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Beszélgetés Papp Andrással, a hazai kábeltévézés úttorőjével

Drótok a falban, antennák a háztetőn

– A múlt század elején épült 
fényképészműterem az ud-
varukon a mai napig áll. Ki 
használta az épületet?
– A műhely 1901-ben épült, a ház 
régebbi. Édesapám nővére lakott 
itt a szülőkkel, később apám is 
ide költözött. Rengeteget dolgozott 
a műteremben, a nővére inkább a 
pénzt költötte – neki nem igazán 
volt tehetsége a fényképezéshez, 
viszont apámat már 16 éves korá-
ban, a két világháború között ki-
küldték Bécsbe, hogy megtanulja 
a retust. Nagyapám – aki szintén 
fényképész volt – közben Ameri-
kába ment, de nem jöttek be a szá-
mításai, 46 éves korában meghalt. 
Így apámra maradt a műterem, az 
osztrák fővárosban alaposan ki-
tanulta a mesterséget, és egyedül 
vitte tovább a szakmát.

– Annak idején még nem film-
re, hanem üveglapokra fotóz-
tak. Egyszerűbb volt akkor a 
fényképezés?
– Nem volt, sőt... Üveglapokra 
fényképeztek, de azokat is kel-
lett retusálni. Mondhatni, egyfaj-
ta fotoshop már akkor is létezett. 
Komoly folyamat volt ez, kevesen 
értettek hozzá. Az úgynevezett 
retusasztal még mindig megvan, 
ezen dolgozott apám néha órákig, 
hogy például egy pattanást eltün-
tessen a modell arcáról. Bécsben 
jól megtanulta a technikát, a mo-
dellek megvilágításának fortélya-
it is ott sajátította el. Noha a mű-
teremben dolgozott a legtöbbet, 
sokszor felpattant a kerékpárjá-
ra, hogy a környező falvakban fo-
tózzon. Bejárta az egész Szilágy-
ságot, állomás-és templomavató-
kon fényképezett, de szerette a 
természetet is.

– Egyedüli fotós volt Szilágy-
somlyón?
– Még volt egy, de az csak bejárt 
ide, nem volt somlyói, és egyéb-
ként sem jelentett konkurenci-
át, mert nem volt olyan szinten, 
mint apám.

– Jól lehetett akkoriban eb-
ből a szakmából élni?
– Amikor apám elvette feleségül 
édesanyámat, azt mondta neki, 
soha életében nem kell többet dol-
goznia. Anyám orosztanárnő volt, 
első férje szintén tanár, szétosz-
togatta az egész fizetését a kocs-
mákban. Viszont ez a volt férj fél-
tékeny volt édesapámra, és felje-
lentette, hogy kulák. El is vitték 
apámat a Duna-csatornához kény-
szermunkára.

– A műterem magántulajdon-
ban volt?
– Sokáig magánkézben volt, apám 
rendesen fizette utána az adót. 
Előbb a kommunisták csak inaso-
kat kényszerítettek rá, aztán az 
államosításkor elvették a műter-
mét is. Ezután egészen furcsán 
alakultak a dolgok: az inasból fő-
nök lett, apám pedig az alkalma-
zottja. Ő készített mindent, a fő-

nök csak a pénzt szedte be. Ké-
sőbb azt is megtiltották, hogy a 
műteremben dolgozzon. Állami 
szövetkezetbe került, nálunk pe-
dig a mozivállalatnak rendeztek 
be irodát és műhelyt. Apámnak 
egy idő után elege lett, kijelentet-
te, többet nem gürcöl a kommu-
nistáknak. Belevágott igazolvány-
képek készítésébe, itthon dolgoz-
ta fel a képeket, de megint felje-
lentették a „jóakarói”. Szerencsé-
re nem tudtak semmit rábizonyí-
tani, így megúszta.

– Folytatta valaki a fényké-
pészmesterséget?
– Öcsém folytatta, de én is sokat 
segítettem apámnak. Megtanul-
tam az előhívást, a másolást, a re-
tust, a nagyítást, de engem más 
dolgok is érdekeltek. Öcsém job-
ban szerette e szakmát, ő már a 
líceumban foglakozott fényképé-
szettel. Apánk halála után ő vet-
te át a fotóműhelyt. 1994-ben halt 
meg apánk, sajnos két évre rá 
öcsém is elhunyt, azóta gyakorla-
tilag üres a műterem…

– Útjára indította Szilágy-
somlyó, Erdély és talán az 
ország egyik legelső kábel-
tévé-szolgáltatóját. Hogyan 
vágott bele?   
– 1988-ban egy magyarországi 
szaklapban megjelent a műhold-
vevő leírása. Engem mindig ér-
dekeltek az elekrotechnikai dol-
gok, és elhatároztuk egy barátom-
mal, hogy megépítjük. Magyaror-
szágról hozattunk alkatrészeket, 
és elkészítettük. A műholdvevő 
ugyan kész volt, de kellett hozzá 
antennafej. Feketén vettük meg, 
egy évi fizetésem ment rá!  Egy 

ismerősömmel parabolát is ké-
szíttettünk, befóliáztuk, befestet-
tük, hogy a Nap melege ne olvasz-
sza meg. Ezután ráállítottuk a mű-
holdra. Befogtunk számos német, 
angol programot. Később a bras-
sói helikoptergyártól vettem egy 
antennát, aminek különleges ve-
vőfeje volt.      

– Hogyan lett ebből kábel-
tévé?
– A tömbházunkban volt ugyan ki-
építve a kor szokása szerint egy 
klasszikus antennahálózat, de 
azt nem használta senki. A szá-
lak viszont be voltak húzva a fal-
ba. Mondtam a szomszédomnak, 
ezen a szálon adok neki is prog-
ramokat, amik nekem bejönnek. 
Jött a másik szomszéd, hogy ak-
kor neki is kell. Aztán a harma-
dik, és így tovább. Kellett minden-

kinek, hiszen olyan tükörtiszta 
képet addig – a 80-as évek végé-
ről beszélünk – még nem láttak. 
És nyilván annyi programot sem. 
Öcsém, Tibi egy másik tömbház-
ban lakott, kérte, oda is juttas-
sam el. Kábelt nehéz volt szerezni 
– akkoriban még a blokk tetejéről 
is ellopták egymástól az emberek 
–, de aztán megoldottuk. Áthúztuk 

a kábelt, persze amikor az öcsém 
szomszédjai megtudták, nekik is 
kellett. Így mentünk egyik lépcső-
házból a másikba, és kialakult egy 
egész hálózat.

– Milyen adókat nézhettek a 
szomszédok?
– Az elején csak azt, amit én. Egy 
vevőm volt, amikor bekapcsoltam, 
a többiek is tudták nézni azt a mű-
sort, amit éppen én néztem.

– Ebből származott akkori-
ban valami haszna?
– Semmi sem, legfeljebb kifizet-
ték a kábelt annyiért, amennyiért 
én is vettem. Este hívogattak te-
lefonon, hogy tegyem már át má-
sik műsorra, mert ami épp megy, 
az nem tetszik. Kezdtem megun-
ni, hogy éjfélkor is hívogatnak, 
készítettem még egy vevőt, aztán 

még egyet, és már lehetett válo-
gatni a csatornák között.  Lassan 
az egész tömbháznegyedet behá-
lóztam. Hamarosan megjelent a 
konkurencia, de le voltak marad-
va: miközben én már hét műsort 
adtam, ők csak négyet. Ők akkor 
már taksálták a klienseket, én 
nem. Közben jött a fordulat, 1991 
körül szólt a konkurencia, hogy 
akarnak találkozni velem. Ugyan-
is megjelent az audiovizuális tör-
vény, és már nem mentek olyan 
egyszerűen a dolgok. Felaján-
lották, hogy társuljunk, nekik is 
vannak előfizetőik, nekem is, és 
az már szép nagy számot jelent. 
Ugyanakkor kezdtek megjelenni 
a működést szabályozó törvények 
is, kellettek engedélyek.

– Hogyan szerezték be eze-
ket az engedélyeket?
– Volt egy sportújságíró ismerő-
söm Bukarestben, elutaztam hoz-
zá. Ő valamennyire ismerte a dol-
gok menetét, elvitt az Audiovizuá-
lis Tanács székhelyére. Beadtam 
a papírokat, két hétre rá hívtak 
vizsgázni az engedélyért. 1992-
ben volt ez, összesen tízen vol-
tunk az egész országból. Minden-
ki tele volt dokumentumokkal, ná-
lam nem volt semmi. Azt mond-
ja a barátom, „vigyázz miket be-
szélsz, ezek a bizottságban mind 
kommunisták”. Mindenféle kér-
dést tettek fel, én meg elmagya-
ráztam, miért akarok kábeltévét. 
Hangsúlyoztam, főleg azért, hogy 
a szilágysomlyóiak jó minőség-
ben nézhessék a román tévét! Na, 
ez megtetszett a bizottságnak, on-
nantól kezdve minden válaszomra 
tízest adtak, és megkaptuk az en-

gedélyeket a működéshez. Ez lett 
az Andy-Astra Papp kábeltévé-
szolgáltató cég. A neve a véletlen-
nek köszönhető: én úgy akartam, 
hogy AndraSat legyen, ám felesé-
gem ment el, hogy beírassa a cég-
bíróságon. Mire odaért, elfelejtet-
te, mit beszéltünk, és hirtelen öt-
lettől vezérelve azt mondta, le-
gyen Andy-Astra a neve.

– Meddig tartott a társulás a 
partnereivel?
– Nem sokáig. A társaim elég fur-
csa emberek voltak, mindenfé-
lét híreszteltek rólam, pedig gya-
korlatilag én tartottam életben a 
céget. Ők nem nagyon dolgoztak, 
csak a pénz kellett nekik. Egy idő 
után ezt kezdtem megelégelni, és 
azon gondolkodtam, hogyan sza-
baduljak meg ettől az egésztől…

– Eladta a céget?
– Először egy kolozsvári üzletem-
ber környékezett meg 2001-ben, 
kétmillió dollárért akarta felvá-
sárolni a céget, én maradtam vol-
na az igazgató. Nem akartam be-
lemenni. A többi szolgáltatóval 
szemben nekem az volt az elő-
nyöm, hogy minőségi felszerelé-
sem – 20 éves garanciaidővel ren-
delkező amerikai kábelek, vevők, 
antennák – volt. Konferenciákon 
vettem részt, ismertem az újdon-
ságokat, tartottam a lépést a fejlő-
déssel. Németországból hoztunk 
erősítőket, amelyek automatiku-
san állították a kép minőségét. Az 
ellenőrök soha semmi rendellenes-
séget nem találtak nálunk. Végül 
2008-ban a két társam azt javasol-
ta, adjuk el a céget, mert jó árat le-
het kérni. Egy zilahi cég jelentke-
zett, nagyjából 450 ezer eurót fize-
tett. De a zilahiaknak is megvoltak 
a hátsó szándékaik: csak úgy tud-
ták eladni az ő kábeltévés társa-
ságukat, ha bizonyos számú előfi-
zetővel rendelkeznek, tehát ezért 
kellett nekik a mi szilágysomlyói 
cégünk. Miután 2009-ben megala-
kult a NextGen, bekebelezte a mi 
egykori cégünket is, és létrejött 
Erdély egyik legjelentősebb kábel-
tévés szolgáltatója. Egy ideig ná-
luk dolgoztam, aztán átmentem az 
RDS-hez nagyobb fizetésért.

– Bánta valaha, hogy nem 
maradt meg kábeltévé-szol-
gáltató tulajdonosnak?
– Mi voltunk Szilágysomlyón az 
elsők, az emberek megszokták. 
Újításokat is bevezettem, kitalál-
tam, hogy ingyen reklámfelületet 
biztosítok a nézőknek, aminek ha-
talmas sikere volt. Sokáig egyedü-
li szolgáltatók voltunk a környé-
ken. Valószínűleg meg tudtam vol-
na tartani a céget, ha nem lett vol-
na a két társam. De jobb így.  Le-
het, gazdagabb lennék, de fejtö-
résből sokkal több lenne.

NáNó Csaba

A Szilágyság egyik leghíresebb fényképészcsaládjá-

ból származik. Az országos kábeltelevíziózás úttörője. 

Papp András egy szilágysomlyói tömbháznegyedben 

épített először hálózatot, ebből fejlődött ki Erdély 

egyik legjelentősebb kábeltévé-társasága.

Az úgynevezett retusasztal még mindig megvan, 
ezen dolgozott apám néha órákig, hogy például egy 
pattanást eltüntessen a modell arcáról. Bécsben jól 
megtanulta a technikát, a modellek megvilágításának 
fortélyait is ott sajátította el.

Papp András

Szilágysomlyón született 1954. 
szeptember 26-án. Iskoláit szü-
lővárosában végezte, Zilahon 
járt posztliceális technikumba, 
majd elekrotechnikusi képzésen 
vett részt. A kábelszolgáltató cég 
megalapítása előtt a rádióama-
tőrök között ért el sikereket. Két 
évtizedig volt a somlyói és a zila-
hi posta alkalmazottja.

Papp András a fényképezés helyett a kábeltévézést választotta




