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Marik Péter
színész (Budapest, 1938. november 3.)

Megszülettem Isten és a szüleim akaratából. Az az 

id�, amire már vissza tudok emlékezni gyermek-

koromból, úgy 1942–43-ra tehet�, vagy még ké-

s�bbre. Mások elbeszéléséb�l tudom, hogy egész 

kicsi gyermek voltam, amikor egy karácsonyi ven-

dégeskedés alkalmával Herczeg Ferenc ölében 

kristálytisztán énekeltem, én egyedül, a „Mennyb�l 

az angyal”-t. Apai nagyapám Rajnai Gábor volt, a 

színész, akinek révén ilyen emberek fordultak meg 

nálunk, mint a már említett Herczeg Ferenc, Fe-

kete István, Csathó Kálmán. Hát nekik énekeltem 

el�ször.

Pár évvel kés�bb orosz tiszteknek, akik a 

háborúban Lepke utcai házunkban szállásolták 

el magukat. Sikerem volt náluk, erre már én is 

emlékszem. A  háború után jöttek az iskolaévek, 

gimnáziumba Budapesten a piaristákhoz jártam, 

ahol természetesen az énekkar tagja voltam, és zenés miséken általában szó-

lót énekeltem.

1957-ben érettségiztem, és még abban az évben (ha csak el�készít�be 

is) felvettek a Liszt Ferenc Zenem�vészeti F�iskolára. Avval együtt nyolc évig 

jártam oda, az utolsó két évem énekm�vész-tanári szakon volt. Innen van dip-

lomám. Felejthetetlen élményem ez a f�iskolai id�szak, ahol többek között 

Maleczky Oszkár, Tito Schipa is voltak tanáraim. A diplomát Kutrucz Éva irányí-

tásával szereztem.

Újabb csoda volt az életemben, hogy Mikó András, az Operaház akkori f�-

rendez�je még f�iskolásként bevitt az Operába ügyel�nek. Azzal a megjegyzés-

sel: „Én is így kezdtem.” Rendez�t akart csinálni bel�lem.

1968-ban ki is neveztek segédrendez�nek az Erkel Színházba. Itt pedig 

a sors kegyes jóvoltából Vámos Lászlóval, az Operettszínház akkori f�rende-

z�jével sikerült együtt dolgoznom. Verdi Trubadúrját rendezte, én voltam az 

asszisztense. Az � nevéhez f�z�dik életem legnagyobb fordulópontja: amire 

mindig vágytam – hogy én magam állhassak a színpadon –, az � segítségével 

valóra vált.

Meghívott vendégként Fall Leo Pompadour cím� operettjének Rene szere-

pére. Ekkor 1970 tavasza volt. Eddig ügyel�, segédrendez� voltam, én irányí-

tottam a szerepl�ket, most végre engem irányítottak. Szerepl� lettem. Vagyis 

színész, ebben az esetben ráadásul énekes színész!

�szt�l az Operettszínház szerz�dtetett véglegesen. Szeptembert�l meg-

kaptam Lehár Ferenc Víg özvegyében Danilo szerepét. És ebben a darabban 

kerültem egy színpadra Németh Marikával, a Primadonnával! �  volt Glavari 

Hanna. Szegény Marika igencsak tiltakozott Szlovák Lászlónál, az akkori igaz-

gatónknál, hogy �t egy ilyen kezd�vel, mint én, ne tegyék össze. Az igazgató úr 
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úgy-ahogy megnyugtatta, elkezd�dtek a próbák. Október végén vagy novem-

ber elején megvolt a premier, és az év karácsony estéjét�l pedig együtt éltünk 

(ezt érte el a tiltakozással).

1971. július 14-én összeházasodtunk. És ha ember lehet tökéletesen bol-

dog és színész lehet a munkájában tökéletesen elégedett, akkor én az voltam 

az akkor elkezd�dött huszonhat éven keresztül. Szebbnél szebb f�szerepek 

egymás után, és egy olyan édes teremtés, mint � volt, életem párjaként!

Aztán eljött 1996. február 26., amikor szegény Marikám örökre eltávozott! 

Kb. két év rettenetes id�szak következett a magánéletemben, de sajnos szín-

házi szempontból is.

Aztán a gondviselés és barátok jóvoltából mégiscsak minden jobbra fordult. 

Felföldi Anikó színm�vészn�, aki mindkett�nk jó barátja volt, összehozott egy 

aranyos, kedves hölggyel, aki megváltoztatta az életemet. Nem akartam Marika 

után újabb kapcsolatot, de �vele mégis összeházasodtam, és újra boldog va-

gyok. Újra szép élmények nemcsak magánéletemben, de a színházban is.

Akkortájt került színházunkhoz igazgatónak Kerényi M. Gábor, akivel dol-

goztam együtt már régebben is. Az igazgató úr, úgy érzem, megbecsül, el-

ismer, és b�ven ellát m�vészi feladattal. Úgyhogy újra szépek az élményeim 

magánemberként és színészként egyaránt.

Remélem, ez még sokáig így is lesz!
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Jakabházy László
jégkorongozó, edz� (Budapest, 1938. november 14.)

A közelmúltban egy ön-

életrajzot még úgy kezd-

tünk el írni, hogy „alul-

írott, Jakabházy Lász-

ló születtem ekkor és 

ekkor, szüleim ezek és 

ezek voltak, iskoláimat 

itt és itt végeztem…”

Az új kor hajnalán ez 

a forma megváltozott, 

és átvette az adatok ös-

szegezését a „személyes 

információk” lakonikus 

rövidséggel, majd a „ta-

nulmányok” felsorolása 

vette át a vezet� szerepet, és egymás 

után következtek a „kinevezések”, a 

„vezet�i beosztások”, a mi munka-

körünkben az „edz�i munkakörök”, az 

„oktatói tevékenység” következtek.

Szakítok a múlt hagyományaival, 

és a Napút számára úgy foglalom ös-

sze magántörténetemet, hogy szemé-

lyes élménybeszámolónak, vallomás-

nak érezhesse a kedves olvasó.

A  családokban az édesapáknak 

legtöbb esetben a gyermekek élet-

útjának kialakításában dönt� szerepe 

van. A gyermek mintát vesz, szeretne 

hasonlítani a szül�khöz, ami az esetek 

többségében rendkívül rokonszenves.

Esetemben a példa, édesapám 

élete irigylésre méltó volt. A  mérce 

igen magas volt, de éreztem, hogy 

a lécet nem fogom leverni. Dr. Ja-

kabházy István székely f�nemesi csa-

ládból származott. A  szentábrahámi 

Jakabházy család leszármazottja, aki 

családfáját Károly Róbert koráig vezeti 

vissza. Szájsebész lett, a Stomatoló-

giai Klinika vezet�jeként, az Egyetemi 

Kör elnöke volt, dr. Lumnitzer Sán-

dorral agyaggalamblöv� világbajnok. 

Édesanyának mint uni-

tárius vallási vezet�, re-

verzálist adott, miszerint 

minden gyermeke kato-

likus vallású lehet. Hív� 

emberként életemet a 

hit, a vallásos felfogás 

meghatározta, amiért 

édesanyámnak tartozom 

személyes hálával.

Életemet végigkísér-

te édesapám tanácsa: 

„Fiam, azt tedd életed-

ben, amit szeretsz, ta-

nulj annyit, hogy azt te-

hesd, amiben kedvedet leled, és arra 

törekedj, hogy amit vállaltál, abban 

legyél els� – lehet�leg. Tegyél meg 

ezért mindent, teljesítményed mér-

céjét tedd a lehet� legmagasabbra, 

töretlen akarater�vel!”

A  pszichológia azt tanítja, hogy 

mindenben tehetségtelen ember nem 

létezik, csak mindenkinek meg kelle-

ne találnia a saját tehetségvonalát. Ez 

igazán nem könny� feladat.

Esetemben születésem pillanatá-

ban megfert�z�dtem a sport szere-

tetével, s ez már meg is határozta 

életutamat.

Vezérelveim, keywordöm, kulcs-

szavaim: magas szint� teljesítmény 

elérése, amiben dönt� szerepe van 

kedvenc szavamnak, az akarater�nek.

Tanulmányok terén eljutni a lehe-

t� legmagasabbra.

Sport terén megmászni a Mount 

Everestet kett�s célt kit�zve magam 

elé, sportolóként kijutni az olimpiára, 

részt venni a sport legnagyobb ünne-

pén, az olimpiai játékokon.

Edz�ként elérni a hazánk adta lehe-

t�ségek között sok ezer kisgyermeket 
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megtanítani a sport szeretetére, ma-

gyar bajnokcsapatot nevelni, szere-

tett klubomnak, a Ferencvárosi Tor-

na Clubnak dics�séget szerezni és a 

nemzeti válogatott mestereként világ-

bajnokságokra, Európa-bajnokságok-

ra felkészített csapatot vezetni.

Oktatói tevékenységemben elérni, 

hogy egyetemi szinten oktathassam 

a sport nagyszer�ségét, az aktív élet 

mindenhatóságát, az életen át tartó 

mozgás szeretetét, a korszer� táplál-

kozás szükségességét, a lelki egész-

ség, a mentálhigiéné rendkívüli fon-

tosságát.

Gyönyör� feladatnak tekintettem, 

hogy tudományunkat, a rekreációt, a 

tökéletes közérzet programját, a tes-

ti-lelki harmónia megteremtését zász-

lónkra t�zhessem, és a szó igaz értel-

mében népm�vel�vé válhassak.

A  tudomány terén elérni, hogy a 

prevenció-rekreáció-regeneráció-re-

habilitáció terén hazánk felzárkózzon 

a jóléti országokhoz, hogy a primer 

prevenció végleges gy�zelmet aras-

son a kuratív medicinán, vagyis a 

megel�zés legyen fölényben a gyógyí-

tással szemben.

Az életben mindenkinek kell egy 

olyan dolgot csinálni, amiben � az el-

s�. Én három ilyen dolgot t�ztem ki 

magam elé.

Tanulmányaimban érjem el a le-

het� legmagasabb szintet. Íme az 

életutam: érettségi után a Testneve-

lési Egyetem tanár szaka, ELTE Böl-

csésztudományi Egyetem pszicholó-

gia szaka, Károly Egyetem (Prága) 

jégkorong-mesteredz� szak.

A TF-diploma a testnevel�i pályá-

mat alapozta meg, a pszichológiai 

diploma az élsport és a versenysport 

pszichés felkészítéséhez kellett, a prá-

gai végzettség pedig az edz�i karrie-

remben, mivel ez volt nemzetközileg 

a világszint.

Ezt követ�en 1971-ben doktorál-

tam jégkorongból.
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Féner Tamás
fotóm�vész (Budapest, 1938. november 17.)

(A mama helye.) Ili, kész vagyok!, szólt 

fel helyér�l, a földszintr�l apám a n�i 

karzatra. Anyám összeszedel�dzködött, 

miriam, fejkend�. Minden imakönyv 

miriam. Apám tudta a vallást, anyám 

gyakorolta. A  péntek esti gyertyazün-

dolás békésen kezd�dött. Ahogy illik. 

Aztán veszekedésbe fordult a koszt-

pénz felett, ahogy szokott. Apám orto-

dox házban n�tt fel, anyám neológban. 

Glatt kóser ház volt a miénk, amíg élt 

anyám. Ez is sakterhez küldi a halat – mondta a nagyon zsidó asszonyokra. 

Azért volt jó is abban a zsidó életben. A  dupla iskolaszünet. Pészachkor tíz-

órai: alma és macesz. Vagy kemény tojás. Esetleg kremzli. Cukorral. A Klau-

zál téri hússzék embere anyám elé csapott egy barna papírcsomagot, és árat 

mondott. Otthon derült ki, mi van a barna papírban. Többnyire marhalapocka, 

borjúszegy vagy bríz. A bríz nagyon jó volt hagymával sütve. Meg télen jó volt 

az inasz. Libaháj sóval, paprikával, fokhagymával, a vécéablakban fagyasztva. 

Ott volt a leghidegebb. Meg a dampfknédli vaníliás cukorral, forró libazsírral. 

A pészachi edény nem volt gond. Vittünk újat a boltból. Ünnep után visszake-

rült. Egyébként, ha anyám a kosztpénzhez – heti kétszáz – még hat új tányért 

kért, mert otthon elfogyott, apám, mint 

egy kecskebak rohant a boltban a falnak, 

hogy csak úgy csattant. A pénzt is, az árut 

is, a pénzt is, az árut is!, ordította. Elein-

te a Dohányba jártunk az ünnepekkor. 

Máskor nemigen. Jom kippúrkor délben 

anyám hazaküldött enni. Nagyanyám egy 

lábassal püfölt. Szegény Ili éhezik, te 

meg itt zabálsz! Azután következ� �s-

szel a Vasvári. Hogy ne lássák az embert. 

Azután az els� ünnepen a Frank meg 

a többi, az egész vasedény-vezet�ség 

ott ült a templomban. Hogy ne lássák. 

Azután halálukig együtt ultiztak, kis ala-

pon. A Kohlmann rabbi elnézte, hogy bar 

micvókor latin bet�s puskát vittem. Mert 

megsz�nt a zsidó iskola. A  Wesselényi. 

Ahonnan mi, gyerekek takarítottuk ki a 

gettókórház utolsó nyomait. A  252-es 

Kiss József zsidó cserkészcsapat. A Bilek 

csapatparancsnok. A Piloti bá. Aranypajzs 

horda. Én vagyok a Balu.
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(A  temet�.) A Dob és a Rumbach sarkán sapkaüzem volt. Abban a gettórend-

�rség. Karszalag, fekete svájcisapka, gumibot. Na, rend�rség. Mit nem vállal egy 

tányér levesért az ember. Az üzem galériáján – ott aludtak, akik tudtak – sok láda 

sapkajelvény. Leventejelvény és katonasapka-rózsa, vöröskeresztes jelvény és di-

ákjelvény. Ha én egyszer olyat viselhetnék. Jó volt ott játszani. Azt hiszem, a gettó 

minden percére emlékszem. F�leg a halottakra, sok, rengeteg halottra. Nagyon 

hideg volt. A halottnénik és a halottbácsik. Fagyott arccal bámulnak felfele. Az is, 

aki két gerenda közé szorult a gettónapok alatt lebombázott ház egyik emeletén. 

Még élt egy darabig, amikor kiomlott alóla az épület. Még kiabált egy darabig, 

mesélték a fi úk. Azután kívülr�l lel�tték. Halottak a Klauzál téren, a csarnokban. 

A Dob utca sarkán egy üzletben. Ahogy Jevgenyij Haldej fényképén. Yo lo vi. Így 

láttam. Goya. Teljesen véletlenül találkoztam a papával a Klauzál téren. Ott lakott. 

Télacholt a munkaszolgálatból, és maga ment be a gettóba. Az átvert keretlegény 

bácsi napokig lakott nálunk, az el�szobában. Várta a papát. De az nem jött. Egész 

nap az utcán. Sorbaállás vízért. Sorbaállás a leveselosztónál. Sorbaállás a lépcs�-

házban a leves és a celofános szójakolbász szétmérésénél. Halottak és az ázott 

malter szaga. Kocsikon, szánkókon tátott szájú néniket húztak a zsinagóga felé. 

Bár ott laktunk, nem nézhettük meg, mert közel volt a gettókapu. Éjjel, minden 

éjjel felöltözve a pincében aludtunk. Csak a lépcs�nél volt egy gyertya. Sötét. 

A pincében a papazsidórend�r a család helyét a falra festett fehér négyszög alatt 

jelölte ki. Mindenkinek � jelölte ki. Bombatalálatnál azt 

a négyszöget kellett az ott lev� szerszámokkal áttörni a 

szomszéd pincéig. Tuti megoldás. Aztán jött az Illés Béla 

íróbácsi és szovjet f�hadnagy. Egy tankkal áttörte a get-

tópalánkot a Kertész utcában, elrobogott a Fészekig és 

rendelt egy jó er�s feketét, felírásra. � mesélte.
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Nádler István
fest� (Visegrád, 1938. november 29.)

Hommage 
à vertical III.


