság körébe tartozó Gyurkó László írónál való előadás. 

Gyurkónál 1961. január 14-én szenvedélyes beszélgetés zajlott a schönbergi dodekafóniát a 

szeriális szerkesztés szabályai szerint továbbfejlesztő atonális zenéről. Orvos „csupán azt írta 

a szerinte láthatóan összeszokott társaságban kialakult vitáról, hogy a résztvevők nem a 

rendszer ellen léptek ugyan fel, de nem értettek egyet a kultúrpolitika minden 

megnyilvánulásával, kevesellték a művészeti életben a kísérletezés szabadságát, az újszerű 
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 Tamás Gáspár Miklós: Nincs bocsánat. Élet és Irodalom, 2002, XLVI. évfolyam, 21. szám, május 5, 5. o. 
139

 Szőnyei, i.m. 2012., 710. o. 
140

 Végh László − mai érvelése szerint − nem érezte úgy, hogy jelentéseivel veszélybe sodorja a 

rendszerkompatibilis barátokkal körülvett Kovásznait. Az „irodalmi huligán” kifejezés minden esetre – 

állításával egybehangzóan – a titkosszolgálat egyik állandó terminus technicusa volt a hatvanas évek elején. A 

„huligán” kifejezés kora Kádár-kori jelentésével és a fogalom büntetőpolitikai megkonstruálásával egy 

következő fejezetben foglalkozom majd.  
141

 Szőnyei, i.m. 712. o. 
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stílusok számára adott teret. »Ezzel én is egyetértettem« − tette hozzá, s kiemelte, hogy 

ismeretségük során Levendel nem tett rendszerellenes kijelentést.”
142

 

 

Végh László közösségszervezői tevékenysége ilyenformán több esetben egybeesett a 

rendőrség igényeivel és utasításaival, a zenei bemutatók növekvő népszerűsége és a 

magánterekben megrendezett események burjánzása fölött azonban még a rendőrség sem 

tudott ellenőrzést gyakorolni. A talán legnagyobb közönséget elérő, Petrigalla Pálnál 

megrendezett esteket ugyan csak addig lehetett lebonyolítani, amíg a tartótiszt nem utasította 

a programsorozat berekesztésére, de erre többször is fel kellett szólítania az ügynököt, míg 

végül valóban hajlandó volt fölfüggeszteni tevékenységét. A tendenciát tekintve azonban 

elmondható, hogy a második nyilvánosságban működő közösségi hálózatok folyamatosan 

élénkülő kulturális gyakorlata és bizonyos fokú függetlenedése megállíthatatlannak bizonyult 

a hatvanas évek folyamán. 

 

Az apparátus működésének abszurditását jól illusztrálja, hogy miközben a II/5-f alosztály 

hálózati embere utasításra zenei bemutatót tartott Petrigalla Pál lakásán, az ideológiai, 

kulturális és tudományos terület ellenőrzését végző II/5-e alosztály – nem lévén beavatva az 

operatív tervbe –, fölfigyelt az „ellenséges tevékenységet” végző „Orvos” munkájára. „Juhász 

Lajos”
143

 fn. ügynök 1961. szeptember 8-án kelt, a Petrigallánál folyó, Ars Nova zenei 

sorozatot érintő beszámolója után Végh László fokozatosan célszeméllyé vált, és a 

megzavarodott apparátus nehezen tudta saját tartótisztjei között tisztázni ügynöke 

voltaképpeni szerepét. Az „ellenséges tevékenység” alapja egyrészt az 

avantgárd/experimentális zene terjesztésével megalapozott kulturális különállás, másrészt az 

informális, csoportszerű működés volt: „A Végh köréhez tartozó Lisziák Elek, a TV külső 

munkatársa elmondotta, hogy négy ilyen bemutató volt egymás után következő szombatokon, 

s ezeken a Végh köréhez tartozó fiatal írók mutatkoztak be. E társaság modern zenei, 

irodalmi, képzőművészeti, sőt, elvi-filozófiai kérdésekkel foglalkozik, szinte stúdió-szerűen. 

Vezetőjük, hangadójuk, védnökük Végh. Egymás műveit nemcsak meghallgatják, 

megbírálják, de előadni is segítenek: a magnófelvételek jó része hangjátékszerű stúdió felvétel 

volt. A külsők véleménye nem nagyon érdekli őket, nyilvánosság után nem áhítoznak, de 

egymás véleményére sokat adnak.”
144

 

 

A jelentést értékelő Gál Ferenc rendőr százados
145

 ezek után megállapította, hogy „a jelentés 

igen érdekes problémát vet fel. 1. Végh László körül egy ellenséges csoportosulás van, amely 

ellenséges tevékenységet fejt ki. 2. Petri Galla körül is egy ellenséges csoportosulás van, akik 

elsősorban zenehallgatás címén járnak össze. Petri Galla emellett úgy látszik, más ellenséges 
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 Szőnyei, i.m. 713. o.  
143

 „Juhász Lajos” fn., vagyis Kristó Nagy István kritikus, irodalomtörténész, a Magvető szerkesztője a kulturális 

terület egyik legaktívabb ügynöke volt, aki, ahogy Tabajdi-Ungváry fogalmaz (i.m., 2008, 235. o.), „egyszerre 

volt Németh László tanítványa, lelkes híve és besúgója is”.  
144

 ÁBTL, B-78602, 86. o. 
145

 Tartótisztje, Gál Ferenc rendőr százados, Tabajdi-Ungvári megállapítása szerint Harangozó Szilveszter 

mellett a magyar értelmiség „legszakavatottabb ismerője” volt, aki az 1960-as évek több ügynökét személyesen 

ismerte vagy tartotta. Tabajdi-Ungváry, i.m., 2008., 121. o. 
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csoportosulások rendelkezésére is bocsájtja lakását.”
146

 Intézkedett, hogy Végh László 

szerepét tisztázzák az osztályvezető Zalai Emillel, „Juhász” ügynököt pedig arra utasította, 

hogy továbbra is tartsa a kapcsolatot Végh-gel és Petrigalla Pállal, valamint ismerje meg 

politikai nézeteiket. „Juhász”, az instrukciónak megfelelően, három nappal később ismét 

beszámolt a Petrigalla lakásán szervezett eseményről: „Végh László dr. felolvasott egy 

kiáltványt, melyben minden későbbi felelősségrevonásra való tekintettel hangsúlyozta, hogy a 

Petri Galla lakásán rendezett bemutatósorozat a mai zenei törekvések puszta megismerését 

[eredetiben aláhúzva, K.E.] szolgálta, világnézeti állásfoglalás, sőt, a művek megfelelő 

értékelése nélkül, mégpedig azért, hogy ezzel a mi magyar zenei kultúra fejlődését segítsék 

elő.”
147

 Kapcsolatuk bizalmas jellegét bizonyítja, hogy Végh László megosztotta „Juhásszal” 

azokat a félelmeit, amelyek arra utalnak, hogy hálózati tevékenysége nem jelentett számára 

olyan védettséget, mely adott esetben megvédte volna a rendőrségi retorziótól: „Végh László 

az egész bemutató során igen izgatott és ingerlékeny hangulatban volt, ezzel kapcsolatban 

négyszemközt elmondotta, hogy »éppen most akarják lecsukni«, s a nyilvánosság előtt is több 

ízben utalt arra az »üldöztetésre«, amiben része van.
148

  

 

1961. november 14-én, „Juhász” újabb jelentésére való reakcióképpen a II/5-e alosztály 

„Orvos” tartótisztjénél, Hollandi Pálnál tett lépéseket az ügynök szerepének tisztázása 

érdekében: „Hollandi et! Tudunk mi Orvosnak ezekről a bulijairól? Ha igen, Sándor et. kérése 

alapján kérdezzük ki.”
149

 A kikérdezés írásos formát öltött, vagyis a saját alosztálya 

beszámoltatta Orvost azokról a kapcsolatairól, amelyekről addig hallgatott: ekkor tett jelentést 

a későbbiekben a rendőrség által „Muskátli-galeri” néven kriminalizált baráti társaságról, 

felsorolva tagjait: Perlaky Árpád, Pintér György, Koncz Csaba, Innocent Vince Ernő, Halász 

Mihály, Szabó Gábor, Laky Gábor, Kozák Gyula. A jelentésekből az olvasható ki, hogy 

„Orvos” védelmébe vette és menteni próbálta rendőrségi fókuszba került barátait, 

megpróbálta kívül tartani őket a politikai szféra körén, és olyan, legális információs 

csatornákra hivatkozott, amelyek legitimálhatják az általuk képviselt szellemi tevékenységet: 

„Kifejezetten állítom, hogy a jelenlétemben töltött idő alatt másról, mint képzőművészetről, 

film- és zeneművészetről, ezenkívül az ő saját emberi problémáikról nem volt szó. Ezen 

alkalmakkor, mikor hol utcán, hol az Építész-pincében, olykor a Muskátli vagy egyéb 

eszpresszókban eggyel vagy többjükkel találkoztam – legtöbbször ők szóltak nekem, hogy 

legyek szíves és jöjjek közéjük – megállapíthattam, hogy világnézeti politikai kialakult 

véleményük nincs. Valamiféle kiforgatott egzisztencialista életszemlélet áll hozzájuk a 

legközelebb, az, amit a Valóság, vagy a Nagyvilág c. folyóiratok cikkekben közöltek és 

közölnek, tehát innen veszik ezeket. A nyugati rendszert szidják, de a népi demokráciával sem 

értenek egyet.”
150

 Az inkriminált névsorban szerepelnek még „alkalomszerűen adódó lányok”, 

mint Ortwein Éva, Teller Ibolya, Komlós „Babi”, valamint a társaság egyéb tagjai, főként 

képzőművészek: Kecskeméti Kálmán, Kováts Sándor, Szabó Ákos, Lakner László, Csernus 
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 ÁBTL, B-78602, 87. o. 
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 ÁBTL, B-78602, 94. o. 
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 ÁBTL, B-78602, 95. o. 
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 ÁBTL, B-78602, 110. o. 
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 „Orvos” jelentése 1961. december 13, ÁBTL, B-78602, 113. o. 
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Tibor, Kovásznai György. A célzott kikérdezésre, „Juhász” produktív ügynöki munkájának 

eredményességét leszámítva, a Muskátlisok által rendezett házibuli szolgáltatta az alkalmat, 

melyet Komlós Juci színésznő lakásán rendezett kiskorú, balettintézeti növendék lánya. A 

rendőrség, szülői bejelentésre fegyelmi eljárást indított az ügyben. Ennek a házibulinak a 

részleteiben itt most csak annyiban merülök el, amennyiben közvetlen módon hozzájárult 

ahhoz, hogy miután az üggyel összefüggésben állásából elbocsájtották, hamarosan a 

titkosszolgálati hálózatból is kizárták „Orvost”.     

      

„Orvos” jelentésével egyidejűleg kikérdezték a Muskátli-kör fönt említett, házibuliban érintett 

tagjait, amelyben Végh László részvétele egyrészt rangidőssége (a főként fiatalkorúakból álló 

társasággal szemben ő akkor már 30 éves gyakorló orvos volt), másrészt az egyik diáklány 

számára kiállított állítólagosan hamis orvosi igazolás jelentette a vizsgálati alapot. A 

dokumentumok szerint az első fokon vele szemben támasztott hét vádpont között szerepelt 

még az egzisztencializmus, amelyet a későbbiekben töröltek, „a háborútól való félelem 

[keltése], ennek hirdetése, hogy éljünk a mának, a Muskátli baráti körrel való ismeretség”, 

valamint az a vád, hogy dr. Végh magánpraxisban gyakorolta azt a jogát, hogy orvosi 

igazolást adjon ki”.
151

 1961. december 22-én, az osztályvezetői szinten lebonyolított eljárás 

során megállapították, hogy „A galeriben Orvos fn. ügynökünk is részt vett, melyről akkor tett 

jelentést, amikor a galeri tevékenysége lelepleződött. Fenti személyek kikérdezése során 

ellenőriznénk Orvos tevékenységét is.”
152

 Ugyanebből az iratból derül ki, hogy Végh Lászlót 

az üggyel kapcsolatban elbocsájtották állásából, és bár a januárig elhúzódó eljárás végén 

leszögezték, hogy nem követett el bűncselekményt, valamint hogy sem dekonspirációra sem 

„konkrét erkölcstelenségre” utaló adatot rá nézve nem tudtak gyűjteni,
153

 állásába – kérése 

ellenére − nem helyezték vissza.  

 

1962 februárjától az ügynök és a tartótisztje közötti diskurzus lényegében „Orvos” 

állástalanságából fakadó egzisztenciális problémáira korlátozódik. Márciusban a 

belügyminisztérium közbenjárását kéri állásszerzésben, amelyre Hollandi Pál főhadnagy azzal 

a javaslattal válaszol, hogy mivel jól dolgozó, értékes ügynökről van szó, ügye pedig 

lényegében tisztázódott, az Egészségügyi Minisztériumon keresztül helyeztessék állásba. A 

megjegyzés rovatban pedig alternatív ötletet is megfogalmaz: „Orvos szóban elmondta még, 

hogy mivel állása /orvosi/ sok akadályba ütközik, elvállalna valamelyik templomban 

egyházkarnagyi állást is (megfelelő képzettsége van hozzá), ezzel, mint mondotta, még 
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jobban be tudná majd dolgozni magát egyházi körökbe. Javaslom, hogy amennyiben az első 

kérdés nem nyer elintézést, az ÁÉH-n keresztül helyeztessük állásba.”
154

  

 

A dokumentumokból nem derül ki, hogy a titkosszolgálat végül miért nem járt közben 

ügynöke érdekében, mindenesetre 1962 augusztusában az akkor már nős – és gyanús módon 

katolikus feleséggel rendelkező −, kisgyermekes Végh László még mindig nem tudott 

végzettségének megfelelő, orvosi munkakörben elhelyezkedni. Az 1962. augusztus 10-én 

keletkezett, kizárásról szóló belügyminisztériumi dokumentum az igazáért elkeseredetten, 

majd egyre dühödtebben harcoló, kapcsolatait vesztett magánember képét vázolja. A vele 

kapcsolatos problémákat és ügynöki munkájának értékelését így foglalta össze Hollandi Pál: 

„A kapott feladatokat igyekezett jól elvégezni, gyakran kezdeményezett is. Jelentései 

általában operatív szempontból értékesek voltak.” Ugyanakkor „Az ügynök vezetése 

esetenként nehézségekbe ütközött. Ez elsősorban abból adódott, hogy időnként nem tartotta 

magát a részére meghatározott magatartási vonalhoz, attól eltért. Magatartásából adódóan 

gyakran maga is ellenséges kijelentéseket tett célszemélyek körében, azokat provokálta, hogy 

ily módon megfelelő vélemények, kijelentések birtokába jusson. E hibájára többször felhívtuk 

figyelmét, felelősségre vontuk. Láthatóan igyekezett provokatív magatartásán változtatni, 

azonban ezt elsősorban magatartásbeli hibái miatt teljesen megszüntetni az utolsó időkig sem 

sikerült.”
155

 

 

A titkosszolgálati szempontból elértéktelenedett, kapcsolatait vesztett ügynököt tehát 

elsősorban magatartásbeli okokból zárták ki a hálózatból, mert nem volt hajlandó az 

együttműködés folytatására. A másodfokú bírósághoz intézett, hosszú, jogi részletekbe 

bonyolódó fellebbezése, melyben az ellene felhozott vádak mellett a muskátlisok 

kriminalizálását is kifogásolja, azt az abszurd szituációt tükrözi, mely szerint az ügynök nem 

csupán a végsőkig hisz az apparátus igazságszolgáltatásában, hanem idealista módon küzd 

azért, hogy tisztázza magát a hamis vádak alól. Miután ez mégsem sikerült, a kétségbeesés és 

a felháborodás oda vezette, hogy − lényegében morális okokból − szabotálni kezdte a 

tizenegy éve zajló hálózati együttműködését. A legkülönösebb, hogy az apparátus tudomásul 

vette ezt a „döntést”, valamint „Orvos” improduktív, dekonspirációs fordulatát, és minden 

későbbi következmény nélkül kizárták az ügynökhálózatból: „Fentiek alapján »Orvos« fn. 

ügynökünk megbízható, lényeges állambiztonsági titkokat képező feladatok ellátására nem 

válik alkalmassá. Kapcsolattartása rendkívül nehéz. A találkozókon tűrhetetlen magatartást 

tanúsít. Felsőbb szervekkel fenyegetőzik, »akik majd megértik az ő igazát«. Komolyabb 

feladatokat nem kap és nem is vállal. Foglalkoztatása ilyen körülmények között célszerűtlen. 

Arra sincs biztosíték, hogy a jövőben lényeges javulás áll be magatartásában. Kapcsolatainak 

nagy része ismeri ügyét, magatartását, ezért igyekeznek távolmaradni tőle. Fentiek alapján 

javasoljuk »Orvos« fn. ügynök hálózatból való kizárását és anyagának irattározását.”
156
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Miután lemondtak róla és kizárták a hálózatból, dr. Végh, már maga is az „ellenséges” 

oldalon álló, más ügynökök által megfigyelt célszemélyként folytatta megkezdett kulturális 

tevékenységét. Bár ügynökmúltja semmilyen védettséget nem jelentett a számára, retorziók 

sem érték a hatvanas évek folyamán, és újabb reaktiválási kísérletre sem került sor. A 

titkosszolgálat vélhetőleg nem akarta eredményeit kockáztatni egy labilisnak ítélt, kockázatot 

jelentő ügynök foglalkoztatásával. A Rákosi- és a Kádár-korszak történetének legkeményebb 

időszakát megélt magánember számára a legfontosabb konklúzió azonban az lehetett, hogy a 

politikai rendszerek közötti átjárhatóság, és a társadalmi változások által elfedett strukturális 

kontinuitások lehetetlenné tesznek bármiféle autonómiát és létbiztonságot. Az underground 

egyik fontos referenciájává váló Végh László – tizenegy ügynöki év árán – végül elfogadta a 

rendszer megváltoztathatatlanságának tézisét, és pusztán réseket igyekezett találni rajta, ahol 

nem büntetik a szocialista realizmus doktrínájával ellentétes kulturális gyakorlat miatt.   
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2. Dr. Végh mint mediátor 

2.1. Művészet és hatalom 

Bár 1956 traumájából – legalábbis a kor egyik meghatározó, „reformkommunista”
157

 

kritikusa, Németh Lajos szerint – meglepően gyorsan talpra állt a művészeti élet,
158

 a 

forradalom utáni időszak brutális represszióját és a mindennapokat kitöltő félelmet a teljes 

társadalom viselte. A forradalom leverését kísérő kivégzések nem csak 1957-ben, hanem az 

ötvenes évek legvégéig folytatódtak.
159

 Azokat az ellenállókat, akiket nem végeztek ki, 

bebörtönözték, ide értve a magyar értelmiség (jobb és baloldali) rendszerkritikus tagjainak 

nagy részét. A retorziókkal és tisztogatásokkal párhuzamosan, illetve ennek következtében, az 

ellenállás megtörésével azonban valamiféle konszolidáció, Hegedüs B. András szavával, „a 

megtorlás konszolidációja” is megkezdődött. 1957-ben eldőlt, hogy Kádár János stabilizálni 

tudja hatalmát a Rákosi-apparátus maradványaival vívott belső pártharcok során, és hozzá 

lehetett kezdeni azoknak az ideológiai alapoknak a lerakásához, amelyek kisebb 

változásokkal, hullámzó engedékenységgel vagy szigorítással, de meghatározták a nevéhez 

kötődő korszakot.
160

 A hatvanas évek ebben a bizonyos értelemben fokozatosan lazuló, ám a 

részleteket illetően sokszor ellentmondásosnak tűnő, inkonzekvens döntésekkel bonyolított 

kultúrpolitikai dinamikában telt. 

A Spiró György regényéhez
161

 címet kölcsönző 1957-es Tavaszi Tárlat, a korszak első 

nagyobb kulturális eseményének ellentmondásos művészettörténeti értékelése
162

 épp a 

forradalom utáni időszak zavarosságával függ össze. A Műcsarnokban megrendezett kiállítás 

köztes időszakban valósult meg, amikor a művészetpolitika még nem tért magához, hasonlóan 

ahhoz, hogy az 1956-ban szerkesztett folyóiratok (Nagyvilág), vagy avantgárd tematikájú 

írásművek (Kassák Lajos – Pán Imre: Az izmusok története) szintén megjelenhettek a 
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represszió időszakában.
163

 Ezzel magyarázható a Makrisz Agamemnon (egykori görög 

kommunista ellenálló, szobrász) által négy szekcióban megvalósított kiállítás pluralizmusával 

szemben tanúsított átmeneti tolerancia. A négy bizottság által összeállított válogatás nem 

pusztán a kiállításokon évek óta nem szereplő absztrakt művészetnek (Korniss, Kassák stb. 

műveinek) adott teret, hanem oly módon intézett támadást az addig egyeduralkodó szocialista 

realizmus hivatalos dogmája ellen, hogy az ideológiai kerettől megfosztva, egyszerűen 

„naturalistaként” tüntette föl a katalógusban.
164

  

Mai perspektívából a Tavaszi Tárlat radikalizmusa csupán a tendenciák egymás 

mellettiségének hangsúlyozását jelenti, a sztálinista kritika azonban agresszív ideológiai 

támadást intézett a határokat feszegető kiállítás ellen. A Magyar Nemzeti Galéria vonalas 

muzeológusa, Oelmacher Anna Forradalmi tett vagy kispolgári revizionizmus? című 

írásában
165

 hirdette meg a szocialista realizmushoz való visszatérés diktátumát, és bár a téma 

körül keletkezett cikksorozatban voltak az absztrakció létjogosultsága mellett érvelő írások is 

(például Szabó Györgyé),
166

 a helyzet súlyosságát az Oelmacher-féle ideologikus retorika 

tartalmi elemei jól érzékeltették. Interpretációjában az absztrakció eltiprásra érdemes, 

revizionizmussal vádolt, a magyar valóságtól idegen szimptómaként tűnt föl, melynek 

politikai dimenzióját az egy évvel később kivégzett Nagy Imre káros kultúrpolitikájához 

kapcsolt nacionalizmus határozta meg. A Tavaszi Tárlat így nem véletlenül maradt fönn az 

egyetlen széles spektrumú kortárs kiállításként az emlékezetben, tekintve, hogy a 

kultúrpolitika hosszú időre betiltotta az ilyen típusú kiállítások megrendezését, mint ahogy az 

absztrakt művészet is láthatatlan maradt.  

Tágabb kontextusba helyezve, az 1957-es Tavaszi Tárlat a Kádár-korszak kultúrpolitikájának 

programeseménye volt: ahogy György Péter megállapította, az egyre fontosabb kultúrpolitikai 

szerepet betöltő Aczél György és Makrisz Agamemnon „közös kísérlete valójában az utóbb 

mitikussá vált kategorizálás, a három T egyik első bemutatója volt.
167

 Kinek-kinek, tehát a 

balos kritikának, a közönségnek, a művészeknek egyszerre kellett megtanulniuk azt, ami 

addig soha nem volt Magyarországon. Nevezetesen az állami művészetet, amely egyszerre 

jelentette a művészek anyagi biztonságát, megbecsültségét és ellenőrzését.”
168

 Az állami 

művészet és az állami művész kategóriájának ekkénti megkonstruálása, majd a művészekkel 

való elfogadtatása épp azon a belátáson alapult, amelyet Végh László is átélt a kollaborációs 
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tevékenysége során: a rendszer megváltoztathatatlanságába való beletörődésen, és a vele járó, 

a szabályok meg nem kérdőjelezésének bázisán álló konszenzuson. A konszenzus egyik fele a 

szabályok betartását, másik fele pedig a háborítatlan magánéletet és – az ellenőrzött, ám 

támogatott művészpályát jelentette.  

Az állami művészek számára 1956 után újjászervezték az intézményhálózatot, ami 

természetesen szigorítással járt együtt. 1956-ban feloszlatták az addig gazdasági kiszolgáló 

szervként működő, önálló művészetpolitikát nem gyakorló, ám viszonylagos autonómiával 

rendelkező Képzőművészeti Szövetséget és szigorú pártszelekció alapján létrehoztak egy kb. 

200 főből álló új szövetséget. Kormánybiztosa az említett Makrisz Agamemnon volt. A 

Művészeti Alap korábbi, pusztán gazdasági-financiális funkciójával ellentétben felülről 

irányított hatalmi szervvé vált, és hogy elejét vegyék a művészeti önszerveződésnek, minden 

ilyen jellegű szervezetet integráltak az Alapba.
169

 Hasonló beolvasztások révén, az Alap 

felügyelete alatt hozták létre 1958-ban a Fiatal Képzőművészek Stúdióját, melynek államilag 

elkobzott vagyonáért cserébe székhelyet, éves támogatást és viszonylagos autonómiát ígért a 

Minisztérium.
170

 Ezt a relatív függetlenséget azonban rosszul tűrte a Képzőművészeti Alap, 

ezért az 1959-60-ra kialakuló Stúdió elnökségét és tagságát megosztva, maga mellé állította a 

konformistább művész-egyéniségeket. A Stúdión belüli – a kultúrpolitikához való 

viszonyuláson alapuló − törésvonalak ellenére 1964-re (a Bencsik István-féle vezetéshez 

kötődően) nagyobb financiális szabadság és plurális szemléletmód érvényesülhetett. Az 1966-

ban, az Ernst Múzeumban megrendezett éves kiállítást már kizárólag a belső zsűri szelekciója 

alapján állították össze, a megnyitón kész helyzet elé állítva a Képző- és Iparművészeti 

Lektorátus és az Alap cenzorait.
171

  

Az esemény az első olyan kiállítás volt a Tavaszi Tárlat óta, amelyet a művészeti tendenciák 

párhuzamos jelenlétének erős nyomatéka jellemzett. A fiatal művészek igyekezete egy 

liberálisabb kiállítási struktúra meggyökereztetésére azonban a hasonló törekvések alapján 

előkészített 1967-es kiállítással, egy feljelentés nyomán megtört,
172

 és a Stúdió történetében is 

hosszú évekre visszavetette a művészet pluralizálódásának folyamatát. A műkritika 

progresszív szárnya (Körner Éva, Perneczky Géza, Passuth Krisztina) ugyanakkor érzékelte 

és értékelte a Stúdió-kiállítások értékrendjében bekövetkezett hangsúlyeltolódásokat, annak 

ellenére, hogy az ideologikus és formalista műkritika fórumai kevés teret engedtek az 

ellentétes véleményeknek. 1956 után megszűnt az „óvatosan modernista” (Pataki Gábor) 

Műterem folyóirat, a hivatalos marxizmus kánonjához jobban igazodó, ráadásul 

monopolhelyzetben lévő Művészet (1960) folyóirat megalapítása pedig szintén a 
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kultúrpolitikai keményedést jelezte.
173

 Bár, ahogy Pataki Gábor fogalmazott a rendszerváltás 

utáni, a műkritika hatvanas évekbeli helyzetét áttekintő írásában, minden kritika csak az 

aktuális művészetpolitika függvényében értékelhető,
174

 a mai olvasatban is nyilvánvaló, hogy 

az említett szerzők, különösen Perneczky Géza 1970-es emigrációig keletkezett írásai az Élet 

és Irodalomban, igyekeztek fenntartani a szocialista realizmus kánonjával ellentétes 

művészetkritika érvényességét. 

A hatvanas évek elején, a művészetek és a társadalomtudományok valamennyi ágában 

lezajlott „viták” látszólag az esztétikai kérdések tisztázásának szándékával folytak, de 

voltaképp a szocialista realizmus hegemóniájának megerősítését, illetve a fogalom tágítását is 

szolgálták oly módon, hogy megpróbáltak új szereplőket megfelelteni a régi névnek.
175

 A 

hatalom támogatta a „szakmai” vitákat, amelyek lehetőséget adtak az ideológiai eszmék 

megszilárdítására és az ideológiai köntösbe bújtatott esztétikai kérdések hangsúlyozására, ám 

kifogásolta a legkisebb elhajlásokat is.
176

 1961-ben Németh Lajos mintha csak a tolerancia 

fölmérésének szándékával írta volna az 1956 utáni művészet
177

 helyzetét értékelő szövegét, 

mely az Új Írásban jelent meg, és élénk kritikai reakciósorozatot váltott ki.
178

 Vitaindító 

írásának merészsége abban állt, hogy nem pusztán az 1945-49 közötti időszak pluralizmusát 

jelölte ki követendő irányként, hanem finoman visszakövetelte a fordulat éve után 

marginalizált Európai Iskola művészei által képviselt absztrakciót, bevezette a korszerűség 

kérdését a kritikai diskurzusba, és a tradícióból eredő modern művészet útját jelölte ki a 

kortárs művészet számára. Németh ráadásul a kezdetben a kádári művészetpolitika 

reménységének gondolt, majd kegyvesztett Csernus Tibor mellett is kiállt, pártfogoltjával, 

Kondor Bélával együtt.  Kondor és Csernus a szocialista realizmus lehetséges megújítóiként 

szerepeltek Németh Lajos érvelésében, akiknek a művészetét a természettudományos 

gondolkodáshoz és világképhez kötötte.
179
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Miközben Németh Lajos progresszivitása sosem tévesztette szem elől a szocialista realizmus 

(kritikai) érvényességét, melynek semmiképp sem az ellenzéke, legfeljebb reformista 

kritikusa volt, modernista fókuszú szempontrendszere mégis elmarasztalólag szerepelt Aradi 

Nóra (ekkor a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti Osztályának vezetője) 

válaszcikkében. Aradi, ahogy néhány évvel később megjelent, Absztrakt művészet
180

 című 

kötetében nagyobb léptékben is nyilvánvalóvá tette, a szovjet kultúrpolitika konzervatív 

ideológusainak doktrínáival összhangban
181

 követelte a szocialista realizmus 

kizárólagosságát, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus individualizmusával 

ellentétben a „közösségi művészet” társadalmi céljait szolgálja. A történeti avantgárd nagy 

programjának utópikus célja, a művészet osztályokon túli kiterjesztése így alakult át a 

pártállami szocializmus hidegháborús retorikájának kiüresedett dogmájává, amelyben az 

absztrakció régi és új formái az „idegen”, értsd: nyugati, „imperialista” stratégiák tünetei 

csupán. Az Aradiénál kevésbé fajsúlyos pozícióban lévő szerzők
182

 óvatos ellenvéleménye 

nem sokat változtatott azon a tényen, hogy a hatvanas évek közepéig érvényben maradt a 

szocialista realizmus magasabb rendűségének doktrínája, mely a modern művészet egészét a 

bomló kapitalizmus válságtermékének tekintette.
183

 

Az ideológiai dogmatizmus dominanciája – egyes kortárs vélemények dacára
184

 – a 

művészképzésben is éreztette negatív hatását, mely alól a diákok éppúgy nem vonhatták ki, 

magukat, mint az őket korlátozó tanárok. A Képzőművészeti Főiskolán 1956-ig az 

avantgardistából pártkatonává avanzsáló Bortnyik Sándor, majd őt követően, példátlanul 

hosszú ideig, 1973-ig Domanovszky Endre volt a rektor. A Főiskola legbefolyásosabb 

művésztanára azonban már 1954-től az alkalmazkodóképes, polgári műveltségű Bernáth 

Aurél volt, akinek az irányításával végrehajtották a két világháború közötti Gresham-kör 

természetelvű festészetének formai aktualizálását. A hatvanas évek hivatalos stílusa az 

ideológiailag meghatározott témák posztnagybányai festészet modorában való 

megvalósulását, vagyis egy polgári eredetű festészeti stílus politikai reciklálását jelentette. A 

főiskolai tanárok többsége az ötvenes évek végén mereven állást foglalt a hidegháború 

kulturális frontjának innenső oldalán, és a lassanként nyugatról mégiscsak beszivárgó 

importjelenségek cenzúráját is meggyőződésből végezte el.
185

 Ennek a gyakorlatnak az 

eredményeként, az információtól való elzártság mindkét félre vonatkozó hátrányai és a 
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tanárok általános konzervativizmusa mellett még erős kontroll is jellemezte a főiskola 

működését: a hallgatók csak az igazgatóság engedélyével állíthattak ki, vagy vállalhattak 

művészi munkát, és azt is meghatározták, mely évfolyamok vehetnek részt egy-egy 

kiállításon. E mögött a művészdiákok infantilizálása, illetve szakmai féltékenykedések 

egyaránt meghúzódtak.
186

  

A főiskolai oktatást éppúgy érintette a hidegháborús frontvonalak tudatosításának légköre, 

mint a művészet bármely más szféráját: ennek jellemző epizódja volt a végzős Lakner László 

diploma-vitája 1960-ban, amikor a bizottság, elismerve a művész rendkívüli tehetségét, a 

műveiben felfedezett „idegen” szemléletet mint a főiskola szellemiségével összeférhetetlen 

egzisztencialista vonást kifogásolta. Domanovszky Endre úgy fogalmazott, még egy Bernáth-

epigont is szívesebben látna, amit viszont Bernáth Aurél – a formátumáról szóló legendákat 

mégis csak alátámasztva – finoman visszautasított.
187

 Mindeközben a hatvanas évek 

legelejétől általánossá vált az ideológiai lazulás a főiskolán, maguk a tanárok is szabotálni 

kezdték a szocialista realizmushoz kötődő tartalmakat (ami a hetvenes évek közepére már egy 

színjáték jellegét öltötte tanár-diák között), a kortárs művészettel való kapcsolat hiánya 

azonban mélyen aláásta az oktatás színvonalát, és a diákok egyfajta párhuzamos struktúrában 

kezdtek működni: a diplomához jutás érdekében teljesítették a főiskolai elvárásokat, 

miközben saját művészi nyelv kialakításával kísérleteztek.
188

 

Bár a Képzőművészeti Főiskola egyszersmind a szabályok elfogadását, illetve a kontroll 

tudomásul vételét jelentette, az oda való bekerülés a művészi pályán való érvényesülés 

kizárólagos feltétele is volt. Innen a frissdiplomás továbbléphetett a művészkarrier első 

lépcsőfokának számító Fiatal Képzőművészek Stúdiójába, amely egzisztenciális előnyök 

mellett a professzionális művész-státusz garanciáját is biztosította. A szigorú, politikai 

elvárásokkal vegyített szelekciós szempontok, amelyek nem minden esetben függtek össze a 

jelentkező „tehetségével”, kitermelték az intézményen kívüli művészek jelentős csoportját. Az 

amatőr/autodidakta státusz a legritkább esetben társult önkéntességgel, hiszen az intézményen 

kívüli működés (piac hiányában) egyet jelentett az egzisztenciális perifériával (még a később 

leginkább elismert művészek, Major János, Maurer Dóra, Lakner László is éltek a 

Képcsarnoki vásárlások nyújtotta anyagi előnnyel), másrészt a kiállítóhelyekre való bekerülés 

is a lehetetlenség határát súrolta. Az autodidakták és a merészebb formanyelvű absztrakt, 

illetve az experimentális, avantgárd művészek ugyanazokkal a marginalizációs problémákkal 

küszködtek, és vagy a peremintézmények engedélyezett programjaihoz, pl. koncertekhez 

igyekeztek kapcsolódni (nem-művészeti eseménnyé nyilvánítva az akciót a hatóságok 
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megtévesztésére, mint például Szentjóby Tamás), vagy pedig a hivatalos szférán kívüli 

ellenzéki térfél alternatív kiállítóhelyein állítottak ki, lakásgalériáktól az állatkert 

oroszlánbarlangjáig.  

Mindezek ellenére, a hatvanas évek első felétől, kultúrpolitikai értelemben legalábbis, 

érzékelhető volt valamiféle „fellazulás”, szoros összefüggésben a külpolitikai, elsősorban a 

magyar-szovjet viszony dinamikájával. Az 1962 körül kezdődött konszolidációs időszak az 

Amerikai Egyesült Államok által kierőszakolt 1963-as amnesztiával folytatódott. 1962/63-tól 

az 1968-as csehszlovákiai intervencióig a reformpolitika dinamikusnak tűnt, és úgy látszott, 

hogy a szovjet rendszer magyarországi változata a korábbinál nyitottabbá válhat. Az új 

gazdasági mechanizmus fölfüggesztése azonban megtörte a liberalizációs tendenciát, és az 

1972-es brezsnyevi bírálat ismét megkeményítette a rendszert.
189

 A két dátum közötti 

időszakban, különösen ami a jelen dolgozat vonatkozó periódusát, a hatvanas évek első felét 

illeti, apró jelek és privilégiumok utaltak a rendszer fokozódó engedékenységére, például a 

külföldi utazások növekvő számát tekintve. A hatvanas évek legelején diplomázott, majdani  

Iparterv-generáció tagjai már hosszabb-rövidebb nyugat-európai utakat tettek: Maurer Dóra 

hosszabb tanulmányúton volt Olaszországban, ahol Keserü Ilona 1962-63-ban, Lakner László 

1963-64-ben szintén járt. Csernus Tibor 1960-ban még visszatért Magyarországra, de 1965-

ben végleg Párizst választotta. Bak Imre és Nádler István 1964-65-ben Olaszországot, 

Szicíliát, Franciaországot és Németországot járta be. Jovánovics György 1964-ben a bécsi 

Akademie für Angewandte Kunst-on, a következő évben az Académie des Beaux Arts-on 

tanult
190

, Erdély Miklós pedig 1963-ban töltött fél évet Párizsban.  

A külföldi utazások elsősorban a kortárs művészettel való eleven találkozás szempontjából 

voltak fontosak, amit Magyarországon az sem pótolhatott, hogy a Budapestnél jóval kevésbé 

cenzúrázott vidéken egyes múzeumokban már programszerűen is be lehetett mutatni a 

progresszív magyar művészet képviselőit. A pécsi múzeum Hárs Éva és Romváry Ferenc 

tevékenysége révén értékelődött föl, Székesfehérváron pedig 1962-ben megkezdte működését 

Kovalovszky Márta és Kovács Péter. Ahogy szimbolikus jelentősége volt Körner Éva és 

Passuth Krisztina azon választásának, hogy Vajda Lajos életművén keresztül életben tartsák, 

legalább jelzésszerűen az avantgárd tradíciót, Kovalovszkyék is tudatosan építették 

programjukat a modern művészet felejtésre vagy margináliára ítélt alkotóinak bemutatására. 

Az 1963-as nagy Csontváry-kiállítás ugyan még nem az ő kezdeményezésükre, csupán 

részvételükkel valósult meg, az ötvenezer látogató (akik között Hruscsov felesége és lánya is 

jelen volt) nem pusztán a közönség igényeit igazolta vissza, hanem azt is, hogy ekkor már egy 

elkötelezett múzeumigazgató (Fitz Jenő) is meg tudta törni, legalább helyi szinten, a hivatalos 

kiállításpolitikát.
191

 Vilt Tibor, Schaár Erzsébet, Ország Lili, Kondor Béla művei mellett 

Vajda Lajos és az Európai Iskola, Vajda Júlia, Gedő Ilka, Tóth Menyhért, Szenes Zsuzsa és 
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más, a progresszív művészet fogalomköréhez sorolt alkotók képezték a művészettörténészek 

bázisnévsorát. A székesfehérvári múzeum hatvanas évekbeli működésének jelentőségét nem 

csupán a kizárólag művészeti (és nem politikai) értékszempontokat érvényesítő kiállítási 

program jelentette, hanem a „csipketerítős klubokba” kényszerült fiatal művészek számára 

biztosított, ma már elképzelhetetlen fontosságú, máshol elérhetetlen infrastruktúra is.
192

  

A kiragadott példákból is érzékelhető, hogy a művészet hatvanas évek elejétől növekvő 

autonómiáját a kultúrpolitika gépezete már nem tudta megállítani, és annak ellenére, hogy a 

szocialista realizmus dogmáját nemhogy nem vonták vissza, hanem Aradi Nóra említett 

könyvével, illetve a Realizmus a Nyugat művészetében
193

 című szovjet antológiával még 

erősítették is 1964-ben, egy évvel később már egy sor „alternatív” publikáció jelezte a 

változást. 1965-től egymást követték a realizmusfogalmat tágító, az izmusokat és az 

absztrakciót elfogadó-támogató, illetve korábban „revizionistaként” betiltott írások, amelyeket 

ugyan a nagyközönséget eligazító kritikai bevezetővel láttak el, de mégis csak 

megjelenhettek.
194

 A képzőművészetben pedig ugyancsak az évtized közepére, a szocialista  

realizmus kritikájaként született meg a Pernecky Géza 1966-os cikke
195

 nyomán 

„szürnaturalizmusként” kanonizált festészeti jelenség, melyet megtévesztő elnevezésével 

ellentétben nem a szürrealizmus, hanem a hivatalos festészeti kánon felől érdemes 

megközelíteni. Bernáth Aurél tanítványa, Csernus Tibor 1959-es, nagy sikerű Saint Tropez 

című festményének cuppantásos, kaparásos technikájával iskolát teremtett, melynek stílusát 

néhány fiatal művész, Gyémánt László, Lakner László és Szabó Ákos követte. Hornyik 

Sándor újraértelmezésében a Csernus-iskola a szocialista realizmus ellen intézett első 

komolyabb támadás volt, melynek tétje a festészet autonómiája, illetve egy polgári gyökerű 

festészeti tradíció megvalósítása volt, a szocializmus keretei között.
196

 A bernáthi festészet 

reformja a saját eszközeinek a kifordításával ment végbe, már az 1955-ös Három lektorral 

kezdődően, Csernus 1964 körül keletkezett művei pedig a hivatalos művészeti norma 

szétesésének, a szocialista realizmus felbomlásának végpontját jelölik ebben az 

értelmezésben.
197
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A szürnaturalizmus az 1956 utáni új generáció első korrekciós kísérlete volt a hatvanas évek 

örökkévalóságra berendezkedett kultúrájának az újragondolására, de épp Csernus 

emigrációval végződő, kétes értékű felkarolása mutatta (hasonlóan a kor másik nagy 

tehetségének, Kondor Bélának az életútjához), hogy az évized első felében művészet és 

hatalom viszonyába nem fért bele a szabályok legkisebb megkérdőjelezése sem. Nem pusztán 

arról volt szó, hogy a hatalom intoleranciája kiszorította a klasszikus polgári kultúra, vagy a 

„nyugati” modernizmus szellemi produktumait, vagyis cenzúrázta a kultúra működését, 

hanem arról is, hogy senkinek sem jutott eszébe érvénytelennek nyilvánítani a kulturális 

szféra egészét, valamennyi hagyományával együtt, és kívül helyezni magát rajta. A 

szürnaturalisták, az 1966-os Stúdió kiállítás művészeivel együtt még mindig a kánonon belül, 

sőt, tulajdonképpen az új kultúrpolitika első, saját művészgenerációjaként működtek, és 

elsősorban a lokális tradíciókra támaszkodtak. A Lakner-vitán kifogásolt „idegenség”, vagyis 

a „nemzeti” hagyomány
198

 teljes elvetése és kizárólagosan a nemzetközi kortárs művészet új 

jelenségeivel való helyettesítése első alkalommal a happeninggel jelent meg Magyarországon, 

1966-ban. A hatalom agresszív reakciója a happeninggel szemben annak a ki nem mondott 

beismerése volt, hogy a szocialista realizmus programja végképp elbukott, és 

visszavonhatatlanul megjelentek rajta – a „nyugati imperializmussal” − azonosított repedések, 

velük együtt pedig az évtizeden belül is új korszak kezdődött.   

 

2.2. Modernizmusok 

Victor Turner antropológiai elméletírásában az 1960-as évek tömegkultúrája, illetve 

ellenkultúrája értelmezéséhez adaptálta az átmeneti rítus és a liminalitás, valamint a „liminális 

personae” (a határok emberei) fogalmát olyan átmeneti pozíciók leírására, amelyek a 

kulturális terek „normál” szerkezetén átnyúlva, a hagyományos lineáris viszonyok 

átrendezésén alapulnak, és egy köztes állapotot határoznak meg: „A liminalitás vagy a 

liminális personae („küszöbemberek”) jellemzői szükségképpen bizonytalanok, hiszen ez a 

helyzet és ezek az emberek kicsúsznak vagy átfolynak az osztályozások azon hálóján, 

amelyek rendes körülmények között meghatározzák a kulturális térben elfoglalt állapotokat és 

pozíciókat. A liminális személyek sem itt nincsenek, sem ott; a jog, a szokás, a konvenció és a 

szertartás által kijelölt és elrendezett pozíciók köztes területén helyezkednek el. Mint ilyenek, 

bizonytalan és meghatározatlan jellegzetességeiket igen gazdag szimbólumkészlettel fejezik 
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ki azokban a társadalmakban – s ilyenek igen számosan vannak −, amelyek ritualizálják a 

társadalmi és kulturális átmeneteket.”
199

  

Azokat az 1958−1966 között szerveződő (dr. Végh kronológiájából kiolvasható) 

közösségeket, köröket, formációkat, amelyeket a hagyományos művészettörténet-írás 

klasszikus terminológiája a modernizmus-avantgárd
200

 kategóriáinak feleltet meg, vagy az 

ellenzékiségüket hangsúlyozva, undergroundnak
201

 hív, Victor Turner antropológiai 

kifejezését kölcsönözve, antistruktúráknak nevezem. Az antistruktúrák rítusokban (házibulik, 

felolvasások, zenehallgatás, csoportos filmnézés) szerveződő közösségének hatalomhoz való 

viszonyát többnyire a különállás, a passzív rezisztencia, a kulturális ellenállás elemei 

jellemezték. Mint minden közép-kelet-európai ország kulturális színterén a hidegháborús 

időszakban, itt is működött azonban a hatalom és a vele egyet nem értők, a hivatalos és nem-

hivatalos szféra alkalmi, időszakos kollaborációján alapuló „szürke zónája”.
202

 (Elég 

visszautalni Végh László előző fejezetben ismertetett hálózati tevékenységére.) Az 

antistruktúrák fogalma éppen azért tűnik esetünkben alkalmazhatónak, mert a művészet 

esztétikai kategóriáival szemben magába foglalhatja a résztvevő cselekvők közötti 

világnézeti, ideológiai különbségeket, a hatalomtól való distancia mértékét és arányait, az 

elkülönülésre való törekvés és a progresszióhoz való viszony léptékét. A posztsztálini 

időszakban működő antistruktúrák nem a hatalommal való többé-kevésbé nyílt konfrontálódás 

szubverzív útját választották, mint az 1968 után egyre nyíltabban rendszerkritikus 

avantgardisták (a művészettagadó Szentjóby Tamás, vagy Baksa-Soós János, illetve Molnár 

Gergely), hanem illegitimnek tekintve a szocialista realizmus kultúrafelfogását, az ideológiai 

és kulturális homogenizáció kollektív megbontására törekedtek, művészeti és életreform 

módszerekkel. Ellenzéki karakterüket nem az artikulált politikai vélemény rendszerrel való 

konfrontálása, hanem a kulturális polarizálódás tudata és az elkülönült (nonkonformista) 

életforma együttese határozta meg. 
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Ezeknek a párhuzamosan működő, egymással kapcsolatban álló, részlegesen érintkező 

antistruktúráknak
203

 az egyik fontos szereplője, mediátora volt az 1958-1970
204

 között aktív 

Végh László, akinek ebbéli tevékenységét az 1991-ben rendezett Hatvanas évek kiállítás
205

 

katalógusában kezdte kanonizálni a művészettörténet. Miközben a rendszerváltás előtt csupán 

szubjektív, memoár-jellegű szövegekben maradt fönn dr. Végh mitizált személyiségének 

emléke
206

, a Hatvanas évek katalógusban három különböző szerző szövegében is olyan 

referenciapontként jelent meg, amely egyértelműen az avantgárd genealógiájának átírását 

célozta. Beke László így fogalmazott: „Még korábban, 1959-60-tól kezdve létezett az a laza 

csoportosulás, amelyet a nyomtatott művészettörténet-írás mind a mai napig nem méltatott 

figyelemre, az alkotóművészek és az avantgárd közönség annál inkább, s egyik 

protagonistája, dr. Végh László zeneszerző és röntgenorvos szerint néhány száz tagot 

számlálhatott – költőket, zenészeket, filmeseket, fotósokat, »egyszerű« érdeklődőket és 

természetesen képzőművészeket is. Ugyanők töltötték meg Petri Galla Pál Vécsey utcai 

lakását is, ahol zenéltek és zenét hallgattak, felolvastak és kiállítottak.”
207

 Tábor Ádám 

ugyanebben az összművészeti környezetben helyezi el „a konkrét és elektronikus zenével 

elméletileg és gyakorlatilag egyaránt foglalkozó Végh Lászlót”, „fiatal akcionistákból álló 

csoportjával”.
208

 A Végh László egykori baráti köréhez tartozó Lakner László fogalmilag is 

megkonstruálta a jelenséget és kijelölte dr. Végh protagonista szerepét a magyarországi 

avantgárd történetében: „Egy csomó fontos előzménye volt már az 50-es évek végén az 

avantgardisták tömörülésének… Például a Végh László komponista és röntgenorvos lakásán 

rendezett előadói estek. Maga Végh László számomra azokban az években is a 

legkonzekvensebb, legradikálisabb alakja volt a magyar avantgárdnak, amikor az egész még 

amorf és szűzies volt. Végh számomra az igazi ősavantgárd.”
209

 

Végh László személyének integrálása az avantgárd művészet történetébe 1993-ban Altorjay 

Gábor, Erdély Miklós és St. Auby Tamás közös kiállításával folytatódott
210

, ahol a 

„kanonikus” avantgardisták (pontosabban: Altorjay és Szentjóby, hiszen Erdély ekkor már 

nem élt) egy demonstratív felirattal emelték be körükbe a zeneszerző-mediátort: „Erdély élt, 

Altorjay él, St. Auby élni fog, éljen dr. Végh!” 1998-ban, A magyar neoavantgárd első 

generációja címmel rendezett szombathelyi kiállítás katalógusában az addig publikálatlan 
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dokumentumok egyike pedig Altorjay Gábor Végh László szerepét értékelő szövege volt: 

„Végh volt a központja egy körnek, ami szerintem a 60-as évek magyar kultúrtörténetének 

termőtalaja volt. A »központ« talán nem is helyes, mert sohasem róla volt szó, hanem 

másokról, de az ő közvetítésével. Végh volt a magyar avantgárd médiuma a 60-as évek első 

felében, több mint katalizátor, kommunikátor, iniciátor és irritátor.”
211

  

Tíz évvel később St. Auby Tamás összeállította intézménykritikus hátterű archívumát, a 

hatvanas-hetvenes évek avantgárd művészetének rekonstrukcióját, a Hordozható Intelligencia 

Fokozó Múzeumot (HI
2
M). A bárkát formázó HI

2
M orrán helyezte el, az új avantgárd 

művészet kezdeteire utaló gesztusként a Végh Lászlótól származó dokumentumokat, írásokat, 

fotókat, akciódokumentációkat, valamint elhíresült teknőcpáncélját, a „Multifunkciós, 

klimatizált védőpajzsot”. A HI
2
M 2004-es bécsi bemutatójához kapcsolódó kritikájában 

Tábor Ádám, adaptálva St. Auby Tamás interpretációját, összefoglalta dr. Végh tevékenységi 

körét, aktivitásának fázisait, és egyértelműsítette a magyarországi avantgárd művészet 

genealógiájában betöltött funkcióját: „Dr. Végh László polgári foglalkozására nézve 

röntgenorvos. Ma, hetven éven felül is praktizál. 1970 és 2003 között semmilyen nyilvános 

művészeti tevékenységet nem folytatott. 1958 és 1970 között azonban életforma-

forradalmárként, legelső magyar elektronikus és konkrét zeneszerzőként, az akkori 

legmodernebb kortárs zene bemutatójaként, a legelső magyarországi akcionistaként, az 

avantgárd mozgalom legfőbb inspirátoraként és szervezőjeként, képzőművészként és 

improvizatív zongoraművészként működött. Az ő köpenyéből bújt ki Magyarországon a 

neoavantgárd művészet.”
212

 

A kanonizációs folyamatot tehát azok a művészek és akcionisták indították el, akik saját 

tevékenységük kritikai értékelését jórészt nélkülözve, maguk jelölték ki protagonistájukat.
213

 

Dr. Végh nem pusztán tudásközvetítőként és életforma mediátorként alapozta meg a pályája 

elején álló Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás élet- és társadalom szemléletét, fölkínálva 

nekik „az autentikus élet” (Hammer Ferenc) alternatív modelljét, hanem közvetett módon 

hozzájárult ahhoz is, hogy a modernista művészetfogalmat elutasítva, az interdiszciplinaritás 

bázisáról az életet és a művészetet egységben elgondoló fluxus-magatartás felé induljanak el, 

ami végül az első happeningben öltött új mediális formát. St. Auby Tamás ennek megfelelően 

2003-ban, Várnagy Tiborral készített, publikálatlan interjújában megismételte Végh Lászlóval 

kapcsolatos értékelését, és amíg Hamvas Bélát a tradíció, előbbit az avantgardizmus és az 

avantgardista attitűd terjesztőjeként határozta meg:  

„A 60-as évek elején dr. Végh László személyes fellépésével az avantgardizmust és Weöres 

Sándoron keresztül Hamvast mutatta be nekünk, majd Hamvas Béla − az általunk terjesztett 
                                                           
211
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magyar neoavantgard első generációja, 1965−72. Szombathelyi Képtár (kiállítási katalógus, a kiállítást 

rendezte: Fabényi Julia), 1998. 12. o.  
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2
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jelentőségét azonban az adja, hogy legelőször fedi fel a neoavantgárd mozgalom valódi gyökereit, és ezzel 
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genealógiáját.” U.o.  
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kéziratain keresztül − a tradíciót. Az avantgardizmus és a tradíció, mint egy ostyacsipesz, 

kiemelt minket az unalmas burzsuj- és a még unalmasabb proletár-diktatúra konvenciójából. 

Véghben és Hamvasban a tradicionalizmus és az avantgardizmus egységben van, mint 

Malevics, Mondrian, Kandinszkij, Hugo Ball, Evola, Beuys esetében vagy Warholnál – igaz, 

ott minden a feje tetején áll –, sőt Duchamp esetében is – igaz, ott minden srégen. 

Nekem Végh a keresztapám és Hamvas a bérmapapám.”
214

 

Az ily módon megkonstruált eredettörténet ellenére Végh László avantgárdhoz való viszonya 

meglehetősen ellentmondásos, melynek oka a klasszikus polgári kultúra
215

 és a hagyományra 

épülő modernista kultúraértelmezés kánonjához való ragaszkodásban gyökerezik. Személyes 

kapcsolatai – szoros barátsága Jakovits Józseffel, Barta Lajossal – az Európai Iskola 

modernizmusának
216

 tradícióihoz kapcsolták, ahol tovább élt az École de Paris és a 

szürrealizmus hagyománya, rajta keresztül pedig a francia kultúrához való kötődés, amely a 

hatvanas évek első felében mind az idősebb, mind a fiatalabb művészgeneráció (pl. a 

szürnaturalisták: Csernus Tibor, Lakner László, Szabó Ákos) számára meghatározónak 

bizonyult. Az Európai Iskola által átörökített bretoni szürrealizmus még mindig a progresszív 

művészetet jelentette a hatvanas évek első felének Magyarországán, az évtized közepén – 

nemzetközileg − bekövetkező modernizmus/avantgárd paradigmaváltást azonban a 

szürrealizmus híveinek idősebb generációja már nem tudta követni.   

Végh László kultúrafelfogása a szocialista realizmus hegemóniára törekvő kontextusában 

egyértelműen ellenzéki jellegűnek minősült, ugyanakkor a radikális avantgárd föllépésének 

pillanatában, elutasító reakciójából nyilvánvalóvá vált
217

, hogy protagonizmusa ellenére ő 

maga, szerzőként nem tekinthető avantgardistának.
218

 A modernizmus/avantgárd 

paradigmaváltás az első happening megrendezésével következett be, melyet az új generáció 

két tagja, Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás idézett elő a happening társadalmi eseményként 

való felfogásával, kommunikációjával (meghívók nyomtatása és kiküldése), illetve reflektált 

történetiségének hangsúlyozásával. Ezt a korábbi generáció, beleértve Végh Lászlót, épp a 

polgári és modernista kötöttségei miatt nem vállalhatta föl.
219

 Úgy tűnik, dr. Végh számára 
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abban a konstellációban a világ kétpólusú volt ugyan, de nem a modernizmus, illetve az 

avantgárd értékrendszere felől volt polarizált (mint a happenerek esetében), hanem a 

szocialista realizmus és a vele szemben szubkulturális jelleget öltő polgári kultúra, valamint a 

modern törekvések közötti megosztásban fogalmazódott meg. 

A domináns kultúra kontextusában, a szocialista realizmus ellenében fönntartott, modernista  

tradíció iránti hűség azért bizonyult ellenzéki karakterűnek, mert a Kádár-korszak kulturális 

apparátusa – szovjet mintára − saját kulturális ideológiáját tekintette a modernség etalonjának. 

A Szovjetunióban a XX. kongresszust (1956) követően meginduló irodalomelméleti viták 

nyomán megkezdődött az addig dekadensnek nyilvánított nyugati szerzők revíziója, ezzel 

párhuzamosan pedig a modernizmus fogalmának újraértékelése és a szocialista realizmusra 

való rávetítése: „A kultúrpolitika álláspontja a modernizmussal kapcsolatban a hatvanas évek 

elejére alakult ki. Lényege az volt, hogy a nyugati modernizmus egy letűnőben lévő irányzat, 

meghatározott formai jegyekkel és egyértelműen polgári szemlélettel és ideológiával. Ezzel 

szemben a modernség mint újszerűség és mint a kultúra legfrissebb, legtermékenyebb 

jelensége éppen hogy a szocialista művészetre és irodalomra jellemző.”
220

 Mint láthattuk az 

1961−62-es Új Írás-vita
221

 kapcsán, a kultúrpolitika a szovjet minta helyi megfelelőjeként a 

nyugati modernista művészeti tendenciákat, az absztrakciót és a szürrealizmust tekintette 

továbbra is a polgári dekadencia ellenséges jelenségeinek. Vagyis, a hatvanas évek legelején 

(kb. 1963-ig) lényegében kétfajta modernista kultúrafelfogás „csapott össze” egymással: a 

hatalom szovjet eredetű szocreál kánonja, illetve a kulturális színtérről kiszorított, a nyugati 

modernizmus hagyományához ragaszkodó, ezáltal automatikusan ellenzéki karakterű 

underground csoportok művészetszemlélete.  

A korábban antistruktúráknak nevezett hálózat kulturális profilját így a „nyugati” 

modernizmus és az antikommunizmus közös paradigmája határozta meg, még akkor is, ha e 

paradigmán belül bizonyos mértékű, lényegében politikai orientációk által szabályozott 

heterogenitás érzékelhető, amelyet legszemléletesebben két pólus, Végh László, illetve a 

Rottenbiller utca 1
222

 lakóinak eltérő karakterű modernizmusával lehet érzékeltetni. A 

„Rottenbillerei” antisztálinista, zsidó művészei ellenzéki baloldaliak voltak, és még egy olyan 

időszak örökösei, akiknek a felfogásában az 1945 utáni új Európa csak Kelet és Nyugat 

szintéziséből jöhet létre. Ahogy Horányi Attila megjegyezte, ebben a koncepcióban, 

utópiában Európa az a hely, amely nincs, amely csak vágyakban él, s amely a világhoz való 

viszonyhoz tartozik. „Azaz ha utópisztikus is az Európai Iskola világképe, legfeljebb 

annyiban az, amennyiben komolyan veszi a felvilágosodás hagyományát; azt a hagyományt, 
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amelyből például az ENSZ alapokmánya – az Európai Iskola megalakulásával párhuzamosan, 

1945 nyarán – megszületett.”
223

  

Ez a Kassák Lajosig visszavezethető kulturális és politikai program azonban az ötvenes 

években már csak abban a szűk körben érvényesült, amely genealogikusan kapcsolódott 

ehhez a hagyományhoz,
224

 és az olyan, a Horthy-korszak egyházi iskoláiban szocializálódott 

fiatal értelmiségiek, mint Végh László, ennek a baloldali ellenzékiségnek már csak az enyhe 

kulturális lecsapódását érzékelhették. Végh László politikailag nem a bal, hanem a jobboldal 

antisztálinista kritikusa volt, akinek modernizmusa éppen ezért bizonyos diffúz vonásokat 

mutat. Aczél György hidegháborús kultúrapolitikájától nem teljesen érintetlenül és a 

konzervatív kultúrafelfogás mindenkori modelljének megfelelően a magyar kultúrát olyasféle 

fiktív önállóságában, valamiféle gőgös autonómiában képzelte el, amely során megszabadul a 

„nyugat” gyarmatosító agressziójától, és egyenrangú félként érvényesíti vele szemben lokális 

értékeit. Az avantgárd internacionalista, globális gondolkodásával szemben ebben a 

retorikában a magyar kultúra pozíciójának újragondolása nem az integráció, hanem a 

különutas rivalizálás paradigmájában fogalmazódott meg.
225

  

Végh László kultúrakoncepciója a lokális (magyar) közeg re-modernizációjának utópisztikus 

elképzelésén alapult, jellemző módon abból a közép-kelet-európai frusztrációból kiindulva, 

mely szerint az univerzális kultúra kánonjában a régió országai másodrendűek a nyugatiakhoz 

képest. A hidegháborús geopolitika – ekkor, a hatvanas évek legelején – még erős 

elszigeteltségében működő zeneszerző elképzelésében „természetesen” semmilyen szerepet 

nem játszott a szovjet gyarmatosítók művészete, a kontinuitás logikájának megfelelően csak a 

nyugati kulturális modellhez való alkalmazkodás kérdése jött számításba.  

1960−62 között, az intenzívebbé váló magyarországi zenei élet és a kísérleti művek születése 

azt az illúziót keltette a „nyugati” művészeti színtérről semmilyen közvetlen tapasztalattal 

nem rendelkező zeneszerzőben, hogy a kánon átírható, vagy megfordítható, és a magyar 
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művészet hangsúlyosabb tényezővé válhat, mint korábban bármikor.
226

 Ez a lehetőség, illetve 

a magyar kultúra jövőjének kérdése a korszak más szereplőit is intenzíven foglalkoztatta. A 

főiskolai információzárlatot követően 1960 körül egyre nyitottabbá váló Lakner Lászlót sem 

gátolta a lépték kérdése akkor, amikor párhuzamot vont a magyar és az amerikai művészet 

fejlődése között: „Akkoriban felfedezni véltem a párhuzamot a magyar és az amerikai 

festészet között! (…) ugyanúgy mint mi, magyarok, ők is egy »lemaradt nemzet« voltak. (…) 

Nekik se volt múltjuk a művészetben, abban az értelemben, ahogy a franciáknak, az 

olaszoknak, vagy a németeknek van. (…) És lám, mégis ledolgozták a hátrányt. Vagyis 

túlléptek saját komplexusaikon, ami minket még bénít.”
227

 

Végh László kultúrafelfogását, valamint Nyugat-kritikáját nyilvánvalóan megalapozták azok a 

visszajelzések, amelyek a Nyugat-Európába emigrált művészbarátok emigráció utáni 

integrációs kísérleteiről érkeztek.
228

 Egyik közeli barátja, Losonczy Andor zongoraművész és 

zeneszerző 1960-ban disszidált Salzburgba, és sűrűn postázott levelekben számolt be a 

nyugati színtér piaci üzletpolitikán alapuló kulturális stratégiáiról. Levelezésükben az állami 

kultúrafinanszírozás kontrolláló, ám – a konfrontációt kerülők számára legalábbis - 

biztonságot nyújtó rendszere
229

 került konfliktusba a kapitalizmus kényszeres 

újdonságigényének és profitorientált mecenatúrájának állandó bizonytalanságot generáló 

szisztémájával. Losonczy éles kritikát fogalmazott meg az osztrák, német zenei környezettel, 

valamint a nemzetközi színtér egyik legfontosabb kortárs zenei központjával, Darmstadttal  

kapcsolatban is, melyet – épp az elszigeteltség  miatt − bizonyos mértékű idealizáltság övezett 

a kicsiny magyarországi progresszív zenei közegben: „A cseh, osztrák, magyar, egyéb 

keverék Bécs állítólag a világ legjellemtelenebb embertípusát eredményezte. Teljesen 

áthatolhatatlan féltékenységgel őrzik tradíciójukat. Értik, ha már valaki odáig eljutott, hogy 

lejátssza a Filharmónia a darabját, hogy olyan rosszul játszik, hogy tűrhetetlen. (sic!) 
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 „A hatvanas években minden szempontból parallel voltunk. Éspedig ’62-ben leginkább. Tehát a két hiperbola 

ott volt legközelebb, attól fogva szétváltak. Úgyhogy ’63-64-ben már olyan elektronikus stúdiók voltak 

Nyugaton, amikről itthon álmodni se tudtunk. Hát akkor hogyan lépjünk tovább?” Interjú Végh Lászlóval, 

kézirat, 2012. február 27. 
227

 Beszélgetés Lakner Lászlóval, in: Hatvanas évek, 1991, 128. o. 
228

 Visszamenőlegesen ugyan, de a nyugati világot hippiként bejárt fotóművész, Koncz Csaba is úgy gondolta, 

hogy  Magyarországon (fotó)művészként egyedülálló szabadságot lehetett élvezni, ami egyrészt relativizálja a 

totális hatalom és a korlátlan elnyomás rendszerváltás után kanonizált képét, másrészt valamelyest magyarázatot 

ad arra, hogy sokan, mint pl. dr. Végh miért nem az emigrációt választották: „Akkoriban mi mind művészek 

voltunk – ezt ironikusan mondom -, és a művészet volt a non plus ultrája a világnak. Csak itt láttunk lehetőséget 

arra, hogy meg tudjuk valósítani magunkat. Minden más helyzetben te csak egy alkalmazott voltál, a 

társadalomnak egy része, tele mindenféle kötelességgel, művészként viszont lehetett létezni a hatvanas években 

Magyarországon. Ugyan nem volt mit enned, de nem zavartak abban a létedben, legfeljebb mint festő nem 

állíthattál ki. Festő nyilvános helyen csak akkor állíthatott ki, ha lezsűriztette valahol az anyagát, a fotóra viszont 

ez nem vonatkozott. Ez egy olyan lyuk volt, amit kijátszottunk.” Koncz Csaba, in: A „hatvanas évek” emlékezete 

az Oral History Archívum gyűjteményéből. Válogatta és összeállította Molnár Adrienne. 1956-os Intézet, 

Budapest, 2004, 104. o. 
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 „Szó került arra, hogy ha itt elnyomják, miért nem megy ki nyugatra, s erre azt válaszolta, hogy arra nem 

lenne képes. Inkább nyomorog, de itthon van. [Végh Lászlóról van szó, K.E.] Mérnök [János] itt megemlítette, 

hogy akárki, akármit mond, Nyugaton nem áldoznak annyit a kultúrára, mint nálunk, s ott a zenészeknek az élete 

teljesen (sic) nyomor. Felhozta példának Vásári Tamást, aki még most is kinn nyomorog Nyugaton, 1956-ban 

disszidált, annak ellenére, hogy igen tehetséges zongorista”. „Váraljai” fn. jelentése, ÁBTL, B-78602, 69. o. 
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Webernt, Schönberget, Bartókot és igen sokakat utálják. A fiatalság teljesen érdektelen. 

Salzburgban fél kézen megszámolható, hány zenész van, akivel egyáltalán kontaktus létrejöhet 

értelmesebb témákról. Hogy egyéb létező személy lenne, nem tudok róla. Németország 

határozottan jobb. De természetesen üzleti szempontok szerint történik minden. Ha egy 

producer fantáziát lát valakiben, reszkíroz. De ki lát fantáziát egy modern komponistában? 

(…) Nem találtam eddig olyan német nyelvű folyóiratot, aminek egy következő számát 

érdemesnek tartanám megvenni (lehet, hogy nem kerestem elég alaposan). Előadásokat 

tarthat az ember, ha van mecénása, aki megfizeti a termet, amiben esetleg 15-20 ember előtt 

elmondod mondókád. Pl. Darmstadt a harmadik alkalom után számomra is halálos unalom 

volt, és legérdekesebb volt a Schlosskeller nevű egziszt. pince japán kínai tulajának 

pókhálóival és gipsz-emberi testrészeivel. Nem is mentem az idén, mert az eddigi témákat 

ismételgetik az unalomig.”
230

 

Ezek a közeg strukturális működéséből adódó sajátosságok nyilvánvalóan hozzájárultak
231

 

Végh László elfogulatlanságához a nyugati típusú kultúra modelljével szemben,
 
és rivalizáló 

zenei elméletek és művek megalkotására inspirálták,
232

 amelyeknek a levelek szerint nagy 

sikerük volt az új festőgeneráció, az ún. szürnaturalisták (Csernus Tibor, Lakner László, 

Szabó Ákos) körében is. Kultúrpolitikai elgondolásai pedig valamiféle reformszintézis 

elképzeléséhez vezettek, a szocializmus és a kapitalizmus „ideális elemeinek” kiszűrése 

alapján.
233

 Mindez nem mondott ellent annak, hogy modernizmusát a kurrens nyugati 

művészetelmélet szövegeire alapozva konstruálja meg. A körébe tartozó, elméletileg 

fogékony fiatal művészek korán fölfigyeltek arra, hogy Végh László modernizmushoz, illetve 

avantgárdhoz kapcsolódó elgondolásai többek között az absztrakt expresszionizmus egyik 

elismert művészének, a francia Georges Mathieu-nek közkézen forgó szövegeiből 

inspirálódtak: „Ákos legújabb levelében meg arról számol be, hogy egy gondolatmenet, 

amelyet a nála tartott, legújabb zeneesten ismertettél – ami persze, lehet hogy nem azonos 

azzal, amiről nekem teszel említést, nagyon sok rokonságot mutat Mathieu-nek az „Arts…”-

ban közölt vitájával, annak problematikájával, amit Lhote-val folytat.”
234

 

Végh László archívuma szerint legalább két szöveg szolgált számára forrásként Mathieu 

esztétikájának megismeréséhez. Az első, a francia L’Oeil folyóirat 1959-es számában 
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 Losonczy Andor levele Végh Lászlónak, 1963. VL/1963DL/01 
231

 Losonczy tapasztalatai megrendítőleg hatottak a fiatal Laknerre is: „Ákos [Szabó Ákos festőművész, K. E.] 

említi, hogy Losonczy Bandi benyomásai egyenesen rosszak. Hogy a modern művészet helyzete 

Magyarországon több kilátással kecsegtet, mint Németországban – szerinte. Lehetséges ez? Letaglózzák az 

embert az efféle hírek. Ha van rá időd, egy-két sorban tájékoztass erről. Hisz minden bizalmunk azokban van, 

akik bekerülhettek a nagy áramlásba, s az európai művészet sodrát nem 5000 km-ről, s ott is egy rossz színházi 

látcsővel nézik, hanem benne kavarognak.” Lakner László levele Végh Lászlónak, 1960. november 26, 

VL/1960DL/06. 
232

 „Leveled kíváncsivá tett új elméletedre vonatkozóan is, amely szavaid szerint Bouleznek és Stockhausennek 

vág oda. Az a »Für Neue Musik«- újságbéli cikk is érdekelne, legalábbis tartalmának kivonata v. legalább 

mottója, amely ilyen erős ellenlábasságra buzdított. Szeretem a forradalmasságot, amivel nekiugrasz – szeretném 

ismerni, minek?” Lakner, u.o. 
233

 „Sem a mi rendszerünknek, sem a nyugati rendszernek nem híve. Azt vallja, hogy egy teljes új rendszer van 

kialakulóban, amely a kommunizmus és a kapitalizmus jó gondolatait egyesíti magába.” „Váraljai” fn., ÁBTL, 

B-78602, 70. o. 
234

 Lakner László levele, VL/1960DL/03-04. 
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megjelent elemzés, Arisztotelésztől a lírai absztrakcióig címmel, történeti összefoglalást 

nyújtott a társművészetek bevonásával az ötvenes évek absztrakt festészeti előzményeihez. 

Mathieu szemiotikai alapú, programszerű írásának legfőbb konklúziója, hogy az absztrakció, 

az improvizáció, az akciófestészet megjelenésével a nyugati kultúra valamennyi területén egy 

új esztétika van kialakulóban. Ez a megállapítás önmagában motiválta Végh Lászlót, aki a 

körülötte lévő fiatalokban a paradigmaváltó fordulat hordozóit látta
235

, de a szöveg abban is 

megerősíthette, hogy az immateriális művészeti jelenségeknek valamint az interdiszciplináris 

gondolkodásnak abszolút létjogosultsága van. A másik szöveg, melyre Lakner László is 

hivatkozott, André Lhote-nak és George Mathieu-nek az avantgárd definíciós kérdéseire 

fókuszáló vitája.
236

 A vitában Mathieu megismétli a tradíciónak az avantgárd genealógiájában 

betöltött funkcióját, mely szerint „Soha nem lehet szó valódi avant-garde-ról, ha annak 

nincsenek meg mély gyökerei a tradíciókban. AZ AVANT-GARDE VALÓJÁBAN: AZ ÚJ 

FORMÁK MEGÉRTÉSE, MIELŐTT MÉG AZOK BEILLESZKEDNÉNEK A HOLNAP 

NYELVEZETÉBE. Ami nem képes erre a beilleszkedésre, az rossz avant-garde.”
237

 A 

hagyományhoz való viszony kérdése nagymértékben foglalkoztatta a hatvanas évek 

művészgenerációit, így a Végh László körébe tartozó művészeket is: a figuratív fotográfiába 

absztrakt fényképeivel erőteljes fordulatot hozó Koncz Csaba épp erre az összefüggésre 

alapozta szembenállását az „ellen-művészekkel” (vagyis közeli barátaival, a pop artból induló 

happenerekkel): „Nekem az op-art tetszett, és nem a pop-art. Tehát én nem voltam soha egy 

Andy Warhol-fan, meg ilyenek. Azok hozzám nagyon nem álltak közel, hanem én inkább az 

esztétikai szép, és pozitív dolgokat szerettem, nem pedig az »ellen« dolgokat. Tehát én nem 

akartam soha rombolni a régi művészeti formákat, annak ellenére új formákat csinálni, az 

volt a lényeg nálam inkább. (…) nekem például hosszú ideig Mondrian volt a kedvencem, de 

aztán, akkor meg Kandinsky, de nem Jackson Pollock, és nem Warhol.”
238

 

Visszatérve Mathieu szövegéhez, az írás így folytatódik: „Az állítom, hogy most valamiféle 

nullponthoz értünk: a szabadság távlatainak újjászületéséhez. Talán ami ezt a nullpontot 

először lépi át, az lesz az új-avant-garde – de mi még a lehetőség megszületése előtt állunk.” 

Mathieu tanulmányának ez a két bekezdése az archívumban lévő példányban aláhúzva 

olvasható, ami jelzi, hogy Végh László utópisztikus kultúrafölfogása különleges jelentőséget 

tulajdonított nekik. Zeneszerzői és mediátori szerepkörét mindenesetre ennek a 

későmodernista esztétikai rendszernek megfeleltetve, a hagyományon alapuló progresszív 

művészet elvei alapján, és az új avantgárd megjelenésére való várakozással, valamint ennek 

előkészítésével töltötte be.  
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 „Végh nagy örömét fejezte ki a felett, hogy »megint van egy felnövő új zseniális nemzedék, akinek még nem 

fogták be a pofáját«. Ezek a Büki-féle 20 évesek szerinte.” „Pázdmándy” fn. jelentése, ÁBTL, B-78602, 74. o. 
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 Mi az avantgarde? Fordította: Losonczy Andor, kézirat, VL/1962DC/05-06.  
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 U.o. 
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 Szilágyi Sándor interjúja Koncz Csabával az Oral History Archívum részére, 2005. november 28. Köszönetet 

szeretnék mondani Szilágyi Sándornak, amiért rendelkezésemre bocsájtotta interjújának kéziratát. 
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2.3.  Információ megosztás a vasfüggöny mögött 

A hatvanas évek új avantgárdja szempontjából meghatározónak bizonyult az a találkozás, 

melyre Altorjay Gábor visszaemlékezése szerint Tihanyban került sor, 1961 augusztusában. 

Az akkor tizenöt éves Altorjay barátjával, Dúl Antallal
239

 autóstoppolt a Balatonra, amikor 

stoppolás közben megismerkedett két fiatal lánnyal, Palusek Ottiliával, illetve Kollár 

Mariannal
240

. Utóbbi akkoriban Végh László barátnője volt, „egy ilyen Jane Birkin frizurával, 

nagyon érdekesek voltak ez a két lány, és akkor ők nekünk rögtön leadták Szántód és Tihany 

között (…) a komplett modern művészet (…) ezerkilencszázhatvanegyes állását, de nem csak 

a modern művészet, hanem a filozófia, a balett, a képzőművészet, az irodalom és a 

zeneművészet minden aktuális (…) faktora meg lett ott beszélve”.
241

 Miután a társaság 

Tihanyban kiegészült Jankovics Miklóssal és Szentjóby Tamással, Kollár Mariann 

megismertette őket az akkor harmincéves Végh Lászlóval, aki a kurrens ismeretek forrása 

volt.  

Személyiségének botrányos nonkonformizmusa és extremitása megdöbbentette és lenyűgözte 

környezetét, mert a létezése is irreálisnak tűnt az adott szociokulturális keretek között. „A 

tihanyi motel és környéke volt a találkozóhelye a pesti, főként belvárosi klandesztin 

intelligenciának. Este, a motel éttermében megismerkedtem Véghgel: egy izgága férfi, gyér 

hajjal, rövidnadrágban, hawaii ingben, harminc körül, hihetetlenül intenzív és káromkodó. 

Más, mint mindenki, akit addig ismertem, mintha egy Kerouac-könyvből ugrott volna ki. 

Szabad, mintha nem innen származna. Attól kezdve évekig a hatása alatt álltam és eddig még 

nem bántam meg. (…) Végh Laci volt a legintelligensebb anarchista agitátor, akit el lehet 

képzelni, aki 30 évesen egy négyszer két méteres cselédszobában lakott a szüleinél és 

napközben röntgenezett. Ekörül alakult egy legenda: »hamarosan meghal sugárzástól«. 

Rövidnadrágban és szöges futócipőben száguldozott a kórházban, marokszám vett be 

tablettákat egy nylonzacskóból, amit mindig magánál hordott és kiűzte a szüleit a konyhából 

csatakiáltásokkal, mint pl. »Picsába a kémekkel!«. Abszolút imponáló volt és hiteles és 

titokzatos. Hogy lehet valaki ilyen? Akkor!”
242

 

A Végh Lászlóval való ismeretség az 1961 és 1964 közötti időszakban meghatározó 

inspirációs forrást jelentett Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás számára. A röntgenorvos-

zeneszerző megismertette őket a kortárs avantgárd zeneszerzés legújabb műveivel, 

megnyitotta előttük kapcsolatrendszerét, és olyan életforma-modellt kínált föl, amely 

önmagában felforgatta az addig ismert életkonvenciókat. Kettejük közül – dr. Végh 

kronológiája szerint – Altorjay látogatta intenzívebben a különféle, általa szervezett 

informális kulturális eseményeket. Ugyan csak az 1963-as székesfehérvári Csontváry kiállítás 
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 Dúl Antal (1945, Kecskemét) a Hamvas Béla kéziratok megjelentetésére létrehozott Medio Kiadó alapítója, 

Altorjay Gábor diáktársa volt a Római Katolikus Hittudományi Akadémián. 
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 Kollár Marianne (Marianne Bongolan) hárfázni tanult a Zeneakadémián, majd verseket írt. Kapcsolatuk Végh 

Lászlóval 1960 májusától 1962 őszéig tartott. Ezt követően Bálint István felesége, majd a Kassák és a Squat 

Színház tagja lett, mellyel együtt emigrált. New Yorkban él. A Squat Színházról ld. Koós Anna: Színházi 

történetek szobában, kirakatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 
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 Beke – Szőke – Molnár, 2007. 
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 Altorjay Gábor, in A magyar neoavantgard első generációja, 1965−72., 1998, 12. o. 
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alkalmából szerepel a neve először a följegyzésekben, ettől az évtől kezdődően már önállóan 

és társasággal együtt is megjelent Végh László lakásán: szeptember 26-án Petrigalla Pállal, 

négy nap múlva pedig egyedül járt nála.
243

  

Altorjay és Szentjóby neve együttesen először 1966 januárjában bukkan fel a kronológiában, a 

Lemhényi Zoltán
244

-féle nagy Vízöntő-bálhoz kapcsolódóan, legközelebb pedig 1966. június 

21-én, a happening megrendezése előtt négy nappal keresték fel együtt Végh Lászlót. Altorjay 

Gábor szerint számukra Végh László jelentősége 1965 után, az Erdély Miklóssal való 

megismerkedést követően halványult el.
 245

 Dr. Végh elsősorban ebben a korai, „tájékozódó” 

fázisban jelentett számukra inspirációt, amelyből egy produktívabb, akcionista fázisba léptek 

át a költészet kiterjesztett felfogásmódjával. A Végh Lászlóval való kapcsolat jelentősége a 

kortás kultúrához való hozzáférés minőségével és mennyiségével függ össze, ami alig volt 

átfedésben a hivatalos szféra által nyújtott kondíciókkal.      

Az információ megosztásának a magánszférában zajló interperszonális módja jellemző 

metódusa volt a hatvanas évek különböző tudásszerző technikáinak, mivel a hivatalos kultúra 

orgánumai csak korlátozott hozzáférést nyújtottak a progresszív képzőművészet, irodalom és 

zene produktumaihoz. A továbbiakban azokról a Végh László körében érvényes technikákról 

és forrásokról lesz szó, amelyek a tudás és az információ jelentőségét támasztják alá a 

korszakban: folyóiratokról, könyvtárakról és olyan egyéni életművek referenciális szerepéről, 

mint Weöres Sándoré vagy Hamvas Béláé. 

Az SZKP XXII. kongresszusát követően a szovjet blokkban megindult a kulturális ideológia 

részleges fölülvizsgálata, amelyből a nyugati modern művészet lassú átértékelése és 

befogadása következett, a nagyhatalmak közötti békés kulturális verseny egyik epizódjaként. 

A nyugati modernizmus óvatos szivárogtatása a cenzúra szerepéből valamelyest engedő új 

kulturális politika által tolerált, illetve frissen alapított folyóiratokban zajlott: 1957-től 

változatlan tartalommal megjelent az 1956 nyarán szerkesztett Nagyvilág, 1957 

szeptemberétől új folyóiratként, Kassák írásával a Kortárs, 1958 végén pedig megjelent a 

társadalomtudományi elméleteknek teret nyitó Valóság első száma. A Tűztánc antológia körül 

jelentkező fiatal költők számára indították az Új írást, 1961-ben. A Nagyvilág 1958-tól 

folytatásokban közölte Kassák Lajos – Pán Imre közös tanulmányát, Az izmusok történetét, 

Thomas Mann, Hemingway, Babel, Alberti, Eliot, Dylan Thomas, Ginsberg, Kerouac írásait, 

és beengedte a hazai diskurzusba az egzisztencializmust Sartre Egy vezér gyermekkora című 
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 1964-től Altorjay aktívan részt vett a társasági életben: április hetedikén a Kárpátiában együtt volt Altorjay 

Gábor, Koncz Csaba, Perlaky Árpád, Halmy Miklós, Kecskeméti Kálmán, Kovásznai György, majd a következő 

napon Altorjay, Koncz és Arany Béla Végh László cselédszobájában találkozott. Május 9-én Lisziák Eleknél 

volt nagy összejövetel, ahová Altorjay Arany Bélával ment el, október 17-én a Perlaky Árpád lakásán rendezett 

esten többek között Tandori Dezső, Dárday István, Pintér György, Donát Péter, Benke László társaságában vett 

részt. Ezt követően és 1965 folyamán is inkább Arany Bélával együtt szerepel a neve a forrásokban.  
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 „Dr. Lemhényi Zoltán ügyvéd, a forradalom után eltiltva. Apja is ügyvéd volt: Horthy idején önként Rákosi 

védője. Noha nem baloldali érzelmű. (…) Körünkben mint asztrológus szerepel. Nagytudású, tanult asztrológus, 

még Baktay Ervin köréből. Tőle tanultam az asztrológia szemléletének alapjait. Ezen kívül kiváló pszichiáter, 

nagy intuíció birtokosa. Gyakorló jógi. Körünben önkéntesen sokat segített lelki problémákban. Vagyona, lakása 

nem volt. Albérletekben húzta meg magát.” Végh László: Lemhényi Zoltán. Kézirat, 1990-es évek eleje. 
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 Altorjay Gábor e-mailje a szerzőnek, 2012. január 24. 
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művének publikálásával.
246

 Ezeknek a hivatalos csatornáknak a jelentősége a korszak 

kulturális szereplői számára evidens volt:  „…hatvanegy nyarától kezdve akkor rögtön 

elkezdtek szállingózni a dolgok és én egy fél év alatt megértettem, hogy Nagyvilágot kell 

olvasni és micsoda harc volt, ha valami benne volt a Nagyvilágban és az megjelent, először is 

az azonnal eltűnt, fel volt vásárolva vagy nem is lehetett kapni, mindenesetre abba benne volt 

egy Sartre novella, Sartre drámát is közöltek, Camus-ket, Kafkát, a Nagyvilág tele volt ilyen 

érdekes dolgokkal, mindig beszórtak valamit ebből a tiltott irodalomból, amiket ők nem adtak 

ki, de a Nagyvilágban havonta egyszer megjelent”
247

 – emlékszik vissza Altorjay Gábor. A 

Nagyvilág korabeli jelentőségét Végh László körében jól illusztrálja az archívumában lévő, 

egyfajta kulturális orientáció üzenetét hordozó montázs, amelyet a zeneszerző portréfotójából 

és a folyóirat címlapjából szerkesztettek egybe.  

A hivatalos orgánumok azonban épp a kontrolláltságuk miatt nem tudták kiváltani azokat az – 

intézményekhez és a magánszférához egyaránt kapcsolódó −, fél-illegálisan vagy teljes 

illegalitásban folyó technikákat, amelyek célja a totális információszerzés volt. Ahogy Lakner 

László fogalmazott: „Én lehetőleg mindent akartam látni és megismerni. Ami eszelősen 

hiányzott, az a kortárs világművészet és a közvetlen múlt, vagyis a huszadik század nagy 

művészeinek a közvetlen ismerete volt. Az én generációm Magyarországon 30-40 éves koráig 

nem látott soha egyetlen eredeti Picasso-képet, egy Giacometti-szobrot, se Salvador Dalit, se 

Brâncuşit. De mondhattam volna Matisse-t, Kleet, Max Ernstet és így tovább!”
248

 Anélkül, 

hogy teljességre törekednék, megpróbálom összefoglalni azokat a kulturális csatornákat, 

illetve azokat a technikákat, amelyeket a tudáshoz való hozzáférés érdekében alkalmaztak a 

hatvanas évek első felében az antistruktúrák hálózatának tagjai. Mivel sok esetben 

kreativitásra, leleményességre volt szükség a cenzúra éberségének kijátszásához, a legális, 

illetve az illegális információszerzés kategóriái nem egyszer egybecsúsznak. 

A folyóiratok mellett a könyvtárak és a könyvesboltok jelentették az állampárt által 

működtetett legális kulturális fórumokat, ahonnan esetlegesen bár, de hozzá lehetett jutni a 

tiltott irodalom még be nem zúzott példányaihoz. A Madách Gimnázium könyvtárosnője, egy 

tájékozódó beszélgetést követően a már „beavatott” Altorjayt ellátta az 1945 előtt publikált 

szerzők műveivel: „Amikor is tudniillik elmesélte nekem az Ottilia, hogy van egy Franz 

Kafka meg egy Freud, és én erre elmentem a könyvtárosnőhöz a Madách gimnáziumba és 

mondtam, hogy szeretnék Kafkát olvasni, mondta, hogy azt nem ismer, de mondom, hogy 

esetleg Freud van? Freud? És akkor egyszer csak azt mondta, hogy adok neked egy Tabu és 

totemet. (…) …és aztán ő szórta nekem a könyveket, a Thomas Mannokat meg mindent, 

Nietzschét, Zarathustrát.”
249

 A Fészek Klub,
250

 az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az 
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 Lakner, i.m., 1991, 127. o. 
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 A L’Oeil, az Art in America, a Cimaise, a Quadrum, a Studio International és az Opus International 
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Iparművészeti Múzeum könyvtárában megtalálhatók voltak a kurrens nyugat-európai 

képzőművészet folyóiratai (például a Szentjóby, Lakner és a későbbi Iparterv-generáció 

számára az egyik legfontosabb forrás, a Studio International számai), a klasszikus 

modernizmus művészeinek albumai. A Széchényi Könyvtár állománya nem ritkán áldozatul 

esett a leleményes reprodukciószerzés beavatkozásainak, mely során a hátsó sorban ülők 

egyike kimetszette a képet a kötetből, a másikuk pedig felügyelt, majd az ing alá rejtették a 

zsákmányt. Az is előfordult, hogy az Akadémiai Könyvtárba nem került vissza egy-egy 

Kafka-kötet.
251

 

A könyvesboltok és antikváriumok alkalomszerűen jelentettek olyan hivatalos forrásokat, 

amelyek szerencse vagy kapcsolatok révén az információszerzés szempontjából 

funkcionálhattak. Szentjóby Tamás közlése szerint a Váci utcai Idegennyelvű 

Könyvesboltban
252

 dolgozó barátjuk, Arany Béla
253

 segítségével rendelhették meg a 

happening és a fluxus kurrens forráskiadványát, Jürgen Becker és Wolf Vostell 

antológiáját
254

, 1966 júliusában, Az ebéd happening utáni hetekben. A kötetben megjelent 

szerzői szövegek, kronológiák és fluxus-partitúrák nem pusztán az akcionizmusban való 

tájékozódásukat segítették, hanem kiindulópontot is jelentettek az első magyarországi fluxus-

koncert megrendezéséhez. Ugyanezen csatornán keresztül juthatott hozzá. Altorjay Jürgen 

Claus Kunst Heute
255

 című tanulmánykötetéhez, melyet fordítani is kezdett. Arany Bélának a 

kultúra egyéb területén is meghatározó szerep jutott: Altorjay szerint Arany a Művelődési 

Minisztériumban takarítóként dolgozó (és franciául beszélő) anyjától hallott első alkalommal, 

az ott zajló filmklubok eseményei alkalmából a nouvelle vague-ról.
256

 A körükben terjedő 

frankofília a francia kapcsolatokkal rendelkező Arany-családhoz kötődött, noha természetesen 

más csatornákból is táplálkozott: „Arany Béla jobban ismerte Párizst fejből, mint Pestet, 

holott ott sose volt. Párizs volt különben is, ez nagyon lényeges, Párizs volt az orientációs 

pont ebben az időben. Valójában semmi másról nem volt szó, minthogy végre clochard-nak 

menni Párizsba. Az volt az emberi egzisztenciának a csúcspontja, amit el lehetett képzelni. 

Valahol egy ilyen metróban melegedni és Beckettet olvasni, Beckettet és egy kis Camus-t, és 
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esetleg Sartre-ral találkozni az utcán. Ez az első, ‘62-től ‘64-ig, mondjuk ‘63, ‘62, az a francia 

orientálódás és az egzisztencializmus felfedezése számunkra, és ez volt a döntő, filozófiailag 

a benyomás.”
257

 

Az információ disztribúciójának nem hivatalos útjait a csere, a sokszorosítás, illetve a 

szervezett eseményeken keresztül megvalósuló tudásátadás formái jelentették. Ezeknek a 

technikáknak a mindennapi módját plasztikusan érzékelteti Lakner Lászlónak Végh 

Lászlóhoz írt levele, az idegen nyelvből való elméleti szövegek fordításának jelentőségéről: 

„Azt írja [Szabó Ákos], te kész vagy lefordítani a Boulez-vitát, amennyiben ő a Mathieu-t. 

Ákos is és most már én is Jolira gondoltam, ő különben is legtöbb idejét fordítással tölti, 

szíves-örömest nekilát azt hiszem a Mathieu-nek, Boulezét is lefordítaná biztosan, kár hogy 

nem francia szöveg.”
258

 A Lhote-Mathieu-vitát, amelyről vélhetőleg szó van a levélben, 

Losonczy Andor fordította végül, míg Michel Ragon La peinture actuelle
259

 című kötetének 

részletét az archívumi följegyzés szerint Kecskeméti Kálmán. Paul Klee A modern 

művészetelmélet című szövegének fordítója ismeretlen. Végh László, aki olvasott németül
260

 

minden esetre törekedett a modern művészet és irodalom forrásgyűjtésére: 1960-ból származó 

listáján Werner Hoffmannak a Fischer Verlagnál megjelent két kötete (Die Plastik des 20. 

Jahrhunderts és a Henry Moore. Schriften und Skulpturen), Gaultier Seghers Max Ernstről 

szóló könyve, egy Mark Tobey kismonográfia és egy Georg Trakl verseskötet szerepel.
261

 

A különböző informális csatornákon keresztül megszerzett, majd magyarra fordított kéziratok 

organikus módon körbejártak Budapest (és egyes vidéki városok, például Pécs) underground 

közösségeiben. „…valaki megszerezte a Joyce-nak az Ulyssesét, akkor az egy nagy dolog 

volt, mert hát abból csak egy példány volt talán egyáltalán valahol elérhető. Vagy a Proustnak 

megjelent akkor Az eltűnt idő nyomában … vagy Sartre-ot néha, én megtaláltam egy 

antikváriumban, még a háború előttről, kiadták Sartre-ot, könyvben.  (…) És akkor 

lefordították Kerouac-nak az első könyvét, az Útont. (…) Az akkor nagy szenzáció volt 

nekünk. Vagy a Ginsbergnek az Üvöltését valahol megkaptam. Mert emlékszem, a Műszaki 

Egyetemre jártam, és egyszer csak valaki odaadott nekem egy ilyen gépírással írt szöveget, 

Beckettnek a Godot-ra várva. Egy filozófia-előadás alatt volt ez, a Műszaki Egyetemen. A 

filozófia-előadás azt jelentette, hogy Marx, Engels, Hegel. Erről volt csak szó. Hát Sartre-nak 

a neve meg se volt említve, filozófusként. És hát Beckett, persze. Az egy szellemi bomba volt, 

a Beckett Godot-ra várva. Hát, a hatvanas évek elején elolvasni, az fantasztikus dolog 

volt.”
262

  

A kurrens nyugati irodalomhoz való hozzáférés mellett szintén kihívást jelentett a cenzúra 

által részlegesen vagy egészen kontrollált magyar írók műveinek a megismerése. Az 1949 és 
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1964 között teljes vagy részleges publikációs tilalom alatt álló Weöres Sándor Le Journal
263

 

című rendszerkritikus verse, melyet Végh László rendszeresen fejből adott elő közönségének, 

a beavatottak számára nyújtott konspirációs érzést. A szovjet típusú rendszer által 

elhallgattatott és fizikai vagy intellektuális száműzetésbe kényszerített értelmiségiek legelső,  

morális mintaként megjelenő képviselője azonban Hamvas Béla volt, akinek másolatban 

terjedő kéziratai a korai szamizdat működésére nyújtottak példát.
264

 Hamvas kultusza
265

 

ekkor, a hatvanas évek legelején kezdődött és a rendszerváltásig kitartott: a kompromisszumot 

elutasító ellenzékiség attitűdjét, valamint egy ezoterikus, misztikus világszemlélet alapjait 

nyújtotta a fiatal értelmiségiek egyre szélesebb hívő tábora számára. Szentjóby Tamásnak a 

hatvanas évek második felében készült konceptuális objektjei a kén, a só, a rézgálic és más 

alkimista anyagok használatával Hamvasnak az ősi magaskultúrákról, a Kabbaláról, az 

alkímiáról szóló gondolataihoz kötődnek.
266

 A Hamvas-kéziratok fő terjesztője a vele 1963-

tól személyes kapcsolatban álló László András
267

 volt, aki épp Weöres Sándoron keresztül 

jutott el Hamvashoz és Kemény Katalinhoz.
268

 Altorjay Gábor 1964-65-től
269

 kapott 

kéziratokat László Andrástól, akit teológiai tanulmányai során ismert meg, és megosztotta 

őket Szentjóbyval, majd maguk is terjesztették őket: „Gépelt dolgok voltak, sokszor ezek a 

rózsaszínű selyempapírok, tehát már mások által továbbgépelt, sokszorosított dolgok voltak, 

de még éppen lehetett olvasni, és őrajta keresztül jutottak hozzám. Tamással mi jó barátok 

voltunk, úgyhogy tudom, hogy akkoriban adtam neki ezeket a dolgokat.”
270

 Az első 

happening meghívottainak névsorában természetesen szerepel Hamvas Béla neve is, aki nem 

volt ott ugyan az eseményen, viszont nagy visszaigazolást jelentett a szervezők számára, hogy 

a happening után – László András közvetítésével – mégis megismerkedtek Hamvassal.
271

  

A Hamvas-féle ezoterizmussal sokan a Buddhista Misszión keresztül kerültek kapcsolatba, 

melynek intézményi keretein belül épp László András volt a legfőbb propagátor. A 

magyarországi Buddhista Misszió 1951-ben jött létre Hetényi Ernő vezetésével, aki – 
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levelezésük tanúsága szerint is – közeli barátságban állt Végh Lászlóval
272

. A Buddhista 

misszió teret engedett a Magyarországon tiltott ezoterikus szellemi irányzatoknak, bevezetést 

nyújtott a mágiába, az alkímiába és az asztrológiába. Az asztrológia pedig mélyen 

meghatározta a Végh László körébe tartozók gondolkodását, elsősorban Lemhényi Zoltán 

tevékenységén keresztül: Koncz Csaba a mai napig „archeo-csillagászattal foglalkozik”
273

, 

Szentjóby egyik első útja Genfből egy asztro-genetikus pszichológushoz vezetett, hogy 

tisztázza „az addig zavarosnak talált genetikai képletét”, és aki megerősítette abban, hogy 

valóban az, aminek gondolja magát: Oroszlán-Mérleg.
274

 Altorjay Gábor pedig a 

csillagjegyek specifikumaival magyarázza Végh mediátori szerepkörét: „Végh Vízöntő, és 

Lexi
275

 is a Vízöntő jegyében született, és ők ezt teljesen átlátták, a Vízöntőnek ezt a 

funkcióját, ezt a közvetítési feladatot. Tehát nem tolta Végh magát az előtérbe, hanem tényleg 

lázasan közvetített.”
276

 

Végh László praxisa azért különbözött radikálisan az itt felsorolt módszerektől és 

technikáktól, mert miután tudatosan gyakorolta a generációk közötti közvetítői funkciót, 

valójában professzionalizálta az adatgyűjtést. Fölépített (és máig megőrzött) egy olyan 

archívumot, amely a hivatalos kultúra kánonján kívüli modernista, kísérleti, avantgárd, 

„primitív“ vagy éppen „archaikus“ zeneművek egyedülálló gyűjteménye volt. Ennek a 

vizuális kultúra, illetve az irodalom eseményeihez kapcsolódó dokumentumokkal, 

hangfelvételekkel folyamatosan bővülő archívumnak a közösségi megosztásával kettős 

funkciót teljesített be: a „nyugati“ típusú modernizmus kontinuitását és a demokratikus 

nyilvánosság illúzióját teremtette meg az underground terekben.  

Az adatgyűjtés professzionalizálásának technikai feltétele a magnó
277

, illetve a magnószalag 

volt, amelyre dr. Végh – egy archivista szorgalmával – rögzített minden, általa fontosnak ítélt 

eseményt, majd a felvételt egy következő alkalommal leajátszotta eltérő összetételű 

közönségének. Az adatrögzítésnek ez a technikai módja épp a hozzáférhetetlensége miatt 

biztosított önmagában is kiemelt státuszt kezelőjének, Végh László mítoszának pedig 

leválaszthatatlan tárgyi feltételévé vált. Magának a magnószalagnak a funkcionális előnye a 

hagyományos hordozókkal szemben az volt, hogy gyakorlatilag kívül esett a sokszorosítás 
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 Végh László Petrigalla Pálnál ismerkedett meg Hetényi Ernővel, 1964. február 2-án. Hetényi levelei a Végh 

archívumban: VL/1964DL/09-15. 
273

 Szilágyi interjú, 2005. 
274

 St.Turba Tamás: FIKA/BOGEY, Fiatal Művészek Klubja. Interjú St. Auby Tamással (2006), Ludwig Múzeum 

– Kortárs Művészeti Múzeum, 2013, 35. o.  
275

 Lexi, azaz Lisziák Elek grafikus-festő Végh László legközelebbi barátja volt. Az ő szerepét részletesebben a 

következő fejezetben tárgyalom majd. 
276

 Beke, 1987. 
277

 „’51-ben hozták ki az első magnónak nevezhető valamit, amivel úgy-ahogy lehetett… De a ma is használható 

magnók voltaképpen később. Akkor aztán megcsináltam azt a trükköt, hogy valaki ismerte a Marosán sofőrjét, 

és a Marosán sofőrje vállalta, hogy vesz egy ilyen magnót Bécsben, behozza, és ideadja ennyiért. Mondtam, meg 

van fizetve, menjen. Iszonyú volt. Szalag nem volt, hát magnószalag gyártás nem volt, és piac se volt.” Interjú 

Végh Lászlóval, kézirat, 2012. január 27. Elmondása szerint a használt AGFA C szalagokat a rádiótól szerezte 

be, miután fölvagdosták őket és „kéz alatt” kiárusították. A szalagok beszerzése, ahogy a Losonczy-levelekből 

kiderül, állandó gondot jelentett, szintúgy a magnó javítása, illetve az elromlott alkatrészek cseréje. 
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tilalmán.
278

 További specifikuma, hogy az információátadásnak ez a módja nem hagyatkozott 

az esetlegesség vagy a véletlen spontaneitására, hanem ritualisztikus jelleget kreált azokon az 

eseményeken, amelyek a dadaista eredetű
279

 soirée elnevezést kapták. A soiréek
280

 – mint 

látni fogjuk –, Végh László lakásán zajlottak, központi eseményük a magnóról történő 

zenehallgatás volt, amelyeket ugyanakkor felolvasások és gyakran kollektív, performatív 

jellegű események kísértek. A soirée fogalmára való ráérzés a keleti és nyugati térfélen zajló 

események szinkronitásának
281

 is a jele, hiszen anélkül, hogy közvetlen információja lett 

volna róla, dr. Végh rátalált arra a kifejezésre, amelyet a hasonló események megnevezésére a 

nemzetközi fluxus hálózat is alkalmazott. 

 

2.4. Az underground topográfiája 

1964 júliusában, George Maciunas
282

 tomboló haragját figyelmen kívül hagyva, két fiatal dán 

fluxus művész, Eric Andersen és testvére, Tony Andersen közép-kelet-európai körútra 

indult.
283

 Tervükben Varsó, Krakkó, Prága, Brno, Pozsony, Budapest, Lvov, Kijev, Moszkva, 

Leningrád és más kisebb városok, például Pécs szerepelt. Autójukat mobil könyvtárrá 

alakították és feltöltötték a kísérleti zenéről, képzőművészetről és irodalomról szóló 

könyvekkel, multiplikákkal és hangszalagokkal. A körút során kisebb performanszokat adtak 

elő La Monte Young, Dick Higgins, Eric Andersen, illetve a későbbiekben bekapcsolódó 

Arthur Köpke és Tomas Schmit
284

 partitúráiból. Az utazás gondolata a lengyel avantgárd 

zeneszerzővel, Józef Patkowskival való megismerkedésüket követően merült föl. Patkowski 

1957-ben alapította meg a Lengyel Rádió Kísérleti Zenei Stúdióját, amely hamarosan a 

kortárs lengyel elektronikus zene legfontosabb fórumává vált, és a világ minden pontjáról 
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 „És kitaláltam azt, hogy magnószalagra játszunk mindent le, az nem sokszorosítás, nem büntethető. Ők is 

eltűrték.” Végh László életinterjú, 2012. 
279

 Dr. Végh 1962-ben, Kecskeméti Kámánhoz írt levele egyértelműen alátámasztja a dadaizmus örökségéhez 

való tudatos csatlakozást: „Az apostoli absztraktok alól elmúlt a kor, és felkerülnek az Írás lapjaira. A Dada 

színei bevonulóban a közéletbe: némi humoros lényeggel, szóval az élet igazi, »the art of living« értékeléseként. 

(Így lett produktív a dada.) Ezúton is köszönöm Kecskeméti Kálmánnak a dokumentumokat. 
280

 „Soiréknak neveztük mi akkor az összejövetelt, általában nálam. Itt nem lehet a privát szférát elválasztani. De 

tény, hogy az egész életem az akcionizmus jegyében folyt.” A szerző interjúja Végh Lászlóval, 2012. január 27. 
281

 „A fluxus New Yorkban kapta a nevét, de a mozgalom eredeti, hivatalos tagjai öt kontinensről származtak. 

Ezért természetes, hogy a fuxus-idea öngeneráló, hiper-szinkron módon a kelet-európai országokban is 

megjelent.” IPUT (Tamás St. Auby): Fluxus-Art-Life, in: Petra Stegmann (ed.): Fluxus East - Fluxus Networks 

in Central Eastern Europe. Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2007, 102. o. 
282

 George Maciunas szerepének megítélése a fluxus-jelenség kialakulásában nem egységes: létezik egy 

mozgalmi meghatározottságú narratíva, középpontjában Maciunas „apafigurájával”, illetve egy hálózati 

struktúrán alapuló elbeszélés, melyben Maciunas csak egyike a fluxusban részt vevő művészek internacionális 

közösségének. Előbbit nézetet John Hendricks, utóbbit teoretikusan Hannah Higgins, illetve a művészek közül 

például Eric Andersen képviseli.   
283

 A Grand Tour részletei Eric Andersen szövegéből származnak: u.ő: The East Fluxus Tour 1964, in: Petra 

Stegmann, i.m., 2007, 53−62. o. 
284

 Három évvel később, 1967-ben Altorjay Gábor Happening-akciókoncert tervében (Ben Vautier, Erdély 

Miklós és Szentjóby Tamás darabjai mellett) szerepelt Tomas Schmit Zyklus, vizesedényekre című műve, melyet 

végül Szentjóby Tamás adott elő 1969. február 24-én, az Építők Művelődési Házának pesterzsébeti irodalmi 

klubjában tartott Fluxkoncert során.  
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fogadott vendégművészeket.
285

 Patkowski széles nemzetközi kapcsolatrendszere a nyugati és 

a keleti színteret egyaránt lefedte, így kapcsolatban állt az új zenei tendenciák iránt nyitott 

magyar komponistákkal is. A lengyel referencia hozzásegítette a nyugati fluxus művészeket a  

közép-kelet-európai zeneszerzőkkel, képzőművészekkel való megismerkedéshez, és a hálózati 

jelleggel működő underground szférába bekapcsolódva, a hivatalos szférán kívüli kulturális 

gyakorlatot amúgy is befogadó magánlakásokon rendezhették meg a programjukat. A soiréek 

alkalmával olykor kézzel írott plakát és kis példányszámú meghívó is készült, de az esemény 

híre, amelyre általában 5-15 résztvevő gyűlt össze, leginkább telefonon terjedt. 

Eric Andersen noteszlapjain
286

 több magyar értelmiségi neve szerepel: Ligeti György bécsi 

címmel, Juhász László festőművész, Dörnyei Judit fizikus
287

 valamint Maros Rudolf
288

 

zeneszerző budapesti címe. Maros lakása a budapesti kortárs zenei élet egyik központjaként 

működött a hatvanas években, ő maga pedig Kodály Zoltán egykori tanítványaként 1959-ig a 

nemzeti klasszicizmus hagyományai szerint komponált, majd Euphonie I. című darabjának 

addig ismeretlen zenekari írásmódjával, hangzásképével valósággal berobbant a magyar 

zeneéletbe.
289

 Új zenei gondolkodásmódjának kialakulásához hozzájárult a darmstadti 

avantgárd zenei kurzusokon,
290

 illetve a varsói ősz kortárs zenei fesztiválon való többszöri 

részvétele. Utóbbin 1964-ben is szerepelt Euphonie 63 cmű darabjával.
291

 Ezekről a 

fórumokról származhatott és a rádiós szerkesztői munkájával is összefügghetett a Józef 

Patkowskival való ismeretség, amelynek köszönhetően Andersenék megkapták a címét 1964-

es budapesti akciójukhoz. Maros befogadta a fluxus-est tervét, mely során Alison Knowles, 

Dick Higgins, George Brecht, Emmett Williams, La Monte Young, Ben Patterson, Ben 

Vautier, Bob Watts, Arthur Köpke és Eric Andersen partitúráiból adtak elő performanszokat, 

majd pedig a magukkal vitt könyvek és dokumentációk bemutatója, megbeszélése 

következett. Az eseménynek a magyarországi közegben nem maradt nyoma, illetve nem 

került be a képzőművészeti köztudatba, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a Maros 

Rudolf lakásán rendezett zenei estek résztvevői – melyekre számos alkalommal a vele 

kapcsolatban álló Végh László is ellátogatott −, inkább csak a zenei körből kerültek ki.  

Az 1964-es fluxus-est azonban csak egyike volt azoknak a kulturális tartalmú, közösségi 

eseményeknek, amelyeket a kelet-európai, sőt, nemzetközi avantgárd művészeti hálózatok 

jellemzően magánterekben bonyolítottak le.  Ezt a specifikumot hajlamosak vagyunk a keleti 
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 Patkowski számára Pierre Shaeffer negyvenes évek végén Párizsban működő Club d’Essai-ja, illetve az 1951-

ben létrehozott kölni Studio für Elektronische Musik jelentette a mintát. A Stúdió működéséről ld. David 

Crowley: Sounding the Body Electric, in: David Crowley – Daniel Muzyczuk: Sounding the Body Electric. 

Experiments in art and music in Eastern Europe 1957-1984. Muzeum Sztuki w Łodz, Łodz, 2012, 17. o. 
286

 Hálásan köszönöm Eric Andersennek, hogy megosztotta velem az utazáshoz kapcsolódó följegyzéseit, 

valamint az inspiráló beszélgetéseket, melyeket Berlinben folytattunk.  
287

 Dörnyei Lászlóné Németh Judit akadémikus, Németh László író lánya.  
288

 Maros Rudolf (1917−1982) önéletrajza szerint a Zeneakadémián Kodály Zoltán növendéke volt, tanult Alois 

Hábánál, Prágában, 1958 óta ismételten részt vett a darmstadti Ferienkurse előadásain. 1939−1942: a Fővárosi 

Zenekar brácsása, 1942−1949: a Pécsi Városi Zeneiskola tanára, 1949−1977: a Zeneművészeti Főiskola tanára. 

Még a pécsi időszakra datálható barátsága Weöres Sándorral. A Magyar Rádió munkatársa volt. 

http://www.zeneakademia.hu/nagy_tanarok-hires_regi_tanitvanyok/79. Utolsó letöltés: 2014. január 10. 
289

 Dalos Anna: Maros Rudolf. Magyar zeneszerzők 15. Mágus kiadó, Budapest, 2001, 16. o. 
290

 Maros Rudolf három alkalommal (1959, 1960, 1961) vett részt a darmstadti zenei kurzusokon. 
291

 A varsói ősz programfüzete: Warsawska jesień, 1964, 50. o. 

http://www.zeneakademia.hu/nagy_tanarok-hires_regi_tanitvanyok/79
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blokk kultúrpolitikai sajátosságaival magyarázni, de a hivatalos/nem-hivatalos térfelek 

elkülönülése mellett legalább ilyen mértékben figyelembe kell venni az avantgárd mindenkori 

marginális szerepét a mainstream kultúrában. A fluxus legközelebbi előzményeinek tekinthető 

dadaista formációk által szervezett estek kezdetben éppúgy szűk közeget megmozgató, 

műtermekben, szalonokban
292

, illetve kávéházakban zajló események voltak a huszadik 

század tízes-húszas éveiben, mint az ötvenes évek végén New Yorkban, a John Cage 

experimentális zenei osztályába járó fiatalok egymás között bonyolított akciói. Ennek a privát 

szférából induló működésnek a fő aspektusa a mobilitáson alapuló tudás- és tapasztalatcsere 

volt: ahogy Benjamin Piekut megállapította, az experimentális hálózatokat nem lehet pusztán 

csak a professzionálisok, vagyis a komponisták és a kritikusok társadalmi hálózatának 

tekinteni, mivel a kapcsolatokat fenntartó apparátust, az egyetemi könyvtárakat és 

archívumokat megkerülő, mobil tudáscsere (kották, könyvek, cikkek megosztása) 

szabályozta
293

 – a vasfüggöny mindkét oldalán. A New York-i iskola európai megfelelője és a 

kísérleti műfajok befogadó tere a zeneszerző Karlheinz Stockhausen felesége, Mary 

Baumeister kölni műterme volt, ahol a képzőművészet, kísérleti versírás és zene, vagyis a 

fluxushoz kapcsolódó művészek nemzetközi hálózatának interdiszciplináris működése 

kiteljesedett. Hannah Higgins összefoglalója szerint a kölni műteremben az információknak a 

nemzetek, diszciplínák és generációk fölötti nem-hierarchikus cseréje valósult meg.
294

  

A budapesti magánterekben, kávézókban, egyetemi klubokban és egyes, a KISZ által 

működtetett közösségi funkciójú terekben (melyek közül talán a legfontosabb az 1960-ban 

létrehozott Fiatal Művészek Klubja) a nemzetközi kortárs művészet színtereinek 

párhuzamaként leírható jelenségek folytak: interdiszciplináris információátadás zajlott a 

modernisták idősebb generációja és az új formanyelvet, valóságviszonyt kereső, kísérletező 

gondolkodás iránt nyitott fiatalok között. A hatvanas évek elejétől az utazás lehetősége is 

relatíve nőtt, vele együtt a nemzetközi kapcsolatok száma és jelentősége, mint ahogyan egyre 

természetesebb volt a külföldiek
295

 hosszabb-rövidebb időre szóló budapesti tartózkodása. 
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 A New York-i dada történetében például fontos szerepet töltött be Walter Conrad Arensberg gyűjtő, 

üzletember és költő szalonja, ahol az európai politikai menekültek kapcsolatba kerültek amerikai művészekkel, 

és ahol megismerkedett egymással Marcel Duchamp és Man Ray. Rudolf Kuenzli: Dada, Phaidon Press, New 

York, London, 2011, 22. o. 
293

 Benjamin Piekut: Experimentalism otherwise. The New York Avant-garde and Its Limits. University of 

California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 2011, 10. o. 
294

 Hannah Higgins: Fluxus Experience. University of California Press, London, 2002, 11. o. 
295

 1965-re Budapesten már egészen természetesnek tűnt a külföldi vendégek jelenléte egy házibulin. A 

titkosszolgálati hálózatban „Luzsnyánszky” fedőnéven aktív Molnár Gál Péter jelentéséből idézek, a sokak 

számára emlékezetes, 1965-ös pótszilveszter leírásából, ahol „olaszok, lengyelek is voltak jelen és Szalai Zoltán 

fotós invitálására került ide Henri Cartier Bresson, francia fotóművész is, aki az este folyamán több felvételt 

készített, a kissé bizarul dekorált lakásban. (…) A társaság összetétele meglehetősen vegyes volt. Kezdve 

fiatalkorú bűnözőktől, bűnözőjelölteken át. Irodalmi huligánokon át, írókig, újságírókig, esztétákig, fotósok, 

zenészek s egyéb szegénylegények jelentek meg. (…) Sükösd Mihály és felesége, Gyurkó László, Erőss László 

pszichológus, Szász István újságíró, Vujicsics Tihamér és Sztjoán, Végh László orvos, Körner Éva műtörténész 

stb. (…) A következő napokban az olasz vendégek, amikor elutaztak Magyarországról: nylon-harisnyákat 

ajándékoztak azoknak a huligánoknak és fél-huligánoknak (köztük Színművészeti főiskolásoknak), akikkel 

közelebbi barátságba keveredtek.” Nem érdektelen megemlíteni, hogy Molnár Gál Péter ugyanennek az 

eseménynek a finoman kriminalizált leírását, negyven évvel később kultúrtörténeti eseményként 

megkonstruálva, visszaemlékezés formájában is produkálta: ld. Molnár Gál Péter: Cartier-Bresson a 

Semmelweis utcában. Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam 34. szám, 2004. augusztus 20. 

http://www.es.hu/kereses/lapszam/162
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Maros Rudolf lakása azonban csak egyik eleme volt a budapesti közösségi terek egyre bővülő 

hálózatának (melynek része volt többek között Petrigalla Pál
296

, Levendel László, Erdély 

Miklós, Mezei Árpád és Pán Imre, Grexa Gyula, Weöres Sándor és Károlyi Amy lakása, 

valamint a Rottenbiller utca 1. művészlakása
297

), amely a Kádár-korszak egyik fő 

karakterisztikumát, a magánszférába visszaszorult létmód növekvő jelentőségét tükrözte 

vissza. „A lassan hálózattá szövődő személyes magánterek sokasága nem csupán topográfiai 

értelemben lett fontos eseménye a nyilvánosság átalakulásának az 1960-as években, hanem – 

mint azt ékesszólóan mutatja be a politológia és gazdaságszociológia – a hálózatok a 

személyességet integráló, ugyanakkor a fölé »társadalmi tényként« ki is feszülő érték- és 

normarendszerként is kezdenek funkcionálni. A személyköziség által nyújtott, folyamatosan 

tesztelt és karbantartott normarendszer adta iránymutatás szerint történik a hálózatban való 

cselekvés, amely sokszor nem áll másból, mint a társaságban való megjelenésből. 

Ugyanakkor a magánterekben való cselekvés ritualizált (ismétlődő, szabályokat követő) 

jellege avatja a performatív magántetteket közcselekvéssé, amit a belügyi figyelem is észlel, 

és saját szempontja szerint értékel.”
298

  

A budapesti underground topográfiájának megkonstruálására tett kísérletek mind számolnak a 

teljes hálózat megrajzolásának lehetetlenségével. Én magam is arra törekszem, hogy a 

fókuszból eddig kimaradt, a Végh László mediátori szerepkörével összefüggésben álló 

releváns helyszíneket, illetve az ott zajló eseménytípusokat tárgyaljam, amelyek szervezett, 

kollektív működésüknél fogva túlmutatnak a szórakozás hagyományos, strukturálatlan 

minőségén, és a nem-hivatalos kultúra alternatív fórumaiként jöttek létre.
299

 Ehhez mindjárt 

hozzá is tenném, hogy leginkább szubjektív visszaemlékezéseken alapuló, egyéni topográfiák 

állnak rendelkezésre, értelemszerűen átfedve egymást a helyszínek tekintetében.
300

 Végh 
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 A Petrigalla Pál „szalonjában” szervezett, strukturált zenei programot a zenei alfejezetben részletesen 

ismertetem. 
297

 Kozák, i.m. 2009. 
298

 Hammer Ferenc: Az éjszakai élet mint populáris nyilvánosság a szocializmusban. In: … nem kellett élt vasalni 

a farmerbe. Mindennapi élet a szocializmusban, MaDok füzetek 8, Néprajzi Múzeum, Budapest, 2013, 82-104., 

itt: 92. o. 
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 Ugyanakkor az ELTE Művészettörténet Tanszékén, Szőke Annamária vezetésével megkezdődtek azok a 

kutatások, amelyek az underground helyszínek térképének megrajzolására törekednek, valamint rekonstruálni 

igyekeznek egy-egy kiemelt helyszín – Fiatal Művészek Klubja, Egyetemi Színpad – történetét és programját. 
300

 Szentjóby Tamás és Dárday István retrospektív elbeszéléséből is hozzávetőlegesen ugyanazok a helyszínek 

rajzolódnak ki: Az Anna presszó és az egyetem között lévő, Váci utcai Muskátli, a Régiposta utca végén lévő 

Parizer, a Régiposta és a Váci utca sarkán működő Napolitana, a Fő utcai Szép Ilonka, a Duna-parti Corso 

kávéház. „A Duna-kertbe nem engedtek be »farmernadrágban«, így hát lepedőbe csavarva jártunk oda, azt 

hitték, hogy indiaiak vagyunk vagy a kommunizmus szellemei. Itt nyaranta egy jó, cseh, később egy remek, 

bolgár jazz-zenekar játszott. A zene közben automatikusan rengeteg verset írtam teljesen kifordult szemekkel. 

Hetente az Építész Pincében találkozott a Vigília Kör, amelyet Doromby Károly szervezett, itt ismerkedtem meg 

Pilinszkyvel, Erdéllyel, Kornissal, Mészöllyel, Kondorral és sok más, különös és nagyszerű emberrel, később 

ugyanez a társaság a Belvárosi Kávéházban, a Bajtársban, a Kárpátiában, a Hungáriában találkozott. (…) A 

legközelebbi barátaimmal, Dárday Istvánnal, Koncz Csabával, Altorjay Gáborral és Arany Bélával a Szép Ilonka 

presszóba jártunk gyakran, itt egy nett fogorvos-házaspár orgonált-dobolt-énekelt francia sanzonokat 

másodállásban éjfélig. Ekkor fejlesztettük ki a Séta mint művészetet, ugyanis nagyon messze laktunk a Fő-utcától 

és nem volt éjszakai járat, csak a rendőrségi igazoltató járőrök büdös Pobjedái. Petri-Galla Pál lakására jártunk 

felolvasásokat, klasszikus és modern zenét hallgatni – akkora lemezgyűjteménye volt, hogy a rádió rendszeresen 

kölcsönzött tőle –, lakás-kiállításokat nézni, diskurálni, röhögni meg őrjöngeni.” M. Veres Lujza – Danyi 
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László napi rendszerességgel vezetett följegyzéseiből a művészettel kapcsolatos ambícióknak 

legális és illegális terepet kereső és folyton mozgásban lévő közösségek képe rajzolódik ki. 

Hasonlóan ahhoz, ahogy Tábor Ádám a hatvanas évek irodalmi avantgárdját egy dinamikus 

vándorlás folyamatában, különböző kávéházi helyszínek és magánlakások változó miliőjében 

írta le. Az Építész-pincéhez köthető Vigília-asztal
301

, a Belvárosi Kávéház
302

, a Rézkakas 

vagy nyáron a Dunakert
303

 éppúgy egy alternatív intézményrendszer szerepét töltötte be a 

második nyilvánosságban, mint a magánlakások hiteles személyiségek jelenléte által 

legitimált tere. A társas összejövetelek „a demokratikus nyilvánosság imitációját 

jelentették”
304

, a hivatalos kulturális és politikai tér szerkezetéből következő hiányok és 

torzulások kompenzálására. Ebben az imitált demokratikus térben – a titkosszolgálati kontroll 

és a vele való időszakos kollaboráció ellenére is – rendkívül fontos szerepet töltött be Végh 

László személyes környezete, a rítusokon alapuló események, melyeknek ő állt a centrumában 

vagy az ő kezdeményezésére jöttek létre. 

A hivatalos normákon kívül álló művészeti működést fölvállaló intézményrendszer és a 

közönség hiánya az ötvenes évek végén indította el az önszerveződés mechanizmusait dr. 

Végh környezetében. „A hatvanas évek 1958 nyarán kezdődött. Gönczi Béla
305

 

grafikusművész barátommal véletlenül találkoztam Tihanyban, és megemlítettem, hogy éppen 

a Jónás könyve oratóriumom hangszerelésén gondolkodom. Kérdésére, hogy megismerhetné-

e, azt feleltem, hogy természetesen. Keressen fel otthon és eljátszom zongorán, mert csak így 

mutatható meg. Pesten felkeresett és eljátszottam. Tetszést aratott. Hamarosan remek 

tusrajzokat készített a Jónás témájára, és elhozta. Megkért, hadd jöhessenek fel az 

évfolyamtársai közül néhányan, hallgassák meg ők is.”
306

 Az ily módon megszervezett 

                                                                                                                                                                                     
Orsolya: Fika. Interjú St. Auby Tamással, kézirat, 2006. A szöveg publikált változata: St. Turba Tamás, i.m., 

2013. 
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 „…az Építészpince egyébként 1958-68 között az avantgárdisták – Erdély Miklós, Kondor Béla, dr. Végh 

László, Szentjóby Tamás, a fotós és költő Koncz Csaba, az operatőr-meseíró Halász Mihály, Juhász Sándor, a 

képzőművész, kiváló kísérleti filmes és színdarabíró Kovásznai György, a fotós és későbbi nagyszerű operatőr 

Lugossy István, a szintén költőnek induló későbbi filmrendező Dárday István – törzshelye is volt.” Tábor Ádám, 

i.m., 1991, 47. o. 
302

 Orbán Ottó valamennyi értelmiségi kávéházi asztaltársaságra kiterjeszthetően fogalmazta meg a Belvárosi 

társaság lényegét, az ismeretek intézménypótló cseréjét: „Mi volt hát a Belvárosi Asztaltársaság? Az, aminek 

mondtuk: értelmiségi műhely. Értelmiségi műhely egy kávéházban. Egy egymás hasába lyukat beszélő 

asztaltársaság, melynek asztalához bárki odaülhetett. Csoóri Sándor és Mészöly Miklós, Tornai József és Vitányi 

Iván, Konrád György és Gyurkó László, Hernádi Gyula és Sík Csaba, Jancsó Miklós és Sükösd Mihály, Marsall 

László és Orosz János. (…) A rendszeres kávéházi összejövetel afféle hetivásár volt, ahol ismeretért ismeretet 

lehetett kapni cserébe, ahol kicserélhettük értesüléseinket és észrevételeinket. Magánolvasmányok váltak itt 

közhasznúvá, magánélmények közérdekűvé. A társalgás természetesen nem pótolhatta, sohasem pótolhatja a 

valóban elmélyült ismeretszerzést, de a lemaradás – legalábbis kezdetben – túl nagynak látszott ahhoz, hogy ki-

ki saját maga próbálja meg egészében fölszámolni. Úgy éreztük, és joggal, hogy egymásra vagyunk utalva.” 
Orbán Ottó: Honnan jön a költő? Magvető, Budapest 1980, 37−40. o. 
303

 „A Dunakert volt a belvárosi nyári találkozóhely, (…) én ott egy ilyen kisfiú ott a vastag Hegellel mentem 

sétálni és ott üldögéltem, Dér jött, Pintér jött vagy a Georg jött ott egy Marxszal, nem tudom, az embernek 

mindig volt egy nagy vastag könyve, ami váltakozott, mindenki hordott magánál valamit ez is fontos volt, 

állandóan hordott egy jó vastag könyvet.” Beke-Szőke-Molnár, 2007. 
304

 Hammer, i.m. 2013, 93. o. 
305

 Gönczi Béla (1934) grafikus 1958-ban diplomázott a Képzőművészeti Főiskolán Barcsay Jenő, Hincz Gyula, 

Koffán Károly tanítványaként. 
306

 Végh László: A mi undergroundunk és avantgárdunk az 1960-70-es években. Kézirat, 1990. 
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találkozó egyik résztvevője volt Gönczi főiskolai kollégája, Kovásznai György
307

, akivel 

Végh László a továbbiakban szoros személyes és intellektuális barátságot alakított ki. A 

Kovásznaival kötött barátság közösségi hozadékaként dr. Végh bekapcsolódott a későbbi 

animációs művész ismeretségi körébe, amely elsősorban a Képzőművészeti Főiskolára járó, 

vagy onnan már kikerült művészbarátokból állt össze, úgy mint Lakner László, Major János, 

Keserü Ilona, Szabó Ákos, Gyémánt László, Csernus Tibor, Maurer Dóra, akik viszont saját 

barátaikat hozták magukkal a különböző összejövetelekre. Ez a kör aztán tovább bővült 

fotóművészekkel, filmesekkel, zenészekkel és irodalmárokkal.
308

 

Végh László Ferenc körúti apró cselédszobája a hatvanas évek folyamán az underground 

közösségi élet egyik legfontosabb helyszínévé vált, ahol a változó összetételű, a kulturális 

ellenzékiség kohéziója által összefogott alkotói közönség egyben saját műveinek aktora is 

volt. A soiréekon pályakezdő költők, új irodalmi nyelvet kereső kísérletezők, a 

professzionalizmus ellenfelei és az improvizáció hívei olvasták fel egymásnak legújabb 

írásaikat. Legtöbbjük számára csak az útkeresés első fázisát jelentette az irodalom, és a 

továbbiakban más médiumok, a film, a fotográfia, a festészet vagy éppenséggel az 

antiművészeti jelenségek, a happening és a fluxus felé fordultak. A Dr. Végh archívumában 

fennmaradt hangfelvételeken többek között Tandori Dezső, Radnóti Sándor, Altorjay Gábor, 

Büky Géza, László András olvassa fel írásait, vitatkozik az irodalom és a képzőművészet 

kurrens kérdéseiről, vagy parodizálva tárja a többiek elé valamely irodalmi kiadó 

visszautasító levelét. A közönséget kereső fiatal alkotók és tájékozódni vágyó fiatal 

értelmiségiek köre folyamatosan bővült Végh László környezetében „Noha mi soha nem 

terjeszkedtünk. Tehát én nem terjesztettem magamat vagy a társaságot, hanem ez terjedt. És 

mindenki abszolút szabad volt, értsük meg. Mindössze akkor a legfőbb probléma a lakás volt. 

Hát az én kisszobám mindig nyitva volt – az volt a lakás. Bárki bármikor bejött, ott folytattuk, 

ahol éppen tartottam. És mivel meglehetős anyag van, zene, vers, próza, vagy képzőművészet, 

albumnézegetés volt. Aki bejött, az mindig kapott valamit. És ha neki volt valamije, akkor azt 

is elhozhatta. Aki jött, annak feltettem azt, amit fontosnak tartottam éppen, végighallgatta. 

Emlékszem, minimum 15 fő volt a kétszer kettes cselédszobában, Halász Misi a pianínó alatt 

feküdt. Kimondhatatlan volt, egymás nyakán... Weöres Sanyikát, a Le Journalt olvastam 
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 „…mivelhogy közönség nélkül éltünk akkoriban, és boldog voltam a legkisebb közönségtől is. Akkor 

[Gönczi] felhozta Kovásznait és társait, és nekik is eljátszottam az egészet. Ezek után Kovásznaival 

beszélgetésbe elegyedtünk, ott nálam, és Kovásznai elmondta, hogy drámái vannak és szeretné felolvasni 

valahol, hátha itt lehetne. Erre mondtam neki, hogy tekintettel arra, hogy gyülekezési tilalom van, nem tudom. 

De ő azt mondta, ők jönnének jónéhányan. Mondtam, Gyurkám, és ha balhé lesz, mi lesz? Mire ő azt mondta, ne 

félj semmit, én le vagyok fedezve. Itt Imre Katalin neve szerepelt, meg Komlós Jánosé. Mind a kétfelől van 

támogatása, tehát semmiféle baj nem lehet. Ebben maradtunk. És akkor megszerveztük azt a bizonyos első 

felolvasást. És hát összegyűltek nálam kb. 50-en, és Kovásznai felolvasta azt a bizonyos drámáját, ami megvan 

hangfelvételen is.  

Ettől kezdve híre ment, részben az oratóriumnak, részben az elektronikus zenének köszönhetően, amit szintén 

mutattam neki, és elég széles ismeretségi kör alakult ki. Ebbe beletartozik dr. Böszörményi Zoltán ideggyógyász 

professzor, dr. Levendel László, a tüdőgyógyász, Kurtág György, Cserna Andor, a Rózsavölgyi Zeneműbolt 

vezetője, Barta Lajos szobrászművész, Barta Éva, Maros Rudolf, Mészöly Miklós (Kovásznai a Mészölyék 

cselédszobájában, a Városmajor utca 8-ban lakott egy ideig), dr. Puskás Imre ideggyógyász.1958-tól ’60-61-ig 

ez a kör alakult ki.” Végh László életútinterjú, 2012.  
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akkor föl nekik, pontosabban adtam elő.”
309

 A budapesti lakáshiány, illetve a belső 

mobilitással összefüggő, vidékről Budapestre költöző fiatalok lakásproblémái jelentősen 

szűkítették a programszervezés lehetőségét, ezért csoportosan foglaltak el alkalomszerűen 

(napokra, akár egy hétre) magánlakásokat, a szülők távollétében. Faragó Klára szüleinek 

nagypolgári lakása a Semmelweis utcában az emlékezetes, 1964-es, egy hétig tartó 

szilveszteri házibuli helyszíne volt. Alternatív helyszíneket keresve és a kilencvenes évek 

foglalt házainak gyakorlatát megelőlegezve, időszakosan bontásra ítélt bérházakba is 

beköltöztek: Salzer Sándor váci utcai, kollektíve elfoglalt „romháza” számos esemény terepe 

volt, akárcsak Halmy Miklós padlása, vagy az óbudai, elhagyatott Schmidt-kastély.  

Miután a programszervezésnek a titkosszolgálatilag manipulált módja 1962-ben megszűnt, a 

József körúti cselédszobában rendezett soirée-k a rendszerellenes kulturális aktivitás 

fórumaivá váltak a hatóságok szemében. A soirée-k ugyanakkor analogikusak voltak 

egyszersmind két másik típusú Végh-féle rendezvénnyel, mely közül az egyik a szovjet 

ifjúsági szervezetre, a Komszomolra utaló, politikai szójátékkal jelölt Konczomol volt. A 

Koncz Csaba fotográfus nevéből képzett fogalom voltaképp születésnapi ünneplést, házibulit 

jelentett a szó hétköznapi értelmében
310

, amely azonban kiegészült egy sor performatív 

eseménnyel, a rendőrparódiától a kormányalakítást imitáló fikciós játékig. A másik típusú 

esemény, a Fóthiánum a Fóth Ernő festőművész műtermében rendezett társas összejövetel 

volt, amely a zenehallgatás, irodalmi felolvasás, beszélgetés formálisabb rítusai szerint 

bonyolódott, Végh László mediátori személyével a középpontban. Molnár Gál Péter-

Luzsnyánszky elfogulatlannak aligha mondható jelentéséből megismerhető a dr. Végh 

kronológiájában 1965. február 2-ára datált, második Fóthiánum eseménytörténete és a 

résztvevők névsora: 

„Február 2-án Tóth Ernő festő [helyesen: Fóth Ernő, K. E.] Munkácsy Mihály utcai 

műteremlakásában tartott a Muskátli espresso és vidéke úgynevezett »fóthiánumot«, amely 

rendszeresnek ígérkező irodalmi összejövetelek egyike. Ez volt a második »fóthiánum« s 

március elejére ígérték a harmadikat. 

Körülbelül negyvenen voltak jelen: Ventilla István filmrendező és felesége, Sükösd Mihály 

feleségestül, Halász Mihály filmrendezőhallgató, Szász István újságíró, Schiffer Ferenc, 

Lengyel Éva, Erőss László pszichológus, Balla László pszichológus, Johnny Preston álnéven 

szereplő ifjú, Lipták Gábor fizikus, Erőss (keresztnevét nem tudom) mérnök, aki Szabó István 

filmjeiben szokott szerepelni [Erőss Tamásról van szó, pl. Álmodozások kora, 1964. K. E.], 

Tóth Sándor és még sokan mások. 
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 A szerző interjúja Végh Lászlóval, kézirat, 2012. január 27. 
310

 „…Koncz Csaba barátunk még életében nem tartott születésnapot. Ezért elhatároztuk, hogy megünnepeljük – 

természetesen az elsőt. Evégből összegyűltünk, hogy Konczomolt adjunk. Az ünnepi tortát az egy szál égő 

gyertyával együtt Koncz megette. Majd bőséges Raki Rushi fogyasztás után fürdőzés, majd tűztánc és robbantás 

esete forgott fenn. A nagy tükör tüstént megvakult, és Lexi pulóverének egyik ujja leégett. Az ablakon dőlt ki a 

vörös füst. Diotima [polgári nevén Sántha Ilona, K. E.] a nyitott ablakban ült, és jól rálátott a szemben lévő 

épületből kukucskáló ávósokra; az volt ugyanis a rendőrség.” Végh László: Portré és flitterek, kézirat, 1990-es 

évek eleje. 
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A nagy ambícióval és műgonddal előkészített összejövetel irodalmi felolvasóest volt, melyen 

elnyomott, földalatti zsenik műveit mutatták be, Végh László és Balla László 

interpretálásában. Az egyes számok között magnószalagról konkrét zene, Stockhausen, afrikai 

néger népzene, Webern és Végh-szerzemények szerepeltek. Két költő mérhetetlenül rossz 

versei voltak műsoron és Halász Mihály ironikus-költői, felnőtteknek készült filozófiai 

gyermekmeséi, amelyek a Móra Ferenc Kiadónál ez évben meg is jelennek. 

Végh a széplelkűségben és az elnyomott zsenik istápolásában való kiélésen kívül bizonyos 

társadalmi-politikai jelentőséget is tulajdoníthat ezeknek a találkozóknak. Bevezetőinek és 

poentírozásainak egy részéből bizonyos politikai átértelmezés derül ki, és meggyőződésem, 

hogy a tehetséges gyermekmesék is csak azért kerülhettek bele az irodalmi est műsorába, mert 

a Móra lektora a mű egyik részét kihúzásra javasolta, tehát valamiféle ellenállást remélt 

kicsiholni felolvasásából.”
311

 

A magánlakások, műtermek, presszók és foglalt lakások mellett olykor egyéb, félhivatalos, 

sőt, hivatalos külső helyszínek is befogadták a Végh-féle zenei-képzőművészeti eseményeket, 

attól függően, hogy az adott intézmény valamely oktatója, alkalmazottja milyen mértékben 

volt elkötelezett a progresszív művészet iránt. A meghívások hátterében nyilván személyes 

ismeretségek is álltak. Végh László kronológiája szerint 1961-ben például egy sor előadást, 

bemutatót tartott olyan helyszíneken, mint a Rózsavölgyi Zeneműbolt (vezetője, Cserna 

Andor meghívására), a Piarista Gimnázium, az Építőművész Szövetség, a Képzőművészeti 

Főiskola
312

, vagy az Építészpince. A nagyobb kulturális intézmények közül a Magyar 

Televízióval is voltak kapcsolatai, így 1962-ben följegyzése szerint valamely saját 

szerzeménye volt műsoron, 1965-ben zenét komponált a televízió főrendezője, Mihályfi Imre 

fölkérésére, a Zeneakadémiáról pedig Ujfalussy József kölcsönzött tőle zenei felvételeket. 

Legfontosabb megbízatása azonban a Pécsi Művelődési Ház Németh Antal által rendezett 

Faust előadásának zenei összeállítása és megkomponálása volt, 1962-ben.
313

  

A releváns kulturális tapasztalat tehát nem a hivatalos intézményrendszerben, hanem rajta 

kívül, az egzisztenciálisan és kulturálisan marginalizálódott művészek, írók, teoretikusok 

körében volt megszerezhető és átélhető. A hatvanas évek elején Végh László szerepe a 

művészgenerációk közötti mediálás és tudásmegosztás, a modernizmus és az avantgárd 

közötti átjárás egyszemélyes, kvázi-intézményes fönntartásában teljesedett ki. Alternatív 

intézményi működése megkonstruálta azt a nyitott kulturális modellt, amelyre elsősorban a 

hivatalos kánon hegemóniájával szemben ellenérzést tanúsító új művészgenerációnak volt 

szüksége. Szerepe – az irodalomban nem egyszer vele együtt emlegetett Petrigalla Pállal 
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 Fonyódi Péter (szerk.): A rivaldafény árnyékában: III/III: a „vágatlan Luzsnyánszky-dosszié. Magyar a 

magyarért alapítvány, Budapest, 2005, 37. o. 
312

  „A főiskolára bejött Végh, mint röntgenorvos és eszelős, és magnón hozta az éppen akkori zenei anyagot, 

Stockhausent, Boulezt, satöbbi… Végvárit befűzte, aki akkor a művészettörténet tanárunk volt, és nála szoktak 

lenni az irodájában zeneestek. Nála valamilyen okból mindig Bachot kellett hallgatni, amiért én nem nagyon 

lelkesedtem.  Végh elintézte, hogy Végvárinál ezeket a zenéket játsszák, amiről nem mondanám, hogy sokkal 

élvezetesebb lett volna, mint Bach, de legalább ennek a tasiszta és úgymond eltávolodott képzőművészetnek 

megfelelő zenei jelenség volt. Persze ezek között is voltak különbségek…” – Székely Katalin interjúja Konkoly 

Gyulával, 2006. február 23-án. Ezúton is köszönöm Székely Katalinnak az interjúrészletet. 
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ellentétben – nem merült ki a puszta topografikus alapú együttműködésben, a kulturális 

befogadó tér megteremtésében. Dr. Végh olyan programmal rendelkezett, amely adaptálható 

volt a budapesti antistruktúrák dinamikus, vándorló közösségeire, és amelyet az információ 

megosztás tudatossága, a visszajelzés személyes igénye, valamint a kompetens befogadói 

közeg inspirációja egyenrangúan motivált.  

 

2.5. Interdiszciplinaritás 

Végh László kulturális aktivitása az interdiszciplinaritás fogalma köré szerveződött, amely 

művészgenerációkat kötött össze egymással, és párhuzamosan zajló művészeti jelenségeket 

tett láthatóvá egymás érvényességének kontextusában. A dr. Végh által kínált példa  

katalizátorként működtette a korai hatvanas évek minden művészeti ágban kompetens, 

ideáltipikus értelmiségi modelljét, aki elkötelezett a modern irodalmi értékek, a progresszív 

kortárs képzőművészet elmélete és gyakorlata, valamint a legtöbb lehetőséget hordozó új 

médium, a film iránt. Végh László maga zeneszerzői tevékenysége mellett képzőművészeti 

előadásokat tartott, jól ismerte a modernista irodalmat és az első bemutatók után propagátora 

volt a francia újhullám filmjeinek. Szűkebb
314

 és tágabb környezete ennek megfelelően a 

társművészetek különböző ágai iránt szimultán érzékenységet mutató fiatal alkotókból állt. 

Mivel a működésüket több irányú heterogenitás jellemzi, közös jellemzőként a kulturális 

kánonok hivatalos normáitól (a képzőművészetben a szocreáltól, a zenében a nemzeti 

klasszicizmustól) való elhatárolódásukat lehet kiemelni. Ezen belül viszont széles a spektrum 

a hagyományos médiumok „reformjára”, vagyis a festészet, irodalom, fotográfia nyelvének 

megújítására irányuló szándékoktól egészen a művészettagadás radikalizmusáig. A 

továbbiakban azokat a Végh László körében kezdeményezett alkotói folyamatokat, 

programokat és művészeti kezdeményezéseket szeretném példaszerűen bemutatni, amelyeket 

jellemzőnek tartok a korszak interdiszciplináris működésére nézve. Választásaimat 

meghatározza az a nézőpont, amely az interdiszciplinaritást (mint nem-hierarchikus szellemi 

attitűdöt) a hatvanas évek új avantgárdja szempontjából meghatározó kondíciónak tekinti.
315
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 A Végh László által összeállított névsor a következő: Kovásznai György, Koncz Csaba, Büky Géza, Juhász 

Sándor, Lisziák Elek, Kecskeméti Kálmán, Deák László, Balla László, Prutkay Péter, Haraszty István, Kenedi 

János, Balla Margit, Halász Mihály, András Ferenc, Lugosy Joel, Gyémánt László, Zaránd Gyula, Dárday Hugó, 

Pintér György (Georg), Kozák Gyula, Kiss Iván, Zalotay Elemér, Sárospataki István, Vajda Béla, Altorjay 

Gábor, Szentjóby Tamás, Radnóti Sándor, Viski Balás Csanád, Kemény György, Chatel Krisztina, Sikos Tomay 

Miklós, Apostol Pál, Neményi Ferenc, Petrigalla Pál, Szeredás András, Csutoros Sándor, Zboray Miklós, Donáth 

Péter, Königer Miklós, Tessényi István, Pecsenke, Schiffer Ferenc, Halmy Miklós, Fóth Ernő, Erőss László, 

Ferda Zsuzsa, Ortwein Éva, Kollár Mariann, Lengyel Éva, Keserü Ilona, Sánta Ilona. In: dr.Végh László: A mi 

undergroundunk és avantgárdunk az 1960-70-es években, kézirat, 1990. 
315

 Az avantgárd preferenciájú szemléletmód érvényesítésével kétségkívül háttérbe szorulnak Végh László 

környezetéből azok az alkotók, akik sosem kérdőjelezték meg a táblakép médiumának érvényességét, és 

közelebb álltak a hagyományosabb szemléletű Szürenon csoporthoz. Ilyen volt az 1969-ben spontán módon 

megalakult, amatőr művészekből álló No. 1 csoport, melynek tagjai: Lisziák Elek, Kecskeméti Kálmán, Deák 

László, Czeizel Magda, Visky Balázs Csanád és Orvos András voltak. (A művészet sokféle ágában, elsősorban a 

táblaképfestészet és az irodalom területén próbálkozó művészek ugyanakkor mindvégig a szakma perifériáján 

maradtak. Kopócsy Anna: Nagyvadak között. No.1 csoport 1969−1971, Új Művészet, 1999. május 20−22. 21 o.) 

1997-es, Ernst Múzeumban rendezett kiállításuk katalógusának bevezetőjében Kecskeméti Kálmán úgy 
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Az 1956 utáni magyarországi kultúra – legalábbis az 1966-os, művelődéspolitikai 

irányelveket megfogalmazó határozatig
316

 – a hivatalos és a nem hivatalos szférában egyaránt 

irodalmi dominanciájú volt.
317

 A kultúrpolitika számára a Lukács György által képviselt 

irodalomfókuszú hagyomány a filozófus ellentmondásos pozíciója ellenére is iránymutatónak 

számított. A hatvanas évek elején induló művészgeneráció szintén megtartotta az irodalom 

hagyományon alapuló primátusát, de a hivatalos intézményrendszeren (Írószövetségen, 

folyóiratokon) kívül működő csoportokat nem feltétlenül a professzionális irodalmi 

érvényesülés, hanem sokkal inkább a médium hozzáférhetősége, csekély eszközigénye, 

valamint a progresszív képzőművészet korlátozott nyilvánosságával szemben nagyobb 

publicitást elérő modernista irodalom inspirációja motiválta.
318

 Az irodalom a pályakezdő 

művészek médiumának számított, de már csak a cenzúra szelektáló hatása miatt sem 

következett belőle feltétlenül írói pálya: az írás az értelmiségi létmód, a „dologtalanok 

művészete” volt a munka alapú társadalomban, amelynek egyszerre volt identifikációs 

(kulturális ellenzékiség), közösségi és szellemi értéke.
319

 Ahogy Keserü Katalin Az ebéd 

happening derékig földbe ásott, gépelő underground költőjének (Szentjóby Tamás) 

metaforikus képéből levezette,
320

 a magyarországi új avantgárd alapvetően nyelvi eredetű 

volt, amelynek megvoltak az előzményei a hagyományos/modernista költészetben.  

Végh László igyekezett minél szélesebb nyilvánosságot biztosítani az általa támogatott fiatal 

tehetségeknek, így a modernizmus élő klasszikusai (Weöres Sándor, vagy Füst Milán) mellett 

fiatalok felolvasásait is hangszalagra vette, majd terjesztette a műveket és felolvasásokat 

szervezett számukra. Kortárs irodalmi művekkel kiegészített zenei bemutatóját 1961 

augusztusában Musica et Literatura Nova címmel hirdették meg Petrigalla Pál „szalonjában”, 

ahol tibeti zenei felvételek és Schönberg kompozícióinak lejátszását követően Juhász 

                                                                                                                                                                                     
fogalmaz, hogy miután Petrigalla Pál lakásán, egyik zenei bemutatójuk alkalmával megismerték Végh Lászlót, 

mindannyiukat elvarázsolta tudásával és személyiségével, így sokuk szellemi „vezéralakjává” vált. A No 1 

csoport 1970-ben rendezett kiállítását ő nyitotta meg. (VL/1970FC/01-42.) Kecskeméti Kálmán (szerk.): No 1. 

1969-1971, (kiállítási kat.) Ernst Múzeum, Budapest, 1997, 4. o. 
316

 A hivatalos álláspont szerint 1956 után a lappangó „dogmatikus” és „revizionista” szemléletmód követelt 

aránytalanul eltúlzott szerepet az irodalomnak. A megváltozott politikai feltételek azonban fölülírják az írók 

hagyományos „váteszi” szerepét, és az ideologikusságot teszik az első helyre. Ld. Az irodalom és a művészetek 

hivatása társadalmunkban. Társadalmi Szemle, 1966. 7-8. sz. 
317

 1966 után azonban az irodalmi kultúrát − a gazdaság szerkezetének átalakításával párhuzamosan − a technikai 

kultúra váltotta föl. Vö. Kalmár Melinda: Az optimalizálás kísérlete. In: Rainer M. János (szerk.): A „hatvanas 

évek” Magyarországon. Tanulmányok. 1956-os Intézet, Budapest, 2004, 184. o. 
318

 „Mi verseket írtunk egész nap, de ez nem jelenti azt, hogy a papír előtt ültünk, de szóval ezzel foglalkoztunk 

főleg, meg a versíráson kívül azzal a bezárt helyzettel, ami volt, és kerestük a kitörési pontokat. Tulajdonképp a 

Szép Ilonka volt az a hely, ahol éjjel kettőig-háromig ültünk, és mindenki elolvasta a másikét. De lényegében 

több volt ez, mint versírás, mert nem voltunk olyan elhivatottak, hogy most ilyen baromi jó verseket írunk, és 

költők leszünk, hanem nem nagyon volt más lehetőség, aztán mikor más lehetőségek adódtak, akkor mindenki 

más irányba próbálta csinálni…” A szerző interjúja Dárday Istvánnal, kézirat, 2011. 
319

 Az irodalom nemzetközi primátusa a korszak kultúrájában jól tükröződik Simone de Beauvoir önéletrajzi 

könyvében: „By releasing the pressure of reality upon our lives, fantasy convinced us that life itself had no hold 

upon us. We belonged to no place or country, no class, profession, or generation. Our truth lay elsewhere. It was 

inscribed upon the face of eternity, and the future would reveal it: we were writers. Any other verdict was the 

mere false illusion.” Simone de de Beauvoir: The Prime of Life. Transl. Peter Green, Penguin Books, 1966, 20. 

o. 
320

 Keserü Katalin: A nyelv flörtje a művészettel Magyarországon, Holmi, 1990. szeptember, II. évf. 9. sz. 1020-

1023. o., itt: 1020. o. 
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Sándor
321

 olvasott fel műveiből. Juhász Sándor, aki Kovásznai György barátja és később 

munkatársa volt a Pannónia Filmstúdióban, eredetileg festő szakon diplomázott a 

Képzőművészeti Főiskolán, a hatvanas években mégis elsősorban költőként vált ismertté az 

underground körökben. Áthallásos, „szürrealizáló” versei a fikciót keverték a Kádár-korszak 

köznapi valóságával. Az enigmatikus tartalmú Károly utca c. vers Végh László körének 

kultikus darabja volt, mely az oralitás mechanizmusai révén sokak fejében rögzült. 

Ugyanebben a sorozatban hangzottak el Végh másik pártfogoltjának, a konzervatív 

nyelvhasználattal és erkölcsiséggel radikálisan szembeforduló Büky Géza nonkonformista, a 

gátlásokat az automatikus írással feloldó kontrollálatlan szövegei, ún. Próféciái
322

. A 

meszkalin-kísérletekben tesztalanyként résztvevő Büky
323

 vélhetőleg tudatmódosult 

állapotban keletkezett, avantgárd szövegstruktúrákat idéző szövegei a generációs nyelvi 

ellenállás szubverzív üzenetével voltak tele. Az 1959-ben keletkezett Első Prófécia indulatos 

retorikája és éles fogalmazásmódja mögött a kortársak a politikai rendszer által nem tolerált 

csoportkohéziót és valamiféle szervezettséget, ellenállást konstruáló dinamizmust olvastak ki, 

még akkor is, ha a „MI” mögött nem állt valós társadalompolitikai tényező. A versek 

népszerűsége és a tartalmukkal való kollektív azonosulás a hatvanas évek életreform és proto-

hippi jelenségeinek a korai artikulálódását is jelezte, hasonlóan ahhoz a szerephez, amelyet 

Allen Ginsberg Üvöltése töltött be egy generáció életérzésének kifejezésében. Kozák Gyula 

visszaemlékezése szerint a Büky-próféciák morális megerősítésként hatottak, erősítették a 

csoportidentitást, és elviselhetővé tették számukra a korai Kádár-korszak légkörét: „Szájról 

szájra járt Büky Géza isten, próféta és zeneszerző verse. »Fossuk szemen az ijedteket / Az 

isten faszát rágó topis pisiseket / A kitenyésztett faszszopókat/ …./ Picsába el, aki fél!« Ez a 

trágár rigmus arról szólt (akkor és nekünk), hogy semmi közünk a létező valósághoz, 

teremtsük meg a saját világunkat, és ne törődjünk azzal a hazug, hamis másikkal. Számunkra 

a mi világunk volt a reális és a másik a virtuális. (…) Fölidéztem magamban Büky Isten 

kiáltványának utolsó sorát, s nem féltem”.
324
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 Juhász Sándor (1934-1993) a Képzőművészeti Főiskolán Kmetty János és Bán Béla osztályába járt. A 

művészeti műfajok közötti átlépéseket természetesnek tekintette, így az irodalom mellett kiállításokat is 

rendezett festményeiből, illetve zománcképeiből. 25 év képzőművészeti kihagyás után a nyolcvanas évektől 

ismét aktívvá vált, műveit a Műcsarnok 2001-ben mutatta be. Ld. Juhász Sándor festőművész kiállítása, (kiáll. 

kat.) Műcsarnok, 2001. december 13 – 2002. január 20. Posztumusz verseskötete Károly utca címmel 1933-ban 

jelent meg. Juhász Sándorról Kisfaludy András készített portréfilmet: Arcom folyó tükrén, 1992−1994, MTV 

Képzőművészeti Műsorok Stúdiója. 
322

 „Az eredeti háromrészes mű élvezhetetlen, terjengős és modoros. Az Első prófécia azonban iszonyú, 

szürreális és naprakészen aktuális. A hatvanas évek elején mindazok meghallgathatták magnóról, akik nálam 

megfordultak – és ezek nem kevesek! (…) Az utcán idézték sokak. Adott helyzetben, tehát a kora kádári 

megtorló és újra törleszkedő időkben mindez ijesztően aktuális volt.” Végh László: Büky Géza Próféciáiról, 

kézirat, 1990-es évek eleje. A Próféciák teljes szövege megtalálható a Végh László Archívumban. 
323

 Az illegális kábítószerek hozzáférhetősége a hatvanas évek első felében még nehézkes volt, és használatuk 

csak az évtized vége felé kezdett elterjedni Magyarországon. Meg kell említeni viszont a Böszörményi Zoltán 

idegorvos által vezetett meszkalin-kísérleteket, melyekbe több művészt is bevontak. A körből Büky Géza 

részvétele ismert, akire a szer rosszul hatott, és fölerősítette már meglévő betegségét. Végh László ezzel 

indokolta, hogy ő maga nem kívánt részt venni a kísérletekben. Böszörményi Zoltán (szerk.): Az Országos Ideg- 

és Elmegyógyintézet 100 éve. Országos Ideg- és Elmegyógyintézet, Budapest, 1968. 
324

 Kozák Gyula: 1963. In: Beszélő évek, 1957-1968. A Kádár-korszak története, I. rész. Stencil Kulturális 

Alapítvány, 2000, 315. o. 
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Altorjay Gábor számára Büky szövegeinek újszerűsége elsősorban nyelvi természetű volt: a 

Próféciák nem pusztán a hivatalos irodalom új propagandistáinak (mint az akkoriban fiatal 

kommunista költőnek  számító Dalos György) nyelvhasználatától való elhatárolódást, hanem 

a hagyományos nyelvi-esztétikai rendszertől való fokozatos eltávolodást is jelezték. Ez az 

eltávolodás több szakaszban ment végbe, és a tradicionális versírás gyakorlatával volt 

összefüggésben. Altorjay és Szentjóby a Végh Lászlóval való megismerkedést követően, 

1962-ben kezdett versírással foglalkozni, amelynek bizonyos közösségi jellege is volt, mivel 

szintén írással próbálkozó baráti körükben (Jankovics Miklós, Dárday István, Koncz 

Csaba
325

) rendszeresen fölolvasták egymásnak a szövegeket.
326

 Ezekben a korai években 

azonban mindannyiuk számára a modernista irodalom és a még élő modernista költők, írók 

képezték az orientációs pontokat: kapcsolatot kerestek és alakítottak ki Weöres Sándorral, 

Pilinszky Jánossal,
327

 Füst Milánnal,
328

 Hamvas Bélával valamint a klasszikus avantgárdot 

képviselő Kassák Lajossal
329

.  Weöres Sándor saját műveinél ugyan nagyobb szerepe volt 

szellemi irányultságukban a költő Mallarmé, Lao Ce, Henri Michaux  és más nemzetközi 

szerzők szövegeit tartalmazó fordításkötete. Weöers 1956-ban megjelent, A hallgatás tornya 

c. kötetét bevonták, és csak keveseknek, pl. Végh Lászlónak volt belőle példánya. 

A Weöres Sándor és Pilinszky János által képviselt modernista versírás hagyományával való 

szakításáról Szentjóby Tamás több alkalommal beszámolt: 1966 januárjában megírta 

Pilinszkynek ajánlott, korszakzáró versét, amivel egyrészt a jel és a jelentés közötti 

hagyományos viszonyt, másrészt a költő kanonikus társadalmi státuszát is megkérdőjelezte. A 

„polgári irodalommal” való szakításnak azonban voltak bizonyos előzményei, amelyek egy 

irodalmi kísérleti formáció megalakulásával estek egybe. 1964-ben Altorjay Gábor, László 

András, Szentjóby Tamás
330

 és Tárkányi Géza részvételével és a modernista praxisok 
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 „[Weöres] írt nekem egy levelet, Bécsből küldtem el a verseimet. Itt Magyarországon nem ismertem. Bécsből 

elküldtem neki a verseimet, és egy fantasztikus levelet írt nekem. És nagyon tetszettek neki a verseim. 

Egyébként a versekkel nagy sikerem Magyarországon egyáltalán nem volt. Még így baráti körben sem nagyon 

volt, mert ott sokan voltak költők. Akkoriban a Dárday is költő volt, a Szentjóby is verseket írt. Azt hiszem, 

Altorjay is verseket írt.” Szilágyi Sándor interjúja Koncz Csabával, 2005. 
326

  „Én költőkkel találkoztam össze és ott valójában alig volt valaki, aki nem írni akart. Ott a Jankovics író akart 

lenni, a Tamás írta a verseit, én írtam verset, a Dárday mindennap írt legalább egy verset, (…) Sárospataki 

drámákat írt és a Büky Géza írta a verseit.” Altorjay Gábor a Beke-Szőke-Molnár interjúban, 2007. 
327

 Pilinszky – Weöres Sándorhoz hasonlóan – nagyon sokra tartotta Szentjóby költői tehetségét, 

megismerkedésük kevéssé konvencionális epizódját pedig sok alkalommal elmesélte. 

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pilinszky00989/pilinszky01006/pilinszky01006.html Utolsó 

letöltés: 2015. augusztus 29. 
328

 Füst Milán szeretetteljesen „az olasz fiú”-ként emlegette Altorjay Gábort, aki disszidálása előtt közvetlenül 

még meglátogatta az írót, Weöres Sándor pedig Tűzkút című kötetét dedikálta a fiatal költőnek 1967-ben. De 

Weöres Szentjóby Tamást is sokra tartotta, a mellett, hogy 1970-ben neki (is) adta a Kossuth díjából alapított 

Pásztor Béla-díjat, 1967-ben, az Új írás hasábjain az egyik legtehetségesebb fiatal költőnek nevezte. Az idősebb 

generáció egyébként is szolidáris volt a fiatalokkal, például Kurtág György is támogatta Kossuth díjából Halász 

Péter színházát.  
329

 Kassák Lajost a Kezdet című (az újvidéki Új Symposion mintájára megálmodott) irodalmi lapjuk tervével 

keresték föl, támogatásában bízva, de Kassáknak ekkor már nem volt erre lehetősége. Ld. Tábor Ádám, i.m. 

1991, illetve Tolnai Ottó: Útinapló, folytatásokban. Híd 1967/6. 
330

 Szentjóby költészetéről ld: Itt fű terem. Marno János és Antal István beszélgetése Szentjóby Tamás 

költészetéről és még sok minden másról. Holmi, 1990. szeptember, II. évf. 9. sz. 1024−1036. o. 

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pilinszky00989/pilinszky01006/pilinszky01006.html
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tagadásának alapjain létrejött a Buta Költők Köre (BKK).
331

 Ekkorra vált számukra 

egyértelművé, hogy a progresszív, ám hagyományos líra folytathatatlanná vált az adott 

kulturális keretek között, és hogy a „buta vers”, vagyis az antivers „az egyetlen adekvát 

irodalom a szituációhoz.”
332

 Ugyanez a jelenség, a későmodern illetve az avantgárd közötti 

paradigmaváltás a kanonizált szerzők esetében is lezajlott a hatvanas évek első felében. 

Ahogy Deréky Pál fogalmazott, „…az 1930 körül bekövetkezett avantgárd-másodmodernség 

paradigmaváltás mellett minden bizonnyal be lehetne iktatni egy másodmodernség-

neoavantgárd paradigmaváltást a hatvanas évek elején.”
333

 

A Buta Költők Körében folytatott kollektív versírás improvizációs technikákon alapult. 

László András, akit gyerekkorától kezdve különleges viszony fűzött az irodalomhoz, már 

1963-ban improvizatív versírással foglalkozott, és a Végh Lászlóval folytatott korabeli 

beszélgetésének hangfelvétele szerint kialakult nézetei voltak a tudat felszabadítására irányuló 

verselésről: „A verbális gátlás a legnagyobb az emberben. A zenében kicsit más az iránya a 

dolgoknak. És a festészetben is. Ott inkább az elfogadás, a dolgok elfogadása avatja 

műalkotássá. (…) Itt komplementaritásról van szó. Arról, hogy minden részletre való 

dekoncentrációnak kell lennie, ami spontán hozza a teljességre való koncentrálást.”
334

 A 

versírás mechanizmusa az adott, társadalmi valósághoz kapcsolódó téma (pl. űrhajózás, NDK) 

kijelölésével indult, majd az egyénileg megírt szövegek felolvasásával végződött. Altorjay 

Gábor publikált versei,
335

 illetve az archívumában megtalálható kéziratok szerint az avantgárd 

irodalom
336

 bizonyos jellemzői – mint az eltávolodás a klasszikus költői szerepektől, a 

nyelvváltozatok és beszédmódok keverése, a rontott, köznapi nyelv használata – már 

megjelennek ezekben a szövegekben. A Buta Költők Köre a happeninget nyelvi eszközökkel 

előkészítő művészettörténeti jelenségként is értelmezhető, amennyiben eltávolodást jelentett a 

Végh László által közvetített modernista magasművészettől, és az 1945 utáni kultúrában 

addig ismeretlen művészetellenes magatartást vezetett be
337

, amelyet Altorjay 1967-es 

emigrálását követően Szentjóby Tamás képviselt
338

 a magyarországi új avantgárdban. 

                                                           
331

 A BKK-versek skálája a csasztuskák álnaiv paródiájától a demagóg hurráoptimizmus kifordításán át a Kádár-

korszak kispolgárának sablonos vágyait közhelyekkel illusztráló technikájáig terjed. Ld. Dékei Krisztina: A 

magyar irodalom és képzőművészet néhány kapcsolódási pontja (1965-1974). In: Kékesi Zoltán – Peternák 

Miklós: Kép – írás – művészet. Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar képzőművészet és irodalom 

kapcsolatáról, Ráció Kiadó, Budapest, 2006, 44-68., itt: 50. o.  
332

 Altorjay Gábor szóbeli közlése. 
333

 Deréky Pál: A magyar neoavantgárd irodalom. Jelentéstelenítés, szabadság, levegő (lélegzet). In: Né/ma? 

Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, szerk. Deréky Pál és Müllner András, Ráció Kiadó, Budapest, 

2004, 14. o. 
334

 László András Végh Lászlónak a vers improvizációról. VL/1963R/02 
335

 A magyar neoavantgard első generációja, 1965−72., 1998, 102−103. o. 
336

 Az irodalomtörténet Tandori Dezső hatvanas évek végén megjelenő köteteihez (Töredék Hamletnek, Egy 

talált tárgy megtisztítása) köti az új avantgárd versstruktúrájának visszavonhatatlan megváltozását, amely már 

nem pusztán egyéni jelenségként értékelhető. Vö. Bányai János: Diszkontinuitás és versbeszéd, in: Né/ma?, 

2004, 66. o. 
337

„ … Szóval ennek az egész társaságnak – és talán itt van a Muskátlival az ellentét – egy kicsit művészettagadó 

beállítottsága volt, tehát az, hogy művész, azt egyszerűen kiröhögtük. Szóval, hogy mi az, hogy művész – azok 

hülyék.” – fogalmazta meg akkori magatartásukat Dárday István, 2011. 
338

 „mindenesetre tévedés lenne azt hinni hogy költő vagyok vagy micsoda, erről szó sincs ez nem mese, ez tény, 

mindaz ami velem ilyen vonalon történik véletlen, nem vagyok költő és nem is leszek az, megjegyzem, de nem 

jegyzem meg, szóval, tévedés, ne írok, legalábbis nem írok, hiába kisapám, szóval, sajnos névvel látják el az 
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1964−65 körül azonban a film fölváltotta az irodalom addigi primátusát, és a legvonzóbb, 

komplex audiovizuális lehetőségeket nyújtó médiumot jelentette a fiatal generáció számára. A 

Szentjóbyékkal addig szorosan együttműködő és szintén irodalommal foglalkozó Dárday 

István ekkor már Szalay Györgyivel alkotott szerzőpárost.
339

 A francia újhullám 

magyarországi bemutatóinak inspiráló élménye az addig írással kísérletező fiatal szerzőket 

csoportosan terelte a film irányába, és a hatvanas évek közepén a későbbi új avantgárd több 

tagja − Altorjay, Szentjóby, Erdély Miklós, Koncz Csaba
340

 – legalább egy alkalommal 

megpróbált bekerülni a Filmművészeti Főiskolára.
341

 Közülük azonban csak a fotográfus 

Koncz Csaba jutott el a felvételi folyamat utolsó fázisába, és készíthetett vizsgafilmet. Ami 

Végh Lászlót illeti, neki már a hatvanas évek legelejétől eleven kapcsolatai voltak 

professzionális filmkészítőkkel: kronológiája szerint 1961-től volt ismeretségben a korszak 

talán legtehetségesebb operatőrével, Tóth Jánossal.
342

 A fiatalok közül Ventilla Istvánnal és 

Kovásznai Györggyel volt szorosabb baráti és szerzői viszonyban, és több filmjükhöz 

komponált elektronikus háttérzenét. Ventilla István vizsgafilmjét
343

 1963. január 17-én 

mutatták be a Filmművészeti Főiskolán, ekkortól egyre gyakrabban jelenik meg a neve a 

dokumentumokban, különösen, hogy márciusban forgatott új filmjéhez is dr. Végh állította 

össze a zenét. (Végh László a későbbiekben is kapott megbízásokat alkalmazott filmzene 

készítésére: Kovásznai György több filmjéhez (A gondolat, 1966, A napló, 1966, 

Rügyfakadás, 1971) is ő komponált zenét.) Ventilla és Tóth János is forgatott közösen 

                                                                                                                                                                                     
egész csürhét, persze nem mondom, van költő, rilke, hölderlin, vöres, meg mit tudom én, de hát ez más tészta, és 

igen te is költő vagy, ha szabad magam kifejezni, irigyellek is ezért egy cseppet, pompás pozíció, én nem vagyok 

az, én egy megzavart kis hülye vagyok, ez a pontos kifejezés, semmi szabadkozás, ez a tiszta beszéd, ahogy 

jevgenyíj megkívánja tőlünk, szóval, ki vagyok, egy glu glu” – Szentjóby Tamás levele Ladik Katalinnak, 1968. 

március 25-én. In: Ladik Katalin: Élhetek az arcodon? – regényes élettörténet. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 

2007, 85. o. 
339

 Dárday 1964-ben már fotózással foglalkozott: „1964-ben Petrigallánál rendeztünk egy fotókiállítást közösen 

Ventilla Istvánnal. Úgy emlékszem, hogy Ventilla párizsi képeket állított ki. Akkor kezdtem egyáltalán a 

fényképezéssel foglalkozni. Annyira szűkös kulturális lehetőségek voltak abban az időben, hogy annak a körnek 

a számára ez nagyon sokat jelentett.” In: Törvénytelen muskátli I-III. Képek a hatvanas évekből. 1995. Rendező, 

forgatókönyvíró: Kisfaludy András 
340

 „Koncz Csaba, mérnök. A Muskátli-kör alapítója. Alacsony, fürge, társaság-szervező, jól kommunikáló, igen 

tájékozott, főleg a művészeti ágakban, és személyi kérdésekben. Igazmondó, egyszerű, egyenes. Kivételes 

tudású filmográfus. Az autóstop első művelője művészi fokon. Felejthetetlen jelenet: ülünk a Muskátliban. Arra 

jön egy autó (akkor még volt autóforgalom a Váci utcában), Koncz felugrik, kirohan és integet. »Megyek 

Földvárra« – veti oda, »nyolckor kezdődik a film«. Koncznak minden autó megállt. Számtalanszor »fogott« 

másoknak autóstopot.” Végh László: Koncz Csabáról, kézirat, 1990-es évek. 
341

 Akkoriban mindenki a Herskó János filmrendező osztályába szeretett volna bekerülni, néhányuknak sikerült 

is: „Én nem azért hagytam el az országot, mert a szocializmussal bajom volt, hanem a hazug 

kompromisszumokból lett elegem. Egy példát mondok: az egy néhány éves harc volt, hogy fel tudjam venni a 

főiskolára a Dárday Hugót. Már mindenkit felvettem, aki a Muskátli galeribe tartozott. A Muskátli egy presszó 

volt a Váci utcában. Oda jártak az összes X-es és dupla X-es fiúk. Volt egy Víg [sic!] nevű röntgenorvos, aki 

őket kulturálisan összefogta. Ezeknek a nyolcvan százalékát felvettem, mint a Pintér Georgot, a Halász Misit, a 

Szomjast, a Grünwalskyt, és másokat. Az egyetlen, akit nem vehettem fel, az a Dárday Hugó volt.” Később 

végül Dárday is a Herskó osztályában végzett. Ld. Mitrovits Miklós: „Nem akartam rossz kompromisszumot 

kötni.” Beszélgetés Herskó Jánossal. Filmvilág, 2011/12. 7−9. o. 
342

 Tóth János többek között Huszárik Zoltán Elégia című filmjének volt az operatőre, amely nagy hatással volt a 

Balázs Béla Stúdió experimentális alkotóira, elsősorban Bódy Gáborra. 
343

 Ventilla István 1963-as Strand című, BBS-ben készült filmje az 1961̶64 közötti kísérleti filmek ún. „lírai 

dokumentumfilmjei” közé tartozik, vö. Peternák Miklós (szerk.): F.I.L.M. A magyar avant-garde film története 

és dokumentumai. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991, 24. o. A filmhez Végh László komponált 

elektronikus zenét. 
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filmeket: a BBS-ben készült, 1965-ös, Testamentum című, kísérleti filmes elemeket 

tartalmazó mű operatőre szintén Tóth, zeneszerzője pedig Végh barátja, Vujicsics Tihamér 

volt. Az évek során Végh László filmes kapcsolatrendszere tovább bővült Neményi Ferenc, 

Pecsenke, Pintér György, Lugossy István megismerésével, de kronológiájából kitűnik, hogy 

az akkori filmfőiskolások jelentős részével kapcsolatban állt. Ezek a barátságok nyilvánvalóan 

hozzásegítették a filmmel kapcsolatos információkhoz, és a magyarországi kultúrába 

fokozatosan beszivárgó nyugati avantgárd/experimentális filmalkotások megismeréséhez.  

„A budapesti filmélet fantasztikus volt. Kitűnő mozik működtek: a Híradó, az Otthon, a 

Bányász (két teremmel!), a József Attila, a Corvin stb. Nyáron délelőtt ifjúsági matinék: Az 

ezerarcú hős, A csend világa, Riadó a hegyekben, Négyszáz csapás. A Filmmúzeumból 

kísérleti mozi lett, s kísérleti jellegére való tekintettel bemutathatta Alain Resnais filmjét, a 

Szerelmem, Hirosimát. Mindenki rohant a kísérleti filmszínházba, s a film vad vitákat 

kavart.”
344

 Végh László följegyzései szerint a kísérleti filmek egyre nagyobb teret nyertek: 

1963. március 17-én kísérleti filmeket vetítettek az Egyetemi Színpadon, 1964 januárjában 

pedig az alábbi program szerint zajlott a francia filmhét: január 12-én Astruc: Karmazsin 

függöny, 13-án Chabrol: A szép Serge, 14-én Az oroszlán jegyében, 15-én Godard: 

Kifulladásig (utána együtt Ventilla, Juhász, Koncz, Bodrogi, Tandori), 16-án pedig Truffaut: 

Jules és Jim.
345

 A memoárok visszatérő, emlékezetes eseménye az Amerika egy francia 

szemével című film vetítése a margitszigeti Szabadtéri Színpadon, amely voltaképp a Végh 

László által kezdeményezett, köztéren bonyolított extrém megnyilvánulásokkal kísért 

kollektív filmnézést jelentett. „Állandóan filmeket néztünk. Mindenhova be tudtunk menni, 

olyan helyre is, ahol a filmeket vették át. Emlékszem a Tavaly Marienbadbanra Alain 

Resnais-től. Fél órával előbb odamentem, és besurrantam abba a terembe, ahol csak 

meghívottak lehettek. Elbújtam a függöny mögött, és amikor elkezdték a filmet, előjöttem. 

Akkoriban ez a film életem egyik legnagyobb élménye volt! Kijöttem, és sugároztam az 

örömtől: ez igen, ezért érdemes élni, hogy az embernek ilyen élményben legyen része, mint ez 

a film! (…) A Műszaki Egyetemen volt egy filmklub, oda is jártunk – három filmklubba 

jártunk egyszerre −, az összes nagy klasszikust láttuk akkoriban. De nem is annyira a 

klasszikusok, hanem inkább a franciák meg a lengyelek voltak rám nagy hatással. Végül is a 

képzőművészet és a film hatására kezdtem el fotózni.”
346

  

Koncz Csaba, aki a Műszaki Egyetem hallgatójaként járt a filmklubba, a Balázs Béla Stúdió 

Filmnyelvi Sorozatának absztrakt filmes kísérleteit egy évtizeddel megelőlegezve készítette el 

kísérleti filmjét (Horizontális és vertikális mozgások szintézise) mint felvételi vizsgafilmet 

1964-ben, a Filmművészeti Főiskolára. „Ezerkétszázan jelentkeztünk, ötvenen jutottunk be a 

döntőbe, és egy év után huszonöt embert vettek föl. Engem persze nem. Ez alatt az egy év 

alatt forgatókönyvet írtunk, fotóztunk, és mindenki csinált egy öt-hat perces kisfilmet a 

főiskola gépén meg anyagán. Én a horizontális és a vertikális mozgásokat körmozgássá 
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 Kecskeméti Kálmán: 1960. In: Beszélő évek, 1957-1968. A Kádár-korszak története, I. rész. Stencil 

Kulturális Alapítvány, 2000, 166. o. 
345

 A Fiatal Művészek Klubjának 1964-es programjából: márciusban Ingmar Bergman, májusban Fellini és 

Resnais, júniusban Louis Malle filmjeit vetítették. FMK programfüzet, VL/1964DE/04-21. 
346

 Koncz Csaba, A „hatvanas évek” emlékezete…, 2004, 104. o. 
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szintetizáltam, egy régi nyomdagépről egész közeli, öt-tíz centis felvételeket csináltam. Egy 

mozgó képzőművészeti alkotás volt. Úgy rúgtak ki, hogy a lábam se érte a földet. Amikor 

levetítették a filmet, Keleti Márton megkérdezte: »Koncz elvtárs, ez meg mi volt?« Próbáltam 

neki elmagyarázni, de Keleti »elvtársnak« magyarázhatott az ember bármit, neki nem tetszett. 

Akkoriban még a szocialista realizmus dühöngött Magyarországon, és az én filmem végül is 

absztrakt film volt, Ligeti-zenével. Végh Laci vágta össze hozzá a zenét. Végh László nagyon 

fontos figura volt a hatvanas években Budapesten.”
347

 Dr. Végh nem csak Ligeti György 

Magyarországon akkor hozzáférhetetlen zenéjét alkalmazta Koncz Csaba filmjéhez, hanem a 

bizottság előtt fölolvasott, a filmhez tartozó kétoldalas interpretációt is tőle származik. A 

szövegben ideologikus retorikai trükközéssel igyekezett kibékíteni a gép-ember disszonanciát 

a hivatalos fülekben és alátámasztani az absztrakció nyelvének érvényességét, 

eredménytelenül, mivel a film semmiképp nem egyezett a narratív film által képviselt 

hivatalos kánonnal.   

Sikertelen főiskolai felvételijét követően Koncz Csaba egy kölcsönkapott fényképezőgéppel a 

látványt minimalizáló, fekete-fehér absztrakt felvételek készítésébe fogott
348

, amelyek 

radikálisan kijelölték a képzőművészeti fotóhasználat avantgárd lehetőségeit.
349

 A hatvanas 

évek első felében Koncz legközelebbi fotós barátai, a szintén a Muskátli körébe tartozó 

Lőrinczy György és Nagy Zoltán
350

 sem távolodott el ekkora léptékben a realitástól, a teljesen 

absztrakt képi valóság megteremtése érdekében.
 351

 Koncz „legjobb képei egyensúlyoznak a 

konkrét tárgy és a jelszerű képződmény léte között, bár első ránézésre kalligrafikus 

tusrajzoknak is tűnhetnek”.
352

 A konkrét valóságelemeket (rozsdás szögek, vasdarabok) 

absztrakt formaként kezelő művekből – melyeket Szilágyi Sándor az op-arttal hozott 

összefüggésbe – rendezett első kiállítását (a szobrász Csutoros Sándor függesztett tárgyaival), 

1964. május 2-31. között rendezte meg, Petrigalla Pál lakásán.  

Három évvel későbbi, 1967-es kiállítása az Eötvös Klubban viszont már a fotográfia és a 

akcionizmus közös eseményévé vált. Szentjóby Tamás Nagyítás című, éjféli megnyitóra 
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 Koncz Csaba, u. o. 
348

 Ezeket a képeket kritikusi és támogatói értelemben egyedül Perneczky Géza ismerte el, aki nagyíttatta és meg 

is vásárolta némelyiküket.  
349

 „Koncz Csaba, Lőrinczy György és Nagy Zoltán fellépése (és különösen Koncz meghökkentően puritán 

tárgyi költészete, valamint egész fotós magatartása) új hullám kezdetét jelentette a magyar fotóművészeten 

belül” – Beke László: Fotó/Művészet, in: Médium/elmélet. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia 

Budapest, 1997, 54. o. 
350

 „Ebben az időben ismertem meg Koncz Csabát és Lőrinczy Györgyöt. Ha nem tévedek, Rozgonyi Ivánon és a 

Fényképművészeti Tájékoztatón keresztül, amelyben Perneczky Géza is közölte a fotóról írt munkáit. Konczcal 

és Lőrinczyvel az kötött össze, hogy mindhárman nevetségesnek, giccsesnek tartottuk a szocreál hamis, hatásos 

ellenfényben fürdő retorikáját, pátoszát, és valami egyszerűt, őszintét, elementárisat, egy új kiindulópontot 

kerestünk a fotóban. Kerestük egyéni utunk, kalandozásunk kiindulópontját.” „Intenzív boldogságérzet”. 

Beszélgetés Nagy Zoltánnal. Fotóművészet, 2005/3-4. (XLVIII. évf., 3-4. sz.) 

http://fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=300. Utolsó letöltés: 

2014. január 20. 
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 Hármójuk közös kiállítása 1965-ben az Építők Műszaki Klubjában a magyar avantgárd fotóművészet 

legfontosabb eseménye volt. Szerepüket a fotográfia nyelvének megújításában részletesen elemzi Szilágyi 

Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984 c. kötetében, Fotókultúra – Ú.M.K., 

Budapest, 2007, 24−78. o. 
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 Kincses Károly: Még egy kicsi a Muskátli disszidensekről. Fotóművészet, 2012/2, 100. o. 
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tervezett akciója során fekete kartondobozokat varrt össze, pontosabban belevarrta magát a 

nagyméretű, fényképezőgépet formázó doboz belsejébe, és miután lyukat vágott az egyik 

oldalára, fotóobjektívet jelképező üvegeket tolt ki rajta.
353

 A fotográfia akcióként való 

felfogásmódja, illetve az egymással dialektikus viszonyban lévő médiumok értelmezése 

továbblépést jelentett az évtized első felének monomediális látásmódjához képest: a hatvanas 

évek közepének (Dick Higgins által 1966-ban (újra) bevezetett
354

) intermédia fogalmára épült.  

A hatvanas évek közepétől a diszciplínák párhuzamossága, átjárhatósága mellett a médiumok 

kölcsönösségére való törekvés jelent meg az alkotói gondolkodásban, az interdiszciplinaritás 

igénye azonban mindvégig érvényes maradt. 
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 Az akció leírása Féjja Sándor „Egy kiállítás képei” c. kritikájában szerepel, Fotó c. szaklap, 1967, 354. o.  
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 Dick Higgins (1966): On intermedia. In: Wolf Vostell (ed.): Dé-coll/age (décollage) * 6, Typos Verlag, 

Frankfurt, Something Else Press, New York, July 1967. 
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3. Esettanulmány: a Muskátli-kör 

Kisfaludy András Törvénytelen Muskátli (1995)
355

 című háromrészes dokumentumfilmje a 

hatvanas évek-kutatás egyik legtöbbet hivatkozott forrásának számít. A film a Muskátli 

presszóban rendszeresen megforduló, pályájuk elején álló fiatal alkotókat – Végh László 

központi alakjával − összeszokott, koherens társaságként, egyszersmind azon a 

dekontextualizáló módon mutatja be, amely a Muskátlisokat erősebb csoportidentitással 

ruházza föl minden más kortársi asztaltársaságnál. Nyomában a hatvanas évek 

fotóművészetével foglalkozó szerzők „Muskátlis disszidensekről”
356

, kezdtek beszélni, 

amelyet filmes referenciák is alátámasztottak, mint például András Ferenc 1985-ös, „A nagy 

generáció” című filmjének az a jelenete, amikor az egyik szereplő a Muskátli-kör New 

Yorkban élő disszidens művészeire, köztük Koncz Csabára tesz utalást. A Muskátli-presszó 

törzsközönsége valóban leginkább fiatal filmesekből és fotográfusokból került ki, akiknek egy 

része a hatvanas évektől kezdődően a magyarországi mozgókép megújítására törekedett, más 

résztvevők viszont a képzőművészet, vagy az irodalom interdiszciplináris felfogásmódját 

érvényesítették a körben.
 357

 

A Muskátli-presszó változó összetételű közönségének bemutatása során elsődlegesen azoknak 

a résztvevőknek a tevékenységére koncentrálok, akik dr. Végh szűkebb környezetéhez 

tartoztak (mint Koncz Csaba és Lisziák Elek, vagy gender-szempontokat is érvényesítve, az 

eddig mellőzött női szereplők), és akiknek az akkori működése megfeleltethető Michel de 

Certeau (a „gyengék találékonyságából” táplálkozó) „hétköznapi kreativitás” fogalmának. 

Nem célom tehát valamennyi résztvevő pozíciójának és szerepének a láthatóvá tétele, hanem 

azok a jellegzetes cselekvési módozatok érdekelnek, amelyek relevánssá teszik a társaság 

működését a hatvanas évek egyéni és kollektív, az évtizedet meghatározó praxisai 

szempontjából. 

A budapesti Váci utca 11-ben üzemelő Muskátli eszpresszót Koncz Csaba és egykori soproni 

iskolatársa, Perlaky Árpád „fedezte föl” a későbbi, egyre bővülő társaság számára 1958-as 

Budapestre való költözésük után. Perlaky, becenevén „Krisztus”
358

 a popkultúra 

                                                           
355

 Törvénytelen muskátli I-III. Képek a hatvanas évekből. 1995. Rendező, forgatókönyvíró: Kisfaludy András, 

operatőr: Csukás István. A filmben megszólal: Végh László, Dárday István, Sipos István, Lugossy István, Ferda 

Zsuzsa, Kenedi János, Ungváry Rudolf, Lisziák Elek, Benke László, Deák László, Szász István, Gyémánt 

László, Hencze Tamás, Kecskeméti Kálmán, Koncz Csaba, Mihalovics György, dr. Perlaky Árpád, Szentjóby 

Tamás, Ventilla István. Részletek a II. rész szövegkönyvéből Budapest Főváros Levéltárának honlapján: 

http://bfl.archivportal.hu/id-501-torvenytelen_muskatli_kepek_hatvanas.html, illetve a Budapesti Negyed 10 

(2002/1-2.) számában. 
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 Kincses Károly, i.m., 2012, 96 ̶ 101. o. 
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 Kétségkívül nehéz meghatározni a Muskátliba járók pontos körét, illetve névsorát, mivel az elbeszélésekből 

egymással érintkező csoportok képe rajzolódik ki.  
358

 „Melléknevét jellegzetes körszakálláról nyerte. Krisztusnak volt egy óriási előnye: önálló lakása volt! S ez 

még nekem sem állott rendelkezésre. A kis lakás az Attila úton, a Dunára néző, kis erkéllyel. Itt éjjel-nappal szól 

a tánczene. Ezért a szomszédok lefizetve.  

Krisztus szülei vidéki orvosok. Mamája minden hét végén jön. Ekkorra tehát rendnek kell lennie: szombaton 

takarítás. A héten egyéb megkötöttség nincs. A műsor: hétfőn Zsike, kedden Mona Lisa, szerdán Terike, 

csütörtökön kultúrélet: pl. Juhász Sanyi műveket olvas fel, sokak jelenlétében. A magnók folyamatosan mennek. 

Számosan jönnek átírni számokat, minden időben. Krisztus orvosnak készült. A Muskátlival kapcsolatban ki 

http://bfl.archivportal.hu/id-501-torvenytelen_muskatli_kepek_hatvanas.html
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terjesztőjeként a kortárs tánczene szolgáltatója volt, mely tevékenységhez a korszakban 

egyedülálló infrastruktúrával: lakással és magnóval is rendelkezett. A néhány fős baráti 

társaság fokozatosan bővült a hozzájuk csapódó érdeklődő fiatalokkal. Végh László 

Kovásznai György meghívására ment el először a Muskátliba 1960 körül, majd hamarosan a 

társaság centrumába került. „A Muskátli nem volt formális szervezet. Csak a magatartás, az 

irányultság volt állandó. Ám szüntelenül létezett egy aktivista mag: maximálisan 10 fő. 

Körülöttük az alkalmilag rokonszenvezők, kb. 50 fő. És a hallgatólagosan egyetértők külső 

köre, kb. 100 fő. Közös szellemi nevező: a tiltott nyugati művészet megismerése, ahogy csak 

lehet.”
359

 A Muskátliban zajló spontán kulturális aktivitás a hatvanas évek ifjúsági 

szubkultúrájának nyugati párhuzamaként értelmezhető életreform-jelenségekkel járt együtt, 

mellyel szemben a hatóságok intoleránsnak mutatkoztak. Végh László kizárása a 

titkosszolgálati hálózatból szoros összefüggésben áll a Muskátli mint ifjúsági és értelmiségi 

közösségi fórum rendőrségi kriminalizálásával. A presszóhoz kapcsolódó művészcsoport 

történetének elemzése így elsősorban a hivatalos kánonon kívül álló életforma-modellek 

gyakorlata, a szubkultúra különböző közösségi, normaszegő megnyilvánulásai és a 

szabadságkeretek tágítására irányuló lázadói attitűdök vizsgálatára kínál lehetőséget. 

 

3.1. Ifjúsági szubkultúra, huliganizmus, galeri 

Ventilla István 1962-es, A komp
360

 című vizsgafilmjében egy csapat hátizsákos fiatalember
361

  

bandukol látszólag céltalanul a fák között, majd a vízparti homokban. A kamera egy ideig 

kizárólag a lelassuló mozgásukra koncentrál és egész alakok helyett a meztelen lábak, 

széttaposott cipők, még vasalt nadrágok látványával érzékelteti a tánclépésben bukdácsoló 

fiatalok fáradtságát. A vándorlás végtelenített érzésében nem határozható meg pontosan, 

honnan jönnek, a komp érkezésének hírére azonban őrült versenyfutás veszi kezdetét, és a 

falusi harangzúgásban olaszul halandzsáló és gesztikuláló csoport a feltartóztathatatlan 

energia, a fiatalság irracionális dinamikájának metaforájává válik. Ennek a minimális 

narratívára épülő kisfilmnek a hátterében Godard 1959-es kultuszfilmje, a Kifulladásig vad 

snittjei ugrálnak, de a filmes eszközök konvencióival való szakítás párhuzama mellett a 

hatvanas évek ifjúsági szubkultúrájának a mámoros életérzése elsöprően tör föl abban a 

néhány percben.  

Az ifjúsági kultúra és vele együtt a „generációs tudat” szociális és társadalmi értelmezése a 

hatvanas évek domináns kultúrájában meglehetős nehézségekbe ütközik, annak ellenére, hogy 

                                                                                                                                                                                     
akarták rúgni, de aztán mégsem lett baja. Vasárnaponként ministrálni járt a Szépvölgyi úti templomba. De erről 

sem szabad volt tudni.  

Perlaky Krisztus a könnyűzene abszolút ismerője. Még a Luxemburg korszaktól gyűjti a könnyűzenét, később 

természetesen a teenager party számait is. Nála minden könnyűzene megvolt.” Végh László: Perlaky. Kézirat, 

1990-es évek 
359

 Végh László: A mi undergroundunk és avantgárdunk a hatvanas években. Kézirat, 1990. 
360

 http://kgy.nava.hu/collections/szfe/a_komp.html Utolsó letöltés: 2012. november 20.  
361

 A film szereplői Ventilla saját barátai, közöttük jellegzetes tarisznyájával Koncz Csaba. 
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a társadalmi láthatósága relatíve nagy.
362

 Az „ifjúság” mint föltörekvő társadalmi kategória 

uralta a második világháború utáni „kelet” és „nyugat” (elsősorban Nagy-Britannia) szociális 

diskurzusait, és elsősorban mint sürgős megoldásra váró morális kérdés foglalkoztatta a 

közbeszédet. Az ifjúsági kérdés a korszak interpretációs sarokköve volt, amely a maga 

mediatizált formájában a hatvanas évek átalakuló társadalmának a szimbolikus jelenségeként, 

a mindennapi életbe példátlanul beavatkozó cselekvési módozatokkal, stílus- és 

értékváltásokkal járt. A média szerepe meghatározó, de nem kizárólagos ezeknek az új 

cselekvési módozatoknak a láthatóvá tételében, interpretálásában és kriminalizálásában, 

amelyek – a körülményekhez adaptálódva – Kelet- és Nyugat Európában egyaránt egy 

generációs mozgalom jellemzőit viselték. A voltaképpeni kérdés az, hogy a domináns kultúra 

viszonylatában hogyan értelmezhető az ifjúsági szubkultúra jelensége: Stuart Hall és Tony 

Jefferson szerint az uralmi és alávetettségi viszonyok meghatározására kell koncentrálnunk, a 

beolvadás és az ellenállás közötti kulturális dialektikára, amelyek ezeket a viszonyokat 

meghatározzák, továbbá foglalkoznunk kell azokkal az intézményekkel, amelyek létrehozzák 

a „kultúrát” a maga domináns, vagy hegemón formájában.
363

 A szubkultúrák nem 

önmagukban létező, elszigetelt jelenségek, hanem részei a kultúrák hálózatának, és szoros 

összefüggésben működnek az ún. „szülői” (parental) kultúrával
364

. Ennek megfelelően az 

ifjúsági szubkultúrákkal genealogikus kapcsolatban lévő avantgárd minden distinkciós 

szándéka ellenére is érintkezik a domináns kultúrával, ami némileg árnyalja a klasszikus 

hatalom-ellenállás viszonyt. 

A magyarországi minták eredete a párhuzamosan zajló nemzetközi folyamatokra vezethető 

vissza. A háború utáni Nagy-Britannia prosperáló gazdasági környezetében a korábbi 

generációk életformájával és normatív (burzsoá) értékrendjével szembeforduló fiatalok 

minden korábbinál szélesebb kulturális reprezentációra törekedtek. Mark Donelly úgy látja, ez 

a jelenség különböztette meg a brit fiatalok szocializációs szándékait a nemzetközi kontextus 

egyéb territóriumaitól
365

, hozzátéve, hogy egyszersmind ezzel magyarázható a brit 

szubkultúrák nemzetközi, Kelet-Európában is érzékelhető hatása. A fiatalok egyértelmű 

szimbólumhasználat, az öltözködés, a zene, beszédmódok (szleng), viselkedés révén 

különböztették meg magukat az egyéb társadalmi rétegektől. Elsősorban a fiatal férfiak 

domináns szubkultúrájáról van szó, amelyet azonban belső antagonizmusok, például a 

beatnikek és a rockerek közötti kulturális és osztálykülönbségek tagolnak. Ezek a distinkciók 

ugyanakkor 1964-65 között kezdtek elmosódni, elsősorban a Beatles és Bob Dylan 

működésének hatására, majd az ifjúsági szubkultúra egységesülni kezdett.
366

  

Az 1960-as évek első fele a beatnikek kulturális radikalizmusának terjedő hatásáról szólt, 

amely nyugat-európai kontextusban a jóléti társadalom modernizációjával járó 

elszemélytelenedés visszautasításából és a hagyományos baloldalból való kiábrándulás 
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érzéséből táplálkozott. A „beat bohémok” kulturális inspirációja amerikai eredetű: a modern 

jazz, a Jack Kerouac, Allen Ginsberg és William Burroughs által képviselt beat irodalom, 

melynek vizionárius jellegét nagymértékben meghatározta az alkohol- és droghasználat. De az 

amerikai gyökerek mellett még számolni kell a párizsi bohémok mítoszának tradíciójával is, 

mely az 1840-es évekig vezethető vissza.
367

 A beatnikek – távolságot tartva a kidolgozott 

politikai formációktól –, egy személyesebb világkép, és a társadalmi normák megszegésével 

járó életforma kialakítására törekedtek: „Ez a modell határozottan az én felé fordulást 

jelentette. Ahelyett, hogy a társadalom megváltoztatására törekedtek volna, kívül akartak 

maradni rajta, megszabadulva a morális szabályok és a kispolgári ambíciók kényszerétől. 

Készek voltak másokhoz csatlakozni a nukleáris fegyverek elleni kampányokban, de amikor 

látták a CND (Campaign for Nuclear Disarmament) bukását 1962-ben, az ellenállás sokkal 

passzívabb formáira – mint például a fizetett munka kerülése – valamint a drogokban és a 

szexben föllelhető azonnali élvezetekre koncentráltak. Ez egy befelé forduló és alternatív 

életstílus volt, amely később ellenkultúraként vált ismertté.”
368

 

Az újbaloldal egyik – Magyarországon is nagyhatású – teoretikusa, Theodor Roszak az itt 

hivatkozott ellenkultúra fogalmának
369

 fókuszba helyezésével határozta meg az ifjúsági 

szubkultúrákról (valamint az 1968-as eseményekről) folyó nemzetközi diskurzust.
370

 Roszak a 

fiatalok problémáit olyan generációk közötti konfliktusnak tekintette, amelyet a piaci 

körülmények éleznek, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a technokrácia (Jacques Ellultől 

kölcsönzött) fogalma nem pusztán a magántulajdonon alapuló tőkés, hanem a 

kollektivisztikus, magát szocialistának nevező ipari társadalmak leírására is alkalmazható. A 

technokrácia totalizálódó társadalmában az általa kritikával illetett új generáció a gazdaság 

valamennyi előnyét élvezi, ráadásul a liberalizálódó gyermeknevelés következtében a 

hatvanas évek fiataljai természetesnek és eleve adott emberi jognak tekintik a gondtalan és 

szabad életet. Roszak mégis a fiatalok által képviselt életreform mozgalmat tekintette olyan 

potenciálnak, amely a forradalmi osztály megteremtésének lehetőségét hordozza. A hatvanas 

évek ifjúságának ellenkultúrája, az emberi személyiség forradalma és az attitűdök radikális 

változása hozhatja el szerinte a politikai intézmények szerkezetének átalakulását is. Lényeges 

azonban megjegyezni, hogy Roszak ellenkultúra-fogalma épp a szubkultúrában érintett 

egykori résztvevők némelyikének ellenállása miatt ütközik adaptációs nehézségbe: míg 

Kenedi János érvényesnek és alkalmazhatónak gondolja a magyarországi kontextusra
371

, 
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Szentjóby Tamás tiltakozik ellene
372

, amivel a domináns kultúrához való viszonyulását is 

rögzíti.  

A társadalmi berendezkedés különbözősége ellenére Magyarországon a nyugat-európaihoz 

hasonló jelenségek játszódtak le. A háború utáni nyugati generációk életérzése 

Magyarországon az 1956 után fölnövekvő fiatalokénak feleltethető meg, akiknek közvetlen 

élményük alig vagy egyáltalán nem volt a forradalmi fegyveres harcokról, vagyis a direkt 

politikai cselekvés radikális módozatairól. 1956 elhallgatása, a részvétel és a tapasztalat 

hiánya következtében az új generáció egy befelé forduló, apolitikus, saját korosztályi 

problémáira koncentráló magatartást vett föl. Kovásznai György 1958-as, azonos című 

írásában
373

 a „különc ifjúság” kategóriájával definiálta ezt a generációt, amely a történelmi 

szabályszerűségnek megfelelően szembefordult apái örökségével és nem kívánt azonosulni a 

létező szocializmus társadalmi valóságával. Kovásznai szövegén – anélkül, hogy konkrét 

forrásokat megjelölne – érezhető a nyugati kontextus ismerete, ugyanakkor az attól való 

óvatos elhatárolódás is, mégsem kerülheti meg a párhuzamokra való utalást, így azt a 

megállapítást teszi, hogy az 1945 utáni generációk alaptapasztalata Európa mindkét felén az, 

hogy a történelmi folyamatok az ő részvételük nélkül zajlottak le. Ám amíg a marxista 

Kovásznai értelmezésében „az értelmetlenül nyugtalan, céltalanul türelmetlen, tehát némileg 

patológiás”, „hisztériás”, „enervált”, „rendkívül exkluzív” fiatalok magatartása „kapóra jön az 

imperialista államok tömegpolitikájának”, addig keleti kontextusban „gyermeteg 

irracionalizmusuk” „a szocializmus szerkesztő és építő elvével áll szemben”. A 

szocializmusban nevelkedett fiatalok normaszegő magatartásának legfontosabb eleme az 

apolitikusság: „Ha alaposan megvizsgálunk egy ilyen zsenge különcöt, rögtön kitűnik, hogy 

lehet bár az illető művelt Camus-olvasó, vagy csak egy közönséges strici – abban a hanyag 

eleganciában, mellyel a politizálást elutasítják, mindnyájan megegyeznek.” Ennek az 

attitűdnek a világnézeti és filozófiai megfelelője az egzisztencializmus: „Az aszfalt »eleven« 

lüktetése mellett döntenek, s ezzel végeredményben az egzisztencializmus mellett döntenek. 

Ők valóban »megélik« az életet, pontosan úgy, ahogy az életfilozófiai tankönyvben meg van 

írva. Csip-csup politizálásra, világnézetük megalapozására nem fecsérlik a drága időt. A 

szaxofon búg, az aszfalt lüktet, az áramvonalak kígyóznak. Utánuk az özönvíz.”  

Kovásznai, akinek konklúziói az ifjúsági szubkultúra belső ismeretén alapultak, végső soron 

összefoglalta az állampárt szociopolitikája számára legnagyobb fejtörést okozó társadalmi 

jelenséget a hatvanas években: a politika (vagyis a hivatalos kurzus által elképzelt társadalmi 

részvétel) helyettesítését a magánélettel, a szórakozás különböző formáival és a saját 

kulturális szimbólumrendszer kialakításával. Mindehhez ráadásul a nyugat-európai popkultúra 

kurrens zenei- és életmódreformja szolgáltatott mintát: „A huligánok érintkezésének nyelve 

különben is a zene volt, és nem az írott szó. Méghozzá az 1958 és 63 közötti rock and roll, 

amelyik a maga amatőrizmusával szakított a profi szórakoztatóiparral. Melós srácok püfölték 

a húrokat házilagosan összetákolt elektromos gitárjukon Liverpoolban, diáklányok 
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kornyikáltak Memphisben és a Gerry and the Pacemakers, az Everly Brothers, a Ronetts, a 

Shirelles hétről hétre lejjebb szorította a profi zenekarokat a luxemburgi rádió »Top Twenty« 

börzéjén. Ez a zene a hangulati aláfestést szolgálta a néha napokon át is folyó házibulikon. De 

az összeszokás és összeszoktatás szociálpszichológiai feltételeit is kínálta a kölcsönös 

szolidaritás megteremtéséhez.”
374

  

A fiatalok kulturális szokásainak tanulmányozásával megbízott KISZ Budapesti 

Bizottságának 1964-es jelentése hordozza azt a felismerést, mely szerint a nyugat-európai 

zenei popkultúrával való azonosulás
375

 a pártállami kereteken kívüli, nehezen kontrollálható 

életmóddal való identifikációt jelenti. Ennek a tömegjelenségnek a fogalmi megkonstruálására 

vezették be a szövegben is a normasértő fiatalok célcsoportjára alkalmazott „huligán” 

terminust az 1956 utáni politikai közbeszédben:   

„A film után a legtömegesebb hatása a zenének – elsősorban a tánczenének – van. A fiatalok 

nagy többsége a zenei műfajok között a tánczenének, sokszor csak a tánczenének a híve. 

Sokaknál a tánczene kedvelése a jazz, az opera, az operett társaságában együtt jelentkezik. A 

magyar tánczene színvonaláról kifejezetten rossz a vélemény a fiatalok között, pl. a Rádió 

tánczenekara nem kedvelt közöttük. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy gombamódra szaporodnak 

a luxemburgi zenét játszó amatőr zenekarok, s rendkívül nagy tömeghatást érnek el különösen 

a fiatalabb korosztályok között. Egy-egy ismertebb öntevékeny tánczenekar 1000-3000 fő 

közönséget is vonz. A nyugati zenei hatás leginkább ezeknél a zenekaroknál érződik, ez a 

zene többször maga köré vonz huligánkodó elemeket, akik esetenként rendbontást követnek 

el. A fiatalság szenvedélyesen szeret táncolni, de ez korántsem párosul megfelelő 

tánctudással. Kevesen tudnak és kevesen törekszenek szépen, szabályosan, változatosan 

táncolni. (…) Egy szűk ifjúsági réteg a nyugati életformát azonosítja a »szabad és modern 

élettel«, tehát a modernségnek polgári tartalmat adnak. A huligánkodó fiatalok általában a 

dekadens nyugati polgár életérzését igyekeznek majmolni. A zavarkeltést szórakozási 

programjuknak tekintik. Törekvésük mindenáron eltérni az »elfogadottól«, a közfelfogástól, 

igyekeznek megbotránkoztatni. Ezek a fiatalok a munkásifjúságnak elenyészően kis részét 

képezik, de negatív hatásuk elég jelentős. A fiatalok nagy többsége megveti őket, de elég 

ritkán lép fel ellenük, s gyakran viselkedésük bizonyos elemeit is átveszi (cinizmus, 

hányavetiség, szabadosság, durva beszéd).
376

  

A „huligán” kategóriát annak az ellentmondásnak a feloldására vezette be a megtorlást 

irányító politikai vezetés, mely szerint a „munkásállam”, a „proletárdiktatúra” elleni 1956-os 

harcokban a legnagyobb számban munkás származásúak vettek részt.
377

 A kategória 
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megteremtésével a huligánok kikerültek a munkások köréből, és olyan kriminalizálható 

célcsoporttá váltak, akik az 1958-as álláspont szerint leginkább kaphatók „ellenforradalmi 

bűncselekményekre”. A 20 év alatti fiatalok megbélyegzésére szolgáló kifejezést a 

munkakerüléssel, a börtönnel, a javítóintézettel kapcsolták össze. A meglehetősen tág és 

zavaros fogalom kortársi definíciója szerint „A huligán elemek elég népes táborához tartozik 

minden olyan, egyébként dolgozó osztályhelyzetű személy, korra és nemre való tekintet 

nélkül, aki nem él becsületes munkáséletet.”
378

  A huliganizmus-diskurzust a magyarországi 

pártvezetés a Szovjetunióból importálta, a média azonban reagált az 1950-es években, a 

fiatalkorúak bűnözésével kapcsolatos, Nyugat-Európában zajló vitákra is. A magyarországi 

sajtó az ENSZ 1955-ös kampányanyagát használta fel a hazai ellenségkép-

megkonstruálásához, „a nyugati morális pánik ily módon a szocialista propaganda 

antikapitalista kampányának központi elemeként szolgált”.
379

  

 

1956 végétől kezdődően – az „ellenforradalommal” összefüggésben –, a rendőrség kiemelt 

módon kezelte a fiatalkorúak „védelmét”. A pártapparátus a szovjet gyermekvédelem 

mintájára 1957-ben megalapította az Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanácsot, 

melynek fő feladata a fiatalkori bűnözés adatainak összesítése volt. A rendőrkapitányságok a 

KISZ-szel közös razziákat rendeztek, és a titkosszolgálati hálózat bevonásával megkezdték a 

fiatalok operatív megfigyelését,
380

 a velük összefüggésbe hozott vélt vagy valós 

bűncselekmények felszámolását. Maga a „huligán” kifejezés 1958-ban jelent meg a 

magyarországi sajtóban, az 1956-os fegyveres harcokkal összefüggésben. Ahogy Horváth 

Sándor fogalmaz, „1956 kriminalizálása, a megtorlás és a huligánok megteremtése 

párhuzamosan zajlott. A huligánokról szóló közbeszédnek így az a funkciója is megvolt, hogy 

az 1956-os célokkal szimpatizálókat bűnözőként tartsák nyilván, kriminalizálják. Másfelől 

lehetőséget biztosított arra, hogy az új generációk számára 1956-ot erőszakos tettek 

tárházaként ábrázolják, ami a mai napig meghatározza a korszakról szóló 

visszaemlékezéseket.”
381

 1958-tól a huliganizmus, mint a deviancia megfelelője és a 

szabályos „munkásélet” elutasításának szinonimája a rendőrségi, belügyi terminológia 

természetes részévé vált, a következő években pedig már a huligánok szervezett csoportjairól 

kezdtek beszélni. A galerikbe tömörült huligánok a társadalmat erőszakosan veszélyeztető 

szereplőkként a rendőrség fókuszcsoportját képezték az 1960-as évektől 1970-ig, az évtized 

folyamán, és bár „Sem Hruscsov, sem a fiatalokról szóló közbeszédet vagy a velük foglalkozó 

társadalmi intézményeket felügyelők nem tudták minden pillanatban pontosan megmondani, 

hogy ki a huligán vagy a galeritag, de abban biztosnak kellett lenniük, hogy huligánok 

márpedig léteznek. Ezen fogalmak megalkotása és használata hozzájárult a fiatalkori 
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szocializáció normatív alapú felügyeletének megszilárdításához, amihez nyugati – elsősorban 

amerikai kultúrára reflektáló – morális pánikok mintáit is felhasználták.”
382

 

 

A hivatalos diskurzus huliganizmus fogalma tehát nem disztingvált az attitűdök kulturális és 

életmód-preferenciái tekintetében: a fogalom alá éppúgy besorolták a fizikailag és nyelvileg 

valóban agresszív, relatív társadalmi veszélyességet jelentő szubkultúrák csoportjait, mint a 

domináns kultúra körén kívül álló, vele inkompatibilis fiatal értelmiségieket. „A szovjet 

típusú rendszerekben a huliganizmus fogalma lefedte a Gulagról a New York Universityre 

érkező, Nobel-díjas költőt, Joszif Brodszkijt, a Dohány utcából a Manhattan 23. utcájába 

száműzött Squat Theater társulatát, Halász Péteréket, no meg az alvilágot.”
383

 Ezt a 

különbségtételt még Konrád György sem tette meg 1963-as, Széljegyzetek a „huligán”-

arcképhez című írásában
384

, melyben alaptézisként fogadta el a huligánokkal asszociált 

erőszakot, részletezve a hozzájuk köthető törvénytelen cselekedetek (részegek kizsebelése, 

futtatás, pederasztákkal való üzérkedés, szobáztatás, zsarolás stb.) sorát, és első helyen 

említve a „személytelen szexus” fogalmával magyarázott promiszkuitást, orgiát, nemi 

erőszakot.
 385

 A hivatalos szférának ez a sematikus, összemosó ábrázolásmódja mindenképp 

azt a célt szolgálta, hogy a kulturális identitások ne ölthessenek olyan határozott karaktert, 

amely révén valamiféle ellenzékiség kialakításának az irányát vehetnék föl. A huligán amúgy 

is nehezen definiálható fogalmához azonban szorosan hozzátartozik az önazonosság 

problematikája, vagyis annak a kérdésnek a tisztázása, hogy milyen mértékben azonosult a 

jelölt csoport az eredendően rendőrségi terminussal. A kutatók álláspontja egyöntetűen az, 

hogy „huligánok márpedig nincsenek”, csak huligánoknak bélyegzettek vannak, fontos 

hozzátenni azonban, hogy a hatvanas évek közepétől kezdve – a nyugat-európai mintát 

követve – a társadalmi normával szembehelyezkedő fiatalok csoportjai sokszor már tudatosan 

használták saját maguk megnevezésére a huligán, illetve a galeri kifejezést, amelynek ily 

módon identitásképző szerepe lett.
386

 

A belvárosi-galeri 1964–66 között „realizált” (részben nyomozáson, részben fikciós alapokon 

álló) állambiztonsági perben megvádolt, majd elítélt Hajas Tibor azok közé a résztvevők közé 

tartozott, akik – épp rendőrségi genealógiára hivatkozva – visszautasították a kifejezéssel való 

azonosulást, azzal együtt, hogy átvették és saját magukra alkalmazták a kriminalisztikai 

csoportelnevezést.
387

 Altorjay Gábor szintén azt állítja, hogy nem tekintették magukat 
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(Szentjóby Tamással) huligánoknak az 1960-as években, ugyanakkor a közbeszédbe 

átszivárgó és rendőrségi konnotációit fokozatosan elveszítő kifejezés párhuzamos 

jelenségként az ellenzékiség szinonimájává vált. Kornis Mihály szövegében Szentjóby Tamás 

mint „Az Egyetemi Klub Hordójának happenerje, az akkori underground díva, a 

farkasmosolyú ellenművész és huligán”
388

 szerepel, vagyis a fogalom korábbi rendőrségi 

stigmatizáló hatásával szemben idővel a terminus polititikai és kulturális ellenzéki attitűdhöz 

kapcsolódó jelentése erősödött föl. 

Kenedi János értelmezésében a huligán identitás elsősorban „folyamatosan rengő életformát” 

jelentett, amely az ő személyes történetében 1963-tól a Kalefhoz,
389

 vagyis a Moszkva térhez 

kötődött. „Mint Két sötétedés című novelláskötetében Lengyel Péter olyan érzékletesen 

megírta: a galeri üldögélt a Várfok utcai korláton, és lógázta a lábait. Vártuk, hogy megnyíljék 

a föld.” Időnként ellenőrizte őket egy rendőr, aki „A rendőrség segítségét is felkínálta, csak ne 

lopjuk ott a napot. Mást nem is loptunk, de eleven jelképei voltunk a »fridzsiderszocializmus« 

önellentmondásának, más szóval: annak az életformának, amire az idő tájt kezdték 

kondicionálni a lakosságot. Robotoljon – és lesz tv, Trabant, telek stb., ami mind-mind szebb 

jövőt hoz, mint ami politizálással közelíthető meg. Azaz hát mégis loptunk, mert a létezésünk 

eleve elvett egy keveset annak a propagandának a húzóerejéből, amihez hozzákötötték a 

konszolidáció szekerének rúdját.”
390

   

A huliganizmus „belső” struktúrájának föltárására, topográfiai, személyi és osztályalapú 

differenciálására a „Muskálti-galeri” ügyében érintett Kozák Gyula tett utóbb kísérletet: 

„Magát a huligániát úgy kell elképzelni, mint egymáshoz lazán kapcsolódó, egymást átfedő, 

egymásba folyó halmazokat, mindegyiket – egy vagy több saját centrummal. E halmazok 

alakjukat és nagyságukat időről időre változtatják. Egy-egy halmaz helyhez (helyekhez) 

(például Belváros, Kalef [Széll Kálmán tér] = Moszkva tér, Móricz Zsigmond körtér vagy 

személyhez kötődik. Értékválasztásában a többitől elkülönül, de ezt nem annyira tudja, mint 

inkább csak érzi, sejti magáról. Természetesen e halmazoknak vannak közös értékei is, de 

ezek sem állandóak. Mindegyik úgy éli meg, hogy ő áll a középpontban, de ez csak egyre volt 

igaz, a belvárosira, amelyhez a város minden részéről csapódtak hosszabb-rövidebb időre. 

Egy-egy halmaz maga is rétegzett volt. Az értéktermelés a belső körben folyt, s többnyire 

közvetítők útján jutott el a külsőbb körökhöz, a »kemény maggal« esetleg soha közvetlen 

kapcsolatba nem kerülőkhöz. 

A mi huligániánknak formális hierarchiája nem volt, informálisan azonban nagyon is 

pontosan lehetett tudni, kik a mérték- és értékadó személyiségek. (…) A belvárosi társaságra a 

kultúrsznobság és a rock-and-roll imádata, a frankofília, valamint a film, a modern 

                                                                                                                                                                                     
én még azon tűnődöm, hogy melyik választ várod…? Beszélgetés Hajas Tiborral 1980-ban. Orpheus irodalmi 

folyóirat, 1999. X. évf. 21. sz. 39-62, 59. o. 
388

 Kornis Mihály: Civilek a pályán. Emlékirat. (1973-1985) http://www.kornismihaly.hu/Civilek_a_palyan.pdf. 

Utolsó letöltés: 2013. május 7. 
389

 Középiskolások Alkalmi Létfenntartó Fóruma. 
390

 Kenedi, i.m., 1995, 194. o. 
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művészetek és az irodalom iránti lelkesedés volt a jellemző (s nem a Konrád által 

hangsúlyozott erőszak).”
391

  

A belvárosi ifjúsági csoportok szociokulturális orientációját tehát egyértelműen a kurrens 

nyugat-európai kulturális trendek irányították. A magyarországi szovjet típusú társadalomban 

az ifjúsági szubkultúrák bizonyos mértékű intézményi függőségük (iskola, KISZ) miatt 

kapcsolatban álltak a hivatalos kortársi kultúrával, ugyanakkor osztályszempontú 

specifikumok is jellemezték őket. A belvárosi galerinek (mint a Muskátlinak is) például 

középosztályi karaktere volt, annak ellenére, hogy az osztálynélküli társadalom retorikájára 

épülő Kádár-kori Magyarországon ezt a tényt tudatos sematizmusok fedték. Ily módon a 

Muskátli-körbe tartozó fiatalok kulturális identitásának alapját a középosztályi értékrend 

jelentette, amely együtt járt bizonyos, ebben a körben érvényes életmód preferenciákkal, 

valamint ugyanezek a kultúraalapú specifikumok különböztették meg a rendőrségi 

szóhasználatban szintén galeriként jelölt külvárosi csoportoktól.  

 

A magyarországi ifjúsági szubkultúráknak ez a „belvárosiként” jelölt szegmentuma a 

részleges pártállami információkorlátozás ellenére is az amerikai és a brit kulturális 

reprezentációk mintáinak átvételével alakította ki életreform-mozgalmának Kelet-Európára 

adaptált sajátosságait. Míg a nyugat-európai fiatalok lázadásának alapját a technokrácia 

elszemélytelenedő társadalmának kondíciói jelentették, az 1956 után felnövekvő új generáció 

a hasonlóképpen személytelen pártállami Magyarország valóságát utasította vissza, a 

szórakozás és a saját szociokulturális reprezentáció ugyanazon eszközeivel. A Végh László 

körében artikulálódó életreform-jelenségek a társadalmi normák tudatos megszegésével az 

elkülönülés és a kulturális ellenállás szimbolikus formáit hozták létre. 

 

3.2. Életforma-lázadás a Muskátli-körben 

Zaránd Gyula
392

 fotográfus, egykori résztvevő elbeszélése szerint a Váci utcai Muskátli 

presszó egyszerre volt befogadó tér, toleráns szociokulturális közeg, egy inspiráló baráti 

társaság informális együttlétének helyszíne, bizonytalan egzisztenciájú fiatal emberek valódi 

otthona és a másként gondolkodók gyülekezőhelye: 

„A hatvanas évek legelején barátok vittek el a Muskátliba, 19 éves lehettem. Jóban voltam 

Tessényi Istvánnal
393

, aki rendkívül érdekes figura volt akkoriban Budapesten. 

Luxuskörülmények között élt a Rózsadombon, de lázadozott apja szigora ellen, és olyan 

helyekre járt, mint a Kalef vagy a Muskátli. Többen is jöttek ilyen jobb háttérrel, mint 

mondjuk Pethő Sanyi, a Magyar Nemzet akkori főszerkesztőjének a fia. De a Muskátliban az 

volt a szimpatikus, hogy ez nem számított, ahogy az sem, fiú vagy lány, balos vagy jobbos, 

vagy akár kommunista, vagy zsidó. Ilyesmiről nem is esett szó. Ott sem, máshol sem. A 
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 Kozák, i.m., 2000, 316. o. 
392

 Zaránd Gyula (1943) 1971-től Párizsban élő fotográfus a Tükör munkatársaként a hatvanas években az 

avantgárd művészet számos eseményét, pl. Az ebéd és az Aranyvasárnap happeningeket is végigfotózta. 
393

 Tessényi István „huligán”, a Stern magazin későbbi munkatársa és Szabó István Koncert (1961) című 

kisfilmjének egyik szereplője több kortársi elbeszélő szövegében is visszatér.  
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Balatonra jártunk stoppal, nagy kalandok, twist… A Muskátliban hallottam először 

Vasarelyről, Moholy-Nagyról, Kassákról, szóval, amiről hivatalosan nemigen lehetett tudni. 

Nem beszéltünk meg találkozót, olyan volt, mint egy klub, bármikor be lehetett nézni. 

Rózsika néni eltűrte, hogy egy szimplával – azt hiszem 1,20-ba került – egész nap ott üljél. 

Ott lehetett hagyni a cuccainkat, Rózsika néni az üzeneteket is átadta. A Muskátli talán 

nyolckor zárt… utána irány az Apostolok vagy a Kárpátia. Aztán meg a Bajtárs. A 

Muskátliban találkoztam Koncz Csabával, Lőrinczyvel, Pintér Georggal, Sípos Pistával. 

Kenedi Jánossal nagyon jóban voltam. Oda járt Bódy Gábor is, aki fiatal korában írni akart. 

Akkor én már a Tükörnek dolgoztam, és témákat javasolt. Csináltunk egy-két riportot, a 

Keleti pályaudvar éjszaka, például. Ezek egyike sem jelent meg.  

A Muskátliba járók közül Koncz Csaba vonzó személy volt, nagy egyéniség. Külsőleg, 

gondolataival, viselkedésével, mindenféle szempontból különleges ember: kecskebőr 

tarisznyájával, azzal az elvvel, hogy napi két forintnál nem költ többet. A táskájában 

rozskenyér és alma, mellette Apollinaire-versek, fényképezőgép, legújabb fényképei. Nem 

volt hol laknia, de soha nem volt terhére senkinek. Nem tartozott senkinek. Lelkes és mély 

beszélgetéseket folytattunk, a fényképen keresztül lényegében a képzőművészetről 

beszélt.”
394

 A korszak hivatalos fogalmai (illetve huligán-definíciói) szerint Koncz minden 

lehetséges módon megszegte az együttélés hivatalos szabályait: lakása és állandó jövedelme 

nem lévén, rendszertelenül élt, és különböző ismerősöknél húzta meg magát albérletben. A 

Műszaki Egyetemen töltött évei alatt egy ideig a későbbi operatőrnél, Halász Mihálynál
395

 

lakott, máskor egy előszobát bérelt, vagy egy faházikóban élt télen egy budai kertben, baráti 

szívességből.
396

 Végh László baráti körében más fiatalok is extrém körülmények között éltek, 

Juhász Sándor költő és festő nyolc hónapig lakott egy hűvösvölgyi erdőben álló, befejezetlen 

templomépületben,
397

 Halmy Miklós
398

 és Mihályfi László padláson, a pantomimes Kőniger 
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 Zaránd Gyula: A Muskátliban mindig előkerültek fotók. hvg.hu, 2007. dec. 11. 

http://hvg.hu/kultura/20071211_zarand_fotografia_muerto Utolsó letöltés: 2012. május 12.  
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 Halász Mihály (1941–1984) operatőr a Toldy Ferenc Gimnáziumba járt, akárcsak Kenedi János vagy 

Szentjóby Tamás. (Az iskola legendás igazgatója, Pataki Gyula, aki 1961-től vezette az intézményt, számos, a 

rendszerrel inkompatibilis fiatalt fogadott be a Toldyba.) 1958-ban kezdett vágóasszisztensként dolgozni, majd 

1960-ban a Magyar Televízióhoz került, mint segédoperatőr és kameraman. Verseit és novelláit Végh László 

szervezésében többször felolvasta különböző eseményeken. A Muskátli-galeri ügy következtében kitiltották 

Budapestről, 1963-ig Kecskeméten élt. Sándor Pál, Szomjas György számos filmjének volt az operatőre, 

televíziós munkáiban a kísérletezés, a kameramozgatás új lehetőségei foglalkoztatták. 
396

 „És ottan egy sátrat állítottam az ágy fölé, mert olyan baromi hideg volt. És ott volt egy rezsóm. És a rezsót 

bekapcsoltam, és az ágyban voltam, a sok takaróval, sátor, aztán jött a ház még utána, és a rezsó melegített egy 

kicsit. De egy idő után mindig kivágta a biztosítékot. Akkor ki kellett mennem, a biztosítékot felkapcsolni. Elég 

hideg volt ott, nagyon hideg volt. És reggel felébredtem, ott volt egy mázsányi alma, meg volt fagyva, és akkor 

két almát beraktam a zsebembe, fölültem a villamosra, bementem a városba, és mire felolvadt: az volt a reggeli. 

És ebédre elmentem az egyetem menzájára, és ott repetáztam. Mert hát nem volt pénzem kaját kifizetni, nem 

volt jegyem se. De repetát kapott az ember. Úgy kellett csinálni, mint hogyha már ettél volna. De amikor aztán 

már fotóztam, később, akkor azért annyi pénzem volt, hogy meg tudtam enni egy tökfőzeléket a Kárpátiában. És 

pörköltszaftot adtak hozzá, ingyen. Azt kellett mondani, hogy „»tökfőzeléket pörköltszafttal«. És akkor egy 

kicsit olyan hús-jellege volt a dolognak. Azt hiszem, olyan 3,60 volt, vagy valami ilyesmi lehet.”  Szilágyi 

interjú, 2005. 
397

 Vö. Kisfaludy, 1992−1994. 
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 Halmy Miklós (1931) képzőművész, a Zuglói Kör tagja. 
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Miklós
399

 kiselejtezett autóbuszban, Losonczy Andor
400

 Kurtág Györgyék mellékhelyiségében 

lakott. Ez a lakáshiányból következő egzisztenciális szabálytalanság, amely sem a 

tradicionális polgári életforma, sem pedig a munkásélet konzervatív erkölcseivel nem volt 

összeegyeztethető, Koncz Csaba esetében (majd az ő nyomában a baráti társaság 

gyakorlatában is) a csövelésben, illetve a csavargásban mint alternatív létmódban öltött totális 

formát.
401

  

Minden, a mobilitást akadályozó hivatali intézkedés ellenére (a határsávokba szóló 

meghívólevelek bevezetése, az autóstopban résztvevő mindkét fél, tehát az utas és a sofőr 

együttes büntetése) a csavargás, a csavargó mint „marginális ember” (Zygmunt Bauman) vált 

a hatvanas évek eleji életrefom-jelenségek metaforájává. Bauman úgy fogalmazott, a 

csavargók a hagyományok utáni káosz előörseit képezték, s ezért a szabadon kószáló 

csavargóknak el kellett tűnniük ahhoz, hogy az ellenőrzött tér váljék szabállyá. „A csavargók 

okozta félelem abból a nyilvánvaló mozgásszabadságból adódott, amely révén a csavargóknak 

sikerülhetett az eddig helyhez kötött ellenőrzés hálójából kibújni. Ám ami még ennél is 

rosszabb volt: a csavargó mozgását nem lehetett előre látni, hiszen a zarándokkal – vagy 

ebből a szempontból a nomáddal is – ellentétben a csavargónak nem volt kitűzött célja. Nem 

tudni, hová megy legközelebb, hiszen maga sem tudja, de nem is érdekli különösebben. A 

csavargóknak nincsen útirányuk – pályájuk darabokból és a pillanat függvényében áll 

össze.”
402

  

A csavargás spontaneitásának gyakorlati metódusa az autóstop volt, amelynek a körben való 

bevezetését Végh László és a többi visszaemlékező egyaránt Koncz Csabához köti. A 

különböző belföldi úticélok (Balaton, Pécs) mellett Lengyelország, illetve Csehszlovákia 

jelentette a legnagyobb vonzerőt, a magyarországi aspektusból liberálisabb kultúrpolitikai 

körülmények, és a nyugat-európai kortárs kultúrával való áttételes kapcsolatok miatt. 

„Vágyaink netovábbja, az ismeretlen nagyvilág az volt, hogy valaki Lengyelországba 

elutazik. Sopot volt egy ilyen varázslatos hely. Sopotban voltál? Na és mi volt? Dárday Hugó 
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 Kőniger Miklós (1943) Regős Pál tanítványaként pantomimművészetet tanult. 1979-es nyugat-berlini 

emigrációját követően a legjelentősebb közép-európai filmművészeti magángyűjteményt hozta létre a húszas-

harmincas évek magyar filmjeinek dokumentumaiból, melyből több kiállítást rendezett Budapesten, Bécsben, 

Varsóban és Berlinben. Magyarországon kisebb filmes szerepeket kapott Sándor Pál, Keleti Márton, Bacsó Péter 

filmjeiben, Németországban közel harminc filmben játszott, több forgatókönyv szerzője. 
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 „Lossonczy Bandi, miután a diákszállóról kitették, merthogy végzett, a Kurtágék budijában lakott és két 

karosszékben aludt. Ez az igazság. Nem volt otthona. Mert ugye Pécsen lakott a mama. Akkor aztán valamilyen 

ösztöndíjat kapott külföldről, abból tudott egy albérletet fizetni, de hát gyakorolni bejárt a kollégiumba, hogy ne 

üldözze ki a lakókat.” Végh László interjú, kézirat, 2012. január 27. 
401

 Koncz Csabával kapcsolatban indokoltan merül föl valamiféle korai hippi életforma gyakorlata. A kérdésre, 

hogy saját magát hippiként határozza-e meg, Koncz a fogalom kiterjesztett érvényességével válaszolt Szilágyi 

Sándornak: „Az mindenképpen egy szimpatikus dolog nekem, az a forma, ahogy mi akkor éltünk, és ahogy én 

most is élek, és ahogy még előtte is éltem. Mert az nem úgy működik, hogy az ember úgy él, ahogyan mások 

gondolják, hanem az ember azt csinál, amit akar, és úgy él, ahogy akar. És nem a szerint öltözik vagy viselkedik, 

ahogy gondolja, hogy a másik elvárja tőle. De hát ilyenek mindig voltak, hát Lao-Ce is egy hippi volt, ha úgy 

vesszük, és Bach is valószínűleg az volt. Hermann Hesse biztos, hogy az volt. Thomas Mann nem! Thomas 

Mann az egy nagyon polgári ember volt.” Szilágyi Sándor interjúja, 2005. 
402

 Zygmunt Bauman: A zarándok és leszármazottai: sétálók, csavargók és turisták. In: Az idegen. Variációk 

Simmeltől Derridáig. Csokonai kiadó, 2004, 203. o. 
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megmondta: »Voltam Sopotban.« – Hosszú szünet. – »És hát ott minden másképp van.« 

Senki nem mert rákérdezni, hogy mi az, hogy másképpen van. Vagy: mit kerestél te 

Sopotban? Néha megkérdeztük, hogyan mentél, hát természetesen autóstoppal. Képzeljétek 

el, két hétig tartott egy ilyen út. Elindult valaki a Muskátliból, iszonyatos viszontagságok 

között, két kiflivel a zsebében, és elért két hét vagy három hét alatt Sopotba. Ez valódi 

valcolás, valódi világutazás volt.  

Visszatérve Hugó mondására, azt mondja: – Ott minden másképpen van, mert itt – 

gondolkodott, hogyan fogalmazzon – ahogy a fiatalokkal bánnak (és jött a nagy politikai 

szentencia), az nem baró!!”
403

 

Lengyelország vonzereje a kísérleti színház és film
404

, valamint a táblakép fogalmát és 

funkcióit újraértelmező tendenciák megjelenésében, illetve kultúrpolitikai toleráltságukban 

ragadható meg. A lengyel kulturális színtéren az 1950-es évek végén a Tadeusz Kantor-féle 

Krakkói Csoport működése révén az informel és vele együtt a modernizmus fellendülése volt 

érzékelhető, amit az új művészeti törekvésekkel kritikailag szimpatizáló fórumokként működő 

folyóiratok (Projekt, Plastyka, Struktury) megjelenése kísért.
405

 Kantor Az absztrakció halott – 

éljen az absztrakció! – című nagyhatású polemikus írásával a dadához és a szürrealizmushoz 

mint a valóság irracionális és imaginatív megközelítésmódját lehetővé tevő tendenciákhoz 

fordult vissza, amelyeket a véletlen szerepének hangsúlyozásával kapcsolt össze. A dada és a 

szürrealizmus, írta Kantor, utat nyitott az automatizmus és  a véletlen mint alkotói módszer és 

az értelmezés eszköze számára. Azt állította, hogy az anyag olyan hatalom, amely nélkülözi a 

struktúrát, ugyanakkor van tömege és sűrűsége. Ennélfogva sokkal adekvátabb eszköze a mű 

létrehozásának, mint a korai avantgárd mesterek által használt geometria.
406

 Kantor 

későbbiekben, 1965-től megvalósított, nagyhatású happeningjeiben is kiemelt szerepet szánt a 

véletlen fogalmának. Altorjay és Szentjóby az első happening megrendezését követően 

tudatosan kereste a kapcsolatot Kantorral, akinek több ezer résztvevőt bevonó Panoráma 

tengeri happeningjén (1967)
407

 Szentjóby részt is vett, de a lengyel kapcsolat (Kantorral és a 

Foksal Galériával) a régió akcionistái között az utazás korlátozását követően is megmaradt.  

A hatvanas évek legelején azonban (épp a magyarországi autóstop-jelenség kezdetével 

egyidejűleg) a lengyel kultúrpolitika fordított korábbi engedékenységén: 1962-re az említett 

folyóiratokat megszüntették, a lengyel értelmiség legfontosabb fórumait (pl. Wharped Wheel 

Club) bezárták. A hatóságok fokozódó restriktív intézkedései ellenére ugyanakkor még 

mindig szabadabb volt a légkör Lengyelországban, mint az ötvenes években – állapítja meg 

Piotr Piotrowski –, és a párthivatalnokok „alkalmi agresszív retorikája” a tiltás és a 
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 Szász István a Törvénytelen Muskátli c. filmben, 1995. 
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  „A huligánok Grotowski színházáért, Wajda, Munk, Kawalerowicz filmjeiért jártak Lengyelországba, ahol 
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Books, London, 2009, 75. o. 
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 I.m., 2009, 76. o. 
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 Jaroslav Suchan (ed.): Tadeusz Kantor: Impossible. Bunkier Sztuki, Krakow, 2000.  
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megengedés játékát alakította ki az underground és a hatalom között.
408

 Ezek a körülmények 

együttesen is liberálisabb feltételeket biztosítottak a művészek számára, ami különösen 

vonzotta a magyarországi fiatalokat. 

Ugyanezekben az években Csehszlovákiában a lengyelországival ellentétes események 

zajlottak: ott az 1960-as évek legelején kezdődött az „olvadás” és 1968-ig tartott, lényegében 

a magyarországi tendenciákhoz hasonlóan. 1962-ben Arguments címmel közös, lengyel-cseh 

kiállítást rendeztek Varsóban, amely Lengyelország (Kelet-Európa és a nyugati színtér 

közötti) közvetítő szerepét megvilágító eseményként is felfogható, nem csak Magyarország, 

hanem más kelet-európai országok számára is: az Arguments című kiállítás azt is 

bebizonyította, hogy Lengyelország akkoriban a modernizmus, így a Nyugat kapujaként 

működött. A cseh művészek számára sokkal könnyebben elérhetők voltak a lengyel lapok, 

nem pusztán a lengyel és a cseh nyelv hasonlósága miatt, hanem mert a lengyel kiadványok 

(mint a szövetséges szocialista ország termékei) elérhetők voltak a cseh könyvtárakon 

keresztül. És mint ilyenek, kulcsfontosságú információforrást jelentettek. A kölcsönös 

látogatások szintén kitűnő lehetőséget biztosítottak a tudás átadására és az információk 

cseréjére.
409

    

Koncz Csaba 1960-ban autóstoppolt először Lengyelországba (majd ezt követően minden 

évben, 1967-es disszidálásáig), ahová magával vitte Magyarországon készült fotográfiáit, 

bekopogott szerkesztőségekbe, és a lengyel lapokban való megjelenésükért kapott 

honoráriumból finanszírozta megélhetését. Hasonlóképpen, Csehszlovákiában is kapcsolatot 

teremtett különböző sajtóorgánumokkal – mint pályakezdő fotóművész −, és az újságok 

ismertető szövegek kíséretében publikálták a fiatal magyarországi alkotó műveit. A korai, 

cigánysorozatba tartozó szociografikus, figuratív művek mellett a lengyel és csehszlovák 

lapok azokat az absztrakt fotográfiákat is közölték, amelyeket a magyarországi recepció 

fenntartással, olykor ellenségesen fogadott.
410

 Koncz kisebb kiállításokat is rendezett 

Varsóban és Krakkóban a magából vitt művekből, amelyeknek a fogadtatása már nem volt 

számára releváns, hanem továbbállt valamely más lengyel városba.
411

  

Az autóstop mint alternatív mobilitási forma a hatvanas évek elejére általános gyakorlattá vált 

Koncz baráti körében. 1962 májusában háromszögbe hajtott levélforma érkezett Végh László 

(„a Magyar Népköztársaság örökös tagjának”) címére, többek között Altorjay Gábor, Dárday 

István, Arany Béla, Jankovics Miklós aláírásával, a „STOP! Pécs” felirat alatt.
412

 A STOP 

felirat alatt Szentjóby Tamást lehet sejteni, aki Altorjay Gáborral (és fent említett barátaival) 

együtt 1961-től autóstoppolt rendszeresen Magyarországon, majd 1962-től 
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 Piotrowski, i.m., 2009, 83. o. 
409

 I.m., 2009, 84. o. 
410

 „Rengeteg művészeti lap volt Prágában a hatvanas évek elején. De olyanok, ahol ilyen absztrakt fotók 

megjelentek, tehát teljesen ilyen modern képeket lehoztak tőlem, amit itthon nehéz volt lehozatni valahol. 

Nagyon nehéz.” Szilágyi interjú, 2005. 
411

 Koncz Csaba lengyelországi és csehszlovákiai utazásainak és kiállításainak rekonstrukciója érdekes 

adalékokkal szolgálhat a regionális kapcsolatokat föltáró majdani kutatás számára. 
412

 VL/1962DL/20-22. 
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Lengyelországban
413

 is. A szállást a csövelés alkalmi módozataival oldották meg, akárcsak 

Koncz, és mivel a magyar fiatalok (és egyáltalán, a külföldiek) lengyelországi jelenléte még 

atipikusnak számított a hatvanas évek elején, könnyen szálláshelyhez jutottak a 

magánlakásoktól a barátságos rendőrörsökig.
414

 Cibulski, Andrej Wajda filmjei, a jazz 

fesztivál Sopotban, a nyugati western és az absztrakt képzőművészeti kiállítások kulturális 

vonzása mellett az életforma minősége, a szubkulturális reprezentáció olyan termékeihez való 

hozzáférés jelentette számukra a lengyel mítosz komponenseit, mint a farmernadrág.
415

 

Altorjay Gábor közlése szerint az utazások hatására (melyek közül az antiművészeti 

jelenségek gyakorlatában az 1965-ös varsói ősz volt számukra a meghatározó) mindannyian 

lengyelül kezdtek tanulni a budapesti Lengyel Intézetben.
416

  

A csavargás – vagy Altorjay kifejezésével: „instinktív szituacionalizmus”
417

 −, egy sor 

normaszegő megnyilvánulással társult a hatvanas évek elején, amelyek nem pusztán a 

domináns kultúra kánonjait, hanem a klasszikus polgári élet viselkedéskultúrájának szabályait 

is fölrúgták: „Mi zongoráztunk az Erdélynél néha, akkor is, ha nem voltak otthon. Akkor 

betörtünk a lakásba, vagy bemásztunk valamelyik ablakon, tudtuk, hogyan kell bemenni. Az 

jó volt, egyszer mind a ketten ott ültünk a zongoránál, amikor az Erdély család hazajött a 

gyerekekkel, álltak ott, és mi ketten dolgoztunk benn a zongorában, rajta ültünk a húrokon, és 

pamm, nemtom, mit csináltunk. De a család toleráns volt, nem rúgtak ki. Mi baromiak 

voltunk, mint a koboldok, 13 évvel voltunk fiatalabbak, és teljesen tűrhetetlen alakok, nem 

ismertünk semmi pardont, Erdély meg mégis családos férfi volt már, úgyhogy kellett neki egy 

                                                           
413

 Szentjóby 1967-ben épp Lengyelországon keresztül szeretett volna disszidálni, a terv azonban az őt (és 

Altorjayt) megfigyelő „László” fn. ügynök (Lugossy Gyula) közbelépése révén meghiúsult. Ezt követően 

Szentjóby útlevelét bevonták, és 1975-ös svájci emigrálásáig sehová sem utazhatott, miközben művészbarátai 

sorra disszidáltak körülötte.  
414

 Altorjay Gábor közlése. 
415

 Altorjay Gábor a hatvanas évek elején Magyarországon hiánycikknek minősülő farmernadrágot ezeken a 

lengyelországi utakon vásárolta meg, mások pedig kereskedtek is velük. A divatcikkek csempészése az utazási 

korlátok lazulásával, a külföldiek növekvő számával párhuzamosan különböző léptékben zajló, elterjedt 

gyakorlat volt a hatvanas évek Magyarországán, a családi praktikáktól a kifejezetten a ruhacsempészésre 

szakosodott bűnbandákig, sőt, ügynökhálózatig. Medvedev Katalin: Divat és “bűnözés” az 50-es, 60-as és 70-es 

években Magyarországon. In: Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban. Szerk. 

Simonovics Ildikó és Valuch Tibor. Argumentum Kiadó – Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet, 

Budapest, 2007. 130−147. o. A farmerhez kötődő jelentésekről és a farmerviselés tiltó-megengedő 

szabályozásáról az 1960 és 1975 közötti időszakban ld. Hammer Ferenc: A farmerviselet alakváltozásai a 

szocialista Magyarországon. In: im. 2007, 186−206. o. Hammer szerint a farmerral kapcsolatos attitűd és 

készségkészlet arra nyújt példát, hogy milyen módon jöhetnek létre „informális közszférák tekintélyuralmi 

körülmények közepette.” (i.m., 188. o.) 
416

 A nyelvtanulás a kapcsolattartást is szolgálta, amint a lengyel fiataloknak szóló fogalmazványok tanúsítják 

Altorjay archívumában. 
417

 A kérdésemre, hogy mikor ismerkedtek meg a szituacionizmus, illetve a dérivé fogalmával, Altorjay Gábor 

azt a választ adta, hogy ők a jelenség tényleges ismerete nélkül, ösztönszerűen találtak rá a csavargás 

párhuzamosságára, és magáról a szituacionizmusról csak jóval később szereztek tudomást. Számukra akkoriban 

az egzisztencializmus jelentette az elsődleges fogalmi keretet: „Nem tudtuk, hogy ennek van egy igazi szellemi 

háttere, de az nem baj. Nem, hát mi, én legalábbis egzisztencialista voltam, és az egzisztencializmust tartottuk 

fontosnak. Szerintem mi hallottunk a szituacionizmusról, talán azt hittük, hogy ez egyfajta egzisztencializmus. 

Nem tudtunk franciául, csak az Arany, és nem tudtuk, hogy szituacionisták vagyunk. Az ’50-es évek végén volt 

ez, amikor csinálták, mi akkor még nagyon kicsik voltunk. Utána meg mi abszolút a Sartre, Camus… Szóval az 

egzisztencializmus, az volt nekünk az alaphatás.” A szerző interjúja Altorjay Gáborral, 2011. november. 



112 

 

kicsit alkalmazkodni hozzánk, mert mi nem alkalmazkodtunk senkihez. Úgyhogy ez volt talán 

a titka, ezt csodálták bennünk, hogy nem alkalmazkodtunk. Hogy lehet ezt csinálni?!”
418

 

Az Altorjay Gábor által említett jellegzetes epizód két irányból is rombolja a tradicionális 

művészetfogalom és az életforma konvencióit: egyrészt visszatükrözi az experimentális zenei 

gondolkodás azon technikai és elméleti következményét, amely a hangszert elidegeníti eredeti 

funkcióitól, másrészt fölidézi a korábban hivatkozott, „hétköznapi kreativitásnak” nevezett 

gyakorlatot. Ahogy De Certeau fogalmazott az indián etnikumok technikáival kapcsolatban, 

amelyeket a spanyol hódítók rájuk erőszakolt rítusaival szemben alkalmaztak, „a rendszer elől 

ugyan nem tudtak elmenekülni, ám elutasítás vagy megváltoztatás nélkül is kiforgatták e 

törvényeket és reprezentációkat pusztán azzal, hogy a saját maguk módján használták őket, 

méghozzá olyan célokra és olyan szerepekre, amelyek idegenek voltak attól a rendszertől.”
419

 

A Muskátli-körben megfigyelhető cselekvési módozatok a hétköznapi kreativitás 

gyakorlatának különféle rítusai, az öltözködés, a nyelvhasználat, a szexualitás, a deviáns 

jelenségek (öngyilkosság, lopás), a munka elutasításának praxisával, nem pedig a tudatos 

politikai ellenállás révén valósították meg a „rendszeridegenséget”.   

A szimbolikus elkülönülés első számú eszköze a fiatalok nyelvhasználata volt, amely 

önmagában nem tekinthető ugyan rendszerellenesnek, a rendőrségi, a pártbürokrácia és a 

média stigmatizáló eljárásai viszont mégis ellenzéki jellegűvé tették. A hivatalos norma 

szerint „a fiataloknak tulajdonított – a hivatalos diskurzusban ábrázolt – szleng egyik fontos 

funkciója az volt, hogy reprezentálja: az ifjúság nyugatimádata veszélyes lehet a rendszerre. A 

szleng emiatt is válhatott a közbeszédben megjelenő metaforává, egyúttal struktúraalkotó 

tényezővé.”
420

 Végh László körében – ahogy Büky Géza idézett próféciáinak trágár 

nyelvhasználata is jelzi – a nyelv rendkívül flexibilis, kreatív mindennapi eszközként 

megteremtette egy belső körben érvényes védettség állapotát, amely azonban csak „a 

hatalmon lévő paradoxon” (Boris Groys) által biztosított kondíciók függvényében tudott 

működni. A szovjet típusú társadalomban kialakuló kettős tudat, a „norma” ismerete és a 

„norma” elutasítása, vagyis a szovjet emberrel szemben támasztott elsődleges követelmény, 

hogy egyszerre gondolkodjon szovjetként és szovjetellenesként, tehát a totalitásban 

gondolkodjon
421

 – elengedhetetlen feltétele volt a „botrányban”
422

 megfogalmazható nyelvi 

viselkedésnek.  

Az 1964-es „Konczomol”, a Koncz Csaba születésnapjára rendezett házibuli fönnmaradt 

hangfelvétele szerint a társaságban rendkívül jellemző volt az aforizmában való beszéd,
423
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 U.o. 
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 Michel de Certeau: A cselekvés művészete. Ford. Sajó Sándor, Szolláth Dávid, Z. Varga Zoltán, Kijárat 

Kiadó, 2010, 13. o. 
420

 Horváth, i.m., 2009, 60. o. 
421

 Boris Groys: Kommunista utóirat. Ford. Nagy Edina, Műcsarnok Kiadó, Budapest, 2011, 39. o. 
422

 Végh László szerint a nonkonformista viselkedés, a botrányokozás az a rendszeridegen viselkedési módozat 

volt, amelyet a büntetőapparátus még komolyabb konzekvenciák nélkül eltűrt.  
423

 Az alábbi, jellemző aforizmákat Végh László gyűjtéséből válogattam: „Nem mindenki mérlegképes esztéta.”/ 

„A legnagyobb csapás az emberre, ha monogám.” / „Mi lenne, ha a Párt az én halottaimat a saját halottainak 

tekintené?” / „Vízöntőket a kormányba!” / „Ne jelentsd, már jelentettük!” / „A spionnak is van anyagcseréje.” / 

„Boldog, aki fényképez, mert őt úgyis fényképezik.” / „A lopás nemzeti sport. Az ingyenélés nemzeti 
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amely a politikai élceket keverte a szexuális utalásokkal, illetve a művészeti élet kritikájával. 

Az esemény aktuálpolitikai kerete a Szovjetunió politikatörténetének egyik korszakzáró 

pillanata, Hruscsov 1964-es októberi lemondatása volt, amely lezárt egy, a szocialista 

országok szempontjából is lényegi, ellentmondásos reformperiódust. Így a tematikus 

Konczomol, mely a kormányválság fogalma köré szerveződött, rendkívül politikusra 

sikeredett, és egy rendőrparódiával
424

 kísért kormánycserét imitált, melynek során a 

résztvevők előadtak egy abszurd követeléscsomagot
425

, és eljátszottak a szabad választás 

gondolatával, valamint azzal a lehetőséggel, hogy az Aczél György-féle kultúrpolitika 

szereplőit (pl. Aradi Nóra művészettörténészt és kultúraideológust) saját kulturális 

preferenciáikkal helyettesítsék.  

Az esemény résztvevői közül egyértelműen beazonosítható Lisziák Elek, Lexi (1939−2007), 

akinek talán a legmeghatározóbb szerep jutott Végh László közösségi tevékenysége során a 

hatvanas években. A néhai magasrangú elöljáró özvegyének fia (rákospalotai házukat 

kisajátították, az anya az ötvenes években már mosogatónő volt) kisegítőként dolgozott egy 

pécsi antikváriumban, ahol Várkonyi Nándor, Németh Antal, Hamvas Béla is megfordult. 

1960-ban már mellékszereplőként részt vett Németh Antal Faust-előadásában, ennek során 

ismerkedett meg Végh Lászlóval, akivel szoros, intenzív barátságot alakított ki. Lexi az 

egykori házuk 4 négyzetméteres mosókonyhájában festett és rajzolt, így képezte magát 

autodidakta festővé és grafikussá, miután a Képzőművészeti Főiskolára többszöri jelentkezés 

után sem vették föl.
426

 Lisziák Elek Végh László legfontosabb partnere volt a hétköznapi 

rituálék (házibulik, rongyosbálok, kivonulások) és performatív események megszervezésében 

és lebonyolításában. 

Ezek a Beke László által pre-happeningnek
427

 nevezett események számos aspektusból 

ellentmondanak ugyan a happening kritériumainak, mégis az 1966 utáni magyarországi 

akcionizmus egyfajta előkészítőinek tekinthetők. Jómagam az „intuitív akciók” fogalom 

                                                                                                                                                                                     
művészet.” / „A gyári titok, mint a mai kor misztériuma.” / „Nem az a feladatunk, hogy hasonlóságot fedezzünk 

fel Hénoch és Lenin között.” / „A jelszó: Szabad Láb!” / „Rendőrművészetet” / „Viszonyom van a feszülettel.” / 

„Kedvenc állata a kentaur.” / „Az új gazdasági szürrealizmus: egy sor Sztálin, egy sor szakácskönyv.”/ „A Párt 

ingyen oszt vizet.” / „Vigyázat, súgnak!” / „Én voltam az egyetlen szabad ember egész Európában.” / „Köztéri 

privátkodás” / „Közöljék vele Lábtelefonon! – üvöltötte Brezsnyev.” / „Itt szabad sírni.”/ „Az imádság annyira 

privát ügy, hogy lehet kollektíve is végezni.” / „Osztályérzelmek töltenek el.” / „Az aprószentek: a sztálinista 

festők.” / „Zenei óvóhely.” / „A Bazilika is KISZ alapszerv.” / „Magyar Nemzeti Galla” stb. 
424

 A rendőrparódia műfaját Altorjay Gábor űzte „professzionálisan”, melyre a Razzia! Párbeszéd rendőrül című, 

szintén 1962-es, Végh-archívumban lévő hangfelvétel (Dúl Antallal) nyújt példát (VL/1962R/01). A kor 

rendőrségi nyelvezetének adaptálása és improvizatív kifordítása voltaképp a tradicionális kabaré-műfajhoz 

kötődik, de 1967-től már a kölni rádióban bemutatott avantgárd hangjátékokban hasznosult.      
425

 A mai hallgató számára nem feltétlenül hangzik ki a politikai korrektség a „Buzikat a kormányba”, vagy a 

„Cigányokat a kormányba” követelésekből, de a fölvetések egyrészt a változás irracionalitását, másrészt a 

Kádár-korszak hivatalos retorikájából nemlétezőként kizárt csoportnevek, fogalmak „rehabilitációját” tükrözi. 
426

 Visszakerülve Budapestre, Lisziák Elek 1961-től ügyelőként dolgozott a Magyar Televíziónál, illetve 

kiállítás-rendezőként a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalatnál. Tervező, majd rendező volt a Pannónia 

Filmstúdiónál 1970 es 1997 között, Kovásznai György mellett. A No. 1 csoport tagja. A róla készült portréfilm ( 

Vanitatum vanitas, 1968) Keller Katalin vizsgafilmje volt a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Grafikai 

hagyatékát 2013-ban Végh László megvásárolta. 
427

 Beke László az új avantgárd (az Iparterv-generáció) történeti előzményeként említi Végh László ebbéli 

szerepét. Beke László: 12 év Iparterv. In: Iparterv 68-80. Kiállítás az Iparterv dísztermében. A kiállítást rendezte 

és a katalógust összeállította Beke László, Hegyi Lóránd, Sinkovits Péter, Budapest, 1980, 2. o. 
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bevezetésével igyekeztem meghatározni a dr. Végh által szervezett akciók természetét és 

kontextusát a klasszikus színpadi produkciók, az ifjúsági szubkultúra, illetve a 

forgatókönyvön alapuló happeningek egymásnak feszülő viszonylatában.
428

  

Az intuitív akciók olyan performatív események voltak, melyek, köztereken és 

magánlakásokon, egyetemi, fél-legális helyszíneken zajló, fentebb felsorolt 

eseménytípusokhoz kapcsolódtak. Struktúrájuk és csak félig spontán koreográfiájuk azonban 

kiemeli őket a szórakozás iránytalansága, illetve céltalanságának keretei közül. A hatvanas 

évek első felétől bonyolított események közül a kortársak emlékezetében fennmaradt, 1963-as 

Kafka-akciót emelem ki példaként, mely során Végh László és Lisziák Elek mai kifejezéssel 

köztéri intervenciót hajtott végre, majd közönségnek szánt jelmezes felolvasást tartott az 

Iparművészeti Főiskolán. Ahogy Kenedi János írásából is kiderül, a kétfázisú akció 

provokációt és egy új műfajra való ráérzést egyaránt hordozott: „Végh László – röntgenorvos 

és elektronikus zene-szerző – négykézlábra ereszkedett a Nagykörúton, a hátára csatolt egy 

teknőspáncélt, s a meghökkent járókelőket Lisziák Elek absztrakt festő tájékoztatta: ez az 

illető itt Gregor Samsa (Kafka Az átváltozás című novellájából
429

). Ezt az eseményt 1964-

ben
430

 még nem hívták happeningnek; sehogyan sem hívták, csak csinálták.”
431

 

Visszatérve Lisziák Elek szerepére, itt most személyiségének azt az aspektusát emelném ki, 

amely a konzervatív közerkölcs szabályrendszere felől nézve az illegális szexualitás terepére 

utalta a körben az általa képviselt jelenséget. Biszexualitása, illetve homoszexualitása
432

 olyan 

kategóriát jelölt, amelyet – bár két felnőtt ember belegyezéses viszonyaként − 1961-től 

kivontak a büntetőjogi fogalmak köréből, a közerkölcs számára mégsem volt elfogadott. 

Ugyanakkor, regionális körülmények között és melegjogi szempontból a magyarországi 

                                                           
428

 Végh László akcionizmusáról Intuitive Actions címmel tartottam előadást az MTA Művészettörténeti 

Kutatóintézete és a Ludwig Múzeum közös szervezésében megvalósuló, nemzetközi Long Sixties workshopon, 

2013. április 18-án. Az előadás szerkesztett szövege ugyanezzel a címmel megjelenés alatt áll. 
429

 Végh László szövegválasztásának különös hangsúlyt adott, hogy a hatvanas évek elejéig Kafka 

Magyarországon erősen cenzúrázott szerzőnek minősült, majd a marxista kritika polgári célpontjává vált. Az 

első magyar nyelvű Kafka-kötet (Az ítélet, kilenc novellával, Boldizsár Iván fordításában) csak 1957-ben 

jelenhetett meg, majd épp 1963-ban először a Levél Apámhoz, azután A per (mindkettő a Nagyvilágban), 1964-

ben A kastély, 1967-ben pedig az Amerika. 1963-ban a magyarországi sajtóban hatalmas vita zajlott Kafka 

marxista értékeléséről, melynek alapja Lukács György 1958-ban Wider den missverstandenen Realismus (A 

félreértett realizmus ellen) című, Hamburgban megjelent kötete volt. Ebben Lukács Kafkát az avantgardizmussal 

összefüggésben marasztalta el. A vitáról és Kafka magyarországi recepciójáról ld. Győrffy Miklós: Kafka és 

Magyarország, Alföld, 2008. augusztus.  
430

 Helyesen: 1963-ban.  
431

 Kenedi, i.m., 1995, 201. o. 
432

 „Mert hát jöttek-mentek a Sanyikák! Tehetségesnek mondott helyes kisfiúk, akik, úgymond, Lexi 

»tanítványai« lettek… Egyikét-másikát bemutatta a francia négyes balettmozdulatával vezetve körbe: ez azért 

tényleg sok volt egy kissé. De hivatkozhatunk akár Leonardóra. Különös világ az! Elementáris féltékenység, 

fékezhetetlen indulatok, türelmetlenség, s a jellegzetes vizsgálódó tekintet. Volt olyan Sanyika is, akit a többiek 

megöltek, lelökve őt egy magas falról. Róla többé nem esett szó. Lexi kedvéért sok mindent elfogadtunk.  

Volt, hogy a buzik megkergették. Éjjel jövök haza a Zeneakadémiáról. Hát a Wesselényi utca előtt ott strichel 

Lexi, a slicceket szemlélve. Megverték az éjjel, mint később hallottam. Vagy: mélyen alszom. Egyszerre, már jó 

éjjel, megcsörren a telefon. Lexi hangja, sírva kiáltja: »Gyere és ments meg!« avval lecsapja a kagylót. 

Felugrottam. Én Istenem, mit csináljak, hol keressem?! Leszaladtam, taxiba ugrottam: gyerünk a Belvárosba. 

Lassan; nézzük a presszókat. Váci utca: semmi. Menjünk a TV irányába. A ház mögül egy kocsmából kirohan 

Lexi, üldözői elől menekülve. Lihegve beesik, meg van mentve. »Ha lehet, ne hányjon a kocsiba!” – dörmögi a 

sofőr.” – Végh László: Lexi története, kézirat, 2007. 
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homoszexuálisok nem voltak a legrosszabb pozícióban: ahhoz képest, hogy Romániában nem 

csupán a diktatúrában, hanem még egy-két évvel Nicolae Ceauşescu 1989-es bukása után is 

börtönnel sújtották a homoszexuálisokat, Magyarország toleráns közegnek számított, 

elsősorban az NDK-ból érkező melegek körében, de Bécsből, Szlovákiából és 

Lengyelországból is jártak Budapestre homoszexuálisok.
433

 A visszaemlékezések alapján a 

hatvanas évektől – egyre fokozódó mértékben, majd a hippimozgalmat kísérő szexuális 

forradalom magyarországi párhuzamaként – virágzott a budapesti homoszexuális 

szubkultúra
434

, amely a viszonylagos tolerancia ellenére mégis csak a hivatalos, egyházi 

eredetű családfogalmon kívül állt, és ez alól a liberális, nem reproduktív célú heteroszexuális 

modell sem képezett kivételt. A sajtó és a rendőrség retorikájában, épp a galerikkel 

kapcsolatban – amint a következő alfejezetben is látni fogjuk – kiemelt hely jutott a fiatalok 

erkölcsi megbélyegzésének, szexualitásuk kriminalizálásának, amely erőszakos orgiasztikus 

együttlétek toposzát eredményezte a textusokban.
435

 A szexualitás ilyen jellegű kontrollja, 

amelyet a technokrácia társadalmában Herbert Marcuse „represszív deszublimációnak” hív, a 

fiatalok körében éles ellentétben állt a reprodukció fogalmán kívüli, szabad nemi élet 

gyakorlatával, a „szublimációval”. „A beszabályozott deszublimálás gyönyöreivel ellentétben 

a szublimálás állandósítja mindannak a lemondásnak a tudatát, amelyet a represszív 

társadalom ró az egyénre, s ezáltal a fölszabadulás szükségletét is állandósítja.”
436

  

A körben érvényes liberális nemi viszonyok nem korlátozódtak pusztán a férfiak közötti 

kapcsolatokra, hanem olyan „szabálytalanságokkal” társultak, amelyeket – az alapvetően férfi 

dominanciájú társaság – női tagjai képviseltek.
437

 Ortwein Éva
438

, a Muskátli törzstagja, aki 

                                                           
433

 Muskovics Gyula: Már a szocializmusban is voltak meleg férfiak. Interjú Takács Máriával. tranzitblog.hu, 

2013. aug. 9. Utolsó letöltés: 2013. augusztus 21. Takács Mária rendezte a leszbikus nők Kádár-kori helyzetével 

foglalkozó dokumentumfilmet: Eltitkolt évek, 2009. A film párdarabja, a Meleg férfiak, hideg diktatúrák 

befejezése 2014-re várható.  
434

 „A hatvanas években volt a Kálvin téren a Gösser söröző, a Városkapu, a Múzeum kávéház, az Egyetem 

presszó '92-ig, aztán az Ipoly Mozi, a Rózsaszín Balettcipő, az Angyal bárnak is nem tudom, hány helye volt. 

Csomóan még a nyolcvanas évek végén nyitottak. A Kertész utcai Lokál például '87-ben, és az már a Homérosz 

egyesület fészke volt. A kilencvenes évek elején pedig megjelennek az első egyesületek, amiknek már irodájuk 

lesz.” – Takács Mária, i.m., 2013. 
435

 Angus McLaren hívta föl arra a figyelmet, hogy a második világháború utáni hidegháborús környezet milyen 

sok elemet őrzött meg a nácizmus szexuális kisebbségeket üldöző programjából: az abortuszt és a 

homoszexualitást 1945 után is büntették Európában, Németországban például egészen a hatvanas évekig. Az is a 

nácizmus öröksége, hogy az ellenfelek egymás dehonesztálására használták a szexualitást, és a vele kapcsolatos 

kifejezéseket. Angus McLaren: Szexualitás a XX. században. Ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Osiris könyvtár, 

Budapest, 2002, 194−195. o. A Kádár-korszakban ennek mintájára feketítették be (a deviancia vádjával) a 

fiatalok szexualitását, amely ellenállt a konzervatív erkölcsiségnek.  
436

 Herbert Marcuse: Az egydimenziós ember. Ford. Józsa Péter, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1990, 97. o. 
437

 „A nők! Úgy tűnhet, hogy ez egy férficentrikus, macho világ volt. Pedig voltak lányok is. Általában a 

természet törvényei szerint ugyanannyian, mint a fiúk. De közülük csak nagyon kevesen játszottak meghatározó 

szerepet, inkább csak a fiúkkal sodródtak. S szemben a fiúkkal, sokkal gyakrabban cserélődtek. Akkori 

szemléletünk szerint ez volt a dolgok természetes rendje. A lányok zöme ugyanis csak tartozék volt. Az 

igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a hosszú távú párkapcsolat, a monogámia ebben az időben nem jellemzett 

bennünket. Ami persze nem jelenti azt, hogy akár a lányok, akár a fiúk mind könnyűvérűek lettek volna, sokkal 

inkább azt, hogy mi, fiúk voltunk kiforratlanok és mohók, újabb és újabb kalandra vágyók, és nagyon szerelmes 

természetűek, ezért bizony gyakran előfordult, hogy mire megjegyeztük volna egy lány nevét és arcát – ha nem a 

saját jogán került a huligániába −, már el is tűnt a képből.” Kozák Gyula, i.m., 2000, 318. o. 
438

 „Ortwein Éva, mindünk szeretett nője. Fiúk és lányok egyként szerették, csodálták, vagy botránkoztak rajta. 

Ő ugyanis szabad volt az idők ellenében. A szabadságot következetesen mindenben megvalósította, egészen a 
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jellegzetes prototípusa volt a hatvanas évek társasági nőalakjának, aki saját, produktív 

intellektuális ambíciókat nélkülözve ugyan, értelmiségi férfiak körében bonyolította 

változatos szexuális és szociokulturális életét. Sánta Ilona, akit Végh László Diotimának 

nevezett el,
439

 1964-től szerepel a kronológiában, mint az I. Fóthiánum egyik résztvevője, 

majd ettől kezdve állandó szereplője volt a Végh-féle programoknak és eseményeknek, 

Csengery utcai szobája pedig gyakran befogadta a társaságot.
440

  A Diotimához kötődő műfaj 

a fölszabadított szexualitást jelkézpező rituális fürdőzés volt, mely nem zárta ki más 

résztvevők jelenlétét sem, de alakját az az esemény tette igazán emlékezetessé, amikor egy 

november 7-ei napon vörös zászlóba burkolva sétált Budapest utcáin.
441

  

 

Későbbre, 1966-ra datálható Végh László ismeretsége két, képzőművészeti gimnáziumot 

végzett fiatal lánnyal, Balla Margittal (Gitta)
442

 és Lovas Gladys-szel,
443

 akik a források 

szerint a tárgyi kreativitásra való képességet és a liberális szexuális értékrendet egyaránt 

érvényesítették a közösségben.
444

  

                                                                                                                                                                                     
szabadosságig, időnként kíméletlen módon. Modora hihetetlen egyvelege a finom és az útszéli zsargonnak. De 

mindenkor vonzó és utánozhatatlan. Ismeretségi köre: az elit értelmiség. (…) Aki tudja, ki volt Orwein, az jelen 

volt a hatvanas években.” Végh László: Ortwein. Kézirat, 1990-es évek eleje. 
439

 Dr. Végh mindenkinek nevet adott: Lexi Lóbál, Diotima, Béva, Perlaky Krisztus, Büky Isten, „A szerb 

szentháromság: Vujicsics, Patasics, Petrovics.” Ivan Gyeniszovics Kenedi, Schizotima (Diotima) – adta Kenedi, 

dr. Végh László infáns és szexbomba, Lisziák Manna, Lisziák Ikon, Lisziák Lóbál, Lisziák Masztur, Koncz: a 

frankóság Benjaminja, Koncz, a materialista stb. 
440 „A Csengery utcai tágas régi lakásban különös família lakott. Apucika, a nyugdíjas asztalos. Anyucika, 

taxisofőr, családfenntartó. Valamint két gyönyörű nagylány: Ritácska és Cicácska. Előbbi csinos, vöröshajú, 

aktív és igen praktikus lény. Míg Cicácska, azaz Diotima, sudár, arányos alkatú, mézszőke hajzuhataggal ékes, 

finom és graciőz: minden férfi áhított álma. Ám a messzemenőkig közvetlen lény éles benső határokkal 

rendelkezett, ahol megálljt parancsolt, és nincs tovább! Bároly határátlépési kísérlet csődöt mondott. Diotima 

volt az erősebb.  

Így aztán általános tisztelet vette körül. Bogarait eltűrtük, és úgy szerettük, ahogyan ő engedte. Életének keretei, 

akárcsak a miénk, mélyen a szürreáliákba terjedtek. (…) 

Ha éjjel későig zenéltünk vagy vitatkoztunk, Anyucika átkopogott és panaszos hangon arrogált: »Na, Cica, 

igazán! Most már abbahagyhatnátok, nem tud az ember aludni. Inkább mennél el már dolgozni, nem itthon 

henteregni. Laci, szóljon már rá! Talán magára hallgat.« stb. Mire Diotima megalázón megbocsájtó, oktató 

hangon: »De Kutyácska. Már megint?!«” Végh László: Portré és flitterek. Kézirat, 1990-es évek eleje. 
441 „Diotima imádott fürdőzni. A fürdőszoba nyitva állt, s biztatásra bárki bejöhetett. A prüdériát hírből sem 

ismerte, és szépségének adományát nem titkolta el. Ő mindenkié – tehát senkié: szokta volt mondogatni. Ezáltal 

könnyen kétségbeesésbe kergetett akárkit. Hosszú mézszín hajzuhatagát fésüli, aztán némileg felöltözik. 

Esetleges megjegyzések szóba sem jöhetnek.  

(…) egy november 7-én beállít hozzám talpig vörös zászlóban – gyalog a Csengery utcán és a József körúton át. 

A zászló alatt alighanem semmi. Továbbá: fél melle némileg kilátszott. »Igazán? Nem is vettem észre« − szólt, 

és kedvesen pislantott.” Végh László, u.o. 
442

 Balla Margit (1947) festő, grafikus, 1969−74 között Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatója volt, tipográfia 

szakon. Azóta könyveket illusztrál, jelmezt, díszletet tervez, a Javne Színház vezetője és a Budapest Bábszínház 

díszlettervezője. 1987-ben életmű-kiállítása volt a Műcsarnokban. 
443

 Lovas Gladys 1961−65 között a Képzőművészeti Gimnázium növendéke volt. A hatvanas években 

pszichológiával kezdett foglalkozni, és rajzterápiát tartott betegeknek az Országos Ideg- és 

Elmegyógyintézetben. 
444 Hosszasabban idézek Végh László írásából: „Diotimánál ültünk-feküdtünk a nagy szivacsaljon: Gitta, 

Sanyika, Diotima és még sokan mások. A telefon – akkor még egészben, s csak később báránybőrbe ragasztva: a 

szétesés miatt – szóval a telefon túlsó végéről a kispap vitázott Gittával. Feltehetőleg, sőt minden bizonnyal a 

trichomonasról (is) volt szó, amit hogy ki kitől szerzett volna be. Ping-pong fertőzés, vagy hogy mondják a 
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Az áruhiánnyal összefüggő, úgyszólván szükségszerű kézügyesség, az otthoni szabás-varrás 

amúgy is elterjedt gyakorlata volt a korszaknak
445

, amit Végh László visszaemlékezése szerint 

a fiatal lányok az individualitás terepeként értelmeztek, és ahogy a szociológusok 

fogalmaznak, „divatkövető magatartást érvényesítettek” az általuk kitalált, egyéni 

ruhamegoldásokkal. A hatvanas évek elejétől (szemben az ötvenes évek 

kényszeremancipációs puritanizmusát tápláló ideológiai háttér erőszakosságával) azonban 

nem elsősorban politikai, hanem sokkal inkább konzervatív környezetből kerültek ki a 

divathullámok ellenzői, így a fiatalok öltözködéssel reprezentált társadalmi mozgalma mögött 

is elsősorban generációs konfliktusok álltak.
446

 A fiatalok időseket megbotránkoztató 

öltözködése (mint a farmer és a miniszoknya) valamint hajviselete
447

 (és az 1956 utáni 

férfidivat radikális újítása, az olyan nagy szakáll, mint amilyet Orvos András viselt, vagy a 

Lexi-féle görögös változat), a hatvanas évek sajtókampányának egyik központi motívuma 

volt, mely azonban agresszióját tekintve sokat szelídült az évtized folyamán. Olyannyira, 

hogy míg 1958-ban még a huliganizmussal kapcsolták össze a fiatalok „szocialista közösségi 

normákkal” ellentétes öltözködési szokásait, a liberálisabb sajtófórumokon a tolerancia 

viszonylag korai jelei mutatkoztak: a Tükör magazin 1964-es júliusi számában,
448

 Zaránd 

Gyula fotóján (a desztalinizációs folyamat vizuális paródiájaként is értelmezhetően) már 

                                                                                                                                                                                     
tudorok. Én voltam hivatva sok-sok Kliont felírni mindeneknek. Továbbá heves szóváltás esett a templom 

padlásának kirablásáról is. 

És ott ült, ibolyaszemmel, vörösesszőkén hosszú hajban, meggypiros magassarkú cipőben, kissé kosorrú Greta 

Garbót formázón: Lovas Gladys! S bár rögtön kiderült, hogy Gitta és Gladys között régi és nagy a szerelem: 

mindazonáltal feltettem magamban, hogy nekem ő kell. Hamarosan lánykérés esete forgott fenn, amit Gitta 

finom grandezzával, »legyen tiéd a kicsike« igékkel hagyott jóvá. (…) 

Gitta és Gladys ez időben az Édességboltok központi dekorációsai. Ez jelent Karácsonyidőben kb. 50 kirakatnyi 

elkészítendő karácsonyfát, Mikulást, miegyebet. Húsvétkor sereg nyuszit, tojást. November hetedikén pedig sok-

sok Lenint. Felháborító és megalázó munka képzőművészeti gimit végzett, ám Főiskolára föl nem vett női 

személyeknek. Így inkább keleti filozófiával, jógával, vallástörténettel és Hermann Hessével foglalkoztunk. 

Gladys csinos gyűjteményt birtokolt ezoterikus és keleti irodalomból, ami a teljes izoláltságban igen jelentős 

körülmény volt. 

Az obligát féltékenykedésre mindig Gladys teremtett alapot. Például: nézek be a folyosóról. Hát ott ül Gladys 

lábainál egy kisfiú, alázatos tekintettel fixírozza a hokedlin magasra húzott térdekkel kalácsba csavarodó, 

szívószemű nőt. Az ablakon belépve, »ki ez a fasz?« kiáltással üdvözöltem a csendéletet, és ordítva rögtön a 

tárgyra tértem. A kisfiút Móric Lacinak hívták, s így Móric Virág gúnynéven aposztrofáltam. Gladys halavány 

maga-mentésére kíváncsi nem voltam, s így a kisfiú hamarosan menekülőre fogta. Vagy: télidőben nálam a 

cselédszobában szárítkozunk. Gladys a fűtőtesten egyensúlyoz. Előtte Pilinszky, akinek majd kiesik a szeme és a 

protézise a látványra… Ezután el is mentek együtt: vacsorázni.” Végh László: Gladys art deco, kézirat, 2005. 
445

 Medvedev Katalin hivatkozott tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy a kanonikus nézettel 

ellentétben Magyarországon nagy hangsúlya volt a divatcentrikus attitűdnek, és hogy a divat központi szerepet 

játszott a magyar lakosság életében az ötvenes-hatvanas években. A termékek hiányát pedig sok esetben otthoni 

szabás-varrással pótolták, külföldi és magyar divatlapok segítéségével. Medvedev, i.m. 2007, 131. o. 
446

 Valuch Tibor: A városi öltözködés változásai Magyarországon 1948-2000. In: Öltöztessük fel az országot! 

Divat és öltözködés a szocializmusban. Szerk. Simonovics Ildikó és Valuch Tibor. Argumentum Kiadó – 

Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet, Budapest, 2007, 111. o. 
447

 Ezzel a különbségtétellel nem azt az agresszív rendőrségi gyakorlatot akarom láthatatlanná tenni, amely 

például erőszakos hajvágásokba torkollt, hanem azt a megfigyelést hangsúlyoznám inkább, mely szerint az 

évtized folyamán sokat erősödött a divat autonómiája, és a politika területéről fokozatosan átkerült a 

magánszféra területére. Vö. Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének 

magyarországi öltözködéstörténete. Corvina Kiadó / 1956-os Intézet, 2004. 
448

 Tükör. 1964. július 7, 30. o. VL/1964DE/03 
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egyértelműen a szakállas, napszemüveges fiatalember (Lisziák Elek) a pozitív hős, a tar 

koponyájú, háttal fotózott Rákosi-féle típussal szemben.  

 

Visszatérve a nők szerepére a körben, Gitta és Gladys az archívumi fotók szerint számos 

közösségi esemény élénk résztvevője volt, amelyeket a szerepjátékok kellékeivel, talált 

tárgyakkal, az uniform öltözködés visszautasításával tettek a hétköznapi kreativitás – 

szóhasználatukkal − „szürrealizáló” megnyilvánulásaivá: „Hát a szilveszterek és soiréek! 

Vagy a rongyosbál az FMK-ban, ahol is mindenki saját jegyébe öltözve tartozott megjelenni. 

Homlokunkon csillagjegyünk, melyet Gitta festett. Csülök anyám temetési ruhájában 

mezítláb, vállán a dr. Végh feliratú balta. Gitta feltornyolt hajában gyertya égett. Sanyika 

hozott egy kiló puskaport. Én a feszületet, melyen gumibot lógott. Nyakamban a mohácsi 

szerb templom szenteltvíztartója, tűzszerszámmal megrakodva. Lexi saját keretei között jelent 

meg, azaz blondel képkeretből integetett. A robbanás után eloszlott a füst. Ez alatt már 

Sanyika ellopta a telefont, két széket és kisasztalt, sőt a telefonkönyvet is – hogy nekem 

ajándékozza. Ő ugyanis kleptomán volt.”
449

 

Végh László cselédszobája máig őrzi a különféle kirándulások, kollektív kivonulások 

alkalmával szerzett útjelző és helységnévtáblákat, állatkerti feliratokat, amelyeket a csoportos 

utak során gyűjtöttek, illetve amelyekkel a többiek megajándékozták.
450

 Olykor templomi 

eszközök is áldozatul estek az időnként közszeméremsértéssel kísért gyűjtéseknek – például 

az esztergomi bazilika altemplomában. Az efféle deviáns magatartásformák, mint a lopás, 

tudatos normaszegésből táplálkoztak a körben: egyrészt a magántulajdon szabályait eltörlő 

szocializmus érvénytelenségének tudatosítása, tágabban a tulajdon bármiféle elismerésével 

szembeni anarchisztikus lázadás, valamint a provokáció és a botránykeltés izgató lehetősége 

motiválta. E mögött pedig a társadalommal való generációs elégedetlenség komplexitása 

húzódott meg, amely a legális drogok (alkohol, cigaretta) fogyasztásának mértéktelenségében 

és az öngyilkossággal való kísérletezésben is kifejeződött. Ezek a jelenségek azonban nem 

pusztán Végh László limitált környezetében figyelhetők meg, hanem a Kádár-korszak 

szociokulturális valóságának más csoportokra is jellemző reakciói voltak a 

diszkomfortérzéstől a politikai tudatosságig terjedő, időben a nyolcvanas évekig elhúzódó 

széles (ellenzéki) skálán. A diszkomfort tudatosításának materializációja pedig maga az 

életforma volt: „Elfojtottuk magunkban azt, hogy egy konszolidálódó diktatúra országában 

élünk. Nem voltunk tudatos rendszerrel szemben állók, nem voltunk politikai lázadók. Mégis 

azt hiszem, hogy rendkívül erős rendszerrel szembeni ellenállásunk volt, ez pedig maga az 
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 Végh László: A mi undergroundunk és avantgárdunk az 1960-70-es években. Kézirat, 1990. 
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életünk volt. Az, hogy mi olyan kulturális közeget álmodtunk magunk köré, és az álom egy 

kicsit valóság lett, ami maga volt a tiltakozás.”
451

 

 

3.3. Kriminalizált közösségek: a galeri rendőrségi megkonstruálása 

A fiatalok szisztematikus rendőrségi üldözése a szocializmus ellenségképének kitöltése 

érdekében nem kerülhette el a Muskátliba járó csoportokat sem. A Muskátli-galeri terminus, 

amely utólagosan identitásformálónak bizonyult, és az egykori érintettek valamint a 

kívülállók egyaránt alkalmazni kezdték a társaság megjelölésére, a huliganizmus 

felszámolására indított rendőri akciósorozat részeként született meg 1961-ben. A Muskátlisok 

körül mesterségesen gerjesztett rendőrségi procedúra, amely a három évvel későbbi Belvárosi 

galeri kirakatperével
452

 ellentétben végül bírósági tárgyalás nélkül zárult, és a benne 

szereplőket bizonyított bűncselekmény hiányában felmentették, jól végigkövethető a 

titkosszolgálati iratokban. Végh László B−dossziéja tartalmazza a Budapesti Rendőr-

főkapitányság által indított nyomozás dokumentumait, melyekben „Orvos” előbb operatív 

résztvevőként, majd pedig maga is gyanúsítottként szerepel. Mivel a Belvárosi galeri perében 

érintett Hajas (akkor még: Frankl) Tibor meghurcolása és elítélése
453

 a vizuális kultúra 

területével függ össze, a fiatalokkal szembeni rendőrségi eljárások jobb megértése és 

tipologizálása érdekében bizonyos pontokon forrásként használni fogom a kapcsolódó, 

belügyi dokumentumokat a Muskátli-ügy iratanyagára vonatkoztatva.
454

  

A csoportokba verődő fiatalok, vagyis – „galerikbe szerveződő huligánok” – elleni módszeres 

fellépésről 1959-től kezdve lehet beszélni a hatósági gyakorlatban, a rendőrség és a 

Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) első közös akcióival összefüggésben. A következő 

években a galerik elleni akciósorozatok egyre intenzívebbé váltak: az első nagy hadjáratot 

1960–61-ben indította a Budapesti Rendőr-főkapitányság, melynek során az elnevezés a 

fiatalok szervezett bűnözésének fedőfogalmává vált. A belügyi apparátus kimutatása alapján 

1961-ben országosan 226 galerit számoltak föl 2482 taggal, melyből 119 galeri budapesti 

volt, 1825 taggal. Egy 1969-es, belügyminisztériumi beszámoló szerint a következő években 

folytatódott a „tervszerű, tömeges oszlatás”: míg 1962-ben 83, majd 1963-ban 76 galerit 
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 Szász István a Törvénytelen Muskátli című filmben, 1995. 
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 „Masszív kirakatper volt, utólag potpurri lett belőle, ami jobban tetszik nekem. Úgy állították össze a 

vádlottak névsorát, hogy lehetőleg a Btk. egészét kimerítsék. Tehát üzérkedés, devizabűntettek, államellenes 
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az tette lehetővé, hogy volt benne egy izgatási szál, méghozzá fasisztoid jellegű, ami aztán a legjobban hangzik 

az összes közül, és abszolút alkalmas arra, hogy a fél világ felháborodjék rajta.” Hajas Tibor Ungváry 

Rudolfnak, Orpheus, 1999, 59−60. o. 
453

 Hajas Tibort a belvárosi galeri elleni eljárás másodrendű vádlottjaként, izgatás bűntette miatt két és fél év 

letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Bíróság, 1966 májusában. Szőnyei Tamás: Kék fény – 

„Felderítjük az izgató személyek tevékenységét!” Magyar Narancs, 2005/32. 
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ügyének sajtóvisszhangjával együtt az 1956-os Intézet publikálta: Cseh Gergő Bendegúz – Kenedi János – 

Palasik Mária: A hálózati személy szerepe és rendeltetése a diktatúra útvonalán. A Kádár-korszak egyik 

kirakatpere: a párt irányelveitől a sajtó propagandájáig. In: Kádárizmus átereszek. 1956-os Intézet, Évkönyv, 
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oszlattak föl az országban, 1964-ben országos szinten 130, 1965-ben 167, 1966-ban 276, 

1967-ben 139 galerit számoltak fel.
455

 Ahogy Szőnyei Tamás megjegyzi, a statisztikák azt 

mutatják, hogy az olykor csupán saját értékpreferenciái és ízlése szerint szórakozó fiatalok, 

máskor pedig valóban fiatalkorú bűnözők csoportjelenségei végső soron felszámolhatatlannak 

bizonyultak az évtized során.
456

 Éppen ezért, az „ifjúsági kérdés” és az életviteli jelenségek 

megoldásának módszertana nem pusztán rendőrségi eszközöket, hanem civil „integrációs” 

technikákat is tartalmazott, az ifjúság szórakozására, a KISZ keretein és felügyeletével 

létrehozott intézmények stratégiai megjelenésével, melynek egyik legfontosabb korabeli 

példája az 1961-ben megnyitott Ifjúsági Park
457

 volt, de hasonló céllal jött létre a Fiatal 

Művészek Klubja (1960−1998) is. Ezzel együtt, a galeri fogalma, az „ifjúsági kérdés” 

hordozójaként a hetvenes évek elejéig (a „csövesek” szerepcserés kriminalizálásával) uralta a 

rendőrségi diskurzusokat
458

, amelynek az MSZP KB, PB, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

állambiztonsági hatóságai, az ügyészség és a bíróság szervei éppúgy alakítói voltak, mint a 

társadalmi tudat befolyásolására törekvő sajtó.
459

 

 

A rendőrségi kriminalizálás módszertani alapja az volt, hogy a fiatalok alkalomszerű vagy 

laza – például kávéházban, házibulira összeverődött vagy a Városmajorban, a 

Múzeumkertben, később az Ifjúsági Parkban és környékén saját ízlése szerint, szabadon 

szórakozó – csoportjait állandó, sőt, szervezett bűnözői csoportokként tüntette föl, társadalmi 

veszélyességüket pedig a média eszközeivel közvetítette. A galerikkel szemben érvényesített 

stigmák között elsődleges helyen szerepelt a nyugati zene káros hatása, a természetellenes 

szexualitás és a nemi erőszak vádja, a lopás, a valutaüzérkedés, mások erőszakos kifosztása, 

valamint a politikai vádak: nacionalizmus, nyugat-imádat és szovjetellenesség, ami – a 

hivatalos álláspont szerint legalábbis – röplapterjesztéssel, fegyverszerzéssel és 

terrorcselekmények tervezésével járt együtt. „A galeri nem csupán a nyugatmajmolást és az 

erőszakoskodást jelentette, hanem a rendszerellenességet, egyúttal a társadalmi rendet és 

morált leginkább veszélyeztető csoportosulást is.”
460

  

 

Ebben a fiatalokra irányuló ellenséges közhangulatban, a galeriket felszámoló hadjáratok első 

hullámában, 1961 őszén zajlott a Muskátliba járó diákokkal és pályakezdő értelmiségiekkel 
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szembeni rendőrségi eljárás. Az ügy keretét egy házibuli szolgáltatta, melyre a Komlós Juci 

színésznő lakásán, balettintézeti növendék lányának szervezésében és a szülők távollétében 

került sor. Miután az egy hétre elnyúló házibuli következtében az egyik IX. évfolyamba járó 

intézeti növendék, Vadas Katalin igazolatlanul hiányzott az iskolából, az Állami Balettintézet 

Igazgatóságának fegyelmi bizottsága vizsgálatot indított. A fegyelmi tárgyalással végződő 

vizsgálat, melynek részleteiről az Intézet írásban és szóban tájékoztatta a Művelődésügyi 

Minisztérium Művészetoktatási Osztályát, bevonta a VI. kerületi pártbizottság képviselőjét, 

valamint a József Attila Színház párttitkárát is, 1961. október 18-ától november 15-éig tartott. 

A házibuliban részt vett növendékeket egyenként kihallgatták, tárgyalásokat folytattak a 

szüleikkel, és családlátogatásokat kezdeményeztek. A procedúra konklúziójaként a 

Balettintézet Igazgatósága megállapította, hogy a növendékek tagjai voltak egy addig 

ismeretlen „galerinek”, mely csak részlegesen kapcsolódott az intézeti hallgatókhoz, szűkebb 

körét egyéb fiatalok alkották: „A fegyelmi tárgyalásokon és a részletes kihallgatásokon 

kiderült, hogy ez a »Muskátli galeri«, mely nevét székhelyéről, a Váci utcai Muskátli 

eszpresszóról kapta, már az elmúlt évben is működött. Tagjai egyetemistákból, fiatalokból és 

kis részben középiskolásokból álltak. (sic.) Körülbelül, ahogy a vizsgálatok alapján meg 

tudtuk állapítani, 35-en voltak ennek a »galeri«-nek a tagjai. Ebből 7 intézeti növendék: 

Vadas Katalin és Lászay Andrea IX. évfolyamos, Karl Mária magántanuló, Bérczes Mária, 

Tóth Margit, Kollár Eszter VII. évfolyamos és Földessy Margit II. gimnáziumi tanuló. A 

»galeri« többi tagjai tehát nagy többségében intézetünkön kívülálló fiatalok voltak. Ezek:  

 

dr. Végh László orvos, zeneszerző (MÁV kórházban dolgozik) 

Halász Mihály (TV-nél dolgozik, mint vágó) 

Vajda Péter (Pier) orvostanhallgató 

Perlaki Árpád (Krisztus) II. éves orvostanhallgató 

Vincze Ernő (segédoperatőr a TV-nél) 

Faragó Gábor (közgazdasági egyetemista) 

Koncz Csaba (műegyetemi hallgató) 

Molnár József (Mocco) (MOM-ban ipari tanuló) 

Pintér György (Georg) 

Bokány Ferenc (zenei gimnáziumi tanuló) 

Szolár Ákos (állítólag képzőművészeti oktatásban vesz részt) 

Ortwejn Éva (Béva) kávéfőzőnő 

Geszler György (operaházi táncos) 

és a Nebuló zenekar több tagja, akik állítólag szembenálltak ezzel a társasággal.  

Így: Weiszbach Béla, Pallós György, Jinda György.” 

 

Az ily módon a rendőrség látókörébe került Muskátlisok megfigyelését operatív eszközökkel 

segítette a titkosszolgálat: miközben a Balettintézet november 15-én már lezárta a növendékek 

ügyét, „Juhász” ügynök november 8-ai jelentését követően a BM ellenőrzése alá vonta a 

presszóba járó fiatalokat és amint az első fejezetben láthattuk, beszámoltatta „Orvost” a 

társaságban betöltött szerepéről. Ahogy a dokumentumok titkosítatlan szövegkörnyezetéből és 

az 1961. december 12-ei jelentésből kiolvasható, a Végh Lászlóval kapcsolatos vádak a Vadas 
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Katalin nevére kiállított hamis orvosi igazolással és a házibuli „erkölcsi” vonatkozásaival 

álltak összefüggésben, amelyek alól tisztázni próbálta magát, sőt, felháborodásában az 

események alapos kivizsgálását követelte: „E rendezvényre engem Koncz Csaba hívott meg. 

Azonban miután annak legkezdetén ¾ órát töltöttem ott (ami alatt semmiféle kifogásolni való 

dolgot nem érintettem) eltávoztam, és oda vissza nem mentem, bár, mint később értesültem 

róla, több napig tartott. A jegyzőkönyv végén megjegyeztem, hogy a fegyelmi alapját képező, 

balettintézeti átirat tényei oly mértékben hiányosak, tendenciózusan beállítottak és felfújtak, 

hogy kérem a rendőrség által valószínűleg lefolytatott nyomozás adataival való 

kiegészítésüket azért, hogy a fegyelmi során a való igazságot deríthesse ki. Magamat 

semmilyen mértékben bűnösnek nem érzem, fiatalok által elkövetett és általam nem, vagy 

csak később megtudott kilengésekért pedig nem vagyok felelős.” 

 

A „kiskorúak által elkövetett kilengések” föltehetően szexuális tartalmúak lehettek, amelyek a 

fiatalok erkölcsi megbízhatóságát folyamatosan megkérdőjelező hatósági fantáziákban nagy 

teret foglaltak el. Szendrő János rendőr alezredes szenvedélyes vádiratban állította föl a 

belvárosi galeri „bűnöző tevékenységének” erkölcsi tipológiáját, a „vad politikai 

kannibalizmustól” a „nők futtatásáig”: „Másik fontos tényező a galeriben az uralkodóvá vált 

moralitás. A társaság vezetőrétege, akik megszállottan vitatkoztak és gyalázták rendszerünket, 

emellett erkölcsi normák nélküli hazudozó, képmutató életet éltek.(sic!) A társaság légköre 

szinte feloldotta a gátlásokat, lerombolta erkölcsi igényeiket, »prostituáltakká« váltak, 

mindenüket áruba bocsátották. Jellemzőjük az iszákosság, a garázda, féktelen magatartás, a 

hangoskodás, a nyegleség. Cinizmusukra jellemző, hogy amit a társadalmi együttélés 

követelményként támasztott, azt ők felrúgták, és saját gátlástalan életstílusukkal 

helyettesítették.”
461

 Miután a rendőrségi textusok létrehozták a galerik társadalmi 

veszélyességének retorikai alakzatait, a sajtópropaganda uszító cikkekben törekedett a 

közvélemény irányító befolyásolására. Hajas Tibor esetében az antiszemitizmus és az 

abnormális szexualitás vádja bizonyult stigmatizáló erejűnek: „Frankl Tibor bölcsészhallgató, 

a banda egyik vezéregyénisége – most másodrendű vádlott – például csak itt, ebben a minden 

vonatkozásban lezüllött társaságban érezte jól magát, s hogy teljesen befogadják maguk közé 

a semmirekellő huligánok, ráduplázott szexuális vadságban, épp úgy, mint fajgyűlöletben. 

(…) mihez is állna oly közel »az embervér csábító illata«, mint az útonálló lelkivilágához? 

Erőszakot venni tizenhat éves lányon, a banda röhögő-hahotázó biztatása közben, lopni, 

hamiskártyázni, kábítószerrel panamázni – és emberekre lövöldözni, körülbelül ugyanazokból 

a »csodás érzésekből« táplálkozik.” – fogalmazott a realitástól teljesen elszakadt Szabó 

László a Népszabadságban megjelent cikkében.
462

  

 

A Muskátli-ügy nem involvált ugyan ennyire ideális kriminalisztikai elemeket, mint az 

antiszemitizmus, a rendszerellenesség és a nemi erőszak, de a belügyminisztérium igyekezett 

kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Miután a „galeri szervezettszerű ellenséges 

tevékenységére” nem találtak bizonyítékot, Zalai Emil alosztályvezető 1961. december 22-én 
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elrendelte Kozák Gyula, Perlaky Árpád, Faragó Gábor és az eredmények függvényében 

Koncz Csaba rendőrségi kihallgatását. A kihallgatás nem titkolt célja volt, hogy – „Orvos” 

tevékenységének ellenőrzése mellett – az esetleges terhelő/kompromittáló adatok fényében 

megkíséreljék az egyetemi hallgatók operatív fölhasználását, vagyis titkosszolgálati 

beszervezését. Az 1962. január 18-án kelt jelentés összefoglalja az említett fiatalok 

kihallgatásának eredményét, amely leginkább a belső viszonyokra derített fényt (az utókor 

szempontjából pedig az apparátus működésének azon groteszk jellegzetességére, hogy a 

belügy milyen nagy erőket mozgatott meg a privát élet legjellegtelenebb mozzanatainak 

megismerése érdekében is): Perlaky Árpádról megállapították, hogy nem tartozik a Muskátli 

legszűkebb köréhez, és hogy rossz véleménnyel van Koncz Csabáról, amiért az abbahagyta 

egyetemi tanulmányait. Kozák Gyula kritikusan számolt be Végh Lászlóhoz fűződő 

kapcsolatáról, melynek alapja a zene és a képzőművészet iránti érdeklődés volt, ennek folytán 

többször cseréltek egymás között magnószalagokat és lemezeket. „Kozák szerint Végh 

kulturált, sokoldalú ember, de kissé »túlfűtött«, nincs kitisztult irányvonala. Még zenei 

kérdésekben is zavarosnak tartja. Politikai kérdésekről nem beszéltek.”
463

 Faragó Gábor 

kikérdezésének szintén kulturális tartalmi konklúziói voltak: Komlós Juciék lakásán is 

irodalmi és művészeti kérdésekről beszélgettek, és a modern nyugati zenét dicsérték. 

 

Miután semmiféle terhelő adatnak nem jutottak a birtokába, „Orvos” esetében pedig nem 

találtak dekonspirációt vagy „konkrét erkölcstelenséget” alátámasztó bizonyítékot, a 

belügyminisztérium lemondott a fiatalok beszervezésének tervéről. A három egyetemista 

kihallgatásával párhuzamosan azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság Fiatalkorú és 

Gyermekvédelmi osztálya még decemberben beidézte Ortwein Évát és Vadas Katalint, hogy 

kifaggassa őket az ekkor már „egzisztencialista galeriként” aposztrofált társaság működéséről, 

különös tekintettel Végh László személyére. A kihallgatáskor föltett kérdésre, hogy mit tud a 

»Muskátli egzisztencialista« galeri tevékenységéről és tagjaival kapcsolatban”, Ortwein Éva 

elmondta, hogy a társaság, melynek semmiféle szervezett formája nem volt, spontán jött létre 

másfél évvel azelőtt. Gimnazista, egyetemista és egyéb fiatalok szórakozni jártak az Anna, a 

Bristol kert, a Gellért terasz, Kisposta szórakozóhelyekre, ahol megismerkedtek egymással, 

majd találkozókat és házibulikat szerveztek, ahol leginkább művészettel kapcsolatos témák 

kerültek szóba. Végh László 1961 nyarán került a társaságba oly módon, hogy kapcsolatban 

állt két, Képzőművészeti Főiskolára járó diákkal, akik beszéltek a többieknek róla, és akik 

fölkeresték őt. Ortwein jellemzést is adott Végh Lászlóról: „Végh egy nagyon érdekes ember, 

sokan nem értik meg. Véleményem szerint az ő foglalkozása mint röntgen-orvos (MÁV 

Kórház) csak másodfoglalkozás. Az ő egyéniségét inkább a zene tölti ki, ebben is a modern 

zene,  »a konkrét zene« (gép-zene). Ő maga készíti a felvételeit és tudomásom szerint egyedül 

foglalkozik ezzel Magyarországon. A televízió számára is készített ilyen felvételeket. Végh 

abszolút rapszódikus ember. Egyszer az emberek jóságáról, máskor a gonoszságról beszél. 

Szereti a misztikus dolgokat, nagy érdeklődéssel olvas minden keleti dolgot. Igen érzékeny 

lelkületű, mindenben a modern érdekli. A társaság valamennyi tagja ismeri.”
464
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Ortwein szerint a Muskátlisok kulturális érdeklődését a keleti miszticizmus, illetve a 

progresszív művészet iránti fogékonyság határozta meg: „Bármiről legyen szó, zenéről, 

festészetről, irodalomról, a cél, hogy ezek a lélekre, az érzelmekre milyen hatással vannak. 

Ebben létrehozni a legmodernebbet, megalkotni az újat – általában olyant, amilyen még nem 

volt (itt a miszticizmus döntő hatású) – ez a társaság egyéni tagjainak a célja. Ezen 

gondolkoznak állandóan, vagy összejövetelek alkalmával vitatkoznak. (…) A társaság tagjai 

általában nyugat-imádók, ez megnyilvánul a nyugati művészet iránti lelkesedésben, vagy 

abban, hogy nyugaton a fiatalok művészet-hajlamaikat jobban kielégíthetik, nagyobb a 

lehetőség az érvényesülésre is, nem annyira iskolához kötöttek a különböző művészeti 

ágak.”
465

 A társaság összművészeti jellegének hangsúlyozása mellett fontosnak tartotta 

közölni, hogy a találkozóknak semmiféle politikai vonatkozásuk sem volt. Vadas Katalin, aki 

érzékelhetően nem tartozott Végh László legszűkebb köréhez, még határozottabban 

fogalmazott a társaság politikai státuszát illetően, és egyértelművé tette, hogy a fiatalok nem 

hozták magukat összefüggésbe a galeri fogalmi kategóriájával: „Ilyen néven mint Muskátli 

galeri, azt a bizonyos társaságot, amiről szó van, csak most az utóbbi időben ill. a Balett 

Intézetben történt fegyelmi vizsgálat során ismertem meg teljes egészében. Ezt a nevet is csak 

a vizsgálat során hallottam.”  

 

 A galeri identifikálására szolgáló elem, az egziszencialista jelző hatósági stigmája vélhetően 

„Orvos” 1961. december 13-i jelentéséből származott, amelyben a Valóság és Nagyvilág 

folyóiratokon keresztül érvényesülő egzisztencialista hatással hozza összefüggésbe a társaság 

kulturális orientációját. A rendőrség ennek nyomán adaptálta az ellenzékinek minősülő 

kifejezést a galeri identitásának megkonstruálására, majd következetesen használta az egyes 

kihallgatások alkalmával. Mindennek az ideológiai háttérében Köpeczi Béla későbbi 

akadémikusnak az Élet és Irodalomban 1961. május 5-én megjelent éles kritikája állt, 

amelyben nem pusztán a magyarországi polgári írókat (Ottlik, Hernádi, Csurka, Szabó 

Magda, Weöres Sándor, Juhász Ferenc) marasztalta el, hanem az egzisztencializmust, mint a 

legdivatosabb polgári irányzatot, az 1956-os „ellenforadalommal” kapcsolta össze. A 

konszolidálódó Kádár-korszak ugyanis nem felejtette el Jean Paul Sartre-nak az 1956-os 

forradalom melletti kiállását, így a Köpeczi által „tájékozatlannak” ítélt író és a „marxista 

eszmekörön” kívül álló irodalmi tendencia az ellenforradalmi magatartással kapcsolódott 

össze a hivatalos érvelésben.
466

 Míg tehát a belvárosi galeri esetében az antiszemitizmus, a 

Muskátlisok ügyében az 1956-os forradalommal öszefüggésbe hozott egzisztencializmus volt 

az a specifikus stigmatizáló fogalom, amely a rendőrségi retorikában a galeri politikai 

működésének dimenzióját meghatározta.  

 

A Muskátlisok ügyéből kiolvasható, fiatalok kriminalizálására alkalmas rendőrségi 

szempontrendszer azonban ekkoriban alakult ki: az ifjúsági szubkultúra viselkedés- és 

szórakozásmintáihoz kapcsolódó kifogások és támadások, a „nyugat-imádat” és a 
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disszidálásra való felbujtás vádja, a munkakerülés mind visszatérő retorikai alakzatai a 

galerikkel szembeni későbbi hatósági üldözésnek, amelyek például a Kalef (1964−1965)
467

 

vagy a Nagyfa galeri
468

 (1969) ügyében játszottak meghatározó szerepet.    
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4.   Avantgárd zene, improvizáció, nyilvánosság
469

  

 

 „És készülök – most, jó későn – egyáltalán megismerni a modern zenét. (…) Weberntől még 

nem hallottam semmit, – azt mondják, művei igen rövidek, koncentráltak, s ez máris tetszik 

nekem. Alban Bergtől csak hegedűversenyét hallottam, de örömömre, nem tűnt 

idegenszerűnek. (…) 1962-őt írunk, a modern zene alapjait a század elején – egy időben a 

modern építészetével – már régen lerakták. Mégis, nemcsak én tudok keveset róla, hanem 

csaknem mindenki körülöttem, olyanok, akik más dolgokban jóval tájékozottabbak. Ennek 

talán más okai is lehetnek: – hangversenypolitika, közérthetőség, társasélet, házi zenélés 

hiánya stb. Betegségem idején hónapokig hallgattam rendszeresen a magyar rádiót, ahol 

napközben mindig van sok és szép zene, az egész zeneirodalom lassan megelevenedik. Csak 

éppen modern zenét alig játszanak. Nálunk, Bartók hazájában!”
 470

 – háborgott Granasztói Pál 

építész 1962-ben a pécsi Jelenkor hasábjain, amivel egyrészt egy két évre elhúzódó zenei vitát 

generált a folyóiratban, másrészt maga is hozzájárult a kulturális információk hatvanas 

évekbeli hozzáférhetetlenségének kánonját kialakító vélemények sorához.
471

  

A kortárs zene hozzáférhetőségének és befogadhatóságának elvi-ideológiai vitája, a 

progresszív művészet iránti szimpátia, illetve a vele szembeni elutasítás, valamint az 

avantgárd és az experimentális zene
472

 fórumainak korlátozott működése összefüggő 

problematikát jelent a kutató számára. Ebben a fejezetben azt szeretném vizsgálni, hogy miért 

állt ellen az ún. Harmincasok
473

 nemzedéke (melyhez Végh László is tartozott) az 

experimentális zenei gondolkodásnak és John Cage zenei gyakorlatának a hatvanas években, 

és miért húzta meg a progresszív művészet virtuális határvonalát a konkrét és elektronikus 
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zenei kísérleteknél. Milyen magyarázatok adhatók arra a jelenségre, hogy bár – szemben a 

máig érvényes kánonnal – John Cage nem volt ismeretlen, illetve megismerhetetlen a 

magyarországi zeneszerzők valamint a képzőművészek modernista csoportjai számára már a 

hatvanas évek első felében sem, mégis azonosultak a hivatalos recepció vele szemben 

támasztott karikírozó elutasításával. Az experimentális zene valóban érvényes 

következményei az Új Zenei Stúdió megalakulásánál (1970)
474

 jóval korábban, 1966-tól 

kezdődően a vizuális kultúra szférájában csapódtak le, a happening radikális avantgardista 

fordulatával, Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás tevékenysége révén. Az avantgárd és az 

experimentális zene kortársi tendenciáival viszont az a Végh László ismertette meg őket, aki 

az első elektronikus zeneművek szerzőjeként, a John Cage által képviselt 

experimentalizmussal szembeni kritikai álláspontja ellenére is – tájékoztatást adott számukra 

a magyarországi hivatalos kánonokon kívüli zenei jelenségekről.  

 

4.1. Az első konkrét és elektronikus zeneművek  

Végh László hivatalos zenei képzése mindössze néhány évre korlátozódott: a negyvenes évek 

legvégén a Zeneakadémia zongora tanszakának előképzőjébe járt, ahol minden évben más 

tanár tanította. 1949-ben felvételt nyert ugyancsak a Zeneakadémia orgona főtanszakára, 

Gergely Ferenc
475

 orgonaművész osztályába, akit mint templomi orgonistát akkor már több 

éve helyettesített alkalomszerűen a budapesti belvárosi plébánia templomban. Elmondása 

szerint az egyházzenei és az orgona tanszak megszüntetése, valamint az orvosi egyetemre 

való felvétele
476

 (1950) együttesen vezetett ahhoz a döntéshez, hogy egy év múlva abbahagyja 

zeneakadémiai tanulmányait. Az ötvenes években az Állami Konzervatóriumban próbálkozott 

ismét az intézményi keretek között való zenetanulással: jelentkezett a zongora főtanszakra, 

ahová Zempléni Kornél
477

 vette föl és Gergely Ferenc is tanította. Ugyanide felvételizett 

zeneszerzés szakra is, Sugár Rezsőhöz.
478

 Sikeres felvételijén hat kis zongoradarabot adott 

elő. Sugár Rezső, aki a posztkodályi iskola tradicionalizmusát
479

 képviselte, pedagógiájában 
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szintén hasonló elveket alkalmazott a hatvanas évek elején, így korán összeférhetetlenség 

alakult ki közte és a habitusában valamint kortárs zenei orientációjában egyaránt a nem-

konvencionális formák iránt fogékony Végh László között, ami belejátszott abba, hogy 

hamarosan ennek a képzésnek is vége szakadt.
480

 

A fiatal Végh László zenei fejlődésére a korai években az említett Gergely Ferenc volt nagy 

hatással, aki vonzó személyiségével maga köré gyűjtötte a fiatal zenészeket, jártas volt az 

európai zeneéletben és a hagyományos zenei struktúrák megtartása mellett szívesen 

improvizált. Gergely a negyvenes években először Lipcsében, majd 1948-ban Párizsban 

tanult, az orgonaművész, zeneszerző és ornitológus Olivier Messiaen
481

 osztályában. A 

Conservatoire zenei analízis tanáraként Messiaen görög és hindu forrásokon alapuló egyéni 

ritmusszervezést gyakorolt, nyitott volt az egzotikus hanghatások iránt, fejlett improvizációs 

technikája volt és kidolgozta az ún. totális szerializmus alapjait, melyre tanítványai, a 

hatvanas évek avantgárd zeneszerzésének meghatározó személyiségei, Karlheinz Stockhausen 

és Pierre Boulez a későbbiekben támaszkodtak. Messiaen ritmusszervezésének új módszerei 

szélesebb nemzetközi körben is érvényesültek 1949-től a kortárs zene egyik legfontosabb 

európai központjában, a darmstadti zenei kurzusokon, Magyarországon ugyanakkor csak 

kevesen ismerték vagy voltak vele kapcsolatban – közéjük tartozott Gergely Ferenc.
482

 

1948 januárjában Olivier Messiaen majdani feleségével, az előadóművész és komponista 

Yvonne Loriod-val a Magyar Egyházzenei Társaság meghívására két hétre Budapestre 

érkezett.
483

 A Zeneakadémián két kurzust tartott párhuzamosan: az egyik Debussy Pelléas és 

Mélisande című operájának ismertetése volt, a másik pedig egy improvizációs kurzus, melyen 

Gergely Ferenc meghívására Végh László is részt vett. A fiatal Végh zenei látásmódját döntő 

módon meghatározta a francia orgonaművész lenyűgöző technikai professzionalizmusa, 

amellyel a Debussy-művet prezentálta
484

, akárcsak egyedülálló improvizációs készsége, 

                                                           
480

 Ezek a művészetfelfogás különbözőségéből adódó összeférhetetlenségek nyilván megalapozták Végh László 

intézményi karrierjének korlátozottságát, de elképzelhető, hogy egyéb (pl. életviteli, szakmai) okok is húzódtak a 

háttérben. Erre utal „Váraljay” 1960. június 27-ére datált jelentése, melyben Végh Lászlót olyan sértett 

kívülállóként ábrázolja, aki nem önként hagyta abba a zeneakadémiai tanulmányokat: „Végh azt mondta, hogy őt 

elnyomja Pécsi Sebestyén, és mivel 1947-ben kidobták a Zeneakadémiáról, ezért őt nem veszik semmibe. Egy 

fanatikus ember, aki bebeszéli magának, hogy őt nem értik meg, és azért nem engedik orgona mellé, mert húga 

1956-ban disszidált.” ÁBTL B-78602, 15. o. Ha „Váraljay” közlésének van is valóságtartama, a dátumot illetően 

akkor is téved, hiszen 1947-ben Végh László még csak 16 éves volt. 
481

 Olivier Messiaen: Music, Art and Literature. Ed. by Christopher Dingle and Nigel Simeone. Aldershot, UK, 

and Burlington, VT: Ashgate, 2007. 
482

 Végh László Gergely Ferencre és Halász Béla pécsi orgonaművészre szűkíti ezt a kört (amely föltehetőleg 

azért tágabb volt): „Két ember tudott Messiaenről összesen: az egyik Gergely Ferenc volt, az én mesterem és 

atyám, a másik pedig Pécsen Halász Béla. Halász Bélánál már ’48-49-ben – amikor lent voltam Pécsen – láttam 

Duruflé-kottát.” Interjú Végh Lászlóval, 2012. január 27. 
483

 Olivier Messiaen budapesti látogatásának évszáma bizonytalan: Végh László valamint a Peter Hill és Nigel 

Simeone szerzőpáros 1948-ra datálja (Peter Hill – Nigel Simeone: Messiaen. Yale University Press, New Haven, 

London, 2005, 173. o., míg más szerzők, pl. Christopher Dingle: The Life of Messiaen című életrajzi kötetében 

(Cambridge University Press, New York, 2007, 97.) 1947 nyarát jelöli meg a kéthetes magyarországi zenei 

kurzus időpontjaként.  
484

 „És eljött Messiaen Párizsból egy vékony fekete táskával, amiben volt három zsebkendő és mit tudom én, 

fogkefe. És itt volt az egész Pelléas. Kívülről zongorázta a zongorakivonatot, amit ő csinált ott helyben – mert 

látta a partitúrát és csinálta a zongorakivonatot – és énekelte. Úgyhogy minket az öregek szalajtottak a 

könyvtárba, hogy menjetek, hozzátok ki az össze Pelléas-t, és Messiaen az oldalszámokat is mondta kívülről, 
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különösen amikor egy kanonikus Kodály-darabnak a megszokottól egészen eltérő 

megszólaltatására irányult:  

„Az improvizációs előadás az kulmináns volt, a végén volt vizsga. Elmentünk az Akadémia 

nagytermébe, ahol sötét volt, csak az orgonaállás volt világos, a fénykörbe, oda ültünk föl. 

Mindenki ott volt: Harmat Artúr, Pécsi Sebestyén, Gergely Ferenc természetesen, Margittay 

Sanyi – a korabeli nagyok –, és kántorok, orgonisták, hát én is; én Gergelynek bal keze 

voltam, ő hívott egyébként. És a Messiaen elkezdi, hogy valaki jöjjön, aki demonstrál – hát, ki 

merjen kimenni, hogy üljön fel az orgonára? Toszogattuk, hogy menjél te – á, nem, ő sem. 

Margittay Sanyi, akinek egyedül volt európai technikája: nem-nem, ő nem. Akkor hát 

Kistétényi Melinda. Jó, menjen a Melinda. Hát Melinda kiment, de nem nagyon értették meg 

egymást a Messiaennel. Akkor végül morgás volt, azt mondja Messiaen, hogy adjanak neki 

egy témát. Hát akkor a kisördög megszólalt: Harmat Artúr azt mondta, hogy adjátok neki a 

Felszállott a pávát, majd meglátjuk, hogy mit csinál a francia vele. És akkor valakik mondták, 

hogy hozzátok ki a Kodály Pávát a kottatárból. De szerencsére nem mentünk, Messiaen 

feljegyezte a Páva-témát, kitette, és elkezdte kongeniális módon, ami nem is hasonlított a 

Kodályra. A saját modorában. A francia orgonista, akinek abszolút technikája van. Amikor az 

orgonán abbahagyta, ment a zongorához. Iszonyú zongoratechnikája van! Olyan hogy, 

lesöpört mindenkit. Abszolút zongora- és orgonatechnika.”
485

 

Ahogy a már említett Stockhausen és Boulez mellett Iannis Xenakis, Pierre Henry, vagy a 

közép-kelet európai régióból Krzysztof Penderecki, illetve a nemzetközileg elismert magyar 

zeneszerzők tanítványi köréből Kurtág György és Vidovszky László számára meghatározó 

tanulságokkal szolgált a Messiaen-féle ritmusszervezés, úgy vált fontos referenciává
486

 ez a 

gyakorlat Végh László számára is. A kortársak által fölidézett, emlékezetes 

orgonaimprovizációi
487

 minden bizonnyal visszatükrözték a zenei formák kötöttségének 

relativizálására irányuló törekvéseket, és kísérleti zeneműveiben is hasznosultak. Figyelemre 

méltó ugyanakkor, hogy a francia orgonaművész kompozíciós módszereinek épp azokat az 

elemeit – például a limitált transzpozíciós lehetőségekkel rendelkező módusok (skálák) 

alkalmazását, illetve szerialista technikáját – fogadta dr. Végh kritikával, amelyeket az 

avantgárd komponisták, különösen Stockhausen kiindulópontnak tekintettek a saját 

punktualizmusuk számára. Végh László azonban olyasféle „merevséget” fedezett föl 

Messiaen általa klasszicizálónak nevezett rendszerében, amely véleménye szerint a 

                                                                                                                                                                                     
hogy melyik oldalnál tart. Nahát, ha valaki így tudja a nemzeti operáját, az valami. Akkor, amikor nekünk a 

Bánk bánból még összkiadásunk sincs.” Interjú Végh Lászlóval, 2012. január 27. 
485

 U.o. 
486

 „Messiaen fenomenális rögtönző, aki a kontrapunkt és a formatan teljes fegyverzetét birtokolva építi fel a 

rögtönzés iskoláját. S teszi mindezt valami sajátos rugalmas és egyéni stílusban, tökéletes zongora és 

orgonatechnikával megáldva. (…) A nagy francia mester keze nyoma maradandóan tetten érhető életemben és 

zenémben mind a mai napig. A bachi szemlélettől való továbblépést, a szabadság megtestesítését a zenei 

gondolkodásomban, a dús színekkel való operálást: anyanyelvemmé nevelte Olivier Messiaen.” U.o. 
487

 Kozák Gyula a kulturális ellenzékiség eseményeként értelmezi a Végh-féle templomi improvizációkat: „Máig 

legendás esemény 1963 őszén (vagy telén?) Végh László improvizációs orgonaestje a Ferenciek terén a 

templomban. Az apát csak a karzatot bocsátotta rendelkezésre, ám az zsúfolásig megtelt, jelen volt mindenki, aki 

vállalni merte a nyílt kiállást a fennálló kultúra ellen. Itt már nem hőzöngő huligánok balhéjáról volt szó, hanem 

egy értékesebb, egy másik (elnyomott) kultúra melletti kiállásról.” Kozák, i.m., 2000, 317. o. 
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szerialisták dogmatizmusában kulminálódott, és mint ilyen, semmiben nem különbözött a 

magyarországi posztkodályi zeneszerzés szintén dogmatikus módszertanától. 

Megfogalmazása szerint ő maga zeneszerzőként szabad dodekafóniában gondolkodott, 

amelyet klasszikus összhangzattannal vegyített. Az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején 

Magyarországon ez a fajta komparatív, illetve szintetizáló gondolkodásmód már csak azért is 

nevezhető kivételesnek, mert a zeneszerzők második világháború utáni új generációja számára 

nagyon kevés lehetőség adódott a kortársi tendenciák puszta megismerésére is. Az 1958 után 

fokozatosan beszivárgó zenei információk csak nagyon lassan alakították át a zsdanovi és 

kodályi elveken nevelkedett komponisták gondolkodását, akik között Végh László az 

információk kivételezett birtokosaként és intézményektől független kísérletezőként, 

atipikusnak mondható zenei tevékenységet folytatott. 

Ennek a tevékenységnek a fő motívuma a tradíció és a kísérletezés kettősségének 

párhuzamossága volt. Végh László a negyvenes évektől kezdődően rendszeresen orgonált 

Budapest különböző katolikus templomaiban,
488

 és miközben egyre inkább eltávolodott az 

egyházzene konvencionális előadói technikáitól, gyakran érvényesült hangképzésében a 

Messiaen által megerősített improvizációs készség. Ugyanakkor, kora ifjúságával kezdődően 

komponált a korszak jellemzőnek mondható zenei műformáiban
489

, és oratóriumok, kantáták, 

dalok nagy korpuszát hozta létre, amelyek azonban máig előadatlanok és feldolgozatlanok 

maradtak. Ezekben a művekben a hagyományos zenei gondolkodást, a tonalitás elveit 

megtartva a zeneszerző klasszikus értékekhez való ragaszkodása fejeződik ki, szemben 

azokkal az avantgárd kompozíciókkal, amelyek a magyarországi kortárs zenetörténet 

szempontjából az új zene megjelenésének korszakhatárát jelölik. A tradíció valamint a zenei 

hangzások technikailag és elméletileg egyaránt alátámasztott radikális újszerűsége 

egyidejűleg volt tehát jelen Végh László zenei praxisában az 1958 és 1963 közötti 

időszakban, amely az első konkrét és elektronikus zenei kísérletek megvalósulásával esik 

egybe. 

A magyarországi kultúrpolitikai nyitás évében, 1958-ban a Párizsból és Hollandiából 

visszatérő Korniss Dezső képzőművész megajándékozta Végh Lászlót a Philips Technische 

Rundschau folyóirat egyik 1957-es, Nyugat-Németországban publikált számával
490

, amelyhez 
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 „Kezdés a Józsefvárosi templomban 8 órakor. 9 órakor át a Jézus Szivébe. Fél 11-kor kezdődik az énekkari 

mise az Egyetemi Templomban, Fodor Laciékkal. 12-kor orgonás mise a Ferenciek templomában. Délután 2-kor 

esküvő a Józsefvárosiban. Litánia ugyanott este. 

Kialakítottam a szimfonikus orgonamise műfaját. Teljes egészében improvizáció; témái az adott vasárnap 

gregorián dallamaiból, aktuális népének beépítésével, zárt zenei formákban. Voltaképpen tehát afféle szakrális 

koncert, a szentmise alatt. Állandó törzsközönségem alakult ki, akik templomról-templomra kísértek. Később 

elszerződtem a Városmajori templomba. A Feneketlen tónál épült Szent Imre templomban is hosszú évekig 

szolgáltam. Messzire jutottam az improvizáció és a korszerű gregorián kísérlet terén.” Végh László: A mi 

undergroundunk és avantgárdunk az 1960-as, 70-es években. Kézirat, 1990. 
489

 1950-ig a divertimentók és a szerenádok uralták a magyar zenét, 1949-től jelentek meg a kantáták, majd az 

oratóriumok. Az ötvenes években bekövetkező neoromantikus fordulat magával hozta a versenymű, a szimfónia 

és a szimfonikus felépítésű concerto előtérbe kerülését. Népszerűek voltak még a szovjet mintára komponált népi 

életképek – Maros Rudolf Ecseri lakodalmasa (1951) Magyarországon kívül is sikert hozott. Dalos Anna: 

Magyar zene a XX. században. Összefoglalás a XX. századi magyar zeneszerzés történetéről, 2013, 1-17. o., 

http://zti.hu/mza/index.htm?m04.htm Utolsó letöltés: 2014. január 23. 
490

 Philips’ Technische Rundschau 19 (1957–58), Nr. 6. 
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egy elektronikus zenei felvételeket hordozó hanglemez is tartozott. Az 1950-es években a 

Philips eindhoveni kutatólaboratóriumának hangmérnöke, J.W. de Bruyn 

szinuszgenrátorokkal és hangmodulátorokkal kezdett kísérletezni, majd meghívott magához 

egy sor európai zeneszerzőt, köztük Edgar Varése-t, Nicolas Schaeffert, és Henk Badingst
491

, 

akikkel együttműködve elektronikus zenét hozott létre.
 492

 Badings 1956-ban komponált Káin 

és Ábel című elektronikus zeneműve volt az első, amely az eindhoveni zenei stúdióban 

készült. A folyóirat említett számában Elektronische Musik címmel összefoglaló tanulmány 

jelent meg az elektronikus zene technikai és kompozicionális kérdéseiről, a borítón pedig De 

Bruyn és Badings stúdióportréja szerepel, a Káin és Ábel hangfelvétele közben. Az íráshoz – a 

hanglemez A oldalán, értelmező illusztrációként – mellékeltek Elektronische Musik 

Klangbeispiele címmel egy tanulmányozásra szánt zenei példát, a B oldalra pedig a Káin és 

Ábel szinuszos hangeffektekkel, visszhangokkal, hangmanipulációval és hangszalagok 

visszajátszásával előállított kompozíciója került. 

Ez a zenemű, amelyet Végh László magnószalagra játszott át
493

 és a hatvanas évek során az 

elektronikus zene egyik korai európai példájaként terjesztett, saját konkrét és elektronikus 

kísérleteinek is a kiindulópontjává vált.
494

 A radikálisan új hangzásvilág arra inspirálta, hogy 

a nyugat-európai, illetve tengeren túli gyakorlattal ellentétben, minden institucionális 

háttérkörülmény nélkül, a használatában lévő primitív technikai eszközökkel maga állítson elő 

kortárs zenét. Ekkor még rendkívül kevés információ volt a birtokában a nyugati stúdiók 

felszereltségéről, illetve arról, hogy a negyvenes évek végétől sorra jöttek létre az 

elektronikus zenei laboratóriumok szerte a világban.
495

 Az ötvenes évek végén-hatvanas évek 

elején még rendkívül drága technikai felszerelést azonban csak egyetemek, kutatóintézetek 

vagy rádiók engedhették meg maguknak a vasfüggöny mindkét oldalán.
496

 Noha a kísérletek 

egyidejűleg zajlottak a nemzetközi színtér elektronikus zeneszerzésének analogikus 

törekvéseivel, a Végh László rendelkezésére álló technikai apparátus értelemszerűen meg sem 

közelíthette az ottani kondíciókat. Az első magyarországi elektronikus zeneművek 

magánambícióból, ellenséges kulturális környezetben, minden külső financiális támogatás 

nélkül, amatőr technikai felszereltség mellett jöttek létre, annak az elszántságnak a 
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 Henk Badings (1907–1987) holland zeneszerző az ötvenes években elektronikus zeneművekkel és 

magnetofon-kompozíciókkal hívta föl magára a nemzetközi figyelmet. 
492

 Henk Badings & JW de Bruyn – Elektronische Musik. http://continuo.wordpress.com/2011/03/07/henk-

badings-jw-de-bruyn-elektronische-musik/ Utolsó letöltés: 2104. január 5. 
493

 Elmondása szerint átjátszás után az eredeti hanglemezt visszaadta Korniss Dezsőnek. Andrási Gábor jegyzéke 

szerint a hangfelvétel fönnmaradt Korniss archívumában, Andrási, i.m., 1991., 63. o.  
494

 „Később, 1961-ben megkaptam a Deutsche Gramophon Gesellschaft mikrolemezét, Herbert Eimert 

Einführung-jával, amely a kor elektronikus hangképzésének tanfolyamát tartalmazza. Magát a mikrolemezt, 

átjátszás után, Marosnak ajándékoztam.” Végh László emailje a szerzőnek, 2013. augusztus 30-án. 
495

 1966-ban, tizennyolc évvel az első elektronikus zenei stúdió, a párizsi Recherches Musicales létrejötte után 

már 560 intézményi és magán stúdió működött a világon. Ld. Tom Holmes: Electronic and experimental music. 

Routledge, New York, 1985, 2002, 81. o. Holmes összefoglaló táblázatban közli az 1948 és 1967 között 

nyugaton alapított zenei stúdiókra vonatkozó adatokat is, 81-84. o. 
496

 1958 után egy sor kísérleti hangstúdió épült a Szovjetunióban és Kelet-Európában is, amelyek mágneses 

hangfelvevővel, mikrofonnal és jeladó eszközökkel voltak fölszerelve. A lengyel rádió experimentális stúdiója 

1957-től elsőként jött létre a régióban, ezt követte a pozsonyi 1965-ben, majd a pilseni Csehszlovákiában 1967-

ben. Ld. David Crowley-Daniel Muzycuk, i.m., 2012, 14–15. o. 

http://continuo.wordpress.com/2011/03/07/henk-badings-jw-de-bruyn-elektronische-musik/
http://continuo.wordpress.com/2011/03/07/henk-badings-jw-de-bruyn-elektronische-musik/
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motivációjából, amely – a korszerű zeneszerzés vágya mellett az új, nyugati avantgárd 

kísérletekkel való szinkronitás rövid ideig tartó illúziójából táplálkozott.  

A zenei kísérletek Végh László aprócska cselédszobájában zajlottak.
497

 Az új zene 

előállításához szükséges technikai feltételek sorát a magnetofon-zenével („music for tape 

recorder”) is kísérletező John Cage így foglalta össze: „Félelmetes egybeesése a dolgoknak, 

hogy éppen most váltak hozzáférhetővé azok a technikai eszközök, amelyek ehhez a tágan 

felfogott zenéhez szükségesek. A második világháború végén, amikor a szövetségesek 

átlépték Németország határát, akkor napvilágra kerültek olyan, a mágneses hangrögzítésre 

kifejlesztett szalagok, amelyek a zene nagyon hű rögzítésére alkalmasak. Elsőként 

Franciaországban Pierre Schaeffer
498

 munkája révén, majd éppen Németországban, 

Olaszországban, Japánban és talán máshol is, amiről én nem tudok, mágneses szalagokat 

használtak fel, nem csak a zenei előadások rögzítésére. Valamint olyan zene készítésére is, 

amely csak általa vált lehetségessé. Ha adva van legalább két magnetofon és egy lemezvágó, 

akkor az alábbi folyamatokat lehet létrehozni: 1. bármely magában álló hang rögzítése, 2. 

készíthető olyan felvétel, melynek folyamán szűrők és áramkörök segítségével az adott, már 

rögzített hang bármelyik vagy az összes fizikai aspektusa megváltoztatható. 3. az elektromos 

keverés (két másikból kibocsátott hangnak egy harmadik gépen való keverése) bármennyi 

hang kombinációját lehetővé teszi, 4. a közönséges összeragasztással bármilyen hangok 

egymás mellé helyezhetők, ha pedig ez még szokatlan vágásokat is tartalmaz, akkor az 

újrafelvételhez hasonlóan a hangnak bármelyik vagy az összes eredeti fizikai jellemzője 

módosulhat.”
499

 

A felsorolt alapfeltételek közül a leglényegesebb, vagyis a szalagos magnó technikailag 

egyszerűbb variánsa már 1951-től kezdődően Végh László rendelkezésére állt, de 1958-ban 

már két-három magnetofonnal dolgozott egyszerre. A Zeneakadémiától kölcsönzött 

szinuszgenerátorral az elektronikus zenére jellemző hanghatást tudta elérni, filterekhez 

azonban nem jutott hozzá. Lemezvágója szintén nem volt, viszont a titkosszolgálati iratokból 

tudjuk, hogy Grexa Gyula nyugdíjas zenetanár segítségével ki tudta küszöbölni a problémát. 

A magnószalagra rögzített, rádióból fölvett hangokat, illetve a különböző helyszíneken 

gyűjtött konkrét, valamint a hagyományos instrumentális hangokat, melyeket saját zongoráján 

állított elő, összejátszotta, visszhangozta, majd a szalagokat vágta, ragasztotta, a Cage által 

említett módon. Miután zengető szintén nem tartozott a technikai apparátusához, kiemelte a 
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  „Volt neki egy szobája, akkora, mint ez a két asztal, az anyjánál lakott 34 évesen a cselédszobában, és ott 

volt egy ilyen mini stúdiója. Volt egy sztereo magnója, azt hiszem, hangszórók, meg minden, és ott már lehetett 
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hú anyám olyan mérges volt, a konkrét zene, az egy micsoda, népi zene van, de konkrét zene!” – Altorjay Gábor, 

in: Beke, 1987.  
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 Pierre Schaeffer (1910-1995) mérnök és Pierre Henry (1927-) zeneszerző a párizsi rádióban 1950-ben tért át a 

magnószalag használatára. Sikerük a Groupe de Recherches Musicales megalapításához vezetett 1951-ben. 
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ld. Tom Holmes idézett kötetének Musique Concrète and the Ancient Art of the Tape Composition című 
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 John Cage: A csend. Válogatott írások. Válogatta Wilheim András, fordította Weber Kata. Ars longa sorozat, 

Jelenkor, Pécs, 1994, 37. o. 
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zongora klaviatúráját, és kényszerűségből zengetőként használta a zongoraszekrényt. 1960-

ban bekövetkezett emigrációjáig elméleti és technikai értelemben egyaránt Losonczy Andor
500

 

zongoraművész volt a segítségére, akinek a szerepét így foglalta össze Végh László: „Ő hozta 

a legelső híreket a kortárs külföldi zenéről – addig még körvonalakban sem tudtunk erről 

semmit! A tizenkét fokúságról és a Neue Wiener Schuléról, a szeriális kompozíciós 

technikáról, a konkrét és elektronikus zenéről tőle hallottam legelőször. Ő látott el 

forrásanyaggal és személyes beszámolókkal. A hatvanas évek legelején helyzete itthon 

tarthatatlanná vált, mivel Webern és Schönberg darabokat is műsorra tűzött. Ekkor kénytelen 

volt végleg eltávozni. Salzburgban a Mozarteum tanára lett – Horváth Józseffel együtt, aki 

ugyanott a zeneszerzés professzora. Számtalan levelet váltottunk. Sajátságos apróbetűs 

leveleiben leplezetlenül feltárja az erényeket és hibákat, ájult tisztelet nélkül. Éles kritikus és 

önkritikus szellemét igen nagyra becsültem, segítsége nélkül sem a zenei, sem a 

képzőművészeti kortárs törekvéseket nem értettem volna helyesen.”
501

 

A konkrét és elektronikus zene technikai és elméleti alapjainak a megismerése nem kis 

erőfeszítést igényelt az ötvenes évek végének Magyarországán, így a zeneművek 

ismertetése
502

 előtt érdemes fölidézni azokat a forrásokat, amelyekhez Végh László 

hozzájutott. Az információk korabeli elzártságának mértékét megfelelően érzékeltetik az 

1956-ban Bécsbe emigrált Ligeti György szavai, aki 1957-es kölni letelepedése után egy 

addig teljességgel ismeretlen zenei világba került, és ahol – ennek folytán – a budapesti 

Zeneakadémián szerzett korábbi ismeretei egyszeriben értéktelenné váltak: „Az első hetekben 

több száz darabot hallgattam meg hangszalagról a WDR-ben, mivel semmit nem ismertem – 

sem Schönberget, sem Webernt, sem kortársaim zenéjét. Egy csodálatos új világ tárult fel 

előttem: az új zene világa. Magyarországon a kommunista rendszerben minden be volt 

tiltva.”
503

 Ahogy az információ átadás technikáiról szóló fejezetben láthattuk, elsősorban 

privát csatornákon keresztül voltak pótolhatók a kortárs kultúrára vonatkozó ismerek. Végh 

Lászlónak 1958-ban Bécsben élő húga megrendelte a zenei élet egyik legfontosabb 

orgánumát, a Melos folyóiratot, amelyből folyamatosan tájékozódott a kortárs zene 

legfrissebb nemzetközi tendenciáiról. Losonczy Andor – aki már 1956 körül megismertette 
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 Losonczy Andor 1960-as nyugat-németországi emigrációja után a salzburgi Elektronikus Zenei Stúdió 

asszisztense lett, majd elektronikus és experimentális zenei kurzusokat tartott. 1959 és 1966 között részt vett a 

darmstadti zenei kurzusokon, együtt dolgozott (többek között) Karlheinz Stockhausennel, Sylvano Busottival és 

Ligeti Györggyel. ’Andor Losonczy’. In: Oesterreichisches Musiklexikon Online, Wien 2002–2010. 

http://www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=yes Utolsó letöltés: 2014. január 5. Együttműködésükről beszámolt 

Végh Lászlónak írott leveleiben, melyekben gyakran minősítette is a zeneszerzőket: „Ligeti angyal. Azt hiszem, 

az Artikulation az elektronikus zenében az egyik legjobb, mellette csak Stockhausen, Berio és König jöhet 

számításba.” VL/1960DL/23.  
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 Végh László: Losonczy Andor. Kézirat, 1990-es évek eleje. 
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 Mivel nem vagyok zenetörténész, nem tekintem feladatomnak Végh László kompozícióinak zeneesztétikai 

értékelését. Megkerülhetetlennek gondolom ugyanakkor annak a történetiségnek az összefoglalását, amely az 

avantgárd zenén keresztül az akcionizmushoz vezet.  
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 Ligeti György: Kölni éveim. In: Ligeti György válogatott írásai. A szövegeket válogatta, fordította és 

jegyzetekkel ellátta, a bibliográfiát összeállította, valamint az előszót írta Kerékfy Márton. Athaeneum Kiadó 

Budapest, 2010, 28. o. Ligeti György a kölni rádió Herbert Eimert (1897–1972) által alapított elektronikus zenei 

stúdiójában a továbbiakban Stockhausentől és Michael Koenigtől tanult elektronikus zenei technikát és 

gondolkodásmódot, és bekapcsolódott a német iskola Bruno Maderna, Stockhausen, Boulez, Maurizio Kagel 
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Végh Lászlót Anton Webern zenéjével
504

   folyamatosan küldte számára a kurrens irodalmat 

és a különböző információs kiaványokat: dr. Végh könyvtárában megtalálható a Darmstadter 

Beiträge zur Neuen Musik 1960-as száma
505

, mely az 1959-es zenei kurzusokon elhangzott 

előadások szerkesztett változatát tartalmazza, valamint az avantgárd zene több tájékoztató 

jellegű dokumentuma, úgy mint a kölni rádió 1962. május 21–22 között rendezett kortárs 

zenei koncertjének programfüzete, vagy a darmstadti zenei napok (Tage für Neue Musik) 

1962. júliusi programlapjai.
506

 A leglényegesebb az új hangzásvilág megértéséhez azonban 

természetesen a művek ismerete volt, amit szintén a külföldről érkező hangszalagok 

biztosítottak, Losonczy kompetens válogatásában.
507

 

A hatvanas évek legelején Végh László már egyedülálló nemzetközi tájékozottsággal 

rendelkezett, különösen a második bécsi iskola, valamint a darmstadti körök avantgárd 

zenéjére vonatkozóan. A Magyarországon megjelenő zenei szaklapok és kiadványok 

meglehetősen keveset tettek ehhez hozzá: a Muzsikában 1959 és 1964 között összesen három 

írás jelent meg a darmstadti zenei kurzusokról, és a Magyar Zene is csak elvétve jelentetett 

meg kortárs zenével foglalkozó beszámolót vagy kritikát a hatvanas évek közepéig.
508

 A 

legfontosabb kiadvány, amelyet dr. Végh is ismert, Kókai Rezső és Fábián Imre Századunk 

zenéje című kötetének 1961-es, első kiadása volt
509

, amely valóban elfogulatlan tájékoztatásra 

törekedve, a huszadik századi zenetörténet klasszikusai mellett a modern és elektronikus 

zenének is szánt néhány oldalt. Az elektronikus zene lényege, írják, hogy elektronikus úton 

állítanak elő ún. szinusz-hangokat, amelyeket vagy „ötletszerűen” kombinálnak, vagy pedig a 

hangok ritmikai értékeit és a dinamikáját is előre szabályozzák a „sor” (Reihe) szabályai 

szerint, mint a szeriális zenében. A konkrét zenét az elektronikus zene egyik ágaként 

határozták meg, és részletesen ismertették a magnetofonszalagra rögzített hangok különböző 

(torzítás, újrajátszás, kombinálás) manipulációs eljárásait. A történeti és technikai feltételek 

vázlatának legértékesebb tartozéka a jegyzetekben volt olvasható, ahol a kurrens irodalmat is 

meg lehetett találni (köztük a Henk Badings-féle tanulmányt és kompozíciót), amelyet az 

1967-es második kiadásban Fábián Imre frissített. 
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 Losonczy eleinte magánlakásokon játszotta Anton Webern darabjait, például Barta Éva (1916–1994) 

keramikusművész otthonában (Barta Éva 1939-ben alapította kerámia műhelyét Szántó Piroskával, ahol sok 
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követően dr. Végh a Rózsavölgyi Zeneműbolton keresztül meg is rendelt Webern-kottákat. 
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 Darmstadter Beiträge zur Neuen Musik. Hrsgb. von Wolfgang Steineke, B. Schott’s Söhne Mainz, 1960. A 

kötet, melyet dr. Végh gondosan kipreparált, és a magyar kontextusra visszavetített megjegyzésekkel látott el, 

Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luigi Nono, Ligeti György, Edgard Varése, Werner Meyer-Eppler, Hans 

Ulrich Engelmann és Bo Wallner írásait tartalmazza. 
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 Végh László azt követően is tájékozódott a kortárs zenei tendenciákról és elméletekről, hogy fölhagyott az 

avantgárd zenei kísérletekkel. Könyvtárában számos kiadványt őriz még a későbbi időszakból is, pl. Josef 

Häusler: Musik im 20. Jahrhundert. Von Schönberg zu Penderecki. Karl Schünemann Verlag, Bremen, 1969; 

Karlheinz Stockhausen: Texte zur Musik 1963-1970, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1971, illetve több, a 

kortárs jazz-elmélettel foglalkozó kötetet.  
507

 A Végh László által magnóról lejátszott avantgárd zeneműveket, melyek Magyarországon így először voltak 

hallhatók, a következő alfejezetben tételesen ismertetem. 
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A kötet nyilvánvaló hiányosságai ellenére fontos forrásként szolgált a konkrét és elektronikus 

zenét írott forrásból is alig ismerő magyar zenei közeg számára, és meglepő tájékozottságról 

árulkodott, ugyanakkor nem határozta meg pontosan a műfaji jellemzőket. A fennálló 

definíciós problémák kiküszöbölése érdekében és a konkrét és elektronikus zene fogalmi 

meghatározására Ligeti György (ugyancsak 1961-ben) egy másfajta viszonyt vázolt az 

egymással kapcsolatban álló, ám nem szinonim műfajok leírására, mint a két másik szerző. 

Összefoglalója máig eligazításul szolgál:  

„A szalagmontázsok segítségével, a felvett zajok egymásba úsztatása és összekeverése, 

valamint a hangátalakítás eljárásai (a sebesség megváltoztatása, amely egy szalagfelvétel 

esetében egyúttal transzponálást is jelent, a szűrés, a zengetés, valamint a frekvencia és az 

amplitúdó megváltoztatásának különböző módjai) révén lehetővé vált, hogy zeneszerzőként – 

még ha korlátozott mértékben is, de rendelkezzenek a zajpalettával. 

A párizsi zeneszerzőcsoport a zajokon kívül más anyagokat is felhasznált az efféle 

hangszalag-manipulációkhoz: hangszeres és vokális hangokat, végül a beszédet is. Az egész 

műfajt »musique concréte«-nak nevezték, jelezvén, hogy akusztikai kiindulópontul a valós 

környezeti hangok és zajok szolgáltak. A konkrét zene tehát nem valódi elektronikus zene, 

viszont annak a legfontosabb megelőző stádiumát képviseli. Egyrészt ugyanis megnyitotta a 

hangszalagtechnikát a kompozíciós célok előtt, másrészt a differenciált és összetett zajok 

korábban csak kevésbé figyelembe vett területének hangsúlyozásával olyan kifinomult 

hangszín-elképzelésekre adott ösztönzést, amelyeket azután az elektronikus zenében 

fejlesztettek tovább. Az elektronikus zene előállításának közvetlen technikai előfeltétele két, 

addig különálló terület, az elektronikus hangkeltés és a hangszalagtechnika egyesítésével jött 

létre. Elektronikus hangszerek nagy számban és nagy változatosságban léteztek már a tízes és 

húszas évek óta – a legismertebb a theremin, a trautonium és az ondes Martenot. Jóllehet 

ezeknek a hangját váltóáram kelti, az effajta hangszerekkel létrehozott zenét mégsem szoktuk 

elektronikus zenének nevezni. A terminológiai zavarok elkerülése érdekében szükséges, hogy 

pontosítsuk: elektronikus zenén csak olyan zenét értünk, amely elektronikus hangkeltés révén 

keletkezik, de nem előadók szólaltatják meg közvetlenül, hanem hangzó elemeiből egy 

stúdióban szintetizálják, ezért csak hangszalagon létezik.”
510

 Ezek szerint a hangképzésnek az 

a kombinált módja, amelyet Végh László alkalmazott a szinuszgenerátorral keltett 

elektronikus hangok, illetve a mechanikus zörejek, „élő hangok”, és a hagyományos 

instrumentális hangok együttes alkalmazásával, közelebb állnak a konkrét, mint az 

elektronikus zene definíciójához. Az általa komponált művek a Pierre Schaeffer és a Pierre 

Henry együttműködéséből született musique concrète műfajához tartoznak, annak a technikai 

és mentális folyamatnak az analógiájára, amelyet Tom Holmes a következőképpen definiált: 

„A konkrét zene megkomponálásának kiindulópontja sokkal inkább maga a hanganyag, 

semmint a zeneszerző előtt álló olyasféle mentális séma, mint a partitúra. A matéria megelőzi 

a struktúrát. A zeneszerző aztán lejátssza és megszerkeszti a hangokat egészen addig, amíg 

végső szerkezetükben hangszalagra veszik őket. Nem minden hangszalag kompozíció (tape 
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composition) készült ezzel a módszerrel, de saját műveiben Schaeffer ezt a 

megközelítésmódot preferálta.”
 511

  

Végh László konkrét zenei kísérletei 1960-ra értek be.
512

 A művek pontos kronológiai 

sorrendjét ma már nehéz megállapítani, azonban valamennyi az 1960-1962 közötti időszakból 

való: Idők, Idom, Közöny, Doxológia I-II-III, Férfi és nő dinamikus különállása, A teremtés 

folyamata.
513

 Hangzásviláguk a fémes ütőhangszerek dominanciájáról árulkodik, szinuszos és 

visszhangos effektekkel, melyek közé hagyományos instrumentális hangok (zongora), vagy 

konkrét hangok (óraketyegés, emberi beszédhang) épülnek. Az avantgárd zene kompozíciós 

módszereit (a zenei hangok, zörejek és szöveg szintetizálását) egy 1962-es zeneműben 

aktuálpolitikai tartalommal ötvözte: A kubai válság címmel minioratóriumot komponált a 

weberni dodekafóniát követve, melyben a kórus a kubai eseményekről szóló újsághír szövegét 

reprodukálja. A művek szervesen illeszkednek a kortárs avantgárd zene hangszalagtechnika 

nyújtotta lehetőségeit kihasználó kompozícióinak sorába, azokkal a korlátokkal, amelyeket a 

technikai apparátus készlete elkerülhetetlenül támasztott.  

A konkrét zene Végh László művei által volt jelen a korai hatvanas évek Budapestjén, és a 

környezetében felnövekvő fiatal avantgardisták rajtuk keresztül szerezhettek tapasztalatot az 

avantgárd zenei gondolkodás legújabb tendenciáiról.
514

 A konkrét zenei kísérletek híre 

gyorsan terjedt, minek következtében Végh László több megbízást kapott televíziós és filmes 

körökből alkalmazott zene komponálására. Az alkalmazott zenei megrendelések közül a 

legjelentősebb azonban a színházi világból érkezett: a Nemzeti Színház egykori igazgatója, a 

rendezői színház magyarországi meghonosításán dolgozó, modernista szemléletű Németh 

Antal
515

 fölkérte, hogy konkrét és elektronikus zenei betéteket készítsen az általa rendezett 

pécsi Faust-előadáshoz. 1960. november 10-ei levelében 8 pontban konkrétan megjelölte, 

hogy mely szövegrészletekhez szeretne „zenei aláfestést”. Ezek a következők: A 

Makrokozmosz képlete, A Földszellem jelenete, Mefisztó megjelenése, Faust elalvása, A 

borvarázs jelenet, Boszorkánykonyha, Walpurgis-éj jelenet, Lovaglás az éjszakában.  

A november 21-ei bemutatóra elkészült rendezést, lényegében a teljes „oratoriális Faustot” 

(Végh László terminológiája) átszövi a konkrét zene, ahogy a mű fogadtatásáról való 

visszajelzést türelmetlenül váró Lakner László leveléből is kiderül: „…disznóság különben is, 

                                                           
511

 Holmes, i.m. 2002, 88. o. A szerző fordítása. 
512

 Dr. Végh feljegyzései szerint ez az időszak egyértelműen az improvizáció és az avantgárd zenei kísérletek 

jegyében telt: jegyzékében szerepelnek Büky Géza, Losonczy Andor dal- és zongoraimprovizációi, Losonczy-

Végh közös improvizációk zongorakáván, Anton Webern zongoravariációk és Kurtág György 6 

zongoradarabjának hangfelvétele Losonczy előadásában.  
513

 A művek megtalálhatók Végh László, illetve a Ludwig Múzeum archívumában. 
514

 Dr. Végh környezetében Maros Rudolf folytatott még magnószalag-manipuláción alapuló konkrét zenei 

kísérleteket, amelyek hangzásukban rendkívül közel állnak a fent említett művekhez. Maros avantgárd 

korszakából (1963–1969) származó Nuit mexicain című, 1961-es kompozíciója, mely Végh László 

archívumában hangszalagon maradt fenn, zongora és fémes hangok kombinációján alapszik. Egy másik 

kompozíció, Büky Géza Két tánc című darabja a nevetés és a sírás egymáshoz rendkívül közel álló 

hanghatásának hisztérikussá felfokozott produktuma.  
515

 Sólyom András 2008-as Németh Antal portréfilmjében vázolja a progresszív szemléletű igazgató-rendező 

(1945 előtti) eltávolításának politikai és kulturális okait. 

http://film.indavideo.hu/video/f_dr_nemeth_antal_szinhaza Utolsó letöltés: 2014. január 10. 
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hogy nélkülem tartottátok meg a Faust-zene »budapesti bemutatóját«. Igaz, Ákos kitett 

magáért, és olyan alaposan beszámolt a felvetődött kérdésekről és a zenékről, hogy legalábbis 

az arculata előttem van mindnek. Faust-zenédről írja, hogy nem is rövid, ahogy 

beharangoztad, hanem tulajdonképp az egész előadást átszövi, és hogy montázs-módszert is 

alkalmaztál összeállításában.”
516

 A Faust-bemutató sikeréből következtethetünk Végh László 

konkrét zenei kompozícióinak általános pozitív fogadtatására a fiatal képzőművészek 

körében, amit Lakner Lászlónak egy másik levele is alátámaszt: „Bemutatód után nem hívtál 

fel, pedig csak a legjobbakról tudtam volna neked beszámolni. Csernust is kihoztad a 

sodrából, mármint abból a harmadlagosságot szimatoló gyanakvásból, amivel minden »hazai« 

experimentalizmust kísér. Ez a már szinte ösztön-féle érzés mindnyájunkban megvan (nyilván 

benned is), de nála fokozott mértékben – annál értékesebbé teszi szűkmarkú elismerését.”
517

 

Az első magyarországi konkrét és elektronikus zenei kísérletek eredményei tehát a zeneileg  

képzetlen, amatőr, ám az új zenei elméletek és hangzásvilág iránt fogékony értelmiségiek, 

képzőművészek, irodalmárok underground köreiben tudtak érvényesülni. A szigorú 

hierarchián és institucionális alapokon működő magyarországi zenei élet Végh László 

szerepvállalását kívül helyezte a professzionális zenei körökön,
518

 illetve kizárólag azokkal a 

komponistákkal kerülhetett közös nevezőre, akik többé-kevésbé maguk is kívül álltak a 

hivatalos értékrenden. Ez a két szféra – a hivatalos zeneéletből is részt vállaló progresszív 

zeneszerzőké és az amatőr értelmiségi zeneértőké – Budapest talán legfontosabb underground 

közösségi helyszínén, a közönségszervezést hivatásszerűen gyakorló Petrigalla Pál lakásán 

találkozott. 

 

4.2. Avantgárd zenei estek Petrigalla Pál „szalonjában” 

Miután Végh László kortárs zenei bemutatóinak híre informális úton egyre inkább terjedt 

Budapest értelmiségi köreiben, 1961 tavaszán fölhívta őt telefonon Petrigalla Pál, és arra 

kérte, hogy az ő lakásán is rendezzen zenei programot. Dr. Végh kezdetben vonakodott 

elfogadni a fölkérést, vélhetőleg azért, mert nem akart olyan környezetben föllépni, amely a 

korábbiaknál nagyobb léptékkel és formalizált programstruktúrával rendelkezett, ennél fogva 

nagyobb valószínűséggel esett rendőrségi megfigyelés alá. Biztos lehetett abban, hogy – 

amint az meg is történt – a Petrigallánál zajló esteken beépített ügynökök is részt vesznek, 

ami egyszerre növelhette esetében a dekonspiráció lehetőségét, valamint a bizonytalanságot, 

hogy mennyit enged meg számára az őt foglalkoztató belügyminisztérium. A zenei estek 

zavartalanságát addig ugyanis épp a belügy beavatása, sőt, figyelme garantálta: azok az 

alkalmak, amelyeknek a kulturális profilja pusztán csak keretül szolgált a titkosszolgálati 

stratégia számára (mint a Grexa Gyula vagy a Böszörményi Zoltán lakásán tartott 

rendezvények esetében), a maguk (művészeti) értékén fölmentést kaptak az ellenzéki 
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 Lakner László levele Végh Lászlónak a kecskeméti művésztelepről, 1960. november 26.  
517

 U.o. 
518

 Éppen ezért, dr. Végh kísérleti zenei tevékenysége sem önmagában, sem környezetére gyakorolt 

hatástörténeti kontextusában nem része máig a hivatalos zenetörténet-írásnak.  
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kulturális tevékenység stigmája alól. Az ily módon legalizált kulturális összejövetelek a 

rendőrség (pontosabban, annak a II/5-f alosztálya) védelme alatt álltak. A Petrigalla-féle 

programszervezés azonban „Orvos” számára nem volt megengedett. Némileg érthető tehát, 

hogy Végh László tartott a rendőrségi felelősségre vonástól, ami egy másik ügynök (a II/5-e 

alosztálynak dolgozó „Juhász Lajos”) jelentéseinek következtében hamarosan meg is 

történt.
519

 „Orvos” későbbi jelentése szerint Petrigalla végül azzal az érveléssel nyugtatta 

meg, hogy engedélye van a rendőrségtől a lakásán tartandó hangverseny megrendezésére.
520

 

Ennek az állításnak a valóságtartama nehezen ellenőrizhető, Petrigalla Pál élete azonban nem 

annyira a hatóságokkal való kooperáció, mint inkább a konfliktusok példáinak sorát 

szolgáltatta. Az 1917-ben, Munkácson, jómódú (olasz felmenőkkel rendelkező) polgári 

családba született Petrigalla 1945-ben települt a Szovjetunióból Budapestre, ahol jogászi 

végzettségével minisztériumi állást töltött be. 1950-ben hivatali befolyással való üzérkedés 

miatt három hónap börtönbüntetésre ítélték, melyből amnesztiával szabadult. Ettől kezdődően 

alkalmi megbízásokból, tanításból és oroszból való fordításból élt, majd a forradalom után – 

Rákosi Mátyás könyvtárának széthordásával összefüggésben – orvgazdaság vádjával került 

bíróság elé.
521

 Bár az ügyészség bizonyítékok híján ejtette a vádat, a titkosszolgálati iratokban 

„az ismert kárpát-ukrán nacionalistaként” jelölt Petrigalla mégis folyamatos titkosszolgálati 

megfigyelés alatt állt.
522

   

Petrigalla személyét már életében számos mítosz övezte, amelyeket származásának tényei 

(osztályidegensége, a gazdag nyugati rokonokkal való kapcsolattartás), különös megjelenése 

és viselkedése, valamint az a tény, hogy elutasította a szabályos munkavégzés társadalmi 

normáját, egy rendszeridegen jelenséggé kovácsoltak össze.
523

  Rendszeridegenségében 

                                                           
519

 A Petrigallánál zajló eseményekről 1966-tól a frissen beszervezett Micsinay („Mészáros”) Tamás informálta a 

belügyminisztériumot. 
520

 A folytatásban „Orvos” így mentegetőzik: „Én jelentettem ezt szóban akkor, de nem kaptam utasítást arra, 

hogy ne csináljam.” Szőnyei, i.m., 2012, 720. o. 
521

 Szőnyei Tamás feltételezése szerint a rendőrség arra gyanakodott, hogy Petrigalla (aki hanglemezekért 

cserébe 53 orosz nyelvű klasszikus kötetet kapott az egykori pártvezér könyvtárából) kéziratokhoz is hozzájutott 

a Rákosi-villából, ezt azonban nem sikerült rábizonyítaniuk. Az ügy részleteit valamint a Petrigallára vonatkozó 

egyéb életrajzi adatokat ld. Szőnyei, i.m., 2012, 722–723. o. 
522

 1961 szeptemberében kelt jelentésében „Orvos” összefoglalta Petrigalla politikai nézeteiről, életviteléről, 

osztályhelyzetéről gyűjtött információit, és tolmácsolta azt a közvélekedést, illetve gyanakvást, mely szerint 

Petrigalla maga is része volna a titkosszolgálati apparátusnak: „Elmondja, hogy ő számos alkalommal volt 

letartóztatásban, azonban mindannyiszor megúszta. (…) Ez a körülmény barátai körében azt a gyanút kelti, hogy 

tulajdonképpen ő maga is a belügy embere, ennek számosan hangot is adtak. […] Köztudott róla, hogy perfekt 

beszél oroszul. Ezért egyesek arra következtetnek, hogy a szovjet titkosszolgálattal áll kapcsolatban, mert ha 

nem így volna, már régen elvitték volna, illetve ki sem engedték volna egyszer sem. Mindazonáltal megnyerő 

modora, az emberekkel való kitűnő bánása ezeket a gyanúkat elfeledteti, mivel semmi konkrétum nem áll 

rendelkezésre őróla.” Szőnyei, i.m., 2012, 722. o. 
523

 A Petrigalla-személyiségmítosz elsődleges forrását a vele baráti kapcsolatban álló Ungváry Rudolf írásai 

jelentik: „Az alacsony, vékony, hajlékony testű házigazda minden vendégét cirkalmas kézmozdulatokkal, 

kitüntetett figyelemmel fogadta. Roppant szórakoztatóan tudott társalogni a legnagyobb semmiről is. Ha a 

politikai rendszer került szóba, a metsző gúnynak nem volt határa. Már évek óta nem dolgozott sehol, abból élt, 

amit a vendégei fizettek, és a rádiónak kölcsönzött időnként lemezeket. Reggel fél hatkor ébredt fel először az 

alkóvban álló hatalmas ágy végében: bekapcsolta az Amerika Hangja híreit, hatkor a Szabad Európa első 

hírszolgálatát hallgatta meg, majd visszaaludt. A nap nála tíz óra körül kezdődött, ekkor fogadta első látogatóit, 

borotvahabos arccal, táncos léptekkel.” Ungváry Rudolf: 1959, Beszélő évek, 1957–1968. A Kádár-korszak 

története, I. rész. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000, 115. o. További források: Ungváry visszaemlékezése a 

Törvénytelen Muskátli c. filmben, valamint novellái: Peéri-Kolla elmegy tévét nézni, de előtte még fölteszi a 
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kiemelt helyen szereplő kultúrafogyasztó szokásai legendás lemezgyűjteménye körül 

koncentrálódtak. Petrigalla már Munkácson lerakta lemezgyűjteményének alapjait, majd 

1945-ben magával hozta kollekcióját Budapestre, amely kiterjedt rokoni hálózatának 

köszönhetően folyamatosan bővült.
524

 Ez a magyarországi viszonylatban hangsúlyosan 

egyedülálló, kb. 2500 darabból álló zenei gyűjtemény egyszerre jelentett számára kulturális 

tőkét és megélhetési forrást, amennyiben jelképesen az európai kultúra képviselőjévé avatta 

tulajdonosát,
525

 zenei szolgáltatóként pedig belépőjegyek és kölcsönzési díjak formájában 

biztosította számára a létminimumot.
526

 A gyűjtemény törzsanyagát elsősorban a klasszikus 

komolyzene jelentette, de nagy számban tartalmazott jazz zenei felvételeket is. Petrigalla 

posztumusz mítoszához tartozott – melynek magját épp Végh László hintette el a 

Törvénytelen Muskátli filmben –, hogy a halálát követő másnapon a lakása üres volt, és az ott 

lévő valamennyi hanglemez nyomtalanul eltűnt. Ez az epizód tovább erősítette a konspiráció 

gyanúját az utókorban. Wilheim András közléséből azonban kiderült, hogy közvetlenül 

Petrigalla halála után ő maga szállíttatta a hagyatékot a Magyar Tudományos Akadémia 

Zenetörténeti Intézetének könyvtárába, ily módon megmenekítve a gyűjteményt a 

szétszóródástól.
527

  

Az egzisztenciális kényszer (illetve az ekképpen megváltott szabadság) és valamiféle, a 

hivatalos kultúra reprezentációs formáit ellentételező elhivatottság
528

 kettős motivációja 

vezethette rá Petrigalla Pált híres zeneestjeinek a megszervezésére. A programok helyszíne, 

Petrigalla lakása Budapest belvárosában, a Kossuth és a Szabadság tér között, a Vécsey utca 

3. szám harmadik emeletén volt. A szoba-konyhás, legendásan elhanyagolt, minden 

személyes aspektust nélkülöző lakást, amely a hivatalos kultúra és intézményrendszeren 

belüli, illegális fórumként működött 1959 és 1970 között
529

, olyan „ellen-szerkezeti helyként” 

lehetne leginkább meghatározni, amelyet Michel Foucault a heterotópia fogalmával
530

 

                                                                                                                                                                                     
lemezt; Peéri-Kolla felébred, ebédelni megy, majd a róla szóló elbeszélést olvassa. In: A gépfegyver 

szálkeresztje, Holnap Kiadó, Budapest, 1991.) Ungváry kanonizációs szerepe jól kiolvasható Andor Mihály 

személyiségrajzából:: „Ahogy én ismertem ezt az alacsony, vékony, szemüveges embert, mindig fekete nadrág 

és fekete magas nyakú garbó volt rajta, és egész lényében volt valami démoni, de amolyan vicces ördög volt, 

akitől nem kell félni. Nőies vonaglásokkal siklott a lakásban szanaszét ülő hallgatóság tagjai között, 

mindenkihez volt egy-egy jelentőségteljes vagy gunyoros mondata. Cinikus szellemessége egy pillanatra sem 

hagyta el, bár rendkívüli mimikájával olykor szavak nélkül is kifejezte véleményét.” Andor, i.m., 2011, 21. o. Ide 

tartozik továbbá Bicskei Zoltán: Petrigalla c. közelképe, http://www.jazzkutatas.eu/article.php?id=172 Utolsó 

letöltés: 2013. december 20. 
524

 Bódi, i.m., 2011, 54. o. 
525

 „A felpezsdült zenei programok egyre több fiatalt hoztak a házhoz. A házigazda ragyogott és elemében volt. – 

Európa én vagyok – mondta és teátrálisan önmagára mutatott.” – Kecskeméti Kálmán, i.m., 1986, 53. o. 
526

 Petrigalla öt forintos belépődíjat szedett a nála folyó zenei estek alkalmával, melyet diszkréten kellett a 

látogatónak elhelyeznie. A Magyar Rádiónak pedig rendszeresen kölcsönzött hanglemezeket.  
527

 Wilheim András közlése, 2012 decemberében. A lemezgyűjtemény további sorsa egyelőre ismeretlen. 
528

 „Miért is csinálja mindennapi összejöveteleit? Maga sem tudja. Ez talán valami hivatástudat. Haszna nem sok 

van belőle… A modern sorozat legfőbb értelme az volt, hogy Véghnek, aki hisz benne, örömet szerzett. Az az 

ember magánkívül volt a boldogságtól, hogy ilyen érdeklődés kísérte bemutatóját, s ilyen parázs vita követte azt. 

S ő örül, hogy alkalmat adhatott neki arra, hogy ez megtörténhetett.” „Juhász Lajos” jelentéséből idéz Szőnyei 

Tamás, i.m. 2012, 721. o. 
529

 Az időhatárok körül adódik némi bizonytalanság, vannak ugyanis olyan vélemények, melyek 1976-ra datálják 

a „szalon” működésének végpontját. 
530

 A heterotópiák „azok a reális, tényleges, a társadalmi intézményrendszeren belül kialakított helyek, amelyek 

egyfajta ellen-szerkezeti helyként, megvalósult utópiaként reprezentálják, kétségek elé állítják, kiforgatják a 

http://www.jazzkutatas.eu/article.php?id=172
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azonosított. A Vécsey utca 3. a domináns kultúrán belül működő közösségi helyszín, 

alternatív kiállítóhely és legelsősorban zenei programok befogadó tere volt, amely „ellen-

karakterét” a hivatalos szférától és a rá irányuló titkosszolgálati megfigyelőmunkától kapta. 

Petrigalla Pál lakása a kulturális ellenzékiség, és nem a politikai diskurzusok fóruma volt: az 

elbeszélésekből az tűnik ki, hogy a politikai beszélgetéseket, explicit politikai 

véleményformálást Petrigalla rendszerkritikus megjegyzései, csípős antikommunizmusa 

helyettesítette.  

A programok hálózati jelleggel működő közönségében a budapesti értelmiség generációi 

reprezentatív módon képviseltették magukat a Muskátli-kör tagjaitól
531

 az Európai Iskola 

idősebb művészein keresztül a szimbolikus, nagy személyiségekig (Kassák Lajos, Hamvas 

Béla – Kemény Katalin), a majdani Ipartervesekkel bezárólag.
532

 A közeg vonzereje – a 

nyitottságon és befogadó jellegen valamint a programokat követő viták értékén túl épp abban 

a heterogenitásban rejlett, amelyben föloldódtak és szabadon artikulálódtak az érték- és 

véleménykülönbségek, majd összekovácsolódtak a szocializmus modernizmusának közös 

elutasításában. „Alig hiszem, hogy ebben az országban valahol másutt zűrösebbek és 

keszekuszábbak lennének a viszonyok, mint ebben a lakásban, ahol manapság talán az 

egyetlen lehetséges formában valósították meg – tehervonatnyi aberráltság, életuntság és 

idegeskedés árán – a szólás és gyülekezési szabadságot. Mindezen kiválóan tudok kacagni, 

közben érzek valami nagyszerűséget benne, annál inkább, mert a magam félelmeiből 

kiindulva szinte a testvéreimnek látom őket…”
533

  

Amikor Végh László bekapcsolódott Petrigalla Pál programsorozatába, már kialakult 

kánonjuk volt az esteknek: az este hatkor kezdődő zenehallgatás műfajok, illetve szerzők 

szerint strukturálódott. A hétfő például az 1961–62-es periódusban az oratóriumé volt, szerda 

többnyire Wagneré, és külön napokat kapott Beethoven, illetve Bach. Petrigalla nyilvánvalóan 

a hiányzó kortárs zenét akarta pótolni Végh László bevonásával, amelyet ezek szerint nem 

tudott saját forrásból biztosítani hallgatósága számára. A kortárs zene dr. Végh 

bekapcsolódásával és közvetítésével jelent meg a Petrigalla-féle programban, és ily módon 

első alkalommal jutott fórumhoz a budapesti zeneélet történetében. Az új zene – a Musica 

Nova kortárs zenei sorozat − napjaként a szombatot jelölték ki. 

                                                                                                                                                                                     
kultúra belsejében fellelhető valódi szerkezeti helyeket; azok a helyek, amelyek külsőek minden helyhez képest, 

mégis tökéletesen lokalizálhatók.” Michel Foucault: Eltérő terek. In: u.ő: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, 

előadások, beszélgetések. Ford. Sutyák Tibor. Latin betűk, Debrecen, 1999, 149. o. 
531

 Végh László úgy fogalmazott, hogy a Muskátlisok valósággal elfoglalták Petrigalla székhelyét: „Fel, 

Gallára!” Törvénytelen Muskátli, 1995. 
532

 Néhány név a Petrigallához járó közönségből, Kecskeméti Kálmán és Molnár Péter 1964-es kiállításának 

vendégkönyve alapján: Monostori Moller Pál, Bene Gézáné, Kardos Árpád, Csutoros Sándor, Zalotay Elemér, 

Korniss Dezső, Kenedi János, Szentkuthy Miklós, Mihályfi László, Hencze Tamás, Pór Péter, Klie Zoltán, Barta 

Mária, Ventilla István, Attalai Gábor, Szalay Györgyi, Dárday István, Körner Éva, Lugossy Gyula („László” 

fn.), Jakovits Vera, Ferda Zsuzsa, Tandori Dezső, Altorjay Gábor, Kő Pál, Bálint Endre, Balla Enikő, Szentjóby 

Tamás, Arany Béla, Kristó Nagy István („Juhász” fn.), Szabó István, Szabó Ákos, Barta Lajos, Buchmüller Éva, 

Neufeld János (Major), Lisziák Elek stb. 
533

 Ungváry Rudolf levele, 1959. december 19., i.m., 2000, 115−116. o. 
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A saját maga által gépelt, havi programlapokat Petrigalla szétküldte az eseményeken 

résztvevő törzsközönségnek, így a fennmaradt dokumentumokból
534

 viszonylag pontosan 

rekonstruálható a Végh-féle zenehallgatások programja. 1961. június 3-án Webern műveinek 

lejátszása mintegy „fölvezette” az elektronikus zenét, melynek elméletéről és gyakorlatáról 

június 10-én tartott előadást dr. Végh. A Musica Nova fő programeseménye azonban 

júliusban zajlott, amikor a nemzetközi kortárs zenében hiánypótló, illetve a magyar 

zeneszerzés avantgárd fordulatát jelentő, a zenekritikában hatalmas vitákat kiváltó művek 

hangzottak el. „Már nagy tömeg várta, amikor rituális késéssel beviharzott kopott Terta 

magnójával és állandó kíséretével. Halálos csend támadt. Mindenkit érdekelt az ügy. Az 

alkóvban egymás hegyén-hátán törökülésben ültek, a körfolyosókon álltak és az ablakhoz 

gyűltek, akik nem fértek be a lakásba. Végh dr. elmondta többek közt, hogy Stockhausen 

Gruppen című művének bemutatására külön előadótermet építtetett. A teret ravaszul 

elhelyezett hangszórókkal – pl. az ülések alatt és a csillárokon – organizálta meg, és már tette 

is fel a szalagot. Egyetlen rakoncátlan hajfürtjét egy energikus mozdulattal dobta át koponyája 

bal oldaláról a jobbra, és mutatóujját magasra emelve áhítatra intett. A romantikus szerzőkön 

tartott hazai publikum elképedt, a bennfentesek mosolyogtak, mint akik mindent tudnak.”
535

 

Az eseményeknek még hangsúlyosabb nyomatékot adott, hogy a programba az új kortárs zene 

iránt elkötelezett zeneszerzők is bekapcsolódtak: Végh László bevezető előadását követően – 

a Ligeti Györgyöt Kölnben fölkereső és a dodekafónia elveit adaptáló – Kurtág György 

mondott beszédet, majd lejátszották Boulez I. zongoraszonátáját, valamint sorban a következő 

zeneműveket: Le visage nuptiale, Le Marteau sans Maître, Improvisation sur Mallarmé. 

Július 8-án Varése következett Integrales, Density 21,5, Octandre, Ionisation című műveivel, 

július 15-én Stockhausen VII. zongoradarabja, valamint az Elektronische Studie I-II., a 

Gesang der Jünglinge és a Gruppe für 3 Orchester hangzott el. Egy héttel később, 22-én már 

Xenakis Diamorphoses című műve is bekerült a programba, mellette pedig a következő 

zeneművek voltak hallhatók: Gottfried Michael Koenig: Klangfigure, Krenek: 

Pfingstoratorium, Luc Ferrari: Etude. Július 29-én Szervánszky Endre
536

 zeneszerző mondott 

rövid bevezetőt – a hangfelvétel szerint – jellemzően fiatalokból álló közönségének, melyben 

a korszak legfontosabb kérdésével, a hagyomány és az újdonság (modernség) viszonyával 

foglalkozott Webern, Schönberg és Bartók példáin keresztül. A beszédet követően négy olyan 

zenemű hangzott el, melyek külön-külön is a magyar zeneszerzés új korszakát, a Webern-

élmény következményeit és a kortárs nyugati zenéhez való felzárkózás igényét képviselték: 

Szervánszky Endre Hat zenekari darabja (1959) 1960-as bemutatóján avantgardizmusával 

kavart hatalmas vitát és kiváltotta a hivatalos zeneélet felháborodását, azzal együtt, hogy az 
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 A Végh László archívumában meglévő, elsősorban az avantgárd zenei eseményeket érintő dokumentumokat 

(megszakításokkal az 1961–1965 közötti időszakból) a Kecskeméti Kálmán archívumában lévő programlapokkal 

sikerült kiegészítenem, így hozzávetőleges teljességgel rekonstruálható a Petrigalla Pálnál lakásán folyó zenei és 

kiállítási események kronológiája. 
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 Kecskeméti Kálmán, i.m., 1986, 52. o. 
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 Szervánszky Endre (1911–1977) zeneszerző és zenepedagógus klarinét szakon szerzett diplomát a 

Zeneakadémián, 1927-ben. A harmincas években bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba, és 

baloldali értelmiségi körök tagja lett. 1948-tól haláláig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára volt. Első 

alkotói korszakát még Kodály Zoltán határozta meg, a másodikban egyre közelebb került a bartóki életműhöz, és 

a tizenkét fokú szerkesztésmód is megjelent műveiben. 
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elektronikus zenéhez képest tulajdonképpen már elavultnak számított.
537

 Maros Rudolf 

Cinque studi (1960) című zeneműve az avantgárd tizenkétfokú szerkesztési technikáját 

értelmezte szabadon
538

, Kurtág György Op. 1. (1959) kompozíciója pedig a Kölnben szerzett 

tapasztalatok, Stockhausen és Ligeti elektronikus zenei eredményeinek szintetizálásából 

keletkezett új hangzásvilágot képviselte.
539

 Végezetül – a legújabb zenei tendenciák 

csúcspontjaként Végh László elektronikus kompozíciója hangzott el, A teremtés folyamata 

címmel.
540

 

1961 szeptemberében folytatódott a Musica Nova programsorozat
541

, majd a programlapok 

tanúsága szerint három éves szünet következett, amikor 1964. február 29-én Stockhausen, 

Varése, Boulez művei szólaltak meg, május 30-án kollektív zongora improvizációt rendeztek 

Balla László, Büky Géza és Végh László részvételével, június 27-én pedig Tamkó Sirató 

Károly szerzői estjéhez kapcsolódóan zajlott elektronikus zenehallgatás.
542

 Nagyobb blokkban 

legközelebb 1965. február 6-án játszottak kortárs zenét.
543

 A Végh László archívumban lévő 

dokumentáció szerint az utolsó kortárs zenei esteket 1965 márciusában rendezték, Ligeti 

György két, 1958−59-es művével (Artikulation, Apparitions), illetve elhangzott még 

Stockhausen Gesang der Jünglinge c. kompozíciója. Március 27-én ismét Webern műveket 

lehetett hallgatni.    

A marginalitásba száműzött értelmiségieken kívül a posztkodályi értékrenddel azonosuló, ám 

tájékozódni igyekvő egyes zenekritikusok, zeneszerzők is megjelentek a Musica Nova 

programnapjain, mint a kortárs zenei tapasztalatszerzés értékes fórumán, így az eseménynek a 

hivatalos zenei körökben is volt némi visszhangjuk. Ottó Ferenc zeneszerző
544

, Kodály Zoltán 

tanítványa részletes és indulatos beszámolót írt a Jelenkor 1963-as számába az 1945 utáni 
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 Részletesebben ld. Bónis Ferenc: Emlékező sorok Szervánszky Endréről. Hitel, 2011/12, 57. o. 
538

 Dalos Anna: Maros Rudolf. Magyar zeneszerzők 15. Mágus Kiadó, Budapest, 2001. 14. o. 
539

 Halász Péter: Kurtág György. Magyar zeneszerzők 3. Mágus Kiadó, Budapest, 1998, 5. o. 
540

 „Juhász” ügynök jelentése szerint a bemutatót követően vita zajlott, melyben felszólalt Végh László, Kurtág 

György, Németh Tibor, Sólyom György, Rozgonyi Iván, Szabó Gizella, Berczeller Jenő, Szántó Pál és 

„különösen nagy hatást tett az idősebb Kovács György – az állítólagos szocdem politikus, ma állatkerti 

tisztviselő hozzászólása.” ÁBTL B-78602, 26. o. 
541

 2-án Gershwint, 9-én Webernt játszottak le magnószalagról két részletben: először az op. 1-20, majd 16-án az 

op. 21-31 volt hallható. Szeptember 30-án Alban Berg (Streichquartett op. 3, 1910-ből) és Arnold Schönberg 

(Streichquartett, no. 4, op. 37, 1936-ból) következett. Októberben Bartók és Webern műveket, valamint az 1956-

os Newport Jazz fesztivál hangfelvételeit mutatták be. 
542

 Ezt követően ajándékozhatta Tamkó Sirató Károly Paris (1936) c. képversét dr. Végh Lászlónak, melynek 

felirata: „Dr. Végh Lászlónak, az elektronikus zene magyarországi úttörőjének nagyrabecsüléssel." 

VL/1965DE/11. 
543

 Akkor a következő művek hangzottak el: Webern: op. 27-es zongoravariáció, Pierre Boulez: Zongoraszonáta 

no. 2, Le Marteau sans Maître, Stockhausen: Zeitmasse, no. 5. 
544

 Ottó Ferenc (1904–1976) zeneszerző Milánóban Alfiero Areccónál, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskolán Kodály Zoltánnál tanult. A Budai Dalárda, a Palestrina Kórus és az egyetemi énekkar tagjaként 

eljutott a skandináv államokba, Németországba, Olaszországba, Lengyelországba, az Egyesült Államokba 

(1937). 1936-ban tanulmányt írt Bartók Béla a Cantata Profana tükrében címmel, 1939-ben Nyírő József 

szövegére írt operát. 1949-ben a népi demokrácia elleni szervezkedés vádjával életfogytiglani fegyházra ítélték, 

1956-ban szabadult. Az ő könyvtárából származik a Musical America c. zenei folyóirat 1960. novemberi száma, 

benne több kortárs zenével foglalkozó írással, köztük egy Pierre Boulezről szóló tanulmánnyal, mely akkoriban 

Végh Lászlóhoz került. Csak érdekességképp jegyzem meg, hogy a magazin harmadik oldalára kézzel jegyezték 

föl Petrigalla Pál nevét és címét.  
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zeneszerző nemzedék lehetséges irányvonaláról, majd áttért a Petrigallánál zajló zenei est 

ismertetésére, kiemelve benne Végh László szerepét. Kritikája olyan forrás, amely a hivatalos 

médiában talán egyedüliként tudósított a második nyilvánosság kulturális preferenciáinak 

erről a fontos fórumáról: 

„Meghívtak egy Parlament melletti palota emeleti magánlakásába ultrazenét hallgatni. Kedves 

avantgard szellemű házigazda fogad. A bazárszerű szobában orosz ikonok, Bach és 

Beethoven-kéziratok másolatai, régi üvegek és néger szobrok láthatók. Az asztalon 

Stockhausen nagy bekeretezett képe áll. Nagyobbára fiatal fiúk és lányok voltak jelen. Sokan 

közülük el is nyúltak a díványon. Idősebb hallgató kevés volt, de nagy komolysággal 

tárgyalták a hallottakat. Egy intelligens fiatalember állt fel, és fanatikus ultrazene-prédikációt 

tartott. Hinni látszott, amit mondott, ámde beszéde mégsem hatott meggyőzően. Filozofikus 

agya lázasan elemzett és fejtegetett. Végre szalagról szólt Edgar Varèse »Ionisation« c. műve.  

A mű a legkülönbözőbb ütőhangszerekre és szirénákra van írva. A művet dinamikus 

hangzavarnak nevezhetném, amelyben az öt szirénazúgás lehetett szenzációnak szánva, de 

nem sült el jól a dolog, mert csak az első szirénazúgás keltett némi izgalmat bennem, a többi 

menthetetlenül unalmas volt. A második világháborúban sokkal hatásosabbat hallottam. 

Igazit. A komoly zenei alappal, nagy iskolázottsággal bíró szerző másik, »Integrales« c. 

darabja úgy hatott, mintha egy régi-régi, nagyon hamisra hangolódott vidéki zongorán két 

kisgyerek összevissza kalimpált volna. (…) Varèse második darabja hosszú, formátlan, és 

nagyon unalmas volt. Eszembe jutott, hogy a szerző nemrég nyilatkozott az amerikai 

elektromos laboratóriumában hozzálátogató amerikai újságíróknak: »Odaát még mindig a 

dodekafóniánál tartanak?...« Edgar Varèse is ember: »Kotyvaszt és istennek képzeli 

magát.«”
545

 

Az „ultrazene” veszélyeinek részletező és kritikus elemzését követően Ottó Ferenc arra a 

következtetésre jut, hogy a kortárs zene hatása „a hivatalos elzárkózás és szűrés ellenére igen 

nagy”, elsősorban a fiatalok között.
546

 Amivel csak alátámasztja azt az alapos gyanút, hogy 

bizonyos körök számára – melyekben ezek szerint Granasztói Pál nem volt akkoriban érintett 

– épp Végh László működésének köszönhetően, Budapesten már a hatvanas évek legelején 

sem volt lehetetlen a kortárs zeneművek megismerése:
547

 Eötvös Péter, aki 1966-tól Kölnben 

folytatott tanulmányokat, éppenséggel a Végh László-féle zenei esteken ismerte meg 

Stockhausen és Boulez kompozícióit, amelyek meghatározták későbbi elektronikus zenei 

tevékenységét.
548

 A hivatalos csatornák azonban valóban erősen korlátozták a modern 
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 Ottó Ferenc, i.m., 1963, 656. o. 
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 U. o. 
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 A korábban felsorolt műveken kívül az alábbi zenei kompozíciók szerepeltek Végh László repertoárján a 

hatvanas évek legelejétől kezdődően: Karlheinz Stockhausen: Refrain, VII. zongoradarab; Boulez: I. 

zongoraszonáta; Edgar Varése: Poéme electronique; Luigi Nono: Il canto sospeso; Henri Pousseur: Élektra; 

Bruno Maderna: Notturno; Vlagyimir Usszacsevszkij: Piece for tape recorder; Sylvano Bussotti: Piano piece for 

David Tudor; Roman Haubenstock-Ramati: Interpolation; Toshiro Mayuzumi: Nirvana-Symphony; Maros 

Rudolf: Nuit mexicain, Eufonia I-II-III.; Pierre Schaeffer: Étude aux sons animés; Pierre Henry: Orpheus fátyla; 

Herbert Eimert: Etude; Carlos Chávez: Toccata for Percussion Instruments. 
548

 „Budapesten mindent meg lehetett találni. A hatvanas évektől egyre könnyebb lett – emlékszem például Végh 

doktorra, aki rendszeresen szervezett modern zenei lehallgatásokat. Volt egy avantgarde kör, amelyik 
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zenéhez való hozzáférést, a Magyar Rádió csak igen későn és szórványosan közvetített 

avantgárd zenét: Nonót először 1965-ben, Boulezt 1966-ban, Pendereckit 1967-ben, Ligetit 

pedig csak 1971-ben játszottak.
549

 A hivatalos koncertéletben csak 1962 után következett be 

változás, az Országos Filharmónia Kamaratermének sorozatával, amelyben 1963-ban lengyel 

elektronikus zeneműveket mutattak be, a következő koncerten pedig a Petrigallánál két évvel 

korábban bemutatott Stockhausen és Boulez művek is elhangzottak.
550

 Ahogy Dalos Anna 

megjegyzi, érthetetlen, hogy miközben a Zeneakadémia könyvtára (amely csak a 

professzionálisok számára volt hozzáférhető) már 1957-ben megvásárolta Boulez Le Marteau 

sans Maître kottájának egy példányát, majd 1961 és 1965 között sorra kerültek oda Nono, 

Stockhausen és Boulez említett zeneművei, érthetetlen tehát, hogy a komponisták miért nem 

fordultak ehhez a forráshoz.
 551

 Hasonlóképpen, az első Cage-kották (John Cage – Lou 

Harrison: Double Music, John Cage: Music at Changes) már 1962-ben megérkeztek a 

könyvtárba, de akkoriban még a zeneakadémiai növendék Vidovszky László sem figyelt föl 

rájuk.
552

 

A Petrigalla Pálnál zajló Musica Nova (irodalommal kiegészített) kortárs zenei estek Végh 

László összefoglalójával értek véget 1961 augusztusában. A különös szöveget, melyet 

tartótisztjének is átadott,
553

 egyértelmű távolságtartás, és talán a retorzióktól való félelem 

hatja át, ezért olyan értékelést írt hallgatósága számára, melyben a jelen nem lévők, vagyis a 

belügy számára is érvényes pozícióban tűnhetett fel: nem túlozta el a kortárs zene melletti 

kiállását és áthárította az interpretáció felelősségét a majdani szakmai kompetencia számára. 

Saját szerepét a művek megismertetésére korlátozta, és arra a mediátori funkcióra, amely a 

(szocialista) vitaforma legitim keretei között vállalta a vélemények felszínre hozását. Óvatos 

szavaiból leginkább a rejtőzködés szándéka, a kortárs zenei minőségekkel kapcsolatos explicit 

állásfoglalás feltűnő kikerülése, és Kádár-korszakra annyira jellemző „kettős beszéd” nyelvi 

alakzatainak érvényesítése olvasható ki: 

„Ha a jóhiszeműség és a szocializmus politikai szándékai felől tekintve, segítünk egymásnak 

a helyes tudattartalmak felidézésében, azok emberi értékelésében, ha vita során előtűnnek a 

legújabb zenei törekvések kirívó hibái, vagy ha erre egymás figyelmét felhívjuk, mindez nagy 

és fontos segítséget jelent a jelenlevők számára a helyes ítélet kialakításában. Magam részéről 

                                                                                                                                                                                     
érdeklődött az új zene iránt, és be is szerezhette a legfrissebb termést.” Eötvös Péter interjú, in: Varga Bálint 

András: 3 kérdés 82 zeneszerző. Zeneműkiadó, 1986, 101. o. 
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 Az adatok ismertetésében Dalos Anna kutatásaira támaszkodom: u.ő.: Új zenei repertoár Magyarországon 

(1956-1967). Magyar Zene, 2007. XLV. évfolyam, 1. szám, 30. o. 
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 I.m., 2007, 32. o. 
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 I.m., 2007, 33. o. A darmstadti művészkör magyarországi koncertelőadásairól és dokumentációjáról további 

adatokat tartalmaz Dalos Anna: A partvonalon kívül. A darmstadti új zenei kurzusok magyarországi 

recepciójáról (1957-1967) című tanulmánya. In: Muzsika. Képes havi zenei folyóirat, 2007. L. évf. 1. sz. 6-20. o. 
552

 Dalos Anna megállapítását némileg árnyalja, hogy maga Vidovszky úgy nyilatkozott, a hatvanas évek első 

felében épp a Zeneakadémia könyvtárából ismerte John Cage egyik művét: „1964-ben a Varsói Őszön láttam a 

Merce Cunnigham Balett előadását. Abban az időben a Sonatas and Interludes  kottáját ismertem, ez megvolt a 

Zeneakadémia könyvtárában, de Cage műveinek magyarországi előadásairól a hatvanas évek első feléből nincs 

tudomásom.” Vidovszky László – Weber Kristóf: Beszélgetések a zenéről, Jelenkor, Pécs,1997, 93. o. 

Köszönöm Szitha Tündének az észrevételt és az információt. 
553

 A Zárószó c. szöveg megtalálható Végh László M dossziéjában. ÁBTL, M-17764/2, Szőnyei, i.m., 2012, 225-

232. o. 
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mindent elkövettem, hogy ezen – hangsúlyozom – még fel nem dolgozott és a marxista kritika 

által egyetemesen nem értékelt és tárgyalt területet, tehát a legújabb zenét önök elé tárjam. 

Úgy gondolom ugyanis, hogy a meglévőkről hallgatni annyi, mint csatát veszíteni. A zene 

nyelve nem a hallgatás, a csatát mi itt egymás közt elkezdtük megvívni. Azt a csatát, melynek 

eredménye a legújabb zenei törekvések szélesebb körű ismerete s szeretete kell hogy legyen.  

Vitatott terület ez világszerte. Magam is kíváncsian várom egy megfelelően tájékozott 

szakember vagy szerv esztétikai-kritikai állásfoglalását, hazánkban.”
554

 

Az apparátus azonban retorziók helyett beérte ügynöke figyelmeztetésével, aki a többszöri 

felszólítást követően végül megszakította kapcsolatát Petrigalla Pállal és a nála gyülekező 

társasággal, és bár jelentésében készségesen fölkínálta a további kapcsolattartás 

lehetőségét,
555

 1962-es kizárásáig nem vett részt az ott folyó eseményekben. A kortárs zenei 

programsorozat Végh László távolmaradásával megszűnt a Vécsey utca 3-ban, és a 

programlapok szerint csak 1964 februárjában folytatódott, a hagyományoknak megfelelően 

egy szombati elektronikus zenei esttel. Ettől kezdve viszont ismét rendszeressé vált dr. Végh 

jelenléte és vele együtt az avantgárd zene Petrigalla programstruktúrájában, egészen 1965 

végéig. Természetes, hogy a hatvanas évek közepén már egyre szélesebb körben ismert 

kortárs zeneművek kultúrpolitikai és befogadói „sokkhatása” egyaránt relativizálódott a 

hivatalos zenei kínálat bővülésével, és már nem jelentettek akkora szenzációt, mint 1961-ben. 

A Musica Nova programsorozat ezzel együtt generációk számára jelentett olyan meghatározó 

kortárs zenei tapasztalatot, amely a korszerű és progresszív európai kultúrához való tartozás 

közösségi élményén keresztül alternatívát kínált az elutasított valósággal szemben.   

 

4.3. Az experimentális zene és az akcionizmus összefüggései 

A Petrigalla-féle programsorozatot elemezve azonnal egyértelművé válik, hogy Végh László 

esztétikai orientációját az új bécsi iskola valamint a darmstadti zenei kurzusok határozták meg 

és nem a John Cage által képviselt amerikai experimentalizmus, annak ellenére, hogy voltak 

információi és ismeretei Cage működéséről és gondolkodásmódjáról. Vélhetőleg Losonczy 

Andortól származik
556

 az a hangfelvétel-töredék, amely John Cage 1939-ben komponált, First 

Construction (in Metal) című művének részletét hordozza, és amely máig megtalálható dr. 

Végh archívumában, akárcsak Cage Zongoraversenye. Losonczy 1960. november 15-én 

keltezett levelében az amerikai művész 1958-as Fontana Mix c. kompozíciójára hívja föl 
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 Idézi Bódi, i.m., 2011, 59–60. o. 
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 „Mint már említettem, az utasításra a kapcsolatot Petrigallával,valamint a megjelentekkel mint társasággal 

megszakítottam. Szükség esetén azonban kész vagyok bárkit ezzel, ill. ezek közül lejellemezni vagy vele a 

kapcsolatot újból felvenni.” Szőnyei, i.m., 2012, 720. o. 
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 A hangfelvételek többsége Losonczy küldeményeiből származik, az is előfordult azonban, hogy Végh László 

Maros Rudolffal cserélt hanglemezt, illetve átjátszás után a kapott lemezt Marosnak ajándékozta, aki szintén 

fontos közvetítői funkciót töltött be a hatvanas évek Budapestjén. 
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barátja figyelmét, melyet 1959-ben Darmstadtban adtak elő.
557

 John Cage 1958-as 

megjelenése Darmstadtban – az új generáció három meghatározó személyisége, Stockhausen, 

Boulez és Nono között – 1959-re kulminálódódó elméleti vitákat generált az 

experimentalizmus, illetve a klasszikus/avantgárd zenei hagyomány képviselői között. Luigi 

Nono, a véletlen szerepét legradikálisabban elutasító és az alkotói tudatosságot leginkább 

hangsúlyozó  álláspontja miatt ki is szorult a darmstadti kurzusokról, de elméleti pozícióját 

ismertető 1959-es előadásának szövege még megjelent a Darmstädter Beiträge 1960-as 

számában. A Végh László tulajdonában lévő példányban, Nono tanulmányának címe fölött 

rövid bejegyzés olvasható, dr. Végh kézírásával: „avagy: anti-Cage”, amely egyértelművé 

teszi, hogy a magyar zeneszerző pontosan tisztában volt az elméleti vitákkal és a különböző 

kortárs zenei pozíciókkal. Különösen figyelemre méltó ez a jelenség Dalos Anna azon 

megállapításának fényében, hogy a zenetörténész Várnai Péter és általában a magyar zeneélet 

„természetesen” nem tudott ezekről a vitákról.
558

 Ezzel együtt, dr. Végh viszonya a John Cage 

által képviselt kísérleti-performatív gondolkodáshoz semmiben nem különbözött saját 

generációjának hangsúlyosan negatív álláspontjától, amelyet a szaksajtó 1959-től kezdődően 

megalapozott és folyamatosan fönntartott.      

A Cage zenéjét – mint a nyugati, amerikai kulturális eszmerendszert – elutasító hivatalos 

recepció talán legkorábbi példája Várnai Péter beszámolója az 1959-es darmstadti zenei 

kurzusról, mellyel kapcsolatban leszögezi, hogy „Innen már csak egy lépés az amerikai John 

Cage-ig, a »mindent szabad« megszállott bohócáig”
559

. Ettől kezdve a bohócmetafora és a 

gyöngeelméjűségre, infantilizmusra, irracionalitásra való utalás visszatérő módon volt jelen a 

hivatalos diskurzusban, majd mélyen meggyökeresedett.
560

 Ottó Ferenc, említett írásában 

gyermeki klimpírozáshoz hasonlította Varèse művét, majd innen asszociált Cage módszereire: 

„A nyugati világban John Cage által kiötlött, szándékosan »széthangolt« zongorát, a 

temperáltság évszázados jelképét, »prepared piano«-nak hívják.”
561

 Ujfalussy József 1964-es 

koppenhágai tudósításában „dadaista ízű, kabarészínpadi jelenetekkel” hozta összefüggésbe 

Cage-et, akinek nem pusztán az új zenei gondolkodásmódja, hanem sokkal inkább az 

előadásmódja hatott provokatívan a magyarországi zeneszerzőkre, kritikusokra, amivel 

egyértelműen előkészítették a happening negatív recepcióját is:
562

 „Az idei varsói ősz 
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 „Kanadában valami nagy összejövetelen amihez képest Darmstadt kutyagumi és hallott ilyen figyelemreméltó 

dolgokat, pl. zenekar és sok generátor, ott kotyvasztják velük a hangot. Stockhausen elektr. zene, zongora + ütők. 

Cage Fontana mix (tavaly ment D-ben).” Losonczy Végh Lászlónak, VL/1960DL/08 
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 Vö. Dalos Anna, i.m., 2007, 17. o. 
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 Várnai Péter: Modern muzsika Darmstadtban. Muzsika II/12 (1959. december), 32-33. o. 
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 Várnai Péter 1967-ben Maros Rudolffal kapcsolatban különbséget tett a „komoly avantgardista” és a 

bohóckodó experimentális zeneszerző típusa között: „1959 óta Maros minden évben meglátogatta a darmstadti 

nyári tanfolyamokat [valójában csak háromszor járt ott, K. E.]; megtanulta mindazt, ami a nyugati avantgarde 

munkájából előrevivő, érett és maradandó. Kiépültek személyes kapcsolatai is, mindenekelőtt Luigi Nonóval és 

a lengyel zeneszerzőkkel. De – amint már előbb is említettük – ugyanúgy, mint az avantgarde komoly 

vezéralakjai, ő is elutasítja a különféle divatos álirányzatokat, a néha bohóckodásba fulladó »izmusokat«.” 

Várnai Péter: Maros Rudolf. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1967, 17. o. 
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 Ottó Ferenc, i.m. 1963, 656. o. 
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 Az Az ebéd happening megrendezését követően a műfaj nem pusztán a hivatalos kánonnal és a hagyományos 

képzőművészeti gondolkodással szembeforduló radikális avantgárd, hanem az ellenzéki gondolkodásmód 

szinonimájává is vált Magyarországon, ami folyamatos rendőri zaklatással járt együtt. Szentjóby Tamás esetében 
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résztvevői úgy beszélik, ott maga John Cage, az ismert »zenei« botrányhős, és a preparált 

zongora nemzetközi hírű mestere, David Tudor képviselte leginkább ezt az irányt.”
563

 

Ugyanebben az évben Fábián Imre azokat a nem-konvencionális előadói technikákat és 

performatív elemeket kifogásolta a Darmstadtban tapasztalt zenei előadásokban, amelyek 

Cage praxisából következően a nemzetközi fluxus gyakorlatát jellemezték: „Darmstadt az 

utóbbi években a művészettől idegen, »sokkírozó« mutatványoktól, tehetségtelen sarlatánok 

demagógiájától vált hírhedté muzsikus körökben. (…) A darmstadti műsoron ugyanis 

mindenkinek »szólási joga« volt, s van még ma is. Ezt a pódiumot aztán jó néhányan (sajnos, 

ez a többség) arra használják fel, hogy eszeveszett ötleteiket művészetnek álcázva, 

devalválják az értékeket, s az amúgy is bizonytalan értékmérési lehetőségek között olcsó 

sikereket arassanak. (…) Úgy látszik, még mindig kötelezőnek érzik egyes fiatalok, hogy 

Darmstadtban mindenáron valami feltűnést keltő »művel« kell jelentkezniök. Így aztán az 

embernek csak a szíve fáj az ököllel, kalapáccsal tönkretett Steinway zongorákért. (…) 

Biztosra veszem, ha valamelyik »újítónak« az jutna eszébe, hogy »műve« csúcspontján 

kettéfűrészeltessen egy Steinway-zongorát, feltehetően élhetne is ezzel az elmekórtan körébe 

tartozó »alkotói szabadsággal«.
564

  

A Cage által képviselt művészeti jelenség alapjaiban bizonyult összeférhetetlennek a szovjet 

blokkban, a zsdanovi elveken szocializálódott és 1958 óta még épp csak zenei identitását 

keresgélő magyarországi zenei világgal, amely Bartók szintetizáló, internacionális 

életművéből a népi-nemzeti tényezőt emelte ki és hangsúlyozta. Az objektivitásra, sőt, 

anonimitásra törekvő experimentális zene és a belőle következő attitűd, amikor a hang 

„egyszerűen a hallott hangok eredménye, amely nem az énnek vagy a személyiségnek a 

kifejezésére szolgál”, és ahol a „művésziesség” vagy az „ízlés” nem cél többé
565

, 

befogadhatatlannak bizonyult a hagyományos művészi „önkifejezés” romantikából eredő 

magyarországi gyakorlata számára. E szerint a hagyomány szerint a művész közvetítő 

funkciója a saját professzionalizmusa által garantált zenemű átadásában teljesedett ki, melyet 

előre meghatározott módon közvetít a befogadó számára, kizárva belőle a véletlen vagy a 

hallgatói részvétel lehetőségét. Az ettől való eltérés a sarlatánság, a dilettantizmus és az 

őrültség stigmáit hordozta a magyarországi közeg avantgárd kompozíciós technikák iránt 

mégoly fogékony alkotóinak gondolkodásmódjában is.  

Az 1930 körül született magyar zeneszerzők, az ún. Harmincasok nemzedéke, akik közé 

Bozay Attila, Durkó Zsolt, Kocsár Miklós, Kurtág György, Lendvay Kamilló, Petrovics Emil, 

Soproni József, Szokolay Sándor tartozott, a Kodály-iskola utáni generációként elsőként 

fordult az új nyugati zenei eredmények felé. 1957–58 után egyre könnyebben vált számukra 

hozzáférhetővé a Schönberg-tanítványok, elsősorban Webern és Berg zenéje, és 

valamennyien nyitottnak mutatkoztak a tizenkétfokú skála alkalmazása iránt, amelynek az 

                                                                                                                                                                                     
a titkosszolgálati iratok tanúsága szerint az elmegyógyintézeti elzárást is kilátásba helyezték, amennyiben nem 

hagy föl az „ellenséges” tevékenységgel. Vö. http://www.c3.hu/collection/tilos/docs.html 
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 Fábián Imre: Darmstadt, München. Muzsika VII./10. (1964. október): 20-25., itt: 25. o. 
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 Nyman, i.m., 1974, 71. o. 
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adaptálását Bartók dodekafóniája könnyítette meg számukra. Nyitottnak mutatkoztak a 

korszerű zenei írásmód iránt, néhányan megpróbálkoztak az aleatóriával és az improvizációs 

elemekkel, mégis megkötötte őket az a tradicionális zenei gondolkodásmód, amely a magyar 

hagyományokban gyökerezett, és amely a modern zene határait az elektronikus és az 

experimentális zene komponálásánál húzta meg. Ennek a progresszív tradicionalizmusnak 

mindkét oldala ugyanabból a bartóki életműből táplálkozott: Ottó Ferenc is azt kifogásolja, 

hogy Colin Mason nem a magyar, a közép-európai és a népi elemeket tartja a legfontosabbnak 

a bartóki életműben, hanem azt, ami európai, és amit Bartók „a nyugati stílusdivatokból és 

avantgardizmusból Schönberggel és Strawinskyvel kihámozott”
566

.  

A Harmincasok generációjának avantgárdhoz/experimentalizmushoz való viszonyát és 

kísérletező hajlandóságát erősen korlátozta az a kultúrpolitikai vízió, mely a bartóki 

örökséghez való viszonnyal állt szoros összefüggésben, és amely az önértékelés kérdésével, a 

marginalitás problematikájával, a nyugati művészettel való egyenrangúság vágyával 

kapcsolódott össze, és végső soron valamiféle új magyar zenei iskola megteremtését tűzte ki 

célul. „Olyan zenét akartunk írni, amely mentes a provincializmustól, ismét bekapcsolódik az 

európai zene vérkeringésébe, de amely csak itt a Duna partján születhet, a mi 

vérmérsékletünknek, idegrendszerünknek, prozódiánknak felel meg. Nem kimondva, de új 

magyar iskolára gondoltunk.”
567

 A korszak vonatkozó forrásait olvasva egyértelművé válik, 

hogy ez a program kitöltötte a Harmincasok gondolkodásmódját
568

, egyszersmind elszigetelte 

őket a Darmstadtban zajló műhelygyakorlat eredményeinek szintetizálásától, az ott folyó 

kísérletezésbe való érdemi bekapcsolódástól, így a siker lehetőségétől is.  Annak ellenére, 

hogy többen megfordultak közülük a kurzusokon, a magyar művészek közül csak azok tudtak 

saját műveikkel érdemben megmutatkozni Darmstadtban, akik már eleve emigrációban éltek, 

és ki tudtak szakadni a tradícióból – mint például Ligeti György vagy Losonczy Andor. A 

magyarországi komponisták éppúgy elutasítóan viszonyultak a nyugati avantgárd legújabb 

zenei tendenciáihoz, az elektronikus és konkrét zenéhez, illetve a „szélsőséges” 

experimentalizmushoz, mint a hivatalos álláspontot képviselő Szabó György, aki az 1962-es 

Velencei Biennáléról beszámoló kötetében hosszasan foglalkozik az informellel, az 

akciófestészettel és az elektronikus zenével, mint a nyugati kultúra válságjelenségeivel.
569

 A 

magyarországi hivatalos diskurzusban az experimentális komponálás- és előadásmód vált a 

nyugati avantgárd metaforájává, amely „pesszimizmusával” és „dekadenciájával” 

összeférhetetlenséget képezett a szovjet kultúra ámbár mesterséges, „optimista”
570

  

világképével szemben. Cage pedig a hidegháború kulturális metaforájaként jobbára anonim 

módon rejtőzködött a kénkőszagú „experimentalizmus” terminusa mögött.  
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 Szabó György: Képek és lagúnák. Velencei útinapló. Kossuth Könyvkiadó, 1964.  
570
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optimizmust kívánó honi világunkba?” Ottó Ferenc, i.m., 1963, 658. o. 
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Ebben a kontextusban válik érthetővé, hogy miközben Végh László elsőként fogott 

elektronikus zenei kísérletekbe, mégsem tudott eltávolodni saját generációjának kulturális 

paradigmáitól, és az experimentális gondolkodásmód befogadása helyett a Harmincasokkal 

együtt megállt a – mégoly radikálisan új – zenei elemek pusztán formai adaptálásánál. 

Alkotói-mediátori attitűdje és a magyar közegbe való mély kulturális beágyazottsága a 

Kecskeméti Kálmán tulajdonában lévő levelekből ismerhető meg. A levelek többsége 1962-

ben keletkezett, amikor Végh László már túljutott az első konkrét és elektronikus zenei 

kísérleteken.  1962 azonban mindenképp válságos periódust jelölt dr. Végh magánéletében és 

zeneszerzői praxisában egyaránt: ekkor kényszerült beismerni, hogy az amatőr technikai 

feltételek semmiképp sem biztosíthatnak olyan körülményeket, hogy fölvehetné a versenyt a 

nyugat-európai, professzionális elektronikus zenei stúdiókban komponált és rögzített 

művekkel. És ugyan már 1961-ben meghívást kapott az Internationale Gesellschaft für Neue 

Musik (IGNM) júniusban, Bécsben megrendezett kortárs zenei fesztiváljára
571

, 

naptárbejegyzése szerint csak 1964-ben jutott először útlevélhez (ám akkor sem utazott), így 

sem személyes tapasztalatot nem szerezhetett az ott folyó kompozíciós metódusokról, elméleti 

változásokról, sem pedig lehetőséget arra, hogy kompetens befogadói közeg (kritikailag) 

értékelhesse a műveit. 

Mint láthattuk, Losonczy Andor sok esetben ambivalens, sőt, negatív képet közvetített dr. 

Végh számára Darmstadtból, amelyet a magyar zenei élet sokkal inkább koncertsorozatnak, 

semmint olyan kísérleti alkotóműhelynek tekintett
572

, amelybe természetes módon 

beletartozott a régi elvetése és az új keresése. Az állandósághoz, a stabil értékekhez való 

kötődés még a korán nyugati szocializáción átesett Losonczy számára is mérvadóbb volt a 

szabadabb, experimentális jelenségeknél: „Miért érdekel, hogy milyen zenei tendencia az 

uralkodó és miért? Ami tavaly így volt, az ma nem így van, a tavalyelőtti tavaly nem volt 

érvényes stb. Ezt egy kis párbeszéd megvilágítja: X – azt hiszem, ez Jóska [Horváth József 

zeneszerző, ugyancsak Németországba disszidált, K.E.] volt, megkérdezte Y-t valami miatt, 

mire a válasz gúnyos mosoly: ma már mindenki szeriellben ír! Következő évben ismét egy 

kérdés, ugyanaz a gúnyos mosoly: hogy lehet, ilyen kérdés! Ma már senki sem ír szeriellben! 

Egyébként nem tudom, Darmstadtról csak annyit tudtam meg, hogy halálosan unalmas volt. 

És biztosan így is lesz.”
573

 Dr. Végh a zenei értékek változékonyságának és labilitásának 

negatívuma mellett azt a következtetést vonhatta le zeneszerző-barátja beszámolóiból, hogy a 

piaci alapon szerveződő nyugati zenei élet legalább annyi hátrányos körülménnyel küzd, mint 

a szovjet rendszerek központilag ellenőrzött, ám – a rendszerrel nem konfrontálódó 

értelmiségiek számára legalábbis – létminimumot és zavartalan alkotómunkát biztosító 

szisztémája. (Itt jegyezném meg, hogy Dr. Végh sosem bízott a szovjet típusú rendszer 

forradalmi megváltoztatásában, de még reformjában sem, és mindig az adott keretek által 
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biztosított funkciók használatában gondolkodott, miközben a hivatalos szociokulturális norma 

kereteit a botrány fogalmával leírható szélsőségekig feszítette.) 

A modern hangzások iránt fogékony, fiatal pécsi muzsikusokból álló vonósnégyes
574

 számára 

írt programszerű előadás-szövegében Végh László összefoglalta 1962-es álláspontját a kortárs 

zene aktuális helyzetével kapcsolatban. A szöveg elején rögzítette az avantgárd zenében való 

kompetenciáját, mely szerint „Izmusoktól a dadaista soirée-ig, Schönbergtől Kylar-ig” 

ismertek számára az előzmények, majd azonnal kritikus attitűdöt vett föl, és bírálta a kortárs 

zene divat-centrikusságát, valamint az ún. „sokk-zenét” (utóbbi pejoratív kifejezésként a 

hivatalos zenei élet szerzőinél is megjelenik). Magyarországi kortársaihoz hasonlóan úgy 

gondolta, hogy a változó zenei tendenciák, a „divatok” fölszámolják a kortárs zenének azt a 

minőségi kritériumát, amely – Szervánszky érveléséhez hasonlóan – a humánus tartalommal 

kapcsolódik össze.
575

 Felfogásmódjában a hallgatóság számára előre megkomponált zene nem 

tűr külső beavatkozást, klasszikus előadói-befogadói viszonyt föltételez, és bár hangzásban 

feltétlenül korszerű, lineáris prezentáción és hagyományos alkotói-befogadói pozíción 

alapszik. Ez lényegében a progresszív tradicionalizmus fogalmával definiálható avantgárd 

zeneszerző álláspontja, amely nem összeegyeztethető az experimentális komponista azon 

törekvésével, hogy kiterjessze és „újradefiniálja az előadás hagyományos (és avantgárd) 

szekvenciáját: az olvasás-előkészítés-produkció kontinuumát”, az előadónak pedig azzal a 

szándékával, hogy fiziológiailag hozza létre és tapasztalja meg a hangokat:
576

 

„Értsétek meg, hogy ha egy mű tele van glisszandóval, húrtépéssel, cselló hátának 

dörzspapírral való ütögetésével, fordítva tartott hangszeren való játékkal, valamint egyéb 

ilyes játékokkal, s ha pláne ehhez csinálva van aleatorikus, idegen nyelveken kinyomtatott 

nagyhangú és »ízelt lábakkal rendelkező« ideológia töménytelen, ezt még ma modernnek 

nevezhetik a tájékozatlan naivok itthon, de nyugaton már unt bohózat, valódi nevetség és 

hiábavalóság. (…) 

Divatfiúk bőszen fenekednek, és itthon még el nem sütött, széles körben még nem ismert, 

totalitárius megoldásokat dobnak a köztudatba, mintha bizony messiások lennének. Hálás 

szerep, szolid helyárak, feltétlen siker. A párt még kissé fanyalog, de hát csak lenyeli végül 

valahogy. Gondolja: jó erős az ávó, tehát jöhet az elektronikus zene – na persze, csak ha 

Szokolay mester csinálja, mert ő legalább megbízható.
577
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John Cage nyugaton már mindezeket elsütötte, a véletlen szerepének teoretikus kidolgozásától 

kezdve egészen Pousseur: Repons-áig,
578

 ahol is a nyílt színen való kockajáték folyik zene 

helyett.  

Jönnek itt mégoly Cage-ek, vagyunk mi is olyan tehetséges nemzet, nem igaz? Meg aztán jó a 

polgárt megbotránkoztatni, ez kétségtelen. 

De ti, akikhez itt szólok, gondoljátok meg, hogy mindez: divat csupán. Abroncsszoknya, 

zsákruha, hegyes orrú cipő.  

A zene szent! Nem szolgálja senki a haladást, ha ilyen avantgardista széltolásba beszáll: ma, 

itthon.”
579

 

Szabó György velencei „válságjelentéséhez” hasonlóan Végh László is úgy gondolta, hogy a 

nyugati kultúra krízisét mi sem illusztrálja jobban, hogy már nem képes többre az új kifejezési 

eszközök öncélú újratermelésénél, éppen ezért nem szolgálhat többé modellként Közép-Kelet 

Európa számára. A nyugati típusú (öngyarmatosító) avantgárd attitűd helyett – melyhez 

hasonló veszedelmet érvelése szerint csak a rákosizmus jelenthet – dr. Végh a 

társadalompolitikai kondíciók realista tudomásulvételét javasolta, vagyis a szocialista keretek 

között érvényesíthető és a rendszer által nyújtott eszközöket felhasználó kulturális stratégiát. 

Ennek a stratégiának a lényege az oktatás, a kultúraközvetítés és az információ megosztás, 

mivel az elzártság következtében a művészek körében kialakult belső ellenségeskedés nem 

szolgálta a közösségi célokat: „Mi itt Magyarországon a folytonos lelki illegalitás évtizedei 

alatt psychosisba estünk: jellemző börtönpsychosis: a társaink ki nem állhatása, közös frontot 

alkotni nem tudás. Mindenki a másikat marja és dugdossa a képeket! Hamarosan eljön az 

első – legelső – s utána a többi kiállítás, nyilvánosan, itthon. … Akkor megszűnik a félelem, a 

marakodás, mert mindenkinek jut levegő. … Nem szükséges a rendszerrel polemizálni, mert ez 

nem eszköz, nem cél és nem eredmény. … A rendszer rendszer, a kor pedig kor, amely 

megteremti számunkra univerzális gyümölcseit, mert termőre fordul immár. Bátran fel kell 

használni az ismeretterjesztés, tárlatvezetés, képmagyarázás, egyszóval a látni tanítás elemi 

iskolájának anyagát, széles körben. KISZ-t, vagy bármilyen keretet. … Vita helyett képeket 

kell mutatni. De nem kell megvárni, amíg maguktól kihalnak a kispolgári marxisták: oda kell 

állni, át kell venni amit lehet, már most. Fényképeket, diákat, magnót, kopírpapírt. Személyi 

kapcsolatot, rádiót, TV-t.”
580

  

Ez a stratégia – amely egyszersmind értelmezi dr. Végh elszánt kultúraközvetítői 

szerepfelfogását a hatvanas években –, utópisztikus, a keleti régió felzárkózásra törekvő, ám 

periférikus kondícióinál fogva oda vezethetett volna az elképzelés szerint, ahová a 

Harmincasok új nemzeti zenéről szóló utópiája: az autonóm, progresszív, lokális (magyar) 

művészet megteremtéséhez: „A magyarságnak megint kulcshelyzete kezd kialakulni: erre 
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predesztinál minket ez a hosszú lelki illegalitás, amely kikeményített, megemberesített, no meg 

meg is edzett az ember nevében. Meg fogjátok látni, hogy néhány éven belül megint kezd 

szerepet játszani a magyar művészet a világpiacon! Addig mi megvívjuk ezt az áldatlan, 

szörnyű és hálátlan harcot a Rákosi-féle kreációkkal a talpalatnyi földért. S nektek hagyunk 

szabadságot, félreértés ne essék: művészi szabadságot.”
581

 

Végh László tehát komponistaként nem azonosult a hazai diskurzusban nyugati avantgárdként 

jelölt experimentalizmussal, mediátorként azonban nem szabott információs gátat a 

terjedésének. „Cage-ről 1961 őszén hallottam először, Végh előadásában” – emlékezett vissza 

Altorjay Gábor
582

, aki ugyanezen év augusztusában ismerkedett meg Szentjóby Tamással 

együtt a zeneszerzővel. „Dr. Végh hozott néhány megnetofonszalagot és lejátszott néhány 

zeneművet, sajátját. Egy rövid zenemű volt, amelyben egy férfihang vegyészeti jellegű 

szöveget is mondott, konkrét zenei vagy elektronikus zenei háttérrel. Nagyon nagy hatású este 

volt, az én barátaimmal voltunk, és mindannyiunkra elképesztő hatást gyakorolt az az intenzív 

személyes jelenlét, és az az egészen meghökkentő attitűd. És azok a fantasztikusan felvillanyzó 

és felébresztő mondatok, amiket ő mondott.”
583

 A Végh László közvetítésével szerzett 

ismeretek, amelyek betekintést engedtek egy távoli avantgárd kultúra létezésébe, hasonló 

élmények megtapasztalására ösztönözték a fiatalokat a lengyelországi utak során, amelyek így 

John Cage és az experimentális zene inspirációjának következményeként a happening 

megrendezéséhez vezettek. 

A varsói ősz
584

 nemzetközi zenei programjai az experimentális zene közvetlen előadói, 

auditív és vizuális megtapasztalásának elsődleges fórumát jelentették az éppen a húszas 

éveikbe lépő fiatalok számára, szemben a magnószalagról hallgatott zene korlátaival. 1965-

ben közösen vettek részt a lengyel kortárs zenei fesztiválon, és az eseménnyel kapcsolatban 

fönnmaradt szöveges dokumentációkból meglepő tájékozottság olvasható ki a kortárs zene 

aktuális tendenciáit illetően. Altorjay Gábor Varsói ősz 1965 illetve Éjszakai koncert címmel 

két beszámolót is írt a fesztiválon szerzett tapasztalatairól, de mindkettő kéziratban maradt.
585

 

Az első szöveg a fiktív közönség – hiszen a szerző maga sem remélte, hogy a magyarországi 

viszonyok lehetővé teszik írásának napilapban vagy folyóiratban való publikálását – 

tájékoztatásán túl arra törekedett, hogy definiálja és értelmezze a kortárs zene különböző 

kompozíciós módszereit, valamint érzékeltesse a zenei tendenciák sokféleségét. A Végh 

László-féle szabadiskola és a lengyelországi tapasztalatok együttes hozadékaként a szerző 

könnyedén eligazodott a kortárs zenei világban; olyannyira, hogy a szerializmus 1965-ös 

válságával is tisztában volt: „a hagyományos tonális zenétől a már-már szintén hagyományos 

szeriális zenén keresztül a bruitista és elektronikus zenéig, s még tovább az ún. 
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»experimentális«, kísérleti zenével bezárólag a század minden zenei irányzata 

megszólaltatásra került” – írja. Kissé kritikusan azt is megállapítja, hogy a programművek 

abban az évben kissé „stagnálást” mutattak, és hogy az olyan személyiségek, mint Boulez, 

Lutoslawski, Stockhausen és Varése mellett a fiatalabbak nehezen tudnak érvényesülni. 

A két szöveg fókuszában az experimentális zeneművek ismertetése és kontextualizálása áll. 

„Bár a fő program át meg át van szőve az »experimentális« muzsika elemeivel, mint 

Pousser
586

  Repons című műve, s bár Michael von Biel egy kompozíciójával szerepelt a 

nyilvános koncerten is, ez az éjszakai bemutató képviselte mégis, kvintesszenciájában, azt a 

kísérleti vagy »experimentális« zenét, amelyet a pop-art mintájára »pop-music«-nak is 

nevezhetnénk.” Altorjay fölfigyel a hagyományos és az experimentális zene közötti lényegi 

aspektusokra, amelyeket a vizualitás megnövekedett jelentőségében, illetve a közönség 

résztvevő reakcióiban határoz meg. Ezt követően részletes leírást ad Cornelius Cardew 1964-

es Memoirs of you című darabjáról, amelyet a szerializmust és Stockhausen kompozíciós 

technikáit elutasító, később radikális baloldali Cardew John Cage hommage-nak szánt.
587

 „A 

kezdés eltolódott, negyed tizenkettő felé még mindig a hangszereket rendezgették, míg végül 

egyikük maradt csak a zongoránál, miközben a közönség halk beszélgetéssel zajongott. Az 

egyedül maradt zenész elhúzta a zongorát, majd arrébb tolta a széket, visszahúzta, s tovább 

gurította a zongorát. A közönség lassan ébredt rá, hogy a koncert kezdetét vette, s a darab 

hangkészletét a zongora és a szék lábainak csikorgása, súrlódása szolgáltatja. A zenész a zárt 

billentyűzetű zongorát forgatta, s rántott vele a széken.”
588

 

Altorjay Gábor utólagos értelmezése szerint ez az esemény meghatározó jelentőségű volt 

számukra, és kulcsszerepet töltött be a happening műfaji genealógiájában, noha ekkor még 

nem voltak birtokában a jelenséget leíró fogalomnak és a fluxus event-jeiről sem hallottak 

még. A konvencionális zenei produkcióktól radikálisan eltérő, elsőre nem is művészetként 

azonosított, performatív előadás mégis megnyitotta az új generáció számára a hagyományos 

és a modernista médiumokkal való szakítás és az intermediális gondolkodás lehetőségét: „Az 

egy döntő dolog volt, ezt a dolgot én először ott láttam. Nem volt akkor még happening, de az, 

hogy ott vártunk, hogy elkezdődik az éjszakai koncert… (…) És amikor láttuk, hogy a 

hangszereket ide-oda tologatták, és beállították, és leültek, és öt-tíz perc múlva észrevettük, 

hogy a koncert már megy tíz perce, és hogy a darab az, hogy a zongorát tologatják ide-oda, 

az bomba volt. Előtte csak olyan koncertet láttam, ahol leül a zongorista és elkezdi az Á… 

szimfóniát játszani. Ez nagyon lényeges.”
589
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Nyilvánvaló, hogy bár John Cage-dzsel - már csak fiatal koruk miatt sem - kerültek ekkor 

közvetlen kapcsolatba
590

, az experimentalizmus és a fluxus első tapasztalatait a Cage köréből 

érkező inspiráció közvetítette Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás számára. Terjedelmi 

okokból nem áll módomban Az ebéd happening és bizonyos experimentális zeneművek 

(például John Cage Variations II. és III. című kompozícióinak) komparatív elemzésének 

elvégzése, mindazonáltal megállapítható, hogy a korai magyarországi happeningek 

struktúráját, eszközhasználatát és motívumrendszerét alapvetően meghatározták az itt szerzett 

tapasztalatok.
591

 Röviden összefoglalva, az első happening létrejöttének több komponense (az 

alapvető experimentális zenei eredet mellett a kísérleti versírás és a médiából szerzett 

korlátozott információ
592

) együttesen vezetett oda, hogy a fiatal generáció már föl tudta 

vállalni a magyarországi kontextusban evidensen rendszer- és kultúraidegennek minősülő 

antiművészeti jelenséget.  

Ha látogatták volna az új avantgárd egyik fontos befogadó terét, az Egyetemi Színpadot, a 

budapesti zeneélet ellenséges, ám kompetens kritikusai legkésőbb 1968-ban megértették 

volna, hogy az amerikai „zenebohóc” (és nyomában a fluxus) szelleme visszavonhatatlanul 

átalakította a vasfüggöny mögött is a művészet fogalmát: Szentjóby Tamás január 18-án adta 

elő 20 akcióból álló, Steinway and Sons című akciókoncertjét zongorára/ gumimatracra, 

írógépre, csúzlira, vízre, krétára, pingponglabdára, újságra, magnetofonra, hevederre stb. Az 

előadó, aki rendkívül lassan leemelte a zongoráról a borítót, a nézőtérről radírt, villanykörtét 

lőtt csúzlival a zongora felé, majd felfújt egy gumimatracot, és az élével leütötte az összes 

billentyűt. Bekötötte egy néző szemét és felszólította, hogy rávezetéssel keresse meg a 

zongorát. A billentyűzet alá feküdt a matracra, és felnyúlva leütött egy billentyűt. Ékkel 

rögzítette a pedált, fejét a zongora fedele alá dugta, majd gyors mozdulattal kirántotta. Kiment 

a színről, visszajött és két percig állt a zongora mellett, kiment. Magnetofont helyezett a 

húrokra és bekapcsolta. A hangszer a húsz művelet során végig hagyományos zenei 

funkciójától elidegenített, véletlennek kitett ready made-ként és antiművészeti objektumként 

szerepelt az akcióban. Az utolsó, huszonegyedik − mint nem engedélyezett akció és az 

experimentalizmus konvenció-ellenességének gesztusa – csak lehetőség: az előadó egy pohár 

vizet önt a zongora oldalára.  
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 Altorjay végül a hetvenes évek elején ismerte meg John Cage-et a kölni rádióban, ahol 1967-es emigrációját 

követően működött. 
591

 Ez a narratíva új utat kínál a happening-genealógiában, mely Müllner András tézise alapján elsősorban Erdély 

Miklós 1966-ban publikált Montázs-éhség című szövegére volna visszavezethető. Müllner András: Az első 

happening. A magyarországi neoavantgárd akcionizmus vázlatos története, in: Deréky Pál – Müllner András 

(szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, Ráció Kiadó, Budapest, 2004, 182−204. o. 
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 Ember Mária: Happening és antihappening. Film Színház Muzsika, 1966. május 13., 18. o. 
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Epilógus 

 

A hatvanas évek második felére jelentős változáson ment át a művészeti élet. Az 1966-os 

párthatározat nem pusztán a Kádár-korszak addig lényegileg textuális jellegén változtatott, és 

tette át a hangsúlyt a technikai kultúrára, hanem maga a szöveg is az 1968-ban bevezetésre 

szánt új gazdasági mechanizmus reformhangulatában készült. A párthatározat egyértelművé 

tette, hogy a marxista-leninista ideológiai keret által meghatározott művészet primátusa 

továbbra sem megkérdőjelezhető, és hogy a szocialista realista művészet feladata nem más, 

mint a két világhatalom közötti harc képviselete, ugyanakkor nem pusztán elismerte a 

„polgári dekadens” művészet létezését, hanem megpróbálta kevésbé kiélezetté tenni a hozzá 

való viszonyt. A léptékváltás lényegében azt jelentette, hogy a szocialista társadalom 

tökéletlenségének okát nem kizárólag a burzsoá művészet fennmaradásában és az ellene 

folytatott küzdelem részleteiben kell keresni.
593

 Valamelyest finomodott tehát a szocialista 

realizmus ellenségképe, és egyre növekvő mértékben fogadta be azokat a vasfüggöny 

túloldaláról származó jelenségeket, amelyeket a saját céljaihoz adaptálhatónak gondolt.  

 

A tolerancia szintjének emelkedése azonban nem terjedt ki azokra a szabályszegőkre, akik a 

paradigma érvényességét megkérdőjelezve még csak nem is a régi (az Európai Iskola bretoni, 

és a Kállai Ernő-féle bioromantika-elméletéhez), hanem az új – vagyis amerikai – 

absztrakcióhoz csatlakoztak, illetve a szintén innen származó akcionizmus mozgalmához 

tartozónak érezték magukat. A kultúrpolitika szócsövei „fiatalos hóbortként”
594

 igyekezetek 

bagatellizálni a jelenséget, amely már az 1964-es Velencei Biennále áttörő pop-hatásával 

felütötte a fejét Magyarországon, de csak 1968-ban, az Iparterv-generáció első 

csoportkiállításával vált nyilvánvalóvá, hogy generációváltás zajlik a művészetben, melyre 

nem feltétlenül alkalmazhatók a korábbi retorikai eszközök. Az Ipartervesek – mint láthattuk - 

személyes kapcsolataik és szellemi orientációjuk révén kapcsolódtak ugyan az Európai 

Iskolához, de tudatosan a nemzetközi kortárs művészet imaginatív terében helyezték el 

magukat, amivel nem tettek mást, mint hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyták a 

vasfüggöny által teremtett kettéosztottságot.
595

  

 

Az új avantgárd – minden retorzió, tiltás és megfigyelés ellenére – ezért voltaképp 

követhetetlenné vált a realizmusvitákra berendezkedett kultúrpolitika számára, amely többé 

nem tudta megakadályozni a párhuzamos valóság (Szentjóby 1968-as programjának nevével: 
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 „Az egyik ilyen előítélet az, (…) amely az irodalom és a művészetek társadalombírálatát egyoldalúan csak a 

polgári csökevényeknek, a múlt továbbélő örökségének bírálatára egyszerűsíti, illetve amely „ösztönösen” 

korlátozni kívánja a szocialista építés objektív nehézségeiből, vagy hibáiból származó, negatív jelenségek 

kritikáját. Holott ma már a szocialista társadalom felépítése során jelentkező ellentmondások nem vezethetők 

vissza kizárólag a polgári és szocialista tartalmak konfliktusára.” Az irodalom és a művészetek hivatása 

társadalmunkban. Társadalmi Szemle, 1966, 7-8. sz., 501. o. 
594

 Pomogáts Béla: Happening, Magyar Ifjúság, 1967. május 6. 
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 „Olyan korszak volt ez, amikor az egy és univerzális modernitás eszméje garantálta a kortárs művészet 

számára is, hogy minden eltérés ellenére ugyanannak a színpadnak a szereplőjeként lássa magát, mint amelyre 

például Párizsban is föllépnek a művészkollégák.” György Péter, i.m., 2005, 143. o. 
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a Paralel Kurzus)
596

 fokozatos erősödését és a „résekben” való megállíthatatlan terjeszkedését. 

A Petrigalla-féle, kicsiny, egyéni vagy kétfős kiállítások helyett egyre inkább a csoportos 

működés került előtérbe, nagyobb helyszíneken és a kortárs gyakorlat mintájára, kurátori 

szervezésben.
597

 A terek ugyan továbbra is esetlegesek maradtak, de a happeningekkel a 

közönség részvételére és az akcióba való bevonására is nagyobb igény nyílt, ami azzal a 

következménnyel járt, hogy visszavonhatatlanul átalakult a hagyományos alkotó-befogadói 

viszony. Nem beszélve a művészet kanonikus helyszíneinek megváltozásáról: a hermetikus, 

későbbi kurátori elméletben „white cube”-ként jelölt terek helyett pincék, rock-koncertek és 

kápolnák fogadták be az avantgárd eseményeit. 

 

Ma már jól látszik, hogy 1968 nem pusztán az új gazdasági mechanizmus és a párizsi 

események katarzisa miatt jelentett egyfajta csúcspontot a hatvanas években, hanem a  

magyarországi újbaloldali kritikai ellenzék megjelenését is magával hozta, melynek egy kis 

(baráti) csoportja együtt is működött a hetvenes évekig. Galántai György és társai 

balatonboglári kápolnája nem csak a művészet, hanem az avantgárd irodalom és az új 

társadalomtudományi gondolkodás befogadó tere is volt.
598

 Az öltözködés szabályai is 

megváltoztak, az új szokások pedig egyre szélesebb körben terjedtek: 1968-ban a budapesti 

fiatalok épp olyan szakállat, farmernadrágot és hosszú szoknyát viseltek, mint a vasfüggönyön 

túli világ bármely más nagyvárosában. Az életmód-reform globalizációja feltartóztathatatlan 

volt, legfeljebb a viselet és a szimbolikus tárgyak (meg a tudatmódosító szerek) beszerzéséért 

kellett nagyobb erőfeszítést kifejteni. Az évtized második felében a művészetben és a 

társadalomban egyaránt megnövekedett szabadságfokok érvényesülése szorosan összefüggött 

a lázadás módjával és mértékével. 

 

Ezek az elméleti és szerkezeti változások természesen Végh László szerepére is hatással 

voltak. A kultúra hivatalos disztribúciójának liberalizálódásával egyre inkább átértékelődött 

az a funkció, melynek alapja a tudás birtoklásának kizárólagossága és előjoga volt. Egyre 

többen juthattak hozzá – főként külföldi utak és az így épülő kapcsolatok révén – 

forráskiadványokhoz, kurrens katalógusokhoz, nem beszélve a személyes élmények 

inspirációjáról, amelyet a hangszalagok sem pótolhattak. Végh László a hatvanas évek 

folyamán végig aktív maradt, és folytatta mediátori és archivista tevékenységét, a tét azonban 

évről-évre csökkent a vázolt kultúrpolitikai folyamatoknak megfelelően, és a kontextus is 

jelentősen megváltozott az évtized első feléhez képest. Ahogy közeledett 1968 és erősödtek az 

ifjúsági szubkultúrához kapcsolódó életmód-reform jelenségek, úgy nőtt – a szubkultúra 

hivatalos csatornáinak szánt lapokban, mint pl. az Új Tükör, jól követhetően – a hatalom 

ingerküszöbe is. Nem Végh László szelídült meg, hanem a kor szelídült valamelyest őhozzá, 

éppenséggel a mikrokörnyezetében érzékelhető szubkultúra szelíd pressziója által. 
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 Kürti Emese: „Kérdezd meg az IPUT-ot!” A Paralel Kurzus/Tanpálya elmélete és gyakorlata. 

In: Orbán Katalin, Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán: Írások György Péter 60. születésnapjára. ELTE 

Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2014. pp. 207-217. o. 
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 A mintát egyértelműen Harald Szeemann kurátori tevékenysége jelentette. Sinkovits Péter, az Iparterv 

kiállítások kurátorának ebbéli szerepét a hetvenes évek legelejétől Beke László vette át. 
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 Klaniczay Júlia – Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári 

kápolnaműterme 1970-1973, Artpool-Balassi, Budapest, 2003.  
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Az a kulturális szintézis-modell, amelyet dr. Végh képviselt, szintén érvényét vesztette. A 

körében szocializálódott új generáció (Altorjay, Szentjóby, Lakner, Eötvös Péter stb.) 

kitanulta a modernizmus lehetséges változatait, de nem kívánta folytatni sem az Európai 

Iskola helyi szürrealizmus-programját, sem pedig a Harmincasok nemzeti zene-utópiáját, 

hanem az art worldben érvényes kortárs művészetet akart létrehozni, akár az 

Ipartervervesekről, akár az Új Zenei Stúdióról lett légyen szó. Ez a „nemzeti” elemet totálisan 

nélkülöző paradigma nem az volt, amelyhez Végh László kapcsolódni tudott volna, így – 

bármily különösen hangzik – a hatvanas évek végére az a helyzet állt elő, hogy modernizmus-

fogalmával közelebb állt az Aczél-féle szocialista modernizmushoz, mint az új avantgárd 

léptékváltásához. Részt vett ugyan az avantgárd eseményein – jelen volt Az ebéd és az 

Altorjay Gábor által rendezett Aranyvasárnap happeningen –, de igazából nem értett velük 

egyet, mint ahogy a második Iparterv-kiállításon dokumentált akciók is valamiféle kritikát 

fejeztek ki, mert a művek egy része túllépett a modernizmus által engedélyezett médium-

felfogáson. Művészetről való gondolkodása máig a progresszív tradicionalizmus fogalmával 

írható le, ami ugyanakkor nem relativizálja az új avantgárd megjelenésében betöltött szerepét.  

 

Az, hogy Végh László 1970-ben fölhagyott minden kulturális tevékenységgel, és visszavonult 

a magánéletbe, a fenti, összetett okokkal – és helyzetértékelésének józanságával –

magyarázható. Az is igaz, hogy az évtized folyamán számos barátja és híve emgirált körülötte 

Nyugat-Európába: Losonczy Andor és Horváth József zongoraművészek az elsők között 

voltak kortársai között, de az új generáció filmesei és képzőművészei is sorra próbálkoztak a 

„disszidálással”, közöttük volt Ventilla István és Pintér György. Altorjay Gábor két kudarcos 

kísérletet követően 1967 őszén végül sikeresen megérkezett az NSZK-ba, ahol Wolf Vostell 

környezetében bekapcsolódott a németországi akcionisták újbalos, antikapitalista és 

intézménykritikus mozgalmába.
599

 Altorjaynak sikerült szervesen integrálódnia a nyugat-

európai avantgárd struktúrájába, legalábbis abban a rövid, 1967 és 1970 közötti periódusban, 

melyet követően szakított az akcionizmussal, és a filmkészítés felé fordult. A kelet-európai, 

szovjet kontextusra reflektáló filmjeinek gyakori szereplői az időközben szintén nyugatra 

emigrált Halász Péter színházának tagjai voltak.   

 

Altorjay kapcsolata Végh Lászlóval azonban nem szakadt meg: az archívumban megtalálható 

egy 1970-ben keletkezett hangfelvétel, eredetileg magnószalagon, amelyet Lakner Lászlóval 

küldött dr. Véghnek Budapestre. A felvételen Altorjay és Lakner a kölni rádió stúdiójában 

folytatott informális, baráti beszélgetést és vitát a magyar avantgárd helyezétről és jövőjéről 

(különös tekintettel Szentjóbyra), illetve a németországi piacon való érvényesülés 

lehetőségéről. Lakner ekkor még németországi ösztöndíjak sora előtt állt, több ilyen alkalom 

után azonban 1974-ban végleg letelepedett Németországban, és nem is tért vissza.  
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 Kürti Emese: Welt ohne Herz. Gábor Altorjay in the German Avant-Garde, kiállítási leporelló, acb Galéria, 

2015. (Altorjay Gábor: Welt ohne Herz, a kiállítást rend. Kürti Emese, acb Galéria, 2015. március 6 – április 16.) 
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Szentjóby Tamás Altorjay távozásával egyedül vállalta a magyarországi akcionizmus 

képviseletét, és 1969-ben, a Pesterzsébeti Művelődési Házban megrendezte az első 

fluxuskoncertet. Szentjóby szervezői tevékenysége egyelőre kevéssé közismert, Altorjayval 

folytatott, publikálatlan levelezésükből ugyanakkor kiderül, hogy elszigeteltségében 

folyamatosan a közeg aktivizálására törekedett, a külföldi kapcsolatok ébren tartásával és a 

happeningek megrendezésével egyaránt. Az 1968-as események következtében radikalizálódó 

programja egyre nyíltabb kritikával támadta a kádári konszenzust, és a politikai ellenállás 

olyan klasszikus motívumait emelte be a kortárs avantgárdba, mint például az ülősztrájk, vagy 

a vegyi úton (kénnel) előidézett robbanás. Nem véletlen, hogy 1975-ben végül egy ellenzéki 

sejt tagjaként, a Konrád-Szelényi perrel összefüggésben utasították ki az országból: Szentjóby 

ekkor már a magyar művészet par excellence ellenzéki szimbóluma volt.  

 

A dolgozat többi szereplője közül Koncz Csaba is az emigrációt választotta: 1968-ban a 

párizsi forradalom kellős közepén találta magát, majd konzekvens hippiként végigcsavarogta 

egész Európát és az Egyesült Államokat, hogy a rendszerváltás után (Szentjóbyhoz 

hasonlóan) visszatérjen, és letelepedjen Magyarországon, Balatonhenyén. Koncz újításait a 

képzőművészeti fotóhasználat terén egyre integránsabb módon kezeli a magyarországi 

fotótörténet, ahogy az Szilágyi Sándor hivatkozott könyvével láthatóan már elkezdődött.  

 

Aki az itthonmaradást választotta, mint Lisziák „Lexi” Elek, alig kerülte el a lassú 

tönkremenést: nem volt ez pusztán egyéni életút a Kádár-korszakban, ámbár Lexi ideáltipikus 

példája az intézményi hálón kívülrekedt, a visszajelzés hiányával küzdő amatőr művésznek, 

aki éppúgy gondolhatott magára meg nem értett „művészzseniként”, mint annak ellentéteként. 

Alkalmazott grafikusként még sikeresnek is volt mondható a Pannónia Filmstúdióban, ahová 

Kovásznai György maga mellé vette, de ez a siker soha nem elégítette ki: akárcsak 

Kovásznai, mindig az autonóm művészet, a festészete elismertetésére vágyott. Ennek a 

maximuma – épp a hatvanas évek újrakanonizálását célozva – az 1997-es Ernst Múzeumban 

megrendezett csoportos kiállítás volt, Beke László igazgatósága idején.
600

  

 

A hatvanas évek-kutatásban jelentkező törésvonalak azonban nem csak a magasművészet 

kánonjából kihullott életművek körül húzódnak, hanem behálózzák az egész területet, és 

különösen sűrűek az avantgárd környékén. Életművek várnak nem pusztán kritikai 

újragondolásra, hanem az alapkutatások elvégzésére is. Az utóbbi években megélénkülő 

nemzetközi diskurzusok és publikációk
601

 nyilvánvalóvá tették, hogy a lokális narratívák 

megalkotása nem halogatható tovább – ezt mutatja az egyre bővülő magyarországi 

kutatócsoportok tevékenysége is. A hatvanas évek kulturális és politikai kontextusa 

visszavonhatatlanul elsüllyedt a Kádár-korszak lezárultával, de a kortárs kritikai igény a múlt 
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 Kecskeméti Kálmán (szerk.): No 1. 1969-1971, (kiállítási kat.) Ernst Múzeum, Budapest, 1997. 
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 Legutóbb: Klara Kemp-Welch: Antipolitics in Central European Art. Reticence as Disssidence under Post-

Totalitarian Rule 1956-1989, I.B. Tauris, London, 2014. 
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megismerésére egyre erősebb, és minden egyes alkalommal
602

 meglepően elevennek tűnik a 

rétegek tektonikájának dinamikája.  

 

Végh László tevékenységének és szociokulturális hálózati működésének újragondolása ebbe a 

tendenciába illeszkedik, egy nagyobb kutatás első fázisaként, melynek következő lépcsőfoka 

a magyarországi akcionizmus 1965-1975 közötti időszakának a feldolgozása lesz. Az ehhez 

nélkülözhetetlen hátteret igyekeztem megrajzolni ebben a dolgozatban, marginalitásba 

kényszerített szereplőinek mikrotörténeti montázsával, mely talán közelebb visz valamelyest 

egy rendkívül bonyolult korszak jobb megértéséhez.  
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 A múlttal szemben támasztott kortársi reflexiók igényének argumentációjaként volt értelmezhető a Ludwig 

Múzeum Amerigo Tot – Párhuzamos konstrukciók című kiállítása, Mélyi József rendezésében, 2009-2010 
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1961 

január  

 4. Kemény Györgyék nálam. Zenebemutatás 

 14. dr. Levendel főorvosnál zenei előadás. Jelen sokak. 

 27. előadás a Rózsavölgyi boltban, szervezte Cserna Andor. Jelen sokak. 

február 

 16. Építész pincében sokan. Weöres: Le Journal előadása, zenék 

21. Bartha Lajos szobrászművésznél látogatás többekkel. Elmondja Aczéllal való afférját, és 

hogy elüldözik itthonról. 

március  

 5. előadás a piarista gimnázium nagytermében: zene, művészettörténet 

 9. Lakner és társai nálam: zene, művészettörténet 

 11. Orgonaimprovizációs est a Ferenciek templomának kórusán. Jelen kb. 50 fő 

 13. előadás a filmfőiskolásoknak, szervezi dr. Kárpáti. Zenék. 

 19. Jakovits Vera és Kozák nálam: zene és művészettörténet 

május 

 19. Előadás az Építőművész szövetségben. Zene, képzőművészet. Jelen sokan. 

 20. Előadás a Képzőművészeti Főiskolán. Szervezi Végvári professzor. Jelen sokan. 

 24. Előadás a Piarista gimnáziumban (ismétlés) 

június 

 10. Petri Gallánál megbeszélés a jövendő programokról 

18. Plautus: A hetvenkedő katona – előadás a Lipóton. Zenét én állítottam össze. Rendezte: dr. 

Puskás Imre (felesége Mariann nővére) 

július 

 Előadássorozat Petri Gallánál: 

1. Pierre Boulezről 

8. Karlheinz Stockhausenről 

18. Edgar Varése-ről 

22. Az elektronikus zene állásáról 
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29. a magyar avantgarde zenei kísérletekről (Szervánszky professzor hozzászólása) 

október 

 17. dr. Böszörményi lakásán előadás 

 21. Büky Géza estje Petri Gallánál 

november 

 4. Lakner nálam 

 10. összejövetel a Muskátliban. Jelen sokan. 

 12. Csernus Tibornál látogatás, többekkel 

 25. Nagy összejövetel az Építész pincében. 

 26. Látogatás Lisziák Eleknél (Lexi) többekkel 

december 

 9. francia filmhét. Jelen sokan 

 21. Látogatás Zalotay Elemér építőművésznél. Előadás, vetítés, vita 

 29. Látogatás Bene Gézánénál: képnézés. Jelen sokan. 

 30. Látogatás Tóth János (Janó) operatőrnél. Látogatás Magyarász Imre festőművésznél. 

 31. szilveszter Kecskeméti Kálmánnál. 

1962 

január 

1. Tóth János operatőrnél 

2. Füst Milán, Maros Rudolf, Kurtág György, Pintér György telefonok 

3. Füst Milánnál (hangfelvétel) 

12. Korniss, Kovásznai és többen jönnek 

27. Jégszínházban először, ettől fogva folyamatosan 

február 

 2. Ventilla, Koncz, Kecskeméti nálam 

 8. Lexiék és sokan nálam 

16. Előadás a budapesti pedagógusoknak, Horváth Mihály téri iskola – „A XX. századi zene és 

képzőművsészet paralellje”. Vetítés, hang 

 17. Ventilla vizsgafilm, Kovásznai filmfőiskolán, Lexiék nálam 

 18. Faust II. főpróba Pécsen elektronikus zenével 
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 19. Faust előadás Pécsen 

 20. Földes Imre, Kecskeméti Kálmán nálam 

 21. Ventilla, Építész Pince 

 22. Kovásznai, Jakovits 

 28. Kecskeméti Kálmán előadása 

március 

 9. Egyetemi Színpad: Máter Johanna c. film vetítése (lengyel kortárs), jelen mindenki 

 21. Nagy Lászlónál többekkel 

 22. Ventilla filmzene készül 

 24. Ventilla filmfelvétel, Rottenbiller utcai stúdióban (Átváltozás? Az erősebb c. film) 

 28. Orgona improvizáció többekkel, hangfelvétel 

április 

4. Ventilla hang 

5. Földes Imre tőlem zenéket kér 

6. Ventilla kéri a zenét tőlem 

10. Tóth Janónál 

18. Építész pince: Fazekas Lajos, Halász Misi 

19. Bartha Lajos szobrászművész telefon 

május 

 2. jazz klub, 9.00 MTV-be, Szitányi filmje hangátírás 

június 

 10. TV-ben valami saját megy, Szitányi filmje 

 28. Magyarász Imre festőművésznél 

 29. Gyarmathy Tihamér festőművész telefon, Neményi Ferenc telefon 

július 

7. Gyarmathy Tihamérnél: Esztétikája magnóra 

8. Neményi Ferenc vizsgafilm főiskolán 

15-16. Kecskemétinél zene, kép stb. 

18. Fóth Ernőnél 

25. Magyarász Imre festőművésznél 
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augusztus 

 16. Gyémánt Lászlónál 

október 

 22. Dr. Dombi József művészettörténésszel megismerkedés (Római iskola története) 

november 

 12. Maurer Dóra Webern cikkeket hoz (ő fordította) 

december 

 2. Halmy Miklósnál a padláson 

 7. Gyarmatyhnál 

 15. Tandori Dezső jön és felolvas 

 17. Tóth Janónál a Hunniában 

 18. Chatel Krisztina 

 19. Sokan: Büky, Lexi, Apostol nálam 

 22. Gyarmathynál sokakkal (Apostol, Chatel, Halmy) 

 25. Nálam nagy összejövetel: Kecskeméti, Chatel, Halász M., Tandori Dezső és többen 

 27. Összejövetel: Jankura Ági és többen, Juhász S., Chatel 

 28. Lakneréknél buli 

 31. Szilveszter Váli Dezsőéknél 

1963 

január 

 5. Lakneréknél Csernus, Palasovszky Ödön, Gyémánt és sokan mások 

 16. Halász Misi és Koncz jönnek 

 26. Utazás Kecskemétre, Halász M. előadás 

 27. Lakner első neje, Lexi és többek nálam 

 29. Juhász, Büky nálam 

 30. Laknernél Csernus és sokan 

február 

 7. Összejövetel nálam, Juhász S., Apostol és sokan, számos nő 
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 10. Kovásznai, Koncz nálam 

 19. Juhász, Kovásznai és több nő nálam 

 24. Nálam Ferda, Lexi, Pecsenke, Kemény és sokan 

 28. Ficzek, Kovásznai, Kurtág, Kemény 

március 

1. Perlakynál Kovásznai, „Mars” dráma 

2. Nagy buli az Iparművészeti Főiskolán, Gregor Samsa jelmezében 

11. Gyémánt, Ficzek 

12. Perlakynál nagy összejövetel 

13. Fiatal Művészek Klubjában először előadásra kérnek 

14. Kucka Péter keres 

16. Könyvklub, Jókai tér, Lexi konferál 

17. Egyetemi Színpadon kísérleti filmek, utána nálam 

20. FMK, Halmy Miklósnál vita 

22. Ventilla: „A világ teremtése” c. film bemutatása – FMK? 

25. Lexi és többek nálam 

26. Perlakynál 

április 

3. Újfalussy József főiskolai tanár keres, hangszalagok kellenek neki 

12. Debrecenből Pongrácz Zoltán keres 

23. Újfalussy jön 

24. Büky est, utána FMK-ban vita az elektronikus zenéről, Újfalussy bevezetőjével 

26. Gyémánt, Lakner, Halász, Sárospataki nálam 

május 

 29. Laknernél sokan 

június 

 2. Székesfehérváron Csontváry tárlatlátogatás, Fóth Ernő, Altorjay, Lexi és sokan 

 5. Koncz, Kovásznai, Földes nálam 

 8. Laknernél nagy összejövetel 
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 11. András Ferenchez TV-be bemenni 

 16. Petri Gallánál 

augusztus 

4. Huligán találkozó Balatonföldváron, szétverve 

5.  

szeptember 

 2. Koncz Csaba katona 

 3. Perlakiék jönnek 

 5. Kovásznai, Lemhényi Zoltán 

 7. Nagy jelenés nálam: Lexi, Kovásznai és sokan mások 

 10. Gyémántnál a Viharhegyi úton 

 11. Erőss László nálam 

 21. Kovásznai lakásának meszelése, novellák, összeveszés (utóbbi kihúzva) 

 25. Petri Gallánál, Apostol Pál és sokan mások 

 26. összejövetel nálam: Altorjay, Petri Galla  

 27. Ventilla jön 

 30. Altorjay 

október 

1. Koncz Csaba zsűrije fényképeinek tárgyában 

3. FMK. Weöres Sándor est, megismerkedés Weöressel 

6. Kovásznaiék 

12. Kovásznai, Kecskeméti, Lexi 

13. Tandori, Lexi, Kecskeméti 

15. Vajda képek 

16. FMK Ventilla est 

17. Perlakinál est, Tandori, Altorjay, Dárday Hugó, Pintér, Donát Péter, Benke Lacika, Gáspár 

Zsuzsa, Sárospataki 

18. Lakner, Kovásznai 

20. Sárospataki 

26. Petri Galla, Végvári 
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november 

1. Jakovits Vera, Lexi nálam 

december 

 31. szilveszter Arató Piciéknél 

1964 

január 

1. Szilveszter Aratóéknál, Perlaky és mindenki 

2.    Fazekas Lajos, Lexi jön 

4.    Annában Bodrogi, Büky, Balla és mindenki 

5.    Perlaky, Lexi és sokan nálam 

7.    Fazekas Lajos verseit olvassa, hangfelvétel 

12.  Vajda Péter jazz átírás, Kecskeméti, Halmi, Ventilla, Pintér 

         Francia filmhét kezdete (Astruc: Karmazsin függöny) 

13.  Chabrol: A szép Serge, Kálmán, Lexi, sokan nálam 

14. Az oroszlán jegyében c. film, utána nálam Pintér, Lexi, nők 

15. Godard: Kifulladásig, utána Ventilla, Juházs, Koncz, Bodrogi, Tandori és mindenki 

16. Truffault: Jules és Jim, utána Juhász, Lexi, Tandori 

23.  FMK-ban, utána Fóth Ernőnél 

február 

2. Petri Galla Pálnál megismerkedés Hetényi Ernő lámával, Kecskeméti, Kovásznai és 

mindenki 

 3. Weöres Sándornál, Mérnök János és sokan mások 

 5. FMK, Gráf György fizikus előadása, utána nálam 

 8. Hetényi Ernővel találkozó 

 9. Ortwein, Ficzek nálam 

 11. Egyetemi Színpad vita, utána Ventilla és Pintér 

 12. Hetényi Ernőnél 

14-17. Lexi, Sárospataki, Dárday, Pintér nálam 

11-21. Minden este nálam 
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26. Nagy összejövetel nálam 

27. Útlevelet kaptam 

28. Bodrogi Zsiga, Kecskeméti, Lexi és sokan mások 

március 

 1. Hasonló nálam 

 7. Hetényi Ernőnél 

 8. Gyémánt Lászlónál 

 11. Kovásznainál 

 17. Koncz, Geszler György, Juhász S. nálam 

 21. Rongyosbál a Dési Huber körben, jelmez: marokkói tanító 

április 

 1. Gyémánt, Viski, Balázs, Lakner 

 4. Gyémánt 

 7. Kárpátia: Altorjay, Koncz, Perlaky, Halmy, Kecskeméti, Kovásznai 

 8. Nálam Koncz, Altorjay, Arany Béla 

 10. Bene Géza özvegyével képnézés, este Balláék nálam 

 12. Kivonulás Szentendrére mindenki 

 13. Kiállítás Egressy klubban, Bene Géza 

 16. Halmy, Balla, Kecskeméti 

 18. Bene Géza lakása, Gyarmathy műtermében, Halmy műtermében látogatás 

 19. Kecskeméti, Halmy jön 

 20. Halmynál a padláson, Hetényi Ernő, László András és sokan mások 

26. Juhász Sándor kiállítása a Bercsényi klubban. Gyarmathynál összejövetel, Lexi és sokan 

mások 

május 

 1.  Misike (Halász) és Gyuris Éva (felesége) 

 2.  Koncz-Csutoros kiállítás, Petri Galla Pálnál 

 6.  Nálam Koncz, Dárday, Pintér és Szürke Szem 
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9.  Lexinél nagy összejövetel: Kis Arany, Altorjay, „a balta képű nő” (?), Filmfőiskola – 

Koncz film a felvételihez 

 12. Filmfőiskola – Koncz, Kovásznai nálam 

 13. Halász, Jakovits, Kecskeméti 

 15. Büky, Balla 

 20. Kovásznai, Büky nálam 

 22. Dárday, Koncz nálam 

 29. Balla, Halmy, Lexi, Koncz 

 30. Nagy improvizáció Petri Gallánál (fotók) 

június  

 10. Juhász Sándor Kitaibel Pál utcába (lakás) 

 11. Büky zongoradiploma hangversenye, Lexi, Balla, Halmy nálam 

 15. Gyémánt jön 

 16. Előadás a XX. századi képzőművészetről Budafokon (Gyémánt) 

 19. Petri Galla improvizációs est 

 20. Improvizációs est ismétlése az Ideg Elme nagytermében 

 24. Juhász, Büky nálam 

 26. Gyémánt, Büky, Kovásznai 

július 

 3.  Ventilla és sokan mások nálam 

 5.  Büky, Balla 

 14. Lexi, Halmi 

 16. Wittinger Róbert bemutatkozik, Kovásznai felolvas 

augusztus 

 11. Vujicsics, Ventilla, Balla nálam 

 14. Lipóton – Fazekas, Balla, Ortwein Éva 

 30. Kecskeméti K. – Molnár P. kiállítás Petri Galla Pálnál 

 31. Petri Gallánál – Balla est 
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szeptember 

 3.  Kétzongorás improvizáció Ballával 

 6.  Borsos Miklósnál és Baránszky Jób Lászlónál Tihanyban 

 8.  Kétzongorás improvizáció Ballával 

 11. Jékely Adrienn, Lexi, Gáspár Zsuzsa és sokan nálam 

 15. Éjjel a Citadellán Lexi és sokan (Kex együttes) 

 17. Chatel Kriszta, Lexi nálam 

 18. Kovásznai, Lexi 

 21-22. Chatel Krisztina búcsúzik, Hollandiába disszidál 

 26. Lexinél 

 30. Kovásznai nálam 

október 

 4.  Balla nálam 

 6.  Radnóti Sándorral első találkozás 

 7.  Kenedi János, Chatel és Lexi nálam 

 9.  Viski Balázs kiállítása, Lexi 

 17. Ventilla est Petri Galla Pálnál 

 28. Büky, Balla, Lexi és számos nő, Büky zongorázik 

november 

 4.  Vajda Béla, Petri Galla Pálnál átírások 

 7.  Lemhényi Zoltán és Koncz Csaba 

 9.  Kenedi, Radnóti nálam 

 10. Fóth Ernőnél nagy jelenés, mindenki 

 11-12. Lemhényinél 

 13. Vajda Béla, Lexi, Kenedi, Radnóti 

 14. Rongyosbál a Dési Huberben, jelmez: Jézus. Átvonulás Gallához 

 15. Takarítás és válóper 

 17. Muskátli, Balla, András Ferenc 
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 18. Szabó Miklós festőművésznél 

 19. Franaszek Tibor, Wittinger, Kenedi, Balla, Radnóti 

 21. Éjjel Kenedi és Radnóti: koszorú lopás Schönhertz Zoltántól – én kaptam! 

 23. András Ferenc, Lexi 

       András Ferenc szülinapja nálam 

 24. Előző napi folytatása 

 26. Képzőművészeti Gimnáziumban előadás 

 28. Nagy buli, „tökavató” az Iparművészeti Főiskolán 

 30. I. Fóthiánum előadás, kb. 50 fő, Sánta Ilona (Diotima) megismerése 

december 

 3.  Nálam: András Ferenc, Schiffer, Kenedi, Gyémánt, Lexi, Sánta 

 4. Folyt. Sánta 

1965 

január 

 2-3.  Buli, Bajcsy-Zsilinszky pótszilveszter 

 4.  Zaránd Gyula fotóművész nálam, Sánta, Balla, Gergelyfi Joe, András Ferenc 

 9.  Nagy improvizáció: András Ferenc, Halász M., Lexi, Zaránd, Vujicsics, Koncz 

 10. Muskátliban és Diófában Gergelyfi, Halmy, Kenedi, András Ferenc, Sánta 

 11. Ventilla filmek az Építők Székházban, utána nálam Koncz, Kenedi, Sánta Ilona 

 13.  A lámánál (Hetényinél) Mezei Gábor íróval 

 15.  Sánta Ilonánál összejövetel 

16.  „II. Konczomol” nálam, András Ferenc, Kenedi, Gergelyfi, Sárospataki, Ferda Zsuzsa, 

Sánta, Molnár G. Péter, Balla, Genovéva, Lexi 

 19.  Kiállítás Petri Gallánál Szabó Miklós műveiből 

 23.  Nálam András Ferenc, Erőss I., Kenedi, Balla 

 24.  Halász Mihály jön, meséit olvassa magnóba, „Páva mese”, „Bécsi bácsi” 

25.  Nagy vita Weöres Sándor ürügyén nálam, Molnár Gál Péter kirúgása, Kenedi, András F., 

Ungváry Rudolf, Balla 

 26.  Ideg Elmén, András Ferenc, utána igazoltatás 
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február 

 1. Nálam Balla, Jakovits Vera, András Ferenc 

 2.  „II. Fóthiánum”, este Fóth Ernőnél mindenki 

 9.  Altorjay, Kiss Arany, Wittinger, Keller Katalin nálam 

 10.  András Ferenc, Visky Balázs Csanád nálam 

 16.  Petri Gallánál Kopper Jutka, Balla, Ferda és sokan 

 21.  Petri Gallánál Szabó Miklós kiállításának megnyitása, mindenki 

 24.  Petri Gallánál összejövetel, Lexi, Szabó Miklós és sokan (kritikai megbeszélés) 

 28. Radnóti, Sárospataki, Halász, Apostol és sokan nálam 

március 

 1. Erőss L., Szász, Balla nálam 

 5.  Építők klubjában: Koncz Csaba kiállítás, teltház 

 11. FMK. Gyémánt kiállítás, megnyitás 

 12. Escher Károly és Koncz Csaba fotóinak kiállítás megnyitója 

 17.  Balla, Lexi nálam 

 23.  Hetényi Ernőnél Balla, Altorjay és többek 

 25. Ventilla és Balla nálam 

 26. Hetényi Ernőnél sokakkal 

31. Gyémánt László vitája az FMK-ban Végvári tanár úrral, hangfelvétel Gyémántnál és 

nálam 

április 

 26.  Büky Géza hangfelvétel 

május  

 2.  Kivonulás Visegrádon, Salzer Sándor és sokan 

 4.  Papp Oszkár kiállítása, Lexi és Salzer jön 

 17. Ventilla 

 21. Borsos Miklósnál Tihanyban 

 27. Lexi, Salzer nálam 
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 28. Bercsényi klub: Weöres Sándor estje 

 

június 

 12.  Lemhényi, Lexi, Salzer 

 20.  Koffán Károly kiállításásán 

július 

 5.  Ballánál az Ideg Elmén – zene, költészet est 

 12. Balla, Lexi, sokan mások nálam 

 21. Baránszkynál Tihanyban 

augusztus 

 3. Salzer és sokan nálam 

 9.  Mihályfi Lászlónál a főiskolán, utána Ballánál 

 16. Balla, Salzer és sokan nálam 

 17. Kovásznai drámát olvas fel nálam (hang) 

 28. Lexi, Salzer és sokan nálam 

 29. folyt. nálam András F., Baternai 

 30. Petri Gallánál Faragó Gábor és mindenki, zene 

 31. Korniss Dezsőnél, utána nálam András F., Balla, Lexi és mások 

szeptember 

 3. Hangfelvétel: Juhász Sándorral, Kovásznai, Mihályfi 

 5. Korniss Dezső – Székesfehérvár (kiállítás) 

 6. Balla, Lexi, Mihályfi nálam 

 8. TV-ben Mihályfi zenéjének készítése 

 11. Vén Emilnél 

 13. Muskátliban Lexi, Erőss, Szász, Kenedi, Baternay 

 16. Lemhényinél Erőss, Kovásznai 

 18. Kecskeméti, Juhász Sándor – Petri Gallánál és sokan 

 22. Kovásznainál – Lexi, Juhász 
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 26. Korniss Dezsőnél 

 

október 

 4.  Juhász, Salzer, Mihályfi, Kovásznai, Balla 

 5.  Kovásznainál: Juhász, Jankura Ágnes 

 6. Juhász, Kovásznai, Lexi nálam 

 7. Mihályfinál a padláson terepszemle 

 8. Juhász S. est Mihályfinál a padláson 

 9. Kovásznai, Lexi és sokan nálam 

 10. A Juhász-est hangfelvételének elkészítése nálam, Kovásznai, Jankura jelenlétében 

 15. Magyarász Imre festőművésznél 

 19. Lexivel és sokakkal 

 21. Zsűrizés: Kovásznai, Balla, Lexi 

 24. Lossonczy Tamásnál (akkor láttam először) 

 25-26. Zsűrizés – Kovásznai. Lexi, Balla, Mihályfi, Regős Pál 

 27. Petri Galla Pálnál 

 29. Mihályfi, Kovásznai, Balla, Regős, Kecskeméti 

 30. Lexi, Kőniger Miklós 

november 

 6.  Juhász versek, nálam sokak 

 10. Lexi kiállítása Petri Galla Pálnál, előtte Iparterv 

11. Kiállítás megnyitása, teltház: Vén Emil, Lemhényi, Koncz, Ventilla. „Magyar Nemzeti 

Galla.” 

 14. Németh Antalnál, Balla, Lexi 

 16. Petri Gallánál Lexi kiállítása és sokan 

 17. Találkozás: Mihályfi, Büky, Juhász, Gyémánt (külön-külön) 

 20. Vén Emilnél 

 24. Kopper Judit részvételével összejövetel András F. születésnapja alkalmából 
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 25. Köllő Andrásnál Koncz Csaba szervezésében buli 

 26. Petri Gallánál Kovásznai, Lexi, Balla 

 28. Petri Gallánál Lexi művészetéről vita 

december 

 10. Kovásznai, Juhász, Matolcsy nálam 

 12. Nálam: Lexi, Balla és többek 

 17. Balla, Juhász nálam 

1966 

január  

1. Lemhényinél nagy tömeg: Lexi, Balla, Szalzer, Kőniger fürdőzéssel 

19. Vén Emil előadásán 

23. Kőnigernél Lexivel és többekkel 

27. Nagy farsang nálam 

28. Farsang folytatódik 

29. Vízöntő-bál Lemhényinél, kb. 100 fő: Perlaki, Lengyel Éva, Sánta Ilona, Kiss Arany, 

Szentjóby, Koncz, András, Erdély Miklós, Ortwein, Pecsenke, Hornyánszky, Balla Margit, 

Szalzer, Pintér György. „Szürke Szem”, Lexi, Kőniger, Franaszek Tibor, Lipták, Kopper J., 

Regős Pál, Zaránd Gyula, Altorjay, Gergelyfi, Vujicsics és sokan 

30. Kálmán, Lexi, Büky nálam 

31. Nálam: Büky, Lexi, Szalzer 

február 

4. Németh Antalnál (Ady csészéjéből ittunk) 

5. Sánta Ilonánál fürdőzés: Stemler György, Kőniger, Szalzer, Lexi 

7. Neményi Ferenc filmes nálam, utána Juhász S. verseket olvas, Gyémánt jelen és sokan 

9. Maurer Dóránál 

10. Gyémántnál átírások 

12. Lexi, Balla Margit nálam 

13. Folyt. 

17. Lemhényinél születésnap: Balla Margit, Kőniger, Lovas Glédisz, Stemler, Sánta Ilona és 

sokan 



190 

 

19. Ideg. elmén: Balla László, Margit, Stemler, Szalzer, Glédisz 

20. Busójáráson: Sánta I., Balla M., Glédisz és többek 

21. FMK-ban rongyosbálon, kivonulás és robbantás, jelen: Lexi, Szalzer, Stemler, Balla 

Margit, Sánta I.  

26. Jelmezbál FMK, mint előbb, mindenki 

március 

4. Feketemise Sánta Ilonánál, hálatábla és táblák behozatala 

6. Visegrádra kivonulás, busz szétszedése, komp, misekönyv lopás, toronyóra szétszedése. 

Balla M., Lexi, Szalzer, Stemler, Sánta I. 

12. Lexi, Balla M., Glédisz 

18. Balla, Juhász, Lexi, Kovásznai nálam 

21. Juhász S. rézkarcai, Cserna András 

24. Sánta Ilonánál: Stemler, Lexi, Balla M., Szalzer és sokan 

26. Nálam: Lexi, Balla M. 

29. Ugyanez 

április 

4. Vajda-kiállítás, Szentendre, kivonulás: mindenki, utána Bene Gézánénál képnézés 

5. Nálam: Gyémánt, Keller Katalin, Glédisz és sokan 

26. Kecskeméti K. elkészíti szuper 8-as filmjét nálam 

május 

1. Kecskeméti K-nál vetítés 

9. Petri Galla Pálnál 

10. Gulácsy-kiállítás  Székesfehérváron, vonaton sokakkal 

22. Vujicsics Tihamér – Római fürdő 

június 

5. Esztergomi látogatás, Keresztény Múzeum, közszeméremsértés a bazilika kriptájában 

7. Balla, Kőniger 

21. Altorjay és Szentjóby nálam 

25. Első Happening, jelen mindenki 
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augusztus 

2. Ideg. Elmén Ballánál Koncz és a többiek 

17. Kovásznai felolvassa a „Három idő” c. önéletrajzát Kőniger, El Kazovszkij jelenlétében 

24. Kivonulás a Schmidt kastélyhoz, fotók. Jelen: Szalzer, Lexi, Stemler, Glédisz és sokan. 

Bábtáncoltató. 

30. Kovásznai jön, Lexi, Glédisz 

szeptember 

 6. Kovásznaival Korniss Dezsőnél 

 8. Korniss Dezsőnél 

 13. kirándulás Kovásznaival, fotók 

október 

4. Gyémánt és neje jön, Korniss Titusz énekel, Altorjay és Koncz lelkizik 

11. Kovásznainál: Juhász, Glédisz, Korniss D., vendégség 

18. Orgona improvizáció. Jelen: Kovásznai és Korniss 

26. Gyémántnál többekkel 

november 

1. Orgona improvizáció 

10. Kőniger, Lexi, Klári 

11. Bélainál: Kovásznai, Glédisz és én 

18. Sánta Ilonánál sokakkal 

21. Hetényi Ernőnél mulatozás. Világkép és irodalom. Stemler, Balla M. és én 

28. Kovásznai filozófia – hangfelvétel 

december 

5. Koncz nálam 

10. Kőniger pantomim estje, buli az Iparon 

11. Tandori verseket olvas nálam – hangfelvétel 

21. Tandori verseket olvas. Jelen: Kecskeméti, Kovásznai 

26. Gyémántnál: Féner Tamás, Kecskeméti 

27. II. Happening: Altorjay (+ Erdély) 

30. Előszilveszter nálam 
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31. Délben kivonulás az utcára, látogatás Petri Gallánál, Glédisz, Lexi, én 

Szilveszter: Gergelyfi Joe, Akácfa u. 7. Jankovics Marcell megverése, jelen: Balla M., 

Balla L., Szalzer, Glédisz és legalább ötvenen 

1967 

január 

1. Folytatás (szilveszter Gergelyfi Joe-nál) 

9. Nálam: Koncz versei 

18. Nálam: Balla és sokan 

20. Ballánál az Ideg-elmén est. Jelen: Sánta Ilona és sokan 

24. Kovásznai nálam: rajzok, versek, Machaut művek 

február 

1. Nagy est Szabó Miklósnál: Balla M., Glédisz. Programból: Büky 2. Prófécia, Machaut, 

Büky Alleluja, Bach Esz-dúr Prelúdium 

2. Lugossy Istvánnál (Joel) 

3. Salzernél a romházban nagy est (Váci utca, fotók): Balla M., Glédisz, Lexi 

13. Petri Gallánál Stöszler Klári, Lexi és sokan 

18. Találkozás Glédisszel, Stöszler Klári, Büky 

23. Lexi tárlata a bolondokházában. Vendégkönyvben Göncz Árpád aláírása. Jelen: 

Gyarmathy Tihamér, Supala, Kolos és mindenki. 

25. Lexi tárlatán Kovásznaival 

március 

 6. Kovásznainál: Juhász, Korniss D. 

28. Pannóniában Horváth Domokos hangmérnöknél. Helyszíni felvétel az oroszlánbarlangban   

– állatkert. 

április 

 10. Kovásznainál stáb megbeszélés 

 13. Pannónia hármas műterem 

 24. Juhász verseket olvas fel 

 25. Halmy Miklósnál 

 26: Nálam: Halmy, Lexi, Klári, Papp Miklós 

 27: Pannóniában Horváth Domokosnál átírások 
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 29. Kecskeméti K., Tandori beolvas verseket Halmy jelenlétében 

május 

 17. Mérnök Jánosnál: Büky, Balla, Lexi, Szalzer, Nagy László és Illés Árpád 

 18. Pótszilveszter nálam sokakkal 

június 

 8. Illés Árpádnál: Balla, Glédisz és én 

október 

 11. Koncz disszidált  

 13. Ráth Lászlónál nagy est 

november 

 17. Juhász S., utána Ráth Lászlónál lejátszom Büky II. Próféciáját 

december 

 12. Lexi, Glédisz nálam, aranyfüggöny odaadása Lexinek 

17. Főiskolán vetítés, megismerkedés Vajda Bélával, összejövetel Halász M.-nél. Jelen: 

Schütz Ila, érkezik Szuri (vietnámi nő) 

 18. Nagy est Szurinál: Halász, Lexi, Kőniger 

 23. Szurinál 

 25. Sánta Ilona és mindenki 

 26. Lemhényinél 

 29. Ráth Lászlónál: Stemler, Peterdi Bea, Glédisz, Sánta Ilona 

 30. Illés Árpádnál nagy mulatság 

31. Szilveszter Szurinál, előtte kivonulás a városban, fotók. Halász Misi meztelenre vetkőzött. 

Lexi gyerekágyba fekszik. 

1968 

január 

1.  Szilveszter (Szasi) folyt.: Balla M., Glédisz, Lexi, Klári, Salzer, K. Sanyi. Balettos – 

Korzsényi, Erőss L., Balla László, Peterdi Bea. Róth Laciék – fürdőzés 

 11. Kőniger est 

 15. FMK vita 
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 16. Sárospataki Sámson c. drámáját felolvassa 

 24. Végvári előadása a képzőművészeti gimnáziumban 

 

február 

 12. Weöres, Vas István, Fóth Ernő, Magyarász Imre, Lexi 

 14. Fóth Ernőnél, aztán Fóthiánum III. 

 16. Lexi és Stemler jönnek 

 20. Fóth Ernőnél 

március 

 30. Pilinszky nálam verseket olvas. Glédisz jelen 

április 

 29. Mérnök János beolvas magnóba. Keller Kati és mások 

május 

 6. FMK-ban, utána Lexi, Lemhényi 

 7. Rapcsányi nálam, riport 

 17. Pilinszky-est a VI. kerületi Népfrontban 

június 

 3. Lexinél: Keller, Klári, filmkészítés elhatározása (Vanitatum vanitas) 

 15. Pátzay Éva, Radvánszky Katalin nálam 

 23. Lexiről a vizsgafilm elkészítése 

 24. Juhász S. nagy hangfelvétel nálam 

 30. Forgatás folytatás 

július 

 6. Pécsen: Lexi, Keller K., Che Guevara fotó 

 14. Rapcsányi riport rádióban lemegy 

 25. Petri Gallánál 

augusztus 

 10. Stemler, Kecskeméti, Jakovits nálam 
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 21. Csehszlovákia megszállása. Jancsó: Fényes szelek forgatás, Veszprém 

szeptember 

 26. Bükynél zenélés 

október 

 4. Illés Árpád kiállításon sokakkal 

 9. Gyémánthoz 

 16. Gyémántnál többekkel 

 20. Ventilla filmje: „Testamentum” az Egyetemi Színpadon 

 28. Németh Antal halála. 

 29. Glédisz – Hajtman, Pátzay Éva, Stemler, Vajda. Vetítés, Szondi teszt. 

november  

 7. Hamvas Béla halála 

 9. Csutoros Sándor szobrász tárlata 

 10. Nálam: Halmy, Horányi Kati (asztrológus), Kovács Imre (teológus) 

 17. Halmynál a padláson sokakkal 

 19. Nálam: Halmy, Mérnök, Radvánszky, Pátzay 

 28. Ortwein Éva disszidált 

december 

 10. Kovásznai est a Fészek klubban 

 16. Fazekas Lajos, Juhász versolvasás. Radvánszky, Pátzay Éva nálam 

 17. Fóth Ernőnél sokakkal 

 26. Perlaky jazz átírás 

 30. Kenedi, Lexi, Glédisz 

 31. Szilveszter Horányi Katinál. Felvonulás a városban. 

1969 

január 

1. Szilveszter folytatása: Lemhényi, Szász István, Lexi, Klári, Glédisz, kb. 50-en. Utána Petri 

Galla megverése 
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 7. Kovásznai filozófiát olvas fel: Lexi, Glédisz, Juhász S. 

 10. Halmi Miklós jön 

 20. Lemhényi, Lexi találkozás 

 31. Lexi, Klári lányai 

február 

 7. Székesfehérvár: Büky est, hangfelvételek, Hajtman és én  

március 

 6. Büky Gézánál hangfelvétel 

április 

 21. Kecskeméti, Kőniger, Lemhényi találkozás 

 28. Vajda Júliához Kovásznaival, utána: Perlaki, Lexi 

május 

 2. Antonioni: Nagyítás, első bemutatás Magyarországon 

 23. Zene és irodalom nálam, Balla László 

 27. Kovásznai nálam, találkozás Tóth Janónál 

június 

 7. Kovásznainál 

 8. Glédiszék jönnek 

 10. Zongorázás a bolondokházában 

 11. Hangstúdió felvétel dr. Gerendás Mihály prof. diaporámájához, utána Lexi kiállítás 

 14. Schwanner fotók, Éva 

 17. Gerendás prof., Balla L., Berczeli Károly (költő), Kovásznai 

 19. Nálam: Büky, Balla, Lemhényi, Salzer 

 21. Godard: Kifulladásig   

 22. Moholy-Nagy kiállítás 

 25. Korniss Dezsőnél: Gerendás, Balla, Kovásznai, Pátzay Éva 

 27. Ideg-Elmén est 

július 
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 22. Kovásznai, Balla nálam 

szeptember 

 6. Németh Gildánál est, Lexi és sokan 

 8. Tessényi István huligán disszidál 

 19. Salzer Sándor disszidál 

október 

 7. Lemhényinél sokakkal 

 10. Prutkay Péter nálam 

 11. Haraszty Istvánnál Lexivel és sokakkal 

 18. Deák Lászlónál sokakkal 

 24. Iparterv kiállítás – Schwanner fotók, Éva 

 26. Haraszty Istvánnál látogatás 

november 

 29. Orvos Andrásnál: Stemler, Pátzay, Lexi, Klári, Deák, Szemadám, Glédisz és sokan 

december 

 12. kiállítás: Lexi, Szemadám és sokak 

 26. Gyémánt – lemezek átírás, utána Ideg-Elmén 

 29. Joel, Fazekas Lajos, Kovásznai 

 31. Szilveszter Mihályfinál (Bródy Sándor utca). Dekoráció Deákkal, vásárlás 

1970 

január  

 5. Perlaki Petri Gallánál 

 8. Kecskeméti K. nálam 

 24. Szemadámnál összejövetel 

február 

 5. El Kazovszkijnál zsűri, Lexi és sokan Lenával 

 12. Zsűri, Szemadám, Kecskeméti 

 14. Zsűri folyt. 
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 18. Tárlat megnyitás, Baross u. 28.: Deák, Kecskeméti, Cerovszki Iván, Orvos A., Szemadám, 

Lexi, Lena 

 

március 

 8. Illés Árpád jön 

 14. Kondor Samu kiállítása 

április 

 18. Lakneréknél Kecskeméti és sokan 

 26. Büky Gézánál hangfelvétel 

május 

 26. Kovásznainál többekkel 

június 

 6. Balaskó-Ladik Katalin est 

 7. Petri Gallánál 

 23. Büky Gézánál 

 25. Büky Gézánál 

július 

 2. Szabó Miklós jön 

 8. „A helység kalapácsa” film, Vujicsics hang, Lexi 

 9. Prutkay Péternél 

 17. Lexi, Deák, Kovásznai, Lena 

szeptember 

 7. Büky hangfelvétel 

 18. Lemhényi Svédországba disszidál 

október 

 13. Kovásznai „Pest – Buda vívása” magnófelvétel 

 19. Laknernél sokakkal 

 25. Kex koncert a várban: Lexi, Kovásznai, Halász M, Pintér György és mindenki 
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 26. Kovásznainál sokan 

november  

 8. összejövetel nálam 

 9. Matolcsynál 

 19. Lexi, Lakner 

 20. Szemadámnál 

 22. Petri Gallánál 

 23. Petri Gallánál 

december 

 5. Pannóniában Mikulás-ünnepség, mindenki 

 11. Kovásznaihoz + Hankiss Elemér 

 19. Göndöréknél Kiskarácsony, kb. ötvenen (hangfelvétel) 

 23. Első látogatás a Tadzs Mahalban 

 30. Vásárlás és berendezés a Tadzs Mahalban 

31. Szilveszter 300 fő: Adamis Béla és Gusztáv, Glédisz, Orvos A., Mihályfi, Hobó zenekar, 

Sánta I., Lena, Deák, Szemadám, Pátzay Éva, Stemler, Pintér, Lexi, Ungváry Rudolf, Prutkay 

Péter, Mérnök J., Dárday Hugó, Szalay Györgyi, Zaránd Gyula, Beke László, Mira János, 

Horányi Kati, Szenes Zsuzsa, Szentjóby, Müller László, Szemes Mihály 
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Év Típus Kat. Sorszám Leírás 

1958 D C 01 Kovásznai György: Különc ifjúság 

1959 D C 01-13 
George Mathieu esztétikája. Megjelent: L'Oeil, 1959. április, 52. szám.  

Fordító: ismeretlen. 

1960 D E 01 Beszerzendő irodalmak listája. Kézirat. 

1960 D E 02-05 Képzőművészek névsora a '60-as évekből. 

1960 D E 06-07 Faust. (I. rész) 1960. november 21. Pécs. Zeneszerző: Végh László. Színlap. 

1960 D E 08-09 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1960. júliusi program. 

1960 D E 10-11 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1960. novemberi program. 

1960 D E 12 Végh László hangzóanyagainak listája, 1960. Kézirat. 

1960 D F 01 Németh Antal. Zselatinos ezüst nagyítás. 

1960 D L 01-06 Levél Lakner Lászlótól. 1960. november 26. 

1960 D L 07-24 Levelezés Losonczy Andorral. 

1960 D L 25-27 Levelezés Palasovszky Ödönnel. 

1960 D L 28-30 Németh Antal levele és távirata Végh Lászlónak az 1960-as Faust-előadáshoz kapcsolódóan. 

1960 D L 31 
A Pécsi Rádió szerkesztőségének levele Végh Lászlónak az 1960-as  

Faust-kísérőzenéjéhez kötődően. 

1960 D M 01-02 Vajda Júlia műteremkiállításának szignált meghívója. 1960. szeptember 23-26. 

1960 R   01 
Faust (I. rész), részlet. 1960. november 21. Pécs. Zeneszerző: Dr. Végh László.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1961 D C 01-60 Paul Klee: A modern művészet elmélet. Kézirat. Fordító: ismeretlen. 

1961 D E 01 Mal Herhörn… Balla László grafikája. Újság ismeretlen. 

1961 D E 02 Ismeretlen rajz. 1961 körül. 

1961 D E 03-04 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1961. júniusi program. 

1961 D E 05-06 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1961. júliusi program. 

1961 D E 07-08 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1961. augusztusi program. 

1961 D E 09-10 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1961. szeptemberi program. 

1961 D E 11 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1961. októberi program. 

1961 D E 12 Végh László hangzóanyagainak listája, 1961. Kézirat. 

1961 R 
 

01 Corso presszó. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1961 R 
 

02 Végh László: Idom. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1961 R 
 

03 Végh László: Idők. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1961 R 
 

04 Végh László: Közöny. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1961 R 
 

05 
Szervánszky Endre felszólalása Petrigalla Pálnál.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1961 R   06 
Boulez: Improvisations sur Mallarmé I., 1961 körül.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1962 D C 01-04 
Michel Ragon: La peinture actuelle (részletek a könyvből).  

Fordító: Kecskeméti Kálmán. Kézirat. 

1962 D C 05-06 
Mi az avant-garde? André Lhote és Georges Mathieu vitája.  

Fordító: Losonczy Andor. Kézirat. 

1962 D C 07-14 
Ottó Ferenc: Csak tiszta forrásból. Hozzászólás a zeneszerző-nemzedék  

problémájához. Jelenkor, 654-661. o. 

1962 D C 15-17 Szabó György: Biennale, Velence, 1962. Élet és Irodalom. 

1962 D C 18-22 
Dutka Mária: Első séta a IX. Magyar Képzőművészeti Kiállításon.  

Magyar Nemzet, 1962. április 30. 9. o. 

1962 D E 01 Kecskeméti Kálmán önéletrajza. Kézirat. 

1962 D E 02 A Cimaise folyóirat címe. Kézirat. 

1962 D E 03 
Faust. (II. rész) 1962. február 19. Pécs. Zeneszerző: Dr. Végh László.  

Színlap. 

1962 D E 04-07 Jakovits József grafikái. 
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1962 D E 08-09 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1962. októberi program. 

1962 D E 10 Végh László hangzóanyagainak listája, 1962. Kézirat. 

1962 D F 01 Kollár Mariann. Zselatinos ezüst nagyítás. 

1962 D K 01-14 
Modern építészet - Modern képzőművészet. 1962. január 6-15.  

Szerzők: Körner Éva, Mándy Stefánia. Fedőlap: Kassák Lajos. 

1962 D L 01-06 Levelezés Kecskeméti Kálmánnal. 

1962 D L 07-19 Levelezés Losonczy Andorral. 

1962 D L 20-22 Csövelők, levél 

1962 D L 23 Németh Antal levele Végh Lászlónak a '62-es pécsi Faust-előadásról. 

1962 D L 24 
Baló István levele Végh Lászlónak a '62-es Faust-előadás  

tiszteletdíjával kapcsolatban. 

1962 D M 01 Végh László: Modern zene, modern festészet c. előadása. 1962. február 16. 

1962 D M 02 Modern építészet - Modern képzőművészet. Megnyitó: 1962. január 6. 

1962 D M 03-06 Tage für Neue Musik. Darmstadt, 1962. július 11., 14., 19. 

1962 D M 07-08 Musik der Zeit. Köln, 1962. május 21-22. 

1962 D M 09-10 Jakovits József. 

1962 D M 11 Münchner Festspiele. 1962. augusztus 12 - szeptember 9. 

1962 R 
 

01 
Razzia! Párbeszéd rendőrül. Eredeti felvétel szalagon –  

MD archív - WAV állomány. 

1962 R   02 
Büky Géza: Két tánc, 1962. Eredeti felvétel szalagon –  

MD archív - WAV állomány. 

1963 D C 01 Sugár András: A múzsák nem tűrnek becstelenséget. 

1963 D C 02-03 
Hruscsov elvtárs beszéde az irodalom és a művészet kérdéseiről.  

Népszabadság, 1963. március 12. 8. o. 

1963 D E 01 Kovásznai György rajza. Ceruza. 

1963 D E 02 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1963. októberi program. 

1963 D E 03 Végh László hangzóanyagainak listája, 1963. Kézirat. 

1963 D F 01-02 Rongyosbál az Iparművészeti Főiskolán. 1963. március 2. 

1963 D F 03 Végh László mint Gregor Samsa. Schwanner Endre felvétele. 

1963 D L 01-24 Levelezés Losonczy Andorral. 

1963 D M 01-02 Rongyosbál. Iparművészeti Főiskola, 1963. március 2. 

1963 D M 03-04 
Shakespeare történelmi színművei. Előadja: Dr. Németh Antal.  

A színjátszás és dráma története, 7. előadás. Pécs, 1963. január 21. 

1963 D M 05 
Pilinszky János verseit Strelisky János mondta el. Vécsey u. 3.  

Petrigalla Pál lakása, 1964. február 15. 

1963 D M 06 
Pilinszky János szerzői estje. Vécsey u. 3. Petrigalla Pál lakása,  

1964. december 21. 

1963 F C 01 Juhász Sándor 

1963 F C 02 Kovásznai György 

1963 F C 03 Lemhényi Zoltán 

1963 F C 04-05 Lisziák Elek. 

1963 R 
 

01 
Juhász Sándor verseinek elutasítása, felolvassa a költő.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1963 R   02 
László András versimprovizációi, L. A. a versimprovizációról.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1964 D C 01 Kovásznai György: Lisziák Elek zománcfestményei. 

1964 D C 02-03 sz. é.: Látogatás egy pesti lámánál. 20-21. o. 

1964 D E 01 
Bevezetés-vázlat a Képzőművészeti Gimnázium számára tartandó előadáshoz.  

1964. november 26. Kézirat. 

1964 D E 02 Utóhangféle az 1964. június 16-án, Budafokon tartott előadás nyomán. Kézirat. 

1964 D E 03 
Fejek (újságkivágás fényképpel). Tükör. Zaránd Gyula fotója.  

A baloldali képen Lisziák Elek látható. 

1964 D E 04-07 Fiatal Művészek Klubja, 1964. februári program. 
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1964 D E 08-11 Fiatal Művészek Klubja, 1964. márciusi program. 

1964 D E 12-15 Fiatal Művészek Klubja, 1964. áprilisi program. 

1964 D E 16-19 Fiatal Művészek Klubja, 1964. májusi program. 

1964 D E 20-21 Fiatal Művészek Klubja, 1964. júniusi program. 

1964 D E 22 Kenedi János rajza. Toll. 

1964 D E 23-24 Koncz Csaba felvételi filmjének apológiája. Kézirat. 

1964 D E 25 
Feljegyzés az improvizációs estről Petrigallánál. Büky Géza, Balla László,  

Végh László. 1964. május 30. Kézirat. 

1964 D E 26 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. februári program. 

1964 D E 27 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. áprilisi program. 

1964 D E 28 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. májusi program. 

1964 D E 29 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. júniusi program. 

1964 D E 30-33 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. októberi program. 

1964 D E 34 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. novemberi program. 

1964 D E 35-39 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1964. decemberi program. 

1964 D E 40 Végh László hangzóanyagainak listája, 1964. Kézirat. 

1964 D L 01-02 Ventilla István levele Végh Lászlónak Cannes-ból. 

1964 D L 03-04 ??? 

1964 D L 05-06 Ventilla István levele Végh Lászlónak Párizsból. 1964. március. 

1964 D L 07-08 Pintér György 'Georg' levele Végh Lászlónak Esztergomból. 

1964 D L 09-15 Végh László és Hetényi Ernő levelezése. 

1964 D L 16-18 Dr. Jablánczy László levele Végh Lászlónak. 1964. június 25. 

1964 D M 01 Bene Géza-est, Dr. Rács István előadása. Egressy Klub, 1964. április 13. 

1964 D M 02 
Bene Géza művészete, Haulisch Lenke előadása.   

Szabó Pál Kultúrotthon, 1964. április 10. 

1964 D M 03 
Koncz Csaba és Csutoros Sándor kiállítása. Vécsey u. 3.  

Petrigalla Pál lakása, 1964. május 2-31. 

1964 D M 04-06 
Gyarmathy Tihamér műteremkiállítása. Tanács körút 6.  

Megnyitó: 1964. április 18. 

1964 D M 07 Juhász Sándor kiállítása. Bercsényi u. 28-30. 1964. április 26. - május 9. 

1964 D M 08 
Büky Géza diplomahangversenye. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,  

1964. június 11. 

1964 D M 09 Nagy Zoltán fotókiállítása. Bercsényi u. 28-30. 1964. április 5-19. 

1964 D M 10-11 Rédey Endre műteremkiállítása. Tanács körút 6. Megnyitó: 1964. április 18. 

1964 D M 12 
Egészségügyi Minisztérium Munkaterápiás Intézete gondozottainak előadása.  

MOM Színházterem, 1964. március 20. és 23. 

1964 D M 13-14 
Bogár István és Keuler Jenő diplomahangversenye.  

Zeneakadémia nagyterme, 1964. június 15. 

1964 D M 15 BBS vetítés. Hunnia, 1964. március 23. 

1964 D M 16 
Nádler István és Bak Imre kiállítása. Vécsey u. 3. Petrigalla Pál lakása,  

1964. október 4-31. 

1964 D M 17-18 
A Színáz- és Filmművészeti Főiskola diplomavetítése.  

Uránia Filmszínház, 1964. február 6. 

1964 F C 01-02 Juhász Sándor kiállítása. Bercsényi u. 28-30. 1964. április 26. - május 9. 

1964 F C 03-05 Nagy improvizáció Petrigalla Pálnál. 1964. május 30. 

1964 R 
 

01 
Tandori Dezső verseinek elutasítása, felolvassa a költő.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1964 R 
 

02-03 
1964 szilvesztere Faragó Klárinál.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1964 R 
 

04 
Rongyos bál a Dési Huberben.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1964 R   05 
Büky-Végh improvizáció Petrigalla Pálnál, 1964. május 30.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 
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1965 D C 01 Főiskolások galériája: Szabó Miklós. 

1965 D C 02-04 
Kristóf Attila: Rossz vita volt. Egy délután a Fiatal Művészek Klubjában.  

Magyar Nemzet, 1965. április 16. 4. o. 

1965 D C 05-06 Rényi Péter: Egy szemlélet a küszöbön. Népszabadság, 1965. május 9. 6. o. 

1965 D C 07-37 Bercsényi 28-30. 1965. február-március. 

1965 D E 01-02 Egyetemi Színpad, 1965. decemberi program. 

1965 D E 03-04 Fiatal Művészek Klubja, 1965. márciusi program. 

1965 D E 05 Balla László rajza. Toll. 

1965 D E 06-07 
Liszák Elek 1965. novemberi kiállításának megnyitószövege (Dr. Végh László)  

és képjegyzéke. Kézirat. 

1965 D E 08 Lisziák Elek: Illusztráció. 

1965 D E 09 Lisziák Elek: Barcsay. Tollrajz. 1965. október 7. 

1965 D E 10 Lisziák Elek: Lexi, képíró és börtönőr kiállítása. Tollrajz. 

1965 D E 11 
Ch. Tamkó Sirató: Paris, 1936. "Dr. Végh Lászlónak, az elektronikus zene  

magyarországi úttörőjének nagyrabecsüléssel." 

1965 D E 12 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1965. februári program. 

1965 D E 13 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1965. márciusi program. 

1965 D E 14 Előadások Petrigalla Pál lakásán. Vécsey u. 3. 1965. novemberi program. 

1965 D E 15 Végh László hangzóanyagainak listája, 1965. Kézirat. 

1965 D K 01-06 
Korniss Dezső kiállítása. Székesfehérvár, István Király Múzeum,  

1965. augusztus 29. - szeptember 26. Műjegyzék. 

1965 D K 07-18 
Papp Oszkár 65. Bercsényi Klub, 1965. május 2-30. Kiállítási vezető (Mezei Ottó),  

reprodukciók, műjegyzék. 

1965 D K 19-26 
Társak és kortársak. Koffán Károly kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, 1965.  

Kiállítási vezető (Kálmán Kata), reprodukciók, műjegyzék. 

1965 D L 01-02 Levelek 1965-ből. 

1965 D L 03-04 

 1965 D L 05-06 

 1965 D L 07-08 

 1965 D L 09-10 

 1965 D L 11-13 

 1965 D L 14-15 Lisziák Elek levele Végh Lászlónak. 

1965 D M 01 
Lisziák Elek kiállítása. Vécsey u. 3. Petrigalla Pál lakása.  

Megnyitó: 1965. november 11. Megnyitotta: Végh László. 

1965 D M 02-05 
Walter Henn, Marita Kaus, Hermann Krupp és Gerhard Wittner kiállítása.  

Gorkij fasor 29. Megnyitó: 1965. szeptember 18. 

1965 D M 06-07 Plakátkiállítás. Bercsényi Klub, 1965. október 24. - november 12. 

1965 D M 08-11 Monostori-Moller Pál kiállítása. Gorkij fasor 29. 1965. október 31. - november 30. 

1965 D M 12-13 Fóth Ernő kiállítása. Mednyánszky terem, Tanács körút 26. Megnyitó: 1965. június 19. 

1965 D M 14-15 Gedő Ilka műteremkiállítása. Baross u. 3. 1965. május 17-30. 

1965 D M 16-20 
Zsuffa András stúdiókiállítása. Építők Rózsa Ferenc Kultúrotthona,  

1965. október 26. - november 4. 

1965 D M 21-23 Maurer Dóra grafikai kabinet-kiállítása. Gondolat könyvesbolt, 1965. augusztus 10-24. 

1965 D M 24-26 
BBS filmbemutató (Testamentum, Szonett, Otthon, Elégia).  

Uránia Filmszínház, 1965. december 5. 

1965 D M 27-28 
Juhász Sándor, Szabady Vera, Veszprémi Imre és Simon János kiállítása.  

IPARTERV KISZ Szervezet kultúrterme, 1965. november 10-15. 

1965 D M 29-32 Papp Oszkár 65. Bercsényi Klub, 1965. május 2-30. 

1965 D M 33 
Koncz Csaba, Lőrinczy György és Nagy Zoltán fotókiállítása.  

Építők Műszaki Klubja, 1965. március 5-15. 

1965 D M 34 
Gyémánt László és Szalay Zoltán kiállítása.  

Fiatal Művészek Klubja, 1965. március 3. - április 3. 

1965 D M 35 
Gyarmathy Tihamér művészete, dr. Mándy Stefánia előadása.  

Alumíniumgyár Kultúrterme, 1965. március 3. 
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1965 D M 36 
Modern francia grafikák Mezei Árpád és Mezei Gábor gyűjteményéből. Vécsey u. 3.  

Petrigalla Pál lakása, 1965. január 17. - február 15. 

1965 D M 37 
Szabó Miklós kiállítása. Vécsey u. 3. Petrigalla Pál lakása, 1965. február 21. - március 7.  

Megnyitotta: Dr. Végh László. 

1965 D M 38 Juhász Sándor költői estje. Benczúr u. 47. 1965. október 8. 

1965 D M 39-41 Birkás Béla kiállítása. Vécsey u. 3. Petrigalla Pál lakása, 1965. szeptember 18. - október 3. 

1965 R 
 

01 
Végh László hozzászólása a Gyémánt-vitához, FMC.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1965 R   02 
Altorjay Gábor versei, felolvassa a költő és V. L., 1965. február.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1966 D C 01 Bolondokházába csukatták a Kennedy-gyilkosság egyik leleplezőjét. 

1966 D C 02-05 Dr. Németh Lajos: Henry Moore művészetéről. Élet és Tudomány, 1511., 1514. o. 

1966 D C 06-07 Illés Jenő: Sajkodi beszélgetés Németh Lászlóval a magyar drámáról és új műveiről.  

1966 D C 08-09 Mao Ce-Tung átússza a Jangce folyót. Magyarország, 1966. 32. szám. 14. o. 

1966 D C 10-11 
Zsugán István: A Dhyana lelkiállapotától a sárga pacnikig.  

Barangolás a Velencei Biennálén. Esti Hírlap, 1966. szeptember 6. 

1966 D E 01-04 Egyetemi Színpad, 1966. márciusi program. 

1966 D E 05 Minden idők 12 legjobb dokumentumfilmje. Vetítéssorozat, Egyetemi Színpad. 

1966 D E 06-07 Frank Gardonyi producer névjegye. 

1966 D E 08-09 
Kovásznai György rajza. Toll. Verso: Borsos József Lányok bál után c.  

művének reprodukciója. 

1966 D E 10 Szemadám György állatkerti akcióterve. 

1966 D E 11 Végh László hangzóanyagainak listája, 1966. Kézirat. 

1966 D K 01-06 
Maurer Dóra: rézkarcok, fametszetek. Dürer terem, 1966. február 9-23.  

Kiállítási vezető (Vekerdy Tamás), reprodukciók, műjegyzék. 

1966 D K 07-09 
Schaár Erzsébet kiállítása. István Király Múzeum, Székesfehérvár,  

1966. július 3. - szeptember 4. 

1966 D L 01-02 Lisziák Elek? 

1966 D L 03-05 Lengyel Éva levele Végh Lászlónak. 1966. február. 

1966 D L 06-18 Levelek 1966-ból. 

1966 D L 19-21 Németh Antal levele Végh Lászlónak. 1966. február 11. 

1966 D L 22-26 Levelek 1966-ból. 

1966 D L 27-28 Lemhényi Zoltán levele Végh Lászlónak. 

1966 D M 01-02 
Maurer Dóra: rézkarcok, fametszetek. Dürer terem, 1966. február 9.  

Megnyitotta: Ék Sándor. 

1966 D M 03 
Kőniger Miklós pantomim estje (plakát). Fővárosi Művelődési Ház,  

1966. december 10. 

1966 D M 04 Majláth Mária előadóestje. Pataky István Művelődési Ház, 1966. március 30. 

1966 D M 05-08 
Az ebéd (In memoriam Batu kán). 1966. június 25. Az egyik üresen hagyva,  

a másik Lisziák Elek részére. 

1966 D M 09-10 Aranyvasárnap 1969. 1966. december 27. Végh László részére. 

1966 D M 11 
A bábjáték az európai kultúrában, Dr. Németh  Antal előadása.  

Fővárosi Művelődési Ház, 1966. április 29. 

1966 D M 12 Commedia XX. Pantomim. BUÉK 1966. 

1966 D M 13-14 
Vajda Lajos emlékkiállítása. Ferenczy Károly Múzeum, Szentendre,  

1966. április 4. - május 18. Megnyitotta: Bálint Endre. 

1966 D M 15-16 Lengyel kulturális est. Bercsényi Klub, 1966. április 13. 

1966 D M 17 Gyarmathy Tihamér kiállítása. 1966. december 11-ig. 

1966 D M 18-20 Kőniger Miklós pantomim estje. Fővárosi Művelődési Ház, 1966. december 10. 

1966 D M 21 
Jozef Jankovic kiállítása. A Csehszlovák Kultúra, 1966. február 18. - március 11.  

Megnyitotta: dr. Mándy Stefánia. 

1966 D M 22-23 Stefan Deptuszewski fotókiállítása. A Lengyel Kultúra, 1966. február 21. - március 1. 

1966 F B 01 Lovas Gladys. 1966/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. 1966. szeptember 13. 

1966 F B 02-05 Azonosítatlan személy. 1966/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. 1966. szeptember 13. 
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1966 F B 06-10 
Romok, Kovásznai György kivégzést alakít. 1966/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. szeptember 13. 

1966 F B 11-20 
Romok, Kovásznai György kivégzést alakít. 1966/2. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. szeptember 13. 

1966 F B 21-22 
Tanulmányfotók Végh László filmjéhez. 1966/2. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. december 31. 

1966 F B 23-27 
Ignác első szereplése az Aranyvasárnap után. 1966/3. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. december 31. 

1966 F B 28 
Balla Gitta, Salzer Sándor, Prutkay Péter. 1966/4. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. december 31. - 1967. január 1. 

1966 F B 29 
Balla László mint Winnetou. 1966/4. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. december 31. - 1967. január 1. 

1966 F B 30-54 
Soirée, majd kirándulás. 1966/4. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1966. december 31. - 1967. január 1. 

1967 D C 01 z. l.: Zbigniew Cybulski halála. 

1967 D C 02 Gerle János: Gyémánt László ürügyén. 

1967 D C 03 
Végvári Lajos: Picasso Les Démoiselles D'Avignon című festményéről.  

Művészettörténeti Értesítő, 1966/3-4. Dedikáció 1967-es datálással. 

1967 D E 01 Végh László kiáltványa. 

1967 D E 02-03 Veszprém megyei múzeumok 1967-es kiállításai. Brossúra. 

1967 D E 04 Lisziák Elek és Mérei Ferencné. Tokaj. Zselatinos ezüst nagyítás. 

1967 D E 05 Végh László hangzóanyagainak listája, 1967. Kézirat. 

1967 D K 01-03 Bene Géza kiállítása. Tihanyi Múzeum, 1967. június-szeptember. 

1967 D K 04-11 
Gyémánt László kiállítása. Mednyánszky terem, 1967. április.  

Kiállítási vezető (Végvári Lajos), ars poetica (Gy. L.), reprodukciók, műjegyzék. 

1967 D L 01 Levél az Új Symposiontól. 1967. január 17. 

1967 D L 02 Végh László levele Gyémánt Lászlónak. 

1967 D L 03-04 Wittinger Róbert levele Végh Lászlónak. 1967. október 10. 

1967 D L 05-06 Kifestő Kos levele Végh Lászlónak. 1967. november 7. 

1967 D M 01 
Magyarász Imre kiállítása. Műegyetemi Diákotthon, 1967. május 28.  

Megnyitotta: Frank János. 

1967 D M 02 
Gyémánt László kiállítása. Mednyánszky terem, 1967. április.  

Megnyitotta: Solymár István, 1967. április 15. 

1967 D M 03 
Bene Géza kiállítása. Tihanyi Múzeum, 1967 június-szeptember.  

Megnyitotta: Solymár István, 1967. június 11. 

1967 D M 04-05 Königer Miklós pantomim estje. Művészeti KISZ szervezetek Klubja, 1967. február 17. 

1967 D M 06-07 Regös Pál: A kör. Commedia XX. Pantomim. Pinceszínház, 1967. április 28-29 

1967 D M 08-09 Köllő Miklós pantomim estje. Budapesti Ifjúsági Színpad, 1967. július 1. 

1967 D M 10-11 Juhász Sándor szerzői estje. Építők Műszaki Klubja, 1967. május 22. 

1967 D M 12 
Csáji Attila kiállítása. Rákosligeti Művelődési Klub.  

Megnyitotta: Körner Éva, 1967. január 15. 

1967 D M 13-14 
Molnár Péter kiállítása. Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, 1967. augusztus-szeptember.  

Megnyitotta: Bálint Endre, 1967. augusztus 13. 

1967 D M 15-16 
Keserü Ilona kiállítása. Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiuma,  

1967. november 27. - december 9. Megnyitotta: Martyn Ferenc. 

1967 F B 01-40 
Soirée Salzernél a romházban (Váci u.). 1967/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1967. február 3. 

    Lisziák Elek 'Lexi': 01-02, 05-06, 10-17, 19-21, 23, 30-31, 33-38, 40 

    Balla Gitta: 12-13, 15, 19-21, 23, 27-28, 34-35, 37-38 

    Lovas Gladys: 01, 03, 07-09, 18, 25-26, 34-35, 39 

1967 F C 01-45 Kivonulás a városba sokakkal. Színes diapozitív, … 1967. december 31. 

1968 D C 01 Perneczky Géza: A negyedik miskolci Grafikai Biennálé. Magyar Nemzet. 

1968 D C 02 Fencsik Flóra: Az országos tárlat legyen valóban országos. Esti Hírlap, 1968. június 11. 

1968 D E 01-02 Egyetemi Színpad, 1968. januári program. 

1968 D E 03-04 Fényes szelek. Plakát (szakadt, restaurálva) és képeslap. 
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1968 D E 05-06 Lap felirattal: "Boldog új gazdasági mechanizmust, vagy amit akartok…" 

1968 D E 07 Két fotográfia nyomtatva. 

1968 D E 08 Lisziák Elek: Kot t'azűr. Rajz. 

1968 D E 09 Delta magazin címlapja, 1968/6. Fotó: Schwanner Endre, modell: Pátzay Éva. 

1968 D E 10 Végh László hangzóanyagainak listája, 1968. Kézirat. 

1968 D F 01-03 Schwanner Endre fotói Végh Lászlóról. Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1968 D F 04-10 Schwanner Endre fotói Pátzay Éváról. Fekete-fehér és színes nagyítások. 

1968 D F 11-13 Kiállítási enteriőr Schwanner Endre képeivel. Fekete-fehér. 

1968 D K 01-06 
Gyémánt László és Zeisel Magdolna kiállítása. 1968. február 11.  

Kiállítási vezető (Körner Éva), esszé (Gy. L.), reprodukció és művészportrék. 

1968 D L 01-02 Lisziák Elek levele Végh Lászlónak. 

1968 D M 01 Molnár Péter kiállítása. Kecskemét. Megnyitotta: Hernády Gyula, 1968. április 21. 

1968 D M 02 Csáji Attila kiállítása. Fényes Adolf terem. Megnyitotta: Sík Csaba, 1968. június 2. 

1968 D M 03 
Lakner László, Major János, Maurer Dóra és Pásztor Gábor kiállítása.  

Műegyetemi Diákotthon. Megnyitotta: Németh Lajos, 1968. április 12. 

1968 D M 04 A Pavillon könyvtárának megnyitója. 1968. szeptember 24. 

1968 D M 05-06 
Pathológiás képzőművészeti alkotások kiállítása (latinul is).  

Vezetők: Hajtman Pál (pszichológus), Lovas Gladys (grafikus). 

1968 D M 07-10 
Csutoros Sándor kiállítása. OED Szakszervezete Budapesti Klubja,  

1968. november 9-23. Meghívó, műjegyzék, életrajz, reprodukciók. 

1968 D M 11-12 
Az idősebb és fiatalabb generáció kiállítása. Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál  

Kollégiuma, 1968. február 12-25. Megnyitotta: Sík Csaba. 

1968 D M 13 Pantomim dell Arte (Köllő Miklós). 1968. október 31. 

1968 D M 14-15 
Halmy Miklós és Schéner Mihály kiállítása. Budapesti Ifjú Művészek KISZ klubja,  

1968. február 21. - március 5. Megnyitotta: Juhász Sándor. 

1968 D M 16 
Pilinszky János költői estje. Szaval: Jancsó Adrienne, zongorán kommentál: Végh László.  

1968. május 17. 

1968 D M 17 
Tót Endre grafikái. Szentendre, Ferenczy Károly Múzeum, 1968. június 9-30.  

Megnyitotta: Haulisch Lenke. 

1968 D M 18-19 
Szentjóby Tamás kiállítása: Donor. Iparterv, 1968. július 5-13.  

Megnyitotta volna: Erdély Miklós. (Betiltották.) 

1968 D M 20 
A MOBIL zártkörű bemutatkozó estje: Bak, Dárday, Nádler, Szalay, Szentjóby, Urbán.  

Kossuth Klub, 1968. december 14. 

1968 D M 21-22 
Fodor József és Morlin Ákos kiállítása. Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiuma,  

1968. május 6-18. Megnyitotta: Szij Rezső. 

1968 D M 23-25 
"Elvont művészet"-emlékkiállítás (rendezte: Kállai Ernő, 1946.).  

Bercsényi Klub, 1968. március 18-29. Megnyitotta: Major Máté. 

1968 D M 26-27 
Karátson Gábor kiállítása. Fényes Adolf terem, 1968. március 8-31.  

Megnyitotta: Bálint Endre. Kiállítási vezető, műjegyzék. 

1968 D M 28-29 
Illés Árpád kiállítása. Népköztársaság útja 94. 1968. október 4-31.  

Megnyitotta: Sík Csaba. Kiállítási vezető, életrajz, reprodukciók. 

1968 D M 30-31 
Illés Árpád zártkörű grafikai bemutatója. Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Kultúrterme,  

1968. június 1-8. Megnyitotta: Balla László. 

1968 D M 32 
A Színáz- és Filmművészeti Főiskola nagydíjas filmjeinek vetítése.  

Egyetemi Színpad, 1968. május 10. 

1968 D M 33 Kovásznai György kisfilmjeinek vetítése. Fészek Művészklub, 1968. december 10. 

1968 D M 34 Gyémánt László kiállítása. Eötvös Club. Megnyitotta: Gonda János, 1968. március 5. 

1968 D M 35 
Csiky Tibor és Hencze Tamás kiállítása. Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiuma,  

1968. január 15-29. Megnyitotta: Pogány Frigyes. 

1968 D M 36-37 Iparterv I. Iparterv, 1968. december 12-20. Megnyitotta: Tölgyesi János, rendezte: Sinkovits Péter. 

1968 F B 001-035 
Kivonulás a városba, majd soirée. 1968/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1968. december 31. - 1969. január 1. 

    

Lisziák Elek 'Lexi': 05, 14, 16, 18, 20, 26, 32. Deák László: 07, 17, 21.  

Pátzay Éva: 16, 20. Stemler (Somlai) György: 18-19, 31. 

    Petrigalla Pál: 10. Orvos András (mint Gapon pópa a párttörténetből): 12. Szaniszló Júlia: 17. 

1968 F B 036-060 
Bábtáncoltató. 1968/2. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. 1968?  

Stemler (Somlai) György: 48-51, 53-54. Lisziák Elek 'Lexi': 43-44, 56. 

1968 F B 061-082 Bábtáncoltató. 1968/3. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. 1968?  
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Stemler (Somlai) György: 63-65. Balla Gitta: 73-74. 

1968 F B 083-107 
Összejövetel. 1968/4. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

Lovas Gladys: 093-098, 103-104, Balla Gitta: 103-107, Lisziák Elek 'Lexi': 103-107. 

1968 F C 001-018 Emberi színjáték. Színes diapozitív, … 1968. 

1968 F C 019-030 Che Guevara (Lisziák Elek 'Lexi'). Színes diapozitív, … 1968. 

1968 F C 031-044 Kivonulás a városba, majd soirée. Színes diapozitív, ... 1968. december 31. - 1969. január 1. 

1968 F C 045-046 Végh László. Színes diapozitív, … 

1968 F C 047-052 Pátzay Éva. Színes diapozitív, … 

1968 F C 053-056 Lóbál (Lisziák Elek). Színes diapozitív, … 

1968 F C 057-060 Mityu (muszter). Színes diapozitív, … 

1968 F C 061-062 Pécs. Színes diapozitív, … 

1968 F C 063-088 Bábtáncoltató. Színes diapozitív, … 1968? 

1969 D C 01 Vitányi Iván: Ki kit nevel át? 

1969 D E 01 
Pecsenke grafikai kiállítása (plakát). Ferencvárosi Pincetárlat, 1969. november 14-23.  

Megnyitotta: Végvári Lajos. 

1969 D E 02 SZÜRENON (plakát). Kassák Lajos Művelődési Otthon, 1969. október 2-20. 

1969 D E 03 Újságkivágás? 

1969 D E 04 Rádóczy Gyarmathy Gábor (festő, grafikus) életrajza. Kézirat, 1969. X. 25. 

1969 D E 05 
Rihmer Oszkár előadása (építészettel rokon társművészet), Mai építészeti problémák c.  

sorozat. Iparterv Kultúrterme, 1969. november 14. 

1969 D F 01-09 
Végh László és Pátzay Éva az Iparterv II. kiállításon. Schwanner Endre fotói.  

Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás, 1969. október 24. 

1969 D F 10-15 
Társasággal az EM Munkatherápiás Intézetének kiállításán. MOM Kupolaterme, 

1969. június 10. Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1969 D K 01-02 IV. Nemzetközi Audio Visual Fesztivál. Vác, 1969. július 17-től. 

1969 D K 03-08 
Lakner László kiállítása. Kulturális Kapcsolatok Intézetének Kultúrterme,  

1969. szeptember 19. - október 5. Műjegyzék, életrajz, reprodukciók. 

1969 D L 01 Prutkay Péter lapja Végh Lászlónak. 

1969 D L 02-03 Lisziák Elek levele Végh Lászlónak Párizsból. 1969. szeptember 16. 

1969 D L 04-05 Prutkay Péter levele Végh Lászlónak. 1947. március 24. 

1969 D L 06 ??? 

1969 D L 07 Szentjóby Tamás levele Végh Lászlónak. 

1969 D M 01-02 Iparterv tagok kiállításai. KFKI KISZ Klub, 1969. május 19. - június 19. 

1969 D M 03 
Progresszív törekvésű festők és szobrászok kiállítása. József Attila Művelődési Ház,  

1969. április 27. - május 4. Megnyitotta: Beke László. 

1969 D M 04-05 
Cerovszki Iván és Donáth Péter kiállítása. Eötvös Klub, 1969. április 15. - május 5.  

Kiállítási vezető (Dobos Sándor, Bálint Endre), reprodukciók. 

1969 D M 06 
Rádóczy Gyarmathy Gábor kiállítása. KFKI KISZ Klub, 1969. november 10-30.  

Megnyitotta: Weöres Sándor. 

1969 D M 07-08 
Moholy-Nagy László és kortársai. Székesfehérvár, István Király Múzeum,  

1969. június 22. - augusztus 31. Megnyitotta: Major Máté. 

1969 D M 09-10 
Az EM Munkatherápiás Intézetének kiállítása. MOM Kupolaterme, 1969. június 10-19.  

Megnyitotta: Miskolczy Dezső. 

1969 D M 11 
Fluxkoncert. Erdély és Sentjóby esEte. Pesterzsébet, Építők Művelődési Háza,  

Irodalmi Klub, 1969. február 24. 

1969 D M 12 
Lakner László kiállítása. Kulturális Kapcsolatok Intézetének Kultúrterme,  

1969. szeptember 19. - október 5. 

1969 D M 13 
Bencsik István, Keserü Ilona és Major János kiállítása. Fényes Adolf terem.  

Megnyitotta: Ottlik Géza, 1969. szeptember 26. 

1969 D M 14 
Szemadám György kiállítása. Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, 1969. április 10-20.  

Megnyitotta: Lisziák Elek. 

1969 D M 15 
Deák László és Liszák Elek kiállítása. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Kultúrterme,  

1969. február 10-18. Megnyitotta: Nemes Béla. 

1969 D M 16 
Rádóczy Gyarmathy Gábor kiállítása. Eötvös Klub, 1969. november 9-21.  

Megnyitotta: Bálint Endre. 

1969 D M 17 Kóthai Nándorné és Orvos András kiállítása. Tomori u. 2. 1969. március 20. - április 3.  
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Megnyitotta: Bellay László. 

1969 D M 18 
SZÜRENON. (Meghívó Prutkay Péter tollrajzával.) Kassák Lajos Művelődési Otthon,  

1969. október 2-20. Megnyitotta Sík Csaba. 

1969 F B 01-18 
Haraszty István kiállítása (betiltva). Műegyetem, 1969. október 11.  

1969/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. 

1969 F C 01-10 Kőniger Miklós Budapesten. Színes diapozitív 

1969 F C 11-20 Pátzay Éva. Színes diapozitív 

1970 D E 01 Végh László hangzóanyagainak listája, 1969-70. Kézirat. 

1970 F B 01 
Méhes László Langyosvíz I. c. festményének (1970) reprodukciója.  

1969/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. 

1970 F B 02-03 
Szentjóby Tamás és a Szép sötétség, Autodaktilista képvers vakoknak.  

1970/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm. "R Kiállítás". 

1970 F B 04-29 
Szilveszter a Tadj Mahalban sokakkal. 1970/1. tekercs, fekete-fehér negatív, 35 mm.  

1970. december 31. 

    Pátzay Éva: 06, Lisziák Elek: 17, Mira János: 13j, 22, Deák László: 13b, Adamis Gusztáv: 10b, 11. 

1970 F C 01-42 
No. 1 csoport kiállítása. SOTE Klub. Megnyitotta: Végh László, 1970. február 18.  

Színes diapozitív, … 

1972 R   01 Tánc invokáció (részlet), Bali. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

1978 D F 01-06 Schwanner Endre fotói Végh Lászlóról. Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1978 R   01 
Gallicus utolsó adása (Reflektor), Szabad Európa Rádió.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 Datálás nélküli dokumentumok 

1960s D E 01 
Hangról hangra! A hatvanas évek emlékére. Végh László előadása, Balatonhenye,  

1995. április 5. Kézirat. 

1960s D E 02-03 Végh László hangfelvételeinek listája (Kovásznai György, Tandori Dezső, Balla, Weöres). Kézirat. 

1960s D E 04-05 Végh László orgonaimprovizációi az 1960-as években. Archiválási célú MD tokjának felirata. 

1960s D F 01 
Prutkay Péter és Petrigalla Pál Pterigalla lakásán. 1960-as évek eleje.  

Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1960s D F 02-04 Fotók Végh Lászlóról. Fotós ismeretlen. 1960-as évek. Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1960s D F 05 Sikos-Tomay Miklós 'Yeti'. 1960-as évek eleje. Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1970s D F 01-02 Fotó Végh Lászlóról. 1970-es évek eleje. Fekete-fehér digitalizált fotó nyomtatva. 

1980s D F 01-11 
Összejövetel Kecskeméti Kálmánnál (Lisziák Elek, Végh László). 1980-as évek.  

Fekete-fehér zselatinos ezüst nagyítás. 

1980s R   01 
Balla-Végh: Szürke  férfi bánat (két zongora, Juhász S. versére), 1980-as eleje.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

19xx R 
 

01 
John Cage: Construction in Metal (részlet), 1937.  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

19xx R 
 

02 
Mossoloff: Két gépzene (késő futurista).  

Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

19xx R 
 

03 Isaac: Innsbruck. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

19xx R 
 

04 Török katonazene. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 

19xx R   05 Madárhang-utánzó, Equador. Eredeti felvétel szalagon - MD archív - WAV állomány. 
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Dr. Végh László 1968-ban © fotó: Schwanner Endre 

 

 

 

 

 

 

Jakovits József rajza, 1962, Végh László tulajdona 

 

    Végh László 1978-ban @ fotó: Kecskeméti Kálmán 
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Kollár Mariann 1962-ben © Végh László Archívum 

 

 

 

 

 

 

    Lisziák Elek mint Szabadság-szobor 1968-ban © Végh László 

Archívum 



212 
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Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás 1964-ben © Altorjay Archívum, Berlin-Hamburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemhényi  Zoltán, 1963 © Végh László Archívum 

 

 

 

 

 

 

Végh László 1968-ban © Végh László 

Archívum 
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A Faust című előadás szereposztása, Pécs, 1962 © Végh László Archívum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhász Sándor 1963-ban © Végh László Archívum 
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Koncz Csaba és Csutoros Sándor meghívója Petrigalla Pálnál rendezett kiállításukra, 1964, Végh László 

Archívum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőniger Miklós pantomim-művész, 1968 © Végh László Archívum 

 

 

Koncz Csaba levelezőlapja Végh Lászlónak Varsóból, 1963 

© Végh László Archívum 
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Altorjay Gábor, Dárday István, Jankovits Miklós, Szentjóby Tamás stb. lapja Végh Lászlónak, 1962 © 

Végh László Archívum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafka-akció, 1963 © Végh László Archívum 

 

Lisziák Elek, 1963 © Végh László Archívum 
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Balla Margit, Lovas Glédisz és Lisziák Elek, kb. 1966 © Végh László Archívum 

 

Hetényi Ernő levele Végh Lászlónak, 1964 © Végh László 

Archívum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programfüzet, Darmstadt, 1962, Végh László Archívum 
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Németh Antal 1960-ban © Végh László Archívum 

 

 

 

 

 

 

 

Lakner László levele Végh Lászlónak, 1960 © Végh László Archívum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végh László és Büky Géza improvizációs estje 

Petrigalla Pálnál, 1964 © Végh László Archívum 
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Petrigalla Pál, 1968 © Végh László Archívum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantgárd zenei est Petrigalla Pálnál, 

Végh László szervezésében, 1961, Végh 

László Archívum 
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Zenehallgatás Petrigallánál, 1964. 

A falakon Koncz Csaba absztrakt 

fotográfiái. © Végh László 

Archívum  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Szentjóby Tamás, Altorjay Gábor és Dárday István 

Sopotban, 1963 © Altorjay Archívum, Berlin-

Hamburg 
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Szentjóby Tamás: Steinway and 

Sons, Akció, Egyetemi Színpad, 

1968 © IPUT/TNPU Archive 
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