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csak egy szívélyes üdvözlet és 1906-os dátum szerepel 
Jenőtől Etelkának, Dabasra. A fiatalember talán itt talált 
munkát, és így üzent kedvesének, biztosítva őt legna-
gyobb hűségéről. A történet kezdetén Buda-Újlakon, a 
József-hegy lábánál 1880-ban Cross K. L. alapított üze-
met a kiváló minőségű mészkő feldolgozására. „A gyár 
a József-hegy oldalát lépcsőszerűen építve foglalja el 
egészen az Ürömi utcáig, s a fölötte levő bányával köz-
vetlen összeköttetésben áll; a bányából a termelt nyers-
anyagot vágányokon futó csillék hordják be az aknás 
pestekbe, amelyekben égetik, majd lehülés végett kite-
rítik, azután pedig megőrlik” – olvastuk a Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet Közlönyében Nendtvich Gusztáv 
építész tollából.
A kiegyezés után lendületbe jött Magyarországon jelentős 
ipari beruházások és nagyszabású építkezések kezdődtek. 
A Friuli tartományból származó talján Melocco testvérek, 
Leonardo és Pietro talán a kecsegtető üzleti vállalkozás 
reményében telepedett le hazánkban. Számításuk nagy-
szerűen bevált. Nendtvich szerint: „1884-ben alapították 

a Melocco testvérek Budapesten gőzerőre berendezett 
gyárukat, amelyben sajtolt és rajzmintával (dessin) ellátott 
cementlapokat, valamint különféle cementműkövet készí-
tettek… Ezek a lapok az addig uralkodott módtól eltérően 
úgy készültek, hogy a legjobb fajta tiszta portland-cemen-
tet rendkívül erős víznyomású sajtókkal összenyomat-
ván, a különféle színes rajzok egyúttal a cement rétegbe 
belepréseltettek úgy, hogy a színes minta használat köz-
ben a lapról nemcsak nem kopik le, hanem ellenkezőleg, 
mindig erősebben előtérbe lép.” Szívükhöz kapnak most 
azok, akik ismerték ezeket a strapabíró metlachi, azaz ce-
mentlapokat, amelyek déd-és ükanyáink nyolcvanévnyi 
súrolása után is szebbek, mint mai társaik. A magára va-
lamit is adó háztulajdonos ezekkel a pompás mintázatú, 
elpusztíthatatlan járólapokkal díszítette a konyhák, für-
dőszobák, teraszok, lépcsőházak és folyosók padlóját. Ma 
is megvannak minden második pesti és budai bérházban, 
hiába koptatta százezer cipő.
A kezdeti sikert látva a József-hegyi Cementgyárat és 
az egész újlaki telepet 1888-ban megvették a Melocco 
testvérek. Pietro inkább a terazzo lapok gyártásával 
foglalkozott – amit a Parlament folyosóin is megcsodál-
hatunk –, Leonardo az ipari műtárgyak, zsilipek, gátak, 
csatornák kivitelezésében jeleskedett. Az Óbuda-Újlaki 
Cementgyár 1929-ben zárt be végleg. Évtizedek alatt si-
került rekultiválni a holdbéli tájat, lebontani a gyárkémé-
nyeket és üzemcsarnokokat. A bánya helyén az 1960-as 
évektől a Mecenzéf  sportpálya van, amit 2008-ban szé-
pen megújítottak. A gyár lebontása után az Ürömi utcai 
és a Daru utcai oldalon a Magyar Állami Kőszénbányák 
építtetett kulturált lakóházakat a ’30-as évektől. Mára se 
füstje, se táblája e neves óbudai iparterületnek.

Csontó Sándor

Hűség, hagyomány, honismeret

Beszélgetés Gálosfai Jenőnével
Gálosfai Jenőné (Homoródy Hedvig, a sokak által tisztelt Wittmann család leszármazottja) a nem hivatalos közélet 
meghatározó alakja. Ős-óbudai, nemzedékek óta a helyi hagyományokat követő-őrző család sarja, a sok-kultúrájú 
közösség német vonalának kitűnő ismerője, a helyi úgynevezett sváb nemzetiségi kultúrával párhuzamosan létező 
magyar, zsidó és ki tudja még, milyen hagyományok avatott tudója, őrzője és megosztója.

Hogyan lett az építészmérnökből helytörténész?

Amikor nyugdíjba mentem, a szakmám nem tartott rám 
igényt, nem kaptam az új helyzetnek megfelelő felada-
tokat – kezdte az emlékezést Gálosfai Jenőné, Hédy. – 
Mindig aktív, sürgő-forgó ember voltam, rettenetes lett 
volna a tétlenség. Álltam a vitrinem előtt, 
néztem az összegyűlt tárgyakat. Ez itt a 
dédanyámé volt… Ezt a nagyapáméktól 
örököltem… Lehetséges, hogy a tárgyak 
egyszerűen túlélik alkotóikat, haszná-
lóikat? Elgondolkodtam, mit is tudok én 
az őseimről? Örömeikről, gondjaikról, 
s általában az életükről? Rádöbbentem, 
hogy keveset, az illendőnél is kevesebbet. 
Ha a temetőben jártam, rám köszöntek az 
ismerős nevek, családom német felme-
nőinek kőbe foglalt emlékei, de a nevek 
mögött nem sejlettek fel a sorsok. Rádöb-
bentem, hogy tartozom elődeimnek az-
zal, hogy kiszabadítsam őket a feledés félhomályából, s 
bevezessem őket az élő hétköznapjainkba.

Az elhatározást tettek követték, komoly kutatómunka 
vette kezdetét.

Így volt. Korábbi munkahelyeimen megtanultam a do-
kumentációk kezelését, hellyel-közzel a forrás- és szö-
vegkritikát, a hiteles szerkesztést, nem amatőrként kel-

lett az új feladatokhoz látnom. Az első forrásmunkáim a 
család iratai voltak, keresztlevelek, bérmálási, házassági 
bizonyítványok, végrendeletek (na, ez kevés volt, a spó-
rolós németek csak a legbonyolultabb ügyekben fizettek 
ügyvédet). A Horthy-rendszerben mindenkinek be kel-
lett szereznie a származását több nemzedékre vissza-

menőleg igazoló dokumentumokat, ezek 
többnyire megmaradtak, és segíthettek 
abban, merre is induljak el.

Ezek az iratok elsősorban a magyaror-
szági életre vonatkoztak, de eljutott az 
„őshazába”, Bajorországba is.

Igen, oda vezettek a szálak. L. Gál Éva 
alaposan feldolgozta a Zichy család 
zsámbéki-óbudai ágának levéltárát, meg-
lelte és közzétette az első telepesek név-
sorát. Örömmel fedeztem fel a 17 ember 
között Johannes Wittmann nevét, ő lett 

az én családom óbudai ősapja. A hazai kutatások mellett 
kitűnő partnerekre leltem Németországban, Rottenburg 
am Neckar levéltárában és másutt is. Rengeteg adatot ta-
láltam a bevándorlás körülményeiről, a hazát váltók nem 
kis terheiről, a XVI–XVII. század életkörülményeiről.

Eredményeit egy máig hézagpótló könyvecskében, a 
két nyelven megjelent Németföldről gyalogszerrel, 
tutajjal című, a Braunhaxlerek 300 évét feldolgozó ta-
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Snapszer leves sodort csigatésztával 
(Kéhli mama receptje szerint)

Hozzávalók: 40 dkg savanyú káposzta, 20 dkg füstölt hús, 5 dkg 
füstölt szalonna, 2 pár virsli, 15 dkg sodort csigatészta, 1 sárga-
répa, 1 szép fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 pohár tej-
fel, 3 evőkanál olivaolaj vagy libazsír, 1 púpozott evőkanál őrölt 
pirospaprika, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál őrölt köménymag, ½ 
evőkanál frissen őrölt bors, petrezselyem és kapor – ízlés sze-
rint, valamint 2 babérlevél.

A savanyú káposztát, ha nagyon savanyú, le kell öblíte-
ni, majd levétől kinyomkodva deszkán apróra kell vágni. 
A sárgarépát vékony szeletekre vágjuk, a hagymát apró 
kockákra, és az olajon üvegesre pároljuk. Ezután hoz-
záadjuk az apró kockára vágott füstölt húst és a felkoc-
kázott füstölt szalonnát, majd állandó keverés mellett 
megpörköljük. A tűzről levéve meghintjük paprikával 
és köménnyel. Beletesszük a káposztát, a sárgarépát, a 
zúzott fokhagymát, a babérlevelet, a borsot, felöntjük 
nyolc bögre vízzel, és lassú tűzön kb. negyvenöt percig 
főzzük. Ha kell, megsózzuk. A léből kivett, kb. egy bög-
rényi levest még egy bögrényi vízzel, a liszttel és a tejföl 
háromnegyedével jól elkeverjük (csomómentesen), majd 
a levesbe visszaöntve, állandó keverés mellett összefor-
raljuk. Sós vízben, amelyhez egy evőkanál olajat öntünk, 
kifőzzük a csigatésztát, ha puha leszűrjük, meleg vízzel 
leöblítjük, majd a levesbe tesszük. A kész levest csupor-
ban, forrón tálaljuk, tetejét az apróra vágott petrezse-
lyemmel, kaporra és tejfelcseppekkel díszítjük. 

Igen jó vágott hús
Hozzávalók: 50 dkg marhafelsál, egy evőkanál zsír, négy tojás, 
egy zsemle, egy fej hagyma, só, bors. 

Ki hinné, hogy a közönséges, hétköznapi fasírozott ilyen 
előkelő nevet és helyet kap az étlapon? Jó Rozina néném 
egy merész csavarral ilyen alkotásra is képes volt.
Fél kilónyi marhafelsált ledarálunk vagy késsel felaprí-
tunk, mint a kolbászhúst. Elkeverjük egy evőkanálnyi 
disznózsírral, sózzuk, majd hozzáadjuk a tejben áztatott, 
kinyomkodott zsemlét, a négy tojás sárgáját és végül a 
zsírban megpirított, felkockázott hagymát. Jól kizsíro-
zunk egy püspökkenyérformát, ebbe beleöntjük a fenti 
masszát, amelyet előtte még összeforgatunk a négy tojás 
felvert habjával. Mérsékelt tűzön szép pirosra sütjük, pá-
rolt káposztát vagy más savanyúságot adhatunk mellé. 
(Elárulom, sertéshúsból is finom, és jóval olcsóbb.)

Nagymama kuglófja
Hozzávalók: Tíz dkg vaj vagy margarin, két-három tojás, tizenkét 
dkg cukor, harminc dkg liszt, két és fél liter tej, egy csomag sütőpor, 
öt dkg mazsola, reszelt citromhéj, egy csomag vaníliás cukor. 

A vajat habosra keverjük a cukorral, egyenként hozzáad-
juk a tojás sárgáját, és jól eldolgozzuk. Állandó keverés 
mellett apránként beleadjuk a lisztet, sütőport, sót, cit-
romhéjat és a tejet. Végül óvatosan beleforgatjuk a felvert 
tojáshabot. Kivajazott, morzsával meghintett kuglóffor-
mába öntjük, és lassú tűzön mintegy ötven percig sütjük. 
Ezt a receptet én továbbfejlesztettem, teszek a tésztába 
apró darabokra tört főző csokit, apró kockákra vágott 
birsalmasajtot, esetleg még egy kevés tört diót is. 

(A recepteket Gálosfai Jenőné választotta ki magazinunk olva-
sói számára mint legkedvesebb étkei közül valókat. Az Igen jó 
vágott hús receptje az Óbuda régi ízei című könyvének 123. 
oldalán található. Ugyanabban a kötetben, a 136. oldalon ol-
vasható a Kuglóf II. receptje, mely Nagymama kuglófja néven 
is ismert. Jellegzetes óbudai német étel az Óbudai snapszer le-
ves sodort csigatésztával – ez a Kockás abrosz, jó kadarka című 
könyv 151. oldalán található.)

nulmányában tette közzé. Könyve nagy sikert aratott, 
sokan keresik ma is.

Annak ellenére, hogy a kötet terjesztése, könyvesbolti 
forgalmazása nem jól sikerült, mind a szakma, mind az 
igényes óbudai közönség felfigyelt rá. Ezer történettel 
tudnám kiegészíteni az abban leírtakat, persze, ez szétfe-
szítené ennek a beszélgetésnek 
a kereteit.

Mintegy a sikerkönyve oldal-
vizén megszületett második 
műve, az óbudai vendéglátás 
történetével foglalkozó Koc-
kás abrosz, jó kadarka.

Ebben a munkában már jobban keverednek a kutató-
munka eredményei a személyes emlékekkel. Az óbudai 
vendéglátás aranykorát gyermekként, fiatal nőként végig 
követhettem, családom, rokonságom jelentős része ven-
déglősként, kocsmárosként vagy egyéb módon közvetlen 
részese, formálója volt ennek az aranykornak. Természe-
tesen nemcsak az ő tevékenységükkel foglalkoztam, igye-
keztem minél teljesebb képet adni a városrész vendéglátói 
kultúrájáról. Hozzáértők mondják, hogy ez sikerült is. 
Feltártam a legendás intézmények hanyatlásának, majd 
megszűnésének okait, körülményeit, és itt-ott már öröm-
mel számolhattam be az újjászületés bíztató jeleiről is.

Ezt követte az Óbuda régi ízei című rendhagyó sza-
kácskönyve.

Nem szakácskönyvet akartam én írni, bár nem bánom, 
hogy legtöbben csak a receptek miatt forgatják. Hiszen a 
receptek is kifejezik azt a törekvésemet, hogy a nemze-
tiségek együttéléséről, egymásra hatásáról adjak hiteles 
képet. Óbudán a magyar, a német, a zsidó konyha kü-
lönbségei és azonosságai, a konyhaművészetek átfedé-
sei tükrözik az életmódok összefonódását is. Ha valaki 
– remélem, mindenki – elolvassa a bevezető tanulmányt, 
alapos ismeretekhez juthat a hétköznapi lét és a közössé-
gi ünnepek tárgyi és szellemi kultúrájáról, a szőlőműves 
és egyéb polgári lét szigorú szabályrendszeréről, a ritu-
álékon felülemelkedő, megtartó hit erejéről. Mindhárom 
könyvem célkitűzése az, hogy hozzájáruljak a kisebbsé-

gi hagyományok megőrzéséhez és ápolásához, s egyúttal 
szolgáljam a különböző kulturális identitású emberek, 
csoportok, közösségek békés együttélését.

Rebesgetik, hogy a közeljövőben újabb munkával ör-
vendezti meg híveit.

Ismét az ősök iránti tisztelet 
kényszerített a papír elé: az 
óbudai temetők történetéről 
kívánok egy tanulmánykötetet 
kiadni, amelyben az ókortól 
napjainkig szeretném áttekin-
teni az óbudai sírkertek sorsát.

Amikor két éve átvehette az 
Óbuda Kultúrájáért Díjat, úgy gondoltam, soha jobb 
kézbe nem kerülhetett volna a tekintélyes elismerés. 
Nemcsak a könyveinek szólt ez, hanem annak a fárad-
hatatlan munkának is, amit a táborhegyi közösségben 
vagy éppen az Óbuda Baráti Körében végez. Mindezt 
testi bajok közepette, s úgy, hogy családi, anyai, nagya-
nyai és dédanyai kötelezettségeinek is eleget tesz. Éle-
te maga is példa a hagyomány, a hűség hétköznapi ér-
telmezéséhez.

Fontos, hogy elmondjam: sem kutatómunkám, sem kul-
turális tevékenységem nem valósulhatott volna meg, egy 
könyvem sem láthatott volna napvilágot férjem, Gálosfai 
Jenő bátorító segítsége nélkül. Ha kellett, kutató társam, 
ha kellett, a sofőröm volt, néha átsegített a hivatalok 
packázásain, tartotta a lelket bennem, ha elcsüggedtem 
volna. Egyetemi szerelem volt a miénk, már több mint fél 
évszázada élünk együtt, minden sikerem fele az övé…

Ebben a rövid beszélgetést tükröző írásban nem tér-
hettünk ki egy hihetetlenül gazdag élet minden lénye-
gi momentumára; sok fontos dologról, legyenek azok 
eredmények vagy tervek, nem szólhattunk. Abban 
bízunk, hogy olvasóink utánanéznek a tárgyiasult 
eredményeknek, a könyvtárakban vagy az Óbudai 
Múzeum recepcióján megkeresik Hédy könyveit, s ré-
szeseivé lesznek annak a küldetéses életnek, amellyel 
Gálosfai Jenőné megajándékozott bennünket.

– ime – 

„Rádöbbentem, hogy tartozom 
elődeimnek azzal, hogy kiszabadít-
sam őket a feledés félhomályából, 

s bevezessem őket 
az élő hétköznapjainkba.”


