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Gali máté

nóGrÁDsÁPróL a tUDoMÁny ParnassZUsÁra

GRENÁCS LÁSZLó ATOMFIZIKuS éLETE éS MuNKÁSSÁGA (1933–2017) 

A Cserhát lankái közt megbúvó, 2015-ből származó adatok szerint1 811 lelket szám-
láló Nógrádsáp község 1928-ban két falu, Alsó- és Felsősáp összevonásából jött lét-
re .2 A település környéke már a honfoglalás idején lakott volt, amit a helység fölé 
magasodó Tatárka-dombon 1981 és 1983 között a régészek által feltárt sírok is bizo-
nyítanak. Ezekben a szakemberek magas rangú, tehetős elöljáró földi maradványain 
kívül3 gazdájával eltemetett lovat, vascsatot, aranyozott ezüst övvereteket, épségben 
megőrzött bőrövdarabot, továbbá nyílhegyet és tegezvasalás-töredéket is találtak.4  
A leleteket napjainkban a Magyar Nemzeti Múzeum és a szécsényi Kubinyi Ferenc 
Múzeum őrzi.

A falu (pontosabban a régi Alsósáp, hiszen Felsősáp először csak az 1715. évi or -
szágos összeírásban került feltüntetésre) első írásos említése 1219-ig nyúlik vissza, 
amikor is „Sáp villa” néven szerepelt az igen fontos jogtörténeti értékkel bíró Váradi 
Regestrumban, azaz a nagyváradi káptalani jegyzőkönyvekben.5 A XIV. században 
– noha világi személyek is kaptak benne adományt – a váci püspökség birtoka volt, 
s akkoriban emelték a – már régóta kedvelt turistalátványosságnak számító6 – góti-
kus templomát. (1967 és 1969 között az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség 
munkatársai restaurálták az épületet,7 melynek során előkerültek az eredeti, évszáza-

1 Magyarország közigazgatási helységnévkönyve 2015. január 1. szerk . WaFFenscHmidt Jánosné . 
Budapest, központi statisztikai Hivatal, 2015 . 66 .

2 pálHázy László–szomszéd andrás: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 17. Nóg
rád megye. Budapest, központi statisztikai Hivatal, 2000 . 125–126 .

3 antal elemér–annus Jánosné: A nógrádsápi honfoglaláskori leletek röntgen vizsgálata. In: Múze
umi kutatások Csongrád megyében 1984. szerk . juHász Antal. Szeged, Csongrád Megyei Múzeu-
mok igazgatósága, 1984 . 27–30 .

4 tárnoKi Judit: régészeti kutatások nógrád megyében (1979–1981) . in: Nógrád Megyei Múzeumok 
Évkönyve 1982. szerk . domonKos Lajos et al. Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgató-
sága, 1982 . 384 .

5 csánKi Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. i . kötet . Budapest, Mta, 
1890 . 106 .

6 lux Géza: Cserháti műemlékek. Turisták Lapja, 1937/12 . 422–423 .
7 amBrusné KozáK éva: Nógrádsáp r. k. templom feltárása. Műemlékvédelem, 1969/4 . 220–223 .
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dos freskói is, amik a Golgotát, a „köpenyes” Madonnát, Jézus Krisztus megkeresz-
telkedését, valamint szent apollónia megkínzatását ábrázolják .8)

A török hódoltság idején a falu a budai szandzsák keretén belül a váci náhijéhez9 
tartozott, és 1562–63-as adatok szerint 1 515 akcse adót fizetett.10 a község, akárcsak 
Nógrád vármegye, a három részre szakadt ország korában folytonosan végvidék, 
ütközőzóna volt, s ez gazdasági, illetve demográfiai szempontból is igencsak megvi-
selte a vidéket. Az állandó háborúskodás következtében elpusztult vagy elköltözött 
lakosság helyére a XVII. század végén és a XVIII. század elején szlovák telepesek 
érkeztek a történelmi magyar állam északi területeiről11 (Alsó- és Felsősáp lakói 
között pedig még a XX. század elején is számottevő volt a szlovák származásúak 
aránya) .12 Az 1715. évi országos összeírás szomorú képet festett a hosszú és véres 
konfliktusok nyomán erősen megfogyatkozott népesség állapotáról: Alsósápon nyolc, 
míg Felsősápon mindössze öt jobbágycsalád szerepelt csak a regiszterben.13

A török kiűzését, valamint a Rákóczi-szabadságharc leverését követően beköszön-
tött békés időszak jótékonyan hatott a két település fejlődésére. Ezt jelzi, hogy a II. 
József uralkodása alatt, 1784 és 1787 között végrehajtott első magyarországi nép-
számlálás során Alsósápon már 345, Felsősápon pedig 348 lakos került összeírás-
ra .14 Mocsáry Antal, Nógrád vármegye nagy műveltségű táblabírója a vármegyéről 
1820-ban közzétett első statisztikai összefoglalójában Alsósápon 429, míg Felsősá-
pon 398 lakosról tett említést. Előbbi helység a váci püspökség, utóbbi pedig a régi 
nógrádi nemesi família, a Baloghy család15 birtokát képezte . Mocsáry antal a két 
község esetében feljegyezte azt is, hogy határaik sokkal inkább búzatermesztésre, 
semmint szőlőművelésre alkalmasak.16 Tizenhét évvel később Fényes Elek, a magyar 

8 rády Ferenc: A nógrádsápi r. k. templom középkori falfestményeinek helyreállítása. Műemlék-
védelem, 1968/4 . 216–220 .

9 A magyar járásnak megfelelő adózási és közigazgatási terület, a szandzsák része.
10 Magyarországi török kincstári defterek. i . kötet . szerk . Kammerer Ernő. Budapest, Athenaeum, 

1886 . 157 .
11 zólyomi József: Nógrád megyei szlovákok. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1983. szerk . 

domonKos Lajos et al. Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1983. 165–167.
12 Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. szerk . BorovszKy samu . Budapest, or -

szágos Monografia Társaság, 1911. 13–41.
13 A török után. Az 1715. évi országos összeírás adatai a mai Nógrád megye községeiről. szerk . 

scHneider Miklós . salgótarján, nógrád Megyei Levéltár–Magyar történelmi társulat nógrád 
megyei csoportja, 1973 . 34–35 .

14 Az első magyarországi népszámlálás (1784–1787). szerk . danyl Dezső–dávid Zoltán . Budapest, 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára–Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya, 1960. 94.

15 naGy iván: Magyarország családai. Czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. i . kötet . Pest, Frie -
beisz istván, 1857 . 148–153 .

16 mocsáry antal: Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai Esmertetése .  
i . kötet . Pest, Petrózai trattner Mátyás, 1820 . 321–333 .
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leíró statisztika kiemelkedő alakja mindkét falut döntően szlovák („tót”) nemzetisé-
gűként azonosította, s Alsósápon 469, Felsősápon pedig 451 lakost tüntetett fel.17 az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc során Alsósápról három, míg Felsősápról 
négy embert soroztak be a honvédségbe .18

A XIX. század derekán a Baloghy család fiágon történő kihalása okán felsősápi 
birtokaik a velük rokonságban álló Hanzély família kezébe kerültek. A századfordu-
lón utóbbiak földjeit és kúriáját Pásztor Illés földtulajdonos vásárolta meg, aki a falu-
ban mintagazdaságot hozott létre. Ő 1918-ig vezette az uradalmat, amikor is Forster 
Elek (1859–1932), későbbi parlamenti képviselő, a Magyar Gazdaszövetség alelnöke 
megvette tőle azt. Forster Elek halála után a mintagazdaság irányítása a fiára, dr. 
Forster György (1891–1944) országgyűlési képviselőre, egyben jogász-gazdálkodóra 
hárult. A XX. század első harmadában Felsősápon állt úrilakja a függetlenségi néze-
teket képviselő ismert újságírónak, Mende Bódognak (1848–1927) is.19 a publicista 
elhunytával kúriája Praznovszky Iván (1883–1971) tulajdonába került, aki 1920-ban 
a magyar békedelegáció főtitkára volt, 1922-ben pedig párizsi követ.20

A XX. században a Forster családon, Mende Bódogon és Praznovszky Ivánon túl 
viszont egy olyan jeles személyiség is élt a községben, aki az előbbiektől eltérően 
helyben született. E tanulmány róla, Grenács Lászlóról szól, aki 1933. november 
16-án paraszti famíliában látta meg a napvilágot. A családi emlékezet számon tartja, 
hogy a szintén László névre keresztelt nagyapja – az Alsó- és Felsősápról besorozott 
45 katona21 egyikeként – harcolt az első világháborúban, és 1916 nyarán, a keleti 
fronton,22 az isaków környékén megvívott kegyetlen csatában23 halt hősi halált.

17 Fényes elek: Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai 
és geographiai tekintetben. ii . kötet . Pest, trattner károly, 1837 . 242–244 .

18 „Süvegemen nemzetiszín rózsa…” (’48–49-es nógrádi nemzetőrök, honvédek, gerillák) összeáll . 
szomszéd andrás . salgótarján, nógrád Megyei Levéltár, 1999 . 225

19 véGH József: Nógrádsáp. Horpács, Mikszáth, 1997 . 21–25 .
20 A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével. Praznovszky Iván emlékezései. szerk . 

zeidler Miklós . Budapest, olvasósarok, 2012 . 97 .
21 KazareczKi noémi–szepessyné judiK Dorottya: Nógrádiak a Nagy Háborúban. Dokumentumok az 

I. világháború Nógrád megyei történetéből. salgótarján, Magyar nemzeti Levéltár nógrád Megyei 
Levéltára, 2018 . 39–40 .

22 Grenács László (1888–1916) eger város háziezredének, a császári és királyi 60 . gyalogezrednek 
(melynek hadkiegészítéséhez tartozott Heves vármegye egésze mellett Borsod vármegye egri 
sorozó járása – lényegében a mezőkövesdi járás –, továbbá Nógrád vármegye nógrádi és sziráki 
sorozó járása) 1. századában szolgált tartalékos szakaszvezetőként. 1916 júliusának első napjaiban 
a ma nyugat-Ukrajnában található isakiv (korabeli nevén isaków) városa mellett vívott csatában 
esett el . Halotti nyilvántartását ld . österreichisches staatsarchiv – kriegsarchiv, kriegsverluste, 
totenkartei des Weltkrieges, karton 428 .

23 az isakowi csata . Hevesvármegye, 1932/10–11 . 13–14 .
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Az ifjú Grenács László az elemi iskolai tanulmányait Nógrádsápon végezte. 1949 
és 1952 között a balassagyarmati Magyar Állami Balassi Bálint Gimnáziumba járt, 
ahonnan kitűnő érettségijét követően nappali tagozaton nyert felvételt az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem fizika szakára. Egyetemi leckekönyve alapján – amiben 
többnyire jeles és jó érdemjegyek szerepeltek – éles eszű hallgatónak számított, aki 
utolsó éves egyetemistaként a szakdolgozatát írta, amikor 1956. október 23-án, a fő -
város utcáin kitört a forradalom és szabadságharc. A felkelés alapvető célkitűzései-
vel egyetértve egy főképpen diáktársaiból álló csoport tagja lett, amely különböző 
közintézményeknél vállalt fegyveres őrséget, továbbá a forradalmat pártoló röpcédu-
lákat terjesztett. Röviddel a szabadságharc leverését követően a Zrínyi Ilona Leány-
kollégiumban többedmagával részt vett egy összejövetelen, ahol arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy „sem a kormánynak [Kádár János első kormányának – G. M.], 
sem a pártnak nincs talaja”. Nem sokkal ezután bevonták az Október Huszonharma
dika nevű illegális lap24 elkészítésébe és terjesztésébe,25 aminek sokszorosításához  
a vizsgálati anyagok szerint hallgatótársa, egyben idősebbik fiának későbbi kereszt-
apja, Lipnik Péter (1931–2013) szerzett stencilgépet az egyetem természettudomá-
nyi Karának épületéből.26

Mivel a harcok miatt az egyetemen szünetelt a tanítás, ezért idővel Grenács László 
hazatért szülőfalujába, ahol bár a visszaemlékezések szerint örültek az október 23-i 
eseményeknek,27 komolyabb forradalmi megmozdulásra – a kommunista jelképek 
eltávolításán, a marxista szemléletű könyvek elégetésén, illetőleg az iskolában az 
egyházi tanrend visszaállításán túl – nem került sor.28 1957 elején értesült arról, hogy 
a megtorlás részeként egy korábbi társát már letartóztatták és börtönbüntetésre 
  ítélték, Lipnik Péter pedig elhagyta az országot, így ő maga is az emigráció mellett 
döntött .

24 A tanúvallomásokra hivatkozó nyomozói jelentések szerint az Október Huszonharmadika című 
illegális lap első kiadása 1956. november 19-én jelent meg, és a december 10-re datált nyolcadik 
száma volt minden bizonnyal az utolsó. A vegyes tartalmú és színvonalú újság szerkesztősége az 
Alkotmány utca 19. szám alatt működött. A kiadvány irányvonalát a december 5-i letartóztatásáig 
Gimes Miklós (1917–1958) újságíró, a Nagy Imre-per harmadrendű vádlottja és vértanúja szabta 
meg, míg a tényleges szerkesztési munkát az 1956 végén Franciaországba emigráló kende Péter 
(1927–) szociológus végezte . (révész sándor: a borotva éle . Beszélő, 1998/11 . 36–62 .)

25 Szedlmayer László vallomása az Ádám György és társai ellen indított bűnügy tárgyalásán. Állam-
biztonsági szolgálatok történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBtL), V–150 .010/4 . 28–29 .

26 Vizsgálati dosszié Ádám György és társai ügyében. ÁBTL, V–150.010/2. 7–8.
27 peKár istván: Nem akartunk híresek lenni. Nógrád megye forradalma 1956. Balassagyarmat, audi-

ovizuális szociális szövetkezet, 2017 . 114–118 .
28 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. szerk . á. varGa László . salgótarján, nóg-

rád Megyei Levéltár, 1996 . 230–231 .
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Jugoszlávián és Nyugat-Németországon keresztül érkezett meg Belgiumba, ahol  
a Leuveni Katolikus Egyetemre nyert felvételt. Az intézményben már korábban is 
számos magyar diák tanult, mint például az „euró atyjának” tartott Lámfalussy Sán-
dor (1929–2015) közgazdász-bankár, vagy éppen Rezsőházy Rudolf (1929–2019) 
társadalomtudós .29 Menekült magyar fiatalok 1949-ben alapították a városban a Mind-
 szenty Diákotthont, amiből 1956-ban jött létre a napjainkban is működő Collegium 
Hungaricum. utóbbi megteremtésében az a Muzslay István (1923–2007) nevű jezsu-
ita szerzetespap vállalt oroszlánrészt, aki 1957-ben Grenács László beilleszkedését 
is segítette .30

Grenács László 1958-ban Leuvenben adta be a Spectroscopie des rayons gamma 
émis par les radioisotopes de l’In et par Ho165 (Indium és holmium 165-ös radioaktív 
izotópjai által kibocsátott gamma-sugarak spektroszkópiája) címet viselő szakdol-
gozatát, majd 1964-ben az Étude des états excités 2+ de noyaux pairs–paris peuplés 
par des transitions Beta (Béta-átmenetek által populált 2+ páros–páros magok 
gerjesztett állapotainak tanulmánya) című doktori értekezését.31 az egyetemen is -
merkedett meg az orvosnak tanuló agnès ermel-lel (1931–1993), akit 1963-ban vett 
feleségül, és két gyermekük született: Mathias/Mátyás 1964-ben, valamint André/
andrás 1971-ben .

A fiatal fizikus a Leuveni Katolikus Egyetem Fizika Tanszékén helyezkedett el, és 
a következő évtizedekben ott fejtette ki azt az alkotómunkát, amivel a szakmájában 
nemzetközi elismertségre tett szert . tudományos tekintélyét az alacsony energiás 
magspektroszkópiai kutatásaival alapozta meg . eredeti eljárást kidolgozva a mun  ka-
 társaival közvetlenül megmérte a negatív müonhoz32 csatolt antineutríno33 helici tá -
sát .34 E fontos eredményt a sokak által idejétmúltnak tartott 4 megavoltos Van de Graaff-
gyorsítóra alapozva érte el, s ahogyan egy 2012-ben neki címzett levelében Pálinkás 
József fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke írta: „[…] újabb 
követendő példát adva ezzel arra, hogy a felfedező kutatásban nem elsősorban pénz, 
hanem az eredeti gondolat megléte a legfontosabb.”35 Később kidolgozta a szakmai 

29 A neves társadalomtudós érdekfeszítő önéletírását ld. rezSőházy Rudolf: Testis historicum. Ada -
lékok egy kor megértéséhez 1944–2015. Budapest, Veritas történetkutató intézet–Magyar 
napló, 2017 .

30 muzslay istván sJ .: Magyar diákok a Leuveni Katolikus Egyetemen (1532–2000). Budapest, Már-
ton Áron, 2000 . 18–43 .

31 a szakdolgozat és a doktori disszertáció adatait a Leuveni katolikus egyetem bocsátotta rendelke-
zésünkre.

32 elemi részecske, nagyjából kétszázszor nehezebb, mint az elektron .
33 elektromosan semleges elemi részecske .
34 Az elemi részecskék spinjének a mozgás irányára eső vetülete.
35 Pálinkás József 2012. augusztus 22-én Grenács Lászlónak címzett levele a Grenács család tulajdona.
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példaképe, Telegdi Bálint (1922–2006) által „alignment switch”-nek nevezett mód-
szert, mellyel igazolni lehetett a Murray Gell-Mann (1929–2019) nobel-díjas ameri-
kai fizikus által jósolt gyenge mágnesesség létét, kimondva, hogy ún. másodosztályú 
áramok nincsenek. E tapasztalataira alapozva fejlesztette ki aztán azt a technikát, 
aminek segítségével polarizált radioaktív atommagokat lehetett kristályokba im -
plantálni .36

Szakmai munkássága elismeréseként Grenács László az 1989-es esztendő elején  
a svéd királyi tudományos akadémia képviseletében levelet kapott Bengt nagel 
(1927–2016) svéd fizikustól, melyben arról tájékoztatták őt, hogy nevezve lett az 
1989. évi fizikai Nobel-díjra.37 A nagyon rangos kitüntetést végül nem kapta meg, 
1990-ben azonban kiérdemelte a Belga tudományos akadémia Díját, 1999-ben pe -
dig II. Albert belga király (1934–) a Grand Officer de l’Ordre de la Couronne címet 
adományozta neki .38 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává vá -
lasztották .39

Mivel Grenács László 2017. október 16-án Brüsszelben elhunyt, s élete utolsó éve-
iben az agyvérzései miatt a beszédkészsége erőteljesen leromlott, ezért az alábbiak-
ban olvasható életútinterjút Mathias/Mátyás fiával készítettük. Ő napjainkban a fran-
ciaországi Mantes-la-Ville-ben él, és a szomszédos Mantes-la-Jolie városának Lycée 
Jean Rostand elnevezésű gimnáziumában tanít fizikát. A beszélgetések Nógrádsá-
pon zajlottak, 2018. július 7-én és 2019. augusztus 4-én.

Közös szellemi időutazásunkat kezdjük talán a kályhánál. Mesélne édesapja fiatal
kori emlékeiről? Kik voltak a felmenői, hogyan telt a gyermekkora, milyen volt az 
élete a régi Nógrádsápon?

Apám családja feltehetően egy elmagyarosodott szlovák, vagy ahogyan arra-
felé mondják, „tót” família volt. Magyarországi nagyszüleim – Füle Anna (1913–
1998) és Grenács László (1912–1998) – egyszerű, szerény parasztemberek voltak. 
Nagyapám kupeckedéssel is foglalkozott, mert – erősen ellentétben apámmal – volt 
üzleti érzéke. Apám váltig állította, hogy neki már a csecsemőkorából is voltak emlé-
kei, méghozzá 1934 vagy 1935 nyaráról, amikor az édesanyja hátizsákban cipelve 
vitte magával mezőgazdasági munkák idején a földekre, ahol egy szilvafa alatt he -
lyezte el őt, hogy annak árnyékában pihenhessen. Apám egyébként a többi korabeli 
falusi paraszt  gyerek szokványos életét élte Nógrádsápon. Segített a szüleinek szán-
tani-vetni, szántani lóval is megtanult . Mindig emlegette, hogy az öccsével, Gre -

36 Magyar Tudomány, 2006/12 . Melléklet – Akadémiai tagajánlások 2006. 115 . 
37 Bengt nagel 1989 . január 30-án Grenács Lászlónak címzett levele a Grenács család tulajdona .
38 Akadémiai Almanach 2009. szerk . BertóK krisztina . Budapest, Mta, 2009 . 216 .
39 Gimes Júlia: Beszámoló az MTA 2007. évi rendes közgyűléséről. Magyar Tudomány, 2007/6 . 819 .
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nács Józseffel (1937–2010) volt egy kutyájuk, aki a Skrobi névre hallgatott. Félig vak 
volt és sánta, ám igen okos, s emiatt nagyon szerették, sokat is játszottak vele . Mér-
hetetlenül szomorúak voltak, amikor egy ismeretlen végzett azzal az ebbel. Apám 
hiú fiatalember volt, vasárnaponként gyakran nyaggatta azzal az anyját, hogy legyen 
vasalt tiszta fehér ingje, illetve ki legyen lakkozva a cipője. Hiszen ifjúkorában igen-
csak szeretett szépen öltözni, hogy imponáljon vele a helybéli lányoknak .

Édesapja gyermekfejjel élte át a második világháborút. Miként számolt be 
Önnek az akkori eseményekről?

elmondása szerint az amerikaiak bombázásai nógrádsápot nem érintették . Ám  
a fő  város felé tartó Liberator nehézbombázók hangja az emlékezetébe vésődött, 
akárcsak a repülők által maguk után húzott kondenzcsíkok. Apám gyermekként örült 
annak, hogy amikor 1944 telén a községet megszállta a Vörös Hadsereg,40 akkor 
szünetelt a tanítás az iskolában. A házukba egy altiszt volt elszállásolva négy-öt köz-
katonával, akik tetszettek az akkor tizenegy éves fiúnak, hiszen idegenből érkeztek, 
fegyvereik voltak, s mire távoztak, még néhány alapvető szót is megtanult tőlük oroszul.

Grenács László a világégést követően került gimnáziumba és egyetemre, mindezt  
– a szó jó értelmében vett – szalmaszagú parasztgyerekként.

Apám az elemi iskolát Nógrádsápon végezte, ahol a tanítója hamar felfigyelt  
a tehetségére. Ő kezdte biztatni a szülőket arra, hogy küldjék el éles eszű fiukat Ba -
lassagyarmatra, a Balassi Bálint Gimnáziumba. Apám ott is kifejezetten jól tanult, 
1952-ben kitűnő eredménnyel tett érettségi vizsgát. Ezután került a budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem fizika szakára, ahol többnyire jeles és jó érdemjegye-
ket szerzett. Iskoláztatása terheit elsősorban a szülők vállalták magukra, de apám 
állami ösztöndíjat is kapott, mint nehéz sorsú, ámde tehetséges diák.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyetemistaként érte a fővárosban ta -
nuló Grenács Lászlót. Mit lehet tudni az édesapja 1956-os szerepvállalásáról?

1956 októberében apám utolsó éves egyetemista volt, és a kozmikus sugárzás 
témájában írta a szakdolgozatát keszthelyi Lajosné (1927–2011) témavezetése mel-
lett. A forradalom kitörése után, a felkelés alapvető célkitűzéseivel egyetértve, az 
egyetemista barátaival részt vállalt olyan röpcédulák előállításában és sokszorosítá-
sában, melyeken a szovjet csapatok távozását követelték az országból . Mivel apám 
és társai a nyári szünetekben katonai kiképzésben részesültek, s emiatt képesek vol-
tak dobtáras géppisztolyt használni, így fegyveres őrséget is vállaltak több fonto-
sabb intézmény – példának okáért bankok vagy postafiókok – védelmében. édesapám 

40 Mihail Vasziljevics Volkov altábornagy (1895–1969) 9 . gárda-gépesített hadtestjének 46 . gárda 
harckocsidandárja az 1944. december 6-ról 7-re virradó éjjelen foglalta el Nógrádsápot. A hadmű-
veletekről bővebben ld. loza, Dimitrij Fjodorovics: A szovjet csapatok felszabadító harcai Nógrád 
megyében . 1944 december . Hadtörténelmi Közlemények, 1967/4 . 587–637 .
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egyéb  ként azon lázadó diákcsoport tagja volt, melyben a későbbi fizikus, Zsem-
 bery János is megfordult. Az ő 1956-os visszaemlékezéséből41 sokat meg lehet tudni 
az őket érintő akkori fejleményekről.

A forradalom és szabadságharc eltiprását követően berendezkedő kádári dikta
túra megtorlásai mennyiben érintették Grenács Lászlót?

édesapám 1956 novembere után nógrádsápon tartózkodott . ekkoriban egy ideig  
a tanítás is szünetelt az egyetemen. 1957 februárjában értesült arról, hogy egy korábbi 
társát már letartóztatták a forradalmi szerepvállalása miatt, statáriális eljárás nyo-
mán több évnyi börtönbüntetést kapott, az utóbb ugyancsak fizikussá lett barátja, 
Lipnik Péter pedig már el is hagyta az országot . Mindezek ismeretében rövid töpren-
gés után úgy döntött, hogy ő is távozik Magyarországról. S bár a kezéhez vér nem 
tapadt, mégsem kívánt börtönbe kerülni. Hiszen tisztában volt azzal, hogy úgy min-
den áldozat, amit a szülei kőkemény munkával és lemondással azért hoztak, hogy ki -
taníttassák, semmivé válna . Mindezek okán logikus volt számára, hogy mennie kell .

Mit lehet tudni a menekülésről?
A már fentebb említett Zsembery János részletesen beszámolt az interjújában ar -

ról, hogy apámmal ketten busszal utaztak Mohácsig, onnan pedig Lipnik Péter édes-
apja hajnalban egy rendkívül nehéz, ingoványos, mocsaras terepen vezette el őket  
a jugoszláv határig . apámat a humorérzéke még ezekben a pillanatokban sem hagyta 
cserben, mert megengedte magának azt a tréfás elszólást, hogy „János, menj előre, 
te tudsz úszni!” Nagyjából egyórányi gyaloglás után találkoztak emberekkel, akik 
útba igazították őket Topolya felé, ahol feladták magukat a jugoszláv rendőrség-
nek. A délszláv hatóságok ezt követően az eszéki menekülttáborba42 szállították 
őket, ahol július végéig tartózkodtak.

S miként került Eszékről Leuvenbe az édesapja?
édesapám a legszívesebben valamelyik angolszász országba, nagy-Britanniába, 

Kanadába, Ausztráliába vagy az Amerikai Egyesült Államokba ment volna. Ám 
amikorra ők elhagyták az országot, az amerikai és kanadai menekültkvóta jobbára 

41 csomor Józsefné: Egy jeles genfi fizikus a Jászságból. In: Jászsági Évkönyv 2011. szerk . Pethő 
László . Jászberény, Jászsági évkönyv alapítvány, 2011 . 81–90 .

42 A Jugoszláv Külügyi Államtitkárság 1957. április 6-án közzétett adatai szerint az 1956 októbere 
óta eltelt fél esztendő során 18 799 menekült érkezett a délszláv államba Magyarországról.  
A Jugoszláv Külügyminisztérium 1958 januárjában 19 851 személyről tett említést, közülük 
2092 volt egyetemista vagy főiskolás. A közel húszezer emberből 16 016 távozott külföldre, míg 
Magyarországra 2766 települt vissza. Az eszéki ideiglenes tábor összesen 1283 menekültet foga-
dott be . (hegedűS Attila: Magyar menekültek Jugoszláviában. In: Az 1956-os szabadságharc és 
utóélete. szerk . döBör andrás–Kiss Gábor Ferenc–zaKar Péter . szeged, Belvedere Meridionale, 
2007 . 95–103 .)
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már betelt,43 szemben a belgákkal, akik viszont hajlandóak voltak még üldözötteket 
befogadni.44 Így került végül Belgiumba. Aprócska anekdota egyébként, hogy a Be -
nelux-állam felé tartó vonatuk rövid időre megállt a müncheni Hauptbahnhofon, ahol 
apámék életükben először találkoztak Coca-Colával. ódzkodtak attól, hogy igyanak 
belőle, hiszen otthon azt hallották a propagandában, hogy az a kapitalisták itala, ami 
kábítószer, rosszabb esetben méreg lehet. Végül minden bátorságukat összeszedve 
megkóstolták, és – láss csodát – semmi bajuk nem lett tőle.

A Benelux-államban kik segítették a beilleszkedését?
Először is a Katolikus Karitász tagjai, akik segítettek az elszállásolásukban, majd 

pedig az elengedhetetlenül szükséges francia nyelv elsajátításában. A Leuveni Kato-
likus Egyetemre már franciául kellett felvételizniük, ahol kollégiumi szobát és to -
vábbi francia nyelvórákat Muzslay István jezsuita szerzetespap intézett nekik. Az 
1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően számos magyar diák tar-
tózkodott az egyetemen, magyar diákotthon is létezett az intézményben, melyek 
szintén megkönnyítették apám beilleszkedését . édesapám ezután már a szakdol  go -
zatát és a doktori értekezését is Leuvenben készítette el .

Tudtommal, a feleségével is az egyetemen ismerkedett meg.
igen, méghozzá egy egyetemi partin . orvosnak tanuló édesanyámat, agnès-t von-

zotta apám fessége, humorérzéke, valamint egzotikumnak találta, hogy idegen volt, 
hős magyar forradalmár! (nevet)

Ezek szerint Ön vegyes családban nőtt fel Belgiumban.
Pontosan . anyám – bár kisebb részben elzászi származása is van – száz százalékig 

belgának mondható. A család ezen ága polgári família. Anyai nagyapám közjegyző 
volt, akárcsak az ő apja, anyám pedig orvos, mint a két nagybátyám.

Belgiumban hol lakott a család?
Először Leuvenben éltük, a Rue de Savoie-on, majd a Sörfőzők utcájában, a Brou-

 wersstraatban. 1975 tavaszán költöztünk Brüsszelbe, ami mindössze 30 kilométerre 
fekszik Leuventől. A fővárosban az Avenue d’Auderghemen laktunk. Apám egyéb-
iránt Brüsszelben is hunyt el, az Avenue Winston Churchillen található öregek ott-
honában .

43 Az 1956-os magyar menekültek közül a legtöbben az angolszász országokban telepedtek le: az 
Amerikai Egyesült Államokban 35 026-an, Kanadában 24 525-en, Nagy-Britanniában 20 590-en, 
ausztráliában pedig 9423-an . a számadatokat közli KecsKés d. Gusztáv: egy humanitárius csoda 
anatómiája – az 1956-os menekültek nyugati befogadása. Külügyi Szemle, 2010/4 . 159 .

44 1958. januári adatok szerint a jugoszláv menekülttáborokból összesen 2376 fő távozott Belgiumba. 
(Kovács Attila: A magyar menekültkérdés kezelése Jugoszláviában, 1956–1957. Világtörténet, 
2016/3. 446.) ugyanez a szám 1959 nyarán az ausztriai menekülttáborok vonatkozásában 3 461 
volt . (murBer Ibolya: Az 1956-os magyar menekültek Ausztriában: menekültlét és integráció. Múl
tunk, 2016/3 . 146 .)
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Az édesapja beszélt otthon magyarul?
Szinte soha. Csak élete utolsó éveiben, amikor már túl volt több agyvérzésen, és 

majdnem elvesztette a beszédkészségét, jöttünk rá arra, hogy mindkettőnknek köny-
nyebb, ha magyarul kommunikálunk egymással . ez azért is érdekes, mert a hatvanas 
évek végétől ő és a fiai is gyakran megfordultak Magyarországon. ugyanakkor min-
den cikkét és előadástervezetét magyarul írta, majd azt fordította vissza franciára. 
elmondása szerint magyarul is álmodott . a sportban, minden nagyobb sportesemé-
nyen – a belgák mellett – a magyarokért szorított .

Mi lehetett ennek az oka?
Pontosan nem tudom, de úgy sejtem, hogy nem volt teljesen tisztában az identi-

tásával. Neki a magyar mellett ugyanis nagyon erős belga azonosságtudata is ki -
alakult .

Mondhatni akkor, hogy a flamandok és a vallonok között ő volt a belga?
igen, mondhatni . (nevet) Pedig nagyon rosszul beszélt flamandul.
Mindez szerepet játszhatott abban, hogy a rendszerváltoztatást követően nem köl

tözött haza?
Minden bizonnyal. Hiszen – a rokonlátogatásokon túl – nem szerepelt a tervei 

között a visszaköltözés Magyarországra. Még azt követően sem, hogy megözvegyült 
édesanyám halála után. Belgának érezte magát, nagyon büszke volt az 1966. június 
13-án megkapott belga állampolgárságára (az 1964-es születési anyakönyvi kivona-
tomban édesapám foglalkozásánál még az szerepelt, hogy „fizikus”, a nemzetiségé-
nél pedig „hazátlan”), belga volt a felesége, Belgiumban született a két fia. Nagyon 
tisztelte a királyt,45 amikor az uralkodó minden újévkor ünnepi beszédet mondott  
a tévében, apám felállt. De akkor is vigyázzban állt, ha a belga himnusz szólt.

Grenács László 1957 után mikor járt először Magyarországon?
emlékeim szerint 1968-ban .46 akkoriban én négy hónapig Magyarországon tar-

tózkodtam, mert a szüleim a munkájuk miatt nagyon elfoglaltak voltak, és addig  
a nóg  rádsápi nagyszüleim mellé kerültem elhelyezésre. Az 1963-as amnesztiatör-
vény okán apám már megtehette, hogy ő hozott el, illetve ő is jött értem, miután 
értesült a hírekből a Csehszlovákia elleni katonai beavatkozásról. A Magyar Néphad-

45 1957 és 2017 között, amikor Grenács László Belgiumban élt, az országnak három királya volt . 1951 
és 1993 között I. Baldvin (1930–1993) ült a trónon, akit 2013-ig II. Albert követett, napjainkban 
pedig I. Fülöp (1960–) áll a Benelux-állam élén. Mindhárman a Szász–Coburg–Gothai-dinasztia 
leszármazottai .

46 A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumához tartozó III/I-es Csoportfőnökség (amely a po -
litikai rendőrségnek a külső hírszerzéssel foglalkozó részlege volt) 5. osztályától (tudományos–
műszaki hírszerzés) származó feljegyzések szerint Grenács László először 1967. szeptember 12-én 
érkezett haza Magyarországra, ahol 30 napot töltött a felesége társaságában. A jelentést ld. ÁBTL, 
o–8–265/68 .
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sereg egyes alakulatai Nógrádsápon keresztül fejlődtek fel, máig emlékszem a falun 
átvonuló harckocsikra . apám ekkor jobbnak látta, ha a gyermeke épségben hazatér 
Belgiumba .

Édesapja Belgiumban a magyar politikai emigrációval tartott fenn kapcsolatot? 
1956-os megemlékezéseken vett részt esetleg?

Sokkal inkább a szakmai, semmint a politikai „emigrációval”47 tartott fenn kapcso-
 latokat . apám nagyjából-egészében apolitikus ember volt, politikáról ritkán beszélt, 
és politikai érzéke sem nagyon volt . Utóbbi a társas viszonyaiban akképpen nyil -
vánult meg, hogy nem tudott alkalmazkodni, szövetségeket kötni, rosszul mérte fel 
az erőviszonyokat stb. ’56-ról nem nagyon beszélt. Számára az valaminek a vége, de 
egyben a kezdete is volt. Inkább a munkájával volt elfoglalva. A ’70-es és ’80-as 
években sokat dolgozott azokon a kísérletein, melyekkel a szakmájában ismertté és 
elismertté vált .

Az államszocialista rendszerről, a keleti blokkról vagy a Szovjetunióról mi volt  
a vé  leménye?

Az mindig is nagyon bántotta őt, hogy az édesapját bekényszerítették a téeszbe, 
ami miatt a kis művelt birtoka, illetve az állateladásai, amivel foglalkozott, megszűn-
tek . azáltal pedig, hogy ezen ambíciói semmissé váltak, az addig magabíró paraszt-
ember többször is a pohár fenekére nézett. Módos gazda szeretett volna lenni, ám 
ebben a szövetkezetesítés meggátolta .

És a magyar történelemről, esetleg történelmünk egészéről volt valamiféle víziója 
Grenács Lászlónak?

Hogyne! Sokat beszélt történelemről! Szent Istvánt, Mátyás királyt – akiről a ne -
vem kaptam –, Mária teréziát vagy éppen széchenyi istvánt például nagyon tisz-
telte . De az általa csak „sikertelen forradalmároknak” nevezett Rákóczi Ferencet, 
Kossuth Lajost és Petőfi Sándort nem. Vesztesnek ítélte őket, és nem értette, hogy  
a magyarok miért tisztelik annyira azokat a veszteseket? A Bethleneket és a Rákó-
czikat pedig egyenesen árulónak tartotta azért, amiért a törökkel szövetkeztek . 
ugyanakkor kifejezetten nagyra becsülte Savoyai Jenőt! Az egy valaki volt a szemé-
ben! A felszabadító! Apám egyértelműen Habsburg-párti szimpátiával viseltetett, 

47 Az 1945-öt követő belgiumi magyar politikai emigráció rendkívül színes volt. A kellemes életfor-
májú, s a menekült magyarokkal általában véve barátságos országban példának okáért Andreánszky 
István (1911–1989) szociáldemokrata újságíró Fáklya, majd Szociális Élet címmel adott ki lapot, 
miközben keresztény–nemzeti alapon szervezte meg a Független Magyar Szocialista Mozgalmat. 
De Belgiumban jelent meg a ’70-es és ’80-as években az Út és Cél címet viselő hungarista lap is.  
A meglehetősen nehéz anyagi és elhelyezkedési viszonyok miatt értelmiségi munkakörbe csak 
kevés magyar került, akik kezdetben ezért inkább fizikai munkából éltek, úgymint Földes-Papp 
Károly (1911–1976) filozófus–teológus is. (BorBándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–
1985. Bern, európai Protestáns Magyar szabadegyetem, 1985 . 84–263 .)
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amit bizonyított az is, hogy minden alkalommal, amikor Bécsen keresztül Magyar-
országra jöttünk, megálltunk a császárvárosban, és tiszteletből felkerestük a Habs-
burgok kriptáját, ami a kapucinusok bécsi temploma alatt található .

Arról van-e tudomása, hogy az apját a magyar titkosszolgálatok megpróbálták-e 
be  szervezni?

Erről nem tudok semmit. Úgy vélem, hogy nem.48

1989 előtt Grenács Lászlónak voltak szakmai kapcsolatai magyarországi fiziku
sokkal? 

Persze! Dolgozott is együtt magyar tudósokkal, például Farkas Győzővel (1933–
2020) és Tompa Kálmánnal (1934–). Keszthelyi Lajossal (1927–), aki később a Ma -
gyar Tudományos Akadémia külső tagjának ajánlotta őt,49 baráti kapcsolatot ápolt . 
Baráti vi  szonyt tartott fenn a budapesti születésű, de élete nagy részében külhonban 
élő Telegdi Bálinttal is, aki a szakmai példaképének számított, amolyan „második 
apja” volt,50 szakmai szempontból. De persze azért néha a „fiú” is meg tudta lepni 
az „apát”.51 Mindezeken túl a Leuveni Egyetem fizikai intézetében több magyar szak-
ember is dolgozott, úgymint Lipnik Péter keresztapám, Szűcs István (1933–), vagy 
éppen Deutsch Gyula (1931–2011) .

Ezek az összeköttetései megmaradtak a rendszerváltoztatást követően is?
természetesen . azokkal a magyar tudósokkal, akikkel baráti-haveri viszonyt 

ápolt, mint a fentebb említett Farkas Győző vagy Tompa Kálmán, mindig szívélyes 
kapcsolatban maradt .

Édesapjának mi volt a célja a fizikában?
Egy meghatározó kísérlet véghezvitele, mely az ő nevéhez fűződik. Önöknél bizo-

nyára sokan hallottak báró Eötvös Loránd torziós ingás kísérletéről, az Eötvös-ingá-
ról, ami a báró talán legismertebb alkotása volt. A súlyos és tehetetlen testek ekvi-
valenciájáról, ami fontos alapot jelentett utóbb Albert Einstein számára is. Az egy 
fizikai kulcskérdésre választ adó kísérlet volt. Apám minden vágya az volt, amióta 

48 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető anyagok között nem találhatók 
olyan iratok, melyek megcáfolnák ezen állítást.

49 Keszthelyi Lajos mellett Csernai László Pál (1949–), Horváth Zalán (1943–2011) és Vincze Imre 
(1944–) fizikusok ajánlották Grenács Lászlót az MTA külső tagjának. A listát ld. Magyar Tudo
mány, 2006/12 . Melléklet – Akadémiai tagajánlások 2006. 115 .

50 A kettejük közötti szívélyes viszonyt jól szemlélteti, hogy Telegdi Bálint a Grenács család tulajdo-
nában álló küldeményeiben rendre a „Szeretett Laci öcsém”, vagy a „Kedves Laci öcsém” megszó-
lítással kezdte a nálánál tizenegy esztendővel fiatalabb Grenács Lászlóhoz írt leveleit.

51 Grenács László 2002 májusában előadást tartott az MTA Fizikai Tudományok Osztályának a nyolc-
vanéves Telegdi Bálintot köszöntő ünnepi tudományos ülésén. Felszólalásának szerkesztett válto-
zatát ld . Grenács László: A müon-neutrínó csavarodása. Egy közös kísérlet története személyes 
emlékekkel . Fizikai Szemle, 2002/1 . 23–28 .
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csak a fizikai tanulmányait elkezdte, hogy neki is legyen egy ilyen kulcskérdésre 
választ adó műve. Ez lett végül a másodosztályú áramokkal kapcsolatos kísérlete. 
Munkája nyomán széleskörű szakmai elismertségnek örvendett. Felix Bloch-tól 
(1905–1983) levelet is kapott, amiben a neves svájci–amerikai fizikus kifejtette, 
mennyire tiszteli az általa elért eredményeket .52 1989 januárjában pedig apámnak 
hivatalos értesítése érkezett a svéd királyi tudományos akadémiától, melyben  
a tudtára adták, hogy igen rangos elismerésre, fizikai Nobel-díjra terjesztették fel őt, 
amit végül nem nyert el.

Grenács Lászlót mely dolgok foglalkoztatták, miután a kulcskísérletét, amivel be -
írta magát a fizikatudomány történetébe, elvégezte?

Amikor édesapám sikeresen befejezte a legnagyobb szakmai kísérleteit, s kime-
rültnek érezte magát, energiáit a numizmatika felé fordította. A fizikát egy picit elen-
gedte innentől kezdve. A pénztörténet lett a nagy szenvedélye azután. A kedvencei 
az antik (görög, római, bizánci stb .) pénzérmék voltak . Meg szeretném azonban em -
líteni, hogy a kulcskísérletei elvégzését követően apám sokat szenvedett, és fájt neki, 
mert úgy érezte, hogy nem kapta meg az általa vélt elismerést a teljesítményéért  
a kollégáitól, az egyetemtől, valamint az intézmény Fizika Tanszékétől. Ez persze 
összefügghetett a nehezebb természetével, amiből kifolyólag például csak jóval 
körülményesebben tudta a munkahelyén kiharcolni a támogatást a saját laborja fej-
lesztése és működtetése céljaira, ahol az ún. Van de Graaff-gyorsítóra alapozott 
méréseit is végezte . apám ekkor megharagudott mindenkire, még a magyar kollégá-
ira is. Holott, amikor Leuvenbe érkezett, mindenkivel jó viszonyt ápolt. Kisfiúként 
még együtt játszottam a magyar munkatársai gyermekeivel. Később azonban édes-
apám gúnyolódott a fizikustársain. A keresztapámmal erősen meg is romlott ezért  
a kapcsolata. Őt a nagy orra miatt „rinocérosznak” vagy „orrszarvúnak” csúfolta 
az apám .

Ezek szerint nem feltétlenül volt „könnyű eset” az Ön édesapja. Milyen volt ma -
gánemberként, s nem komoly tudósként?

Apámat sokáig félistenként tiszteltem, hiszen óriási tudású ember volt, aki számos 
nyelven beszélt, különc volt másokhoz képest, s mindezeken felül fejlett humorér-
zékkel bírt . szeretett nevetni és nevettetni .

Milyen nyelveken beszélt?
Amint azt már az előbb említettem, flamandul nagyon rosszul tudott. Angolul 

viszont majdnem tökéletesen beszélt, hiszen tudósember volt. Németül egyszerűen, 
társalgási szinten kommunikált . Jól megtanult oroszul, s mellette latinul, mert a ba -
lassagyarmati gimnáziumban oktatták latinra, s az megkönnyítette számára az olasz, 

52 Felix Bloch 1980. február 5-én Grenács Lászlónak címzett levele a Grenács család tulajdona.
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illetve a francia nyelv elsajátítását. Elég jól értett olaszul, ami összefüggött azzal, 
hogy nagyon szerette Olaszországot, abban az országban voltak nászúton is az 
anyámmal. Franciául élete végére már akcentus és ragozási hibák nélkül, jóformán 
anyanyelvi szinten beszélt .

Úgy tudom, hogy az édesapja szenvedélyes labdarúgó is volt.
Naná! A futballt nagyon szerette és követte! Fiatalon játszotta is, mások szerint 

igen jól. Gyermekkoromban a leuveni egyetemi focicsapat edzéseire is levitt. Az 
1954-es világbajnoki döntőben elszenvedett vereségünket gyakran emlegette. El  mond-
 ta, hogy a magyarok hatalmas kudarcként élték meg, másnap az utcákon mindenki 
leszegett fejjel közlekedett. Apám – mint sokan mások – sírt, mikor elvesztettük azt 
a finálét. Puskás Ferenc volt a példaképe, próbált úgy focizni, mint ő. (nevet) Végtére 
is, alacsony volt, alacsony súlyponttal, vastag combokkal, tehát lehet, hogy úgy ját-
szott, mint Puskás, hiszen Puskás sem volt magas . (nevet) Igaz, ő az idoljától eltérően 
teljes mértékig jobblábas labdarúgó volt. Középpályás poszton futballozott. Középis-
kolásként már 16–17 évesen a felnőtt csapatban játszott Balassagyarmaton, ahol az 
edzéseken az egyik kedvenc trükkje az volt, hogy a tizenhatos vonaláról a kapufát 
célozta . Általában tíz próbálkozásból nyolcszor el is találta a lécet . Budapestre ér -
kezve aztán az ELTE egyetemi bajnokságában is rúgni kezdte a bőrt. Itt igen hamar 
kiszúrta őt a Ferencváros egyik játékosmegfigyelője. Első körben a tartalékcsapatba 
igazolták volna le, ám ehhez a tanulást minimum háttérbe kellett volna szorítania, 
vagy inkább talán teljesen abba is hagynia. Apám hezitált pár napot, s végül nem 
fogadta el az FTC ajánlatát, mert a szülei addigra már annyi áldozatot hoztak a ki -
taníttatásáért, hogy nem hagyhatta ott az egyetemet azért, hogy futballista váljék 
belőle.

A labdarúgás mellett milyen más szórakozási lehetőségei, hobbijai voltak az 
apjának? 

Szerette a filmeket. Gyerekként engem is gyakran magával vitt a moziba. A színé-
szek közül Orson Wellest és Charlie Chaplint kedvelte a legjobban. Sosem láttam 
úgy nevetni, mint amikor Chaplin filmjeit nézte. Még 1956 előtt, Budapesten látta 
moziban A félelem bére című francia–olasz filmdrámát, Yves Montand főszereplésé-
vel, ami olyannyira megtetszett neki – hiszen a magyar fővárosban akkoriban vetített 
számos filmtől eltérően nem voltak benne hős szovjet katonák, gonosz fasiszták 
stb. –, hogy élete végéig emlegette. Az operára, különösen Richard Wagner szerete-
tére az anyám oktatta őt. Bayreuthba is elmentek közösen a nyári operafesztiválra. 
Apám nem volt lemezgyűjtő, de szívesen hallgatott klasszikus zenét. Mozartot külö-
nösen kedvelte, akárcsak szergej rahmanyinovot . imádta a dzsesszt, trombitán ját-
szott pihenésképpen, utánozni kívánva a híres amerikai dzsesszzenészt, Gerry Mul-
 ligant. Anyám az irodalom terén is orientálta őt, méghozzá a klasszikus francia 
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irodalom irányába: Gustave Flaubert, Victor Hugó, Marcel Proust stb . Utóbbiért 
kifejezetten rajongott, az összes művét elolvasta. Volt egy sokszor ismételt mondása, 
miszerint egy férfinak kötelező Proustot olvasnia, ha már elmúlt negyvenéves. De 
nagyra értékelte az orosz irodalmat is, példának okáért Gogolt . Mindezek mellett 
kikapcsolódás gyanánt szeretett és tudott főzni.

Miket főzött, illetve melyek voltak a kedvenc ételei és italai?
Főképpen magyaros ételeket készített, mint például marhapörköltet, vagy rántott 

sertésszeletet majoránnás krumplival . szeretett rántani, mint szerintem minden ma -
gyar. Gyermekként a szilvásgombóc volt a kedvenc étele, később pedig igencsak 
megkedvelte a „merguez” nevű arab kolbászt, amivel már Belgiumban ismerkedett 
meg. Gyakran járt olasz étterembe, ahol sűrűn fogyasztotta a rendkívül egyszerű, 
ámde nagyon finom „spaghetti aglio olio e peperoncino” nevű ételt, ami gyakorla-
tilag tészta fokhagymával, olajjal és csípős paprikával. Inni leginkább vörösbort 
ivott .

Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy mikor járt az édesapja utoljára Magyar -
országon?

Amint arról már fentebb beszámoltam, apámnak több agyvérzése is volt. 1995 és 
2010 között – ha jól számolom – összesen négy. Az utolsót követően a fél oldalára 
lebénult, és szinte teljesen elvesztette a beszédkészségét . szellemileg ellenben telje-
sen ép maradt. Ekkor már nagyon nehéz volt bárhová is együtt utazni vele. utoljára 
2016 nyarán jött Magyarországra, erősen legyengülve, de természetesen akkor is 
nógrádsápra .
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Bengt Nagel 1989-ben Grenács Lászlónak címzett levele, melyben a fizikai Nobel-díjra 
történő jelöléséről tájékoztatja (Grenács család tulajdona)

Grenács László portréfotója 1994-ből (Grenács család tulajdona)


