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Budapesti művelődés – Pestújhely

Pintér ZsuzsánnaPintér Zsuzsánna

A 23. Pestújhelyi Napok Desszert 
beszélgetése

’98-ban fordult elő először, hogy 
„Pestújhelyi Desszert” címen beszél-
getés folyt a rendezvénysorozat kere-
tében, így 2015-ben, a 23. Pestújhelyi 
Napokon, tizenhetedik alkalommal 
került rá sor.

Pintér Gábor alpolgármester kö-
szöntője után a kiállítást, amelyhez 
a beszélgetés kötődött, és a rendez-
vénysorozatot Mátyus Aliz író, szo-
ciológus nyitotta meg. Üdvözölte a 
nagy számban összegyűlt közönséget 
és örömét fejezte ki, hogy meglátja 
Pestújhelyben a falut, a kohéziós erő-
vel rendelkező egységet, amelynek 
képessége van a közösségi alkalmak 
intenzíven megéléséhez. A kiállítótér-
ben az egymást ismerők, egymással 
beszélgetők, a társaságonként, alkotó 
közösségenként helyet foglalók, az 
egy-egy tabló előtt megállók, képre 
mutogatók, magyarázók, mind-mind 
annak az intenzitásnak a bizonyítékai, 
amelyek jó érzéssel töltik el és szíve-
sen beszéltetik a hellyel akár rövid 
ideje ismerkedő embert.

Az út a 23. Pestújhelyi Napok 
megnyitásáig a két pestújhelyi lokál-
patriótán, Szlatényi Márián és Mu-
zsayné Lévay Terézen keresztül veze-
tett, nekik volt köszönhető a Képek a 
falról címet viselő kiállítás, mert elha-
tározták, hogy pestújhelyiek családi 
fotóiból egy-egy pestújhelyi dinasz-
tiát bemutató tablót, s  így tablósoro-
zatot állítanak össze. A  sorozat első 
16 eleme 2010-ben elkészült és kiállí-
tásra került a Rákospalotai Múzeum-
ban. A kutatómunkát az „ötletgazdák” 
nem hagyták abba, újabb 38 család 

1. kép. A beszélgetők, Pintér Zsuzsánna és Szlatényi Mária

2. kép. A Képek a falról kiállítás és közönsége
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170 fotóját dolgozták föl. A 23. Pestúj-
helyi Napok nyitó kiállításán a 21 új 
tablóval bővített anyag volt látható.

Azok a találkozások – mondta 
Mátyus Aliz –, amelyek során a két 
lokálpatrióta, és mindenkori segít-
ségük, a  Pestújhelyi Közösségi Ház 
munkatársa, Nagy Edit által beava-
tódhatott a fotók gyűjtése során át-
élt élményeikbe, elégnek bizonyult 
a főváros e rokonszenves részének 
megszeretéséhez. Már ezeken a tab-
lónéző beszélgetéseken megindult a 
feltárás, az 1900-as évek elején, a 30-
as években, a 45 utáni és a 70-es, 80-
as években készült fotók elemzésével. 
Társadalomismeretet lehet tanítani a 
különböző korszakokban készült ké-
pek alapján – hangzott el a mondat a 
megnyitóban. Miközben a tablókkal 
ismerkedés, a  beszélgetések, találko-
zások során a legizgalmasabb pilla-
natokat az 1900-as évek női fotóinak 
nézegetése kínálta. Akkor minden nő 
beillett, az irodalom könyvekből is-
mert Csinszkának.

A  Desszert beszélgetésre a két 
együtt dolgozó ember, Lévay Teréz 
(Csöpi) és Szlatényi Mária közül az 
utóbbi vállalkozott. Így az ő családjá-
ról ízelítőt kapunk a beszélgetés során, 
míg társa családi tablója látható és 
írása olvasható a lap következő olda-
lain.

A  Desszert beszélgetés során a 
házigazda, a  Közösségi Ház vezetője, 
Pintér Zsuzsánna volt a kérdező.

Pintér Zsuzsánna: Nagy szeretet-
tel köszöntöm önöket a ma esti Desz-
szert beszélgetésen, és nagy szeretettel 
köszöntöm Szlatényi Marikát, akivel 
először erről a nagyobb családról be-
szélgetnénk, ami Pestújhely.

Honnan jött ez az ideád vagy hon-
nan jött Lévay Terézzel, Csöpivel az 
ideátok, hogy nektek pestújhelyiek fo-
tóit össze kell gyűjteni?

Szlatényi Mária: Pestújhely 100 
éves évfordulójának valamelyik ün-
nepén az volt a gondolatunk, mind-
kettőnknek, hogy volt már kiállítás 
az iparosokról, az orvosokról, taná-
rokról, ezeket Nagy Edit, a Pestújhelyi 
Közösségi Ház munkatársa rendezte, 
legyen most már csak úgy, egyszerű-
en, pestújhelyi emberekről. Azokról, 
akik itt laknak, akik miatt Pestújhely 
felépült. És miután mindketten és a 

felmenőink is itt születtek, úgy gon-
doltuk, hogy az ismeretségi körben 
kezdünk el kérni minél régebbi csa-
ládi fotókat. Sokáig mi se tudtuk, mi 
lesz a megoldás, milyen megvalósí-
tással, hiszen a családi fotók közül az 
egyik egész pici, a  másik nagy, a  har-
madik a falon van. Végül a megoldás 
is adódott, és a cím is, a  tapasztalat-
ból, ezért lett a Képek a falról a címe a 
kiállításnak.

Nagyon nem egységes képet mu-
tatott, amit össze lehetett gyűjteni. 
Aztán eleinte Csöpi rengeteget dolgo-
zott, ő kezdte el szkennelni a képeket, 
technikai dolgokat kellett megtanul-
nia. Én meg abban tudtam hozzájá-
rulni a munkához – én számítógépes 
rendszerszervező voltam –, hogy ezt 
a sok képet hogyan lehet olyan rend-

szerbe állítani és olyan módon kezelni, 
hogy átlátható legyen, hogy valami-
lyen módon az egy-egy képhez tar-
tozó, egy-egy családhoz tartozó szö-
veget tudjuk rendszerezni, hogy ne 
keveredjen össze. Tulajdonképpen így 
kezdett megvalósulni az ötlet, hogy 
az itt élő családok múltját kutassuk.

P. Zs.: Az, hogy végül a képek egy-
séges képet mutatnak és ilyen szép 
kiállítási anyag lett, az Gombos Ka-
tának köszönhető. Föl lett kasírozva, 
egy-egy tabló készült el. Mi az egész 
folyamat alatt éreztük ennek a fele-
lősségét. Ti hogy éltétek meg a képek 
gyűjtését?

Sz.M.: Miután ez egy nagyon bi-
zalmi dolog, természetesen voltak, 
akik azt mondták, hogy nincsenek ké-

3. kép. A nagymama, Wittich Izabella tanítónő első osztályával 1912-ben

4. kép. Apáthy házaspár és gyermekeik, Izu és Frickó, 1934 táján
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pek. Lehet, hogy tényleg nem voltak, 
és nem adtak. Voltak olyanok, akik 
azt mondták, hogy kit érdekel az én 
családom képe. És ilyen sok volt. Kö-
zülük aztán voltak, akiket rá lehetett 
beszélni, hogy higgye el, hogy érde-
kesek azok a képek. Az, hogy ki hogy 
tárulkozik ki, tudván, hogy ezt mások 
is fogják látni, ez egy nagyon nehéz 
kérdés. Meggyőződésem, hogy ha mi 
nem itteniek vagyunk, nem pestújhe-
lyiek, ha valaki idejön valahonnan, és 
azt mondja, hogy ő szeretne képeket 
kapni, egy darabot nem kapott vol-
na. Tehát az a bizalom, ami az itteni 
ismeretségünkből fakadt, hozzájárult 
ahhoz, hogy meg tudtuk csinálni ezt 
a kiállítást.

P. Zs.: Ez biztos így van. Mi hason-
ló esetben azt tapasztaltuk, hogy ami-
kor kívülről valami érdeklődés mu-
tatkozik, akkor egy kicsit a család is 
elkezd érdeklődni a saját története és 
a saját képei iránt. Ti ezt láttátok-e?

Sz. M.: Természetesen. És akik 
végül adtak képeket, segítőkészek 
voltak, és nagyon szépen köszönjük, 
hogy ideadták a képeiket.

P. Zs.: Az, hogy mi mit kaptunk, mi 
lett ennek a munkának az eredménye, 
itt látható a kiállításon. Ti, mit kapta-
tok? A  ti számotokra mi a hozadéka?

Sz. M.: Megismerni a saját telepü-
lését az embernek, érdekes, hasznos. 
Az ember szereti azt hinni, hogy amit 
csinál, annak lesz valamilyen haszna. 
Én tudom, hogy gyerekkoromban na-
gyon szerettem a nagymamát hallgatni, 
ahogy mesélt. De szinte semmire nem 
emlékeztem később vissza. Felnőtt 
korban meg abszolút nem érdekelt a 
múlt. Amikor az ember idősödik, ak-
kor már érdekli. Csak akkor már késő, 
mert már nem élnek a nagyszülők. Ha 
segíteni tudunk abban, hogy amit mi 
most összegyűjtöttünk, meg esetleg 
még tovább gyűjtünk, azt a mostani 
gyerekek majd öregen is megnézhetik, 
akkor volt értelme. Nekem, személy 
szerint, az, önmagában nagyon nagy 
élmény volt, hogy egy közös munkát 
csináltunk egy olyan emberrel, Csö-
pivel, akivel jól ki tudunk jönni és jól 
együtt tudunk működni.

P. Zs.: Én azt hiszem, hogy az utol-
só pillanatokat éltük meg, amikor még 
elérhetők voltak ezek a fotók. Nem egy 

olyan családdal találkoztam, nem itt 
Pestújhelyen, ahol mondták, hogy van 
itt néhány kép, de mi már nem tudunk 
vele mit kezdeni. Senki nem tudja, 
hogy ki van rajta, nem ismerjük őket, 
nincs ráírva. A  dédszüleimnél mesz-
szebb én se látok. Most itt vannak a 
képek, nevekkel, hogy ezek így megma-
radjanak.

Ha megnézzük a képeket, ahogy 
azt megnyitójában Mátyus Aliz is el-
mondta, azt látjuk belőle, hogy bizo-
nyos változások zajlottak le időszak-
ról időszakra az emberek tartásában, 
biztonságérzetében, öntudatában, 
magabiztosságában. És ez látszik a 
képeken, még a személyek elhelyez-
kedésén is, azon, ahogy alakzatokba 
rendeződnek, de abban is, ahogy ül-
nek, állnak. A  fényképezkedés a csa-
lád megmutatkozásának a jó módja 
lehetett, segítségükre voltak ebben 
a fényképeszek, akik értették a mes-
terségüket. Én most döntöm el talán 
másodszor vagy harmadszor, hogy 
egyszer elmegyünk a fényképészhez a 
családommal, felöltözünk mindany-
nyian és fotót készíttetünk. Hogyha 
ránézünk itt a kiállítás egy-egy tabló-
ján azokra a képekre, amik az utóbbi 
időben készültek, nem ilyenek, abban 
az értelemben, hogy nem adjuk meg 
a módját a fényképezkedésnek, nincs 
időnk rá, hogy magunkat megtisztel-
jük a fi gyelmünkkel.

De, ha már elkezdted mondani, 
hogy a nagymamát hallgattad, akkor 

most visszavarázsollak kisgyerekké, 
és a pestújhelyi gyereklétedről, a  fel-
menőidről, a családodról kérdeznélek. 
Hoztál képeket is.

Sz. M.: Igen. Az anyai nagyma-
ma és nagypapa 1912-ben a Szűcs 
villa kertjében ismerte meg egymást, 
a nagypapa a Szűcsné Jolán néninek 
volt a testvére, őnáluk lakott, ami-
kor fi atal volt. Nagymama Pestújhe-
lyen kezdte a tanítónői működését 
(3. kép). Hogy miért pont itt? Hát a 
Jóisten ide rendelte őt. Összeháza-
sodtak. Szeretem nézegetni, hogy 
a nagymama osztályában milyen 
ruhákat hordtak a gyerekek. Akkor 
egészen más szokások lehettek. Kü-
lönös, ahogy a nagypapa és a nagy-
mama középen ülnek, és a két gye-
rekük, anyu és az öccse, kétoldalt (4. 
kép). Az édesapámnak a nagypapája 
Cservenka Antal volt (5. kép), akinek 
Zuglóban, a Szugló utcában volt egy 

– ők úgy mondták, nagymama úgy 
mesélte, hogy – hordógyára. Hát biz-
tosan nem gyár volt az, hanem egy 
nagyobb üzem. Mindenesetre annyi-
ra jó mester volt, hogy a Tokaji Álla-
mi Gazdaságban, amikor még az volt, 
a hatalmas nagy fahordókon föl lehe-
tett fedezni Cservenka Antal emblé-
máját meg nevét. Csak sajnos fi ata-
lon meghalt, és a család nem tudta 
folytatni a munkáját, nem tudták a 
gyárat fönntartani. A  nagymamáról 
egy kép fi atalon (6. kép). Az Ernő 
nagypapát megválasztották főjegy-

5. kép. Cservenka Antal, 1860-as évek 6. kép. Margit nagymama, 1909-ben
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zőnek Pestújhelyre, körülbelül akkor 
készült a kép, együtt látható rajta a 
Szlatényi család (7. kép). Apu volt a 
gyerekek közül a legidősebb, édesap-
ja után szintén Ernő. A húga, a Gréti 
néni, akit majd a képeken mindenki 
fel fog ismerni, a Szőnyi doktornak a 
felesége volt, és az egészségügyben 
dolgozott. Mindenki ismerte. A  leg-
kisebb testvérük, Béla bácsi Palotán 
a Bocskaiban tanított testnevelést 
nagyon hosszú ideig. A  Szlatényi 
család nemesi címerén 1659-ből még 
a név Szlatiny alakja szerepel (8. kép).

Szőnyi Bandi bácsi meg a Gréti 
néni 1940-ben kötöttek házasságot, 
az esküvői képükön csak a szülőket 
meg a testvéreket ismerem fel, de 

már egy csomó olyan ember van a 
képen, akiről nem tudom, hogy kicso-
da, pedig nyilván a szűk rokonsághoz 
tartoztak. 1945-ben, a  háború után 
készült egy olyan kép is, én akkor 
születtem, hogy anyu kezében vagyok 
babaként, Gréti néni kezében pedig a 
Szőnyi Laci. Abban az időben a nagy-
papa már elég rossz állapotban volt.

Az Apáthy nagypapa a kultuszmi-
nisztériumban dolgozott, semmi kü-
lönös beosztása nem volt, de államo-
sították a házát, elvették a nyugdíját. 
Egy rendkívül jóképű ember volt, tar-
tása volt. Kitalálta, hogy ő disznókat 
fog tartani. Akkor még Pestújhelyen 
lehetett disznót tartani. De ahogy ő 
ezt csinálta! A  kiskocsit, amin gyűj-

tötte be a moslékot a disznói számára, 
ahogy húzta maga után! Ő akkor is úr 
volt.

A hatvanas évekből egy kép a csa-
ládról, gimnazista koromban készült 
(9. kép).

P. Zs.: Egy kicsit álljunk meg a ve-
títéssel! Hova jártál iskolába?

Sz. M.: A  pestújhelyi általános is-
kolában végeztem a nyolc osztályt, és 
aztán az Apáczai Csere Jánosban, az 
ELTE gyakorló gimnáziumában jár-
tam a gimnáziumot.

P. Zs.: Meghatározó pedagógust 
tudsz mondani Pestújhelyről?

Sz. M.: Aki nagyon kedves volt, 
az az osztályfőnököm ötödik-hato-
dikban, a  Weisbecker Margit néni. 
Ő  matematika szakos volt. Aztán a 
Szolga Laci bácsi, aki ének tanár volt, 
és egy életre megszerettette velem a 
zenét. Vitt minket a Zeneakadémi-
ára, gyerekkoncertekre. Ott ugyan 
rosszalkodtunk, de azért minden 
megmaradt bennem a hangszerekről, 
a  szimfonikus zenekarról. Nagyon 
sok mindenről hallottunk, ami miatt 
egy örök életre nekem a zene kedves 
maradt. Még nagyon-nagyon emlé-
kezetes tanárnő Koczkás Ida, aki azt 
hiszem, hogy amikor még a pestúj-
helyiben tanított, akkor még nem vé-
gezte el az egyetemet, később, amikor 
végzett, akkor a Dózsában volt tanár. 
De a matematika, fi zika szeretete, az 
őtőle származik.

P. Zs.: Reméljük, hogy vannak 
most is ilyen pedagógusok, akik meg-9. kép. Dr. Szlatényi Ernő és neje, gyermekeikkel: Mária és Ernő, 1961

8. kép. A Szlatényi család 
nemesi címere, 1659

7. kép.  Szlatényi Ernő és neje gyermekeikkel, Ernő, Gréti és Bélával, 1935 körül
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szerettetik, mert most nagy hiány van 
a matematika-fi zika szakos tanárok-
ban, és elég mumus tantárgyak ezek.

Sz. M.: Sajnos így van, de egy jó 
tanár tényleg meg tudja szerettetni 
ezeket is.

P. Zs.: Hova mentél egyetemre?
Sz. M.: Természetesen az ELTE 

matematika-fi zika szakra. A  középis-
kola végén kitűnő tanuló érdemérmet 
kaptam, ami azt jelenti, hogy semmi-
lyen más jegyem nem volt soha, mint 
jeles.

P. Zs.: Ennyire jó fejed volt, vagy 
ennyire szorgalmas voltál? Sokat ta-
nultál?

Sz. M.: Nem tanultam sokat, csak 
nagyon érdekelt minden. A  biológia, 
a  kémia, sokáig vacilláltam, hogy ké-
mia-fi zika vagy kémia-matematika. 
Azt hiszem olyan szak párosítás akkor 
nem volt, aztán kiderült, hogy a ké-
miát fölvehettem volna harmadévben, 
de akkor már a fi úk is érdekeltek, úgy-
hogy akkor már… Szóval nem vettem 
föl harmadik szaknak, csak a mate-
matika-fi zikát végeztem el. Egyete-
mista koromban sokat jártunk a tan-
körrel kirándulni, és hárman voltunk 
barátnők. Bóna Márta is társunk volt, 
aki meteorológus, a  tévéből biztosan 
sokan ismerik.

A  mi esküvői összejövetelünk 
1972-ben a férjem családjával zajlott 
(10. kép), merthogy mi csak a tanuk-
kal mentünk el a házasságkötésre, de 
aztán, hogy összehozza a két családot, 
anyu szervezett egy vacsorát. A  Béla 
bácsi, aki még anyósomon, apósomon 

kívül a képen látható, tanított meg 
úszni Palotán, szinte minden család-
tagot. Béla bácsiéknak négy gyereke 
volt.

P. Zs.: Na, akkor azt még meséld el, 
hogy a férjedet hol ismerted meg.

Sz. M.: A  férjemet a Balatonnál 
ismertem meg, még ötödév előtt a 
barátnőmmel lementünk Zamárdi-
ba nyaralni, mert az egyik évfolyam-
társunk – fi ú, de nem udvarolt egyi-
künknek se –, ott pincér volt, és min-
den este beültünk a nem tudom mi-
lyen nevű szórakozó helyre. A férjem 
pedig ott nyaralt a kollégáival, akkor 
az Elektronikus Mérőkészülékek Gyá-
rában dolgozott. A férjem végzettsége 
villamosmérnök volt, de közben elvé-
gezte estin a matematika szakot, ké-
sőbb a Kertészeti Egyetemen a gom-
ba ismereti szakot is. Tehát három 
diplomája volt. A férjem és a kollégák, 
amikor megismertem, a  számítógép 
kezdeti korszakában egy laborban 
dolgoztak. Még nem lehetett számí-
tógépnek nevezni, amin ők dolgoztak, 
de volt egy labor, volt egy vezetőjük, 
és olyan fejlesztéseket csináltak, ami 
előrevivő volt. Aztán, ahogy az akkor 
lenni szokott, a vezetőt elvették tőlük 
és aztán úgy szétment ez a társaság, 
hogy később csak kártyázni jártak 
össze. Tarokkoztak.

P.Zs.: Te hol dolgoztál, miért nem 
lettél pedagógus?

Sz.M.: Az ötödév végén az év-
folyam KISZ titkára négyszemközt 

szólt, hogy a káderlapomon szerepel, 
hogy vallásos vagyok, nem fogok bu-
dapesti tanári állást kapni. Akkor ala-
kult több minisztérium mellett szer-
vezési intézet, én először ott, majd 
a KSH-ban, később a TTI-ben (ahol 
akkor már Újpalota II. ütemtervezése 
folyt), aztán a fi nomkerámiai gyárak 
közös számítóközpontjában dolgoz-
tam. A  számítógépes munkákra való 
felkészülés (gép nélkül!) időszakától a 

„nagy” gépes (tényleg több szobányi) 
korszakon át a PC-ig nagy volt az út, 
sok-sok tanulással, állandó változás-
sal, de mindig örültem a kihívásoknak.

Három gyermekünk született, 
nyaranta egy hónapot anyuékkal töl-
töttek, egy hónapot velünk Balaton-
szabadi Sóstón (11. kép).

P. Zs.: Akkor nevezzük meg őket!
Sz. M.: Bori, Marci, Matyi (12. 

kép), délutáni etetés folyik. Még kocsi 
nélkül, amikor valahova elindultunk, 
így néztünk ki (13. kép). A babakocsi 
is ott szokott lógni a karomon, hogy-
ha nem ült benne egyik gyerek sem. 
És itt következik, a  sajnos már szo-
morú része az életemnek. Amerikába 
kimentünk és a férjem meghalt 49 
évesen (14. kép).

P. Zs.: Na, ezt egy kicsit meséld 
el az elejéről, hogy hogy kerültetek ki 
Amerikába?

Sz. M.: A férjem az EMG-s munka 
után a Számítástechnikai Koordiná-
ciós Intézetben dolgozott, SZKI volt 
a rövidítése. Nem tudom pontosan 
hányban, nem néztem utána, de a 
KGST-n belül közös számítógépes fej-

10. kép. Szlatényi Béla és férjem szülei, Mazzag Pálné és Pál, 1972 11. kép. Szlatényi Mária, Mazzag Mihály, 
gyerekeikkel: Bori, Marci Matyi, 1980
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lesztési program indult, ki volt osztva, 
hogy melyik ország milyen méretű 
számítógépet készíthet. Magyaror-
szágra az R-10 jutott, ami a legkisebb 
méretű. Magyarország kis ország…

P. Zs.: Kis ország, kis számítógép.
Sz. M.: Kis számítógép, igen, így 

dukál. Egyébként nagyon sok fejlesz-
tés folyt suba alatt a Műegyetemen 
is meg máshol is, szóval ez nem volt 
azért olyan, hogy ebbe beletörődtek 
volna egykönnyen. Mindenesetre 
az SZKI volt megbízva azzal, hogy 
ezeken az egyesített számítógépes 
tárgyalásokon részt vegyen. És az 
SZKI-ból nagyon sokszor a férjem 
ment a különböző egyeztetésekre. És 
ő egyrészt akkor már sokat utazott, 
aztán volt, hogy Londonba is kiküld-
ték tanfolyamra. Mondjuk jellegzetes-
sége annak a kornak, hogy kiküldték 
tanfolyamra úgy, hogy semmilyen 
tanfolyami anyagot nem kapott, és 
nem hozhatott el. Mert nem csak a 
Szovjetunió tervgazdálkodása volt a 
gond, hanem a nyugati világ az úgy-
nevezett embargóval megvédte azt 
a fejlett technikát, technológiát, ami 
náluk már volt. Úgyhogy nem lehetett 
behozni egykönnyen ilyesmit, számí-
tógépet abszolút nem.

Az SZKI-ból, amikor már a valu-
ta nagyon kellett az országnak, ak-
kor lényegében kiárusították a saját 
dolgozóikat. NSZK-ban dolgoztak 
többen is. Többek között a férjem is, 
különböző programokon, fejleszté-
seken. És akkor utána volt egy olyan 
munka, az már a rendszerváltáshoz 
közel, amikor egy amerikai munkán, 
először ugyanúgy, a  cégen keresztül, 
aztán kisszövetkezetet alakítva, az 
már egy nagyon mozgalmas időszak 
volt, az első táblázatkezelőt, a  Quatt-
rót csinálták hárman. De ugye először 
akkor még az OS operációs rendszerű 
alapgépek voltak. Aztán át kellett írni 
DOS alapúra, de közben a Windows 
is betört a piacra, és azt már nem 
várta meg a cég, hogy arra is átdol-
gozzák, mert ment a pénze után. Elég 
sok eladás is volt a Quattróból, úgy-
hogy nekünk is volt az eladások után 
jutalék, tehát kaptunk dollárt, amit 
persze 8 forintért vagy mennyiért 
váltottak akkor át forintra, és kötele-
ző volt átváltani. Mindenesetre, ami-
kor ez a munka befejeződött, akkor a 
férjem valahogy nagyon nem találta 14. kép. Gyászban a család, 1991

13. kép. A család – kocsi nélkül

12. kép. Balatonszabadi-Sóstón
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itthon a helyét, és elhatároztuk, hogy 
megpróbáljuk, kimegyünk Ameriká-
ba. Az is hozzájárult, hogy ugyan lát-
szott, hogy valami nagy változás fog 
itthon bekövetkezni, de nem hittünk 
benne. És azt hiszem, nekünk volt 
igazunk, kételkedtünk benne, hogy 
ez olyan nagyon gyorsan és jól fog 
lezajlani. Úgyhogy kimentünk Ameri-
kába. Gyerekekkel. Nem volt könnyű 
megkapaszkodni, az EPSON Ameri-
ca-nál dolgozott a férjem, saját házat 
vettünk, de ‘90 karácsonyán teljesen 
váratlanul meghalt.

P. Zs.: Mondtad, hogy utána akkor 
igazából jogotok sem volt a továbbiak-
ban kint tartózkodni.

Sz. M.: Én megkaptam elég hamar 
a kiutasítást.

P. Zs.: Tehát kényszer is volt, nem 
csak elhatározás, hogy hazajöttetek. 
Nem volt minden fölborítva itthon, 
nem adtatok el mindent, a  ház meg-
volt, a szüleitek itt voltak és volt hova 
Amerikából visszajönni.

Sz. M.: Végül is a saját házunkba 
jöttünk vissza, csak ugye én állandó-
an beteg voltam utána. Elhelyezked-
tem a Konzumbanknál. Nagyon sokat 
voltam beteg. Nyilván ez a lelki teher, 
hogy a gyerekekkel egyedül marad-
tam, ez valahol kijött.

P. Zs.: Szüleid nagyon sokat segí-
tettek?

Sz. M.: Nagyon-nagyon sokat se-
gítettek az anyuék, tényleg, nélkülük 
nem tudom mi lett volna velünk.

P. Zs.: Igazából innen a család 
szétágazott, a lányod úgy tudom, hogy 
kinn maradt tanulni akkor.

Sz. M.: Igen, őt azért, mert az 
érettségi már közeledett, az osztályfő-
nöke a családjához vette. Mivel itthon 
a Radnótiba jártak, a fi úkat visszavet-
ték, de ők is csak nyolcadikig jártak 
aztán a Radnótiba. A  lányom biztos, 
hogy nem tudott volna visszakerülni 
az osztályába és leérettségizni, mert 
hát az amerikai oktatás azért nem 
egészen olyan színvonalú, mint a ma-
gyar.

Amikor már a fi úk is leérettsé-
giztek, és azt hiszem, hogy Bori már 
elvégezte az egyetemet (15. kép). 
Ezt követően még a nagydoktoriért 
öt évet tanult, szintén az USA-ban. 
2000-ben ment férjhez, a házasságkö-
tésükkor készült a kép, a  lányom fér-
jének a családjával (16. kép).

P. Zs.: Ő hol él?
Sz. M.: Kalifornia Arcata nevű 

városában élnek, egyetemi tanárok 
mindketten. Most éppen itthon van-
nak, merthogy az egyetemmel hat 
évenként járó kutató évet töltik itt-
hon.

P. Zs.: Érdekes módon milyen 
szakmája van?

Sz. M.: Ő  is matematikus. Náluk 
született az első unoka (17. kép).

P. Zs.: Mikor láttad először?
Sz. M.: Az is kalandos volt, mert 

2001. szeptember 11-én született, és 
én repülőn voltam, amikor az a bi-
zonyos ikertornyok megtámadása 
történt. Persze nem azon a repülőn, 
de eltérítettek, mármint hogy nem 
a keleti parton szálltunk le, hanem 
Chicagóban, vagy hol. És akkor senki 

nem tudta, miért. Mobil telefon nem 
volt. Csak később tudtuk meg, hogy 
mi történt. A  lányomék meg semmit 
nem tudtak, mert éppen a kórházba 
mentek és a szüléssel voltak elfog-
lalva. Marci fi am telefonált nekik Új 
Zélandról, hogy „mi van a mamával?” 

„Hát miért, mi van a mamával?” … Ott 
voltam pár nap múlva, mint ahogy 
megszületett Miska.

Matyi fi amnak az esküvője 2004-
ben volt (18. kép).

P. Zs.: Matyi hol él, és mit csinál?
Sz. M.: Ő  a középiskola után Ka-

nadába ment tanulni. Azt nem mond-
tam, hogy a férjem, amikor meghalt, 
életbiztosítást kapott a cégtől, illetve 
a cég által kötött életbiztosítást kap-
tuk meg. Úgyhogy a gyerekeknek én 
azt mondtam, hogy az az összeg az ő 

15.. kép. Mazzag Márton, Bori és Mátyás

16. kép. Mazzag Bori, Tyler Evans, id. Evans házaspár, valamint Jack Evans 
a feleségével és a kislányuk, 2000
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tanulásukat fogja szolgálni. Matyi ki-
nézte magának, hogy Kanadába megy 
tanulni. New Brunswickben végezte 
el az egyetemet, informatikus lett. 
Szilvivel még középiskolás korában 
ismerkedett meg, és ők ilyen rögtön 
egymásra találtak és kitartottak egy-
más mellett. Azóta is nagyon szépen 
élnek.

Marci fi am, akiről szintén van kép, 
anyu mellett van (19. kép), elvégezte 
itthon a Műegyetemet, a  termékter-
vező szakot, de már a diplomáját nem 
szerezte meg, mert kitalálta, hogy 
ő inkább építészmérnök akar lenni. 
Természetesen nem lehetett csak úgy 
átmenni. Az építészmérnöki az egy 
eléggé kiemelt szak. Akkor elment 
Írországba epret szedni, hogy pénzt 
szerezzen, és egy tanfolyamot végzett, 
hogy a különbözetit letegye. Nem si-
került neki. Akkor elment Izraelbe 
egy hajóra dolgozni, ott megismer-
kedett egy leányzóval, aki Dél-Afri-
kából szintén ezen a hajón dolgozott. 
Összejöttek, és ennek a dél-afrikai 
lánynak, aki fehér volt egyébként, 
csak ugye onnan a négerek uralomra 
jutása után a fehérek kezdtek inkább 
menekülni, az ő családjuk Új-Zéland-
ra költözött. Akkor Marci azt mondta, 
hogy ő megy Új-Zélandra, egyetemre. 

Hát hova máshova? Oda föl is vették, 
és végül is Új-Zélandon elvégezte az 
egyetemet, az építészmérnökit. Még 
utána egy évig dolgozott ott, azalatt 
a Matyi meg a Szilvi kimentek hozzá 
látogatóba, de úgy megtetszett nekik 
ott, hogy ugyan Marci hazajött, Ma-
tyiék viszont kint maradtak, és azóta 
is kint élnek.

Borinál született a Miska után egy 
Izabella is. Természetesen a nevet 
anyu után adták.

Marcikánk, amikor már elvégezte 
az egyetemet és hazajött, akkor a Zo-
boki Gábor irodájánál dolgozott, akik 
a MÜPÁ-t tervezték, de Marci még 
a MÜPA munkán nem dolgozott, de 
Andi, aki szintén építészmérnök, már 
igen, ők így találkoztak egymással (20. 
kép).

Matyiéknál Luca és Áron születtek 
(21. kép). Ezzel vége is van a családi 
fotók vetítésének. A gyermekek közül 
Marciék 2008-ban kezdtek el Rómá-
ban dolgozni, aztán Grácban, most 
Zürichben vannak, már harmadik éve. 
Itthon az építészeknek olyan nagyon 
sok munkája nincs, ez az igazság. Ott 
pedig nagyon szép feladatokat kapnak.

P. Zs.: Te a számítógéppel elég ko-
rán megismerkedtél, úgyhogy neked 
akkor nagy szerencséd van, hogy te a 
számítógéppel jól bánsz, és jól tudod 
tartani a kapcsolatot a gyerekekkel. 
Mennyi időnként látod őket? Mennyi-
re jönnek-mennek, vagy te utazol el?

Sz. M.: Én 2008-ban voltam utol-
jára Új-Zélandon is meg Kaliforni-
ában is, de én akkor megmondtam 
nekik, hogy én többet nem megyek. 
Viszont most, idén, hogy a lányomék 
itthon vannak a kutatóévben, Matyi 
hazajött májusban, itthon volt egy hó-
napig. Marciék is hazajöttek, úgyhogy 
12 év után először találkoztak élőben.

P. Zs.: Marika, mivel kötöd le még 
az idődet, energiáidat, azon kívül, 
hogy összegyűjtöd a pestújhelyi képe-
ket a falról?

Sz. M.: Hát én nagyon szeretek 
sütni, főzni.

19. kép. Dr. Szlatényi házaspár a Mazzag unokákkal és Miska Evans

17. kép. Miska Evans, 2001

18. kép. Tóth Szilvia és Mazzag Mátyás, 
2004
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P. Zs.: Ezt azért megtapasztaltuk 
egy párszor a pestújhelyi napok sza-
kácsversenyén, vagy Pestújhely legjobb 
vagy legfi nomabb sütije versenyén, 
ezért voltál te a díjnyertes. És még?

Sz. M.: Tulajdonképpen nagyon 
sok minden érdekel. Előadásokra já-
rok, az őstörténet érdekel, a  pszicho-
lógia, a  gazdaság. Természetesen a 
saját szakmám is érdekel, de nagyon 
sok minden más is. A  legújabb ered-
mények. Interneten nagyon sok időt 
el tudok tölteni, hogy olvasgatok min-
denfélét.

P. Zs.: Hogy látod Pestújhely jövő-
jét?

Sz. M.: Nem hiszem, hogy valaha 
is olyan pezsgő élet lesz, mint volt a 

‘30-as évek közepén. Sokat gondol-
koztam ezen, hogy akkor, amikor ez 
egy viszonylag zárt világ volt, minden 
volt, mert kialakult természetes mó-
don. Boltok, a  legkülönfélébb szolgál-
tatások, minden megvolt, merthogy 
rászorultak az emberek, és meg tud-
tak élni belőle. A legtöbb helyen, ami-
kor már több gyerek volt, az asszony 
nem dolgozott munkahelyen. De volt 
akkora fi zetése a férjnek, hogy fi zette 
a házkölcsönt, mert valószínűleg a 
legtöbb házra akkor is kölcsönt vettek 
föl, és eltartotta a családját. És amel-
lett volt idejük, energiájuk arra, hogy 
különböző asztaltársaságokba járja-
nak. Nagyon sok kocsma volt. Azon a 
kiállításon, amit Nagy Edit rendezett, 
azt láttuk, hogy elképesztően sok ét-

terem és olyan hely volt, ahol össze 
lehetett jönni. Manapság az anyagi 
körülmények nem olyanok a csalá-
doknál. És azzal, hogy kinyílt a világ, 
tulajdonképpen elveszett a helyi kö-
zösségek elől az, hogy csak itt találja-
nak maguknak, itt keressenek maguk-
nak szórakozást.

P. Zs.: Ne kerüljük meg a Pátria 
Egyesületet. Voltak, vannak törekvése-
ik arra, hogy az itteni közösséget vala-
milyen szinten összehozzák.

Sz. M.: Én lelkes alapító tagja vol-
tam a Pátria Egyesületnek évekig, ve-
zetőségi tagja voltam. Nagyon sokat 
dolgoztam, amikor már Mészáros 
Balázs kiszállt, a  Disputát én csi-
náltam. A  Pestújhely 100 újságot is 
én csináltam. Az egy éven keresztül 
havonta jelent meg. Aztán nem csak 
rajtam múlott, hogy ennek vége sza-
kadt.

P. Zs.: Én a béke nagy barátja va-
gyok, keresem a visszautakat, remé-
lem, hogy valamikor a helyi közösség 
túl tud lépni nézetbeli különbségeken. 
És, ha sokat is változott a világ, és azt 
a világot nem fogjuk soha visszahoz-
ni, ami akkor volt, de úgy gondolom, 
hogy rajtunk is múlik, hogy meny-
nyire tudunk együttműködni. Most, 
ahogy itt szétnézek, úgy látom, hogy 
ez időnként működik. Nagyon örülök, 
hogy így összejöttünk. Van-e valami, 
amit még szeretnél elmondani, Ma-
rika?

Sz. M.: Csak megköszönném ne-
ked is azt, hogy lehetőséget adtál, 
meg biztattál minket erre a kiállításra. 
Aztán természetesen azoknak, akik 
a képeket hajlandók voltak odaadni, 
meg fölkutatták. Aztán Katának, aki 
nagyon lelkesen állította össze ezeket 
a tablókat. És természetesen Nagy 
Editnek, aki eleve kedvet csinált ah-
hoz, hogy a helytörténet iránt az em-
ber jobban érdeklődjön, és mint min-
dig, most is segített.

P. Zs.: Én nagyon szépen köszö-
nöm neked, hogy itt voltál. Nagyon 
szépen köszönöm mindenkinek, hogy 
eljöttek.

A  Desszert beszélgetés elnevezés-
nek megfelelően a résztvevőket meg-
vendégelték, mégpedig a helyi, nem-
rég nyílt pestújhelyi SweetnesS cuk-
rászda és kávézó ajándékaként, fi nom 
Dobos bomba desszerttel. 

20. kép. Mazzag Márton és Kovács Andrea, 2007

21. kép. Mazzag Mátyás, Tóth Szilvi, Mazzag Áron és Luca, 2009
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