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Lajos Béla

1957
(részlet)

Lajos Béla (1929–2016) fuvolam�vész és tanár volt. Szege-

den született, tanult, és a Szegedi Nemzeti Színház zenekará-

nak volt szólófuvolása.

1956-ban menekült el Magyarországról. Egyik alapító 

tagja volt annak a magyar emigráns muzsikusokból Ausztriá-

ban alakult Philharmonia Hungarica zenekarnak, mely kés�bb 

bejárta az egész világot világhír� karmesterekkel, hangszeres 

és énekes szólistákkal.

1976-tól a németországi Kleve város zenei életének lett meg-

határozó alakja. 82 éves koráig tanított az itteni zeneiskolában. 

A városi zenekarral hangversenyeket szervezett bel- és külföldön. 

Mindezek mellett fest�ként és zeneszerz�ként ért el sikereket.

Elkövetkezett a Lakmé bemutatója, utána 

úgy látszott, kezd menni megint az élet a 

rendes kerékvágásban. Ez talán nálunk, 

a színházban úgy is volt, de kint a életben 

bizony más szelek fújtak. Erre itt nem 

térek ki különösen. Mindenkinek megvan 

a maga véleménye err�l az id�szakról, 

a forradalom utáni „számonkérésr�l”.

Január 11-én egy ismer�s rend�r 

fi gyelmeztetett többünket a színház-

ban, „jó lesz, fi úk, ha egyesek elt�nnek 

a színházból, mert 2-3 nap múlva be 

lesznek hozva”. Pár nevet mondott, ab-

ban többek között én is benne voltam, 

meg Apor László is, és egyes m�sza-

kiak, köztük a Cseh család férfi  tagjai.

Nem volt mit tenni, inkább a me-

nekülés, mint a börtön.

A  m�szakiaknak volt egy ismer�-

sük Röszkén. �vele megbeszélték, 

hogy mindnyájan odamegyünk hozzá-

juk, és amikor lehetséges, a  határon 

átjutni, akkor elindulunk t�lük.

A  házigazda megtudakolta a ha-

tár�rökt�l, mikor nem lehet jár�r a 

vasúti síneknél a határon.

Ott volt ugyanis két jár�r találko-

zási pontja, amelynek el�re meghatá-

rozott id�pontja volt.

Ez éjfél után, 0 óra 15 percre lett 

megadva. Id�ben elindultunk, köz-

ben a hó is elkezdett esni. A  röszkei 

vasútállomástól már a sínek mentén 

mentünk, nem lehetett eltévedni. Mi-

nél közelebb értünk a határhoz, annál 

jobban lehetett jobbról-balról lövése-

ket hallani, de minket megnyugtató 

távolságból.

Pontosan 0.30-kor odaértünk a 

vasúti sín mellett felállított magas �r-

toronyhoz. Apor Laci még felköszönt 

az �rtoronyba, szép jó estét kívánt. 

Tudtuk, nincs ott senki, így vidáman 

átmentünk a határon. Addig menetel-

tünk tovább, amíg a sín mellett egy 

táblát meg nem láttunk, amelyre vala-

mi szerb nyelven volt írva.

Ebb�l megtudtuk, most már biz-

tosan szerb területen vagyunk. Egy 

lépést sem tettünk tovább. Tudtuk, 

hogy el�bb-utóbb meg fognak jelenni 

a szerb határ�rök. Így is lett.
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Bekísértek bennünket a horgosi 

rend�rségre. Ott már elég sok más 

magyar menekült is volt. Rövid kihall-

gatás, utána a Horgosi Vadásztársa-

ság megvendégelt bennünket fi nom 

�zpörkölttel, amit az el�z� esti va-

dászösszejövetelre f�ztek. Jó homoki 

bor is volt hozzá b�ven.

Reggel aránylag korán, úgy 7 óra 

tájban jött egy teherautó, amelyen pa-

dok voltak. Ezeken helyet foglaltunk, 

és elvittek bennünket Magyarkanizsá-

ra a Tisza partjára.

Ott az id�sek otthonában helyez-

tek el bennünket. Az otthon egyik 

felében az id�sek laktak, mi pedig két 

nagy teremben az otthon másik felé-

ben. Bizony elég érdekes volt az els� 

este, amikor a teremben lév� 40 sze-

mély, n�k, férfi ak, gyerekek vegyesen, 

a lefekvéshez készül�dött.

Természetesen nem volt 40 ágy. 

Egy család 1 vagy 2 vagy 3 gyerekkel 

két ágyat kapott. Egyedülálló másik 

egyedülállóval osztott meg egy ágyat. 

Nem volt semmi probléma sem. Min-

denki örült és boldog volt a sikeres 

menekülés miatt.

Az ellátásunkat amit ott kaptunk, 

sose felejtem el. Igazi magyar konyha, 

a  legfi nomabb ételekkel. Az otthon 

szakácsai f�ztek nekünk is, csodálatos 

fi nom ételeket óriási mennyiségben. 

Senki nem panaszkodott, hogy éhen 

maradt. Két hétig, míg ott voltunk, 

igazi Kánaánban éltünk.

Ott tanultam meg bridzsezni is. 

Egy szegedi születés� férfi  volt ott, 

Máriaföldi Péter Budapestr�l a család-

jával, felesége, Kati, Péter fi a és Kati 

lánya, valamint testvére, Kunigunda. 

Mivel egész nap nem volt mit csinálni, 

a kártyajátékok nagy kedveltségnek ör-

vendtek Máriaföldiék bridzseztek. Min-

dig volt még egyvalaki, aki beugrott 

negyediknek. Én több napon keresztül 

ott ültem, fi gyeltem a játékukat, mivel 

elég jó ultis és kanasztázó voltam, elég 

gyorsan rájöttem egyes dolgokra, ami 

igen lényeges volt a bridzsjátékban. 

A  negyedik-ötödik napon bekéredz-

kedtem egy menetre. Elég jól sikerült 

a premierem, így azután lassan ál-

landó partner lettem Máriaföldiéknél. 

Persze a bridzs is egy olyan játék, 

ahol mindig tanulni lehet és kell. Mint 

ahogy a jó pap is holtig tanul!

Magyarkanizsán két hétig voltunk. 

Onnan szintén teherautókon elszál-

lítottak bennünket Indijára. Újvidék 

után, Belgrád irányában van ez a 

kisváros. Egy régi börtönépületben 

helyeztek el bennünket. Az egész épü-

let rettenetesen nedves volt. Azt lehet 

mondani, szinte csöpögött a víz a 

falakból. Minden szoba zsúfolásig volt 

emeletes ágyakkal, ott kellett helyet 

foglalnunk. Rengetegen betegek let-

tek. Szerencsénk volt, a makói kórház 

egyik orvosa szintén a menekültek kö-

zött volt, így volt valamirevaló orvosi 

ellátásunk. Tél volt, hideg volt, a szo-

bák vizesek voltak, az ellátás nagyon, 

nagyon rossz volt.

F�t�anyagot, fát vagy szenet alig-

alig kaptunk a f�téshez, így hideg 

szobákban dideregtünk.

Február 10-e körül kiválogatták a 

magasabb képzettség�eket, orvoso-

kat, mérnököket stb.

Így én is beleestem a csoportba. 

Még aznap elvittek bennünket Stari 

Slankamentbe.

Ez a kis helység pontosan szem-

ben van a Duna–Tisza találkozásával, 

tehát ahol a Tisza beleömlik a Duná-

ba. Ott volt a Duna Hotel tiszta, f�tött 

szobákkal. Az egész úgy t�nt, mintha 

a mennyekben lennénk a borzasztó 

indijai napok után. Az ellátás, a koszt 

els�rangú volt.

S�t az ebédl� egy asztalán mindig 

volt egy nagy fehér kenyér, mindenki 

vághatott, ehetett bel�le, amennyit 
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akart… Én egy négyágyas szobába ke-

rültem a feleségemmel és lányommal.

Mi kaptunk két ágyat, a másik két 

ágyat a zeneszerz� Szerdahelyi csa-

ládja kapta, szintén hárman voltak.

A  Máriaföldi család is jött a cso-

porttal. Péter postamérnök volt, test-

vére, Kunigunda tanárn�.

Így azután semmi akadálya nem 

volt a bridzsnek. Nagyon jól éreztük 

magunkat.

Nemsokára megtudtuk, miért is 

vagyunk ott. Egy szép napon jött egy 

jugoszláv bizottság, amely arra akart 

rábírni bennünket, maradjunk ott Ju-

goszláviában, mindenki kap képesíté-

se szerint megfelel� állást. Adtak pár 

nap id�t a döntésre.

Három nap múlva újra ott volt a 

bizottság. Csak ketten döntöttek az 

ottmaradás mellett.

Mi, a többiek, kb. 40 f� a tovább-

vándorlás mellett döntöttünk.

Ennek meg is ittuk a levét. Másnap 

jöttek a teherautók, mentünk vissza 

Indijára.

Amint megérkeztünk, kérdezték 

t�lünk, ki német származású, vagy 

kinek vannak rokonai Dániában vagy 

Svédországban. Ugyanis Gerovóban 

volt egy német, egy svéd és egy dán 

bizottság, akik a németeket és a Dá-

niában-Svédországban él� rokonok 

menekültjeit szedték össze és vitték 

el Jugoszláviából. Máriaföldiék azon-

nal jelentkeztek, s�t �ket már keres-

ték is a svédek, ugyanis Máriaföldiné 

nagyanyja és a svéd anyakirályné, 

fi atal lány korukban egy internátus-

ban, együtt voltak, jó barátságban. 

Ez a barátság a kés�bbiekben is 

megmaradt.

Én is jelentkeztem, hogy Svéd-

országban van egy rokonom. Nem 

kellett bizonyítanom, mivel a lágerpa-

rancsnokkal találtam egy közös isme-

r�st a Délvidéken, Horkainak hívták. 

Szegeden a katonazenekarban ját-

szott klarinéton bátyáimmal és sógo-

rommal együtt. Így megvolt számom-

ra az összeköttetés.

Még aznap este elindultunk, irány 

Gerovo. Kis falucska, magas hegyek 

között, igazi zord vidék. Amikor meg-

érkeztünk a lágerhez, nem akartunk 

hinni a szemünknek, 3 többemeletes 

épület, az egész tábor 2 dupla, 4 méter 

magas drótkerítéssel körülvéve, ami 

benyúlt még a házak közé is. E kerítés 

el�tt kb. 10 méterre egy szögesdrót ki-

feszítve, azon túl nem lehetett menni. 

Az egész láger 1956-ig internálótábor 

volt, amin semmit sem változtattak, 

még az �rzés is megmaradt, csak 

most magyar menekültekkel töltötték 

fel. Csöbörb�l vödörbe estünk.

Másnap már hívtak bennünket a 

bizottság elé. Máriaföldiékkel nem volt 

semmi probléma, csak talán annyi, 

�k nem Svédországba akartak menni, 

hanem Dániába, mert egy rokonuk 

már, mint menekült, ott volt, így az-

után �k is oda akartak kerülni. Ez el 

is intéz�dött simán. Én is mentem a 

bizottság elé. Természetesen elmond-

tam mindent, az indijai helyzetet stb.

Megértéssel voltak, de nem tehet-

tek semmit sem abban az irányban, 

hogy mi is elmehessünk Svédország-

ba vagy Dániába.

Egy kevés kis pénzem volt, amit 

azután levélírásra, ill. levelek elküldé-

sére használtam fel. Mentek a levelek 

az amerikai, angol, kanadai, francia 

követségekre.

Úgyszintén az osztrák követségre 

is. E levelemben közöltem velük, hogy 

zenész vagyok, és az id�közben Bécs-

ben megalakulófélben lév� Philharmo-

nia Hungaricához mennék, ahol biztos 

szükség lenne rám mint fuvolás, így 

nem esnék az osztrák állam terhére.

A Szabad Európa Rádióban hallot-

tuk a zenekar megalakulásáról szóló 
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híreket, amelyben zenészeket is ke-

restek a menekültek közül-között.

A napok teltek, nem történt semmi 

sem. Az ellátás sem volt jobb, mint 

Indiján, s�t itt még az tet�zte az egé-

szet, hogy er�sen klóros vízzel f�ztek 

mindent. Semmilyen f�szer nem tudta 

közömbösíteni a klórt.

A  reggeli kávénak klóríze volt, 

a déli ebédnek (majdnem mindig va-

lamifajta rizst kaptunk), a  levesnek, 

szóval mindennek. Minden menekült 

után az ENSZ 3 dollárt fi zetett a befo-

gadó államnak. Kiszámítottuk, hogy a 

napi étkezésre 65 centet fordítottak. 

Hol maradt a többi pénz?

Rengeteg ruhaadomány érkezett 

a menekültek részére. Ez sem lett 

kiosztva, az egyik melléképületben 

tornyosultak a ruhabálák.

Az ott lév� szépszámú menekült, 

1000 körül voltunk, bizony elég nagy, 

mondhatni, nyomor között élt. Hatal-

mas szobák voltak, minden szobában 

kb. 70 személy volt elszállásolva, szin-

tén megosztott ágyakkal.

Elkezdtünk egy kicsit szervezked-

ni, minden szoba választott egy bizal-

mit. A  mi szobánkban én lettem ez. 

Felvettük a kapcsolatot a láger veze-

t�jével, egy �rnaggyal, aki perfekt be-

szélt magyarul. Elértük a szögesdrót 

kerítés el�tti szögesdrót eltávolítását, 

megkezdtük a ruhák kiosztását, cso-

portosan, rend�ri kísérettel kimehet-

tünk a falucskába.

Ekkor jócskán benne voltunk az 

áprilisban, fönn a magasban a hegyek 

között éjjelre mindig nagyon leh�lt 

a leveg�, f�tés nem volt, így azután 

dideregtünk egy keveset.

Máriaföldiék még mindig ott vol-

tak, habár már legalább 3 hét is eltelt, 

mióta a bizottság el�tt voltak. Eljött 

május elseje. El�tte való éjszaka nagy 

villámlás és dörgés volt, majdnem 

mindenki felébredt a nagy zenebo-

nára. Reggel félméteres hó fogadott 

bennünket. Május elseje, és ennyi hó. 

Ez is csak magas hegyvidéken fordul-

hat el�, mint ahol mi is voltunk.

Reggel 9-kor jött a felhívás: a Dá-

niába és Svédországba men� me-

nekültek készül�djenek, mert amint 

járható lesz az út, mennek. 10 óra 

felé indulás, a gyerekeket ölbe vittük 

a buszig a nagy hó miatt. Elmentek a 

barátok, vajon minekünk még mennyi 

ideig kell itt sínyl�dni?

Május elsejére beharangoztak ün-

nepi ebédet: húslevest, disznópörköl-

tet galuskával, egy darab süteményt 

és 2 deci bort. Nagyon kíváncsiak vol-

tunk, fog-e minden stimmelni, ahogy 

beígérték. Különösen a borra voltunk 

kíváncsiak, mert el�z� este a szaká-

csok igen hangosan ünnepelték el�re 

a május 1-jét. A beígért ételek meg is 

voltak, majd jött a bornak a kiosztása.

A nagy tartály, amelyben a bor volt, 

ott volt el�ttünk. A bizottság megkós-

tolhatta, nincs-e esetleg felvizezve. 

Nem volt felvizezve. Elkezd�dött a 

kiosztás. Kétdecis hitelesített kanállal. 

Mindenki megkapta a maga adagját, 

árgus szemekkel fi gyelve, hogy tele 

legyen a kanál.

Nem értettük, hogyan lehet az, hogy 

itt minden stimmelt, pedig a szakácsok 

tegnap alaposan felöntöttek a garatra. 

Pár nappal kés�bb kiderült a turpisság. 

Ugyanis a kanál alján apró lyukakat lyu-

kasztottak, és míg a kanál odaért a bo-

ros edényhez, addig vígan folyt bel�le a 

bor vissza a tartályba. A kimerítés pilla-

natában tele is volt a kanál, de míg az 

edényhez ért, kifolyt bel�le a szakácsok 

borozgatásához szükséges mennyiség. 

Hiába, a magyarok leleményességének 

nincsen határa.

Amikor csak tehettem, fogtam a 

fuvolámat és elmentem egy helyiség-

be gyakorolni. Azt lehet mondani, no-

vember óta nem nagyon gyakoroltam 
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az események és a kés�bbi lehet�sé-

gek miatt.

Így bizony rám fért a gyakorlás, 

f�leg azt szem el�tt tartva, hogy talán 

sikerül eljutni Bécsbe a Philharmonia 

Hungaricához. Naponta gyakoroltam 

kb. 2-3 órát. Sokan az ott lév�k közül 

nem értették, miért kell olyan sokat 

gyakorolni, ha valaki már olyan sokat 

tud, mint én.

Elérkezett május 27-e. Délel�tt 

hívattak az irodába. Közölték velem. 

Ausztria befogadott mint menekültet, 

és azonnal elhagyhatom családostul 

a tábort. Nagy port vert fel utazásunk. 

Minden menekült Ausztriába vágyott, 

mert onnan az általa választott ország 

minden nehézség nélkül befogadta.

Estefelé jött egy kis VW busz, 

amely elvitt a legközelebbi pályaud-

varra. Ott felraktak a vonatra, amely 

Zágrábba tartott, ideadtak különböz� 

igazoló papírokat, majd a vonat elin-

dult, minden kísér� nélkül ott ültünk, 

és egy kis szabadságot éreztünk, ami 

után annyira vágytunk.

Reggelre értünk Zágrábba, ott a 

vasúti misszió fogadott. Egy szobát 

biztosítottak számunkra.

Kicsit lepihentünk, majd kisétá-

lunk egy kis városnézésre. Mit ad 

isten, a  f�utcán összetalálkoztunk a 

lágerparancsnokkal. El�ször azt hitte, 

megszöktünk a lágerb�l (ami szinte 

lehetetlen volt), úgy is viselkedett. Mi-

után megmutattam neki papírjainkat, 

minden rendben lett. Az �rnagy úr 

nem volt egy igazi nagy magyarbarát.

Kés� délután indult a vonatunk 

Bécsbe. Grazba érkeztünk, ott le kel-

lett szállnunk, mert nem volt jegyünk 

a vonatra. A  Bahnhofsmission igen 

kedvesen fogadott, és megpróbáltak 

megadni minden lehet�séget a to-

vábbutazásunkra. A vonatunk közben 

elment, így az � vendégük lettünk, ott 

aludtunk a szállásukon.

1957. május 29-én reggel közöl-

ték velünk a jó hírt, a  Caritas meg-

vásárolta a vonatjegyünket. Indulhat-

tunk Baden bei Wienbe, ugyanis a ze-

nekar már ott volt, és ott lakott a Hotel 

 Esplandéban

Megérkezésünk után az állomásról 

irány a Hotel Esplanade.

Amikor beléptünk a hotelbe, 

azonnal több ismer�s arcot láttam. 

Hernád Feri, Ramor Ervin, Pázmán-

di Pali, mind még Magyarországról 

ismertem, operai és rádiózenekari 

tagok voltak. Nagy örömmel fogadtak, 

azonnal bevittek egy nagyobb terem-

be, ahol azt lehet mondani, az egész 

zenekar jelen volt. Ünnepelték az el�-

z� esti igen jól sikerült koncertet, 

mely Bécsben a Konzerthausban volt. 

Ez volt a zenekar els� nagy nyilvános 

koncertje.

Nagyon sok ismer�st találtam az 

ott lév� zenekari tagok között. Termé-

szetesen mindent el kellett mondani, 

mi történt, merre jártunk, most hon-

nan jövünk, stb., stb.

Vacsorára, sohasem felejtem el, 

krumplisaláta volt virslivel, ki mennyit 

akart. Mondani sem kell, a  szörny� 

gerovói konyha után újból a menny-

ben éreztük magunkat vacsora köz-

ben és után.

Miután a zenekar május 31-én 

kiköltöz�ben volt a hotelb�l (indult a 

fürd�szezon), bennünket a hotel f�-

szakácsa vitt el a házába, a Helenen-

talba. Ott voltunk, míg egy albérleti 

lakást nem találtam.

Másnap reggel 10 órakor próba 

volt. Id�ben ott voltam, a  kollégák 

túlnyomó többsége már ült a helyén. 

A  fuvolások, András Tibi, Pázmándi 

Pali, Pasek József is ültek-álltak, de az 

els� fuvolás széke még üres volt.

Megérkezésemkor avval fogadtak, 

mivel én Magyarországon els� fúvós 

voltam, �k meg második-harmadik 
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fuvolások, engem illet meg az els� 

fuvolás helye.

Nagyon meghatódtam és megkö-

szöntem a kitüntetést, de közöltem 

velük, én a magyar éveim után csak 

második fuvolát akarok játszani. Ha 

kedvem támadna els�t játszani, akkor 

majd szólok. Ezzel a szólamban min-

den el lett intézve. Pázmándi Pali lett 

els� fuvolás, András Tibi váltó els� és 

piccolo, Pasek öcsi és én második- 

harmadik fuvolás és piccolo.

Soha semmi probléma nem volt 

közöttünk, úgy éltünk, mint a testvé-

rek. Mi voltunk az egyetlen szólam, 

amelynek munkájában, és szólambeli 

összetételébe nem szólt bele soha 

senki sem.

Néha, ha nagyon fontos vagy ne-

héz koncert volt, a vezet�ség részér�l 

meg volt adva, ki játsszon az egyes 

szólamokban. Pasek öcsi nem sokkal 

kés�bb elment a zenekarból a ba-

den-badeni rádiózenekarba, ott is volt 

egészen nyugdíjba meneteléig.

Elkövetkezett a június 1-je a Ba-

den bei Wien-i Konzerthausban, ott a 

„Gelbe Saal”-ban gy�lt össze a zene-

kar, a vezet�ség megválasztása érde-

kében. Tíztagú elnökséget választot-

tunk a zenekar tagjai közül, ezenkívül 

Rozsnyai Zoltán a m�vészeti vezet�-

nek lett megválasztva egyhangúan. 

Úgyszintén megválasztottuk Csobádi 

Pétert intendánsnak.

Ezek után, a  következ� napok-

ban elindult az igazi nagy munka, 

hisz június 21-én koncertünk lesz a 

Bécsi Musikverein Hausban, amelyet 

az Osztrák Televízió is közvetít egye-

nesben. A koncertet Doráti Antal fogja 

vezényelni, a  szólista pedig Yehudi 

Menuhin, aki Bartók heged�verse-

nyét fogja játszani. Szünet után pedig 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

m�ve lesz el�adva Kapossy Andor, 

a külföldön él� magyar tenorista köz-

rem�ködésével, valamint az Osztrák 

Rádió vegyeskarával.

Lassan közelgett a június 21-e, 

nekem pedig még nem volt frakkom. 

Ezt közöltem is a zenekar gazdasá-

gi vezet�jével, Bocsánszki Józseffel. 

� hogy, hogy nem, elintézte: valami-

lyen adományból biztosítottak a frak-

kom megvásárlására pénzt.

A  zenekar minden tagjának volt 

már frakkja, hisz egy amerikai üzlet-

ember, Doráti Antal közrem�ködé-

sére, pénzt adományozott a frakkok 

vásárlására.

Be Bécsbe, akkor még villamos 

járt Bécs és Baden bei Wien között, 

a  frakkom megvásárlására. A  híres 

Kärntner Straßén bementem az egyik 

férfi szalonba.

A  frakkok próbálása nem tartott 

sokáig, megtaláltam a nekem meg-

felel� nagyságot. Megvettem. Kés�bb 

derült ki, hogy nem fekete volt a frakk, 

hanem mélykék, amely a színpadon 

feketének mutat, míg a fekete frakk 

a színpadon kissé fénylik. A színpadon 

a mélykék a refl ektorfényben feketé-

nek látszik. Dorátinak is mélykék volt 

a frakkja.

Elkövetkezett a június 21-e, els� 

koncertem, amelyet külföldön játszok. 

Nagyszer� érzés volt.

A  koncert óriási sikert aratott a 

zsúfolásig megtelt Musikverein kö-

zönsége el�tt. Az újságok másnap ki-

vétel nélkül dicshimnuszokat zengtek 

a  Philharmoni Hungaricáról, annak 

m�vészi teljesítményér�l. Természe-

tesen Dorátinak, Menuhinnak és Ka-

possynak is kijutott a dicséretb�l.

A koncert után Menuhin kijelentet-

te, honoráriumát felajánlja, adakozza 

a zenekarnak egy hárfa megvásárlásá-

ra. Hárfásunk volt, Szente Klári szemé-

lyében, de hárfánk az nem. Így azután 

Menuhin jóvoltából a hárfaprobléma is 

megoldódott a zenekarban.


