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Előszó az „OMEGA – UNIVERSAL, zenekartól az
együttesig” című könyvhöz

Én, Keresztes Tibor, alias Cintula, a beat korszak első, legnagyobb diszkósa -197 centivel! – a régi
idők tanúja, már a bölcsőtőjétől ott voltam a műfaj hazai születésénél. 1963-tól, a magnós klubban
adtam át a menő számokat, majdnem mindegyik akkori magyar zenekarnak, így Kovacsics Öcsinek,
és az Omegának is. Ti, akik beat nemzedék gyerekei, unokái vagytok, ha már idáig eljutottatok az
olvasásban, kérlek, ne tegyétek le a könyvet - pláne, ha most a kádban olvassátok! Mert érdekesebb
lesz ez az időutazás mindenféle videojátéknál!
Amit most olvashatsz kedves Olvasó, egyik történelemkönyvben sincs így megírva. Thrillereket is
meghazudtoló történetek, a górék és a beatzenészek viszonyáról, a közönségről, az életünkről.
Micsoda csodák voltak! Sör, virsli, csajok, külföldi turnék, haknik, no és az első lemezek! Én, mint
egy igazi keresztes, lovag, csak szőttem, fontam – no, nem a hálómat - hanem a sztorikat, nótákat,
bulikat! Így, most én is boldog vagyok, hogy Öcsi könyvén keresztül átélhetem újra ezt a röpke 50
évet!
Kedves korombeli és mindenkorú Olvasó!
Bátran nosztalgiázzatok, mert az most is trendi, és emlékeidért a párod sem fog válóperre menni!
Középkorúak, ne sajnáljátok, hogy akkor még csak a farsang miatt voltatok beat zenészek! Fiatalok,
ti a könyvből biztos megértitek, miért is olyan jó fejek az ősök!
Kellemes és élvezetes olvasást kívánok mindnyájatoknak!

Keresztes Tibor

Bevezetés

Zenész voltam 25 évig, az 1962-től 1986-ig terjedő esztendőkben. Úgy gondoltam, hogy
foglalkozom ezzel a huszonöt esztendővel, – barátom Borsós Károly, Charlee unszolására érett meg
bennem a könyvírás gondolata –, mert mégiscsak az életem meghatározó része volt ez a negyed
évszázad. Teszem ezt egyrészt azért, mert az időközben elkészült honlapom megfelelő mennyiségű
és érdekes információt ad a könyv megírásához, másrészt az online könyvkiadásban megéreztem azt
a hallatlan lehetőséget, amit például a Facebook nyújt a kapcsolatteremtés területén.
Ennek a huszonöt évnek a hiteles történetét szeretném feleleveníteni – ahogy én megéltem.
A 25 év alatt négy zenekarban játszottam. Háromban alapító tag (Omega, Olympia, Universal),
az Omegában és az Universalban zenekarvezető is voltam. A történetek, fotók és zenék csak
azokról az időkről mesélnek, amíg együtt zenéltünk, de emellett napjainkig is tart ennek az
időszaknak a története.

1962-1967: OMEGA
1967-1969: OLYMPIA
1969-1972: SYCONOR
1972-1986: UNIVERSAL

Így az Omega, az Olympia és a Syconor zenekarnál nem teljes a történet, mert nélkülem ment
tovább, és ez már az ő történetük. A három zenekarból már csak az Omega létezik, koncertezik. Az
Universal együttesnél viszont kerek egész: együtt kezdtük és együtt fejeztük be. Arra gondoltam,
hogy legjobb tudásom szerint megírom a történeteket és azt remélem, azok olvassák, akikben
hasonló emlékeket ébresztenek, mint bennem írás közben. Az oldal létrehozásának továbbá az is
célja, hogy az összegyűjtött és sikeresen megőrzött fotóimat, ereklyéimet publikussá tegyem.

Az Omegában töltött 5 év különösen fontos volt számomra, mert egybeesett az egyetemi
tanulmányaimmal. 1967-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának
gyengeáramú műsorközlő ágazatán. Diplomamunkámat - éppen a zene miatt - csak 1969-ben tudtam
megvédeni: Okleveles villamosmérnök lettem.

Ekkor már tudtam, hogy zenét választom és az is tudatosult bennem, hogy a villamosmérnöki
szakma fog a legdinamikusabban fejlődni, amivel nem lehet így lépést tartanom. Mindkét pálya teljes
odafigyelést és egész embert kívánt. Visszatekintve mondhatom nem bántam meg ezt a választásom,
mert ezzel a megszerzett tudásommal mindig rálátást nyertem a dolgokra, történésekre.

Basszusgitárjaim a kezdetektől így változtak:

Aria Bass, Jazz Bass fehér, Jazz Bass Sundburst
Aktív zenész koromban kezdetem el gyűjteni a zenekarral, zenéléssel kapcsolatos ereklyéket,
fotókat, zenéket, egyéb emlékeket. Ezeket gondosan megőriztem, rendezgettem, emlékként

magamnak. A digitális korszak, a számítógép lehetővé tette gyűjteményem digitális formában való
rögzítését. Ahogy mélyültek a számítógépes ismereteim, úgy fogalmazódott meg a gondolat, hogy
ezeket a különlegességeket másokkal is meg kellene osztanom! Innen egyenes út vezetett a saját
honlap elkészítéséhez, amelyet a mai napig fejlesztek, bővítek. Az érdeklődés óriási volt! Rövid időn
belül rengetegen keresték fel a honlapot, és köszönték meg a munkámat. Régi és új ismerősöket,
barátokat, volt zenész barátaimat is megtaláltam, megtaláltak! Így a honlap készítés helyessége
igazolást nyert, a sok munka, mely négy évemet vette igénybe, bőségesen megtérült!
Könyvem öt fő részre tagolódik, követve az időrendet, zenekaraim megalakulását, történetét. A
fejezetek hossza hűen tükrözi a zenekarokban eltöltött időket, hol több, hol kevesebb alfejezettel.
Szerkezetileg törekedtem a fejezetek hasonló struktúrájának kialakítására a jobb tájékozódás
érdekében. Az utolsó fejezet személyes információkat tartalmaz, melyet szeretettel megosztok
mindenkivel!
Jó olvasást és nosztalgiázást kívánok!
www.kovacsics.hu

Budapest, 2015-07-26.
Kovacsics Öcsi
(Manapság: Kovacsics András)

Omega 1962-1967
1. Történet 1962. szeptember 23-tól 1967. december 11-ig.

Sok jól hangzó hír látott napvilágot a zenekar megalakulásról, de nem fedik hűen a valóságot.
Megpróbálom - négy és fél évtized távlatából - emlékeimben összeszedni, amit valószínűleg csak mi
hárman tudunk.

Varsányi István (Gergely): bőgő, basszusgitár
Kovacsics András (Öcsi): szóló gitár
Kóbor János (Mecky): ritmusgitár
Azóta írt E-mail-jében Varsányi meg is jegyezte: "Végre egy hiteles történet a kezdetről".

A "legendás 60-as évek" elején kezdtünk el gitározni és mihelyt le tudtunk játszani pár akkordot
vagy dallamot, zenekart akartunk alapítani. Először egy zongorista mellé csapódtunk (Fraknói Pál,
becenevén: Koszán) és egy Cupi nevű tenor szaxofonossal, Laux Józsi dobossal - Ciklon névvel
próbáltunk. Kizárólag külföldi, ének nélküli zenekari számokat játszottunk olyan előadóktól, mint:
Shadows, Ventures, Duane Eddy, Spotnicks, Champs, Hurricanes... Később Laux, - aki inkább
vonzódott a Jazz zenéhez- átigazolt a Benkó Dixiland-be, majd onnan jött vissza, de már az Omegába

1964-ben.
Más zenei élet volt, csak az értheti, aki benne élt, egyszeri és megismétel- hetetlen. Együtt
tanultuk a beatzenét játszani és hallgatni az egész világgal, barátokkal, rajongókkal.
(Amikor a Könyvklubban Mecky lejátszott a körbeálló barátainknak egy egyszerű, három
akkordból álló boogie menetet, felkiáltottak: De jó! Játszd még!)
Ez már 1962-ben volt. Ezt ma már – annak aki ebbe az adott szerteágazó, bonyolult zenei világba
születik bele – nehéz megérteni, de akkor a jazzen, operetten, örökzöldön és olasz zenén kívül nem
volt más, ami ettől eltért: forradalmian új volt. Nem voltunk megelégedve a sorsunkkal, hiába volt
repertoárunk, amit jól is játszottunk: nem tudtuk hol előadni. Az volt a menő, akinek „állandó”
fellépési helye volt. Így szúrtuk ki magunknak a Hess András téren, a Várklubban játszó Próféta
zenekart:

Benkő Laci: zongora, ének
Bánkúti Győző: trombita
Künsztler Tamás (Próféta): dob
Tornóczky Ferenc: gitár
Már nem emlékszem, melyikünk ötlete volt, de egyetértettünk abban, hogy a Várklubban
fogunk játszani, és egyenként „beszivárgunk” a zenekarba.
Elsőnek Gergelynek sikerült, mert nem volt bőgő a bandában. Majd „megcsinálta” a helyet
Meckynek, mivel ritmusgitár is kell. Ketten pedig előkészítették számomra a gitáros cserét, így
tervünket elképzelésünk szerint megvalósítottuk: mindhárman a Próféta zenekar tagjai lettünk.
Valószínűleg azért Benkő tudhatott a tervről, mert Mecky emlékezetében úgy él, hogy Laci
meghallgatott minket az USA Követség nyári rezidenciájában, ahol egy elegáns partin játszottunk.
Bánkuti nem volt hosszú életű a zenekarban, így öten maradtunk. Új nevet kaptunk, ha akartuk,
ha nem, mivel a Várklub BME diákszállás volt, és mi a Műegyetemen tanultunk: Mecky építésznek,
Gergely és én villamosmérnöknek. A Diákbizottság javaslatára a nevünk Omega lett. Emlékszem,
eleinte nem szerettük: „hogy lehet egy zenekar neve Omega?” – mondogattuk.

Így születik meg 1962 novemberében az OMEGA:

Kóbor János: ritmusgitár
Benkő László: zongora, ének
Kovacsics Öcsi: szólógitár
Künsztler Tamás: dob
Varsányi István: bőgő
1964-ig két szaxofonos is váltotta egymást: Láng Péter és Harmath László.
1964-ben tudott csak csatlakozni a dobos barátunk, aki akkor "szabadult" a Benkó Dixiland-ből:
Laux Józsi. Itt jegyzem meg, hogy Kóbor, Varsányi és Laux végeztek együtt a József Attila
Gimnáziumban, én pedig a híreszteléssel ellentétben a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.
Szintén ebben az évben jött a „gyerek” Somló Tomi (szaxofon, ének), de mivel artista volt,
sokszor nélkülöztük külföldi szereplései miatt.
Wittek Mari is ebben az évben került a zenekarunkba, így bővülhetett a repertoárunk a női
előadók számaival.
Zenénk
Szinte végig angol nyelven interpretáltuk a külföldi zenekarok számait, csak az utolsó évben,
1967-ben kezdtünk magyar számokat énekelni. Először a Payer András és S Nagy István szerzőpáros
nekünk írott dalait,
„Nem szeretlek”, „Nem új a nap alatt semmi” címekkel, majd amikor Mihály Tomi bekerült
Varsányi helyére, és hozta a kicsit duci barátját azzal, hogy hallgassuk meg: jó dalokat ír:
„Megbántottál”, „Nem vagy szép” címekkel. Ezt az utóbbit játszottuk az 1967 évi
Táncdalfesztiválon, itt volt utolsó közös szereplésünk. A barát Presser Gábor volt.
Az Omega tagjai az 5 év során:
A zenekar összeállítása hangszerek és évek függvényében:

Klubjaink:
Várklub: hétvégenként
Kinizsi utca: vasárnap
Balatonszemesi Művelődési Ház: nyáron
Lőrinci Művelődési Ház: heti egyszer
Eötvös Klub (hordó): szerda, szombat, vasárnap
Ez a heti három fellépés igen komoly problémát okozott a vizsgaidőszakomban, ennek
függvényében választottam ki a vizsgáim időpontját, A hétvégi klub után a hétfői vizsgára nem sok
esélyem volt, de annál több a szerdaira és péntekire, mert két teljes napom maradt a felkészülésre.

Epilógus

2005 karácsonyára Zoltán János, – „rockszakértő”– összefoglaló rocktörténeti könyvet írt
„Rockcirkusz” címmel az elmúlt 45 év zenekarairól. Ebben a könyvben 2-2 oldal jutott a négyből
két zenekaromnak, az Omegának és a Decca-Olympiának. Ez a hiányosság volt a végső
késztetésem arra, hogy nekifogjak az írásnak, a legjobb tudásom szerint megalkotni „életművemet”,
azaz zenei munkásságom visszatekintő összegzését. János információgyűjtéskor keresett meg, így
kerülhetett sor az alábbi Omega-kislemez adományozására az OLD MAN'S PUB-ban létrehozott
Zenészmúzeum részére.

Megjegyzés: a kislemezek egységtasakban jelentek meg, a fentieket a megőrzött fotóimból és
korabeli újságaimból magam készítettem.

2. Fotóalbum

Felső kép: Mecky, Benkő, Kovacsics, Künsztler felső kép, alsó sor: Láng, Varsányi
Középen: Öcsi és a Framus Mecky a szobor
Alsó: Kovacsics, Varsányi, Benkő, Harmat, Mecky, dob: Künstler

Laux Józsi, Harmat Laci, Benkő Laci és a Hohner
Öcsi ugrik, Harmat ugrik
A híres”ERGYEFON”, Wittek Mari

Benkő, Somló és a mikrofon
Elnevettük a vokált Marival
A hordóban: Öcsi, Varsányi, háttal: Mecky, Somló, Benkő, dob: Blaireau

Hordó plakátokkal, Laux, Benkő, Öcsi, Varsányi, Mecky, Somló, Wittek
középen: Wittek Mari
Gitárpárbaj a Kisstadionban: Laux, Wittek, Varsányi, Öcsi, Mecky

Gitárpárbaj: Laux, Varsányi, Öcsi, Mecky, Benkő
Közös próba: Varsányi, Öcsi, Mecky, Zorán, technikus
Gitárpárbaj: libasor

Fotó a Balillán: Benkő, Mecky, Laux, felül: Varsányi
Alsóőrs: Mecky, Varsányi, Öcsi fehérben, Laux, Benkő
Szipál fotó: Mihály Tomi, Benkő, Öcsi, alul:Somló, Wittek, Laux
Alsó kép: Öcsi az új Semer erősítővel

3. Zene
Megjelent kislemezek
Az közös 5 év alatt mindössze 6 kislemez jelent meg. Zömében angol előadók zeneszámait
interpretáltuk, az eredetihez lehetőleg minél hasonlóbban. Az utolsó két kislemez már magyar nyelvű
és magyar szerzőpárosoktól:
Payer András – S. Nagy István
Presser Gábor – Adamis Anna

NO MILK TODAY (ének: Mecky) és SUNNY (ének: Benkő)
BUS STOP (ének: Benkő,Mecky, Wittek) és PAINT IT BLACK (ének: Mecky)
WHAT NOW MY LOVE (ének: Wittek, Benkő) és LITTLE MAN (ének: Wittek, Somló)

