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HIC ET NUNC

Esterházy Péter 70. születésnapján, ápri-
lis 14-én jelentette be a Magyarországi 
Evangélikus Egyház vezetősége, hogy 

az Esterházy család egyházuknak ajándékozta 
az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárat. Ezzel 
a könyvtár kezelője az Evangélikus Országos 
Gyűjtemény – Evangélikus Országos Könyvtár 
lett. H. Hubert Gabriella gyűjteményvezető, 
Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és 
Prőhle Gergely országos felügyelő ez alka-
lommal a Klasszik Rádió műsorában beszélt 
az ajándékozásról, a jelentős kincs szellemi 
értékéről és az Esterházy-szövegek teológiai 
vonatkozásairól.

A Budapesten, a Szentkirályi utcában talál-
ható evangélikus könyvtárban őrzik számos 
könyvritkaság mellett többek között Luther 
Márton végrendeletét, a vizsolyi Biblia egy 
példányát és a gyűjtemény a Podmaniczky–

Az Esterházy 
család ajándéka

Degenfeld Könyvtárral is büszkélkedhet. Az 
ajándékozás történetéről Fabiny Tamás el-
mondta, hogy az első komolyabb lépés Pan-
nonhalmához kötődik, ahol Hortobágyi T. Ci-
rill főapát és Várszegi Asztrik korábbi főapát 
meghívására tavaly májusban egy értelmiségi 
társasággal közösen vendégségben járt. Az 
alkalom egyik szünetében Esterházy Gittá-
val beszélgetett, aki elmondta, hogy szeretné 
egyben tartani Péterrel közös könyvtárát, és 
azon gondolkodik, hogy hol lehetne elhelyez-
ni. „Nincsen az evangélikus egyháznak erre 
lehetősége?” – tette fel a kérdést, ő pedig kapva 
kapott az alkalmon mondván, hogy megbeszéli 
elnöktársával, Prőhle Gergellyel és a gyűjte-
mény vezetőjével, H. Hubert Gabriellával. S 
ők is örömmel fogadták a megkeresést. 

Az előkészítést követően, 2019. október 29-
én aláírásra került a család és az evangélikus 
egyház között az ajándékozási szerződés, és a 
tél folyamán megtörtént a mintegy négyszáz 
könyvfolyóméternyi kötet bedobozolása. A 
könyvtár ideiglenesen az Északi Evangélikus 
Egyházkerület székházában került elhelyezés-
re, ahol a feldolgozási munka is zajlani fog. A 
könyvtár végleges helye az evangélikus egyház 
székházában lesz. Ezzel kapcsolatban Fabiny 
Tamás elmondta, hogy Esterházy Gittának 
megmutatták azt a Luther-szobrot, melynek ta-
lapzatánál a kövön, egy Luthert-idézet mellett 
– „Nincs nagyobb ellenségünk önmagunknál!”  
– éppen egy Esterházy Péter idézet olvasható: 
„Luther kérdése az volt: találok-e egy irgalmas 
Istent? Az én kérdésem: találok-e egy irgalmas 

embert?” Az evangélikus egyház elmúlt ötszáz 
évének felekezeti nyitottsága tehát tanúsítja, 
hogy Luther és Esterházy jól megférnek egy-
más mellett. 

Prőhle Gergely országos felügyelő az evan-
gélikusság valamint a kultúra és a tudomány 
nagyon is szoros kapcsolatáról beszélt, példa-
ként említve többek közt, hogy valaha a kiváló 
történész, Mályusz Elemér is székházuk falai 
között dolgozott. Az Esterházy család az ado-
mányozáson túl azt is vállalta, hogy összegyűjti 
és a gyűjteménynek adja Esterházy Péter eddig 
megjelent könyveinek összes kiadását, mely az 
idegen nyelvű kötetekre is kiterjed. A családdal 
való jó együttműködést jelzi, hogy mindezt 
nem csupán visszamenőlegesen, hanem a jövő-
re vonatkozóan is vállalták. A tervezett könyv-
tárrészlegen nemcsak a könyvek kerülnek majd 
bemutatásra, hanem egyes személyes tárgyakat 
is ki fognak állítani. Prőhle Gergely örömmel 
állapította meg, hogy ily módon az Esterházy- 
gyűjtemény a magyar közgyűjteményi hálózat 
részévé válik. 

Irodalmárok és szépirodalmat szerető olva-
sók számára mindig is csemege volt az Ester-
házy-szövegekben található vendégszövegek 
felfejtése. A könyvtárnak az evangélikus egy-
házhoz kerülésével abban is bízhatunk, hogy 
ennek egy meghatározó szegmense, az Ester-
házy Péter által szinte minden szépirodalmi 
művében megtalálható bibliai és teológiai ven-
dégszövegek szélesebb kutatása is elkezdődik. 
– Munkái tele vannak olyan motívumokkal, 
apokaliptikával, teológiailag is minősíthető 
vonatkozásokkal, melyeknek feldolgozásá-
hoz teológiai ismeret is szükséges – állapítja 
meg Fabiny Tamás. Szerinte például a Javított 
kiadás nemcsak az ügynökkérdés miatt izgal-
mas, de a könyv teológiai értelemben is kin-
csesbánya. Nem egyszerű egyházi vagy vallási 
hatástörténeti értelmezéssel találkozunk benne, 
hanem szakirodalmi ismerettel. Esterházy te-
ológiailag is meghökkentően jól értelmezett, 
ugyanakkor a szépirodalom igényességével 
dolgozta be ezeket a vendégszövegeket alko-
tásaiba. 

Az Esterházy-könyvtár méltó megnyitását 
2022 őszére tervezik, amely időpontra elké-
szítik a könyvtár számítógépes feldolgozását 
is. Addig pedig a virtuális térben lesz jelen a 
bibliotéka. 

(Weltler Ildikó) 

Esterházy Péter az otthonában 
munka közben, 1986–87
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Pro bono Publico

Narrátor: – „A 60-as években több irányzat, 
több drámaírói színpadi törekvés indult útjá-
ra, illetve folytatódott Magyarországon, nem 
utolsósorban a külföldi drámairodalom, a vi-
lágszínház fejlődésének, változásainak sürgető 
késztetésére. Az abszurd és a groteszk dráma 
térhódítása volt a legjelentősebb változás a ha-
zai színpadon.” (Béládi Miklós–Rónay Lász-
ló: A magyar irodalom története, 1945–1975. 
III/2.:  A próza és a dráma)

Takaró Mihály: – Mai műsorunkban a XX. 
század második felének magyar drámairodalmá-
ról beszélgetünk meghívott vendégemmel. Szót 
ejtünk arról is, hogyan alakul a magyar irodalom 
és benne a magyar dráma helyzete 1956 után. 
Sorra vesszük a 60-as, 70-es évek legjelentősebb 
drámaíróit… A műsor végén pedig kísérletet 
teszünk arra, hogy megfejtsük a titkot: hogyan 
létezik, hogy éppen a szocializmus idején éri el 
a magyar dráma a fénykorát? Először vessünk 
egy pillantást az ’56 utáni időszakra, benne a 
magyar dráma helyzetének alakulására. 

Petőcz András: – Az ’56-os forradalom le-
verését kegyetlen megtorlás követi a Kádár-
kormány részéről. Kemény időszak következik 
a kulturális életben is, az írók nagy része bör-
tönben. Ugyanakkor a Kádár-rendszer megpró-
bálja magát eladni Nyugat-Európa felé, ezért 
bizonyos engedményeket is tesz az értelmiség 
irányába. Ez azt jelenti, hogy olyan írókat is 
elővesz, akik az 50-es években nem jutottak 
szóhoz. Tulajdonképpen az aczéli kultúrpo-
litika kezdete ez az időszak. Tehát visszajö-
hetnek azok a szerzők, akik az 50-es években, 
a Rákosi-korszakban nem jutottak szóhoz, 
miközben az írók egy része börtönben van, 
sőt, embereket akasztanak fel nagy számban. 
Kettős játéka ez a Kádár-rendszernek: Nyugat 

Hazai vizeken… 
Koronavírusos karanténunk kellős közepén, május első napjaiban irányította a figyelmünket az M5 tévécsatorna 

Történelem és irodalom mindenkinek című sorozata a XX. század második felének magyar drámairodalmára. 
Vagyis ez alkalommal a 60-as, 70-es években született nagy hatású magyar színpadi remekművekről, illetve szerzőikről 

folytatott beszélgetést Takaró Mihály irodalomtörténész a vendégével, Petőcz András íróval, költővel.  
Hazai vizeken, gondoltam felvidulva, hiszen sorra hangoztak el a Lyukasóra olvasói számára is jól ismert nevek: 

Örkény István, Csurka István, Gyurkovics Tibor, Hernádi Gyula, Páskándi Géza, Szabó Magda, Szakonyi Károly… 
Az alábbiakban ebből a beszélgetésből adunk közre részleteket. (A szerkesztő)

Drámaírók 
a XX. százaDi magyarországon

Az abszurd és a groteszk dráma térhódítása
felé, kvázi, jó pofát vágni, közben folytatni a 
megtorlásokat. Bonyolult időnek mondanám, 
hiszen napvilágot láthatnak bizonyos művek 
Nyugat-Európáról, engedélyt kap az akkor szü-
lető Magvető Kiadó, hogy bizonyos dolgokat 
megjelentessen, sőt az akkor kezdődő Európa 
Kiadó is igazából zöld utat kap nagyon sok 
olyan jellegű munka tekintetében, amely ko-
rábban nem jelenhetett meg. 

Takaró: – Ám ez a fajta nyitás, mégis inspi-
rációt ad a magyar írók, különösen a drámaírók 
számára. Hiszen ebben az időben jelenik meg 
Nyugaton is az abszurd, pontosabban az ab-
szurd dráma fénykora lesz ez a korszak.

Petőcz: – Már a 60-as évekről beszélünk. 
Beckett, Ionescu drámái be tudnak áramolni, 
a szerzők és a közönség fölfigyelnek rájuk. 
Tehát gyakorlatilag a 60-as években kezd mind 
a magyar írótársadalom, mind pedig a színhá-
zért rajongó közönség arra is odafigyelni, hogy 

uramisten, létezik egy Beckett, egy Ionescu, 
létezik az abszurd, és hogy mit is jelent az 
abszurd dráma egyáltalán. Ebben az időszak-
ban jelenik meg az az új generáció, amelyiket, 
mondjuk, Örkény István, Csurka István, Gyur-
kovics Tibor, Szakonyi Károly neve fémjelez. 

Takaró: – Miközben arról beszélünk, hogy 

Szakonyi: Adáshiba, ősbemutató, 
Vígszínház, 1970: Bulla Elma, 
Páger Antal, Tahi Tóth László, 

Nagy Gábor, Béres Ilona, 
Ernyey Béla 

és Halász Judit

Szakonyi Károly tévéfelvételen 
Rapcsányi László riporterrel
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az abszurd megjelenik Nyugat-Európában, 
aközben a magyar irodalomban is zajlik az a 
folyamat, amelyet útkeresésnek nevezhetünk. 
Hiszen ’56 után nyilvánvalóvá válik, hogy az 
ötvenes évek sematikus irodalma nem hozható 
vissza. De akkor hogyan lehet reagálni a szo-
cializmusra? Csurka és Gyurkovics például 
„felfedezi” és ki is mondja azt, hogy hamis 
eszmék idején nincsen helyes út, amíg hazug 
eszmék uralják a rendszert, nem lehet helyes 
utat találni, ám akkor mi marad? Annak a 
világnak a bemutatása, amelyik önmagában 

is annyira abszurd, hogy nem kell hozzáírni 
semmit, csak le kell írni azt, ami van. Ez az 
úgynevezett magyar abszurd, ennek a sajátos 
változatát hozza létre Csurka, illetőleg Örkény. 

Petőcz: – Ebben az időszakban jelenik meg 
az a pesti vicc, hogy a magyar értelmiség előtt 
két út áll: az egyik az alkoholizmus, a másik 
járhatatlan. Találóan jellemzi ez a vicc a hely-
zetet, és valóban, ebben a sajátos, abszurd vi-
lágban nem lehet mást megteremteni, mint a 
magyar abszurdot. Ehhez jön még egy forduló-
pont, a 60-as évek gyenge nyitása után a ’68-as 
időszak új gazdasági mechanizmusa, amelynek 
eredményeképpen, a 70-es években valóban új 
légkör alakul ki a magyar drámában is. 

Narrátor: – „Csurka István színművei jó-
szerivel értelmiségi drámákat, értelmiségi di-
lemmákat fogalmaznak meg. Jelentőségük és 
értékük is ebben rejlik. Ha tetszik, e drámákat 
tematikai sorrendbe állítva, az utóbbi negy-
ven év Magyarországát is láthatjuk.” (Béládi 
Miklós–Rónay László: A magyar irodalom tör-
ténete, 1945–1975. III/2.:  A próza és a dráma)

Új nemzedék
– a magyar dráma fénykora
Takaró: – A magyar abszurd klasszikusa, 
Örkény István mellett megjelenik egy új gene-
ráció, a szóban forgó, hihetetlenül tehetséges 
írógeneráció, amelynek a tagjai, nemcsak mint 
drámaírók, hanem prózaíróként is nagyon te-
hetségesek. Más-más indíttatásúak ugyan, más-
más életúttal, mégis összeköti őket valami: az 
a fajta sajátos szemlélet, amelyik a magyar 
valóságról akar szólni úgy, hogy közben nem 
szabad kimondani, hogy a magyar valóságról 
akarok beszélni nektek. 

Petőcz: – Klasszikus darabja ennek Csurka 
Döglött aknák című munkája, erre mondanám 
azt, hogy a leginkább magyar abszurd. Miért? 
Maga a darab egy ideggyógyintézetben, egy 
kórházi szobában játszódik, s a két főszereplő 
figura ellentétében és feszültségeiben benne 
rejlik a teljes magyar valóság. Az egyik figura 
egy munkáskáder, aki a fénykorát a Rákosi-
korszakban élte, tehát egy rákosista munkás-

Szakonyi: Adáshiba, ősbemutató, 
Vígszínház, 1970: Bulla Elma, 
Páger Antal, Tahi Tóth László, 

Nagy Gábor, Béres Ilona, 
Ernyey Béla 

és Halász Judit

Örkény István a Macskajáték előadása után 
meglátogatja Sulyok Máriát az öltözőjében

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap: 
Sinkovits Imre, Kállai Ferenc, Kálmán György
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káder, akinek nagy hatalma volt, de aki éppen 
azért kerül ideggyógyintézetbe, mert kezd ki-
menni alóla a talaj, hiszen a Kádár-korszak már 
nem engedi, hogy bizonyos rákosista szemlélet 
érvényesüljön. A másik szereplő egy maszekol-
ni akaró, de valójában az úri középosztályból 
származó valaki, akinek a múltjában, homá-
lyosan mintha rejlene valamiféle háborús em-
lék. Vita közben mindegyik azt állítja, hogy ő 
partizán volt, aztán a végén kimondják, hogy 
egyikük sem volt partizán: te annyira voltál 
partizán, mint amennyire én voltam partizán, 
vagyis sehogy! Azt érzem csodálatosnak ebben 
a darabban, ahogyan rávilágít: ebben az ország-
ban élünk, ebben a magyar valóságban külön-
böző generációk nőnek föl egymás mellett, 
akik valahol összetartoznak. Tele vagyunk fe-
szültséggel, állandóan egymás ellen dolgozunk, 
és mégis össze vagyunk nőve, egymás mellett 
kell léteznünk. És végül a munkáskáder volt 
szeretője lesz az úri középosztályból származó 

is dolgozott, szintén írt egy olyan darabot, a 
Nagyvizitet, amelyik egy kórházi szobában ját-
szódik. És az életsorsok mögött, a háttérben 
egyszer csak félelmetesen kirajzolódik ennek 
az egész társadalmi abszurditásnak minden 
jelentős vonatkozása. A magyar társadalom áb-
rázolásában azonban nemcsak az abszurd volt 
az egyetlen eszköz és lehetőség, gondoljunk 
csak Szakonyi Károly Adáshiba című darab-
jára, amely szintén ezt a kort reprezentálja. 
Ebben egy lakótelepi szobában játszódó törté-
netről van szó, amelyben úgynevezett Kádár-
polgárokat, a proletárságból kiemelkedett, már 
lakótelepi lakást kapott polgárokat látunk, és 
az ő szemszögükből látjuk az egész világot.  
Petőcz: – Az Adáshiba az abszurd drámák 

közül, azt lehet mondani, a legegyetemesebb. 
Tehát ha azt mondtuk, hogy Csurka darabja, 
a Döglött aknák egy igazi, magyar abszurd, 
akkor Szakonyi darabja olyan értelemben egye-
temes, hogy bizonyos finomításokkal, tulajdon-
képpen akármelyik kelet-európai országban, 
sőt, akár nyugat-európai országban is érvényes 
lehetne. Miről szól? Egyfajta elidegenedés-

ről és a televíziónak a befolyásáról. Hogy ott 
ülünk a tévé előtt, és nem tudunk magunkkal 
mit kezdeni, nem vesszük észre azt sem, hogy-
ha eljön a Megváltó, a megváltás, hogyha vala-
mi csoda történik velünk. Ott ül tolókocsijában 
a béna is a tévé előtt, s egyszer csak azt mondja 
neki Krisztus: „Kelj, fel és járj!” Ő pedig el-
kezd ugrálni, megy körbe, izgul a krimi miatt, 
a többiek pedig rászólnak, hogy ne ugráljon 
már itt! Az Adáshiba különlegesen szép darab! 
Szakonyi nagyon szépen játszik rá az akkori 
közös tudásunkra. Mire gondolok? Olyan motí-
vumokat szorgalmaz, hoz be például a zenében 
is – szerepel a televíziós esti mesének a zenéje, 
vagy az akkor legendás műsornak, a Deltának 
a zenéje, ezzel kezdődik a darab – amely kö-
zös tudásunkra emlékeztet, s így rögtön úgy 
érezzük, hogy mi ülünk ott a színpadon, és mi 
vagyunk azok, akik egyfolytában csak a tévét 
bámuljuk. 
Takaró: – Szakonyi darabjáról szólva, 

eszembe jut egy történet ezzel kapcsolatosan. 
Amikor színészeket tanítottam Kaposváron, 
egy alkalommal meghívtam Szakonyi Károlyt, 

figura fiának a felesége, s akkor megkérdezi a 
munkáskáder: ki leszel, nekem te? A sógorom 
leszel, mondja a fiatalabbiknak, de ki lesz ne-
kem a te apád? Valahogy így… 
Takaró: – Óriási sikere volt a bemutatónak, 

Iglódi István úgy tudta megrendezni ezt a dara-
bot, hogy önmagában, mindenféle nonverbális 
eszköz felhasználásával is ki lehessen fejezni 
ennek a szituációnak az abszurditását. Gyurko-
vics Tibor, aki kórházakban, női elmeosztályon 

Örkény: Macskajáték, Pesti Színház, 
1971: Sulyok Mária és Bulla Elma

Godot-ra várva: az avignon-i fesztiválon, 1972  

Az a szép, fényes nap: Sinkovits, Kállai, Tyll, Kálmán A két főszereplő: 
Sinkovits Imre 

és Kálmán György
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hogy a drámairodalom képviselőjével „élőben” 
találkozhassanak. Szakonyi ott mesélte el, hogy 
Kádár János is megjelent a darab premierjén. 
1970-ben vagyunk, ezt ne felejtsük el, és min-
denki nagyon izgult, mi fog történni, hogyan 
fog tetszeni Kádárnak a bemutató. Fölismer-e 
bizonyos motívumokat, amelyek tulajdonkép-
pen a szocializmushoz is köthető motívumok. 
És az első felvonás végén fölhívták őt Kádár 
páholyába, ahol azt mondta Kádár: „Szakonyi 
elvtárs, nagyon tetszik ez a darab, otthon mink 
is pont így csináljuk!” De szót kell még ejte-
nünk Szabó Magda Az a szép, fényes nap című 
művéről, amely, azt hiszem, a korszak egyik 
emblematikus darabja. 

Petőcz: – Igazi történelmi dráma Szabó 
Magda műve, méghozzá a magyarság meg-
maradásért folytatott harcának legfontosabb 
időszakáról. Tudjuk, hogy Vajk Istvánná 
keresztelését megelőző napon játszódik az 
esztergomi várban. Géza fejedelem átadja a 

zetesen meggyengült a magyarság. De teljék el 
egy-két generációnyi idő, amikor újra nagyok 
leszünk és erősek, s akkor majd megmutatjuk, 
hogy kik vagyunk… Mindezt Szabó Magda 
a hetvenes években írja, egy olyan korszak-
ban, amikor az ember azt hinné, hogy ez az 
enyhülés ideje, a détente, ahogyan az európai 
politikában mondják.    

Petőcz: – Igen, csakhogy óvatosnak kell 
lennünk, mert Szabó Magda a maga zseniális 
módján nyitva hagyja a kérdést. Géza fejede-
lem és Vajk beszélgetése valóban csúcspontja 
a darabnak, viszont Vajk, a későbbi István, 
ellentmond az apjának. Azt mondja: nem biz-
tos, hogy mindenben azt fogom csinálni, mint 
amit elvársz tőlem, mert én valóban keresztény 
uralkodó leszek, és nyugalmat, békét akarok 
Európában, azt akarom, hogy a magyarság, 
Magyarország európai nép legyen, Európához 
tartozzon. Ilyen szempontból a kérdés nyitva 
van hagyva az utolsó pillanatig. István nem en-

hatalmat, Istvánon keresztül megteremtve a 
keresztény államot, a keresztény Magyaror-
szágot. Izgalmas darab, benne rejlik az ellent-
mondás is, amelyet Géza személye nagyon jól 
kifejez. Géza Vajkot ugyan megkereszteli, és 
mindent megtesz azért, hogy a fia keresztény 
uralkodó legyen – méghozzá, valljuk be, sok-
szor kegyetlen eszközökkel –, ugyanakkor a 
lelke mélyén mindig megmarad az úgymond 
pogány magyarnak. 

Takaró: – A dráma csúcspontja az a beszél-
getés, amelyben Géza a fiának mondja el, hogy 
igen, most keresztény leszel, most végre fo-
gunk hajtani mindent azért, hogy megint meg-
erősödjünk, hiszen a kalandozások miatt vég-

ged ebből az álláspontjából, Géza sem igazán 
enged, mert amikor István azt mondja, hogy ezt 
az utolsó estét töltsük együtt, akkor Géza ezt 
finoman elutasítja, viszont így köszön el fiától, 
Vajktól: „Jó éjszakát, István!” Ekkor mondja 
ki először ezt a nevet…  

Takaró: – Térjünk még vissza arra, amiről az 
elején is beszéltünk: miközben Magyarorszá-
gon egy hazug ideológiára alapozott rendszer 
működik, aközben a magyar drámairodalom 
mégis a virágkorát éli.  

Petőcz: – Igen, a szituáció abszurd, s eb-
ben az abszurdban rávilágítunk magára az 
abszurd szituációra. Ugyanakkor pedig, ha 
nagyon óvatosan is, de megvan a lehetősége 

annak, hogy ismét beszéljünk a történelmi 
múltról, erre példa Szabó Magda darabja, aki 
ezzel tulajdonképpen nyit az államalapítás felé, 
miközben végig a legmaiabb nyelven íródott 
meg a darabja. Nem archaizál egy pillanatra 
sem, magyarságról és Európáról beszél, tehát 
gyakorlatilag az európai kérdéseket veti föl az 
1970-es években. 

Takaró: – Ez az a korszak, amelyben a ma-
gyar írótársadalom szocializálja a teljes magyar 
társadalmat az áthallások meghallására. Ez az a 
korszak, amelyben a legnagyobb magyar írók 
megtanulnak gúzsba kötve táncolni! Amikor 
valami olyat mernek kimondani, amit talán 
senki sem, hiszen a hetvenes-nyolcvanas évek 
már a három T jegyében telnek, a tiltott, tűrt, 
támogatott művek jegyében, és ebben a ko-
ordinátarendszerben kell valami érvényeset 

mondani, olyan érvényeset, amely nem fog 
elavulni. Ebben nagy Szabó Magda. Ebben 
nagy a Döglött aknák, ebben nagy a Nagyvizit, 
és ebben nagy az Adáshiba is, amelyekről ma 
beszéltünk. 

Narrátor: – „Indulunk. Isten kegyelmével. 
Ha eszembe jut, mi mindent terveztem, el sem 
tudok aludni. A mi udvarunk lesz a legstabilabb 
Európában. A mi közigazgatásunk a legmin-
taszerűbb. Mindent kidolgoztam a legapróbb 
részletekig. Úgy illik majd intézkedés intézke-
déshez, mint a lánc a láncszemhez.” (Szabó 
Magda: Az a szép, fényes nap, részlet) 

(A tévéműsor alapján összeállította: 
Sághy Ildikó) 

Csurka: Döglött aknák, 
1971, Major Tamás, Kállai Ferenc

Gyurkovics: Nagyvizit, 
Bilicsi Tivadar 
és Somogyvári Rudolf

Jelenet a Nagyvizit előadásából, 
ősbemutató, Pesti Színház, 1972
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Kedves Tibor! Nyilván már értesül-
tél róla. Sőt, szerintem te intézted 
ezt is. A másvilágról. A Mennyei 

Mandzsúriából. Jó előre elképzelted, aho-
gyan Koncz Gábor Badariként meghal a 
Nagyvizitben. Utána szépen, sorban meg-
valósult minden „idelenn”, a számodra oly 
kedves Veszprémi Petőfi Színházban, ahol a 
nyolcvanas években te játszottad az Ezredest 
a Fekvőtámasz című darabodban. 

Vagy véletlen volt? „Isten szempillantása?” 
Ahogyan csak te tudtad mondani?

A Nagyvizitet Veszprémben megrendező Rátóti 
Zoltán elmondása szerint: az Oberfrank Pál szín-
művész-igazgató ötlete nyomán előadott másik 
izgalmas műved, az Isten nem szerencsejátékos 
felolvasó színházi előadása volt a nyitány a Pesti 
Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. Annak 
sikerén felbuzdulva kezdtek el közösen gondol-
kodni azon, hogy mi lenne, ha Veszprémben be-
mutatnák egy másik drámádat. Némi ötletcsere 
után a Nagyvizitre esett a választás.

– Ez a darab tréfák elképesztő sorozata és le-
hetősége, miközben komoly létdrámák játszód-

nak a színen – mondta el Rátóti Zoltán, amikor 
a darabválasztásról kérdeztem. – Híven mutatja 
be, hogy mennyire nem vagyunk hajlandók felis-
merni az egymásrautaltságunkat. Ehelyett mindig 
a harc az elsődleges. Ebben a kórtermi csatában 
legvégül a két legnagyobb ellenlábas, Badari és 
Cziegler néz szembe egymással, illetve a halállal. 
Az ágyhoz kötött, járni is alig bíró, szüntelenül 
kötekedő Badari menti meg az öngyilkosságtól 
az állandóan rémképeket vizionáló Czieglert. 
Az utolsó erejét összeszedő Badari még visz-
sza tudja rángatni a nyitott ablak párkányáról 
Czieglert, de ebbe a hőstettébe szinte rögvest 
belehal. Cziegler magára marad, és ahogyan az 
a valóságban is sokszor előfordul, mire megbánná 
tettét, már nincsen kitől bocsánatot kérni, mert a 
halál magával ragadta a másikat. Kiderül, hogy a 
küzdelem, a harc nem vezetett el sehová. Emiatt 
szomorújáték jellege is van a darabnak. Nagyon 
jól van megírva, gyakorlatilag négy főszerep van 
benne, és emellett az összes karakter lehetőséget 
kínál arra, hogy egy színművész többféle arcát 
megmutassa a játék során. Minden szerepben 
egy-egy érdekes életút fedezhető fel , amelyeket 
Tibor remekül ábrázolt. Koncz Gábor nagyon jól 
tud „gyurkovicsul”, a próbák során hasznunkra 
vált az a sok tapasztalat, amelyet korábban Tibor 
hőseinek bőrébe bújva szerzett.  

BORBÉLY LÁSZLÓ

Nagyvizit a Mennyei 
Mandzsúriából

Beszámolóféle Gyurkovics Tibornak

NAGYVIZIT – ADÁSHIBA
A 60-as, 70-es évek írásunkban is méltán emlegetett magyar drámáinak „utóéletéről” valójában külön tanulmányt 

lehetne írni, hiszen a bemutatójuk óta eltelt évtizedekben a fővárosi és a vidéki teátrumokban egyaránt szívesen tűzték 
műsorra őket. Nem is szólva a határon túli magyar bemutatókról, valamint a nyugati félteke színházaiba eljutott 

előadásokról. Most csupán a két legutóbbiról szólnánk. 2019 novemberében Veszprémben, a Petőfi Színházban zajlott 
a bemutatója Gyurkovics Tibor Nagyvizit című tragikomédiájának Rátóti Zoltán rendezésében 

– Borbély László erről számol be olvasóinknak. Szakonyi Károly Adáshiba című groteszk drámáját pedig, 
az ősbemutató ötvenedik, május 23-i évfordulója tiszteletére, Vincze János rendezésében 

a pécsi Harmadik Színház szerette volna bemutatni, ezt azonban a karantén miatti rendelkezések meghiúsították. 
Ám a darab próbái a szeptemberi premier reményében már folytatódnak. (A szerkesztő)

Gyurkovics 
Tibor, 1980

Gyurkovics: Nagyvizit, 
Veszprém, 2019, Koncz Gábor, 
Esztergályos Cecília, Szeles József

Nagyvizit, Kőrösi 
Csaba és Koncz 
Gábor
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Az egyik lánya egyszer megkérdezte Koncz 
Gábortól, hogy miért kell neki meghalnia 
annyiszor a színpadi vagy filmszerepeiben. 
Mire Gábor megjegyezte: „Kislányom, tudod 
te hány színész szeretne meghalni legalább 
egyszer a színpadon?” Hangosan mondta, va-
lamelyik színház büféjében, úgyhogy az egyik 
neves kolléga máris visszakérdezett: „Rám 
gondoltál?” Ritkaságszámba megy az, hogy 
valaki pályafutása során három különböző 
karaktert is eljátszott ugyanabban a darabban. 
Emellett háromszor meg is rendezte. Hogyan 
volt képes erre? Ez a Koncz Gábor titka.

Volt idő, amikor azt hittem, egészen közel 
vagyok a titok megfejtéséhez, azokban a hó-
napokban, amikor Gáborral közösen dolgoz-
tunk a Kaszkadőr nélkül című könyvén, amely 
egy ember- és természetszeretetet önmagából 
kisugárzó színművész történeteiből építkezett. 
A könyvében szó van a Nagyvizitről is. Koncz 
elmeséli, miért kellett begipszelt lábbal ját-
szania a kórházi nővérrel viszonyra áhítozó 
Fazekast az ősbemutatón. 

– Gondoltam, hogy lenyírom a füvet, mie-
lőtt bemegyek a színházba játszani. Akkoriban 
Dunakeszin laktam, közvetlenül a Duna-parton. 
A robbanómotoros fűnyíró alá szaladt a lábam 
a meredek, csúszós parton. Nem sokkal előtte 
állt el az eső. Csizma volt rajtam, láttam, hogy 
hiányzik belőle egy darab. Gondoltam, a láb-
fejemből is hiányzik, mert a csizma éppen jó 
volt rám. Akkor jöttem rá: igazuk van azoknak, 
akik azt mondják, hogy nem fáj, ha az embert 
agyonlövik… Nem éreztem fájdalmat. Leültem. 
Elgurult a lábam ujja. Bal kézzel felvettem, 
néztem egy darabig, azután eldobtam. Erre már 
úgy sincs szükség, gondoltam. Ma már tudom, 
hogy vissza lehetett volna varrni a helyére. A 
fűnyíró berántó zsinórjával elkötöttem a lábam, 
nehogy elvérezzek. Fél lábon felbicegtem a par-
ton. Beszálltam a 128-as FIAT Sportba, és mint 
az őrült, záróvonalon, piros lámpán keresztül 
száguldottam százhatvannal a kórházba. Öt 
nappal a Nagyvizit bemutatója előtt engedtek ki 
saját felelősségemre a kórházból. Bárdy Gyuri 
jött értem. Így lett Fazekasból, azaz belőlem, 
begipszelt lábú beteg, akinek az eredeti darab-
ban a karja volt törött. 

– A Nagyvizitben sokszor emlegetik 
Baranyát. „Tegnap Baranyában voltunk. 
Fárasztó, gondolhatod. Nehéz a helyzet 
Baranyában.” Na, ebből sok félreértés szár-
mazott. Aczél György Baranyában volt első 
titkár. Megfúrta a darabot, és állítólag emi-
att nem utazhatott el az ősbemutató társulata 
Firenzébe, a nemzetközi színházfesztiválra. 
Baranya ezáltal lett „drámai” szimbólum. 

A Madách színházbeli felújításkor volt egy 
olyan előadás is, amely minden tekintetben 
különbözött a többitől, mert Némethy Ferenc 
váratlanul bekövetkezett halála miatt Cziegler 
szerepében Gyurkovics Tibort láthatta a nagy-
érdemű közönség. Koncz Gábor erről így me-
sél a Kaszkadőr nélkülben: „Tibor végig saját 
darabja kéziratával a kezében feküdt az ágyban 
vagy járkált. Amikor hátrapillantottam, mindig 
csak azt láttam, hogy eszeveszett sebességgel 
lapoz. Annyira tetszett neki, ahogy játszot-
tunk, hogy belefeledkezett. Szemlélődött, és 
élvezte a mesét. Nézőként figyelt bennünket 
az ágyból, holott szereplő volt. Nekem kellett 

Gyurkovics Tibor: 
NAGYVIZIT

Veszprémi Petőfi Színház
Szereposztás:

Badari: Koncz Gábor 
Kossuth-és Jászai-díjas, Érdemes művész

Cziegler: Kőrösi Csaba
Fazekas: Szeles József

F. Tóth: Gaál Attila Csaba
Klári: Varga Szilvia

Borbély: Nyirkó István
Mária: Esztergályos Cecília 

Kossuth-és Jászai-díjas, Érdemes és 
Kiváló művész /

 Módri Györgyi
Dezső: Máté P. Gábor
István: Lukács Dániel

Ibi: Dér Mária
Főorvos: Cservenák Vilmos
Kisdoktor: Keresztes Gábor

Rendező: Rátóti Zoltán Jászai-díjas, 
Érdemes és Kiváló művész
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mindig rászólnom: „Nem akart valamit mon-
dani, Cziegler úr?” –  „És magával mi van, 
Cziegler?” –  „Most mit néz, Cziegler, talán 
mondani akar valamit?”

Veszprémben egészen közel ültem a szín-
padhoz, így jól láttam Koncz Gábort, aho-
gyan Badarit alakította, és belefeledkeztem a 
játékába. Abba, ahogyan megmutatta ennek a 
bosszantó karakternek a lényegét, a szeretetre 
méltó hétköznapi kisembert. Kitalálta, megcsi-
nálta, eljátszotta. A humora, a játéktechnikája, 
a hangja, a bensőből fakadó kis gesztusai mind 
a helyükön voltak. 

Vérbeli clownpartnere volt ebben a Nagyvizit 
takarítónőjének bőrébe bújó Esztergályos 
Cecília, aki nemcsak a szakadt gúnyát ölti 
magára, hanem viseli mindazt a lelki göncöt, 
amit egy ilyesféle természet magával cipel. 
Néztük, miközben bejött a színpadra partvissal, 
vödörrel a kezében, és rászólt a betegekre, akik 
panaszkodnak, hogy öt napja nem takarítottak. 
„Nem tartozik rám. Csak helyettesítek. Ha más 
nem takarít, az nem tartozik rám.” – „De ha 
maga takarít, az magára tartozik.” – „Az se 
tartozik rám, csak elvégzem. Csak épp felüle-
tesen, ne izguljanak.” Közben hol kacagásra, 
hol megdöbbenésre késztetett. 

Minden szereplőről elmondható: „jól tudnak 
gyurkovicsul”. De főként Esztergályos Cecília 
és Koncz Gábor mutatott rá arra a csalafinta, 
játékos, összekacsintó bizakodásra, amelynek 
egyik utolsó mohikánja te voltál számunkra, 
Tibor. Hiányzol az életünkből! Ránk férne egy 
Nagyvizit a Mennyei Mandzsúriából. Talán 
megoldható ez is, ugye, Tibor?  

HIC ET NUNC
Jelenetek a Nagyvizitből
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Pro futuro

Ugron Zsolna: – Kondoroson született, de, 
mint tudjuk, három testvérével már Nyíregy-
házán nevelkedtek, édesapja evangélikus lel-
kész, édesanyja tanítónő. Már kisiskolásként 
elhatározta, hogy öttusázni fog, sőt azt is, hogy 
bajnok lesz. A nagypapája az első világhábo-
rú után Szlovákiából, a Felvidékről költözött 
Magyarországra…

Balczó András: – Kiskőrös mellett van egy 
tanyavilág, ahol a nagyapám kántortanítóként 
tevékenykedett. A nagylánya, édesanyám ta-
nítóképzőt végzett, és huszonegy-huszonkét 
éves lehetett, amikor az én nagyanyám úgy 
érezte, hogy a tanyavilág a szőlők között a ter-
méséből nem juttat a lányának vőlegényt is, 
bevitte hát édesanyámat Kiskőrösre vasárnap 
a templomba, mert hallották, hogy egy fiatal 
pap fog prédikálni. Vártak, vártak, és egy idő 
után – ezt édesanyám mondta így: „a fülem 
mellett, világos, tiszta szavakkal elhangzott: 
ott jön a férjed!” Aztán megtudta, hogy ennek 
a férjnek a neve Balczó András. 

Ugron: – Hogyan találkozott az öttusával? 
Balczó: – A lovaglással már volt némi érin-

tettségem tizenöt-tizenhat éves koromra. Deb-
recenbe jártam gimnáziumba, a Református 
Kollégiumba, ott hetente egy úszóedzésre volt 
lehetőségem. Tehát ez már a második szám. 
Nyíregyházán pedig atletizálni kezdtem, és 
futóedzésekre jártam. Egyszer aztán olvastam 
az újságban, hogy egy Benedek Gábor nevű 
magyar öttusázó Chilében világbajnokságot 
nyert. És bennem összeállt a kép: magyar, öt-
tusázó, világbajnok. Hát ha ő igen, akkor én 
miért ne? De hogy hogyan, azt el sem tudtam 
képzelni, csak valamilyen felső beavatkozás 
révén. Attól kezdve másképp léteznem, mint 
öttusázó, fel sem vetődött bennem. Úgy lát-
tam, amit az Isten akar, hogy csináljunk, ah-
hoz minden szükséges kelléket megad. 1954 

Ugron Zsolna portréfilmje BalcZó andrásról 
 „Akit várok, legyőzte a lehetetlent, amikor legyőzte önmagát és állítja, nem az ő érdeme. Akit várok, azt mondja, a 

siker csak messziről tűnik a boldogság kapujának. Akit várok, hittel él.” Ugron Zsolna József Attila-díjas író fogadta 
ezekkel az ihletett szavakkal Balczó Andrást abban a kétrészes portréműsorában a Nagyok-sorozatában, amelyet 2019 
novemberében láthattunk az M5 tévécsatornán. Honunkban nehéz lenne újat mondani Balczó Andrásról, az öttusasport 
történetének legnagyobb alakjáról, vélhetnénk joggal, hiszen hallatlanul nagy érdeklődés övezte évtizedeken keresztül 
minden megmozdulását. Meglehet, ám – és ez a nagyriportból is egyértelműen kiderül – Balczó mindnyájunknak szánt 

múlhatatlan üzenetére mégiscsak oda kellene figyelnünk! Ugron Zsolna kérdésére, hogy hol tartja megszámlálhatatlanul 
sok érmét, kissé szarkasztikusan válaszolja, hogy dobozban, e múlt felé fordító trófeákat nem teszi ki az otthonukban.  

Most a Balczó Andrással készült portréfilm írott változatából adunk közre nagyobb részleteket. (A szerkesztő)

Kegyelmi 
állapotBan

Balczó András 
budakeszi otthona 

kertjében
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tájékán nekem a paplakban rendelkezésemre 
állt egy P38 típusú német szolgálati pisztoly, 
amelyet az öttusában, illetve a háromtusában 
lehetett használni. Kaptam egy pisztolyt, ott 
volt bent az éjjeliszekrényben, a tankönyvek 
és a füzetek között. Azt én hetente többször 
elvittem Nyíregyháza határába, ahol golyófogó 
töltések voltak, a táblámat leszúrtam, kiléptem 
huszonöt métert és elkezdtem lőni.

Ugron: – Elment a sportegyesületbe, kért 
egy pisztolyt és adtak? 

Balczó: – A háromtusa az öttusának úgy-
nevezett elősportága: úszás, futás, pisztoly-
lövés. És Milotai bácsi, aki ilyen lövész volt, 
adta nekem ezt a pisztolyt „vigyázzál kisfi-
acskám!” felkiáltással. Amikor elfogyott a 
lőszer, elmentem Milotai bácsihoz, és kaptam 
dobozban száz lőszert. Ma már tátom a számat, 
hogy egy taknyos gyerekre rábízott valaki egy 
ilyen pisztolyt! Egyik tanárom mondta egyszer, 
hogy igen, a Balczó meg akarja nyerni az öt-
tusa-világbajnokságon a lovaglást, én pedig 
akkor azt gondoltam: nem a lovaglást akarom 
megnyerni, hanem az összetettet. Tizenhét éves 
voltam. És ki mondja meg azt, hogyan lehetett, 
hogy tizenhét évesen már így be voltam állítva 
arra, hogy öttusázó legyek? 

Ugron: – 1955-ben egy országos versenyen 
Benedek Ferenc edző fedezi fel az akkor ti-
zenhét éves vékony fiút, majd érettségi után 
Budapestre viszi, ahol a csepeli klub sportolója 
lesz. Két év múlva már a háromtusa országos 
bajnoka. 1958-ban pedig a világbajnokságon 
hatodik helyezést ért el. Egy évvel később már 
ezüstérmet nyert. 

 Balczó: – Pécsett volt egy háromtusaver-
seny, amit én már megnyertem. Ezt látván a 
csepeli edző írt édesapámnak, hogy érettségi 
után vár. 1956-ban, július elején kerültem Pest-
re, és a csepelieknél kezdtem az öttusázást: 
napi nyolc óra munka, előtte, utána edzés, 
megindult egy ilyen verkli… Nagyon gyorsan 
szaladt fel a pályám. 

Ugron: – 1960-ban, a római olimpián tagja 
az aranyérmes öttusa-válogatottnak. Egyéniben 
ekkor a negyedik helyet szerzi meg… Mikor 
felkerült Budapestre, egy ideig edzővel edzett, 
aztán úgy döntött, hogy inkább egymaga edz.  
Hogyan történt ez a fordulat?  

Balczó: – A római olimpián történt a nagy 
fordulás, amikor negyedik lettem az egyéniben, 
a csapatban viszont megnyertük az olimpiát. 
Akkor jöttem rá, hogy csak magamra számítha-
tok. Végül 1962 végén az edzőmnek megmond-
tam, hogy a továbbiak során a magam edzője 
kívánok lenni, mert ahhoz az edzésmunkához, 
amelyet én gondoltam, hogy el kell végeznem, 
ahhoz már nem voltak partnereim. Sok ember-
nek mondtam, hogy jöjjön, megyünk futni, de 
hát olyan mennyiségeket futottam! Utólag már 
arra is gondoltam, hogy nem is a testemnek volt 
szüksége erre a nagyon sok futásra, hanem a 
lelkemnek. Hétfőn, szerdán és pénteken reggel 
lefutottam huszonnyolc kilométert, aztán elmen-
tem még egy edzésre, délután a vívásra mentem, 
és este lefutottam még egyszer a huszonnyolc 
kilométert. Ötvenhat kilométer jött ki, ez volt 
hétfőn, szerdán és pénteken. Senki nem akart 
velem jönni. És ezt meg tudom érteni. De ben-
nem, az volt, hogy nekem a tőlem telhetőt kell 

megtennem, akár nyerek, akár nem. És mindent 
megtettem. Rómában, amikor csapatban fel-
álltunk a dobogóra – én nem sírtam soha, de 
akkor elsírtam magam, és akkor szilárdult meg 
bennem az elhatározás. 

Ugron: – A fővárosba indulása előtt édesapja 
egy Bibliát adott önnek. Egy evangélikus lel-
kész fiaként azt gondolom, hogy olyan családi 
környezetben nőtt fel, ahol Isten állandóan 
jelen volt. Biztosan kötelező volt menni va-
sárnaponként az istentiszteletre… 

Balczó: – Tizennyolc éves koromban kerül-
tem Budapestre, addig valóban vallásos neve-
lésben részesültem, vasárnap el kellett mennem 
a templomba, de amikor cseperedtem, szíve-
sebben mentem a karzatra már, nem kellett 
anyuka mellett, a papnék padjában ülnöm. És 
amikor Pestre kerültem, olyan közegbe, ahol 
az Isten-kérdés fel sem vetődött, mondhatni, Is-
ten-mentes körülmények közé kerültem, akkor 
egy idő után egész biztos voltam abban, hogy 
az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy 
ezt az Isten-dolgot idősebb férfiak találhatták 
ki… És akkor egyszer csak kaptam a hírt, hogy 
édesapám meghalt. A Duna-parton sétáltam, 
vártam valakit az alsó rakparton, és amikor 
édesapám halálát tudomásul vettem, világos, 
tiszta két szó hangzott annak a számára, aki ak-
kor voltam: Isten van. Az én életemnek egyik 
nagy fordulópontja ez a nap volt, 1962. július 
elseje. Az Isten tud ilyen konkrétan is szólni az 
emberhez. Vigasztalni, bátorítani, irányítani. 

Ugron: – A ’64-es tokiói olimpiára nem me-
hetett, egy év eltiltást kapott, barátjával bele-
keveredtek egy furcsa, akkor élsportolók közt 

Ugron Zsolna

Balczó András gyerekként 
a szüleivel és a testvéreivel

Ugron Zsolna és Balczó András a portréfilm felvételén
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elterjed ügybe, ők is karórák Nyugatról való 
áthozatalával próbálták bebiztosítani magu-
kat. Ez alatt az év alatt még többet fut, két-
szer annyit vív, és még az olimpia előtti évben 
párbajtőrben is országos bajnokságot nyer. És 
aztán kitalált egy trükköt is, amikor énekelni 
kezdett… 

Balczó: – Igen, akkor történt, amikor az ötö-
dik világbajnokság után a feszültség elural-
kodott bennem. Tudtam, hogy ha a hatodikat 
nem nyerem meg és ezüstérmes leszek, az ne-
kem égés. Azon tűnődtem, hogyan tereljem el 
a figyelmemet, hogy ne görcsöljek, és akkor 
azt gondoltam, hogy elkezdek énekelni, hal-
kan, senki ne hallja. Hátha segít. És a sisak 
alatt énekeltem. Azt énekeltem: „Kósza szél, 
a felhők lágy ölén, szállj, repülj velem, egy 
új világ felé.” Csak arra figyeltem, hogy az 
éneklést abba ne hagyjam. És a vívószámot 
megnyertem. A következő esztendőben Villá-
nyi Zsigmond csapata az Egyesült Államokban 
szerepelt a világbajnokságon. És Zsiga odajött 
hozzám a vívásunk közepe táján, és azt mond-
ta, hogy „Bandi, nem megy a vívás, mit csi-
náljak?”. Mondtam neki, hogy „Zsiga, amikor 
azt mondják, hogy allé, kezdjél el énekelni, 
és semmi másra ne figyelj, csak az éneklésre, 

akár támadsz, akár védekezel, csak az éneklést 
ne hagyd abba!”. Azt mondta: „Na, jó, de hát 
mit énekeljek?” „Hát – mondom – azt, hogy 
Kósza szél, a felhők lágy ölén…” Elment, volt 
tizennégy győzelme és nem volt veresége. Ő 
lett a második a világbajnokságon, én a har-
madik. De ha nem tanácsolom neki azt, amit 
tanácsoltam, akkor én vagyok a második és ő 
a harmadik. A mai napig örömmel gondolok 
arra, hogy Zsigán így tudtam segíteni. Mert az 
éneklés bátorítás. 

Ugron: – 1963 és 1969 között sorozatban 
öt világbajnokságon nyer egyéni aranyérmet. 
Ebben az időben már egyedül edz, saját maga 
edzője. 1968-ban, Mexikóvárosban csapatban 
győz, de mindenki egyéni aranyat vár tőle. Ti-
zenegy ponttal szorul a második helyre. 

Balczó: – Ez volt az a helyzet, hogy itt va-
gyok a világ tetején. Volt két öttusázó, aki négy 
világbajnokságot nyert, de ötöt senki sem, el-
telt két hónap, és az a maradéktalan és teljes 
boldogság, amelyről tudtam, hogy kell lennie, 
és amit később aztán megtapasztaltam, most 
nincsen! Tisztázódott tehát, hogy a siker nem 
adja meg nekem, illetve az embernek, azt a 
teljes és maradéktalan boldogságot, amelyre 
Jézus azt mondja: „Elközelített a mennyeknek 

országa.”, amelyre mindenki vágyik a lelke 
mélyén, de máshol keresi.

Ugron: – Élete legemlékezetesebb versenye 
nem egy olimpiai küzdelem. 1969-ben Buda-
pesten rendezik az öttusa-világbajnokságot. 
A befejező napon ezrek futottak mellette és 
ünnepelték a Hármashatárhegyen. Édesanyja 
és testvérei is ott szurkoltak a pálya szélén. 

 Balczó: – Azt az évet, az 1969-es évet én ki-
csit pihenőévnek tekintettem, harmincegy éves 
voltam, pihenni is kell. De ezt hiába mondtam 
volna az embereknek, és hogy kérem, tudják 
be nekem, harmadik leszek, de majd jövőre… 
Ott feszült bennem, hogy ennyien eljöttek, és 
nem nyerni – aztán a futás segített ki a bajból. 
Az utolsó versenyszám volt. Az történt, hogy 
valaki futott mellettem háromezer méter meg-
tétele után, segíteni akart, de én tudtam, hogy 
szabálytalan, eltilthatnak engem, és odaszóltam 
neki olyan cifrát, ami nyomdafestéket nem bírt 
ki, átégette volna a papírt, s a gyereknek, mint-
ha elvágták volna, úgy megállt. Amikor baj 
van, akkor mások a használható eszközök… 
Itthon versenyezni, valahogy nagyobb felelős-
séget jelentett. Csak azt tudom mondani, hogy 
ez a hazához, a nemzethez való tartozás, hogy 
végül magyar vagyok, és valahogy annak az 

A bajnok ünneplése, München, 1972

Archív családi fotó
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Ugron Zsolna, teljes nevén Ábránfalvi Ugron Zsolna (Kolozsvár, 1978) József Attila-díjas, er-
délyi születésű magyar író. A régi erdélyi főnemesi ábránfalvi Ugron család sarja. A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen végzett a jog- és politikatudományok doktoraként. A TV2, majd 
a Magyar Televízió munkatársa, szórakoztató műsorok szerkesztője, felelős szerkesztője, 
hírműsorok, bel- és külpolitikai műsorok szerkesztő-riportere volt, majd a Mol Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt. kommunikációs tanácsadójaként dolgozott. 
2010-ben jelent meg első regénye az Ulpius-ház Könyvkiadónál, az Úrilányok Erdélyben, 
amely hónapokig vezette a magyar sikerlistákat. Történelmi regénysorozatának első kötete, 
az Erdélyi menyegző 2013-ban jelent meg a Libri Kiadónál. 2014-ben jelent meg az Úrasszo-
nyok-trilógia második kötete (A nádor asszonyai). Mindkét regény hetekig vezette az eladási 
listákat. 2016 őszén jelent meg Hollóasszony című kisregénye. Gasztronómiai műsora, a Kas-
tély a Kárpátokban a TV Paprika sikeres magyar gyártású műsora lett. Receptes könyve Hét 
évszak címmel 2013-ban jelent meg a Boook Kiadónál. Rendszeresen publikál folyóiratok-
ban. A Duna Televízió Nagyok című televíziós portréműsorának szerkesztő-műsorvezetője. 

elnyomatásnak, ami volt akkor szellemi és fi-
zikai értelemben, annak valamit ellene tenni… 
De ez tudat alatt volt mindig. 

*
Ugron: – Balczó András azt mondja: az Isten 

osztja az olimpián is a helyezéseket, jó tetszése 
szerint. Mindenki azt kapja, amit a lelke épülé-
sére a legjobban tud vagy tudna hasznosítani. 
Az Isten fizetőeszköze nem a siker, hanem az 
a lelkiállapot, amelyben már ő cselekszik a 
küzdőben, akit derűssé és elszánttá tesz. 

Balczó: – Már harmincnégy éves voltam, 
s azt gondoltam, hogy talán az én boldogsá-
gomhoz az szükséges, hogy egyéni olimpiai 
bajnokságot is nyerjek. Összeszedtem magam, 
mert a szorgalmam attól az elkeseredéstől, 
hogy nem adja meg a siker a boldogságot, 
megcsappant. Összeráztam magam és elin-
dultam, azt mondtam, hogy Magyarországon 
nagyon sokan drukkolnak nekem. 

Ugron: – Balczó András két, csapatban szer-
zett olimpiai aranyérem után Münchenben, 
1972-ben, harmincnégy évesen egyéniben is 
az első helyen végez. A dobogó legfelső fokára 
vezető út hosszú, gyötrelmes küzdelem, de egy 
délutánon, a döntő előtt, önmagát is legyőzi. 

Balczó: – Nagy volt a vesztenivaló. És ha 
nagy a vesztenivaló, az ember egészen más-
képpen cselekszik, mint amikor nem törődök 
semmivel, könnyedén megcsinálok mindent. 
A lovaglás volt az első szám, jól sikerült. A 
második szám volt a vívás, az is jól megindult. 
Nagyon jól álltam: 12:0-ra, 21:5-re, és éreztem, 
hogy ha még két órán keresztül ilyen jól megy 
a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. Ez a 
felismerés, mintha a féket behúzták volna! Itt 
van a kezemben karnyújtásnyira a nyerés és 
az embereknek szerezhető boldogság. Itt van 
a kezemben. És ebben az állapotban görcsölni 
kezdtem, a feszültség csak fokozódott, és egy 
idő után rájöttem, hogy nem tudom megnyer-
ni az olimpiát. És arra gondoltam, ha valaki 
engem azért szeret, mert én olimpiai bajnok 
vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem 
kell szeretnie, Bandit. Uram, én mindent meg-
tettem a cél érdekében, de nem megy. Belátom. 
Ügyetlenebb vagyok, kevesebb vagyok, nem 

megy. És ez a belátás nekem megérkezett. Jött 
egy felszabadultság, valami érthetetlen derűvel, 
amelyre egy neves argentin író, egy szellem-
óriás ezt írta: „Kit érdekel az áramló idő, ha 
sodrásában egyszer felbukkan egy eksztatikus 
teljes délután!”  És én ezt átéltem! 1972-ben, 
a müncheni olimpián belekerültem abba az 
állapotba, ahová mindig vágyódtam, de nem 
tudtam, hogy a bukás kellős közepén fogom 
megkapni. Ezt csak úgy tudtam bekönyvelni, 
hogy kegyelemben részesültem. Nem érdekelt, 
hogy adom a találatot vagy kapom a találatot, 
azt mondtam magamban, ha szólítanak más 
helyre, oda megyek, de hogy adom a találatot 
vagy nem, engem már nem érdekel – és ez a 
megszabadulás mit okozott? Azt, hogy csak 
adtam a találatot, és nem kaptam a találatot! 
Egész életemben ezt az állapotot kerestem. 
És most megkaptam, ingyen, kegyelemből. 
És működik. Az alkalmasság állapota. Min-
dent megtenni a cél érdekében, és utána azt 
mondani: „Uram, ez volt az én részem, most 
Te következel!” Vágyakozni, a cél érdekében 
mindent megtenni, lemondani, nyerni. S az 
életemben ez nagyon sokszor bebizonyosodott. 

Sportriporter (bejátszás): „Remekül fut, re-
mekül fut, biztos vagyok benne, hogy nagy idő 
lesz, na, még tíz méter, Andriskám, gyerünk, 
egy-kettő, és most van bent… Annak örülünk, 
hogy a mi fiunk, az ötszörös világbajnok meg-
nyerte az olimpiai bajnokságot! Az olimpiai 
bajnok: Balczó András. Ott dobálják föl a le-
vegőbe – csak le ne ejtsétek! Balczó András 
5412 ponttal olimpiai bajnok lett!”   

Ugron: – Harmincnyolc évesen családot ala-
pít. Felesége, Császár Mónika maga is olimpi-
kon, tornász, a müncheni olimpián bronzérmet 
nyert. Tizenkét gyermekük születik, Budake-
szin nevelik fel őket, abban a házban, amelyet 
Balczó András maga épített. 

Balczó: – ’62-ben megnősültem, ’66-ban, 
négy és fél évi házasság után elváltunk, gyer-
mekünk nem volt. Kilenc évig voltam utána 
nőtlen, aztán megismertem sporttársnőmet, 
Császár Mónikát, a müncheni olimpián csa-
patban volt, és harmadikok lettek, ő gerendán 
a negyedik lett… Az esküvőnk előtt be kellett 

mennünk a János-kórházba, ahol egy nagy 
teremben két fehér köpenyes hölgy faggatott 
bennünket, távol egymástól. Mindent megkér-
deztek, hogy volt-e tüdőgyulladása és így to-
vább, és a végén szerepelt a kérdések között az, 
„hány gyermeket szeretnének?”. Csitt, csend-
ben, nehogy a menyasszonyom meghallja… 
„Négyet-ötöt.” Beírták. Vége volt, mentünk 
kifelé, és a János-kórházban sétáltunk lefelé 
az úton, a végén kiderült, hogy ő ötöt mondott. 

Ugron: – Azóta tizenkét gyereket neveltek 
fel közösen. 

Balczó: – Igen, tizenkét gyermekünk szü-
letett, és nagyon örülök, hogy így alakult.  De 
az csak manapság számít kuriózumnak, hogy 
valakinek tizenkét gyermeke van. Régen több-
ször előfordul, mint gondolnánk.  

 Ugron: – Azt olvastam, annak örült, hogy a 
gyerekei közül senki nem lett hivatásos sporto-
ló. Ha az unokái közül valaki komolyan kez-
dene sportolni, annak örülne? 

Balczó: – Őszintén drukkoltam annak, hogy 
versenysportolók ne legyenek. Testedzés, az 
igen, most is csinálják, úsznak, futnak, kerékpá-
roznak, de a sportolás feltételezi a versenyzést. 
Az én gyerekeimtől mindenki azt várná, hogy 
na, fiacskám, te is világbajnok leszel! Ez a nagy 
elvárás agyonnyomná. A nagy elvárás mindenkit 
agyonnyom. Ezért örültem, mikor az egyik fiam 

Az öttusaversenylovak belovaglójaként
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öttusázni kezdett, és megszűnt a szakosztály. 
„Na, jól van, akkor jogi pályára megyek!” – 
mondta. A gyerekek nagyrészt már megtalálták a 
helyüket. Van köztük gépészmérnök, építőmér-
nök, hála Istennek, a helyükön vannak.

Ugron: – Időközben két szakot is elvégzett 
a Testnevelési Főiskolán: vívószakedzőként 
és öttusaszakedzőként. Így a magyar öttusa-
sport irányításához szükséges minden lehető 
képesítést megszerzett. Mindennek ellenére 
látványosan mellőzték. Belovaglónak állt az 
Országos Lótenyésztési Felügyelőségnél. 

Balczó: – Amikor befejeztem a versenyzést, 
én naiv, arra gondoltam, hogy a sportág szak-
mai irányítását kell majd átvegyem. De aztán 
kiderült, hogy naivitás, mert sem párttag, sem 
ügynök nem voltam. 

Ugron: – Próbálták beszervezni?
Balczó: – Nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy soha nem próbáltak beszervezni. Jött egy 
pillanat, amikor megtudtam, hogy a Mezőgaz-
dasági Minisztérium státuszt létesít, az öttusalo-
vak belovaglója státuszát. Na, elmentem jelent-
kezni erre a feladatra, ami a helyzetemben egy 
kicsit olyan portási, takarítói állásnak számított. 
De én a lovakat mindig nagyon szerettem, és 
így nem hányhatják szememre, hogy itthagytam 
a sportágat, és elmentem valahová, mondjuk, 
cukrászdát nyitottam. És talán még az is benne 
volt, hogy megmutatom, nekem van lejáratom 
alsó szintre is. Elmentem belovaglónak, hat 
évig voltam belovagló; közben előfordult azért, 
hogy sokan belém törölték a cipőjüket. De azt 
tudtam, hogy ezzel jár, a helyzetnek pedig híre 
ment. Hat év elmúltával jött egy pillanat, ott-
hon ültem, nem csináltam semmit, bámultam a 
saját könyvespolcomat, és egyszer csak valami 
érthetetlen derű érkezett. Micsoda öröm ez? 
Akkor, mintha egy hang azt mondta volna, hogy 
„Bandi, a szolgaságod évei kiteltek, most már 
szabad vagy”. Megértettem hát, hogy nekem 
a belovaglást abba kell hagynom, de hogy mit 
fogok tenni, azt nem tudtam. Azt mondtam, 
mivel tíz évig vártam a méltó elhelyezkedés 
lehetőségére, az életem hátralévő részében az 
öttusasporttal foglalkozni nem kívánok. És ez 
mérhetetlen békével és örömmel töltött el, úgy 
éreztem, hogy ezt megszolgáltam, nincs lelki-
ismeret-furdalásom amiatt, hogy nem vártam 
még tovább. Hát így voltam én ezzel.

Ugron: – Amikor Kósa Ferenc Küldetés 
című filmje elkészült, gondolta volna, hogy 
olyan nagy hatással lesz az életére?

Balczó: – Sem Kósa Ferenc nem gondolt 
ilyenre, sem én. Nem gondoltam volna, hogy 
olyan utóélete lesz. 

Ugron: – Hogyan jött a film ötlete? Kósa 
Ferenc megkereste? 

Balczó: – Más ügy kapcsán kellett Nyír-
egyházára utaznom, Kósa Ferenc szervezett 
ott valamit, és nagyon sokat beszélgettünk. 

Elmondta, hogy szeretne Latinovits Zoltánról 
és Béres József biológusról portréfilmet csi-
nálni, és ha én vállalnám, akkor én lennék a 
film harmadik tagja. Latinovits Zoltán meghalt, 
Béres Józsefről csinált filmet, és elkészült hat 
nap alatt a Küldetés című film. Úgy havonta 
egy forgatási nap volt, 1976-ban. Nagyon sok 
helyre jutottunk el vele az országban, gondol-
koztam mindig, mi lehetett az oka annak, hogy 
ennek a filmnek ilyen hatása van. Nyilván va-
lamilyen hiányt pótolt. Ezt tudom elképzelni. 
Van ebben egy kórházi jelenet, amelyben azt 
kérdezi tőlem Kósa Ferenc: „És mitől várod 
az életed elrendezését?” Én rögtön mondtam, 
hogy az Isten majd elrendezi. Erre Kósa Ferenc 
azt mondta: „Ne bomolj, Bandi!” Nem sokkal 
ezek után mondta nekem Kósa Ferenc: „Én 
már csak e világi dolgokkal vagyok hajlandó 
foglalkozni.” S ettől kezdve a mi kapcsolatunk 
meglazult. Mert én az Isten felé mutattam, Jé-
zus felé, ő pedig az embert akarta mindig segí-
teni, amihez kapott isteni segítségeket, csak azt 
hiszem, hogy neki az ajándékozót meg kellett 
volna jelölnie ahhoz, hogy a barátságunk ki-
teljesedjen.

 Ugron: – Akkor sem bánta meg ezt a filmet, 

amikor később várt arra, hogy megkapja a az 
önt megillető helyet?

Balczó: – Adynak van egy verse, az a címe, 
hogy Új s új lovat. Abban leírja, hogy új körül-
ményre van szüksége. Én is azt éreztem, hogy 
nekem a Küldetés című film egy következő 
közlekedési eszköz: „Segítsd meg, Isten, új 
lovaddal / A régi, hű útra-kelőt, / Hogy só-
bálvánnyá ne meredjek / Mai csodák előtt. // 
Az Irgalmatlant küldd társamnak, / A rohanó, 
büszke hevet / S az emberségem ezután már 
/ Legyen kegyetlenebb. // Ne rendeld romló 
nyájaidnak / Sorsa alá a sorsomat, / Az embe-
red, ha nem ma-ember, / Kapjon új s új lovat.” 
Ennek a megfelelőjét tapasztaltam, nekem a 
sportolás jelentett egy ilyen szimbolikus múl-
tat.  Kósa Ferencnek pedig köszönöm azt, hogy 
végül is rákérdezett egyszer a filmben a Bib-
liára. És mondtam egy igerészt benne. Íme, a 
filmrészlet: „Miután a versenyzést befejeztem, 
az egyensúlyom biztosan könnyebben meg-
billent volna, ha nem tudom a Bibliából azt, 
hogy a boldogság egyik forrása az, ha az ember 
éhezi és szomjazza az igazságot, és háborúsá-
got szenved érte. De sorolhatnám ezt napestig, 
olyan sok szép gondolat van benne.” 

Balczó András feleségével, 
Császár Mónikával és hat gyermekükkel

Futás, drukkoló 
közönséggel

Balczó András 
és Császár Mónika 
esküvőjén

Balczó András és Császár Mónika mind a tizenkét gyermekükkel Balczó edzés közben
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BALCZÓ ANDRÁS 
A KARANTÉN IDEJÉRŐL

A közelmúltban a Mandiner munkatársa 
karanténinterjút készített Balczó András-
sal, megkérdezve tőle, hogy szerinte mi 
történik most a világgal? A válság idején 
vizsgázik az ember – véli Balczó András 
–, isteni figyelmeztetés ez, amelyből sokan 
fognak tanulni, és ha vége lesz ennek a jár-
ványnak, kevesebben lesznek, akik Isten 
nélkül akarják megoldani az életüket, és 
többen olyanok, akik Istenhez fordulnak. 
Majd így folytatta: 

– Amikor ezen törni kezdtem a fejemet, 
Adynak egy verse jutott eszembe, az a címe, 
hogy Az Isten balján. A második versszaka 
így hangzik: „Az Isten könyörületes, / So-
káig látatlan és néma, / Csak a szívünkbe 
ver bele / Mázsás harangnyelvekkel néha.” 
Most ez történt. A Teremtő megsokallta, 
hogy a világ ilyen arányban fordul el Tőle. 
Amikor az iskolában az órán a gyerekek 
nem figyeltek a tanítóra, a tanító pálcájá-
val figyelmeztetésképpen megkocogtatta a 
katedrát. A Teremtő most megkocogtatta a 
katedrát, hogy kijózanodjunk. Hogy felis-
merjük Őt, akit ha keresünk, megtalálunk. 
Ezt én egy figyelmeztetésnek tartom. 

– Elgondolkodtam azon is, miért van az, 
hogy sokezer-számra halnak meg emberek 
némely országban a koronavírus következ-
tében, itthon viszont jóval kevesebb ilyen 
honfitársunkról tudunk? Miért van az, hogy 
mi, magyarok ilyen döbbenetes kegyelem-
ben részesülünk? Van Jézusnak egy példá-
zata: egy ember szőlőt telepített, majd bérbe 
adta szőlőműveseknek, és idegenbe ment. 
Amikor eljött az ideje, elküldte szolgáját a 
járandóságáért. Azok összeverték, elzavar-
ták. Hasonlóan tettek még több alkalommal: 
a szolgákat megverték, megölték. Végül 
elküldte szeretett fiát, mondván: azt majd 
megbecsülik; de őt is megölték, és kidob-
ták a szőlőből. Ekkor Jézus megkérdezte 
a hallgatóit, hogy mit gondolnak, mit fog 
tenni a gazda a bérlőkkel? Azt válaszolták: 
bizonnyal elveszejti őket, és másoknak adja 
ki a szőlőt. Szerintem a szőlőt mi, magyarok 
kaptuk. Az, hogy jobb a helyzet a járvány 
idején, Magyarországon, az a mérhetetlen 
kegyelem jele. Miért? Én is szeretném tud-
ni, és remélem, jól gondolom. Csak csodál-
kozni tudok és hálálkodni. 

„Délután Böbe és Ella kocsin értünk. A 
filmklubba. Kósa Ferenc vár (s egy ked-
ves chicagói házaspár) a Küldetés című 
film leforgatására. Itt van a fő-, illetve 
úgyszólván egyetlen szereplő, az öttusá-
zó világbajnok, Balczó. A mozikban sok 
közbetapsolás ünnepelte. Itt – mindössze 
heten nézzük – jobban kitűnik a siker 
csontozata. A mellőzött érdem beszél a 
közösségről (»Azt éreztem, mindenkinek 
futok«), hitelesen. Aztán – éppígy – a 
vallás erkölcséről; a béketűrésről, tiszta, 
egyenes beszéd; fölháborító a közöny, az 
érdem lebecsülése.” 

(Illyés Gyula: 
Naplójegyzetek 1977–1978)

Ugron: – A Küldetés című portréfilmje óta 
eltelt évtizedekben az országot járja. Több ezer 
előadást, élménybeszámolót tartott pályafutásá-
ról. Vallja, hogy Isten nélkül nem lehet boldog 
életet élni, hogy a siker nem ad boldogságot, 
hogy a kudarctól való félelem állandóan gátol-
ja az örömérzetet, és aki már nem akar min-
denáron nyerni, az válik szabaddá. A filmben 
is beszél arról, hogy miért nem ment soha el 
külföldre. Később sem merült fel ez? Amikor 
már gyerekeik voltak? 

Balczó: – Nem, soha nem. Pedig kedvező 
ajánlatokat kaptam Olaszországból, Angliából, 
az Egyesült Államokból… De az a filmben is 
elhangzik részemről, hogy hazát elhagyni, az 
nekem nem megy. Hozzátéve, hogy nekem nem 
megy. Van, akinek megy, van, akinek kötelessé-
ge menni, de nekem tilos. Nekem erre adatott 
lehetőség… Az Isten engem így terelt, irányított, 
és hálát adok neki, hogy annak kedvéért, hogy a 
sportágban maradhassak, azokat a finom megal-
kuvásokat nem volt kedvem elkövetni, amelye-
ket elvártak volna tőlem azok, akik alkalmaznak 
vagy nem alkalmaznak valakit a sportban.  

Ugron: – 2001-ben a Nemzeti Sport közön-
ségszavazásán Puskás Ferenc mögött a XX. 
század második legjobb magyar férfisportoló-
jává választották. Ugyanebben az évben kapta 
meg a Magyar Olimpiai Bizottság érdemérmét. 

2004 óta a Nemzet Sportolója cím birtokosa. 
2016-ban beiktatták az öttusa-világhírességek 
csarnokába. 2018-ban a Magyar Olimpiai Bi-
zottság és a Magyar Sportújságírók Szövetsége 
Életműdíját vehette át.  Volt úgy, hogy nem 
fogadott el egy elismerést, nem fogadott el egy 
díjat, mert úgy érezte, hogy valamilyen módon 
megalkuvás lenne?   

Balczó: – Igen. Volt egy olyan eset, amikor 
bizonytalanság támadt bennem.  Ezelőtt kö-
rülbelül tizenkét éve a sportminiszter telefo-
nált, hogy ő állítja össze a Nemzet Sportolója 
tizenkettőnek a névsorát. Vállalom-e én, hogy 
közöttük legyek? Mondtam, nagy megtisztel-
tetés, miniszter úr, igen, vállalom. Azt mondta, 
hogy másnap beadja a parlamentbe elfogadásra 
a listát, és majd hívni fog. Megtörtént, hívott, 
és azt mondta, hogy a parlamentben elfogadták 
a listát, én is benne vagyok, és várnak a Parla-
mentbe az ünnepélyes átadásra. De én tudtam, 
hogy nekem oda nem szabad elmennem, mert 
ott olyan emberek vannak, akikkel nekem nem 
szabad kezet fognom. A kézfogás azonosulás, 
egyetértés, jóváhagyás, tehát nekem ezt nem 
szabad. De ott motoszkált a fejemben, hogy 
itt van a tizenkét gyerek, hát még nem repült 
ki egy sem, hezitáltam… Ekkor elolvastam 
Kosztolányinak egyik versét, gyönyörű versét, a 
Hajnali részegséget. Abban van egy ilyen rész: 
„De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, / va-
lami tiszta, fényes nagyszerűség, / reszketve és 
szilárdul, mint a hűség. / Az égbolt…” Rájöttem 
arra, hogy a hűség olykor-olykor reszketéssel 
jár. Abból tudtam meg, ahogy vettem fel a ci-
pőmet: ebben a dilemmámban lenyúltam, hogy 
a cipőmet befűzzem, és láttam, hogy remeg a 
kezem; „reszketve és szilárdul, mint a hűség”, 
ahogy Kosztolányi ezt ki tudta mondani, hogy 
olykor-olykor a hűség reszketéssel jár…  

Ugron: – Aztán mégis beválasztották a nemzet 
sportolói közé annak ellenére, hogy nem ment el.

Balczó: – Én ezt az életutat kaptam, bölcsen 
kell gazdálkodnom vele. Mert vannak nagy 
kísértések is… Visszanézve az életemre látom, 
hogy annyi jót kaptam az Istentől, amelyre én 
nem számíthattam. 

(Ugron Zsolna portréfilmje alapján 
összeállította Sághy Ildikó) 

Futás, drukkoló 
közönséggel

Balczó András és Császár Mónika tizenkét felnőtt gyermekükkel


