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Som Lajosnak, a Piramis 
együttes legendás alapító-
jának karrierje viszonylag 

rövidre sikeredett, de annál em-
lékezetesebb marad. 1964-től, 17 
éves korától zenélt, gyakorlati-
lag ott volt a magyar beat kezde-
teinél. Első nagy dobása a Taurus 
együttes volt a 70-es évek elején, 
amelyben Radics Bélával, a ko-
rán elhunyt gitárzsenivel, Balázs 
Fecóval, a Korál együttes alapító-
jával és a Metróból átigazolt, je-
lenleg Kanadában élő Brunner 
Győzővel játszottak együtt. Őket 
tartják az első magyar hard rock 
zenekarnak, de hangfelvétel alig 
maradt utánuk.  

Életének nagy alkotása az 
1974-ben alapított Piramis együt-
tes volt. A zenekar klasszikus fel-
állása: Som Lajos basszusgitár, 
Révész Sándor ének, Gallai Péter 
ének, billentyű, Závodi János gi-
tár, Köves Miklós dob.

Bukott angyal

A Piramis együttes alapítója, 
basszusgitárosa, vezetője egy 
bizonyos korosztály számára 
ikonikus alakja volt a zenei vi-
lágnak. A zenekar tagjai a het-
venes években népszerűbbek 
voltak Kádár Jánosnál. Olyany-
nyira nagy volt körülöttük a fel-
hajtás, hogy az irántuk való ra-
jongás okairól és lehetséges kö-
vetkezményeiről oldalakat írtak 
az akkori újságok. Emlékezetes, 
hogy a korabeli tinédzserek Ré-
vész Sándorról és Som Lajosról 
úttörőőrsöket neveztek el, a gyá-
rakban pedig Piramis-brigádok 
alakultak. Mindennek a csúcsa 
az volt számomra, amikor azt ol-
vastam, hogy a kommunista ipar 
egyik fellegvárában, a Lenin Ko-
hászati Művekben Som Lajos-
brigádot alapítottak a tetőtől tal-
pig párthű melósok.

Ő azonban sosem tudott élni 
a hírnevével, élete végére sem-
mi nem maradt a vagyonából, 
a sztárságból. Emlékeiből ten-
gette napjait többnyire a kórhá-
zi ágyon. Saját bevallása szerint 
függőségei és emberi csalódásai 
miatt került süllyesztőbe. Elő-
ször önéletrajzi könyvében me-
sélt arról, hogy évekig, évtizede-
kig volt alkohol- és kokainfüggő. 
„Napi egy liter vodka és a hoz-
závalók négy éven keresztül, és 

persze hótündérke-hókefélke-
kisasszony, a kokainhercegnő” 
– vallotta a zenész. Noha belátta, 
hogy önpusztító életet élt, szeren-
csétlen sorsáért volt zenésztár-
sait is hibáztatta. „Akkor kezdőd-
tek az egészségügyi problémáim, 

amikor elkezdtük a próbákat a 
2006-os Piramis-koncertre. Csak 
három számot hagytak játszani, 
és Révész Sándor folyamatosan 
hangoztatta: fogadjam el, eljárt 
felettem az idő, roncs vagyok, és 
leégetem a zenekart, ha fent ma-
radok a színpadon!” – nyilatkoz-
ta csalódottan.

Mit ér a becsület?

A rendszerváltás után több ze-
nészről is kiderült, hogy az ál-
lamhatóságok beszervezték őket. 
Som előbb tagadta, de végül el-
ismerte, hogy ügynök volt. Egy 
rádióműsorban elmondta, hogy 
1976-ban a Piramis nemzetközi 
turnéra készült, ami előtt az ál-
lambiztonság munkatársai meg-
zsarolták, hogy csak akkor me-

hetnek ki, ha hangulatjelenté-
seket ír. Ő erről tájékoztatta ze-
nésztársait – mesélte –, akik ar-
ra kérték, tegyen eleget az állam-
biztonság kérésének. Nem sze-
retett jelentést írni, ezért hozták 
fel ellene az aranycsempészés 

koholt vádját, ami miatt előzetes 
letartóztatásba került. A csem-
pészügyet Som valószínűleg ki-
csit túlmisztifikálta azzal, hogy 
belekeverte a titkosszolgálatot. 
1982-ben tartóztatták le, amikor 
elkapták, hogy aranyat csempé-

szett a Szovjetunióból, és két hó-
nap börtönt szabtak ki rá. Kegyel-
mi kérvényt nyújtott be, amelyet 
elfogadtak, így az előzetesben töl-
tött időn kívül nem kellett rabru-
hában ülnie. Bár a Piramis együt-
tes egyik legnagyobb slágere a 
becsületről szól, a csempészügy 
után a zenekar elvesztette hitelét 
rajongói szemében, és rövidesen 
meg is szűnt.

Betegen, elfeledve

Som Lajos hónapokig kórházban 
feküdt, mert nem tudta mozgat-
ni jobb lábát. De nem csak a vég-
tagja miatt kezelték, belső szervi 
és érrendszeri problémái is vol-
tak. Ennek ellenére bízott ben-
ne, hogy hamarosan hazatér. Ok-
tóber 1-én még a 70. születésnap-
ját ünnepelte, igaz, kórházi ágyá-
ban. Csalódott volt, mert csak 
egykori menedzsere köszöntöt-
te fel. Életének végére majdnem 
minden zenésztársa elfordult tő-
le, csak volt felesége, Karda Beáta 
énekesnő kereste meg olykor. Ok-
tóber 30-án, halála napján állító-
lag a zenész még sétált, de ebéd 
után leállt a vérkeringése és bel-
ső szerveinek működése is, ez 
okozhatta halálát. 

 
NÁNÓ CSABA

Hatvan évvel ezelőtt a szovje-
tek nagyot gondoltak: élőlényt 
lőnek fel az űrbe! Jules Verne 
megnyugodhatott sírjában, el-
kezdődött a világűr meghódí-
tása. Igaz, a Föld első műhold-
ja, a Szputnyik-1 egy hónapja 
már ott körözött az emberiség 
feje felett, de Lajka kutya volt 
az első olyan csillagok közöt-
ti „utazó”, akit a természet ho-
zott a világra.

Űrkutatási  szempontból  
1957 jelentős év volt: október 
4-én indult útjára az első mű-
hold Bajkonurból, november 
3-án már úton volt a kutyus 
is. A szovjetek számára a si-
etség indokolt volt, mert mivel 
ünnepelhették volna meg job-
ban a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom 40. évfordulóját, 
mint azzal, hogy újból lepipál-
ják az amerikaiakat. A Szergej 
Koroljov vezette kutatógárdá-
nak mindössze 4 hét állt ren-
delkezésére ahhoz, hogy meg-
építsen egy 4 méter magas és 
2 méter átmérőjű űrkapszulát, 
amely később a Szputnyik–2-es 
nevet kapta. A tervezők végül 
megfeleltek a Hruscsov által tá-
masztott irreális határidőnek, 
ami ugyancsak tiszteletre mél-
tó teljesítmény volt, hiszen né-
hány hét alatt – a kozmoszbéli 
utazó számára – többek között 
oxigéngenerátort, hőmérsék-
let-szabályozó rendszert, vala-
mint élelmiszer-adagoló beren-
dezést is készítettek.

A keverék

Mint általában a hírességek, 
Lajka sem sejtette, hogy egyszer 
az egész világ róla fog beszél-
ni. Szerény kutyacsaládban lát-
ta meg a napvilágot, eredeti ne-
ve és gazdája nem ismert, az ut-
cákon kóborolt, és éppen egy 
moszkvai sintértelep vendége 
volt, amikor kiválasztották a ne-
mes feladatra. Bajkonurban új-
donsült gazdái Kudrjavkának, 
Zsucskának (Bogárkának) és 
Limoncsiknak (Citromkának) 
is nevezték. A Lajka név végül 
a kis keverék jól felismerhe-
tő jegyeiből ragadt rá. (A lajka 
egyébként egy, a huskyval szin-
te megegyező szibériai kutya-
fajta, az űrutazó pedig egy lajka 
és egy másik terrier keveré-
ke volt.) Az űrprogram kiagya-
lói tisztában voltak azzal, hogy 
áldozatuk élve nem fog vissza-
térni a Földre, így aztán nem is 
igyekeztek valamiféle fajtiszta 
kutyát keresni, beérték egy ke-
verékkel. A repülésének legfőbb 
eredménye az volt, hogy bebi-
zonyította, az élő szervezet ki-
bír egy űrstartot és a Föld körü-
li pályára állást.

Edzésre fogva

Lajkát két másik társával – Musz-
kával és Albinával – választották 
tréningre. Az edzések során leg-
inkább a szűk kabinhoz kellett 
hozzászoktatni az állatokat, így 
aztán egy 20 napos periódus alatt 
egyre szűkebb ketrecekbe zár-
ták őket. Emellett centrifugatesz-
teknek is alávetették őket, hogy a 
start idején keletkező túlterhelé-
seket szimulálják. A kutyák szív-
verése és vérnyomása a duplá-
jára emelkedett a tesztek során. 
De még az űrhajóban keletkező 
zajokhoz is hozzászoktatták az 
ebeket. Nem minden edzést bír-
tak jól az állatok, a mozgáshi-
ánnyal járó tesztekbe majdnem 
belepusztultak. A NASA adatai 
alapján Lajkát már 1957. októ-
ber 31-én – három nappal a start 
előtt – elhelyezték a kabinjába. A 
Szputnyik-2 a lehető legegysze-
rűbb felépítésű volt, de jó nehéz: 
508,3 kg-t nyomott. Négy méter 
magas, kúpalakú volt, amelynek 
belsejében gömbalakú tartályok-
ban helyezték el a műszereket, a 
kutya utasterét és az életfenntar-
tó rendszereket is. Az állat testé-
re hám is került, amelyet láncok-
kal a tartályhoz erősítettek, és 
így arra korlátozták az állat moz-
gását, hogy csak felállni, leülni 
vagy lefeküdni tudott, megfordul-
ni már nem volt lehetősége. Lajka 
egy hétre elegendő, zselé formájú 
ételt is kapott az útra, utólag pe-
dig kiderült, hogy evett is belőle.

Halálra ítélve

Lajkát 1957. november 3-án ki-
lőtték az űrbe. A Szputnyik-2 pá-
lyára állt, de műszaki hiba miatt 
a kabin túlmelegedett. Az űrjár-
műnek nem volt visszatérő egy-
sége, ezért Lajkára egyébként is 
halál várt, de a szovjet média egy 
ideig azt terjesztette, hogy több 
napig életben volt. Csak 2002-
ben ismerték el, hogy Lajka a ka-
bin túlhevülése és a stressz mi-
att pár óra után eszméletét vesz-
tette és nem sokkal később el-
pusztult. Legközelebb 1960 au-
gusztusában járt kutya a világ-
űrben: Belka és Strelka azon-
ban épen és egészségesen visz-
szatértek földkörüli útjukról. 
Lajka áldozata nem volt hiába-
való: a szovjet és az amerikai 
űrprogram is komoly lökést ka-
pott. Három és fél évvel később, 
1961. április 12-én Jurij Gagarin 
személyében pedig ember járt a 
világűrben.

Lajka kutyának ma már több 
szobra áll, többek között annak 
az intézetnek a közelében, ahol 
útjára felkészítették.

N. CS.

A Piramis együttes és vezetőjének, Som Lajosnak 

a neve elválaszthatatlan egymástól. Az október 

végén elhunyt, szebb időket megélt legendás ze-

nész öreg napjait betegen, rajongóktól, kollégák-

tól elfeledve, többnyire kórházban tengette. 

Som Lajos sztár volt, de a magánéletben nehezen boldogult

A kóbor angyal halála Lajka kutya az űrben

Lajkát úgy lőtték ki az űrbe, hogy tudták, élve nem tér vissza

Fénykorában rengetegen rajongtak a zenészért

Som Lajos

Budapesten született 1947. ok-
tóber 1-én. Játszott a Tűzke-
rék, a Neoton, a Taurus zene-
karokban. 1974-ben alapította 
a Piramis együttest, amelynek 
Révész Sándor mellett másik 
meghatározó tagja lett. 1985-
ben megalapította a Senator 
együttest, amely két évig mű-
ködött és egy nagylemezt ké-
szített.  2011-ben bejelentet-
ték Slamovits Istvánnal, az Ed-
da egykori gitárosával a Storm 
együttes megalapítását, amit 
a szakma izgatottan várt, ám a 
zenekar soha nem kezdte meg 
működését.

ARCHÍV

ARCHÍV

Sosem tudott élni a hírnevével, élete végére semmi 
nem maradt a vagyonból, emlékeiből tengette napja-
 it többnyire a kórházi ágyon. Bevallása szerint függő-
ségei és emberi csalódásai miatt került süllyesztő be.




