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kedves olvasó!

Lehet, hogy Szent Erzsébet, akiből „hő szeretet árad”, 
Óbudán született. Szeretném, ha így lenne. Ide képzelem 
Sárospatakon álló szobrát, épp leszáll a lováról… Illene 
Varga Imre itteni más alakjai, a Fő-téri esernyős lányok 
szomszédságába.

Az alázatos szívű, vad lovasvágtákat kedvelő, szerel-
mes, a szegényeiért élő Erzsébetnél ezer évvel korábban 
élt itt a gyönyörűen orgonáló aquincumi lány: halálakor 
ő is huszonnégy éves volt… A Selyemgombolyító köze-
lében, Filatorigátnál bukkantak rá Aelia Sabina – buda-
kalászi mészkőből faragott – szarkofágjára. Férje, Aelius 
Justus gyöngéd hexameterekben fogalmazta meg a sír-
feliratot: „Clausa iacet lapide coniunx pia cara Sabina”, 
azaz: „Zárja e kő, itt nyugszik a hű társ, drága Szabi-
na”. És a kőkoporsóba vésett költemény utolsó két sora: 
„Őrizzen meg az ég, aki olvasod ezt, légy boldog / S dal-
lal szólj kegyesen: Ég veled jó Szabina!”

Maga a hangszer, az aquincumi hordozható orgona 
régészeti szenzáció, születésemkor fedezték fel darab-
jait egy tűzeset nyomán beomlott, betemetett pincében. 
Óbudán jövendő lányról is szó esik Tóth Árpád versében: 
egy aquincumi kocsmában szól „a vén sváb, csapláros 
úrhoz”: Aquincum sok köve, nézd, minket is temet… És 
végül így:

Koccints… a bús kupát hajtsuk fel még vígan,
Igyunk az idegen, jövendő, messzi lányra,
Ki majd itt dől le nászra, és annyi dőre, árva
Nép sírján gondtalan, boldog sarjat fogan…

Akiről pedig nemcsak zeneiskolát, gyógyszertárt is 
elneveztek: Aelia Sabina dallamait véljük hallani még ma 
is Óbudán! Decsényi János szoprán szólóra és zenekarra 
írt muzsikájában, az Óbudai Társaskör zeneestjein újra, 
miközben Krúdy Gyula ablakaira látunk a hangverseny-
teremből. De a kocsma is itt van néhány lépésnyire, meg-
jelölt asztalával. Itt borozgatott és írt félálomban Krúdy 
régi emberekről, elmúlt időkről. Kiskocsmák serege tar-
tozott a helyi élethez, szőlőskertek, gyümölcsös minde-
nütt… Kétezer éve is ezek a fák adtak árnyékot, ezek a 
gyümölcsök értek: dió, mandula, cseresznye, kajsziba-
rack, szilva, alma. Az óbudai mulatók előképe is meg-
van az ókori mozaikfalon a Meggyfa utcában: Herkules 
részegen lépked a táncos kedvű szatírok, bacchánsnők 
között: szüret van! És napkultusz is, a Mithras-szentély 
oltárkövein Marcus Aurelius nevét látjuk. Amikor pe-
dig Mozart épp bemutatja Prágában Don Giovanni című 
opera-komédiáját, akkor egy olasz származású katona-
tiszt írja meg Egy falusi nótáriusnak budai utazását… 
Gvadányi József soraiból töredéket mutatva csak föl:

A városokon túl feküvő szép megye,
Amphitheatrumot mutat völgye s hegye,
Hegyei bé vannak szőlőkkel terítve,
Alattok borházak sorba felépítve,
Egyik a másiknál cifrábban szépítve,
Prés, sajtók, és kádak szürethez készítve.
Édes musttal tölti Bacchus itt hordóját,
Nyújtja a vevőknek bora kóstolóját.

Lakótelepek színesednek, szürkéllenek a látóhatárig! 
Alattuk kétezer éves fürdők, termek, vízvezetékek, kö-
vek… Kolosszusok közt éltünk itt. Akkoriban írtam la-
kótelepi versemet:

Anyahajók a kikötőben.
Alvó, lakótelepi szörnyek
E nyilvános betonfalakban
virágzanak el titkaink.
Itt gyermekek lélegzetével
telik meg s száll a mennyezet.
Elég, ha búzavirág-égbolt
hevét csendítik ablakok.
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„Galériát csinálni nem egyszerű pro-
miszkuitás, ahol válogatás nélkül meg-
jelennek a legkülönfélébb izgalmak. A 
munkának folyamatában, hosszú távon 
kell kiadnia valami értelmes egységet.”

(interjú Andrási Gáborral és Berhidi Máriával)

Ki volt Till Ottó? .....................................................................................................................................................14

„Ez az esemény döbbentett rá arra a fe-
lelősségre, hogy nem elég folytatni a Till 
Ottó által teremett jó hagyományt, hanem 
életben kell tartani nevét, életét, eredmé-
nyeit a tágabb óbudai közösségben.” 

(Takács György)
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„... az Óbudai Társaskör óbudai létem 
szíve közepe, mert rádiósként, televíziós-
ként műsorok tö megét sugároztuk innen, 
de volt itt nekem saját előadásom, szer-
zői, költői estem is. ...  most is minden hó-

napban jövök még Játékos muzsikát tartani a Társaskörbe.”
(interjú Czigány Györggyel)
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„Amikor aztán hazaértem, gondoltam, 
hogy csinálok egy ilyen hölgycsoportot: 
emlék Párizsból. Négy prostituált, az első 
francia, a második német, jobbra hátra 
egy angol, balra hátra egy magyar. Ez a 

négy nő tipizálta az ilyen sorsnak kiszolgáltatott embereket. 
Megcsináltam, Várakozók lett a címe.”

(interjú Varga Imrével)

Az óbudai juhász .....................................................................................................................................................57

„Nem vágyom el innen, nomád ember 
vagyok. Amúgy meg az igazi pásztor 
télen éppúgy legeltet, akkor is meg kell 
mozgatni a nyájat, mert a birkát megeszi 
az akol, így tanítottak engem az öregek.” 

(interjú Huszka Imrével)
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„… nagyon szerettem Óbudán lakni. Ak-
kor még épültek a panelházak. Nagyon 
sokat bicikliztünk, egészen a Hajógyá-
ri-szigetig mentünk ki, az még akkor egy 
teljesen beépítetlen rész volt. Működött a 

harisnyagyár, a Goldberger, a BRG, az összes gyár. ” 
(interjú Burger Barnával)

Féja Endre: Vallomás a háborúról ....................................................................................................130

„Alapjában a dolgok egyszerűek, a rab-
lógyilkos, aki pénzért öl, akár, hogy 
gyermekeinek vagy magának javait 
gyarapítsa, ugyanazt cselekszi, mint 
egy nemzet, amely háborúzik. De a 

háború még valamivel becstelenebb, mert nem az éhes 
tömeg dolga, hanem piócáié.” 

(Tersánszky Józsi Jenő: Rekőttes)

Kemény Vagyim: Lilienthal, e-x-f6 ......................................................................................................132

„Vezéráldozat! Capablanca ellen! A kö-
vetkező 75 évben ezt a partit és konkré-
tan ezt a lépést magyarázta-mesélte az 
egész világon Lilienthal. Amerre csak járt 
a Szovjetunióban, mindig mindenki erről 

kérdezte. Amikor Bobby Fischerrel 1972-ben először találko-
zott, az amerikai exf6-tal köszönt.” 

(Sakk)
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az Óbudai Társaskör Galéria múltja és jövője

Beszélgetés Andrási Gáborral és Berhidi Máriával

Andrási Gábor művészettörténész, kurátor a Zichy-kastélyban működött Óbudai Pincegalériában kezdte, majd az 
Óbudai Társaskörben folytatta kortárs alkotásokat bemutató munkáját. Távozása óta Berhidi Mária szobrászművész 
irányítja a kiemelkedő színvonalú kiállításairól ismert modern művészeti „óvóhelyet”, az Óbudai Társaskör Galériát.

képző Andrási Gábor művészettörténész

Mikor került Óbudára, és hogyan kapcsolódott be a 
képzőművészeti életbe? 

Óbudához rengeteg családi 
szál fűz, de „munkaerőként’ 
1978-ban kerültem ide. Egy 
évig a Kassák Múzeumban 
dolgoztam, de sajnos szemé-
lyes konfliktusok miatt úgy 
éreztem, muszáj váltanom. Átmenekültem a Zichy-kas-
télyban működő Óbudai Klubházba. Pontosabban az 
idegösszeroppanás határán átrohantam hozzájuk, és 
megkérdeztem, van-e náluk állás. Merényi Judit, az ak-
kori igazgató később elmondta, olyan állapotban vol-
tam, hogy azonnal rávágták: van. Magyar–népművelés 
szakon végeztem, tehát népművelői státuszba vettek fel. 
Később megszereztem a művészettörténészi diplomát is. 
Akkoriban Nelli néni, Mészáros Mihály szobrász felesé-
ge rendezte az Óbudai Pincegaléria kiállításait, de nyug-
díjba készült. Egy ideig vele dolgoztam, segítettem neki a 
rendezésben. Cipeltem, képeket, szobrokat helyeztem el, 
tehát ilyen jellegű „szakmunkákat” végeztem. 1980–81-
től egyedül dolgoztam tovább. Ez is jellemző volt Meré-
nyi Juditra, azt mondta: „Csináld, de mától nem akarok 
a galériáról hallani!” Tehát bizalmi csekket állított ki, és 
amikor látta, hogy minden működik, eszébe sem jutott 
beleszólni a kiállításokkal kapcsolatos ügyekbe. A törté-
nethez tartozik, hogy a Kassák Múzeum előtt a Marczi-
bányi téri kultúrházban dolgoztam. Amikor oda felvet-
tek, megkérdezték, milyen terület érdekel leginkább. Azt 
mondtam – magam számára is meglepő módon –, hogy 
kiállításokat szeretnék rendezni.

Mennyire ismerte akkoriban a kortárs képzőművészetet?

Kevéssé, a vívás és a rockzene kötött le. Annyi közöm 
volt hozzá, hogy a Rákóczi Gimnáziumban kiváló rajzta-
nárunk, Luzsicza Lajos festőművész felesége támogatta 
a kamaszkori képzőművészeti szárnypróbálgatásaimat. 
Ezek szerencsére hamar elmúltak, de az érdeklődésem 
megmaradt. Bölcsészként Kassákról írtam a szakdolgo-
zatomat – ezért vettek fel a Petőfi Irodalmi Múzeumba is. 
Heti két napot voltam a Kézirattárban mint irodalomtör-

ténész, hármat a PIM filiáléjában, a Kassák Múzeumban 
a hagyaték gondozójaként. Ez utóbbi munka kimerült 
abban, hogy könyveket leltároztam. Ekkoriban főleg 
irodalomkritikákat publikáltam, ám Kassák révén bele-
ástam magam a képzőművészeti témákba is, és azokról 

is írni kezdtem. A Marczibányi 
téren már rendeztem kiállítá-
sokat, úgyhogy Judit úgy vett 
fel, hogy Nelli néni távozása 
után majd én foglalkozom a 
galériával.

Hogyan ismerte meg a kortárs művészeket?

A művészeti életet úgy kell elképzelni, mint egy óriási 
gombolyagot, amiből a jó szálat kell kihúzni. Ha arra rá-
találsz, húzza magával a többit. Nagy szerencsém volt, és 
talán jó megérzéseim.

Kinek rendezte az első kiállítást a Pincegalériában?

Nádler Istvánnak. Vele a szintén a Zichy-kastélyban mű-
ködő Óbuda Galériában találkoztam, ami mostani mun-
kahelyem elődjéhez, a Fővárosi Képzőművészeti Igazga-
tósághoz tartozott. Az Óbuda Galéria akkoriban fontos 
helynek számított. Amikor odakerültem, akkor kezdték 
el a Tendenciák című kiállítás-sorozatukat. A legneve-
sebb művészettörténészek válogatták a kiállításokat a 
hetvenes évek progresszív művészetéből. Hat tárlatot 
rendeztek, rengeteg résztvevővel. Felvonult a neoavant-
gárd generáció, személyesen is lehetett találkozni velük, 
megismerni a műveiket.

Tehát működött a kastélyban egy hivatásos, országos 
rangú kiállítóhely, és alatta a pincében egy kisgaléria, 
amit egy lelkes népművelő vezetett. Nem származott 
ebből konfliktus?

Egyáltalán nem. Nagyon jól működtünk együtt, hamar 
kaptam lehetőséget náluk is, pontosabban kiállításötleteket 
vittem, amelyek közül sokat befogadtak. Az egyik ilyen – 
talán nem csak számomra – fontos munkánk több évtized 
hazai modern művészetéből válogatott 1982-ben, Kállai 
Ernő emlékezete címmel. Kállai jelentős művészettörténész 
és kritikus volt, aki Kassák köréből indult, ráadásul élete fo
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„A művészeti életet úgy kell elkép-
zelni, mint egy óriási gombolyagot, 

amiből a jó szálat kell kihúzni. ”
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végén Óbudán, a Kiscelli utcában lakott. 2004-ben – kezde-
ményezésemre – a házra emléktábla is került.

Befolyásolta bárki a három T korában, hogy inkább a 
támogatott, mint a tiltott vagy tűrt művészek közül vá-
logasson?

Nem, mert ösztönösen idegenkedtem az államilag támo-
gatott művészettől. Csupa olyan alkotó és művészettör-
ténész gyakorolt rám emberileg, személyesen és szakma-
ilag is hatást, akik eltértek a hivatalos vonaltól.

Egy galéria irányításánál felelősségteljes és kreatív 
döntés, hogy ki mutathatja be az alkotásait.

Ez hatalmi kérdés, de anélkül nem megy. Akármilyen ki-
csi is, de hatalmi pozíció, amivel az ember megpróbál nem 
visszaélni, és közben konzekvens maradni. Időbe telik, 
mire megtanulja, mi az, amire igent mond, és mi az, amire 
nemet. Rögtön nem is sikerülhet, tapasztalat kell hozzá. 

Csak akkor van értelme galériát csinálni, ha a munka va-
lamilyen megfogalmazható, világos koncepcióra fölfűz-
hető, és egy konzekvens folyamatot ad ki. Ez azt jelenti, 
hogy időnként felbukkannak jó dolgok is, amiket mégsem 
fogadunk be. Galériát csinálni nem egyszerű promiszku-
itás, ahol válogatás nélkül megjelennek a legkülönfélébb 
izgalmak. A munkának folyamatában, hosszú távon kell 
kiadnia valami értelmes egységet. Lehetnek kalandok, de 
a fő csapásirány marad. Az ember maga is változik, fejlő-
dik. Számos olyan kiállítás volt, amit a mai fejemmel már 
nem csinálnék meg. Nem voltak rosszak a maguk idejé-
ben, de ma már sok mindent másképp látok. Az ember 
időnként téved is, ez természetes.

Tehát a nyolcvanas években sikerült felfuttatni a 
Pince galériát. Hogyan folytatódott a történet?

Elkészült a Társaskör új épülete, a kollégák átmentek oda, 
de én még évekig elsáncoltam magam a Zichy-kastélyban. 
Aztán megnyílt a Társaskör Galéria, amit egy rövid ide-

Koronczi Endre installációja, 1997. szeptember. a Constans című kiállítás egyik helyszíne, az Óbudai Pincegaléria

ig kereskedelmi alapon próbáltak működtetni. Nem volt 
megalapozott ötlet, csődbe is ment. Én elsőre megmond-
hattam volna, hogy még a villanyszámlát sem fogják 
kifizetni, és így is lett. Onnantól kezdve párhuzamosan 
vittem a két galériát. Ez már rettenetes meló volt, mert évi 
tizenöt kiállítást rendeztem, szinte nagyüzemnek számí-
tott. A szervezési részét egyedül vittem, a fizikai részében 
lett segítségem. Onnantól kezdve lehetségessé vált azóta 
művészettörténeti jelentőségűnek bizonyult kiállításokat 
is létrehozni, mert a két helyen összeadódott a két négy-
zetméter. Tehát koncepciózus, mai kifejezéssel kurátori 
kiállításokat is rendezhettem, akár harminc-negyven mű-
vészt is bevonva. Az egyik ilyen munkából, A gondolat 
formái című kiállításból művészettörténeti terminus tech-
nicus született. Akkor már komolyabban írtam, és a tárlat 
kapcsán fogalmaztam meg az érzéki konceptualizmus 
jelenségét – a fogalom a gondolati indíttatású, átszellemí-
tett formákkal operáló művészetre érvényes. Komoly iro-

dalma lett, számomra is meglepően, több helyen és idegen 
nyelveken is megjelent. Egy másik, utólag is fontosnak bi-
zonyult projekt azon az ötleten alapult, hogy 1995-ben egy 
teljes éven át csak nőművészek állítsanak ki mind a két ga-
lériában. A címe, a Vízpróba a középkori boszorkánype-
rekben alkalmazott módszerre utalt. A vélt boszorkányt 
víz alá nyomták…

Ha belefulladt, ártatlan, ha túlélte, boszorkány.

És megégették. Ez volt az első magyarországi nőművészeti 
kiállítás-sorozat. A nyolcvanas évek közepétől már köny-
nyebb volt utazni, kapcsolatokat építeni, így nemzetközi 
cserekiállításokat is szerveztem. A Vízpróba is nemzetközi 
volt, hazai, osztrák, német, svájci és francia résztvevőkkel. 
1996-ban a Pro Helvetia Alapítvány támogatásával létrehoz-
tuk a Független Képzőművészeti Műhelyek Ligáját, amibe 
az akkor progresszívnek számító, koncepciózusan dolgozó 

Gerber Pál: Felmosom a fedélzetet vagy nem, 2014. június, Óbudai Társaskör Galéria
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nonprofit intézmények tömörültek: a Stúdió Galéria, a Bar-
tók 32 és a Liget Galéria, az Első Magyar Látványtár Alapít-
vány, a frissen létrehozott dunaújvárosi Kortárs Művészeti 
Intézet és a két óbudai galéria. A Liga nemzetközi cseréket 
bonyolított le, és egy nagy kiállítás-sorozatot is szervezett 
Erotika és szexualitás a magyar képzőművészetben címmel, 
amiből könyv is készült, én szerkesztettem. A kilencvenes 
évek végén ez tette fel a koronát az egész folyamatra.

Mikor és miért távozott a Társaskörből?

Annak, hogy 2007-ben abbahagytam, az volt az oka, 
hogy Juditék (Merényi Judit és helyettese, Wéber Éva) 
– ezt nehéz volt elképzelni, amikor 1979-ben beléptem 
– bejelentették: nyugdíjba mennek. Úgy gondoltam, 
huszonnyolc év után nem viselném jól, ha jönne egy új 
főnök, aki elmagyarázza nekem, milyen a jó kiállítás. 
Akkor halt meg a Kassák Múzeum vezetője, és megke-
resett Csorba Csilla, a PIM igazgatója – akivel én még az 
ős-múzeumi időmből nagyon jóban vagyok –, hogy át-
venném-e. Judit azt mondta, mehetek, de amíg ő itt van, 
nem akar új embert látni. Az ő ötlete volt, hogy Berhi-
di Mária folytassa a munkát. Mari ismert szobrász, és a 
galériára is volt rálátása. Abban állapodtunk meg, hogy 
átveszi a helyemet, de az elején segítek neki. Szerencsére 
Judit utódja a Társaskör élén Harsányi Mária lett, Pihe, 
akivel 25 éven át voltunk barátságban kollégák, és ő is 
megbízott Mariban. Egy év után megkérte, hogy csinálja 
tovább. Innentől kezdve már az ő sztorija jön.

Berhidi Mária szobrászművész

Képzőművészként más indulóhelyzetből vezeti a galé-
riát, mint művészettörténész elődje? Szobrászként nem 
elfogult a művésztársakkal szemben?

Én nem elfogult vagyok, inkább beavatott. Szakmailag 
nyilván képzettnek kell lennem, belülről látom a helyzetet, 
és van személyes ismeretem is a területről. Nekem éppen 
hogy vissza kell fognom a szakavatottságomat, hogy ne te-
lepedjek rá a kiállítókra. Azt a fajta kreatív befogadó kész-
séget kell erősítenem magamban, hogy figyelője, segítője le-
gyek a kiállítónak, de ne kerüljek az alkotó szerepébe. Nem 
szabad érvényesülnie a saját alkotói attitűdömnek.

Hogy tudja az energiáit megosztani az önálló alko-
tóművész és a befogadó énje között, aki mások mun-
kájának ad helyet?

Úgy, hogy amióta a galériát vezetem, az alkotás üteme le-
lassult, mert ez a munka rengeteg energiát fölemészt, és a 
mindennapok szerkezete is más lett tőle. Számomra az al-
kotói munka amúgy is lassú folyamat. Viszont érdekes né-
zőpontot teremtenek a kollégák kiállításaival kapcsolatos 
közös feladatok. Befogadó ember vagyok, és ezt élvezem.

Az önben élő szobrász sem kezd el panaszkodni?

Nem, egyáltalán nem. Lehet, hogy ez a munka jó ment-
ség arra, hogy a szobrászat most kicsit parkoló pályára 
került. Teljesen persze nem száműztem, vannak kiállítá-
saim, szerepel egy-két munkám imitt-amott. Igazából ezt 
is meg tudom oldani.

Zökkenőmentesen ment az átállás?

Mivel ismertem a galériák működését, zökkenőmente-
sen ment minden.

Az eltelt évek alatt a saját képére formálta a galériát?

A galériának neve volt és van a magyar művészeti szférá-
ban, ami kötelez. Ezt nem esett nehezemre átvenni és meg-
őrizni. Természetesen megpróbálom a mai eszközökkel, a 
mai készletből továbbvinni az eredeti elképzeléseket. Ma 
már mások a pályakezdők, mások az első kiállítók, de a szá-
mukra nyújtott lehetőségek ugyanúgy részei a galéria prog-
ramjának, mint a középgeneráció új ötleteinek bemutatása.

Mint alkotó, aki belülről ismeri ezt a világot, pontosan 
meg tudja ítélni azt, hogy milyen munka mögött van 
valódi tartalom, mi az, amit a divat dob föl?

Igen, azt gondolom, hiszen elég régóta vagyok a szak-
mában, vannak ismereteim, a tanulóévek alatt pedig a 
szemem is megtanulta a galériás látásmódot.

Szempont, hogy egy alkotó mennyire modern, meny-
nyire divatos, mennyire futna be Európában vagy a 
tengerentúl?

A művészetben trendek vannak, a divat inkább az öl-
tözködés vagy a hétköznapi fogyasztás területén ér-
vényes szóhasználat. A képzőművészetben uralkodó 
trendek a korszerűséget, a kor szellemének megfelelő 
gondolkozást, kérdésfelvetést vagy válaszadást jelen-
tik. A művészet aktualitása ebben a kortársi értelemben 
lehet fontos.

Lényeges, hogy egy alkotó valamelyik éppen aktuális 
trendhez kapcsolódjon, vagy ahhoz lehessen illeszteni?

Nem, ez nem szempont. Viszont érdekes, hogy fordítva 
mégis igaz: ha valaki korszerűen gondolkozik, akkor le-
het, hogy egy aktuális trendhez passzítható.

Anélkül, hogy erre törekedne, vagy esetleg nem is fog-
lalkozik azzal a trenddel?

Igen, ez így van. Az alkotói attitűd többnyire nem úgy 
működik, hogy kinyújtom az érzékelő csápjaim, és azt 
csinálom, ami éppen a legaktuálisabb. A képzőművé-
szetben a gondolat a cselekedet valódi magja. Természe-
tesen a világ ismerete itt is fontos, de egy művész más-
képp dolgozik, mint mondjuk egy szociológus.

A kortárs művészetet részben az állami és a magán 
mecenatúra tartja el, részben a profitérdekelt galériák. 
Milyen szerepet játszik egy nonprofit kiállítóhely?

Egy nonprofit galéria csak közvetve tudja befolyásolni a 
pénzforgalmazó intézményeket. Inkább lakmuszpapír: 
letapogat, megmutat valami mást, újat, kísérleti dolgot. 
Erre aztán lehetnek fogadóképesek a kereskedelmi galé-
riák, amennyiben fölveszik az általuk képviseltek közé 
az itt kiállító művészt.

Schmal Károly kiállítása, 2007. április, Óbudai Pincegaléria
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Tehát egy ilyen kiállítóhely arra is lehetőséget teremt, 
hogy egy viszonylag kevésbé ismert művészre felfi-
gyeljenek a műpiacon dolgozó galériák?

Igen, sőt, ez egy oda-vissza pingpong játszma, mert a 
kereskedelmi galéria művészei nálunk más szituációban 
mutatkozhatnak be, illetve a profitérdekelt intézmények 
számára is promóció, ajánlat, illetve presztízs, ha egy 
szakmailag elismert helyen is bemutatták már a náluk 
forgalmazott műtárgyat.

Évente hány kiállítás van a galériában?

Évente nyolc kiállítást rendezünk. Évadban számolunk, 
mert a Társaskörben júliustól a nyári programok olykor 
elfoglalják a galéria bejárata előtti teret is. Az első kiállí-
tás szeptember elején nyílik, az utolsó június végén zár.

A kisgalériák feltétlen előnye, hogy sokkal rugalma-
sabbak, naprakészebbek a nagy kiállítóhelyeknél, mú-
zeumoknál. Ezt hogyan használja ki?

Nem trendekre csapok le, amikor egy évadra összeállí-
tom a galéria programját, inkább úgy mondanám: mű-
vészek kapnak lehetőséget arra, hogy kísérleteiket meg-
valósíthassák és bemutathassák. Teret adunk annak, ami 
épp foglalkoztatja őket. Tehát művészeket választok, 
akik az anyagukat majd a mi kiállításunkra készítik el. 
Először még nem látom, inkább csak tudom, hogy mi az, 
ami megfogta őket, mi az, amin dolgoznak.

Tehát vannak kifejezetten ide készülő, „itt és most” ki-
állítások. A közelmúltban ilyen volt Orosz Klára Natu-
re című installációja is, amelynek meghatározó része 
egy hatalmas, bagolyköpetekből épített gömb volt.

Igen, ide készítette, itt volt a premier. A művet a szó szo-
ros értelmében belefeszítettük a térbe, egy kis félreértés 
folytán ugyanis nem fért be az ajtón. Ki kellett bontani 
a nyílászárót, hogy le tudjuk vinni. Ezek technikai ne-
hézségek, de megoldjuk. Klára sokat filózott azon, hogy 
milyen lesz majd ugyanez az anyag klasszikus múzeu-
mi terekbe helyezve. Majdnem 
mindegyik művész számára, 
akit felkérek, első számú ins-
piráció a sajátos kiállítótér. 
Nálunk még a festményeket 
is installálni kell, mert a gyö-
nyörű boltíves mennyezeté-
vel a pincénk nem klasszikus 
„white cube” kiállítótér.

Azért csak kibújik a szobrász a zsákból... Ide hiába jön 
egy festő kiállítani, valahogy a térbe kerülnek a képei.

Nem én sugallom ezt, én csak segítek, és valóban min-
denki rájön arra, hogy itt a festményeket is másképp 
kell elhelyezni. Ha sikerül az installáció, közös öröm. 
A tér adottság, az én személyem pedig a segítőé, olyan, 
mint egy asszisztens. Csak részt veszek a folyamatban, 
nem én találom ki. Ők jönnek rá, mert a tér mindenkit 
inspirál.

Mennyire lehet jelentős a magyar képzőművészet jele-
nében egy ilyen kisgaléria? Mennyire tartják számon, 
mennyire befolyásolhat bármit, mennyire fontos az, 
hogy van-e vagy nincs?

Merem remélni, hogy van jelentősége, és sok mindent be-
folyásolhat. Folyamatosan nyílnak és zárnak be galériák. 
Nagy a mozgás, de kevés az olyan kiállítóhely, amelyik 
fennmarad, és színvonal tekintetében is tartani tudja a 
programját. Én hiszem, hogy ezek egyike a mi galériánk. 
Ez kulturális misszió, a kultúra elengedhetetlen része. 
A nagy, látványos arculattal működő tömegmúzeumok 
mögött a kisgalériák, mint a szeizmográfok, letapogatják 
az élő környezetet, és ez nélkülözhetetlen, látogatószá-
mokkal nem mérhető feladat. Ha egy ilyen intézmény a 
felszínen tud maradni, és évtizedek óta működik, az tör-
ténetileg is jelentős dolog.

Hogy látja a Társaskör Galéria jövőjét?

Amit az előbb mondtam, erre is érvényes. A galériánk tör-
ténete a fedezet arra, hogy számontartott, művészettörté-
netileg jegyzett helyszín legyen a művészeti színtéren.

Magyarországon elsősorban 
vagy esetleg nemzetközi vi-
szonylatban is?

A kondíciókat tekintve Ma-
gyarországon szabjuk meg a 
határokat, de fogadtunk sike-
res tárlatokat külföldről is. Ki-

állítások esetében a legnagyobb nehézséget a szállítási 
költségek jelentik, de segítséggel ez is megoldható. Ilye-
nek például a cseh avantgárd megismertetéséhez kap-
csolódó kiállításaink. 2014-ben például Hrabal kollázsait 
is bemutattuk, hat olyan darabot, amelyek Magyarorszá-
gon még nem voltak láthatók.

Hogy került Hrabal Óbudára?

Van egy bohemista barátunk, Lakos Attila, aki 3–5 évente 
előjön egy kitűnő ötlettel, aminek szívesen adunk hely-
színt. Lassan megint időszerű lesz. Mindig talál egy-egy 
delikát témát a cseh avantgárd irodalom és képzőművé-
szet metszéspontján. Ezeket a programokat a budapesti 
Cseh Centrum is teljes mellszélességgel támogatja. Első 
osztályú közös projektek szoktak létrejönni, és minden 
megnyitó színvonalas kerekasztal-beszélgetésekkel zá-
rul. Ilyenkor nemcsak a pesti bohemisták, hanem a cse-
hek is megmozdulnak, sokan ideutaznak. Legutóbb épp 
a Gyöngéd barbárok című Hrabal könyvben megörökí-
tett művészek közül jött el az utolsó, még élő alkotó, Old-
rich Hamera. Tüneményes figura, az ő képei is itt voltak.

Saját műveiből is állított már ki a galériában?

Soha. A két dolog teljesen összeférhetetlen. A galériaveze-
téssel járó képletes hatalmi pozícióból következően – amit 
nem érzékelek, de nyilván létezik – döntéseket kell hoz-
nom, és remélem, hogy ezzel nem élek vissza. Eszembe 
sem jut ilyesmi, kifejezetten tabunak gondolom.

VIG GYÖRGY

Orosz Klára: Nature, 2016. február, Óbudai Társaskör Galéria

„Legutóbb épp a Gyöngéd barbárok 
című Hrabal könyvben 

megörökített művészek közül jött 
el az utolsó, még élő alkotó, 

Oldrich Hamera.”
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Takács György: Ki volt Till Ottó?

LOCI COLOR

Voltak már arra érdemes emberek, akiknek élete pél-
dáját ismerni kell azoknak is, akiknek nem adatott meg, 
hogy közös élményeik legyenek.

Erre akkor döbbentem rá, amikor először előterjesz-
tették az Óbudai Kamarazenekart az Óbuda Kultúrá-
jáért díjra. Ajánlóink minket jól ismerő barátaink és 
szervezetek voltak. A javasló előterjesztés első mondata 
az volt, hogy az Óbudai Kamarazenekart Till Ottó ala-
pította 1954-ben. Az ügyben döntést hozók egyike tette 
föl a kérdést: „Ki is volt az a Till Ottó?”. Ez csak azért 
következhetett be, mert a mi Ottó bácsink – bár ponto-
san tisztában volt értékeivel – szerény ember volt, soha-
sem reklámozta önmagát.

Ez az esemény döbbentett rá arra a felelősségre, hogy 
nem elég folytatni a Till Ottó által teremett jó hagyo-
mányt, hanem életben kell tartani nevét, életét, eredmé-
nyeit a tágabb óbudai közösségben. Nem elég az, hogy 
nevét olvashatják az Önkormányzat épületébe belépők 
a díszpolgárok sorában, nem elég a sok-sok egykori ta-
nítvány kedves emlékeinek sora, hiszen jó részük már 
nyugdíjas korban van, az emlékek kopnak, majd örökre 
elmúlnak.

Emléktáblát helyeztünk el ezért egykori lakóházának 
falán. Tanítványainak, barátainak csak kis része jött el 
az avatásra, mert nem volt nagy hírverés. Mégis elkö-
vettünk súlyos jogsértést, mert bizony még így is sokan 
eljöttek, és a köztéren gyülekezés szabályait nem tartot-
tuk be, nem jelentettük be az eseményt a Budapesti Ren-
dőr-főkapitányságnak. Természetesen nem okoztunk 

sem miféle zavart. Bár minden gyülekezés ilyen méltó-
ságteljes és békés lenne!

Tarlós István, aki Till Ottó nagy tisztelője, úgy fogal-
mazott egyszer, hogy ő volt az az ember, akit mindenki 
szeretett, ellensége nem volt. Ottó bácsi saját fogalmazá-
sában így magyarázta ezt: „… alaptermészetemből faka-
dóan általában érdeklődöm az emberek iránt, könnyen 
kontaktust tudok teremteni velük (…) nyitott embernek 
tartom magam, sokat olvasok, képes vagyok a toleranci-
ára, elvem a demokratizmus”. (Ifjúsági szemle 86/2. Kö-
zösség –zene által).

Till Ottó életéről

Bölcsészeti, majd zeneszerzési stúdiumok után katona-
zenészként a katona karmesteri pálya felé haladt ifjú ko-
rában, közben hegedű szakon szerzett oklevelet. 1953-ban 
kísérletképpen kezdett hegedűtanításba Békásmegyeren. 
Egy tanév után arról győződött meg, hogy ezen a pályán 
képes legjobban megvalósítani önmagát. Önként megvált 
a honvédségtől, és a Fővárosi Zeneiskola Szervezet 3. sz. 
Körzeti Zeneiskola tanára lett, majd 1962-ben igazgatóhe-
lyettese, főleg a III. kerület ügyeivel foglalkozott.

A III. Kerületi Állami Zeneiskola alapítója volt 1968-
ban. Pedagógiai és művészeti vezetőként értelmezte fő 
feladatait, amelyeket kezdettől fogva megfogalmazott 5 
pontban:

1. Minél teljesebbé fejleszteni a tanított hangszerek vá-
lasztékát
2. Emelni a zenét tanuló fiatalok arányát
3. Otthont és támogatást adni a valóban önálló, alkotó, 
tehetséges tanároknak
4. Eleven és egységes zenélő közösséggé formálni a taná-
rokat és a magasabb osztályos növendékeket
5. Közönséget, aktívan befogadó, zenével élő koncert-
hallgatóságot nevelni Óbudán

Valóban megvalósultak a fenti célkitűzések a több, 
mint két évtizedes igazgatói működése nyomán:

Az induláskor meglévő 9 tanszakot 21-re növelte. A 
kezdeti 73 db „jelentősebb” zeneiskolai hangszer da-
rabszáma 582-re gyarapodott, az ütőhangszeres vagy a 
népzenei tanszakok felvirágoztatása e nélkül elképzel-
hetetlen lett volna.

Till Ottó igazgatói működésének időszakában a nö-
vendékek létszáma 598 főről 1341-re nőtt, 108 növendék 
folytatta tanulmányait Zeneművészeti Szakközépisko-
lában, 45 pedig az akkori Zeneművészeti Főiskolán.

A Zeneiskola olyan eredményeket mutatott fel, ame-
lyek túlnőttek az ország határain. Kiemelendő a hang-
szeres előkészítő tagozat kikísérletezése, az elismert 
ütőhangszeres tagozat megteremtése, a kivirult, majd 
önállóvá vált népzenei tagozat. A világ 29 országából 188 
szakmai látogató jött a Zeneiskolába Till Ottó idején.

Elválaszthatatlan Till Ottótól és a Zeneiskolától a 
zenekarok működése. 1954-ben egy növendékzenekar 
alakult, majd szétvált korosztályok szerint, s ennek 
egyik mai folytatója az Óbudai Kamarazenekar.

Hagyománnyá tette Till Ottó a zenei/művészeti 
szaktáborokat, amelyek egyedülálló légköre, csodálatos 
műhelymunkája, közösségformáló ereje óriási hatással 
volt a növendékekre, tanárokra, zenekari tagokra.

Till Ottó próbál az Óbudai Kulturális Központban
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Till Ottó különleges emberi vonásairól

Egészen kimagasló európai műveltséggel rendelke-
zett, amely az ismeretek birtoklásán túl magában foglal-
ta a bölcsességet, az eszmeáramlatok önálló feldolgozá-
sát, az ítéletalkotást, valamint 
hihetetlen érzékenységgel és 
fogékonysággal is párosult.

Egyedülállóan pozitív hoz-
záállása volt az élet valameny-
nyi mozzanatához, különösen 
a gyermekekhez és fiatalokhoz. 
Egyengette sok tehetséges fiatal 
zenei pályáját, sokan közülük 
túlnőtték a mestert, s ennek 
mindig igazán tudott örülni.

Az öntudat és a szerénység egészséges egységét hor-
dozta, amelyet egyik írásában így fogalmazott meg: „… 
a sors úgy hozta, hogy én voltam a madzag, amely a sóol-
datba lógatva megindította a kristályosodási folyamatot.”

Mindenkor hirdette az igazi demokrácia és toleran-
cia elveit, és működési gyakorlatában meg is valósította 
mint tanár, igazgató, karmester.

A felsorolt különlegesen pozitív személyiségjegyek 
alap ján Till Ottó mindig képes volt együttműködni azok-

kal a személyekkel és erőkkel, 
akik alapot és segítséget adtak 
tevékenységéhez. Egész életét 
teljességgel a zenei nevelés, a 
zenei közösségek ügyének szen-
telte. Sokan és sokféleképpen 
elismerték, tisztelték őt. Talán 
rengeteg barátjára, tisztelőjére 
lehetett a legbüszkébb. Számos 
társaság, elnökség, bizottság 
tagjai sorába választották. Iga-

zán rangos kitüntetést későn kapott. Ennek oka lehetett, 
hogy szerénysége alapján mindig munkatársait igyeke-
zett előtérbe állítani. Óbuda díszpolgára lett 1994-ben, és 
elsőként vehette át az Óbuda Kultúrájáért díjat 2004-ben. 
A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét szintén eb-
ben az évben kapta meg. A 75 éves születésnapján az Óbu-
dai Kamarazenekar tagjai egy arany karmesteri pálcával 
ajándékozták meg hálájuk és tiszteletük kifejezéseként.

Till Ottó és az Óbudai Kamarazenekar

A zeneiskola növendékeiből 1954-ben szervezett 
zenekar, amelyet hamarosan a III. kerületi Úttörőház 
is magáénak tekintett, az évek folyamán „osztódás-
sal” szaporodott. Az évenként csatlakozó utánpótlás 
nagyobb volt, mint a természetes lemorzsolódás. Így 
alakult ki az egymásra épülő három közösség: úttörő-
zenekar – ifjúsági zenekar – Óbudai Kamarazenekar. 
Szépen záródott a kör azáltal, hogy a zeneiskola vo-
nóstanárai közül többen, akik végighaladtak a három 
zenekari fokozaton, természetes gesztussal animálták 
tanítványaikat a zenekari tevékenység megkezdésére. 
Túllépett később a vonószenekari kereteken az Óbu-
dai Kamarazenekar azáltal, hogy a fúvós tanszakok 
tanárai is beépültek az együttesbe legjobb növendé-
kükkel társulva. A zenei közösség fejlődésének fontos 
elemének tartjuk a nyári zenekari táborokat. Kezdő-
dött a sorozat Badacsonyban, majd Egerben, Pécsett, 

Köszöntés a 75. születésnapon az Óbudai Társaskörben

 „… alaptermészetemből fakadóan 
általában érdeklődöm az emberek 
iránt, könnyen kontaktust tudok 

teremteni velük (…) nyitott ember-
nek tartom magam, sokat olvasok, 
képes vagyok a toleranciára, elvem 

a demokratizmus”.

Sárospatakon, Kiskunhalason, Nagykőrösön voltunk. 
Az utóbbi évek táborai Keszthelyen, Esztergomban, 
Sopronban, Egerben voltak. A három fokozatú zeneka-
ri modell remekül működött, amíg Till Ottó a zeneis-
kola igazgatója volt. Mindenki úgy hitte, hogy Ottó 
bácsi a nyugdíjazása után, 
ha minden energiáját csak az 
Óbudai Kamarazenekarnak 
szenteli, eljön azonnal a leg-
dicsőbb korszakunk. Azután 
mégis több okból visszaesés 
következett, majd lassan újra 
gyarapodott a létszám, nőtt a 
színvonal, jöttek az új tagok 
is. Ebben fontos tényező volt, 
hogy 1994-től minden évben 
meghívtuk egykori tagjainkat a „Jubileumi Zenekar” 
hangversenyeire. Ilyenkor a régi közös emlékek örö-
mét átélve egymás mellé ültek a most is még igazi 
amatőr tagok és a rangos művésszé vált egykori tagok.

Az Óbudai Kamarazenekar több, mint 500 hangver-
senyen részesítette a zene örömében hallgatóságát főként 
Óbudán, hazánkban sokfelé és külföldön is. Kiérdemel-
te és elnyerte az Óbuda Kultúrájáért díjat 2014-ben. Az 
Óbudai Kamarazenekar „házhoz hozza” a zenei élményt 

az óbudaiaknak: ingyenes, illet-
ve nagyon kedvezményes áron 
látogathatók hangversenyei az 
Óbudai Társaskörben, az Óbu-
dai Kulturális Központban, az 
Óbuda-Hegyvidék egyesület 
Táborhegyi Népházában, kü-
lönböző felekezetek templomai-
ban. Így hozzájuthatnak az élő 
zene élményéhez azok is, akik 
nem juthatnak el a Zeneakadé-

mia vagy a Müpa drága (természetesen magas minőségű) 
hangversenyeire.

Aktív és szép életéhez méltón zárult Till Ottó pálya-
futása is. Még igen jó testi és szellemi erőben volt, amikor 
leírta, hogy az Óbudai Kamarazenekar jubileumi hang-
versenyeinek karmestere utódaként Héja Domonkos 
legyen. Ő hűségesen meg is tette már 15 alkalommal, 
legutóbb 2016. június 13-án az Óbudai Társaskörben. Mo-
zart „nagy” g-moll szimfóniája óriási sikert aratott.

Ottó bácsi már 2008 tavaszán Gazda Péter hegedű-
művész, karmester személyében megnevezte utódját az 
Óbudai Kamarazenekar élén, fokozatosan átadta a ze-
nekar irányítását, ilyenkor beült a brácsaszólamba. Till 
Ottó utoljára 2011. április 17-én vezényelte az Óbudai 
Kamarazenekart. Az Egmont-nyitány hangzott el. Ez 
a mű volt az első és az utolsó a karmesteri működésé-
ben. Csendben itt hagyta kedves növendékeit, barátait, 
zenésztársait 2011 szeptemberében. Boldog lehet az az 
ember, akinek a temetésén ennyi könnycseppet hullat-
nak az itt maradottak. Gazdag örökséget hagyott ránk, 
ezt őrizni és fejleszteni kötelességünk. Ez eddig sikerült: 
számos olyan taggal gazdagodott a zenekari közösség, 
akik már nem ismerhették személyesen az alapító mes-
tert, Till Ottót. Ő ezt is megfogalmazta szépen: „A kert 
túléli telepítőjét”.

(A szerző az Óbudai Kamarazenekar tagja)

1994-től minden évben meghívtuk 
egykori tagjainkat a „Jubileumi 

Zenekar” hangversenyeire. Ilyen-
kor a régi közös emlékek örömét 

átélve egymás mellé ültek a most is 
még igazi amatőr tagok és a rangos 

művésszé vált egykori tagok.
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Játékos muzsika Czigány Györggyel

Az Óbudai Társaskör óbudai létem szíve közepe

Czigány György, Óbuda díszpolgára augusztusban lesz 85 éves, de még ma is a régi lendülettel vezeti a negyven év után 
megszűnt Játék és muzsika című rádióműsor hangversenytermi változatát. A Játékos muzsika 7 x 10 percben 2007 óta 
havonta jelentkezik az Óbudai Társaskörben, ahol a zenei rejtvényeket neves előadók tolmácsolják a közönségnek.

Loci color

Emlékezik-e arra, hogy mikor járt először Óbudán?

Diákkoromban már jártam itt, a Fő téren. Krisztinavá-
rosban laktunk az ostrom után, ott volt az én kamasz-
koromnak az ideje a Vérmezőn, a Petőfi Gimnázium-
ban, ahová jártam és a Krisztina templomban, ahol 
orgonáltam. Persze, nem vagyok orgonista, de a kántort 
helyettesítettem, olvastam a kottát, tudtam kórust kí-
sérni vagy szólistákat, népénekeket lejátszani. Volt egy 
kedves kislány, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba járt, 
akinek elkezdtem a tánciskolában udvarolni, lehettünk 
olyan 15 évesek. Ő hívott el a nagymamájához Óbudára. 
Kijöttünk a Fő térre, sétálgattunk, s az egyik nagyon 
méltóságteljes, gyönyörű öreg ház udvarán napoztunk: 
az volt a nagymama otthona. Séta közben fedeztem fel 
Óbuda érett, régi szépségeit, amikkel tele van, a római 
emlékektől kezdve a barokk házsorokig és hagyomá-
nyokig, amelyek Óbudához később kötöttek engem. Ez 
a kamaszkori első látogatás akkori kis szerelmemmel 
volt az első óbudai élményem.

Később Óbudára költözött.

Igen, aztán Óbudán laktunk. Krisztinavárosban a szü-
leimmel éltünk egy kétszobás lakásban, ami már he-
tünknek, amikor megnősültem, és a gyermekeim meg-
születtek, egy kicsit szűkös volt. Akárhogy szeretetben 
szeretne az ember élni, azért az együttélés szűk helyen 
feszültségekkel és nehézségekkel jár. Akkor Óbudán 
kaptunk a Miklós utca 1. szám alatt, egy kis lakótelepi 
épületben, a negyedik emeleten egy lakást, ami nagy 
dolog volt számunkra, nagyon örültünk, hogy önálló 
lakásunk van. Az első feleségem, Jámbor Erika gyógy-
pedagógus volt, a Szellő utcai iskolában logopédusként 
tanított. A gyerekek mind itt jártak iskolába, az Ildikó, a 
Zoli, a Gergő is; Gergő a Mókus utcai zenei általánosba, 
a nagyobbak a Martos Flóra Gimnáziumba, amit most 
már Óbudai Gimnáziumnak hívnak. Megszerettük az 
óbudai életet. Volt egy prózaversszerűségem, amit a Kor-
társ közölt, abban éppen Óbudáról írtam, aztán később 
volt olyan, ami Krúdy Gyulához kötődött, mert Krúdy fo
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regényeiből kivett motívumokból egy verset komponál-
tam Díszlet-darabok Szindbád színpadáról címmel. Így 
indultak az óbudai kötődések.
Aztán amikor már televíziós voltam javában, sokszor 
innen a televízió garázsából, a nagy fűtőtelepről, ahol a 
kémény van, a Kunigunda utcából – most is ott van a TV, 
akkor még inkább csak a garázs volt ott – jött mindig 
egy busz, és ment be a Szabadság térre, gyakran azzal 
mentem én is, ha nem a saját kocsimmal vagy szolgála-
ti kocsival – egy időszakban az is jutott nekem. Nagyon 
sok óbudai emlékem van! Valamikor még kis telkünk is 
volt itt Óbudán, amit győri, révfalui telekről cseréltek el 
a szüleim. Ott volt, ahol a Hajógyár vége van, ahol a kes-
keny híd átvezet az Óbudai-szigetre, de azt kisajátítot-
ták, a telek nem maradhatott meg, mert oda építkeztek, 
valami kártérítést azért kaptunk. Ami még Óbudához, 
az óbudai Duna-parthoz köt, az rádiós emlék. A Rádi-
ónak volt Rómaifürdő elején egy csónakháza, és én na-
gyon gyakran jártam oda barátaimmal, barátnőimmel 
meg ismerőseimmel, még a szüleimmel is. Apám nagy 
evezős volt a Dunán, a Budai Csónakázó Egyesületben 

az 1920-as, ’30-as években versenyszerűen evezett. Van 
is egy fényképem, hogy nyolcas hajóval mennek. Ma már 
nem nagyon látni nyolcast a Dunán, de hát akkor az igazi 
sport volt – szép látvány, amikor nyolcan eveznek egy 
hajóban. Jó csónakháza volt a Rádiónak, szkiffek, dublók, 
mindenféle olyan hajók, amikkel érdemes volt evezni, én 
is elég jól eveztem. Édesapám még 70–80 éves korában 
is a Krisztinából mindig fölkapaszkodott a villamosra, 
kiment HÉV-vel Aquincumig, kisétált a Dunához, levet-
kőzött és úszott egyet, aztán felöltözött és hazajött. Ezt 
minden nyáron, minden nap, ha jó idő volt, megcsinálta, 
el nem halasztható szórakozása volt. A Duna nélkül nem 
nagyon tudtunk meglenni.
Aztán egy darabig, amikor ide költöztünk, az óbudai 
Szent Péter Pál templom szépségei is izgattak, meg a 
hangszere, gyakran segítettem itt is orgonálni. És ez a 
helyszín, ahol most vagyunk, az Óbudai Társaskör, ez 
aztán tényleg óbudai létem szíve közepe, mert rádiós-
ként, televíziósként műsorok tömegét sugároztuk innen, 
de volt itt nekem saját előadásom, szerzői, költői estem 
is. Ezek mind ide kötődtek, a Társaskörhöz, barátokhoz, 

még a Merényi Judit által vezetett esztendőkkel kezdő-
dően. De most is minden hónapban jövök még Játékos 
muzsikát tartani a Társaskörbe. Játékos, mert valami jogi 
okból nem merték a Játék és muzsika címet használni, 
nehogy belekössön a Rádió. A Játékos muzsika lényegé-
ben a Ki nyer ma? melléklete élő zenével, ami még ked-
vesebbé teszi, mintha felvételek szólnának, mert eleve 
természetesebb, izgalmasabb.

Komoly zeneértő közönséggel lehet találkozni a Játé-
kos muzsika során.
 
Szinte klubbá szerveződött spontán, mindenféle szer-
vezettség nélkül. Ugyanazokat az arcokat is gyakran 
lehet látni, meg újakat is. Mindig összejön 50–70 főnyi 
közönség, és remekül tudnak válaszolni a nem is min-
dig könnyű kérdésekre, hiszen nem csak azt kérdezzük 
meg, hogy adott esetben mi az a zene, amit a muzsikusok 
játszanak. Az is fontos, hogy ugyanakkor szereplési le-
hetőséget ad sok fiatal művész, de az idősebbek számára 
is. A nézők pedig lehetőséget kapnak arra, hogy gondol-
kozzanak az asszociatív kérdéseken, sok irodalmi, kép-
zőművészeti vonatkozás merül fel egy-egy évszámhoz 
köthetően. Nagy kedvvel, néha kórusban válaszolnak, 
mondom, na, ez a kórus örvendetes, ez a legértékesebb, 
ha mindenki tudja a jó választ.

Nevezhetjük tudományos ismeretterjesztésnek azt a 
tevékenységet, amit folytat?

Élményszerzőnek. A tudományost azért nem merném 
mondani, inkább élményszerző ismeretterjesztést, ami-
nek nem a lexikális adatok vannak a központjában, azok 
csak az eszközei. Egy kis élmény, egy kis öröm, egy kis 
érdekesség, amire az ember kíváncsi, de nem tudta, hogy 
érdekli, és egyszer csak azt gondolhatja, hogy jé, ez mi-
lyen érdekes, akkor ennek utána nézek! A kíváncsiság 
ébresztgetése ez.

Arra gondoltam, hogy mindig ad egy kultúrtörténeti 
hátteret is.

Sok újdonságot nem mondunk, ezeknek utána lehet 
mindenütt nézni, de ebben a szituációban, ebben az élő 
közegben, ebben a zenélő, házi muzsika hangulatban, 

ebben a közvetlen légkörben azért más a lexikális tudás 
lehetősége. Itt semmilyen feszes műsorrend nincsen, na-
gyon spontán, családias az együttlét, és én igyekszem 
mindig az élmény, az öröm felé vinni az embereket. Ze-
nét érdemes hallgatni, mert az valami nekünk való szép 
dolog, és ráadásul, mint minden művészet, életünk leg-
fontosabb kérdéseiről, indulatairól, érzelmeiről szól.

Említette Zoltán gyermekét, aki sajnálatosan fiatalon 
meghalt. Ő rendező és író is volt, s mindkettejük írása-
iból kiderül, hogy a család rendkívül fontos szerepet 
tölt be az életükben.

Zolinak a novellái is tele vannak óbudai motívumokkal, 
minthogy ő a kamaszkorát itt élte, itt voltak a szerelmei, 
itt alapítottak kis együttest, itt muzsikáltak a barátaik-
kal, tehát rengeteg óbudai élménye volt. Igen, hát Zoli-
val volt egy családi és irodalmi rezonancia is, egymás 
dolgait elolvastuk, és azt mondhatom, hogy kölcsönösen 
hatással voltunk egymásra, talán ez így természetes. A 
gyermekeim ebben a légkörben nőttek föl. Az egyetlen 
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fényképet, ami otthon megvan Mándy Ivánról, Ottlikról 
és rólam, azt Gergő fiam 12 éves korában készítette, szin-
te véletlenül. Ebben a világban nőttek fel, Zoli is ismerte 
Ottlikot – mi Cipinek hívtuk –, majszolgatott vele süte-
ményt a Zöldfa Étteremben, a Krisztinában, hallgatta a 
beszélgetésünket, tehát neki is erős élményei voltak. Én 
is igyekeztem – nem különösebb pedagógiai elszántság-
gal, csak úgy, az élmény megosztása jegyében – belevin-
ni őket abba a világba, amelyikben én élhettem; film, 
rádió, írók, barátok, művészek társasága számukra bizo-
nyos szinten természetes volt. S ez nagyon hatott rájuk. 
Zoli 14 éves korában nézte, hogy mit olvasson a könyvek 
közül, mert a kötelező olvasmányokhoz nem volt olyan 
nagy kedve, én meg szinte játékosan levettem neki a 
könyvespolcról Dosztojevszkij Bűn és bűnhődését, mon-
dom, olvasd el ezt. Elkezdte olvasni, hihetetlen élmény 
volt számára, később azt mondta, ez volt az a könyv, ami 
véglegesen az irodalomhoz kötötte az életét. Azt hiszem, 
hogy a gyerekek nyitottak, ha nem is érettek, de nyi-
tottak arra, hogy megismerjék az igazi nagy irodalmat, 

talán már korábban is, mint ahogy gondoljuk. Az, hogy 
pedagógus didaktikus módon nekik való irodalmat ad-
jon, nem tudom, helyes-e, én azt hiszem, amihez kedve 
van, azt kéne olvasnia. Van, aki későn jut el ezekhez a 
könyvekhez, van, aki már egész fiatalon, ebben hagyni 
kell egy kis szabadságot az embereknek.

Nemcsak zenei, hanem irodalmi ismeretterjesztő mű-
sorok is fűződnek a nevéhez, amelyeknek kapcsán a 
korszak kiemelkedő íróival került kapcsolatba, nem 
egyszer baráti viszonyba is. Gondolok itt Ottlik Gézára, 
Vas Istvánra, Pilinszky Jánosra, Illyés Gyulára, Weöres 
Sándorra, akikkel költőtársként is együttműködött.

Weöres Sándorral több műsorom volt Óbudán, és volt 
úgy, hogy meglátogatott otthonomban is, a Miklós ut-
cában. Akkor sokan laktak itt Óbudán a művészeti élet 
személyiségei közül. Toldalagi (Toldalaghy) Pál például a 
Tábor-hegyen lakott, voltam ott többször is, de nem nála, 
hanem Pilinszky Jancsinál, ő dolgozgatott nyáron ott, 

nyaralt, pihent ebben a kölcsön kapott villában, ami szép 
környezetben volt. Jöttek oda színészek, Venczel Vera, 
Törőcsik Mari és Maár Gyula is meglátogatta Pilinszkyt.
A Kedves lemezeim című rádióműsorom kapcsán talál-
koztunk Toldalagi (Toldalaghy) villájában a Tábor-hegyen, 
itt Óbuda fölött, a hegyekben. Nagyon kedves emlékem, 
hogy Pilinszky gyermeki 
precizitással készítette ki 
kedves lemezeit, mintha 
azoknak meg kellene ottan 
szólalniuk, pedig a zenéket 
a rádióban tettük hallható-
vá, itt csak a beszélgetést 
vettük föl, de hát mégis, 
azért a lemezek fontosak 
voltak számára, ott voltak 
tárgyi valóságukban, ha 
némán is… Akkor láttam az asztalán egy kötetre való 
nyomtatott lapot, a Szálkák kötet korrektúrája volt. Nagy 
kedvességgel, szeretettel emlékszem erre. A rádiófelvétel 
megtörténte után fölolvasta hihetetlen lassan, nyugodtan, 
az ő előadói stílusában azt az ötvenegynéhány verset… 
legalább másfél-két órát tartott. Olyan suttogó intenzitás-
sal mondta ki a vers szavait, mint egy pap az átváltoztatás 
igéit. Lenyűgöző élmény volt, ugyanakkor kimerítő, mert 
nagy figyelmet is igényelt. Eléggé elvont, furcsa, különös, 
nehezen megközelíthető, sűrített szövegű versek ezek, 
tehát a figyelmet nem nélkülözhetik. Nagy boldogan föl-
olvasta – ugye a költők szeretik megmutatni a műveiket, 
hát ő is, ha itt egyetlen embernek is, de fölolvasta –, s hát, 
a végén néztük egymást boldogan, az öröm lázában, kis 
sört is ittunk, és csak nézett-nézett engem mosolyogva. 
És egyszer csak azt mondja: Gyuri, fölolvassam még egy-
szer? Annyi gyermeki áhítat volt benne és annyi öröm, ő 
úgy érezte, hogy ezt ismételni kell, még egyszer… de hát 
mondtam neki, még egyszer másfél órát nem tudunk elvi-
selni a legszebb versekből sem.
Máskor Vas Istvánnal az Óbudai Művelődési Házban 
zajlott le egy televízióműsor, vele volt felesége, Szán-
tó Piroska is természetesen. Aztán voltunk Nemes 
Nagy Ágnessel, Lator Lászlóval, Ottlik Gézával, Rónay 
Lászlóval a Zichy-kastély valamelyik szép termében, 
ezekben is gyakran voltak tévéműsoraim. Egyik adás-
ban Bella István költővel játszottuk két zongorán Bach 
c-moll concertóját.

Galsai Pongráccal a piacon sétáltunk, Somogyi Jóskával is 
gyakran találkoztam itt. Mondjuk, egy nagyon otthonos 
világ volt ez, ahol nagyszerű emberek jöttek-mentek, az 
utcán lehetett velük találkozni, beszélgetni. Amikor id-
eköltöztünk, akkor még nem épült fel ez a városközpont, 
hanem még kicsit a régi Óbudát mintázta, tehát az em-

lékeimben benne vannak 
az apróbb házak is, bár mi 
már a lakótelepen laktunk. 
Aztán volt egy műsorom, 
amit éppen valamelyik 
születésnapi ünnepségre 
az Óbudai Társaskör veze-
tősége keresett nekem elő, 
és egy DVD-n átadott. Egy 
nyári nap percei Óbudán, 
ez volt a címe, és hát persze 

ebben is jelen voltak az emlegetett szereplők. Hegedült 
a műsorban Illényi Katica is: talán tíz éves lehetett… Az 
volt az alapötlet, hogy a város különböző pontjairól, kü-
lönböző közlekedési eszközökkel indulnak gyerekek, és 
jönnek az Amfiteátrumba hajón, busszal, villamoson, bi-
ciklin és gyalog. Az volt a műsor legvégén a meglepetés, 
hogy egy hatalmas kórussá nőve, szinte az egész Amfi-
teátrumot betöltve elénekelték Berzsenyi Dániel Forr 
a világ bús tengere, ó magyar! kezdetű versét, amelyet 
Kodály zenésített meg remek kánon formájában. Darus 
kamerával föntről filmeztük ezt a hatalmas szabadtéri 
hangversenyt, sokfele a világban bemutatták, sugároz-
ták. Megmutattuk Óbuda szépségeit, a római emlékeket, 
de nemcsak ezt, hanem ahogy a gyerekek csapatokban 
jönnek a Halászbástyától, a Budai Vártól, a Duna-part-
ról. Elég nagy szervezőmunka volt szerte a városból az 
iskolák énekkarait megszerveznünk, hogy Óbudán gyü-
lekezzenek össze, egy órányi kórusfesztiválra.

Említette Berzsenyi Dánielt és Galsai Pongrácot, akik 
költészetében is visszaköszönnek, Berzsenyi kedvese 
című versében a szapphói strófát idézi meg…

… hát egy szabad változatban…

… Galsai sírjára című versében pedig disztichonok-
ban fogalmaz. Mégsem erőlteti költészetében ezeket a 
klasszikus formákat.

Ottlik Géza és Mándy Iván társaságában

Galsai sírjára

Hallod-e jó pajtásom, kedves Galsai Pongrác! –
  Megvan-e bő köpenyed Szigliget partja ölén?
Merre csapong rác szíved, hol lett égi hazája,
  szép-e a mennyei táj, hangzik-e ott nevetés?
Mindig is szentül hittél angyalaid humorában –
  vicceket mondsz odafönn: könnyeit törli az Úr.
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Valóban így van, hozzám a klasszikus forma nem áll 
közel, mesterkéltnek sejtem a saját hangomon. Élvezem, 
ha Weöres Sándor erotikus hexametereit olvasom, az na-
gyon odavaló, remek dolog, de valahogy énnekem nem 
volt olyan témám, amihez úgy éreztem volna, hogy kere-
settség nélkül illik az időmértékes vers, ezektől a játékos 
alkalmaktól eltekintve. Pedig itt Óbudán, Aquincumban 
vannak költői fesztiválok, azokon részt vettem többször 
mint az Írószövetség Költői Szakosztályának akkori el-
nöke, hivatalból is. Nagyon jó darabokat mutattak be a 
romok közt, szép nyári ünnepség keretében, és a nyertes 
költőt, mint egykor Rómában, megkoszorúzták.

Költészetének témái közül két dolog szembetűnő: az 
egyik a hittel, a másik pedig a halállal való állandó 
kapcsolat. Mindkettőből valamiféle bölcs belenyug-
vás hangzik ki, hogy nem lehetünk nagyobbak a saját 
árnyékunknál. Létezni hiány – írja egy helyen. Ez egy 
állandó belső világ megnyilvánulása?

Valószínű. Gyerekkoromtól kezdve jellemző rám ez a 
filozofikus gondolkodás, ami a költészettől elválasztha-
tatlan. Ha egy költő nem nyíltan filozófiai problémákkal, 
a halál meg a létezés kérdéseivel foglalkozik, az kimon-
datlanul akkor is mögötte van. Emlékszem, hogy gye-
rekkoromban – talán valahol meg is írtam –, még Győr-
ben, elemi iskolásként kivittek minket egy parkba futni 
és sétálni. Ősz volt, és egy gyönyörű, leveleit hullatni 
készülő bokor látványára úgy belém dermedt az elmú-
lás és a pusztulás szépsége, döbbenete, hogy hirtelen azt 
éreztem, ezt én meg akarom valahogy írni, hogy hogyan, 

azt nem tudtam, de hát hatéves voltam. S akkor kétség 
kívül ugyanazok az élmények érdekeltek, mint azóta is, 
és nyolcvanegynehány éves koromban is. Az ember hat-
éves korában már szembesül a létezés alapkérdéseivel és 
ellentmondásaival, avval, hogy élni valami nagyszerű 
dolog, ahogy Ottlik Géza mondja, meg azzal is, hogy ez 
nagyon sok tragédiával, szomorúsággal, szorongással 
jár, és mégis valamilyen öröm is benne van. Összekap-
csolódnak, összeölelkeznek ezek a dolgok, egymást nem 
tudják föloldani, nem tud vigaszt nyújtani a szomorú-
ságra az öröm, hanem valamilyen párhuzamos módon 
a létezésünkben mindig jelen vannak. Ezekkel a dolgok-
kal a magam módján, a magam adottságai és lehetőségei 
szerint próbáltam küszködni egész életemben, és ezeket 
megírni, nem programszerűen, hanem ahogy egy-egy 
élmény erre inspirált.

Feltűnő, hogy rendkívül intenzív képeket használ köl-
tészetében, nagyon erőteljes metaforikus világot jelenít 
meg: „szétrobban az árnyék”, „bomlásba kulcsolt fény a 
dög-bűzben”, „lélegző láva a testünk”, „sikolyok kristály 
törmeléke”. Ez egy belső feszültség megnyilvánulása?

Nem tudom, biztos, valami feszültség van ebben…

… mert feszültséget a megjelenésében, megnyilatko-
zásaiban nem látni, sőt pont az ellenkezőjét…

… talán így egészül ki a belső és a külső világ, s talán így 
természetes, hogy az ember az indulatokat és érzelme-
ket és azokat a feszültségeket esetleg éppen a költészet-

ben tudja kifejezni. Szoktam mondani, hogy nincs is a 
létezés drámájára, tragédiáira más rehabilitáció, mint a 
művészet, a zene, a képzőművészet, az irodalom. És hát 
valamiképpen lehet, hogy az ember személyes sorsában 
is az adja a rehabilitálást, hogy erről beszélni tud. Illyés 
Gyula mondatát gyakran idézzük, hogy „… ki szépen ki-
mondja a rettenetet, azzal föl is oldja” (Bartók). Valami-
lyen módon a kifejezésnek, úgy látszik, a létezésünkben 
tudatosan és nem tudatosan nagy szükségszerűsége és 
szerepe van.

A 80 nyár című könyvében írja, hogy a technikai fejlő-
déshez hasonló fejlődés nincs a művészetben. „Minden 
remekmű jelen idejű élőlényként szólít meg bennünket, 
akár régen keletkezett, akár csak napjainkban.”

Igen, mert arra gondoltam – talán ezzel is folytattam –, 
hogy Puccini autóját ma megmosolyogjuk, pedig a XX. 
század elején volt minden technikai vívmány, már vil-
lany, minden volt, mégis, egy öreg autóra megértő mo-
solygással nézünk. Puccini 40 km-es sebességgel szá-
guldott vele, igaz, hogy ott a Lucca környéki hegyekben 
össze is törte magát valamelyik kanyarban alaposan, a 
Pillangókisasszony komponálása közben. Erre gondol-
tam, hogy ilyen értelemben nincs technikai fejlődés a 
művészetben, nem mosolygunk meg egy Bach kantátát 
vagy egy Monteverdi madrigált, hogy szegény ilyet írt, 
ma pedig milyen nagyszerűeket írunk már. Minden je-
len idejű, minden tökéletes volt már akkor is, kezdve az 
ókori nagy eposzoktól a maiakig. Tehát valamiképpen 
ezek együtt vannak itt, a modernség a szellemi életben 

nem olyan, mint a technikában. Van Babitsnak egy na-
gyon szép, jellegzetes mondata az Ezüstkor tanulmány-
kötetben, azt írja: a humanista nem azért nyúl vissza a 
múltba, mert sokallja az újat, hanem mert kevesli. Így a 
múltból veszi az ember elő, ami modern és új, mert az 
megvolt és megvan. Egy kis esszébe illő gondolatot akar-
tam kifejezni ezzel.

A Kalitkám is madár kötet Tíz mondat az időről című 
szövegében azt írja, hogy „a múlt és a jövő közti jelen-
létnek nincs időtartama, ez az átmenet túl van bármely 
mérhető sebességen”. Szent Ágoston a Vallomások című 
művében elmélkedik az időről, és pontosan ezt mondja, 
hogy a jelen időnek nincsen terjedelme.

Érdekes, hogy Szent Ágoston, mert az ember ma rögtön 
Bergsonra gondol, a Babits által és Dienes Valéria által 
népszerűsített időelméletére. Természetesen, amit ked-
vesen idézett tőlem, az laikus mondat, ha mint filozófiát 
nézzük, ezek a költő megnyilatkozásai. Természetesen 
nem gondolom magam filozófusnak, nem akarok hoz-
zászólni se Bergsonhoz, se Szent Ágostonhoz, ezekhez 
a nagyszerű elmékhez, mert erre nincs felkészültségem 
meg rendeltetésem, de ahogy egy versszerű tíz mondat-
ban megfogalmazom ezeket az észleleteket, akár újat 
mondok ezzel, akár csak megismétlem azt, amit már 
sokan régen tudnak, az inkább egy szituációnak és han-
gulatnak a gyümölcse, így kerültek ezek a gondolatok a 
szövegeimbe.

A. HORVÁTH ANDRÁS
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Péntek Orsolya: ÉVSZÁZADOK HEGY ÉS FOLYÓ KÖZÖTT

5. rész: Az Óbudák között

séta

Az öt téglagyár, a textilgyárak és a hajógyár a XIX. 
század végétől tömegével vonzották a munkásokat Óbu-
dára. Az idők során a városrész arculata teljesen átrajzo-
lódott. A huszadik század első három-négy évtizedében 
az ország minden tájékáról, nem egyszer a mai határo-
kon túlról érkező munkások a tehetősebb őslakosoktól 
bérelték szoba-konyhás kisházaikat, később az élelme-
sebb telektulajdonosok hosszú földszintes házsorokat 
húztak fel – például a Lajos utcában –, ahol lakás lakás 
mellett sorakozott, ezekben a melós lakásokban pedig, 
amelyeknek „hosszú udvarán nem fért el a levegő”, bi-
zony nyomorogtak a lakók.

Miközben Harrer Pál, Óbuda mint önálló város első 
és utolsó polgármestere – az egyesítés után a városrész 
elöljárója – hivatali ideje alatt egyre-másra nyíltak az új 
iskolák, felépült a Margit Kórház és az Irgalom háza, a 
mai városháza, beindult a helyi érdekű vasút Szentendre 
és Óbuda között, a braunhaxlerek vendéglőiben pedig 
fel-fel tünedeztek már a pesti családok, akik Óbudára 
jártak kirándulni, a munkások nem mindig élvezték a 
romantikát. „Fél Ó-buda napszámból él, a másik fele ten-
gődik. Csupa nyomorúság” – idézi Létay Miklós tanul-
mányában a korabeli szemtanút.

Bár a városegyesítéskor, figyelembe se véve az addigi 
városhatárokat, Újlakot és a Császár-fürdőt is Óbudához 
csatolták, a beköltözők miatt a lakáshelyzet egyre szorí-
tóbb volt, így a századfordulón megkezdődött a munkás-
lakások építése. Ekkor lett kész a Bécsi út 88–92. szám alat-
ti nagy tömb és a Miklós tér 2. is, ezzel egy időben pedig 

az egykor a Filatorigátig húzódó Óbuda határa kitolódott 
a Bogdáni útig, majd a kiköltözők létrehoztak egy kisebb 
falut a mai Kaszásdűlőn, a Szérűskert utca környékén. Ezt 
a területet korábban is használták az óbudai németek, a 
„Tretplatz” a mai Zab utca – Búza utca – Szérűskert utca 
által közrefogott területen volt, itt dolgozták fel és tárolták 
a gabonát, mivel lakóházaik udvara ehhez túl szűk volt.

A munkások beözönlése azonban nem állt meg, és 
a szerencsésebbeknek a gyár külön lakótelepet épített, 
így jött létre a Hunor utcai lakótömb és később a Tímár 
utcában egy egész háztömb, utóbbi a Goldberger gyár 
munkásainak.

A klasszikus Óbuda határain jóval túl eső Gázgyá-
rat – fővárosi beruházásként – 1910-ben kezdték el építe-
ni, 1913-ra elkészült a gázgyári lakótelep is. A két telep 
két oldalról vette körbe a gyár egységeit: a Duna felőli 
oldalon laktak a tisztviselők, míg a HÉV felőli oldalon 
a munkások. A férfiak a gyárban dolgoztak, feleségeik 
a tisztviselőtelepen vállaltak háztartási munkát. Épült 
posta, munkáskaszinó, óvoda, elemi iskola is a telepre.

Ha egy kvízben tennénk fel a kérdést, hogy melyik 
magyar írótól tudhatjuk meg a legtöbbet arról, hogy mi-
lyen volt a második világháború előtt Óbuda, valószínű-
leg sokan rávágnák: Krúdy Gyulától. Tévednének. Míg 
Krúdy 1930-tól élt Óbudán, és csak ebben az évben indí-
totta el Az ódonságok városa, avagy mit várnak az óbu-
daiak az új hídtól? című cikksorozatát – az Árpád-híd 
felépítését 1908-ban rendelték el törvényben, de 1939-ig 
nem kezdődött meg az építkezés –, Gelléri Andor Endre 

már 1915-ben, kilencévesen óbudai lakos volt. Családja 
üzemeltette az egyik téglagyár kantinját, majd 1923-ban 
apja lakatosműhelyt nyitott a Tímár utcában. Az író 1937-
ig lakott Óbudán. Vállalom a szentségtörést: Gelléri An-
dor Endre teljesebb, valóságosabb képet festett a korabeli 
Óbudáról, mint Krúdy.

Itt nőtt fel, kantinos gyerekként pedig belelátott a 
melósok mindennapjaiba. Aludt téglaszárítóban, apja 
műhelyéből el-elkódorgott a mosodákba, az egyéb kis 
üzletekbe, ismerős volt a cse-
lédszobákban és a kisvendég-
lőkben is. Mosodás novelláiban 
facipős melósok csoszognak a 
gőzben, kénsav és benzin, klór 
és egyéb anyagok marják vé-
resre a torkukat, köpik a vért a 
tébécés betegek – a helyzetről 
árulkodik, hogy 1918-ban itt nyílt meg az ország negye-
dik tüdőgondozója.

Gelléri tanúsága szerint az óbudai munkás, ha nem 
volt munka, azért ivott, ha volt, annak örömére, akár férfi 
volt, akár nő – utóbbiak Gellérinél „meszelnek, mosnak, 
gombát szednek, fát vágnak és isznak rendületlenül”, 
még a spórolós öregasszonynál munkát vállaló mosó-
nőnek is járna a pohár bor az ebédhez – ha el nem csalná 
a fukar vénasszony. A férfiak vagy „luftolnak” – munka 
nélkül kódorognak –, vagy alkalmi munkát végeznek, 
amiből viszont nem nagyon lehet eltartani a családot.

Gelléri – aki a nyomor összes regiszterét végigjárta, 
mielőtt íróként elismerték – leírja például azt a napját, 
amikor a Bécsi úti téglaszárítóból, ahol éjjel meghúzta 
magát, munkát keresni indul, és amikor meglátja a táb-
lát, hogy ma sincs munkásfölvétel, kétségbeesésében 
eljátszik a gondolattal, hogy csak azért is beáll reszelni, 
így hátha kap valamit a nap végén. De leírja az előtte 
toporgó vénasszony életét is, aki minden reggel elmegy 
gyalog a közvágóhídra, a Soroksári útra, ahol egy lábos-
nyi vért kap, azt gyalog hazacipeli, és abból főz ebédet 
a családnak.

Megannyi sors, arc villan fel az író novelláiban a 
fillérekért hímzést vállaló, télen kis híján halálra fagyó 
vénkisasszonyétól a Flórián téri józan kereskedőasszo-
nyéig, a fűtetlen hosszúházakban lakó nyomorgókétól a 
saját műhelyt, megélhetést megteremtő kispolgárokétól 
a csavargókéig.

Ha meg akarjuk tudni, milyen volt az ideális Krúdy- 
Óbuda árnyékában élő melós-Óbuda, nem árt figyelni a 
nüanszokra is, arra például, hogy a munkások Gellérinél 
németül kiabálnak, a kelmefestő mester nem zöldet, ha-
nem „malachitgrünt” kér a dézsába, a szűk járdáról meg 
azt mondják a helyiek, „az is olyan utca, ahol elöl megy a 
sváb, mögötte meg a felesége”.

Míg Gellérinél huszonhárom év van ott a novellák-
ban, Krúdynak mindössze három év adatott 1930 és 1933 

között a Templom utca 15-ben 
Óbudán, hogy a képzelet és a 
valóság határán megteremtse 
az Ódonságok városát a kis-
kocsmákkal és a Vendelinekkel.

Kiket vesz még észre Krú-
dy? Az óbudai kisasszonyokat, 
Natáliát, akit szeretője bezár a 

Flórián téri kisházba, a Pomázról és az egyéb környékbeli 
falvakból be-betévedő cigányokat, a tyúkszemvágónőket 
és a jósnőket. Előbbiekre azért van szükség, mert az iszo-
nyatos óbudai macskakövek elferdítik az itt élők lábát – 
mellékesen, jegyzi meg, a tyúkszemvágó asszonyok férjei 
egytől egyig kövezők.

Megmutatja a Szentendrére közlekedő vicinálist és a 
régi temetőt, „amely olyan, mint egy utca, napközben is 
járnak erre piacra, boltba” – végül a Krúdy-tükörcsere-
pekből összeáll egy olyan Óbuda, amely hasonlít ugyan 
Gellériére, de mégis mintha élhetőbb, bájosabb, embe-
ribb, sőt hovatovább óbudaibb lenne, mint a gyerekkora 
óta itt élő Gellérié.

Milyen volt hát a huszadik század első felében Óbu-
da? Melyiknek higgyünk? Mindkettőnek.

Ha nem vagyunk képesek egyszerre látni a zöldven-
déglős, öntudatos mezővárosi polgárok, mesteremberek, 
tanítók, Krúdy-kisasszonyok, apácák és tyúkszemvágók 
bájos Óbudáját, meg a munkanélküli, fagyoskodó vörös 
Óbudát, akkor nem értjük meg azt sem, ami ezután történt.

Ami ezután történt, arra ugyanis máshogy emlék-
szik, akinek emlékezetében a tisztes külváros összeke-
veredő német–magyar–zsidó kultúrája, a kisvendéglők 
deszkaasztalain párálló söröskriglik, a saját ház és sa-
ját kert nyújtotta biztonság emléke él, mint az, aki egy 
nyolc-tíz fő által lakott egy szoba-konyhában, tébécés 
gyereket temetve élte meg a világháború kitörését, majd 
a következő időszakot. Innen folytatjuk.

„Míg Gellérinél huszonhárom év 
van ott a novellákban, Krúdynak 

mindössze három év adatott 
1930 és 1933 között a Templom 

utca 15-ben Óbudán.”
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ÓSZERES FRICI, A GRÓF ÉS AZ IGAZI ZSOLA MŰINTÉZETE

Buda legnagyobb régiségboltja a Lajos utcában

A Goldberger Textilipari Gyűjtemény tőszomszédságában egy míves tábla hirdeti, hogy itt egy régiségbolt, kacattár 
és festménygaléria várja az ódon tárgyak kedvelőit. A „Műintézet” irányítóiként három rejtői asszociációkat keltő 
név szerepel, közülük Ószeres Frici, Óbuda szerelmese a hagyományos régiségkereskedő. 

loci color Csodálatos ez a cégnév. Hogy keletkezett?

Az Ószeres Frici én magam vagyok. Mivel a hivatalos ne-
vem Frigyesi József, a Frici adta magát, az ószeres pedig a 
hivatásom. Két társam közül az egyik Zsola, Szent iványi 
Zsolt, akiről, azon kívül, hogy 
ő az igazi, annyit még muszáj 
elárulni, hogy a Kontroll című 
film egyik jelentős szereplője-
ként ismerhette meg a nagy-
közönség. Zsolával akkor ta-
lálkoztunk, amikor egy ecseris 
régiségkereskedőt játszott egy 
reklámfilmben, és egy „korai 
Tranyákot kínált”.
A Gróf pedig valóban főnemes, mégpedig generációkra 
visszamenőleg. Nemesi titulus nélkül Bolváry Gellért-
nek hívják. 

Hol és mikor találkozott össze ez a csapat?

Tizenöt évvel ezelőtt egyedül ültem a Zápor utcai bol-
tomban, amikor…

… úgy tűnik, érdemes még hátrébb menni az időben – 
milyen boltba, és hogy került oda?

Köszönöm a lehetőséget, mert tényleg érdekesek az 
előzmények. Nagymamám dúsgazdag budai panzió-
tulajdonos volt. A gazdagságát jellemezheti, hogy kb. 
háromezer forintos nyugdíja mellett több százezer fo-
rintos forgalmat bonyolított, mindenféle, hol legális, hol 
kevésbé jogszerű üzletekkel. Nagyon szeretnék róla egy 
könyvet és egy filmet készíteni. Amerikában született, 
egész életében közértes volt, de a nyolcvanas években a 
környékünkön elég volt annyit mondanom, hogy a Joli 
néni unokája vagyok, és minden ajtó megnyílt előttem. 
Az ő története kicsit hosszú lenne ehhez a cikkhez, de 
a lényeg, hogy fizetővendég szolgáltatásból kereste a 
nagy pénzeket. A nyolcvanas években a líbiai követség 
bérelte a házunkat, ahol kint is lógott Kadhafi tábornok 
képe a falon. Nem éltem rosszul, tizenhét évesen ame-
rikai cigit szívtam, tele volt a zsebem nyugati valutával, 
és hetente egyszer-kétszer elmentem a nagyival régisé-
get vásárolni, mert az volt a szenvedélye. Ugrok egy ki-

csit – a nagy életnek rendőrségi intézkedéssel lett vége, 
majd a nagyi meghalt, a vagyonából pedig egy fillér se 
maradt ránk. Ott álltam, a kötelező sorkatonai szolgá-
latot frissen letöltött kopasz fiatalember, az élet bukott, 
ám irigylésre méltóan zsengekorú császára. A lényeg 

az, hogy én abba nőttem bele, 
hogy ha az embernek pénze 
van, akkor régiségeket vesz. 
Pénzem ugyan épp nem volt, 
de régiségeket venni akartam. 
Nagyi halála után egy pilla-
nat alatt helyemre pofozott az 
élet, a jólét eltűnt, és két hétre 
rá megkaptam a behívómat. 

Mihez kezdett leszerelés után?

Kereskedni kezdtem – cipő, ruhák, valahogy a saját lá-
bamra álltam, de nem tudott szerelemre válni bennem a 
lábbeli üzlet. Ahogy egy kis pénzhez jutottam, saját régi-
ség boltot nyitottam.

Akkor már értett az antikvitásokhoz?

Elárulok egy titkot – ma sem állítom magamról, hogy 
értek hozzájuk. Sőt, az a meggyőződésem, hogy ebben 
a szakmában mindenki úgy hal meg, hogy töredékét se 
tudja annak, amit kellene. Amíg azt hittem, hogy értek 
hozzá, egy százas skálán talán a kettesig, ha eljutottam. 
Mindig szerettem a porcelánokat – még a nagyi oldalán 
kedveltem meg őket és a régi órákat, ékszereket, de van 
itt ezer más terület – drágakő, bútor, festmény, fegyver, 
használati tárgyak, bármi. Az a nagy megvilágosodás, 
amikor rájössz, hogy nem is kell mindenhez érteni, hi-
szen nem lehetsz egyszerre művészettörténész, régész, 
ipartörténész, ékszerész és órás. 

Mi az, amit ennyi év után mégis megtanult?

Mindennap tanulsz. Minden tárgy, amit egyszer a ke-
zedbe fogtál, megtanít valamire, főleg, ha utánané-
zel, olvasol. Eleve rosszabb helyzetben vagyunk, mint 
mondjuk egy londoni kolléga, aki nap mint nap a világ 
minden tájáról érkező tárgyak között él. Magyarországot 
néhányszor már alaposan kifosztották, többnyire meg-Fo
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„Nem éltem rosszul, tizenhét 
évesen amerikai cigit szívtam, tele 
volt a zsebem nyugati valutával, 
és hetente egyszer-kétszer elmen-

tem a nagyival régiséget vásárolni, 
mert az volt a szenvedélye.”
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szálló hadseregek, de az utolsó ilyen hullám a hetvenes 
években volt, amikor mindent, ami kicsit is értékesnek 
látszott, vitték ki, adták el nyugatra. Bagóért – teszem 
hozzá. Innen nagyon lehetett vinni a dolgokat. 

Maga erről már lekésett?

Amikor én kezdtem, 2000-ben egy óbudai kis üzletben, 
oda már nem német gyűjtők jöttek. Leginkább hagyaté-
kokkal kerestek meg, behozták a kis tárgyaikat, én pedig 
megvettem azokat. Egy édes kis üzlet volt a Tímár utca 
és a Zápor utca sarkán. Tizenöt évig dolgoztam ott. Igazi 
falusi világ volt – reggel besétáltam, köszöntünk egy-
másnak a környékbeliekkel. Csodás időszak volt, egész 
más célokkal, mint most. 

Mik voltak azok célok?

A túlélés, függetlenség, azt csinálhassam, amit akarok, 
ne legyek kiszolgáltatva senkinek. 

Ez elketyegett tizenöt évig, de…

Nincsenek csodák. A bolt hosszú ideig vitte a pénzt, hoz-
ni meg alig hozott. Amikor megnyitottam, épp nagyon 
pörgött a szakma. Mindenki vett volna, de senki sem 
adott el. Nem volt áru, hiába jöttek a vevők. Aztán jött 
a gazdasági válság, eltűnt a pénz. Viszont lett egy tár-
sam, akinek voltak új ötletei és némi tőkéje is. Ő a Zso-
la, hogy visszatérjünk az eredeti kérdésedhez. Érdekel-
te a régiségüzlet, és úgy döntött, beszáll, nekem pedig 
szükségem volt egy társra, akivel új utakra léphetek. Ő 
inkább a hetvenes évek retro tárgyaiban gondolkodott, 
én pedig a klasszikus régiségben, úgyhogy nem kellett 
sokat vitáznunk, mindegyikünk vitte a saját területét. 
Abban az időben hirtelen mindenki hozta a holmiját, mi 
pedig vásároltunk és vásároltunk. Elég jó üzleti modellt 
találtunk ki: veszünk a gazdasági válság miatt nyomott 
árakon, de nem adunk el. 

Tehát kiadás volt, bevétel viszont nem. Ez nem tűnik 
működőképes modellnek. 

Vegetációs időszak volt, de mi mindig tudtuk, hogy lesz 
valami nagy. Azt is tudtuk, hogy Óbudán. 

Mikor csatlakozott a harmadik tettestárs?

A legnagyobb bajban, ugyanis kezdett kiderülni, hogy 
nem bírjuk tovább a pangást. Be kellett ismernünk, hogy 
a Zápor utcai üzletnek vége. Tele volt a raktár holmik-
kal, alig jött vásárló, nem ment tovább, nem bírtuk ki a 
válság végéig a dolgot. Dolgoztam tizenhat órákat, és 
kevesebbet kerestem, mint egy guberáló. Ekkor jött be 
az üzletbe Gellért, akiről kiderült, hogy ő is világ életé-
ben régiségkereskedő szeretett volna lenni. Ő a Gróf a 
nevünkben. „Civilben” valahol mindig igazgató, nálunk 
viszont egyen rangú társ. Nem vesz részt a napi üzletme-
netben, de társult. Ezzel a triumvirátussal – és napi hu-
szonkét óra munkával – már meg tudtuk csinálni, amit 
tervezgettünk. Átköltöztünk a mostani helyünkre, ahol 
Buda legnagyobb alapterületű régiségboltját vezetjük. 

Mekkora ez a bolt?

Nagyjából 350 négyzetméteren tudjuk bemutatni a tár-
gyainkat. 

Ez hány darabot jelent?

Több ezret. 

Honnan érkeznek a tárgyak?

Lakáskiürítésekből, hagyatékokból. 

Miért fontos, hogy nagy legyen a bolt?

Mert sokan csak úgy bejönnek, nézelődnek, és ha meg-
látnak valamit, akkor megveszik. Ha a raktárban állnak 
a holmik, akkor erre esélyünk sincs. Mi nagyon sok min-
dent csinálunk másképp, mint az átlag kollégák. 

Mondjon néhány példát!

A legszörnyűbb, ami most eszembe jut, az egy szó: be-
csületesen. Ebben a szakmában ez nem gyakori kifeje-
zés. Mi igyekszünk a lehető legkorrektebb módon vé-
gezni a munkánkat. Nem hazudozunk, amit sokan nem 
értenek. Minden általunk eladott tárgyra örök időkre 
szóló pénzvisszafizetési garanciát vállalunk – ami az 
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eredetiségét illeti. Ez százmilliós festmények esetében 
sincs így más helyeken. A becsület és az üzlet szerintem 
tud egy időben működni. Mondok egy példát: valaki 
idehoz egy száz ezüst tárgyból álló gyűjteményt. Ha én 
mondok rá egy reális árat, amiért nekem megéri meg-
venni, akkor becsületes vagyok. Természetesen azt is 
tudja az eladó, hogy én többért fogom árulni, mivel ne-
kem rezsit és adót kell fizetnem, plusz az se baj, ha van 
egy kis hasznom is. Tudja, mert én mindig el is mon-
dom. Ezt sokan nem értik, miért csinálom, de így szere-
tem. Ha viszont azzal jönnék, hogy szerintem a százból 
tíz nem ezüst, ezért csak kevesebbet tudok adni, akkor 
bűnöző lennék, mert ez csalás. 
Az is előfordul ebben a szakmában, hogy a kereske-
dő tudja, hogy a felkínált tárgy sokkal többet ér, mint 
amit a vevő gondol, mégsem figyelmezteti. Ez is csa-
lás. Az persze tény, hogy egy bizonyos tárgy egész 
más értéket képvisel a Józsi bácsi padlásán Ercsiben, 
az én boltomban Óbudán vagy New Yorkban, egy East 
Village-i kirakatban. Ezt is tudomásul kell venni. Az 
viszont érdekes, hogy minél hülyébb vagy a szakmá-
hoz, annál nagyobb az esélyed a csodára. Volt nálam 
is olyan, hogy bejött a boltba egy bácsi lukas pulcsi-
ban, hozott valamit a hóna alatt azzal, hogy a „padlá-
son vót’, ad érte háromezer forintot, vagy dobjam ki?” 
Persze, hogy adok, ha egy üres képkeretet hoz, az is 
ér annyit. Vettem a pénzt, odaadtam, zsebre vágta és 
elment. Megnéztem, mit vettem – egy Nagy István kép 
volt, milliós értékben. A bácsi meg már sehol. Becsap-
tam? Nem tudom, ő biztos bedobta volna a szemétbe, 
ha nem veszem meg. Néha küld ilyeneket valaki, de 
amikor ekkora a cég, ekkora a rezsi, ennyi a meló, az 
már nem a csodák világa. Nálam az a szabály, hogy a 
forintot keressük, nem a legendát. 

Honnan jönnek most a holmik?

A válság alatt mindenhonnan. A svájci frankos hitelek 
idején árubőség uralkodott, ehhez mért árakkal. Mára 
beállt egy normális szintre – szépen jönnek, és szépen 
lassan mennek a dolgok. Bejönnek a portékákkal, vagy 
mi megyünk ki címekre, hagyatékokhoz. Megmondom 
őszintén, nekünk az a kényelmes, ha behozzák a tárgya-
kat. Hétvégenként vannak hagyaték felértékelések, véte-
lek, tehát a szombat-vasárnap ezzel telik el.

Kik a vevők?

Sok vevő van. Az egyik típus a gyűjtő. Van mondjuk két-
százötvenhárom dugóhúzója, és mindent megtesz, hogy 
felkutassa a kétszázötvennegyedik fajtát is. Bejár a bol-
tokba, nézelődik az interneten, és boldog, ha rábukkan 
valamire, amije még nincs. 

Ha behozna ide valaki egy szépséges dugóhúzót, ak-
kor már hívná is a gyűjtőt?

Nem, mi nem így dolgozunk. A barátomnak odaadom 
a születésnapjára, a vevő viszont nem a barátom, ezért 
nem hívom fel, nem tukmálom rá. Neki se kellemes, ha 
felhívják, és valamiért azt kell mondania, hogy most 
nem veszi meg. Van internetes oldalunk, meg lehet néz-
ni, be szabad ugrani érte. 
Amikor bejön valaki eladni vagy venni egy tárgyat, ak-
kor én nem tudom, hogy előtte járt-e már egy csomó he-
lyen, vagy hozzánk toppant be először. Ha én a szemébe 
nézek, és azt mondom, hogy ötezer forint, akkor az vagy 
működik, vagy nem. Lehet, hogy a bolhapiacon kétszáz 
forintért forog az a tárgy, és a bécsi régiségboltokban 

negyvenezret ér, de nálam ez az ára, számomra így éri 
meg. Ha ő elfogadja, akkor mindketten köszönjük, kezet 
fogunk, és megy tovább az élet. Ez az érdekes a régiség 
üzletben. Az üzletkötés pillanatának nálunk méltósága 
van. Az is hozzá tartozik, hogy ha én nem veszem észre, 
hogy az a csésze alul repedt, de az a vevő, aki meg akarja 
vásárolni tőlem, annál inkább, akkor buktam az egészet. 
Sehol sem reklamálhatok. 

Van olyan tárgya, amit nagyon nem szeretne eladni?

Sok olyan dolog megfordul itt, amit az első időkben tény-
leg nem szívesen adok tovább. Ezek a holmik gyakran 
védőárat kapnak.

Védőár?

Van ilyen. Beesik valami, amihez hasonlót sem láttam, 
akkor úgy árazom be. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
hozzáírok a végéhez egy-két nullát, de az biztos, hogy 
sokra értékelem. 

A védőárak is reálisak?

Nem biztos, de én akkor reálisnak érzem. 

Ha valaki hajlandó kifizetni érte a védőárat, akkor 
bánja, hogy nem emelte még magasabbra?

Nem, akkor örülök, hiszen tényleg reális árat szabtam. 

Mi a reális ár?

A reális ár furcsa fogalom, ebben a szakmában nem is 
szeretik. A vevőnek azt kell éreznie, hogy olcsón jutott 

hozzá valami számára fontos vagy értékes holmihoz. Az 
eladónak az a meggyőződése, hogy a lehető legjobb árat 
kapta a holmijáért, nekem pedig meg kell élnem a mun-
kából. Ha ez a három találkozik, az a jó üzlet. 

Akad olyan, amiért ma is fáj a szíve?

Térjünk vissza arra a régi esetre, amikor fillérekért 
vettem egy Nagy István képet. Azt a képet nagyon 
gyorsan elvitték tőlem – mondjuk százszor annyiért, 
amennyibe nekem került. A vevő négyszer annyiért adta 
el, mint amennyit nekem fizetett. Egy év múlva láttam egy 
belvárosi árverési katalógusban huszonnégyszer akkora 
kikiáltási árért, mint amibe nálam került. Így megy ez 
ebben a szakmában, ezt teljesen normálisnak tartom. 
Persze van olyan történet is, amikor bejött egy szegé-
nyesen öltözött idősebb úr – én épp takarítottam –, és 
megkérdezte, hogy zsebórát veszünk-e. Leraktam a 
partvist – tessék parancsolni. Gondoltam, mindjárt 
látok egy öreg Doxát. Megnéztem az órát, egy Lange 
Söhne. Ez a zsebórák Roll Rollyce-a. Megállt bennem 
az ütő, azt hittem, hogy vége a világnak. Megkérdez-
te, mit adok érte. Kicsit félve mondtam, hogy kettőt. A 
bácsi vonogatta a vállát, közölte, hogy reggel óta járja 
a várost, egy másik boltban kapott volna négyezerötöt, 
de meg kellett volna várnia a becsüst, aki épp ebédelt, 
úgyhogy emeljek egy kicsit. – Négyezerötöt kínáltak 
érte? – kérdeztem vissza. – Annyit bizony – felelte a bá-
csi, de adjon kettő és felet, mert már unom a járkálást. 
Én kétszázezerre gondoltam – válaszoltam. Volt nagy 
meglepetés! Ezüst, dupla fedelű zsebóra volt, évente 
kétszer vette elő a család, amikor ő még karon ülő gye-
rek volt. Nagyon idegesítette, hogy sose veheti a kezébe, 
csak a ketyegését hallgathatta, ezért egyszer mérgében 
beleszúrt a villájával a tok fedelébe. Még most is fájt a 
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hátsója, úgy elfenekelték, de a luktól eltekintve egy ma-
kulátlan ezüst Lange Söhne zsebóra volt. Ez több, mint 
tíz éve történt, de az biztos, hogy amíg élek, emlékezni 
fogok rá. Ilyen történetekből ma már nemigen akad, ez 
a kezdők szerencséje. 

Ebben a szakmában is érvényes, hogy a tisztesség a 
legjobb üzlet? 

Nem mondanék ki ilyet, mert az én számból dicsekvés-
nek hangozna, de igen. Nem éri meg simlizni. Nem sze-
retnék én angyalt játszani, de abba beleőrülnék, ha egy 
nevetségesen alacsony árajánlatom miatt máshová vin-
nék azt a tárgyat, amiről úgy érzem, hogy kell nekem. A 
megszerzés öröme mindennél erősebb. 

Az eladás nem okoz még nagyobb örömet?

Nem. Megszerezni imádok, eladni gyűlölök. Nekem kell 
a cucc. Az eladás eszköz arra, hogy holnap is vehessek új 
tárgyakat. Ezt persze kordában kell tartani. Amikor a régi 
boltot megnyitottam, az első vevőnk egy olyan kereskedő 
volt, akit már ismertünk a piacról. Bejött a boltba, meg-
látott egy századforduló körüli reklámhamutartót, amire 
kétezer kilencszáz forintot írtunk. Megkérdezte, lehet-e 
kétezeröt. Elküldtem, hogy jöjjön vissza később, mert még 
nincs pénztárgépünk. Felhívtam a haveromat, és elmond-
tam, hogy itt járt az illető, és meg akarta venni a hamutar-
tót. – Eladtad neki? – Dehogy adtam, válaszoltam. – Jó, ak-
kor menj ki a ház elé, és olvasd el, mi van a cégtáblára írva. 
Ha azt látod, hogy múzeum, akkor ügyes voltál. Minden 
ellenkező esetben szedd össze magad, és ha legközelebb 
bejön, add neki oda. Nagy pofon volt, és óriási tanulság. 
Két nap múlva visszajött, érdeklődött, hogy van-e már 
pénztárgép. Természetesen van, parancsoljon. Akkor vál-
tam kereskedővé a gyűjtőből. Egyébként minden gyűjtő 
boltot nyit – otthon én is elmagyaráztam, hogy azért ve-
szek régiségeket, mert boltot nyitottam, és ebből élünk. 
De meg kellett tanulnom, hogy a tárgyakat muszáj eladni. 
Aki későn kezd bele ebbe a vállalkozásba, annál előfordul, 
hogy nem lesz ideje megtanulni, és belebukik. 

Beszéljünk a tárgyakról!

Vannak például bútoraink. Egy részük arra szolgál, hogy 
bemutassuk rajtuk az árunkat. Ezek berendezési tár-
gyak, tehát nem eladók, de van egy rakás, amiket el sze-
retnénk adni. A bútorokkal az a baj, hogy most nincs ára 
az antik szekrényeknek, asztaloknak, viszont nagyok, fel 
kell őket újítani, és rengeteg helyet foglalnak. Tehát nem 
ez az üzlet fő csapásiránya. A nagy szerelem számomra a 
porcelán mellett az óra. A több száz éves órák javításával 
sincs gond, mert a magyar mesterek világszínvonalúak. 
Vannak nálunk egyéb régi használati tárgyak is – mér-
leg, mozsár, fogas, dugóhúzó, merőkanál, Miska kancsó 
és a többiek. Nagyon mennek most a régi indusztriális 
tárgyak, amik eredetileg sosem voltak lakásban. Ren-
getegen rendezik be az otthonukat olyasmikkel, amik 
eredetileg egy patika berendezéséhez tartoztak, vagy 
éppen a Csepel Művekben szolgáltak hasznos funkció-
ban. Ezeket most nagyon keresik. Kurrensek a plakátok, 

táblák, vasfogasok, fém szekrények, ipari lámpák és a 
többiek. Ami a hatvanas évek bútorait illeti, azok azért 
erősen a szocialista formatervezés gyermekei. Megma-
radtak persze olyan piros műbőr fotelek, amiket kidobás 
helyett kivittek a horányi nyaralóba, és most felfedezik, 
hogy milyen aranyosak, de azért ez meglehetősen sze-
rény merítés. 
Az órák mellett a régi táblák is különösen kedvesek szá-
momra, ráadásul meglepően kelendő cikkek, a Schmoll 
pasztától a Zwaczk Unicumos reklámtáblákig. Termé-
szetesen minél régebbi és minél jobb állapotút keres 
mindenki. Ezeknek nincs áruk – mindent megveszünk, 
ami felbukkan. Ha az utolsót eladtam húszezerért, ak-
kor a következőt, ami felbukkan nálunk, harmincezerért 
is megvásárolom. Most zománctáblákkal lehet sarokba 
szorítani minket. Annyira kevés van belőlük, és olyan 
szépek! A gyűjtők, akik évtizedek óta foglalkoznak ez-
zel, persze megpróbálják fillérekből bővíteni a kincstá-
rukat. Ők pontosan tudják, melyik ér százezret, de azt 
is megpróbálják ötezerért megszerezni. Mi nem vacako-
lunk, nem sumákolunk, megadjuk a magas árat, föltesz-
szük az internetre, és eladjuk tisztes haszonnal. 

Több százezret érő zománctáblák is vannak?

Több milliót érők is. 

Mondjon egy példát!

A Shell cégnek van egy nagyon híres táblája, ami ilyen. 
Mi azt szeretjük, ha magyar tábláról van szó, csak ná-
lunk Rákosi alatt ezeket a táblákat leverték. Ha körül-
nézünk a nemzetközi aukciós oldalakon, tízezer eurós 
nagyságrendben is bőven találni táblákat. 

Milyen magyar táblák a legkeresettebbek?

Bármi lehet, és nagyon fontos az állapotuk, de például az 
Unicum híres reklámtábláit, amin egy vízben evickélő, 
ázott fejű férfi látható, mindenki ismeri. 

Hová készültek eredetileg ezek a táblák?

Az üzletekbe. Kint volt mondjuk egy bonyhádi csemege-
bolt falán, hogy a vevőknek eszükbe jusson Unicumot, 

Liptont vagy Meinl teát, esetleg Törley pezsgőt vásárolni. 
Ezek tehát egyszerű reklámhordozók voltak, azzal a kü-
lönbséggel mai leszármazottaikkal szemben, hogy nem 
papírból vagy műanyagból készültek, hanem zománco-
zott vaslemezekből. Akadt közöttük, amit a bolt belső 
terébe tettek ki, mások az ajtófélfán lógtak – elképesz-
tően sokszínű a táblák világa, hatalmas kultúrája volt a 
háború előtt. Vannak cégek, akik rengeteget fordítottak 
ilyen termékekre, mint például a Schmoll – ezek a táblák 
értelemszerűen ma is olcsóbbak. Mivel masszív anya-
gokról van szó, ráadásul reklámtáblákról, azt hihetnénk, 
hogy rengeteget találni, de ez tévedés. Az ötvenes évek-
ben többségüket leszedték, hiszen osztályidegen, impe-
rialista árukat hirdettek, amiket már rég nem lehetett 
kapni. Többségük a szemétbe került, megsemmisült, de 
akadt néhány, ami valamilyen okból véletlenül túlélte. 
Van olyan táblánk, ami egy kályha előtt feküdt hosszú 
évekig, hogy védje a padlót a hamutól. Találtunk olyan 
szekrényt is, amelyikbe egy ügyes kezű barkácsmester 
ilyen táblákból szerkesztett polcokat. 

Vannak visszatérő tárgyaik?

Persze. Találkoztam olyan ékszergyűjteménnyel, amit 
húsz-huszonöt éve adtam el, és egyszer csak behozták 
a darabjait. Ilyenkor az embernek kicsit elpárásodik a 
szeme. De ez nem csoda, hiszen nagy cég lettünk, Buda 
legnagyobb régiségboltja, működő online felülettel. 
Visszatérve a tárgyakra, nálunk külön csoportot 
alkotnak a porcelánok – étkészletek, kávés, teás készletek 
–, Herendi, Zsolnay és társaik. Nagy terület az ezüst, 
és óriási terület a festmények világa. Én az Óbudához 
köthető művészekre vagyok kihegyezve. 

Otthon is minden tele van régiséggel?

Nem jellemző. Van ott is egy-két antik tárgy, de alap-
vetően azért van a bolt, hogy itt legyenek. Az üzletben 
élem ki ez irányú szenvedélyeimet. A lányom szobájá-
ban például valóban IKEA bútor van. Tudja, a cipész 
meg a cipője. 

Vig György
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Orosz Diána: Az óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia ötvöskincsei

múzeum

A katolikus egyház – és azon belül egy-egy egyház-
kerület és plébánia – gyülekezetének hitét, erejét, ösz-
szetartását is jelképezi a templomok szépsége, gazdag 
díszítése, ízléses és drága berendezése, felszerelése. Az 
óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia esetében is ezt a 
célt szolgálja többek közt az impozáns templom, a míves 
belső kialakítás, valamint a plébániát gazdagító számos 
ötvösművészeti remek. Az itt őrzött tárgyak szakrális és 
művészeti értelemben is jól reprezentálják a magyar öt-
vösművészet történelmi hagyományait.

Az óbudai Szent Péter és Pál római katolikus Főplé-
bánia 1698-ban alakult meg, amelyhez 1756-ban emel-
tek egy egyemeletes, barokk stílusú épületet Schadt Já-
nos Mihály budai építőmester tervei szerint. A templom 
1749-re épült fel Pauer János György tervezésében. Va-
lószínűleg már a korai időkben is a plébánia földszint-
jének reprezentatívabb helyiségeiben, illetve a templom 
karzatának üvegezett vitrinjeiben díszelegtek a katoli-
kus szertartások során használatos szertárgyak, liturgi-
kus ötvöstárgyak, amelyek a plébánia kincseit, kincses-
tárát alkották. A templom ötvöstárgyainak nagy részét 
– azok felszentelése után – a mise szertartásában a hí-
vek előtt használták, kisebb részüket használaton kívül 
egyrészről reprezentációs, másrészről dekórum céllal 
tartották és állították ki a plébánia fogadócsarnokában.

A középkori kézművesipar ötvöscéhei nemcsak Bu-
dán, hanem az ország több városában is jeleskedtek, leg-
inkább a királyi és főúri központokban. A főurak mellett 
az egyház is nagy megrendelőnek számított. Ezt jelzi, 

hogy a kereszténység bástyáinak számító kolostorok, 
kolostorhálózatok alapító okleveleiben is gyakran sze-
repeltek az ún. „aurifarberek”, vagyis ötvös- és arany-
mesterek. A legtöbb kolostornak és székesegyháznak 
jelentős kincstára volt. Amikor I. István király törvény-
ben rendelte el a templomok építését, előírta azok java-

dalmakkal, kincsekkel történő felszerelését is. Bár az 
újkori katolikusság időben igen messze van a XII–XIII. 
századi kereszténységtől, e tárgyak alaptípusai, első 
forma és stílus etalonjai a romantika és gótika európai 
művészetének egyetemességében születtek meg. Mivel a 
keresztény egyház szertartásrendje korán kialakult, a li-
turgikus tárgytípusok funkciójukat tekintve napjainkig 
is csak minimális mértékben változtak. 

A középkorban megalkotott liturgikus tárgycsopor-
tok a következők: monstrancia (Úr- vagy szent-
ségmutató), cibórium (ostyatartó edény), 
kehely (utazókehely, misekehely, áldozó-
kehely stb.), gyertyatartó, kereszt (talpas és 
körmeneti), füstölő, ereklyetartó, pacificale 
(ereklyét tartó kereszt), apáca- vagy kolostor-
munka és a votív (fogadalmi) tárgy.

Kölcsönhatások

Az olyan tárgytípusok, mint kehely és a gyertya-
tartó, egyaránt megjelent a világi és az egyházi, a litur-
gikus környezetben is. Esetükben a forma és a díszítés 
minősége és mennyisége segítheti a tárgyak funkciójá-
nak és környezetének meghatározását. A világi és az 
egyházi tárgyakon is megfigyelhető a dekórum 
(díszítés) és a reprezentáció (szemléltetés). 
Egyházi területen a katolikus egyház és 
a kereszténység erejének demonstrá-
lásaként, világi környezetben pedig 
a király, az udvar, a nemesség hatal-
mának szimbolikus bemutatásaként. 
Utóbbira a XV. században egy jelleg-
zetes szokás, az uralkodók és vagyonos 
főurak vetélkedésének példája, az ún. „pohár-
székállítás” terjedt el, s tartotta magát egészen a XIX. század 
elejéig. Mátyás király krónikása, Bonfini is beszámolt egy 
olmützi pohárszékről, amely valójában egy üveglapokkal 
fedett lépcsőzetes, zárható faragott fa szekreter, vitrin volt 
vörös, drága textilbéléssel. Ebben állították ki a gazdagon dí-
szített ötvöstárgyakat, a drágakövekkel kirakott serlegeket, 
kupákat, a vert aranyozott tálakat és különleges leleteket. 
E pohárszékállításnak köszönhetően számos új – csupán a 
dekórumot és főúri származástörténetet (genealógiát) iga-
zoló – képekkel, ábrákkal is ellátott tárgytípus jelent meg. 

Ezek a barokkban újabb lendületet kaptak a vanitas (az élet 
és a világ hiábavalóságát hangsúlyozó művészeti ábrázo-
lások) csendéletek és reneszánsz kori allegóriák szimbólu-
mokban gondolkodó művészetének eredményeként. Arra, 
hogy e folyamat milyen erőre kapott a XVII–XIII. században, 
példaként megemlíthetjük az Esterházy-kincstár Magyar 
Iparművészeti Múzeumban őrzött és restaurált darabjait: 
a halhólyagos fedeles kupákat és serlegeket, a nagyméretű 
ovális, aranyozott, csatajelenetes tálakat, valamint a közép-

kori műgyűjtés különleges tárgyait felhaszná-
ló, a kunst- und wunderkammerek világát 
tovább örökítő nautilus házas vagy kó-
kuszdiótestű talpas magas serlegeket.

A templomi kincsek egy részét az uralko-
dó, illetve gazdag főúri családok rendelték meg 
a számukra kedves és becsült ötvös mesterek-

től, majd a templomnak ajándékozták azokat. 
Ilyen esetekben jól látható, hogy a tárgytípusok 

díszítését nemcsak a kor és a több irányból érkező 
stílusjegyek, hanem a személyes ízlés is befolyásolta. 
Óbudán az újkorban több olyan ötvöstárgyról ma-
radtak feljegyzések, amelyeket arisztokrata családok 

készíttettek és ajándékoztak templomoknak. Ezeken a 
tárgyakon összetett és bonyolult forma- és stílusszinté-
zis mutatható ki.

A jezsuiták hatása az iparművészetre

Az óbudai Szent Péter és Pál Fő-
plébánia és templom, valamint a 
kincstár középkori ötvös relikvi-
áinak díszítéseinél a barokk hatás 

a legerősebb. A XVIII. században a 
jezsuita rend szellemi irányítása alatt 

működő katolikus egyházban a hívek töme-
gei megszerzésének igénye a művészetben is éreztette 
hatását. Az ellenreformációhoz kapcsolódó egyházi és 
politikai törekvés olyan művészeti programot hívott 
életre, amely a vallási intézmények falain túl is hatott, 
párhuzamosan haladt vele. Megjelent a világi környe-
zetben is, például a Napkirály, XIV. Lajos udvarában. A 
francia, az olasz és az osztrák barokk eredményeképpen 
letisztult formák és minták jelentek meg a kor iparmű-
vészetének világi rendeltetésű és egyházi liturgikus tár-
gyain is. Ide sorolhatók a lángoló formák és a kartusokba Fo
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foglalt örvények, amelyet a rokokó technikájával, a tűza-
ranyozással láttak el. Érdemes megemlíteni, hogy a re-
formáció terjedésével az egyházi és világi ötvöstárgyak 
között megszűntek a korábban fennálló, nagymértékű 
funkcionális különbségek.

Ötvös dinasztiák és remekbe készült „tömegcikkek”

Az első budai ötvös céh a török 
uralomtól való felszabadulás után, 
1689-ben alakult meg, hasonló Pesten 
1759-ben jött létre. Később a reformkori 
vagyonosodó polgárság növekvő keres-
letének kielégítése érdekében a céhek fo-
kozatosan áttértek a kézműves jellegű ter-
melésről a manufakturálisra. A céhen belüli 
mesterek száma is emelkedett, Pesten és Budán 
ötvös dinasztiák alakultak ki. Legnagyobb 
megrendelőjük a főnemesség és az egyre te-
hetősebb polgárság mellett a katolikus egyház 
volt, amely az újonnan épülő vagy felújítandó 
templomokba ötvöstárgyakat rendelt. Ezek kö-
zül több a mai napig használatban van.

A legtekintélyesebb pesti ötvösdi-
nasztiák egyike a Prandtner volt, 
míg Budán a Gretschl család ját-
szott vezető szerepet. Mind-
kettőtől fennmaradtak 
ötvös kincsek az óbu-
dai Szent Péter és Pál 
kincstárában is. Prandt-
nertől egy 1823-ban készült 
füstölő, Gretschl Vencel-
től egy 1815-ös asztali 
ezüst feszület.

A manufakturális gyártásra való áttérés során, illet-
ve az egyszerűbb formákat és olcsóbb termékeket kereső 
polgárság, valamint a szerényebb anyagi eszközökkel 
rendelkező plébániák igényének kielégítésére a XIX. 
században megjelentek az ún. „szerelvények”, vagyis a 
sorozatgyártással készült ötvös termékek. Barth Ferenc 
egyházművész is szólt a „semmitmondó, sima tömegcik-
kek” problémájáról. Minden tárgyrészt külön, nyomta-
tott, rézmetszetes ábrákkal illusztrált képes katalógu-

sokból lehetett összeállítani, a részek kidolgozottságától 
és díszítettségétől függött az ár. A plébániák már az 
1830-as évektől saját anyagi és ízlésbeli lehetőségeik bir-
tokában választhatták meg liturgikus tárgyaikat.

Az óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia gyűjtemé-
nyében is található ilyen szerelvény tárgy, egy sárkányos 
gyertyatartó, amelyet mívessége emel a rangos öntvé-
nyek sorába. Ez a figurális gyertyatartó a fehér templo-
mi gyertyák megtartására szolgál. Általában kettő vagy 

négy, ritkább esetben hat darabot helyeztek 
el az oltáron vagy az oltár mellett a mise 
alatt vagy egyéb időben. Az óbudai kato-
likus templom gyertyatartója párban állt, 

s valószínűleg a XIX. század első felében 
készülhetett, az eklektikus ötvöstárgyak 

historizáló stílusjegyeinek felhasználásával. 
A gyertyatartó középkori (román kori) sárkányos 
lábazatra támaszkodik, közepén a nódusz körbe 
foglalt rozettái, felső részén pedig a kosártago-
zat kelta és germán mintakincsből származó, 
szecesszióssá alakított levél- és virágmintával 

kiegészített elemei helyezkednek el.
 A katolikus ötvöstárgyakról összességében el-
mondható, hogy a vallás által meghatározott 

szempontok és előírások érvényesülnek a 
formaalkotás és díszítés esetében. Mére-

tét és megmunkálási módját tekintve 
a régi keresztény művészet ke-

reszttartóival mutat funkcio-
nális és formai rokonságot. 
Eredetét a XII. században 
kell keresnünk, Európá-

ban ekkor terjedt el ugyanis 
a körmeneti keresztek kereszt-
talpra állításának szokása.

Calix és monstrancia

A liturgikus ötvöstárgyak közül két típusnak jut 
kiemelt szerep a szent mise során. A kehely és a monst-
rancia is Krisztus megváltástörténetében játszik fontos 
szerepet, az átlényegülés miatt tehát ezen tárgyaknak 
kell a legdíszesebbeknek lenniük. Az óbudai plébánia 
legrégebbi relikviái között is fennmaradt egy-egy olyan 

kehely (calix) és monstrancia (Úr- vagy szentségmuta-
tó), amelyek gazdag barokk formai és stiláris jellem-
zőkkel bírnak.

A kehely az egyik alapvető szimbolikus tárgy a 
keresztény liturgiában, hiszen Jézus Krisztus Atyjától 
a Keserűség kelyhét fogadta el, hogy helyette az Élet 
kelyhét nyújthassa át az emberiségnek az újszövet-
ségi áldozatban. Az utolsó vacsorán a bor Krisztus 
vérévé alakult át, miként a katolikus szent 
mise alatt is a pap consecratio szavainak 
hatására. A plébánia gyűjteményében 
található kvalitásos ötvöstárgy, a 
trébelt, tűzaranyozott, ezüst mise-
kehely feltehetően 1766-ban, egy 
bécsi ötvös remekeként készül-
hetett, amelynek kuppáját 1890 
körül kiegészítették. Barokk 
láng nyelves díszítésű, három-
karéjos talpán rokokó kartus 
látható, nódusza volutás, archaizáló 
díszváza idomú, kosárján késő 
barokk-rokokó kartusokban sugaras 
napkorongsor vonul körbe.

Vele egykorú a hasonló stíluselemeket 
mutató, smaragdokkal díszített, főnixmada-
ras Úr- vagy szentségmutató, amelynek lába és nó-
dusz része igen nagy formai és stílushasonlóságot 
mutat az 1766-os rokokó kehely alsó részének kikép-
zésével.

A monstranciák története a XIII. századra nyú-
lik vissza, ekkor vezették be ugyanis az 
Oltáriszentség ünnepét, amelyre az egy-
házak a templomaik stilizált, tornyos 
makettjeiként finoman megmunkált 
díszes ötvösműveket készítettek, 
öntött szentek szobraival, angyalfigu-
rákkal, tömött inda- és levélornamentikával. E 
liturgikus edénydísz közepén kezdetben az ostyát, Jézus 
Krisztus megszentelt testét helyezték el kristály- vagy 
üveglap mögött. A monstranciák eredeti gótikus forma 
variánsai (torony vagy kápolna alak) a reneszánszban 
tömött növénydíszítményekkel egészültek ki. A barokk 
művészetben ezek a tárgyak is jelentős változásokon es-
tek át. Az aranyozott hátlap elé terebélyes sugárkoszorús 
napkorong került, melyet a barokk-rokokó építészetből 

átvett motívumokkal és elemekkel díszítettek. Megjelen-
tek a volutás oszloppárok, a rocaille-ok, valamint szentek 
figurái és biblikus, szimbolikus állatfigurák. A monstran-
ciák díszítései a középkorban kialakult keresztény iko-
nológiát és szimbólumrendszert követik. A drágakövek, 
igazgyöngyök, a nemes fém anyagok az istenség jelenlétét 

hivatottak jelképezni.

Fogadalmi felajánlások 

Fontos beszélnünk egy olyan tár-
gycsoportról is, amely a középko-
ri zarándoklatok hagyományát 
felelevenítve kötődik a XVIII. 

századi Óbudához. Ekkor vált 
elterjedtté az a hagyomány, hogy 
a különféle betegségek, bajok 

ellen a szentek segítségét kérték, 
vagy épp a csodás gyógyulás re-
ményében hosszabb zarándokútra 
vállalkozva, az út végén, a zarán-

dokhelyen felállított (kegy)szobor lá-
bánál elhelyezték votívjaikat, fogadalmi 

felajánlásaikat. A hívek a betegségtől való 
megmenekülés vagy éppen a gyógyulás reményé-

ben ezüstlemezekből készült apró ötvöstárgyakat 
adományoztak szentjeiknek. A gyakran finom, rész-
letesen kidolgozott ötvös remekek nagy része Má-

ria-kegykép volt, vagy az adományozó személyét 
donatio közben ábrázoló, figurális dombo-

rú ezüstlap. Leggyakrabban azonban a 
gyógyulást váró testrészeket – szem, 

fül, orr, szív, láb – formálták meg, s 
apró feliratokkal, jelzésekkel látták 
el őket, amint azt az óbudai Szent 

Péter és Pál templom 1820 körül készült 
apró votívjai is mutatják.

(A szerző az Óbudai Múzeum munkatársa)

1. kép: XIX. századi fogadalmi felajánlások – votívok
2. kép: misekehely, 1766
3. kép: sárkányos gyertyatartó a XIX. század elejéről
4. kép: szentségmutató a XVIII. századból
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Zeke Gyula: ABLAK, AJTÓ…

Városrészünk nem csupán jelzi a nevében, hogy régebbi 
a délre büszkén magasodó Budánál, de e név szinte kötele-
zi is a régiség tiszteletére. Óbuda szellemi feladata ugyan 
Aquincum kifehéredett köveire alapozódik, a ma még élő 
korosabb nemzedékek számára azonban a földszintes, kis-
vendéglős és -kocsmás, XIX. századi városban öltött épí-
tészetileg is beszédes testet. Ez az Óbuda lett a televénye a 
máig eleven legendáriumnak, és ettől az Óbudától búcsúzott 
Krúdy 1931-ben Az ódonságok városa… ismert mondatai-
val: „Csak a rómaiak városáról tudunk eddig, mert köveik, 
sírjaik, tárgyaik alig néhány méternyire vannak alattunk az 
időben. De mélyebben bizonyára más városok is vannak. És 
a mostani Óbudának sorsa egyezik a régen letűnt városok 
sorsával. Nézzük meg őt, mielőtt elbúcsúznánk tőle.”

Ma – fél évszázaddal a lakótelep-építkezések és az őket 
előkészítő bontások után – kijelenthetjük, hogy a XIX. száza-
di Óbudából szinte kevesebb maradt itt velünk, mint Aquin-
cum köveiből, még ha azokra már csupán a régészet és a 
képzelet építheti is vissza ama „legfénylőbb várost”. E szór-
ványos maradékok egyik helye a Bécsi út bevezető szakasza, 
amelyen régóta látni a kerületi vezetés méltányolható (ám 
igen kockázatos) törekvését: ne csupán Óbuda szűk közleke-
dési kapuja legyen, de eleven tere is a legendáriumnak. E célt 
szolgálta már a Kolosy tér felújítása, valamint a valahai Újla-
ki mozi újjáépítése, amely jellemző módon csak a ház bon-
tásáig jutott el, és a sebtében emelt ótvar beton épületen egy 
ideje az egykori házsor életnagyságú panorámaparavánja fe-
szül... A felújítandó épületekről valahogy másutt is az derült 
ki, hogy menthetetlenek, s hogy az újjáépítésük valójában 
csak bontás utáni újraépítést jelenthet. Az eredmény ismert: 

itt áll előttünk egy negyed, amelynek „felújított” része Grin-
zing módjára csillog, és a legkényesebb turistaigényeket is 
kielégíti, s amelyen ugyanakkor üres, vályogfalaktól szeldelt 
telkek és düledező romok emlékeztetnek a nagy bontások 
előtti Óbuda szegényes, nyirkos, földszintes világára.

Az egyetlen XIX. századi ház, amelyik – külső látásra 
legalábbis – még egészében a saját lábán áll, ez az itt látható 
asztalosműhely az 54-es szám alatt. Újravakolva és – festve, 
ha valaha, még a háború előtt volt. A nyílászárók felújítá-
sával foglalkozó üzlet csak látszatra elhagyott, tulajdonosa 
– amint az ajtón olvasható – di Sandro Mario mester, aki 
udinei származású, és már nem tud olaszul. Jó negyedszá-
zada vásárolta meg a műhelyt egy szobafestőtől, mondja. 
A házfél mindenesetre valódi monumentuma a múltnak. 
Megidézi azt a „korai” kapitalizmust, amelyben a személy-
telen óriáscégek helyett még mesterekhez fordulhattunk, 
ha szükségünk volt valamire, akik a maguk és a megélheté-
süket jelentő kis cégük nevével feleltek a munkájukért. En-
nek a világnak is mindörökre vége, nem csak a régi Óbudá-
nak. Asztalaink és székeink egy része még fából készül, ám 
ablakaink és ajtaink már régóta műanyagok. Ez az ABLAK 
és AJTÓ azonban a múlt nyílászárói, melyek eltakarása az 
ismert tábla intelme szerint életveszélyes.

A ház előtt az utca szekuláris védőszentjévé avatott 
Pancho (Puskás Öcsi) szoborrá merevedve dekázik három 
szintén bronzban álldogáló, áhítattal figyelő fiú előtt. Re-
mélhetjük csupán, hogy nem fordul meg, és nem lövi ki 
iszonyatos erővel kapásból a kettős ablak felső sarkát. Sok 
okunk e reménykedésre nincsen, apám szerint ő ugyanis 
ezeket az ajtó-ablak helyzeteket sosem hagyta ki.

séta

Fo
tó

: O
lá

h 
Ge

rg
el

y 
Má

té



42 43

AZ INTUÍCIÓ MESTERSÉGEM ALAPJA

A Várakozók lettek az Esernyősök

A Varga Imre Gyűjtemény a Fő tér melletti Laktanya utcában, az Esernyős szobrok közelében található. A 93 éves 
mester műveit bemutató múzeumban szobrok mellett kisplasztikákat és festményeket is láthatunk. A kiállításon 
szombat délelőttönként személyesen is találkozhatnak a látogatók a világhírű művésszel.

képző A köztudatban az él, hogy Varga Imre szobrászművész.

Az is.

Ennek ellenére vagy ezzel együtt festmények is látha-
tók a múzeumban.

Ez kíván némi toldást, tudniillik a festmények a túlsó te-
remben valóban festői indíttatásúak. Ebben a teremben 
pedig talál tizenötöt, ami olyan, mint az olvasónapló, mert 
valami eszembe jut valamiről, általában egy stílus, és ak-
kor valami egészen mást megfestek abban a stílusban. De, 
becsületszavamra legyen, elmentem az eredeti helyekre 
is. Például Kufstein váráig elmentem azért, hogy megnéz-
zem, hogy Kufstein várának az ablakából is olyan ragyogó 
sárga-e a repceföld. És hosszan kísérleteztem vele. Mint 
ahogy itt is van egy kép, melyet az ihletett, hogy a szom-
szédom vett egy szörnyű fényű lámpát, amit a teraszom-
ról hosszan és többször megfestettem. Nem lehetett azt a 
fényt kitalálni sem. Szörnyű. Idegen test.

Már az iskolában rajzolgatott?

Igen, volt is egy kedves kalandom Teleki Pállal, aki köz-
oktatási miniszterként bejött osztályt látogatni. A cisz-
terciekhez jártam akkor. Nagy formátumú dolgozatfüze-
teink voltak, amiket nem volt szabad hazavinni. Teleki 
bejött, leült a katedrára, mögötte Bitter Illés igazgató meg 
a többiek álltak, köztük Hadarits Vendel igazgatóhelyet-
tes. Én ránéztem Teleki arcára, amely olyan kusza volt, 
hogy egy lélektani tanulmányt lehetett volna írni róla. 
Ferdén ült a drótkertes szemüvege, kócos volt az a kevés 
haja, bandzsa volt vagy szétnézett, nem tudom, de vala-
mi szabálytalan volt az egész arca, nem volt szimmetria-
tengelye. Megfogtam a dolgozatfüzetet, megfordítottam, 
ahol nem volt nyomtatva semmi, ilyen zöldes színű, szí-
vó papír volt, bemártottam a tollamat a tintába, és meg-
rajzoltam Telekit. Volt humorérzéke. Megvárta, amíg be-
fejezem. Akkor kiment, majd utána visszajött Hadarits 
Vendel, az igazgatóhelyettes, meglehetősen fenyegetően 
odajött – toronymagas pasas volt –, és azt mondta, adja 
ide a füzetét. Mit csináltam volna, odaadtam. Na, gon-
doltam, most rúgnak ki a harmadik gimnáziumból, ez 
már sok lesz. Visszajött Hadarits: jöjjön ki, mondta. A fo-
lyosón ott állt az egész bizottság. Teleki fogta a kezében 

a dolgozatfüzetemet, és azt mondta, legyen szíves, szig-
nálja ezt a karikatúrát, mert a feleségem gyűjti. Mond-
tam, hogy miniszter úr, ez nem karikatúra, ez portré. 
Nos, én nem akartam hegyeskedni és szellemes lenni. 
Egyszerűen arról volt szó, hogy a karikatúrát, ha lefordí-
tom, akkor az gúnyrajz. Hogy jövök én ahhoz, hogy egy 
vendéget kigúnyoljak? Evidens, hogy tiltakozom ellene. 
Viszont azt nem akartam letagadni, hogy ez olyan, mint 
ő. Utána meghívtak Telekiék, két-három alkalommal vol-
tam náluk a József nádor téren, az első emeleti lakás volt 
az övéké, azt hiszem, az egész első emelet.

Mikor dőlt el, hogy nem festőművész, hanem szobrász-
művész lesz?

Jóval később. Annak volt egy előzménye. Pátzay Pállal 
megismerkedtem egy kiállításon, és eljártunk vele külön-
böző matinékra. Eltelt néhány esztendő, elvégeztem a re-
pülőtiszti akadémiát, felavattak hadnagynak, kikerültem 
a frontra. Hazajöttem, és míg addig állandóan kitünteté-
seket kaptam, akkorra én lettem a hon ellensége vagy va-
lami ilyesmi. Az összes megalázó tortúrát végigcsináltat-
ták velem. A végén megszöktem egy letartóztatás elől, és 
beálltam a Ganz Villamossági Gyárba dolgozni protekci-
óval, de nem kértem, véletlenek hozták. Egyszer sétáltam 
kint a Mártírok útján – akkor már úgy hívták –, összetalál-
koztam Pátzay Pállal. Mit csinálsz, kérdezi, mondom, itt 
dolgozom a Ganz Villamosságiban, azt mondja, meg vagy 
veszve. Mondom, nem vagyok, de mit lehet tenni? Na, jó, 
majd felhívlak – és ezzel eltűnt. Gondoltam, hogy lerá-
zott, úgy hangzott. Aztán két hét múlva tényleg csengett 
a telefon, péntek reggel. Azonnal gyere felvételizni a főis-
kolára! Melyikre? A képzőművészetire. Jó, berohantam, 
ahol mondták, hogy menjek a fenébe, már rég lezajlott a 
felvételi. Aztán kiderült, hogy nincs vége. Mondtam, hogy 
a Pátzay tanár úr küldött. Adtak két papírt lepecsételve, 
hogy ne cserélhessem ki, azzal bementem. Öt modell volt, 
én fogtam egy öregembert, az volt a legegyszerűbb, csinál-
tam róla két rajzot meg egy agyagvázlatot. Ma is ott van 
a belső teremben a kép. Másnap, szombaton volt a zsűri. 
Bent, a belső udvar felé volt egy párkány, oda ültünk, mint 
a madarak. Nyitva volt félig az ablak, és be lehetett hall-
gatni. A következő történt leegyszerűsítve: Poór Bertalan 
– magyar „Bikasszó” – jött, meglátta az én rajzomat, azt 
mondta, hogy van benne forradalmi romantika. Na, mon-fo
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dom, hál’ Istennek! Ez a forradalmi romantika azt jelen-
tette, hogy nem vittem ceruzát, mert nem tudtam, hogy 
kell, és letört széndarabokkal rajzoltam meg az ujjammal. 
Aztán jött a Szőnyi István, és azt mondta, jöhet hozzám 
freskósnak. Pátzay ott ült a sarokban, rázta a lábát, ahogy 
most én, bottal járt, és azt mondta, hagyjátok, már rég fel 
van véve szobrásznak. Ez volt a pillanat.

Mikor merült fel a lehetőség, hogy Óbudán kapjon 
múzeumi épületet?

Az 1980-as évek elején. Semmi különös apropója nem 
volt. Felkeresett engem Farkasinszky Lajos kulturális 
elnökhelyettes, és elmondta, úgy döntött a politikai bi-
zottság, hogy kettőnknek lehetséges ilyen múzeumszerű 
gyűjtemény, Somogyi Józsefnek meg nekem. Elmondta 
azt is, hogy Somogyi először nagyon örült ennek a le-
hetőségnek, de később különböző okok miatt lemondott 
róla. Akkor kérdezték, hogy nekem kell-e.

Hogyan született a Várakozók című szoborcsoport?

Párizsban a magyar nagykövet megmutatta nekem a 
várost. Akkoriban izgalmas dolog volt, hogy néznek ki a 
prostituáltak. Elvitt engem a Szajna mellé, s megmutatta, 
hogy ez az az utca. Hideg volt. Nem vagyok különösebben 
képmutató – persze az is vagyok –, de láttam ott ezeket 
az egy szál necc harisnyába öltözött, meztelen lányokat 
a kapuk alatt. Havas eső esett, látszott rajtuk, hogy 
remegnek, kék volt a szájuk. Amikor aztán hazaértem, 
gondoltam, hogy csinálok egy ilyen hölgycsoportot: emlék 
Párizsból. Négy prostituált, az első francia, a második 
német, jobbra hátra egy angol, balra hátra egy magyar. 
Ez a négy nő tipizálta az ilyen sorsnak kiszolgáltatott 
embereket. Megcsináltam, Várakozók lett a címe. 
Párizsban a Louvre téren volt kiállítva harminc-negyven 
szobrommal együtt. A francia lapok megemlékeztek 
róla, hogy még éjfél után is látogatók tömege kereste 
fel. Amikor hazahoztam a szobraimat, elhelyeztük 

őket az óbudai Fő téren ideiglenes engedéllyel. Aztán 
kaptam egy dörgedelmes levelet a tanácselnöktől, hogy 
a népi demokráciában prostituáltaknak nem állítunk 
emlékművet. Meg kell mondanom, hogy nem vettem 
őket komolyan, sajnos, és ez hozott mindig veszélyes 
helyzetbe. De az emberben belül van egy kis kapu, 
s amikor már nagyon szorul minden kinn, bevonul 
oda, abba a kis kapuba, s ott az ember talál mindent, 
könyvtárat, gondolatokat, barátokat. Igazából mindig 
találtam valakit, aki szimpatizált bizonyos mértékig a 
művészetemmel. Még az ÁVH-s vallatótisztek között is 
volt olyan, amelyik többek között nem állított fal elé. A 
kihallgatás végén azt mondta: elmegyek, lepecsételtetem 
a kilépőjét, és elém fordította a feljelentő levelet. Négy 
kollégám írta alá abban a reményben, hogy akasszanak 
legalább. Nem klassz dolog.
 
Mi kell egy szobornál ahhoz, hogy az alakon túl a je-
lentésmezők is megjelenjenek?

Az kell, hogy ne az alak legyen a fontos. Először is a szobor 
önmagában véve nem egy alakmás. Van Benedetto Cro-
cénak – valamikor a negyvenes években még miniszter is 
volt Olaszországban – egy Esztétika című írása. Ennek az 
előszavában néven nevezi tulajdonképpen azt, ami az em-
beri lélekben történik. Nevet ad annak, amiről halandzsa 
folyt, folyik meg még fog is folyni sokáig. A gondolkodás 
szisztémájának egyik formája a fogalmi gondolkodás, 
amely automatikusan általánosít: sok apró eseményt, tüne-
tet vagy azonos tárgyat. Megnevezi: mondjuk, alma, és ez 
magában foglal a világon mindent, ami almaszerű. Ha meg 
akar közelíteni például egy almapürét, akkor az minimum 
három kötet. Hol termett, milyen volt ott a föld, mivel darál-
ták, mi maradt belőle, mit tettek még hozzá stb., különböző 
szakterületek tükrében. Egy almát egy csendéletben többen 
is megfestettek már. Nekem most speciel Vincent van Gogh 
úrnak az almacsendélete van a szemem előtt, ami a Rijks 
Múzeumban lóg az emeleten, és nyugodtan merem állítani, 
hogy mindazt tartalmazza, amit az a három kötet tartal-
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mazhatna. Ez a megközelítés az intuitív megközelítés. Az 
intuíció önmagában véve arra képes, hogy eónokat hidaljon 
át. Nem egy órát, nem egy almafajtát, egy eónt. Nos, ez a 
mesterségemnek az alapja. Hogy az intuitív megközelítés 
mit tesz például az én esetemben? Ahhoz, hogy valakit felis-
merjek, nagyon kevés kell. Például vár az ember az ismerős 
hölgyre, aki majd autóbusszal jön, kóvályog fel-alá, már ott 
van száz méterre a buszmegállótól, nézi, még mindig nem 
jön. A következő busznál látja, hopp, megjött. Mit lát belőle? 
Apró kis figurát a valóságban, az arcát sem, semmit, csak a 
lépésének egy fajtáját, egy mozdulatát, és száz méterről tud-
ja, hogy megjött. Ez az intuíció. A felismeréshez nem kell 
sok. Egy portréhoz semmi sem kell tulajdonképpen, há-
rom-négy jellegzetes vonás már azonosítja a modellt. 
Így lehet kivédeni például a politikai feladatokat. Ilyen az 
1919-es emlékmű. Ott van Károlyi Mihály feleségestől, gye-
rekestől az esernyővel, ha szemben állok, a bal oldalon. Elöl 
áll a négy ukrán tiszt, jobb oldalon van a teljes munkásosz-
tály, az ideológiája, a jelszavai. Nekem az volt a feladatom, 
hogy csináljak egy emlékművet, amelyik arról a korról 
szól, minthogyha egy újságfotó lenne, amit az esőben ráfúj 
a szél a pinceablakra, és ott van előtte bal oldalon a tönk-

retett, halálra ítélt polgárság, inkluzíve arisztokrácia, elöl a 
hadifoglyok, akiket halálra ítélt, majd jobb oldalon a teljes 
munkásosztály ideológiája. Megcsináltam. Akkor jöttek a 
zsenik, akik nem értették. Engem nem érint érzelmileg az 
egész, mert nem vagyok sajnos se munkás, származásom se 
nagyon megfelelő e kornak, az vagyok, aki vagyok. Én arról 
beszélek, amit láttam, és amit értettem, és ami bennem egy 
ilyen intuitív módszerrel valamit jelent.

Mit szól ahhoz, hogy ezt az emlékművet eltávolították 
eredeti helyéről?

Nézze, a szobrokat, emlékműveket csak azok mozdítják el, 
akik érintettek. Tudniillik, akiknek a lelkiismerete zajog, és 
ezt el kell csitítani, mert ő is ott volt, és térdrugózott és tap-
solt. No, hát őneki ezt el kell ítélnie. Nekem nem kell, mert 
én nem térdrugóztam, nem tapsoltam. Én nekem nincs mit 
ítélnem magamról. Úgyhogy énmiattam az is csak egy ré-
sze a történelemnek, amit nem lehet kitörölni. Mert a törté-
nelem olyan, hogy ami történt, az volt, kész. Visszaforgatni 
nem lehet. Így tehát számomra, ha valaki csendőrtiszt volt, 
az hiába lesz kommunista párttitkár, az akkor is csendőr-

tiszt. Is. Tetszik érteni. Úgyhogy minden megdermed az 
időben, elmúlik egy pillanat, és akkor az már csak úgy der-
medten áll, és nem is tud mit tenni magával, nincs módja 
rá – se hogy növekedjék, se hogy megszűnjön. Emlékszem, 
még a negyvenes években megérkezett egy instruktor Sió-
fokra – az egykori Fogas étteremben volt a pártok egyesülé-
sének pillanata –, s akkor elmondta, hogy elvtársak, itt még 
mindig a reakció a hangadó. Mert a hangadó Wohlmuth 
Imre plébános, Kotsi, a gyógyszerész, meg Varga Imre, a 
zuhanóbombázó földbirtokos. Ez így hangzott el. Ez egy 
megszállt ország volt. Ebben a megszállt országban mindig 
megtörtént olyasmi, ami nem történt volna meg egy polgári 
miliőben. Nem lett volna itt térdrugózás és tapsvihar Ráko-
si elvtársnak, higgye el. Hothynak lett volna. Egy darabig. 
Aztán annak se. Egyike a korai emlékeimnek, hogy Szom-
bathelyen volt egy magas rangú leventeoktató, ő vezényelte 
a szombathelyi középiskolák leventéit. S a következő szöve-
get mondta: Nemzettársaim! (Máris helyen vagyunk.) – Ez 
a puska – mutatott egy fapuskát – nem igazi puska, ez az 
igazi puskának csak a szimbóleuma. Kitört a közröhej, mert 
hát, azért tudjuk, ez a szó neki szokatlan volt. Ez nagyon 
gyakran jut eszembe azóta is.

93 éves, minden szombaton itt van a múzeumban, úgy 
tűnik, jó egészségnek örvend.

Azt azért nem mondanám. Elestem, éppen tegnapelőtt. 
Térdre estem az ajtó előtt, és ott maradtam egy pár órát. 
Szóval elég vacak a dolog. Aztán rájöttem a következő-
re: feküdtem a fürdőkád mellett a földön – ez egy hét-
tel korábban történt –, kiestem a kádból. Nem tudtam 
felkelni természetesen. Nagy kínokkal megtaláltam ezt 
a botomat, s azzal elkezdtem verni a szekrény oldalát. 
Szörnyű zaj, Gyuri, a segítőm meghallotta kint az utcán. 
Ott beszélgetett valakivel. Ketten felemeltek. Kérdésére 
válaszoltam. Szóval úgy értem, hogy itt van a pillanat, 
az utolsó. Már régen gondolkodom, hogy mit mondjak 
én utoljára. Goethe lelőtte, hogy „Mehr Licht!”. Már 
mindenki elment körülöttem. Babitsnak van egy verse, 
az Ősz és tavasz között: „Idegesen nyitunk száz fiókot. 
/ Bucsuizzel izgatnak a csókok. / Öreg öröm, nem tud 
vigasztalni: / óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!”
 Szóval ez a helyzet. Ezt is el kell fogadni.
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kozott. Szomorú szívvel, de mégis közös megegyezéssel 
váltak meg tőle azon hivatalok, amelyek még évekig szá-
mítottak tapasztalatára, egy-egy tanácsára.

De akkor már Béla másfelé építette sorsát. Elvégezte a 
mozigépészi, filmszínház-vezetői iskolákat, s hamarosan – 
persze, nem azonnal – az akkoriban igen fontos mozinak 
számító csillaghegyi Csillag filmszínház vezetői székében 
találta magát. Nem kis dolog volt ez: a beosztással szolgálati 
lakás járt (épp a mozigépház alatti térben), s az első házassá-
ga boldog évei is a mozihoz kötötték.

Amikor erre a bemutató írásra készültem, egyeztető 
beszélgetésre hívtam Bélát Belső-Óbuda egyik patinás bo-
rozójába. (Persze ő almalevet, kólát kért az én vörösborom 
mellé, mert évtizedek óta nem él alkohollal.) Alig pár perce 
beszélgettünk, máris két régi ismerős köszöntötte: „nagy 
csibész voltál te akkoriban, Béla” felkiáltással. De tényleg 
nagy csibész volt-e? Semmiképpen sem volt konszolidált 
polgár, vitathatatlan. De a legendák csak részben igazak. 
A mozigépház korántsem volt szerelmi fészek, s amikor a 
felesége rátört, akkor is éppen a fregoli-gépész (no, éppen 
egy nőnemű kolléga) betanításával foglalkozott, a helyi vi-
szonyok alapos ismertetésével, semmiféle huncutsággal. 
Aki meg más lányokra emlékeznék, annak az idő – ugye – 
meghamisította a józanságát.

Béla kitűnő filmszínház-vezető lett. Akkoriban a filmek 
(származási ország vagy esztétikai minőség szerint) kate-

góriákba voltak sorolva, az A kategória zömét a szovjet és 
egyéb „népi demokratikus” filmek jelentették. Ezek kiemelt 
forgalmazására igencsak nagy gondot kellett fordítani. Csil-
laghegyen ezt a követelményt messzemenőleg teljesítették. 
Hogyan? Több módszer is adódott erre, a legtörvényesebb 
az iskolákkal kötött megállapodások sora, amelyek kereté-
ben az életkornak megfelelő (többnyire kalandos, esemény-
dús) filmek bemutatására került sor, a gyermekeket nem-
igen érdekelte, hogy a Timur és csapata vagy a Makszimka 
című filmet ki készítette, és az sem, hogy A jégmezők lovag-
ja valóban egyedi remeklés, ők az élményért mentek Csil-
laghegyre. S ha éppen nem volt ilyen film, néha valahogy 
összekeveredtek a tekercsek, a ma már elfeledett kötelező 
művek helyett – honnan, honnan nem – a Csillagok hábo-
rúja első részének vetítésére került sor, vagy más, hasonló 
film keveredett a gépházba. A napi jelentésekben meg nőtt 
az A kategóriás filmek látogatottsága…

Béla ezeket az éveket is tanulásra használta. Részt vett 
a zártkörű bemutató előadásokon, tanfolyamokon, szakmai 
vitafórumokon, és rájött, hogy mi a különbség a tisztes ipar 
és a művészeti alkotások között. Tudását a felnőtt közönség 
formálására akarta fordítani, de lassan lejárt a kis mozik 
ideje. Mint a hasonló helyeken, Csillaghegyen is megszün-
tették a filmszínházat, és Béla egyik napról a másikra az 
utcára került. Első házassága is tönkrement, szenvedélyei 
súlyos betegségekbe sodorták.

Gyimesi László: Tudósítás a Csillagvizsgálóból

séta

Az ember teszi a dolgát, nem statisztikákat készít. 
Hál’ isten vannak barátai, tisztelői, akik odafigyelnek a 
számokra is, meg persze a számok mögött rejlő izgalmas 
folyamatokra. Most éppen arra figyelmeztettek, kerek 
számhoz, a századikhoz közelednek az óbudai Csillagdél-
utánok… 

2007-ben Békásmegyeren kezdtük, 2009-től egy ideig 
párhuzamosan két intézményben „jelent meg” a sajátos 
élő folyóirat, eleinte alkalmi, majd rendszeres képzőmű-
vészeti, fotóművészeti melléklettel. 2010 márciusától Csil-
laghegyi Csillagdélutánok néven találkozunk minden 
hónapban a Mátyás király úton, de Békásmegyeren az 
Accordia Művészeti Társaság bemutatói is folytatják (más 
módon) a sorozatot. Az ő találkozóikat nem számoljuk a 
százhoz, már egy másik statisztikához tartoznának, bár a 
két sorozat közönsége között nem jelentéktelen az átfedés.

Végignézve a vendégek listáját, rengeteg neves, akár 
Kossuth- vagy József Attila-díjas alkotót találunk, Baranyi 
Ferenctől Zalán Tiborig, Czigány Györgytől vagy Csukás 
Istvántól Vámos Miklósig. Eleinte törekedtünk arra, hogy 
a meghívottak legyenek mind óbudaiak, aztán megelé-
gedtünk azzal, hogy legyen közük a városrészhez. Kide-
rült, hogy tulajdonképpen – így vagy úgy – a mai magyar 
irodalom szinte minden alkotója valódi vagy virtuális 
szálakkal kötődik ezerarcú városunkhoz.

Hajdú-Pataki Béla főszereplőként kétszer is vendége 
volt a sorozatnak, először Békásmegyeren, majd nemré-
giben Csillaghegyen, de érdeklődő olvasóként a legtöbb 
összejövetelt kitünteti aktív jelenlétével. Ha számolgattam 

volna, hányadik eseménynél tartunk, biztosan várakoz-
tattam volna őt néhány hónapig, hogy ő legyen a száza-
dik, de hál’ isten nem számolgattam.

Ki is ez az ismeretlen, mégis közismert ember? Har-
minc-negyven éve ismerem, sorsunk sokszor találkozott, 
s bár nem lettünk közeli barátok, mégis mindig tudtunk 
egymás pályájáról. Én akkor ismertem meg, amikor a 
többség szerint leszálló pályára került. Leszálló pálya? 
Inkább az önmagához vezető út sorsfordító állomása le-
hetett az a szokatlan pálfordulás.

Korábban szép értelmiségi pálya rajzolódott ki előtte. 
A tisztes (az ő szavaival élve) boldog szegénységben eltöl-
tött gyermekévek után erdészeti szakközépiskolai eszten-
dők következtek, majd a műegyetem vízmérnöki karán 
szerzett ismereteket (diplomáját persze olyan bélásan nem 
védte meg), de az ártéri erdők és az árterek árvízvédelmé-
nek legelismertebb szakértői közé verekedte magát. Erre 
a hivatalosság is emlékezik: a nagy tiszai árvíz huszadik 
évfordulóján („kissé” megkésve) állami kitüntetésben is 
részesítették.

Gyermekkorom óta tudtam, hogy egy költő lakozik 
bennem, anélkül, hogy egyetlen verssort leírtam volna – 
emlékezik vízügyi múltjára Hajdú-Pataki Béla. Hogy mik 
táplálták vonzódását a világ esztétikai elsajátításához, ne-
héz lenne rekonstruálni. Tény, ami tény, hogy a vízügy-
ben szerzett tapasztalatai és a tervezőkkel, kivitelezőkkel 
tartott igencsak termékeny kapcsolatai némely szenvedé-
lyek elhatalmasodásához vezettek, a ma szokásos polkor-
rekt kifejezéssel élve: kemény alkoholproblémákkal talál-

suttogó költőként tért vissza a vagabund mozis
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Második házassága, felesége, kislánya jól viselte a 
bajokat, bár néha szünetelt a mosoly a felek között, ké-
sőbb ez a kapcsolat vált egyik éltetőjévé. Belekóstolt a 
hajléktalanság, a munkanélküliség keserű kenyerébe, de 
sohasem hagyta el magát, sőt – a nagy bajok ellenére – 
nemcsak talpra állt, hanem új, nem akármilyen távlato-
kat nyitott magának.

Amíg a nyugdíjkort el nem érte, dolgozott, a Magyar 
Tudományos Akadémián szerzett kisegítő állást magának, 
nem restellte a fizikai munkát, sőt, büszkén vállalta. Ahogy 
törékeny testét korábban a katonaság nemszeretem világá-
ban tette teherbíróbbá, most a betegségektől sújtott szerve-
zet túléléséhez segítette hozzá a jó levegőn végzett munka.

Ne beszéljünk mellé: a leküzdött szenvedélybetegségek 
után jött a gégerák, majd a tüdőrák, hosszas kezelésekkel, 
súlyos műtétekkel. Tíz emberből egy, ha legyőzi ezeket, a 
hajdani vagabund ezek közé tartozott.

Nemcsak az orvosok szakértelmében bízott, hanem a 
maga erejében is: a mai napig (alaposan túl van a hetvenen) 
ő a legidősebb igazolt atléta Budapesten, a Duna-part fu-
tó-társadalmában ikonikus figurának számít, a pesti-budai 
rakparton (tetszése szerinti híd beiktatásával) kilométereket 
fut minden nap, egészségesen él, talán nem is kell monda-
nom, hogy a hajdani láncdohányosból harcos antinikotinis-
ta lett, és sorolhatnám tovább.

És jött az irodalom. A benne bujkáló tehetség későn, de 
nem elkésve tört utat, az elmúlt évtizedben egyre inkább köl-
tőként ismerik őt – ma már nemcsak barátai, hanem az iro-
dalmi élet szereplői is. Korántsem szabályos költőként: a haj-
dani csibész, a bukott vízügyes, a vagabund mozis képtelen 
lenne valamiféle szabályos, formalista költészetre. Ahogy a 
békásmegyeri, csillaghegyi bemutatkozásai, szereplései is 

igazolják, műfajteremtő lírát művel, szabálytalant, de annál 
élvezhetőbbet. Munkáiból egyelőre egy kötetet állított össze, 
ez a Littera Nova kiadásában tavaly jelent meg A hegyi (mel-
lé)beszéd címmel, de már készülnek a második kiadására.

Suttogó költő – mondják róla. A gégeműtét maradványa-
ként bizony hangja nem szárnyal, de a suttogó jelző mást is 
takarhat. A csak nekünk szóló üzeneteket szeretteink gya-
korta suttogva közlik velünk, így tesz Béla is a közönségé-
vel. Kényszer és szabadon választott forma összesimul. Új 
versformát is talált a suttogó üzenetekhez, ezek a versek a 
bélások. A két, három, négy vagy öt soros költemények se-
gítségével életbevágó tartalmakat közvetít, gyakran humo-
ros, nyers, máskor rezignált szavakkal, de mindenképpen 
egy kiküzdött életigenlés meggyőző formáiban.

Az élethosszig tartó tanulás híveként természetesen 
tanul ma is: a Magyar Írószövetség íróiskolájának végzős 
hallgatója, a nála évtizedekkel fiatalabb hallgatótársak sze-
retett Béla bácsijaként egyszerre társ és példakép. Az élet és 
az irodalom újmódi kapcsolatában közéleti tevékenysége 
nem válik jelképessé: ahogy hosszú évek óta mindig, ma is 
segíti a rászorulókat, a hátrányos helyzetűeket, Nyugati téri 
„fogadóóráin” sokaknak nyújt manapság is hasznosítható 
tanácsokat s ha kell, segítő kezet.

Büszke arra, hogy azok a hajdani csillaghegyi cigány-
gyerekek s más szegények, akiknek lehetővé tette, hogy 
egy-egy filmre „beszökhessenek”, most nagyapaként, nagy-
mamaként messziről köszöntik őt. De az igazi örömöt az 
okozza neki, ha látja, hogy tanácsa, példája nyomán a meg-
alázottak, megnyomorítottak erőre kapnak, és kikászálód-
nak a maguk gödreiből. Ahogy mindeddig sikerült neki is.

Hajdani, félbemaradt vízügyes értelmiségi? Csibész mo-
zis? Életművész? Suttogó költő? Ez is, az is. Számomra egy-
szerűen: a győztes ember. Amikor – irigylésre méltó sikerrel 
– suttogó költőként visszatért Óbudára, az őt ünneplő régi és 
új tisztelőknek egy bélással mondott köszönetet:

béla legyél nagy
légy még annál is nagyobb
légy akkora amekkora vagy
és kezdd el fokozatosan szétosztani magad
(És szólt hozzám az Úr)

Mi sem mondhatunk neki mást. Legyen minél na-
gyobb, hogy mind többen részesülhessenek, részesed-
hessünk belőle, ha már osztani kezdi magát! 

Az óbudai juhász

Pásztorember úgy alszik, mint az édesanya, akinek csecsemője van

Újépítésű lakóparkoktól körülölelve tündérbirodalmat rejt Óbuda, a Mocsárost. Hivatalos nevén a Mocsárosdűlő 
még őriz a régen eltűnt lápvidék flórájából apró szigetnyi foltokat, de más csodákkal is találkozhat az erre barango-
ló. Huszka Imre is erre legelteti minden áldott nap hetven birkáját. Egyike az utolsó pásztoroknak.
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– Apám is pásztor volt, beleszülettem a pásztorélet-
be, mégis kicsin múlott, hogy én nem maradtam nyáj 
nélkül – kezdi történetét Huszka Imre. – A hatvanas 
években, amikor a Bács-Kiskun megyei falunkban gye-
rekeskedtem, egyszerűen nem lehetett eladni se birkát, 
se bárányt. Ingyen se kellett senkinek, még a legsze-
gényebbeknek sem. Édesapám egy vásárról hazajövet 
megelégelte ezt az áldatlan állapotot, megállt a senki 
földjén, és ostorral kezdte lehajtani a juhait a lovas ko-
csiról. Én meg eléjük álltam, apám ekkor éktelen harag-
ra gerjedt: menj onnan, mert téged 
is megcsaplak az ostorral! Amúgy 
sohasem beszélt így a gyerekeivel. 
Én meg mondtam neki: édesapám, 
adja nekem a jószágokat, majd én 
gondjukat viselem. Végül ráállt, az-
zal, hogy még az udvaron se akar 
látni egyetlen állatot sem. Innentől 
kezdve, amikor hazamentem az 
iskolából, kiszolgáltam magam az 
ebédből, amit édesanyám a spar-
helten hagyott, aztán hónom alá 
csaptam a tankönyveket, és uzsgyi, 
ki a legelőre. A lecke is, úgy ahogy, 
elkészült, én meg belejöttem a 
pásztorkodásba.
Huszka Imre mégis megpróbált 
városi ember lenni, de aztán csak 
visszakerült a legelőre, pásztor-én-
je nem hagyta nyugodni. – Nem 
is tanultam tovább, még szakmát se szereztem. Hanem 
aztán a hetvenes években lehetőség nyílt az akkori NDK-
ban tanulni és dolgozni, egy barátom rábeszélt, együtt 
próbáljunk szerencsét. A juhokat apámra hagytam, 
aki akkorra már megbékélt a nyájammal, nekem pedig 
fontos volt a tudat, hogy állatok várnak odahaza. Fel-
nőtt fejjel tanultam ki a hegesztő szakmát, még német 
nyelvvizsgát is tettem. Mindez azért volt fontos nekem, 
mert még mindig ott csengett a fülemben, amit otthon 
az iskolaigazgató mondott, hogy belőlem sohasem lesz 
semmi. Hát meg akartam mutatni neki és az egész fa-
lunak, hogy igenis, belőlem lesz valaki. Így kerültem a 
hajógyárba hegesztőnek, és lett belőlem óbudai. De nem 
bírtam nyáj nélkül, s amint alkalmam nyílt, vettem ju-
hokat, és kibéreltem ezt a tanyát. Ahogy vége volt a mű-

szaknak, rohantam az állatokhoz, és ott volt már a két 
kicsi gyerekem is. Hogy hogyan sikerült mindezt össze-
egyeztetnem? Pásztorember úgy osztja be az idejét, hogy 
mindenre jusson.
Huszka Imre esete nem volt egyedi a Kádár-korszak-
ban, akkoriban sok iparban dolgozó családfő tért vissza 
fizetés-kiegészítésért mezőgazdasági munkákhoz – ki 
növényt termesztett, ki állatot tenyésztett. – Egy éve 
nyugdíjas vagyok, azóta a birkákkal lehetek egész nap. 
Gyerekeim is szokták kérdezni, hogy bírom. Bírom, mert 

azt csinálom, amit szeretek. Ma is 
négykor keltem, s háromnegyed 
hatkor már kinn legeltek a jószá-
gok, addigra a tanyán már minden 
el volt rendezve. Pedig hetven fel-
nőtt birkám van. Régi pásztormon-
dás szerint az igazi juhász még az 
édesanyjának sem árulja el, hány 
állata van. Ma már nem így megy, 
a hatóságnak pontos számot mon-
dunk, muszáj, nagy a szigor. Rá-
adásul most minden anyajuhnak 
van báránya. Ellésnél két óránként 
rájuk nézek, és ha több vajúdik egy 
időben éjszaka, ülve bóbiskolok, 
le sem vetkőzök. A pásztorember 
egyébként is úgy alszik, mint az 
édesanya, akinek csecsemője van, 
még álmunkban is ott motoszkál 
bennünk, vajon minden rendben 

van-e odakinn, s a legapróbb neszre ugrunk a gumicsiz-
mába, és már ott is vagyunk az állatoknál.
A juhok nem csak a terelőkutyának és a pásztorbotnak 
engedelmeskednek, Huszka Imrének csak elég odaszól-
ni: megáll!, és meg se moccan a nyáj. – Hogy a juhász 
csak heverészik egész nap, legfeljebb az irodalmi mű-
vekben van így. Nálam az anyaállatok minden két évben 
hármat ellenek, és már a vemhesség idején nagy odafi-
gyelést igényelnek. Aztán minden báránynak segítek vi-
lágra jönni, különösen az első szülő anyák mellett kell ott 
lenni. Már a hangjukból tudom, ha valami baj van, pél-
dául elakadt a kisjószág. Ezért is szoktam mondani, egy 
pásztorember nem lehet beteg. Életemben egyszer feküd-
tem kórházban, gyerekeim látták el addig az állatokat, 
ügyesek voltak, és folyamatos forró dróton voltunk tele- fo
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fordul, hogy két napig se megyek haza. Lehet, hogy ez a jó 
házasságunk titka, nem marakodunk, nem veszekedünk. 
Gyerekkoromban, otthon is ezt láttam, soha nem hangzott 
el egy hangos szó sem a szüleim között, a pásztorcsalád 
örül, ha együtt lehet arra a rövid időre, amit a legeltetés 
enged. Sokakat ez is elriaszt a legelőről. Komámnak, aki 
nagygazda, mondtam egyszer, birtokán akár ezer birka is 
jóllakhatna, mire ő: nem ettem én bolondgombát, hogy se 
éjjelem, se nappalom ne legyen, és a nyájjal ázzak, fázzak 
kinn egész évben, mint te. Igaza is van, meg nincs is.
A juhász attól juhász, hogy télen is a nyája mellett van, 
éppúgy, mint a rekkenő hőségben. Huszka Imre sem en-
ged meg magának egyetlen nap vakációt sem. – Gyereke-
ink rendre kérdezik, miért nem megyünk el az anyjuk-
kal egy wellness-hétvégére, legalább télen. Majd ha esik 
az eső, és megázom, a szél meg utána megszárít, nekem 
az a wellness, szoktam mondani. Nem vágyom el innen, 
nomád ember vagyok. Amúgy meg az igazi pásztor télen 
éppúgy legeltet, akkor is meg kell mozgatni a nyájat, mert 

a birkát megeszi az akol, így tanítottak engem az öregek. 
Persze, ügyesnek kell lenni, én már ősszel kinézem, hol 
fognak a juhok novembertől februárig legelni, addig még 
lejárni sem engedem nekik a területet. Hála Istennek mos-
tanra már a hatóságok szintén belátták, milyen hasznos 
is a legeltetés. Látja, nincs egy szál parlagfű sem, a birka 
megeszi, de úgy ám, hogy nem is nő újra. Örülök neki, 
pedig én nem vagyok allergiás, most sem, amikor minden 
virágzik. Annyit voltam életemben a szabadban, hogy 
minden nyavalya ellen védett vagyok.
Beszélgetés közben sétálunk a nyáj mellett, Fickó kutya 
tereli a juhokat, Huszka Imrének oda sem kell néznie. 
Egyszer csak előkerül még egy kutya, és a birkák után ira-
modik. – Dani, a pumim. Olyan ravasz, hiába javítgatom 
a tanya körül a kerítést, mindig egy lépéssel előttem jár, 
és megtalálja, hol bújhat ki. Ő tanította be Fickót terelőku-
tyának, most már otthon pihenhetne, de utál a kerítésen 
belül, nem bír meglenni a nyáj nélkül. Olyan, mint én.

SZEKERES P. MÓNIKA

fonon, mindent megbeszéltünk, mi hogy legyen. Mégis 
hazajöttem három nap után. A lányomban és a fiamban 
is megbízom, de mégsem olyan volt, mintha én csinál-
nám. Minden birkám születésére emlékszem, mindent 
tudok róluk. Csak így érde-
mes csinálni.
Huszka Imre minden egyes 
báránya szépen cseperedik, 
pedig a szakirodalom azt 
írja, abban a nyájban, ahol 
kétévente három ellés is van, 
tízszázaléknyi veszteséggel 
kell számolni. – Egyszer hívtak egy téeszbe juhásznak. 
Nem mentem, de tanácsot adtam, mert kérdezték, náluk 
miért nem gazdaságos a birkatenyésztés. Mondtam ne-
kik: meg ne sértődjetek, de nem vagytok ti juhásznak va-
lók. Ha télen nem legeltettek, hanem takarmánnyal eteti-
tek az állatot, mindig meg fogja enni a hasznot. Amúgy a 
mai fiatalok is feladják, ha egyetlen évben nem hoz pénzt 

a nyáj. Én mindig azt mondom, az okostelefon tette őket 
butává, csak nyolc órát akarnak dolgozni, utána azt is el 
akarják felejteni, hol a munkahelyük. Nem bírják a kö-
töttséget, és azt hiszik, a villanypásztor mindent megold 

az ember helyett. Hát így 
nem lehet pásztorkodni, el 
kell fogadni, hogy itt nincs 
vasárnap, de még karácsony 
és húsvét se nagyon. Nem 
csoda, hogy az öreg juhá-
szok nemhogy utódot, de 
még segítőt se találnak.

Egy juhásznak nem kell karóra, de még a Nap állása sem, 
hogy tudja, mennyi az idő, borús időben is megmondja 
öt-tíz perc eltéréssel, hány óra van. – Na, mindjárt dél. In-
dulok is haza ebédelni, a feleségem a városban, Békásme-
gyeren lakik, szeret kijönni a tanyára, rendet rakni a ház-
ban, de el sem tudná képzelni, hogy itt éljen. Én viszont 
délután jövök vissza a nyájhoz, és ha sok a tennivaló, elő-

„Majd ha esik az eső, és megázom, 
a szél meg utána megszárít, 

nekem az a wellness, szoktam mondani. 
Nem vágyom el innen, 
nomád ember vagyok.”  
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Dr. Zumpf András: Védett zöld juhar a Kenyeres utcában

város

A „Budapesti védett fák” sztori régóta piszkálja a 
fantáziámat, a ’80-as években (tehát még a boldog ana-
lóg fotókorszakban) magánszorgalomból végig is fo-
tóztam ezeket, majd készítettem egy összefoglalót. Volt 
közöttük cédrus, mamutfenyő, de még méretes bodza-
bokor is. Akkor nem találtam III. kerületi fát vagy bok-
rot ezek között.

Arra számítottam, hogy természetvédelem fejlődé-
sével azóta legalább 3–4 védett fát (fás szárú növényt) 
kellene találni a kerületben. Némi csalódással tapasz-
taltam, hogy mindössze egy darab hivatalosan is vé-
delemben részesülő fa zöldell Óbudán. Először a neten 
kutakodtam, majd az Önkormányzat Városüzemelte-
tési főosztályától kaptam hivatalos eredményt. Erről 
a rendeletről van szó: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Képviselőtestületének 35/1996. (IX.30.) ren-
delete a Kisbuda Gyöngye Étterem udvarán álló zöld 
juharfa helyi védetté nyilvánításáról. Tehát lassan 20 
éve védett ez a fa!

Ha a San Marco utca sarkán állunk, és a Bécsi út felé 
tekintünk, a baloldalon már észrevehető a szűk udvar-
ban álló dús lombkorona. Aki először látja, kis csaló-
dással szemléli a méretét: ez volna az a hatalmas fa? 
Hiszen alig magasabb, mint egy családi ház! A másik 
szembetűnő furcsaság, hogy nem lehet méretes ágakat 
látni, mintha az egész csupa vékony gallyból állna. Ide-
je tehát közelebb menni.

Egy kis történelem

A fotózás terén (az esetek többségében) óvatos és 
udvarias is vagyok, nem szeretek semmilyen felesleges 
vitába (esetleg atrocitásba) bonyolódni, tisztelem a ma-
gántulajdont, nem is beszélve arról, hogy féltem a felsze-
relésemet, és kerülöm a paparazzo típusú akciókat. Jobb 
a békesség! Miután bementem a Kenyeres utca 34. alatt 
található, ma már Európa Bisztró Kifőzde néven működő 
helyre, engedélyt kértem a fa fotózására. Mint kiderült, 
ezt csak az ingatlan tulajdonosa adhatja meg.

Rövid telefonálás után ezt szóban meg is kaptam, de 
ha már vonalban voltunk, beszélgettünk a körülmények-
ről. Ekkor tudtam meg, hogy a fa védetté nyilvánításának 
egészen prózai oka volt mintegy 21 évvel ezelőtt. A szom-
szédos telken építkezésbe kezdtek, és zavarta az építtetőt 
a mélyen átnyúló méretes ág, ezért a telekhatár síkjában 
megcsonkolta a végét, sőt további fűrészelést is kilátásba 
helyezett. Ezt megakadályozandó indították el a védelmi 
procedúrát az Önkormányzatnál. Sikerrel! Arról sajnos a 
jelenlegi tulajdonos sem tudott, hogy ki és mikor ültethet-
te ezt a fát, így az életkort nem sikerült precízen tisztázni.

Döbbenetes látvány a kerthelyiségben

Az viszont biztos, hogy ez a fa valóban hatalmas. Mi 
több, néhány érdekes tulajdonsága és megjelenése miatt 
igazán egyedi, lenyűgöző! fo
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A törzs megjelenése sem a megszokott szabályos 
henger, elég sok kinövés, kidudorodás, burjánzás látha-
tó – remélhetőleg ezek nem rákos daganatok, golyvák.

A fa egészségesnek látszik, persze vannak kisebb 
száraz ágak, korhadt ággöcsök, a felső ágörv közepén 
mintha egy komolyabb lyuk tátongana. Amennyiben ez 
nem egy madárodú (mondjuk a feketerigók számára), 
célszerű lekezelni, mert statikailag ez lesz a fa gyenge 
pontja, egy nagyobb vihar komolyabb kárt tehetne ben-
ne. Véleményem szerint elengedhetetlen egy egészség-
ügyi (fadoktori) vizsgálat.

Még egy érdekesség: a fa nem termőképes, nem talál-
tam rajta sem virágot, sem érett vagy fejlődő magot.

Miféle fa a zöld juhar?

Igen ellentmondásos fafaj a zöld (kőrislevelű) juhar. 
Bizonyításul nézzünk néhány érdekes információt:

– Hazánkban nem őshonos, valahonnan Észak- Ame-
rikából jött Európába, így hozzánk is. Hogy mikor és ki 
hozta be az első példányokat, senki sem tudja.

– Nem állományalkotó fa, tehát igazi szálerdőt nem is 
lehet látni csak zöld juharból, ennek megfelelően legfel-
jebb második koronaszintben vagy árokparton található. 
Kizárólag elegyes lombos erdőben fordulhat elő.

– Nem is terjedt el, jelenléte az összes hazai fafajhoz 
viszonyítva alig néhány tizedszázalékra tehető.

– Extrém környezeti és termőhelyi körülmények kö-
zött is megtelepedhet, itt agresszíven terjed, ezért pionír-

nak, inváziós fajnak lehet titulálni. Leggyakrabban nyár- 
és fűzfajokkal társul. A sík vidéket és az elöntéseket 
kedveli, ennek ellenére a szárazságot is elviseli. Ártéri 
erdőtársulásokban, elsősorban a nedvesebb völgyekben, 
folyópartokon nő.

– Területidegensége, szívóssága és életképessége mi-
att özönfafajnak minősül. Ahol akaratunk ellenére elter-
jed, ott irtani szükséges, mert az őshonos fajokat kiszo-
ríthatja.

– Pozitív tulajdonsága, hogy bírja a viszonylag szá-
raz, mostoha, városi körülményeket, a szennyezett leve-
gőt, ezért bizonyos helyeken fasornak, esetleg sövénynek 
alkalmas lehet. Az erdészekkel szemben a kertészek fa-
vorizálják ezt a növényfajt, mert könnyen nevelhető be-
lőle dekoratív kis fa vagy cserje.

– Mivel komoly (6–8 méteres bükk rönkre gondolok) 
törzset nem növeszt, fája ipari felhasználásra nem alkal-
mas, tehát (ellentétben a többi juharral, lásd a korai, he-
gyi juhart vagy az ún. madárszemű jávort) sem furnér-
nak, sem bútorlécnek nem használható, kis fűtőértéke 
miatt kályhába, kandallóba nem való. Fája puha, faragás-
ra azonban használható.

(A szerző erdésztechnikus, természetfotós)

Helyszín: Budapest III. kerület, Kenyeres utca 34.
GPS koordináták: 47o 32’ 13,43” É, 19o 02’ 03,88” K
Fafaj: „valódi” zöld juhar, tehát nem flamingó al-
faj (annak ugyanis zöld és világossárga, majdnem 
fehér foltos a levele)
Életkora: 40–50 év lehet. A pontos megállapítás-
hoz meg kellene fúrni, kivenni a mintát, és meg-
számolni az évgyűrűket. Nem tudom, hogy ezt 
egy védett fa esetében meg lehet-e tenni.
Mellmagassági átmérője: 96,4 centi, ami lényege-
sen meghaladja az átlagos méretet
Magassága: kb. 10 méter

Az árnyékot a kerthelyiségben több nap- és persze 
esővédő ernyő, roletta, no és a juharfa biztosítja. A fotó-
zás szempontjából előnyösebb lett volna, ha a napvédők 
nem takarják el a fát, de visszatekerésre sajnos nem volt 
hajlandóság a bérlő részéről, így fel kellett tenni a hal-
szem objektívet. Nem volt rossz ötlet.

Igaz, hogy ez egy kicsit torzítja a valóságot, hiszen 
180 fokban lát, de legalább minden belefért egy képbe. 
Az első meglepetést a fa habitusa, megjelenése okozta. 
Nem szokványos, nem arányos az ágak elhelyezkedése. 
Mi, erdészek általában szimmetrikus, szabályos elrende-
zésű lombkoronához szoktunk, lásd akár a fenyőket, a 
tölgyeket vagy a bükköket. Ez a fa azonban felrúg min-
den eddigi biológiai szabályt és elképzelést!

Az első ágörv két egymással szemben nőtt, tőben 
30–40 centiméter átmérőjű, majdnem vízszintes, illet-
ve felfelé álló ágból áll. Ezek végeit megcsonkították 
– ez volt tehát a védelem elindításának alapja. A kö-
zépső részben szintén két, majdnem egy tőből fakadó 

ág található. Az egyik (maximum 20 centis tőátmérőjű) 
szinte teljesen vízszintes, ez is levágott végű, több füg-
gőlegesen nőtt oldalággal. A másik kicsit vastagabb, 45 
fokban felfelé álló. A felső ágörv háromujjú tenyér for-
májú, ezek 20–25 centiméter vastagok. Valamennyi ol-
dalág, hajtás teljesen szabálytalanul nőtt, a vízszintestől 
a függőlegesig. Ezek egy része nyílegyenes, de vannak 
„keszekusza” furcsaságok is. A fa megjelenése tehát 
egy kicsit kaotikus, nem megszokott, de mint minden 
ilyen dolog, ettől érdekes és szép.

A látványt alapvetően a hatalmas, üdezöld lombsá-
tor biztosítja. Mindenki szívesen pihenteti szemét ezen a 
friss tavaszi felületen. Persze ősszel sem lesz akármilyen 
élmény a sárga lombozat! Mindenütt, de valóban min-
denütt friss hajtásokat, alvó rügyekből kipattant levele-
ket találni. Igazi ritkaság, hogy a gyökfő környékén, a 
törzsön és az ágakon mindenhol vannak hajtások. Ezért 
nem lehet az utcáról látni szinte egyetlen ágat sem, mert 
ezek a levelek takarásában vannak.
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tarkított, sodrása lassú volt. Kurszánnak és nemzetségé-
nek óbudai jelenléte nem volt hosszú idejű, mivel Kur-
szánt kíséretével együtt 904-ben a bajorok tőrbe csalták 
és megölték. Ezek után Árpád lett a főfejedelem. Elfog-
lalta a megyeri révet is, s Kurszán nemzetségét a gyepük 
védelmére osztotta szét.

Árpád fejedelem haláláról így ír Anonymus: „Az Úr 
megtestesülésének 907. esztendejében Árpád vezér elköl-
tözött ebből a világból. Tisztességgel temették el őt egy 
kis folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik 
alá Attila király városába. Egyszersmind ott a magyarok 
megtérése után a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 
egyház épült, mely Fejérnek hívatik.” Fehér- vagy Fejé-
regyházát Szent István király alapította Árpád emlékére, 
és a középkor folyamán hosszú ideig a magyarság egyik 
legfőbb búcsújáró helye volt. Sajnos Árpád sírja – bár na-
gyon sokan keresték – a mai napig nem került napvilág-
ra. Fejéregyháza helyéről is sok elképzelés született az 
elmúlt évtizedek folyamán. A legvalószínűbb az a felte-
vés, hogy az 1869-ben, illetve 1884-ben a Bécsi út köze-
lében levő óbudai Viktória téglagyár területén előkerült 
romok lehettek Fejéregyháza és a mellé vagy fölé épült 
pálos kolostor és templom romjai. Ez utóbbit Mátyás ki-
rályunk alapította Fejéregyháza templomának és az oda 

zarándokló hívek lelkének gondozására. Sajnos a romok 
a téglagyár agyagkitermelése során teljesen megsemmi-
sültek, csak Rómer Flóris (aki akkoriban közreműködött 
a feltárásoknál) egykori feljegyzései és rajzai őriztek meg 
ezekből számunkra valamit.

Fejéregyháza helyére vonatkozóan több okleveles 
adat is rendelkezésünkre áll: például I. (Nagy) Lajos ki-
rály Óbudát kettéosztó 1355. évi oklevelében – amelyben 
kijelölik a királynéi és a káptalani város területét – olvas-
hatjuk, hogy a ferencesek templomának kapuja Fejéregy-
háza felé nézett. A ferences templom és kolostor romjait 
a mai Vöröskereszt utcában találjuk, a Szentendrei út-
tal párhuzamosan, a Flórián Üzletközpont közelében. 
A pálos kolostor helyéről pedig egy 1511-es keltezésű, 
birtoküggyel kapcsolatos oklevélben az áll, hogy a ko-
lostor Óbuda felett, Fejéregyház mellett helyezkedett el. 
A mostani Eurocenter üzletközpont előtti park területe 
azonosítható be a fent említett helyszínekkel. Joggal fel-
vethető itt egy emlékpark létesítésének gondolata, mely 
méltó emléket állítana Fejéregyházának és az óbudai pá-
los kolostornak.

Fővárosunk területéről – az ország más vidékeit te-
kintve – viszonylag kevés honfoglalás kori leletanyag 
került elő, ezek viszont teljes mértékben beleillenek az 

Benyóné dr. Mojzsis Dóra: Az őshazától Óbudáig 

múzeum

A magyar honfoglalás nem fejvesztett menekülés-
ként zajlott le; a besenyők támadása csak siettette a hosz-
szú évek során előkészített, tervszerűen, összehangol-
tan végrehajtott akciót. Nem nők és gyermekek nélküli 
hadsereg szállta meg új hazájaként a Kárpát-medencét – 
ahogyan ezt régen feltételezték –, hiszen a régészek által 
feltárt temetőkben a nők és férfiak aránya nagyjából azo-
nos, és a leletek a nők keleties (a férfiakéval megegyező 
gyökerű) viseletét bizonyítják.

A legfontosabb bizonyíték a fentiekre az, hogy 
amennyiben a honfoglaló férfiak az itt talált, esetleg 
szláv nyelvű nőkkel házasodtak volna, akkor mi ma fel-
tehetően valamilyen szláv nyelven beszélnénk, hiszen a 
gyermekek az anyák nyelvét tanulják meg. Ráadásul egy 
üldözött, megvert sereg maradékainak nyilaitól nem ret-
tegett volna néhány év múlva fél Európa.

Árpád népe a Vereckei-hágón, Erdély szorosain és a 
déli végeken nyomult be új hazájának területére, amely a 
frankok, a morvák és a bolgárok uralma alatt állt. Szláv 
törzseket is találtak itt, valamint az egykori Avar Kaga-
nátus népességének maradékait. Árpád magyarjainak 
népe is kevert volt, több fajta nemzetiség élt egymás mel-
lett vagy egymással keverten. A vezető réteg erősen tö-
rökös jellegű lehetett. Honfoglalóink Óbudára való bevo-
nulását így írja le Anonymus: „… Másnap pedig Árpád 
vezér, meg minden főembere… valamennyi vitézével 
együtt bevonult Attila király városába. Ott látták a ki-
rályi palotákat – egyeseket földig romban, másokat nem 
–, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet. Kimondha-

tatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy 
elfoglalják – s még hozzá háború nélkül – Atilla király 
városát... Árpád vezér meg övéi örömükben húsz napig 
maradtak Atilla király városában… Árpád vezérnek 
nagy-jó kedve támadt, s minden vitéznek különféle aján-
dékokat adott… Továbbá ugyanazon a helyen Kündü-
nek, Kurszán apjának földet adományozott Atilla király 
városától a százhalomig és Gyógyig, fiának meg egy 
várat népe őrizetére. Kurszán aztán ezt a várat a maga 
nevéről neveztette, s ez a név a mai napig sem merült 
feledésbe.”

A leírtakból kiderül, hogy Óbudán Kurszán alakítot-
ta ki szálláshelyét. A régi mohamedán források leírásait 
figyelembe véve tudjuk, hogy a honfoglalás előtti idők-
ben két fejedelme volt a magyaroknak: az egyik a ken-
de, a szakrális főfejedelem (amely méltóságnév a kündü 
név nyelvjárási változata), a másik a gyula, a tényleges 
hatalommal rendelkező fővezér. A későbbi források, ok-
levelek, határjárások (pl. 1332, 1373) leírásai szerint felté-
telezhető, hogy Kurszán vára a régi Óbuda belterületétől 
délre fekvő római katonai amfiteátrum területén lehe-
tett. Így tehát Kündü fia, Kurszán az ország természe-
tes központját választotta székhelyéül. Óbuda különös 
jelentőségét a honfoglalás korában elsősorban a kedvező 
dunai átkelési lehetőségek adták meg. Az állatokkal, fel-
szerelésekkel való átkelésre Óbuda környékén ebben az 
időben a Duna Káposztásmegyer és Római fürdő közötti 
szakasza, vagyis a régi megyeri rév környéke volt a leg-
alkalmasabb, mivel itt a Duna medre széles, zátonyokkal 
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pára. A koponya bal oldalánál összehajtott csikózabla is 
előkerült. A leletek a X. század első felére keltezhetőek. 
A területen feltehetően egy nagyobb kiterjedésű temető 
volt, amely sajnos az évszázadok során megsemmisült. 

1936-ban a Testvérhegyen, az Erdőalja úton tártak fel 
egy honfoglalás kori sírt, amelyből szinte verdefényes 
Berengár-érem (itáliai király, 885–915) és egy olyan ken-
gyelpár került elő, amelyből az egyik magyar, a másik 
pedig nyugati típusú volt. A leletek bizonyítják, hogy az 
eltemetett harcos részt vehetett az itáliai „kalandozó” 
hadjáratokban, amelyek minden esetben egy külföldi 
uralkodóval kötött szövetségben zajlottak le, és nem „öt-
letszerűen”! 1982-ben, a Benedek Elek utcai római kori te-
mető feltárása közben került elő egy honfoglalás kori sír, 
ahol a harcost fakoporsóban temették el. Lábánál feküdt 
hátaslovának koponyája és a kengyelek, mellette előke-
rültek aranyberakásos szablyájának töredékei és nyíl-
tartó tegeze nyílhegyekkel. A leletegyüttes kiemelkedő 
darabjai az egykori öv stilizált, növényi ornamentikával 
díszített, ezüstözött veretei. A Kaszás utcai római temető 
sírjai között is előkerült egy magányos honfoglaló sír: a 
koporsóban eltemetett férfi mellett szablya, tegez marad-
ványai, nyílhegyek és aranyozott ezüst, palmettás övve-
retek feküdtek. Az eltemetett harcos feltehetően a hon-
foglaló könnyűlovasságon belül elkülönült fegyvernem 
előkelő katonai vezetői közé tartozott.

Nagyobb sírszámú temetőt a III. kerületből csak kettőt 
ismerünk, de ezeket sajnos nem sikerült teljesen feltárni. 
1935-ben római épületek falába vágva, illetve az épülete-
ken belül tárták fel a Bécsi út nyugati oldalán, az Árpád 

dűlőben egy XI–XII. századi temető 12 sírját, amelyből 
gyűrűk és hajkarikák kerültek elő mellékletként. 1953-
ban és 1958-ban a csillaghegyi téglagyár területén vég-
zett leletmentések során egy XI. századi temető negyven 
sírja került elő, amelyek egy dombtetőn helyezkedtek el, 
és a leletek (nyakperecek, kígyófejes karperecek, S-végű 
és sima hajkarikák, gyűrűk és üveggyöngyök) az agyag-
bánya robbantása során kerültek felszínre. A leletanyag 
a honfoglalás kori, ún. köznépi temetők anyagával mutat 
rokonságot. A felsorolt sírok leletei a Budapesti Történeti 
Múzeum és az Aquincumi Múzeum kiállításain, illetve 
raktári gyűjteményi anyagában találhatóak.

Árpád és honfoglaló társai jellegzetes díszítő művé-
szettel készült (indás, palmettás) viseleti tárgyakat, fegy-
vereket, lószerszámokat hoztak magukkal. A leggazda-
gabb leletanyaggal ellátott sírok honfoglalóinak művészi 
hagyományai erős kaukázusi, iráni és közép-ázsiai gyö-
kerekre utalnak. A viseletekről azért nehéz hiteles képet 
alkotni, mert a sírokban a ruházatot alkotó szerves anya-
gok (bőrök, prémek, nemezek, szövetek) az évszázadok 
során elbomlottak. Szerencsére a ruhák fém díszei meg-
maradtak a sírokban, így ezekből, illetve a ránk maradt 
kevés számú leírásból, korabeli ábrázolásokból és – na-
gyon óvatosan! – néprajzi párhuzamokból következtet-
hetünk az egykori öltözetekre.

Az arab Ibn Ruszta leírása (930 körül) például a le-
ánykérés kapcsán a ruhaanyagokról is hírt ad: „Leány-
kérés alkalmával náluk az a szokás, hogy amikor a le-
ányt megkérik, vételárat visznek a leány gazdagságával 
arányban, több vagy kevesebb jószágot. Amikor a vétel-

országszerte előkerült sírleletek sorába. Óbudáról magá-
nyos férfi lovassírokat és néhány temetőrészletet isme-
rünk. 1934-ben a Csúcs-hegy aljában ásatásokat folytató 
Garády Sándor két honfoglalás kori sírt tárt fel. Az első, 
már megbolygatott sírban egy 30–35 év körüli honfogla-
ló harcos hiányos csontvázát tárták fel, feje nyugatnak, 
lába keletnek nézett. Koponyáját feltehetően buzogány 
által okozott ütés zúzta szét. A harcos alsó lábszárcsont-
jai mellett lókoponya és lábszárcsontok, továbbá zabla és 
két darab kengyel került elő. Külön érdekessége volt a 
sírnak, hogy a csontváz bal oldalán, a csípő táján egy má-
sodik lókoponyát is találtak, de lábszárcsontok nélkül. 
Ez arra utal, hogy a halottal nemcsak kedvelt hátaslovát, 
de vezetéklovát is eltemették. Pontosabban – ahogyan 
az a honfoglalás kori temetők sírjaiból máshol is kide-
rült – a feláldozott lovaknak a nyúzott lóbőrben hagyott 
koponyáját és lábszárcsontjait temették el, a ló húsát fel-
tehetően elfogyasztották a halotti toron. A harcos kopo-
nyájának két oldalán egy-egy ezüst gömbsorcsüngős fül-
bevalót, a jobb alkaron ruhafoszlányokat, a gerinc jobb 
oldalán, a csípő tájékán egy fanyelű vaskést és elszórtan 
ezüst lemeztöredékeket találtak. Az első sírtól délre ta-
lálták meg a második férfi sírt, amelyben – az emberta-
ni vizsgálatok alapján – egy húsz éven aluli férfi feküdt. 
Halálát feltehetően a koponya hátsó részét ért kardvágás 
okozhatta. A sírban talált leletek: ívelt talpú kengyelpár 
ezüstözött, félkörös díszítésekkel, a lábszárcsontokon 
fekvő vas fokos vagy csákány élesre fent élekkel. A harci 
eszközt egy vasgyűrűhöz csatlakozó kampóval – amely 
szintén előkerült a sírból – akaszthatták fel a nyeregká-
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WELLNESS AZ ÓKORBAN

Fürdőkultúra Aquincumban

A római fürdők maradványait egész évben megnézhetjük a Flórián téri felüljáró alatt, a Thermae Maiores szabadtéri 
múzeumban és az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában. Ezzel a témával foglalkozik a Wellness az ókorban – Für-
dőkultúra Aquincumban című időszaki kiállítás is, amelyet november 16-ig láthatunk az Aquincumi Múzeumban.

múzeumár meghatározására összeülnek, a leány atyja a vőlegény 
atyját házába viszi, és mindent összegyűjt, amije csak 
van, coboly-, hermelin-, mókus-, nyestprémből és róka-
málból, a brokát ruhahuzatokkal és mindenféle bőrrel 
egyetemben tíz bőrruhára valót. (Mindezt) egy szőnyeg-
be göngyölíti, és a vőlegény atyjánál lovára kötözi, majd 
hazaküldi őt. Akkor az mindent elküld neki /a leány aty-
jának/, amire csak szükség van az előre megállapított vé-
telárhoz: állatot, pénzt, ingóságot – és akkor hazaviszik 
a leányt.” Ugyancsak Ibn Ruszta írja „(Ezek) a magyarok 
szemrevaló, szép külsejű emberek, nagytestűek, vagyo-
nosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmük-
nek köszönhetnek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyve-
reik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak… 
Az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak… eladják 
nekik rabszolgáikat, és vesznek bizánci brokátot, gyapjú 
szőnyegeket és más bizánci árukat.”

A honfoglalás kori viseletek rekonstrukciójára főleg 
az előkelők esetében van lehetőségünk – a ruhaveretek, 
viseleti tárgyak ugyanis ezekben a sírokban maradtak 
meg. Az első, tudományos igényű viseleti rekonstrukci-
ókat László Gyula végezte el, felhasználva és ötvözve a 
régészet, a történelem, a néprajz és a művészettörténet 
eredményeit. A későbbi kutatások finomították, árnyal-
ták a korábbi képet. A férfiak és a nők egyaránt nadrágot 
viseltek – ez a sztyeppei lovas nomád népeknél termé-
szetes volt. Az előkelő női sírokban talált díszes nyer-
gek a hozomány részét képezhették, és eltemették az 
elhunytakkal. Felső ruhájuk kaftán jellegű ruhadarab 
volt, amely középen, oldalt vagy áthajtással záródott, 
bő ujját csuklónál karperecekkel fogták össze. A szabás-
vonalra a sírokban talált díszes veretek elhelyezkedése 
utal. A férfiak kaftánját nem díszítették veretek. A kaftán 
alatt inget viseltek, amelynek nyakát, kivágását szintén 
veretekkel díszítették. A nők veretes pártát, süvegeket, 
gyöngyökkel díszített fátylat is hordhattak. Ékszerként 
gyöngyöket, átfúrt – a kalandozásokból származó – pén-
zeket, fülbevalót, gyűrűket viseltek. A férfiak is viseltek 
fülbevalót, általában csak egyet. Valószínűleg házaspár-
ra utalnak azok a fülbevaló leletek, amelyeknek egyik 
darabja a temetőkben az egyik oldalon (jobb) elhelyezke-
dő női sírban, párja pedig a másik oldalon (bal) található 
férfi sírban került elő. A temetők elrendezésében való-
színűleg egy fordított világkép tükröződik vissza, mivel 
általános korabeli keleti szokás szerint a jurtákban a bal 

oldal volt a nőké és a jobb oldal a férfiaké. A nők hajukba 
gyöngyöket, díszes hajfonatkorongokat, veretes bőrszíja-
kat fontak. A hajfonatkorongokon állatalakok (szarvas, 
turulmadár) is megjelennek. Férfiak, nők lovagláshoz 
puhatalpú csizmát hordtak (erre utalnak a sírokban az 
ívelt kengyelek), de csak a nők csizmáját díszítették ve-
retek. A rangos férfiakat a temetésen feláldozott lovuk 
lenyúzott bőrében hagyott koponyájával, lábcsontjaival 
és a lószerszámmal temették el (a díszes nyerget, mint 
említettük, a nőkkel is eltemették). Rangjelző szerepet 
töltött be a férfiak veretes öve és a veretekkel vagy a teljes 
fedőlapot díszítő veretes fémlemezzel díszített tarsolya, 
amelyben a tűzcsiholó készségeket tartották. A tarsoly-
lemezek ötvös műremekek, nem találunk közöttük két 
egyformát. Kifejezetten magyar viseleti tárgynak tekint-
hetőek. Az övről szíjakon lógott le a nomád honfoglaló 
férfi minden fontos használati eszköze: jobb oldalon a 
már említett tarsoly, a kés, a nyíltegez, esetleg az ivócsé-
sze és a fokos. Bal oldalon volt az íjtegez és a szablya. 
A férfiak fejükön prémmel, fémcsúccsal díszített süveget 
hordtak, csatában bőrsisakot. Az anyagok sajnos csak 
elenyésző töredékekben maradtak ránk, ezért a színü-
ket sem ismerhetjük, de más korabeli népek szerencsé-
sebben megmaradt ruhadarabjai és a képes ábrázolások 
tanúsága szerint a sztyeppei nomádok nagyon kedvelték 
a drága, színes ruhadarabokat, amelyek viselőjük hatal-
mát, gazdagságát hirdették. Honfoglalóink a zsákmá-
nyolt nemesfém ékszereket általában beolvasztották, és 
saját ízlésüknek megfelelő ékszereket készítettek belő-
lük. Ugyanígy átalakították igényeik szerint a különböző 
viseleti darabokat.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy Ibn Ruszta leírá-
sai és a sírok leletei alapján a honfoglaló magyarok való-
ban „szemrevaló, szép külsejű” emberek voltak. Mindezt 
a magunkkal hozott sokszínűségünknek is köszönhet-
jük; ahogyan László Gyula megfogalmazta: „Néppé vá-
lásunk évezredeiben ötvöződtünk Eurázsia úgyszólván 
valamennyi emberfajtájával… Csodálatos együttese él 
bennünk Eurázsia népeinek, de mindez egyetlen nép-
egyéniségbe ötvözötten.” Az Óbudán előkerült leletek 
is hozzájárultak honfoglalóink viseletének, fegyverzeté-
nek, életmódjának árnyaltabb megismeréséhez.

(A szerző régész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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Budapestet ma méltán fürdővárosnak tartjuk, és büsz-
kék vagyunk fürdőváros múltjára is. A fürdésnek, a ki-
váló gyógyvizek felhasználásának azonban nemcsak új-
kori és török kori előzménye van, a terület az ókorban is 
fontos fürdőhely volt. Erről tanúskodnak a feltárt fürdők 
építészeti maradványai és az ásatások során előkerült, a 
fürdőélethez kötődő tárgyi leletek is. 
Mi látható a római kori múltból? A fürdők romjai, kő- 
és téglafalak, mozaikpadlók, freskótöredékek, továbbá a 
fürdők maradványai közül előkerült egykori használati 
tárgyak, valamint olyan fürdőfelszerelések, amiket az itt 
lakók sírjaiba mellékletként tettek. Hogy ezek a leletek 
ne csak a szakemberek számára legyenek érdekesek, se-
gítségül hívtuk az ókori szemtanúkat. A rómaiak ugyan-
is hihetetlenül bőbeszédűek a témáról, műszaki leírások, 
történeti beszámolók, magánlevelek, versek, csípős epig-
rammák egyaránt arról tanúskodnak, hogy a fürdőknek 
és a fürdőbeli életnek a rómaiaknál kiemelkedően fontos 
szerepe volt. Ezért a kiállításon az antik szerzőktől vett 
idézetek segítségével mutatjuk be a rómaiak fürdőkultú-
ráját, amelyet az Aquincumból előkerült régészeti lele-
tekkel szemléltetünk.
A főváros területén az elmúlt 238 év kutatásai során hu-
szonnégy fürdőt vagy fürdőnek meghatározható épü-
letrészt tárt fel a régészeti kutatás, ebből öt helyreállítva 
meg is tekinthető. A katonaság, az itt állomásozó II. Segítő 
legio (legio II Adiutrix) fürdőjének impozáns maradvá-
nyai a Flórián téri Fürdőmúzeumban látogathatók, míg a 
polgárvárosban előkerült fürdők az Aquincumi Múzeum 
régészeti parkjában tekinthetők meg. 
Mi kellett az ókori wellneshez? Először is egy strigilisnek 
nevezett, bronzból készült görbe vakarókés. Ezt az esz-
közt a görög atléták használták először, hogy sportolás 
után a beolajozott testükre tapadt port, izzadságot, szeny-
nyeződést eltávolítsák vele. Idővel a rómaiak is átvették, 
a fürdőfelszerelés elengedhetetlen részévé vált, gyakran 
többet is vittek magukkal karikára fűzve. Aquin cumból 
három strigilis került eddig elő, ezek egyike a katonaság 
nagy közfürdőjéből származik. Emellett a rómaiak kü-
lönböző kerámia, üveg, fém, kő edénykékben, palackok-
ban olajokat is vittek magukkal, amellyel a fürdés előtt 
vagy után bekenték testüket, de illóolajokat adhattak a 
fürdővízhez is. A római kori fürdőzők nem felejtették 
otthon a törülközőt és a fürdőpapucsot sem! Utóbbi gya-
korlatilag csak anyagában különbözik a mi láb ujj közepi 

strandpapucsainktól. Ezeken kívül tükröt, fésűt, csipeszt, 
körömreszelőt és egyéb pipere-felszerelést is vihetett ma-
gával a fürdőbe igyekvő. Az ókori írások tanúsága szerint 
a rómaiak meztelenül fürödtek, legfeljebb egy kis subli-
garnak nevezett köténykét használtak.
A római fürdők általában a kora délutáni órákban nyi-
tottak és napnyugtakor zártak, bár vannak adatok éjsza-
kai fürdőzésre, illetve arra is, hogy a fürdőket délelőtt 

Seneca LVI. erkölcsi leveléből

 „Lám, zaj, zsivaj, lárma kellős közepébe jutot-
tam: pontosan a fürdő felett lakom. S most idézz 
fel képzeletedben mindenféle hangot, ami csak 
elkeserítheti a füledet: mikor edzést tartanak az 
izomemberek, ólomsúlyzókkal hadonásznak, 
ha erőt fejtenek ki, vagy erőkifejtést mímelnek, 
hallom a nyögést; valahányszor kieresztik visz-
szatartott lélegzetüket, sípoló, kínkeserves fújta-
tást hallok; ha akad afféle lomha, aki beéri olcsó 
kenekedéssel, hallom a paskolást, amikor a vállá-
ra csapnak – aszerint változik az ütés hangszíne, 
hogy lapos vagy homorú részekre ér. Ha pedig 
ehhez jön egy labdázó, és elkezdi számolni a le-
ütött labdákat, végem van. Adj hozzá még egy 
fenegyereket, egy rajtakapott tolvajt, no meg azt, 
aki a fürdőben saját hangját élvezi. S mekkora 
lármát üt a hatalmas vízcsobbanás, amikor be-
ugranak a medencébe! Ezen kívül, akiknek egye-
bük nincs is, de legalább a hangjuk természetes! 
Képzeld még a szőrtépdesőt: hogy jobban észre-
vegyék, átható fejhangon szüntelenül kiáltozik, 
és sohasem hallgat el, csak mikor hónaljat tép, és 
maga helyett mást kényszerít sivalkodásra. No és, 
ahogy a lepénysütők kurjongatnak összevissza, a 
kolbászos, a cukrász meg mindenféle csemege-
árus, jellegzetes hanghordozással kínálva porté-
káját.” (ford. Kurcz Ágnes)
A fentieket csaknem kétezer éve Seneca írta az ókor 
legdivatosabb fürdőhelyén, Baiaeban. Sorai fülünk-
be idézik egy római fürdő mindennapjait, ami nem 
is áll messze a mai fürdőktől. 
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a nők, délután a férfiak látogathatták. A közfürdőkben 
belépődíjat kellett fizetni, igaz, ennek összege kezdetben 
nagyon alacsony volt, egyes becslések szerint egy pohár 
bor ára lehetett. Az is előfordulhatott, hogy egy gazdag 
ember, például az aedilisi hivatal viselője megfinanszí-
rozta a többiek számára a fürdést. A fürdő látogatói elő-
ször az apodyteriumnak nevezett öltözőben levetkőztek, 
majd könnyű testmozgást végeztek. Kedveltek voltak a 
különböző labdajátékok, a boksz, a birkózás, a súlyeme-
lés, a fémkarika hajtása, a vívás, a futás. Akinek mindez 
megerőltető volt, az legalább kicsit sétált. A fürdőkhöz 
nagy tornacsarnokok, ún. palaestrák, esetleg labdajáték 
terek csatlakozhattak, mindezek híján a fedett előcsar-
nokban (basilica thermarumban) is lehetett sportolni. 
Nagy palaestrája volt Aquincumban a légiótábor fürdő-
jének. Ha a Flórián téren az üzletháztól átmegyünk az 
aluljárón a Kórház utca felé, a tornacsarnok déli fala mel-
lett vezet utunk. Az aluljáró e szakasza az egykori torna-
csarnoknak csupán egyharmada. Bár nagyobb fürdők-
ben – így a katonai fürdőben vagy a régészeti parkban 
megtekinthető ún. kettős fürdőben – nagyobb méretű 
medencék is voltak, a rómaiak úszni inkább természe-
tes vizekben szerettek, a medencék általában ehhez túl 
sekélyek is voltak.
A jóleső testmozgás után következett a fürdés. Az em-
berek egy kellemes, langyos hőmérsékletű helyiségen, a 
tepidariumon keresztül először a forró, száraz levegőjű 
szaunát (latinul sudatoriumot) vagy a forró, magas pá-
ratartalmú gőzfürdőt, azaz a caldariumot keresték fel. 
Utóbbiban forró vizes medencék is álltak. Egy mérnöki 
becslés szerint itt a padló hőmérséklete 56–57 C°-os le-
hetett, a víz pedig 50–52 C°-os volt. Mérsékeltebb elgon-
dolások 42–45 C°-kal számolnak. A magas hőmérséklet 
elérését fejlett épületgépészet, az ún. hypocaustum rend-
szer tette lehetővé. Ennek lényege az volt, hogy a helyi-
séget alulról fűtötték. Dupla padlója volt, a felső, lebegő 
padlót, amin az emberek jártak, kis kő- vagy téglaosz-
lopok, pillérek tartották. Aquincumban ezek leggyak-
rabban a magas hőmérsékletnek ellenálló trachit kőből 
készültek. A kazán egy falazott csatorna (praefurnium) 
volt, amely bevezetett a fűtött helyiség lebegő padlója 
alá. A fűtött helyiség falainak belső oldalára üreges tég-
lákat vagy kis lábakkal rendelkező téglalapokat rögzítet-
tek, így üreget képeztek. Ezek az üregek alulról nyitottak 
voltak a lebegő padló alatti tér felé, felül pedig bizonyos 

helyeken kéményként működő csöveken keresztül a kül-
ső tér felé. Amikor a fűtőcsatornában fát égettek, a fa égé-
sével keletkezett forró füstgáz és az általa felmelegített 
levegő a kémények keltette huzat miatt a fűtött helyiség 
lebegő padlója alá és üreges falaiba áramlottak, és foko-
zatosan átadták hőjüket a padlónak és a falaknak. A für-
dőmedencék számára a vizet a fűtőcsatornák fölé épített, 
bronzból készült bojlerekben melegítették.
A forró helyiségekben történt izzadás után a fürdőzők 
a kellemes hőmérsékletű tepidariumban, esetleg annak 
langyos vizű medencéjében temperálódhattak, majd a 
fűtetlen frigidarium hideg vizes medencéjében hűthet-
ték le magukat. A fürdési folyamat egyes szakaszait kedv 
szerint akár többször ismételhették, a fürdés sorrendje 
nem volt meghatározott, bár általában a hideg fürdővel 
ért véget, orvosi szakírók is így ajánlották. A tepidarium 
vagy külön erre a célra épült helyiségek adtak helyet a 
masszázsnak, kozmetikai, esetleg orvosi kezeléseknek 
is. A fürdők a társadalmi élet színterei is voltak, az em-
berek itt találkoztak ismerőseikkel, beszélgettek, esetleg 
játszottak – ez utóbbiról a fürdők szennyvízcsatornáiból 
gyakran előkerülő dobókockák, játékzsetonok is tanús-
kodnak. Aki pedig megszomjazott, megéhezett, felkeres-
te a fürdők bejárata előtti büféket.
A tisztálkodásra szolgáló fürdők mellett a rómaiaknak 
gyógyfürdőik is voltak, amelyeket akár messzi földről 
látogattak, vagy amelyek éppen a katonaság rekreációs 
helyei lehettek. Budapest területén erre eddig kevés régé-
szeti adatunk van, de tekintve, hogy a rómaiak termálfor-
rást nem hagytak kiaknázatlanul, valószínűleg itt is éltek 
a természet adta lehetőségekkel. Egy olasz humanista a 
XV. század végén rajzolta le azt az oltárkövet, melyet egy 
Marcus Foniacius (Foviacius) Verus nevű ember állított 
a későbbi Szent Lukács és Császárfürdők forrásainak 
közelében a nimfáknak. Feltételezhető, hogy a gyógyító 
források közelében ez éppen úgy a gyógyulásért kifeje-
zett köszönet megnyilvánulása volt, mint évszázadokkal 
később a Szent Lukács fürdő épületén elhelyezett hálatáb-
lák. A rómaiak gyógyfürdőjét a hagyomány az egykori 
Fürdő-szigetre helyezi. Ez a dunai homokzátony a Hajó-
gyári-sziget mellett, a pesti oldal felől volt. A XVIII. és XIX. 
századból származó leírások szerint ezen a szigeten 50–60 
magas hőmérsékletű kénes forrás fakadt, és falakat is lát-
tak itt, amelyeket Rómer Flóris is megtekintett és római 
eredetűeknek tartott. Ezt a homokzátonyt azonban 1872 

és 1875 között a hajózási útvonalak biztosítása miatt elko-
torták, így a korabeli információkat ma már nem tudjuk 
ellenőrizni.
Ha a római kori fürdőkultúra folytonosságát érezni sze-
retnénk, sétáljunk ki a Római Strandfürdőbe. Itt ugyan 
a rómaiaknak nem fürdőjük volt, de innen indult ki az 
a vízvezeték, mely átszelve a polgárvárost, a katonai 
tábor felé tartott, és az aquincumi fürdők egy részének 

vízellátását is biztosította. A terület a maihoz hasonlóan 
fás, ligetes berek lehetett, ahol a források foglalata felett 
kútházak álltak, a rómaiak pedig a források iránti tiszte-
letüket isteneknek állított oltárokkal és a források fogla-
latába bedobált áldozati ajándékokkal fejezték ki.

FÉNYES GABRIELLA

(A szerző régész, az aquincumi múzeum munkatársa)

Az ún. nagy lakóház magánfürdője az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában
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SVÁB BÁL, KRUMPLIBÚCSÚ, MILIMÁRIK

Az óbudai braunhaxlerek története

A német telepesek több, mint háromszáz éve érkeztek Óbudára. A történelem nem mindig bánt kesztyűs kézzel a 
németajkúakkal, az egykori telepesek leszármazottainak többségét 1945 után deportálták. A Braunhaxler Egyesület 
jóvoltából mégis tovább élnek hagyományaik, amelyek ma is gazdagítják kulturális életünket.

Loci color Az Óbuda központjában álló Szentháromság szobor 
és Szent Flórián fogadalmi oltár számunkra ikonikus 
– kezdi a beszélgetést Neubrandt Istvánné, Olgi, Óbu-
da-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányza-
tának elnöke. – Mi restauráltattuk és állítattuk fel újra 
őket Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának jelentős 
anyagi támogatásával, mert mindazt jelképezik, ami 
számunkra fontos. A Szent-
háromság szobrot az óbudai 
németség 1740-ben készíttette 
az egy évvel korábbi pestis-
járvány áldozatainak emléké-
re, és kegyelemért könyörög-
ve, hogy hasonló csapás ne 
sújtsa többé őket: az alig néhány évtizede letelepedett 
lakosság csaknem felét elpusztította e szörnyű ragály. 
Az árvíztől és tűzvésztől oltalmazó Szent Flórián 
szobrát Óbuda egykori földesura, Zichy Miklós gróf 
állíttatta. E szobrok és újraéledésük nemcsak a svábok 
háromszáz esztendeje az óhazából magukkal hozott 
és azóta is élő, mély vallásosságának bizonyítékai, ha-
nem a közösségük akkori és mai összetartó erejének is 
– sok-sok civil, ha kellett, fizikai munkával is segítette 
célunkat.
Az egykor lebontott szobrok maradványai hosszú há-
nyattatás után a Kiscelli Múzeum kőtárába kerültek 
– veszi át a szót Pappné Windt Zsuzsanna, a Braunha-
xler Egyesület elnöke. – Ám ott is igen méltatlan kö-
rülmények között, egymás hegyén-hátán, összedobál-
va álltak, úgy guberáltuk ki egyesével a felismerhető 
darabokat, sokat így is pótoltatnunk kellett.

A németül tudók számára is rejtély az egyesület 
neve. A braunhaxler magyarul annyit tesz, barna-
csülkűek…

Bizony – mondja nevetve Zsuzsa. – Minden nemzetiség-
nek volt és van is ragadványneve. Az óbudai németeké 
egyidős letelepedésükkel. Mint szőlőművesek felhajtott 
nadrágszárral, mezítláb jártak és dolgoztak hétközna-
pokon, az egyetlen cipőt az ünnepnapokra és a misékre 
tartogatták. Lábszárukat, vagy ahogyan az állattartók 
emlegették, „csülkeiket” hamar barnára égette a nap, 
és a szél is kicserzette. Így lettek braunhaxlerek, és mi, 
utódok büszkén viseljük ezt a nevet ma is.

Már többször szóba hozták a németajkúak óbudai lete-
lepedését. Hogyan kerültek több, mint ezer kilométer-
nyi messzeségbe eredeti hazájuktól?

A török uralom idején az akkori Óbuda és Békásmegyer, 
ahogyan sok-sok település országszerte, elnéptelenedett, 
s csaknem valamennyi épülete elpusztult – magyarázza 

Zsuzsa. – Több, mint három-
száztíz éve, amikor a hódoltság 
véget ért, szükség volt munkás 
kezekre, amelyek megművelik 
a sokszor már évtizedek óta 
parlagon heverő földeket, és 
újjáépítik a falvakat, városo-

kat. A földbirtokosoknak, de még a királyi udvarnak is 
kapóra jött, hogy éppen ez idő tájt Németföld telepesei 
kivándorlási lázban égtek, és új hazát kerestek. Óbudára 
legtöbben Baden-Württemberg tartományból érkeztek.
– És a közhiedelemmel ellentétben nem csupán egyetlen 
batyuval, hanem szerszámokkal, elültetendő szőlővesz-
szőkkel és jószágokkal szálltak hajóra a Duna-parti Ulm 
városában – folytatja az elődök történetét Olgi. – Ere-
detkutatásainknak köszönhetően, amelyben néhai fér-
jemmel mi is részt vettünk, tudjuk, olykor egész falvak 
népe, katolikus papjukkal együtt kelt útra. Ma is bele-
borzongok, ha felidézem, milyen érzés is volt az ottani 
Szent Mihály templomban a több száz éves, gót betűs 
anyakönyvet lapozni! Ennek tanúsága szerint olyanok is 
akadtak, akik sebtében, néhány órai ismeretség után ott, 
helyben keltek egybe, mivel csak házasok szállhattak fel 
az idegenbe induló hajókra. A német telepesek schach-
teleken, azaz dobozhajókon utaztak. E fából készített 
szerkezeteket megérkezvén szétszedték, és ebből építet-
ték fel első templomukat és lakóházaikat. Igen kemény 
munkával termékennyé tették a földet, de így is csak a 
harmadik generációnak sikerült viszonylagos jólétet és 
biztonságot teremtenie.

Említették, hogy a braunhaxlerek többnyire szőlőmű-
vesek voltak. Ma mégis csak elvétve találunk tőkéket 
az óbudai domboldalakon.

Így van, a filoxéra-világjárvány ugyanis az 1880-as években 
elérte Magyarországot is – idézi fel a rettegett vész törté-
netét Olgi. – A szőlőgyökértetű inváziója csodával határos 

„Lábszárukat, vagy ahogyan az 
állattartók emlegették, „csülkeiket” 

hamar barnára égette a nap, és a 
szél is kicserzette.”
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módon Óbudán az Aranyhegyet megkímélte, ennek emlé-
két őrzi Jézus Szíve, népies nevén Filoxéra kápolnánk, ame-
lyet a környéken termelő, hálás braunhaxlerek építettek. Az 
aranykor azonban sohasem tért vissza, a szőlővel beültetett 
óbudai hegyeket csak a korabeli rajzokról, metszetekről 
ismerhetjük. Így a tönkrement 
szőlősgazdáknak és munká-
saiknak új szakma után kellett 
nézniük. Mivel jó néhányuknak 
volt már engedélye saját borá-
nak kimérésére, sőt, meleg étel 
árusítására is, adott volt, hogy 
ezt viszik tovább, csak most már 
más vidékekről, elsősorban az Alföldről hozatott borral. Így 
született meg a legendás, hangulatos óbudai kisvendéglők 
világa: köztük Szautner Józsefé a Csillaghegyi HÉV-állo-
másnál vagy a Kéhli vendéglő, valamennyi az elmaradha-
tatlan piros kockás abrosszal, leanderes kerthelyiségekkel 
és természetesen élőzenével. Ezekben a családokban apáról 
fiúra szállt a hivatás, egész vendéglős dinasztiák jöttek lét-
re. A XX. században valamennyi éttermet államosították, 
azaz egyszerűen elvették a tulajdonosaiktól. Így történt 
például a Vihar utcai Krieg kocsmában is, ahol a tulajdonos 
lánya ezután csak mint alkalmazott dolgozhatott.

Mindenkinek nem juthatott vendéglő, ők mihez fogtak?

Nekik a XIX. században kibontakozó ipar kínált lehe-
tőséget, a hajógyár, a dohánygyár és a textilüzemek 
például szívesen látták a szorgalmas és precíz svábo-

kat, akik hamar kitanulták a 
mesterséget – meséli Zsuzsa. 
– Ezeknek az időknek az em-
lékét őrzi sok német eredetű 
szó a legkülönbözőbb szak-
mákban, ilyen például a drót, 
gravíroz, malter, spakli, ame-
lyek annyira részeivé váltak 

a magyar nyelvnek, hogy többnyire el sem gondolko-
dunk eredetükön. Sok család tartott jószágokat, így ők 
az állattenyésztésből próbáltak megélni. A tej eladása 
például napi bevételt biztosított. Az asszonyok hordták 
a piacokra a frissen fejt tehéntejet, ők voltak a Milimá-
rik. A virágzó vendéglők és kávéházak pedig nagybani 
felvásárlóknak számítottak.

Akkoriban, a XIX. és XX. század fordulóján hány né-
met élt Óbudán és Békásmegyeren?

„A hajógyár, a dohánygyár és 
a textilüzemek például szívesen 

látták a szorgalmas és precíz svá-
bokat, akik hamar kitanulták a 

mesterséget.”

Óbudán mintegy 37 ezer fő élt, legnagyobb részük né-
metajkú volt, az akkor még önálló Békásmegyeren pedig 
háromezer. Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
de egy 1950-ben készült statisztika szerint Óbuda hábo-
rús vesztesége mintegy 12 ezer embert tett ki – mondja 
Olgi. – De nemcsak a háború szedett áldozatokat, az orosz 
katonák jóvátételként kényszermunkára hurcolták az el-
sősorban német lakosságú települések civiljeit. Így 1945. 
január első napjaiban Óbuda szinte teljes férfi lakosságát 
gyalog hajtották a Duna mentén malenkij robotra, ahogy 
érték őket – volt, akit pizsamában vagy köntösben, még 
felöltözni sem engedték őket. Nagyon sokan el sem ju-
tottak a Donyecki medencéig, az Uralig vagy Szibériáig, 
már útközben meghaltak. A „kis munkából” 2–5 év rab-
ság lett, ahonnan csak az elhurcoltak egyharmada tért 
haza, többnyire súlyos betegen, lelkileg megtörve, s any-
nyira megfélemlítve, hogy még hozzátartozóiknak sem 
mertek mesélni a táborokban átélt borzalmakról. Szinte 
nincsen olyan óbudai német család, amelyet ne érintet-
te volna e sorstragédia. Apósomat 1945. január ötödikén 
puskatussal verték ki a pincéből, gyerekei szeme láttára, 
és hurcolták el. Sohasem jött vissza. Anyósom, miután a 

túlélők hazatértek, még évekig járt ki vasárnaponként a 
pályaudvarokra a többi reménykedő asszonnyal, hátha… 
Jóval később tudtuk meg, férjem édesapja csak Szolnokig 
jutott el, ott halt bele a megpróbáltatásokba.
– Minden év januárjában szentmisével emlékezünk meg 
az elhurcolt civilekről – fűzi hozzá Zsuzsa. – A szertar-
táson egy könyörgés és egy olvasmány németül hangzik 
el, a Schubert-misét pedig a Braunhaxler Dalkör énekli. 
Ilyenkor a templomból a városháza elé sétálunk, és meg-
koszorúzzuk az áldozatok emléktábláját is.
– És a német közösség megpróbáltatásai ezzel még nem 
értek véget! – folytatja Olgi. – 1946 februárjában és márci-
usában Békásmegyer német ajkú lakosságának 95 száza-
lékát kitelepítették Németországba, szinte egyik óráról a 
másikra. A kitelepítésre ítéltek fejenként csupán egyetlen 
húsz kilós batyut vihettek magukkal, hátrahagyva há-
zaikat, jószágaikat, ingóságaikat. A szorgalmuk és szak-
tudásuk révén megépített takaros portáikra sok esetben 
már korábban szemet vetettek irigyeik, és ekkor meg is 
kaparinthatták azokat. Tudunk olyan esetekről, amikor 
az „új” gazdák tehenei sorra elpusztultak a hozzá nem 
értés következtében, hiszen még meg sem fejték a sze-
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rencsétlen állatokat. Gondoljunk bele, az elűzöttek akkor 
már hatodik generáció óta éltek Magyarországon, szü-
lőföldjüknek tekintették. A korabeli fotókon láthatjuk, 
hogy a marhavagonokra, ame-
lyekbe beterelték őket a hosszú 
útra, kívülre, krétával ezt írták: 
„Isten veled, hazánk!” Az új 
hazában pedig nem fogadták 
őket tárt karokkal, jó néhány 
évnek kellett eltelnie, amíg a 
helyi közösségek befogadták 
őket, látva, hogy becsülettel dolgoznak, és egymást se-
gítve élnek. Szintén minden évben szentmisével és ko-
szorúzással emlékezünk meg a hazájukból ártatlanul 
kitoloncoltakra.

Hogyan sikerült Óbudán a német identitást, kultúrát 
és nyelvet ennyi hányattatás ellenére életben tartani?

A rendszerváltásig szinte csak a családokon belül éltek a 
hagyományok. Pontosabban ott is egyre kevésbé – mond-
ja Olgi. – Az itt maradott svábok még emlékeztek, emlé-

keznek arra, hogy azokat telepítették ki, akik az 1941. évi 
népszámláskor német anyanyelvűnek vallották magu-
kat. A féltés és a félelem arra vezette a szülőket, hogy 

gyermekeiknek megtiltsák a 
német szót, később pedig meg 
sem tanították őket a nyelvre. 
Hiszen a háború utáni hatalom 
sem nézte jó szemmel Óbuda 
összetartó, egymással szolidá-
ris német közösségét. Szét is 
verték. Az 1967 és 1977 között 

itt zajló erőszakos panelprogram tulajdonképpen egy vá-
roson belüli tudatos kitelepítés volt. Óbuda nagy részét 
földig rombolták, lakóit a lehető legtávolabbi kerületek, 
például Csepel, Újpest, Újpalota házgyári lakásaiba köl-
töztették, az itt felépülő tízemeletes panelházakba pedig 
a főváros más régióiból toboroztak családokat. A braun-
haxlerek házait szemük láttára dózerolták le, kertjeikből 
a fákat markológépekkel tépték ki. Férjem nagybátyja, 
aki akkor hetven éves volt, örökre megnémult, miután 
végignézte, hogyan dől össze a ház, amelyben született. 
A családi házhoz, Óbudához szokott idősebbek sohasem 

 „1946 februárjában és márciu-
sában Békásmegyer német ajkú 
lakosságának 95 százalékát kite-
lepítették Németországba, szinte 

egyik óráról a másikra.”

szokták meg, és nem tekintették otthonuknak a nekik 
kiutalt cserelakásokat, sokan közülük belebetegedtek a 
kényszerű költözésbe, és többekről tudunk, akik öngyil-
kosok lettek. Hát innen kellett elkezdenünk 1994-ben, 
amikor a kerületben megalakult a Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a Braunhaxler Óbudai Német Hagyo-
mányokat Ápoló Egyesület.

Mire a legbüszkébbek a megőrzött kincseikből?

Hú, hát mindenre! – mosolyog Zsuzsa. – De azért vannak 
kedvencek, ilyen a kétnapos óbudai búcsú, amely három-
száz éves hagyomány. Mint egykor, ma is cseresznyeé-
réskor tartjuk, sváb neve szintén erre utal: Kirschen-Kiri-
tog. Régen a gyerekek azt mondták, megyünk a rumliba! 
Annyit változott csak, hogy a ringlispílt felváltották a 
színpadok, német nemzetiségi műsorokkal. A sváb bált 
nagyböjt előtt tartjuk, amelyre a környező falvakból is ér-
keznek vendégek. Ahogyan háromszáz éven át, ma szin-
tén batyus bált rendezünk, azaz otthonról hozott finom-
ságokból lakmározunk, aztán hajnalig ropjuk a sramli 
zenére. A Krumplibúcsú pedig az 1838-as nagy pest-budai 
árvíz emlékét őrzi. A budaiak akkor sült krumplival és 
forró teával várták a csónakon menekülő pestieket. Mi pe-
dig ekkor választjuk meg a krumplikirályt, aki amolyan 
népi óbudai díszpolgár, és akinek így ismerjük el a közös-
ségért tett munkáját. Olgi is volt már krumplikirálynő!

SZEKERES P. MÓNIKA

Kórustalálkozó, keresztútjárás, könyvkiadás
És amire még büszkék lehetnek

A nemzetiségi önkormányzat és az egyesület, ha 
kell, szponzorokat bevonva, ha kell, támogatásért 
pályázva őrzi, ápolja és adja tovább a német ha-
gyományokat.
• Nosztalgianaptár- és könyvkiadásuk az egykori 
braunhaxlerek életmódját, szokásait, eleveníti fel.
• Közös rendezvényeket szerveznek Óbuda szlo-
vák és lengyel közösségével: ilyen például a Nem-
zetiségi adventi est, amelynek végén négy nyel-
ven, magyarul, németül, szlovákul és lengyelül 
csendül fel a Csendes éj.
• Egy óbudai és egy békásmegyeri általános is-
kolában, illetve az Árpád Gimnáziumban indult 
német nemzetiségi osztály – a gyerekek nemcsak 
több tantárgyat tanulnak németül, hanem népis-
meretet is oktatnak nekik. Két nemzetiségi óvoda 
szintén működik a kerületben.
• Testvérváros és diákcsere program: Békásme-
gyerről sokakat telepítettek ki a Baden-Württem-
berg tartományi Billigheim-Sulzbachba, amely 
1997 óta Óbuda-Békásmegyer testvérvárosa.
• A Braunhaxler Dalkör 2013-ban a Solymári Kó-
rusminősítő Versenyen arany minősítést kapott, 
kórustalálkozókon és a nemzetiségi önkormány-
zat minden rendezvényén fellép.
• Egyházi emlékek ápolása: többek között a Fi-
loxéra kápolna, a kiscelli kálváriastációk és gol-
gota felújításában is részt vettek. Nagypénteken 
kétnyelvű keresztútjárásra indulnak, magyar és 
német imádságokkal a stációknál.
• Klubjukban előadások, filmvetítés, német nyel-
vű könyvgyűjtemény várja az érdeklődőket.

Neubrandt Istvánné és Pappné Windt Zsuzsanna 
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MINDENKI A SAJÁT „KÉKTÚRÁJÁT” JÁRJA VÉGIG

Beszélgetés Burger Barna fotóssal

Magyarország egyik legnevesebb fotográfusával barátságos piliscsabai házának teraszán készítettem interjút. Két 
gyönyörű kisgyereke futkározott a teraszon, a harmadik bent szunyókált a szoptatás után. Nem is gondoltam volna, 
hogy megrázó, mégis felemelő találkozásnak leszek részese.

fotó Akik ismerik, tudják, hogy élete fontos része az „óbu-
daiság”. Itt is született?

Nem, a belvárosban születtem, a VII. kerületben, hatéve-
sen kerültem Óbudára a szüleimmel. Fél évet jártam a 
Szemere utcai általánosba, és átkerültem az akkor nyíló 
szomszédos iskolába. Még zebrán sem kellett átmenni, 
olyan közel laktunk hozzá. Pont akkor adták át, amikor 
oda kerültem, sőt, mit több, Brezsnyev elvtárs, aki épp 
Magyarországra látogatott, személyesen avatta fel. A mi 
osztályunkba csak bejöttek, de a 
B-ben beszélgettek is Horváth Zoli 
nevű barátommal, akivel együtt 
fociztunk. Fotó is van róla, ahogy 
megsimogatta Brezsnyev elvtárs, 
mellette meg ott mosolyog Kádár 
elvtárs. Vicces történelmi emlék. 
Nyilván nem ezért, de nagyon sze-
rettem Óbudán lakni. Akkor még 
épültek a panelházak. Nagyon so-
kat bicikliztünk, egészen a Hajó-
gyári-szigetig mentünk ki, az még 
akkor egy teljesen beépítetlen rész 
volt. Működött a harisnyagyár, a 
Goldberger, a BRG, az összes gyár. 
A gyerekkorom és az ifjúságom 
maximálisan Óbudához köt. Kö-
zépiskolába is az Árpád Gimnázi-
umba jártam. Nagyon szerettem ott 
lenni, közben pedig komolyan fociztam: egy ideig hiva-
tásosan is játszottam, az Újpesti Dózsában. A BRG-ben 
volt sportállásom, térmester voltam, nem kellett bejár-
nom, csak a fizetésemért. Az egykori BRG helyén most 
OTP van. Az első szerelem is Óbudához köt.

Kijárt a Kerület meccseire?

Nem, mert az Újpestben játszottam, jó játékos voltam, 
másra nem volt időm, bulizni sem jártam. A papám nem 
lehetett futballista, ezért azt akarta, hogy én az legyek. 
Nagyon szigorúan nevelt, nem volt más, csak iskola és 
edzés. Ha játszottunk a Kerület pályáján, az iskolai válo-
gatottal mentünk oda. Én kicsit magasabb szinten nyom-
tam, de nagyon sok barátom volt és van a mai napig is a 
focisták közül, mert Magyarországon az egy összetartó 

erő. A csajok, a foci meg a könyvek határozták meg az 
életem óbudai korszakát.

Ehhez képest fotós lett. Miért nem focista vagy bölcsész?

Tehetséges focista voltam, viszont nem nagyon tanultam, 
az nem érdekelt. Akkor is nagyon szerettem olvasni, és 
annyi eszem volt, hogy minden tanulás nélkül megkap-
jam a hármast. Oroszból buktam meg többször, de vala-
hogy mindig átlökdöstek. A szüleim mindketten építész-

mérnökök voltak, elsőgenerációs 
értelmiségiek, azt mondták, hogy 
továbbtanulás nélkül nem lehet jö-
vőm. A húgom szintén az Árpádba 
járt, ő volt a jó tanuló, egyetemet 
végzett. Engem is szerettek a taná-
rok – én meg a focit. Viszont arra 
is rájöttem, hogy nem akarok profi 
futballista lenni, tehát fogalmam se 
volt, hogy mitévő legyek.

A gimiben is fényképezett már?

Egyáltalán nem, eszem ágában 
sem volt. Csajoztam, fociztam, de 
fényképezőgépet nem vettem a 
kezembe. Úgy kezdődött, hogy leé-
rettségiztem, az apukám kérdezte, 
hogy most mi lesz. Mondtam, hogy 

egyetemre nem akarok menni, fotós leszek. Akkor már 
létezett a Práter utcai fotós suli. Húsz helyre ezerhatszá-
zan jelentkeztek. Amikor bejutottam, rájöttem, hogy ez 
érdekes dolog, nem választottam rosszul. 

Ott milyen géppel dolgozott?

A papámtól kaptam egy kis Nikont, Nikon FG20 volt a 
neve. Kaptam hozzá három objektívet, és mentem. Na-
gyon szerettem a fotós suliban, amikor havonta egy 
pénteken az egész osztály kiment a Városligetbe vagy 
máshová, mindenki kapott egy tekercset, hogy fotózza 
el. Aztán előhívtuk a képeket, kiértékeltük őket, és kivá-
lasztottuk, hogy melyik a legjobb. Már rögtön az iskola 
elején, teljesen amatőrként sokszor előfordult, hogy az fo
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enyémet találták legjobbnak. Mégse mondanám, hogy 
ott tanultam meg fényképezni. Nagyon jó volt a közös-
ség, csak azt nem szerettem, hogy reggelente az első 
metrót kellett elérnem, hogy eljussak hatra Óbudáról a 
Ferenc körútra.

Miért kellett hajnalban járni?

Mert minden nap hattól kettőig tartott az oktatás. A leg-
keményebb az volt, amikor két hétig csak retusálással 
foglalkoztunk. Bementünk a terembe reggel 6-kor, rábo-
rítottunk a fejünkre egy nagy fekete leplet, az átvilágító 
asztalra tettük a negatívot, és egy olyan hegyesre kihe-
gyezett grafitceruzával, amilyen hegyeset el sem tudsz 
képzelni, nagyon apró pöttyöket rajzoltunk egy arc 
pattanásaira a negatívon. A második két hétben átmen-
tünk a stúdióba, ahol fotóztuk egymást. Azt előhívtuk, 
fölvágtuk, és azokat kellett retusálni. Volt egy harmadik 
hét, ahol laborosok voltunk, filmet hívtunk elő és nagyí-
tottunk. Ez a három váltakozott, de a fotózás is műtermi 
volt. Megtanultuk egymáson beállítani a fényeket, kis-
orr-árnyék, ellenfény és a többi. El lehet képzelni, mi-
lyen volt két hétig retusálni álmosan a tök fekete lepel 
alatt, egy csomószor elaludva, beleájulva ebbe az egészbe 
húsz évesen, amikor a legjobban dübörög benned min-
den. Nem mondom, hogy túl jól éreztem magam.

Viszont olyan dolgokat tanultak meg, amiket a mai di-
gitális világban már nem oktatnak.

Nagy ajándék, hogy én megéltem a nem digitális kort is, 
de nem ez a lényeg. Sokan megkeresnek, hogy beszél-
gessünk a fotózásról, mert fotósok szeretnének lenni, 
de nagyon nehéz onnan kezdeni, hogy mi az alapja. Én 
azt szeretem a fotózásban, azt szerettem mindig is, hogy 
nem kell hozzá előképzettség. A te nagypapád vagy bár-
ki csodálatos felvételeket készíthetett, holott addig soha 
életében nem csinált képet. Bárki tud tökéletes képet csi-
nálni „véletlenül”.

Bárki egyet, véletlenül, a fotóművész viszont többet és 
szándékosan.

Akinek van érzéke, mindegy, hogy milyen a technikája, 
mindegy, hogy milyen a gépe, jót csinál. A lényeg a lát-

vány, illetve a látás, magyarul, hogy a gépet magad elé ve-
szed, belenézel, és azt gondolod, hogy tudod, milyen ké-
pet csinálsz. Most persze ellentmondok magamnak, mivel 
én is ezt gondoltam nagyon sokáig. Legalább tíz-tizenöt 
év kell, míg az ember akkor is tudja, hogy milyen képet 
csinál, amikor még bele se nézett a gépbe. Ez nehéz dolog, 
de megtanulható, ha szorgalmasan fényképezünk.

Azért ehhez a gyakorláson kívül is kell valami.

Nekem igazából szerencsém volt, mert mindig jó he-
lyen voltam jókor, legalábbis úgy érzem. Nem gondolom 
magamról, hogy valami nagyon nagy fotós lennék. Egy 
kicsit mindig úgy tekintettem magamra, mint egy jó ipa-
rosra. Nem gondoltam, hogy művész vagyok abban az 
értelemben, hogy a saját akaratomat kellene rákénysze-
rítenem valakire. Ha ő piros virággal akarja az esküvői 
képét, én megcsinálom piros virággal – viszont megmon-
dom előre, hogy nem lesz jó. Az ember előbb-utóbb eljut 
egy olyan szintre, hogy azért hívják, mert tetszenek a 
képei, a megrendelő tudja, hogy miért hívja. Akkor már 
szívesen megyek. Sok felkérést vissza kellett mondanom, 
mert nem akartam megerőszakolni magam.

A tudás magabiztossá tette?

Nem. Egy idő után elkezdi az ember önmagát unni. Min-
den kreatív szakmában fontos, hogy érdekeljen, amit 
csinálsz, és rá tudj csodálkozni. Miután megtanultam, 
az vált fontossá, hogy mégse érezzem: nekem már nem 
kell belenéznem a gépbe ahhoz, hogy tudjam, milyen 
lesz a kép. Ezeket a berögződéseket próbáltam kikerül-
ni, próbáltam újítani. Rengeteg képet néztem akár fiatal 
amatőröktől is, mert ők sok mindent jól látnak. Ha rutin-
ból dolgozol, nem gondolkozol. Egy csomó helyen azzal 
a taktikával éltem, hogy azt mondtam magamban: csak 
ezt az egy objektívet viszem el, ezzel kell megcsinálnom 
az egész napot.

Szándékosan nehezítette a körülményeket?

Igen, sőt sokszor nem kellene elvinni a gépemet sem. 
Egyik barátommal beszélgettünk arról, hogy egy jobb-
fajta telefon ma már 12 megapixeles képeket csinál. Az 
én első digitális gépem 1 megapixeles volt. Öt kilós masi-

na volt, amit cipeltem mindenhová. Ma simán elmennék 
egy telefonnal, és megcsinálnám a munkát, de erre azt 
mondanák, hogy figyelj, ezt én is megcsinálom ennyiért. 
Közben én tudom, hogy nem ezen múlik. Büszke vagyok 
arra, hogy sokat tanultam, sokat dolgoztam, sok mindent 
csináltam, tudom, hogy miből mit lehet előhozni. Azt a 
munkát szeretem igazán, amiből olyat tudok kihozni, 
amin még én is meglepődöm.

Miután elvégezte a fotós iskolát, jött a rendszerváltozás, 
sorra jelentek meg az új lapok, mint a Mai Nap vagy a 
Kurír, új személettel, világnézettel, esztétikával.

Az legendás idő volt. Én ’85-ben kezdtem a fotós sulit, 
’87-ben fejeztem be, utána rögtön bevonultam katoná-
nak, ’89-ben leszereltem, és itt volt a rendszerváltozás. 
Mentem a fényképezőgépemmel, és az volt az álmom, 
hogy mindennap vihessem a fotóstáskát magammal, 
mint egy igazi fotóriporter. Közben éjjel-nappali boltok-
ban voltam eladó, dolgoznom kellett. Kilencvenegyben 
megszületett a nagyfiam, Borisz, ő most már 25 éves. 
Aztán hosszú szünet, majd öt éve jött Frida, három éve 
Ferdinánd és négy hónapja Manó, akik még csak most 
ismerkednek a világgal.

A nagyfiának is van köze a fotózáshoz?

Egészen más pályán van, ő jogásznak tanul, idén meglesz a 
diplomája. Egy évet tanult Amerikában, akkor vettem neki 
egy kis gépet, hogy vigye el. A második napon elvesztet-
te, és egy képet sem láttunk az ott töltött évéből. A barátai 
készítettek pár fotót róla. Még okostelefont sem hajlandó 
kézbe venni, annyira be van oltva ellene. Nem baj, ez így 
jó. Ő a saját útját járja. Sosem mondtam, hogy legyen fotós 
vagy ne. Ötéves Frida lányom viszont már elkérte az egyik 
telefonomat, mindennap fényképez, és hozza nekem, nézd, 
ezt csináltam. Nem mondtam neki, hogy csinálja, csak látta, 
hogy fényképezek, akkor ő is azt csinálja.

Hogy lett hivatásos fotós?

Bekerültem a Kurírba külsőzni, mégpedig úgy, hogy az 
egyik ismerősöm unokabátyja volt Havas Henrik, aki ak-
kor a Nap TV-ben vitte a Kinn, padon című műsort. Min-
den reggel behívott valakit, és tényleg jó beszélgetéseket 

csinált olyan emberekkel, akik előtte soha nem kerültek a 
nyilvánosság közelébe. Bementem hajnalban, lefotóztam 
őket, előhívtuk, és a Kurírban benne volt a beszélgetés. 
Aztán adtak más munkát is. Jó iskola volt, akkor alakult 
ki a mai Magyarország társadalmi rendszere, vezetése. 
Ott kezdődött az első projektem, a jelenlegi miniszterel-
nökkel. Akkoriban a legkisebb parlamenti párt a Fidesz 
volt. Kezdő külsősként én kaptam őket, mindig engem 
küldtek a Fidesz eseményeire. Közben 1993-ban kiutaz-
tam Amerikába Bill Clinton beiktatására. Pénzt nem ad-
tak rá, de megoldottam valahogy. Vettem egy fotóalbu-
mot arról, hogyan lett belőle elnök. Fekete-fehér album 
volt, nagyon megtetszett. Hazahoztam és mutattam a 
Bayer Zsoltnak, az akkori szóvivőjüknek. Azt mondtam, 
hogy meg kéne csinálni Orbán Viktorral is, biztos érde-
kes lesz pár év múlva, pláne, ha ő is miniszterelnök lesz. 
Elmentünk, Zsolt bemutatott Viktornak, aki azt mond-
ta, hogy csináljuk. Abban az időben, a ’94-es választás 
idején olyan volt a kampány, hogy beültünk egy kocsiba 
hajnalban, és lementünk mondjuk Nyíregyházára. A pi-
acon az ottani fideszesek vettek 60 kiló narancsot, Viktor 
árulta, én meg fotóztam. Így kezdődött az a történet, ami 
egészen mostanáig tartott. Úgy látszik, hogy mára vége 
lett, és nem Orbán Viktor miatt, hanem miattam. Több 
mint 26 éve kezdődött, izgalmas történet volt.

Mi volt benne a legizgalmasabb?

A fotózásban nagyon fontos az idő. Mindig is nagyon 
szerettem az olyan projekteket, ahol hosszan lehet fo-
tózni valakit. Huszonhat év elég hosszú. De közben 
rengeteg mást is csináltam. Dolgoztam a Kurírnak, a 
Képes Európának, a Penthouse-nak, a Nők Lapjának, 
tulajdonképpen nincs olyan újság Magyarországon, 
amibe én ne fényképeztem volna. Született egy csomó 
könyvem is, most 17-nél tartok. Az író könyvemre pél-
dául nagyon büszke vagyok: ’95-ben száz magyar írót 
lefotóztam, mindenki írt magáról valamit. Sok fotót ma 
is használnak azok közül a portrék közül. Nagyon sokat 
dolgoztam a Playboynál, ahol nagyinterjúkhoz beszélő 
képeket csináltam. Kállay Feri bácsit például több száz 
kiló narancsba fektettük bele, utalva a Tanúra. Talán 
nincs is olyan magyar híresség, akiről ne lenne képem. 
Szeretem a portréimat, a fotóban ez a legbensőségesebb 
műfaj. Ahhoz jó érzékem van, hogy valakiben ne csak a 
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külsőt fotózzam le, ne csak a héját, amiben van, hanem 
megmutassam a kisugárzását, hogy ő milyen ember. A 
könyveim mindig azért keletkeztek, mert a napi munka 
mellett valami olyat akartam csinálni, ami a szívügyem.

Ilyen volt a Kékvándor – ösvények, utak, képek című 
könyve is, amelynek elkészítése során végigjárta és 
-fotózta a Kéktúra teljes útvonalát.

Ez részben elhatározás, részben szerencse kérdése volt. 
Egy időben az volt az egyetlen fix munkám, hogy minden 
héten ki kellett mennem Fradi meccsekre három-négy 
órát dolgozni, vagy ha esemény volt, azt fotózni meg a 
csapatot. Ezt csináltam öt-hat évig, majd amikor ennek 
vége lett, Garancsi Istvánnal elkezdték építeni a Vidit, 
és ott egy barátom valamiféle menedzser lett. Meg-
kérdezte, hogy lenne-e kedvem ugyanezt csinálni ná-
luk. Persze, hogy volt. Garancsi Istvánt, aki nagyjából 

egyidős velem, közben megválasztották a természetjáró 
szövetség elnökévé. Ez egy társadalmi funkció, de ő ak-
kor kitalálta, hogy valamit ebből is kell csinálnia, mert 
megszállott volt. Amikor megtudta, hogy régóta ter-
vezgetem a Kéktúra végig fotózását, azt mondta: Barna, 
gyerünk, csináld, itt van. Ez olyan 2010–12 körül történt. 
Az előzmények másik fele szintén szerencse. Óbudán 
Sinkó Gabi néni, Sinkó László felesége volt a magyar-
tanárom. Rockenbauer Pál Másfél millió lépés Magyar-
országon című sorozata gyermekfejjel hatalmas élmény 
volt számomra. Mennyire jó dolog, ahogy mennek végig 
Magyarországon, járják az erdőt, gyalogolnak, fölverik 
a sátrat, mennek tovább. A mai napig beleborzongok, 
hogy gyerekként milyen élmény volt ez számomra a 
tévé előtt is. Amikor kitaláltam, hogy én is végigjárom 
a Kéktúra útvonalát, egy véletlen folytán a Nők Lapjá-
nak épp Sinkó Lászlót kellett fotóznom, aki a sorozat 
résztvevője és narrátora volt. Elmondtam Gabi néninek 
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és Sinkó Lászlónak, hogy mit tervezek, ők megörültek 
neki, és azt mondták, hogy jöjjek máskor is. A köny-
vem első fejezete abból az élményből született, amikor 
2011-ben elvittek Rockenbauer Pál születésnapi megem-
lékezésére. Az egykori alkotók, barátok minden évben 
elmennek a síremlékéhez Zengővárkonyra, ahol egy 
kisebb ünnepség keretében együtt töltenek egy napot. 
Egy igazi novemberi napon, nagy hidegben, vasárnap, 
zuhogó esőben érkeztünk, de a sírnál már ott állt ötven 
ember, és énekeltek. Asztalok voltak kitéve, mellettük 
asszonyok zsíros kenyeret, bort kínáltak. Hihetetlen 
élmény volt! Rockenbauer Pállal már nem találkozhat-
tam, csak a fiával, vele viszont jó kapcsolatban vagyok. 
A könyvben le is írtam, milyen érzés volt látni, ahogy 
ez a csapat már több, mint harminc éve ilyen erős szim-
biózisban van egymással. Azt a napot eltöltöttem velük, 
és még több energiát kaptam arra, hogy el kell kezde-
nem, csinálnom kell. Mindig nagyon szerettem ezeket 
a dolgokat, és amikor megkérdezik, hogy milyen fotós 
vagyok – portrés, természetfotós –, mindig azt mondom, 
hogy igazából egy jó fotós, nem ilyen vagy olyan. Az 
bármit fotóz, mindegy. A lényeg a tárgy maga, ami ott 
van, csak meg kell mutatnod, ahogy te látod, mint egy jó 
művésznek. A Kéktúrában is az érdekelt, hogy fotográ-
fusként miként adom vissza az élményeimet, méltóan 
ahhoz, ahogy Rockenbauerék megcsinálták annak ide-
jén. Azt hiszem, ez a munka, ez a könyv megváltoztatta 
az életemet. Az, hogy most Piliscsabán beszélgetünk, 
szintén ennek köszönhető. Pesten születtem 1965-ben, 
egy bérházban laktunk a Szondi utcában, majd átköltöz-
tünk Óbudára, ahol életem nagy részét töltöttem, majd 
Újlipótvárosban éltem. Amíg nem gyalogoltam hosszú 
napokat egyedül az erdőben, eszembe sem jutott, hogy 
ki kellene jönnöm a városból, nem tudtam, hogy miért 
jó, hogy benne lehetek a természetben. Jártam én is ki-
rándulni, de egész más, amikor napokat mész egyedül. 
Rájössz, hogy miért élnél a városban, hogyha azon kívül 
is élhetsz. Egyébként a kék jelzés itt megy keresztül a 
településünkön. Nem azt mondom, hogy szempont volt, 
de itt is átgyalogoltam, láttam. Amikor elkezdtünk la-
kást keresni, mondtam a feleségemnek, hogyha ő is úgy 
gondolja, mindenképpen menjünk ki a városból, mert 
annál többet három kisgyereknek nem tudunk adni, 
hogy láthatják, milyen a napfelkelte, hogyan váltják 
egymást a napszakok, évszakok.

A tévés produkcióban egy csapat vándorolt, fotósként 
viszont egyedül ment végig az úton.

A fotózás nagyon magányos szakma. Filmezni nem tudsz 
egyedül, mert ott kell egy stáb. Ettől függetlenül volt, 
hogy jöttek velem barátok, de valahogy úgy alakult, hogy 
amikor elmondtam, hogy mit tervezek, az összes bará-
tom sorban állt, mindenki fölírta, hogy mikor jön velem. 
De amikor szóltam, hogy a jövő héten indulunk, hatkor 
kell a Nyugatiban lenni, akkor éppen a nagyi költözött, 
papának vágták a szakállát, mindenkinek közbejött vala-
mi. Egyik barátom az indulás előtti este telefonált, hogy 
aznap nem tud jönni, kérte, hogy várjunk egy napot, de 
rájöttem, hogy nem várok. Az élet így van, menni kell, 
ezt kaptam, egyedül mész, kész. Félelmetes volt, mert az 
első három méter után eltévedtem. Megérkeztem Holló-
házára – reggel négy órakor indultam el –, mindenhová 
busszal vagy vonattal mentem. Itt a kék, rendben, odáig 
jó, hogy elindulsz a faluból, aztán beérsz az erdőbe. De 
hogyan tovább? Akkor még nem újították fel a jelzéseket, 
és így tényleg kalandtúra volt az első alkalom. Zemplén 
az ország legvadregényesebb tája, nagyon szeretem. Ott 
tudtam olyan képet csinálni, hogy kinéztem egy szirtről, 
és 80–90 kilométerre sem láttam sehol ember által létreho-
zott képződményt. Tehát elindultam, és egy idő után érez-
tem, hogy valami baj van, már régóta megyek, nincs út. 
Visszagyalogoltam. Nagyon lassan haladtam, de végigcsi-
náltam a napomat. Fölértem Nagy-Milicre, onnan az első 
faluba. Nem sátraztam, a turistaházakat sem kerestem. A 
falusi turizmust szeretem, amikor vár a Mici néni, reggelit 
készít, beszélgetsz vele.

Majdnem olyan, mintha rokon lenne.

Mindegyik olyan, egy éjszaka reggelivel kerül három-
ezer forintba, ami szállásért reggelivel nem sok, de egy 
vidéki embernek nagyon komoly összeg. A barátom utá-
nam jött, másnap estére megérkezett, és együtt folytat-
tuk az első részt.

Hány nap alatt járta végig a teljes útvonalat?

Nagyjából 80–90 nap biztosan volt, 70–80 százalékban 
egyedül mentem. Volt egy-két ember, akik néha elkí-
sértek, és rájöttek, hogy ez tök jó dolog. Igazából az 
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első nap arról szól, hogy még itthon vagy. Felveszed 
a telefont, beszélgetsz, elvarrod a szálakat. Másnap 
már csak délben kapcsolod be a telefonod, megnézed, 
kerestek-e, visszahívod. A harmadik napon már nem 
is akarod bekapcsolni, de akkor meg haza kell menni. 
Akkor voltak egészen picik a gyerekeim, pár nap után 
már nagyon hiányoztak.

Mennyi volt a leghosszabb idő, amit folyamatos túrá-
zással töltött?

Öt nap volt a leghosszabb. Közben dolgoztam, a minisz-
terelnöknél is volt munkám, a kisgyerekek meg néha 
betegek, segíteni kellett a családban, nem lehetett telje-
sen kiszakadni. Volt egy olyan álmom is, hogy végigcsi-
nálom úgy, ahogy ők elkezdték, 80 nap, és gyerünk. De 
egyedül még nehezebb lett volna, nem is tudtam volna 
munka és gyerekek mellett megoldani, így viszont na-
gyon szerettem. Az elején, amikor elindultam, mindig 
azt mondtam magamnak, hogy ma lenyomok negyven 
kilométert, aztán rájöttem, hogy nem kell sietni, sőt 
aggódni kezdtem, hogy mindjárt vége van. Szépen hú-
szakra-tízekre lementem, nem kell rohanni, ez nem tel-
jesítménytúra, ezt megélni, csinálni jó. Visszagondolni 
rá is jó. Ha meditatív állapotban erre gondolok, ma is 
végig tudom járni. Tudom, hogy hol mentem, milyen 
volt, amikor kijöttem reggel, emlékszem, hogyan zuho-
gott az eső, megálltam, pihentem, fölvettem a hátizsá-
kot, ittam egy kis pálinkát, mert reggel hatkor esőben 
kell egy kis energia, lelkierő elindulni az erdőbe. Sok 
esős nap volt, de nagyon szerettem. Tényleg olyat kap-
tam, amit nehéz elmondani, de mégis megpróbáltam 
leírni és megmutatni a könyvben, hogy minél többen 
vágjanak neki.

Miért jó az erdőben?

Le vagy merülve, fáradt vagy, utálod a dolgokat, az 
életedet, bármit, de ha kimész a természetbe, kint vagy 
egy órát egyedül, az egyszerűen feltölt. Mindenkiben 
megvan ez az érzék, csak nem szabad elveszíteni. Ha 
most kimész az erdőbe, és sétálsz két órát, hidd el, 
hogy más emberként fogsz visszatérni. Csak nehéz 
rávenni az embereket. Mindenkinek vannak meggyő-
ződései, beidegződései. Én például 50 évig nem ettem 

húst, most fél éve – nyilván a betegség miatt – kötelező 
húst ennem, és szeretem. Régen napszemüveget vet-
tem fel, hogy ne is lássam, ha valaki pacalba tolja a vil-
láját az asztalnál. Most mindennap húst eszem hússal, 
és imádom.

Ha a régi dolgokat felidézi magában, képekben emlékszik?

Én képeket látok. Mindig mondom a fotós barátaimnak 
is, amikor valamiről beszélünk, és azt mondják, hogy hú, 
lemaradtam erről a képről: nincs olyan kép, ami hiányzik, 
ha a fejedben ott van. Nekem a fejemben sokkal több kép 
van, mint amit megcsináltam. Jobban rácsodálkozom azok-
ra a dolgokra, amik megvannak, hogy nahát, ezt hol is fo-
tóztam. Ha előhívok magamban egy el nem készült képet, 
mondjuk, amikor nem volt nálam a gép, de figyeltem, hogy 
a kisfiam mit csinál, az valahogy jobban megmarad. Berög-
zül, mert érzed, hogy meg kell, hogy maradjon.

Valamikor ezeket a fejben lévő képeket is megcsinálja?

Nem. Ezen a Kéktúrán is vitatkoztunk fotósokkal. Oké, 
fölértél a kilátóba, és zuhog az eső. Visszamész? Miért 
mennék? Nagy igazság, benne van a könyvben is, hogy 
mindenki a saját „Kéktúráját” járja végig. Amikor én ér-
tem oda, esett az eső, ha te mennél, lehet, hogy sütni fog 
a nap, és te mást fogsz tapasztalni. Mást élsz meg. Ezért 
lehet újra járni. Van, aki ötödször-hatodszor megy a Kék-
túrára, mert mindig egy új élményt ad.

Azon gondolkodom, miközben hallgatom, hogy való-
színűleg ezért került sokszor olyan helyzetbe, amibe 
más nem, ezért élt meg olyan élményeket, amiket más 
nem, mert alaptulajdonsága a nyitottság.

A szakmánkban ez alapkövetelmény. Mindig attól félek, 
hogy ismétlem önmagam, ugyanazt csinálom, és unal-
mas lesz. Nyilván van egy stílusod, ahogy például egy 
zenésznek is van egyfajta stílusa. De egy ilyen kreatív 
ügyben, mint a fotózás, mégis fontos, hogy az ember 
máshogy lásson dolgokat. Kellenek az új impulzusok, és 
keresem is ezeket. Mindig próbálok kitalálni dolgokat, 
mit csináljak, hogy csináljam, hová menjek. A mai napig 
próbálom ezt az egészet fönntartani magamban, vala-
hogy úgy élni, dolgozni, hogy ne legyen unalmas.
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Figyeli, elemzi a kollégái munkáit?

Én is látom más hibáit, ha a fotózásról beszélünk, de 
nem akarok nagyképű lenni. Látom, követem mások 
munkáit, látom, hogy változik meg a világ, a telefon, az 
eszközhasználat. Ha nem vagy naprakész, elsodor ez a 
digitális forradalom, ami a képekkel is van. Én nagyon 
sok amatőr oldalt nézek, követem, mit csinálnak a fiata-
lok, és tényleg megdöbbenve látom, hogy olyanok jutnak 
az eszükbe, amik nekem már nem. Nyilván öregszem.

Ezek a fiatalok belenőttek a digitális világba.

Az én gyerekeim is, három és ötévesek, egyik sem olvas 
még, de a számítógépet bekapcsolják, beírják a kódját, 
megkeresik a kedvenc meséjüket és nézik. Közben nem 
vagyok a híve annak, hogy túlságosan technokraták le-
gyünk, nekem is butatelefonom van. A digitális kamera 
azért jó, mert egyszerűsíti az életet. Nem kell elmenni 
laborba, nem kell összekoszolni a kezed, és ugyanazt el-
éred. De attól függetlenül én az egyszerű dolgok, anya-
gok, a fának, a kőnek a híve vagyok. A műanyagnak 

nem. Szántszándékkal tartom vissza a családomat és ma-
gamat is attól, hogy elszálljunk a technikai világba. Ma-
radjanak meg az alap dolgaink, a szeretet, a barátság, az 
egymással beszélgetés. Jó, ha idejön valaki, ül egy órát, 
beszélgetünk, nem rohanunk, nem kapkodva csináljuk 
a dolgokat, hagyunk mindennek időt. Ahogy Kőrösi Zoli 
barátom mondta: a lassú élet szépsége.

Miközben beszélgetünk, látom, hogy nehezen mozog. 
Megkérdezhetem, mi az oka?

Lett egy betegségem, ide vagyok szögezve az ágyamhoz. 
Ez az egyik leggonoszabb betegség, amit ismer a tudo-
mány. Izomsorvadás, ALS. Nem fáj semmim, tiszta a fe-
jem, csak egyszerűen eltűnnek a testemről az izmok.

Lehet tudni, hogy mitől alakult ki?

Nem tudják, és megállítani sem lehet. Amennyire én tu-
dom, a legtöbb ilyen betegség valamilyen oltás szövőd-
ménye. Nagyon sokat utaztam, és amikor jártam a világot, 
egyszerre kaptam hat-nyolc oltást, talán valamelyiknek a 
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mellékhatása a betegségem. Ez nagyjából arról szól, hogy 
a központi idegrendszer kiadja a parancsot, hogy emeld föl 
a kezed, de az a neuron, ami elviszi a parancsot az izom-
hoz, azt mondja, hogy nem. Ha két évig nem használsz egy 
izmot, akkor az elsorvad. Lehet élni kerekesszékben meg 
fekve. A torna sem segít. Ez egy olyan betegség, aminek 
az orvostudomány történetében nincs gyógyult esete. Egy 
kísérleti gyógyszer van rá, más semmi. Olyan van, akinél 
megállt a folyamat, Steven Hawking ezzel él negyvenegy 
éve. Kicsit kilátástalan történet, próbálok saját magamban 
rájönni, hogy mi az, ami okozta, vagy mi az, amiért kiala-
kult. Régen azt gondoltam, hogy van egy orvos, bemegyek 
hozzá, ad egy gyógyszert, és meggyógyulok a kórházban. 
Ez az én betegségemre nem igaz.

Mivel próbálkozik?

Gondolkodom, próbálok rendet tenni a fejemben, és át-
alakítottam az étrendemet.

Honnan tudja, hogy mi segíti, vagy tesz rosszat?

A hús jó. Sokat olvasok erről. A statisztika szerint ennél a 
betegségnél egytől öt évig becsülhető a túlélés a tünetek 
megjelenésétől. Nálam másfél éve kezdődött. Egy boka-
törést tud kezelni az orvostudomány, de azt nem tudja 
elfogadni, hogy én attól talán meggyógyulhatok, ha a 
fejemben kitisztítom a dolgokat. Nekem is nagyon furcsa 
ez, fél éve még nem tudtam volna elfogadni, ha valaki 
erről beszél velem. A lényeg, hogy nem adom fel, men-
tálisan jól vagyok.

Hogyan lehetséges ilyen erős, szinte derűs lélekkel vi-
selni egy ilyen súlyos bajt?

Számomra, aki minden héten utaztam, most beszűkült a 
világ erre a nyugágyra, ez az egész univerzum, és telje-
sen jól elvagyok. Ez a lehető legkíméletlenebb betegség, 
mert azelőtt meghalsz, mielőtt eltemetnének. Nagyon 
nehéz, de sokat segít, egy csomó mindent tanultam ál-
tala. Fél éve itt ülök, és nyilván azt gondolom, hogy meg 
fogok gyógyulni valamilyen szinten. Sok mindenen gon-
dolkodom. Azt érzem, hogy ha valahogy leállítom a be-
tegség folyamatát, akkor következik egy olyan élet, ami 
egészen más, mint ami eddig volt.

Nagyon nyugodt, nem panaszkodik.

Én egy nyugodt pali vagyok, a mostani helyzetemben 
meg különösen afelé tendálok, hogy még nyugodtabb 
legyek. Hova rohanjak? Idő mindenre van, abszolút csak 
a jelenben levés a fontos. Nem sokat foglalkozom a múlt-
tal, de hogy mi lesz, azzal meg abszolút nem. Bízom ben-
ne, hogy minden úgy lesz, ahogy lenni kell. Nem vagyok 
vallásos ember, soha nem is voltam, de valamiben hinni 
kell. Máshogy látom az életet. Nagy eredmény például, 
hogy végigjártam a Kéktúrát, tök jó volt. Azt gondoltam, 
hogy még megyek egy párszor. Most ez az egyik motivá-
cióm, hogy én még akarok menni. Ha mégsem tudnék, 
akkor is megtettem azt, amiről úgy gondoltam, hogy 
meg kell tennem. Boldog vagyok, hogy megtettem.

Mi ad erőt?

Ilyen helyzetben, amilyenben én most vagyok, rájön az 
ember, hogy mi a fontos. Azt tudja, mindennap érzi, hogy 
nem képes felemelni a kezét, hogy tegnap még tudott inni, 
ma már nem tud, és ez lesz napról napra. Havi szinten 
ugyanígy. Kéthavi szinten, aztán negyed év, aztán fél év, 
és látod, hogy épül le. Közben a fejedre oda kell figyelni, 
mert annak rendben kell lennie. Nem is tehetek másképp, 
mert itt van a három gyerek. Napi szinten kell velük lenni, 
ők elfogadnak, nagyon sokat segítenek nekem. Fanni nél-
kül sem menne, minden pillanatban velem van. Rájöttem, 
hogy amiről eddig úgy gondoltam, hogy fontos, az most 
teljesen indifferens és lényegtelen kérdés. Azt is látom, ki 
a barát. Ez nagy dolog. Érzelmesebb lettem, sokkal jobban 
átélem a dolgokat. Nagyon fontos a család, a szeretet, az, 
hogy valójában megéljük a dolgokat, hogy hagyjunk min-
dennek időt – nem kell kapkodni, mindent szép lassan. 
Nem mintha bánnám, ami ezelőtt volt, mert az úgy volt jó. 
Mindig is szerettem volna nagy családban élni nyugod-
tan, vidéken, nem rohanva, mindennek megadva a mód-
ját. Most megkaptam. Nyilván nem ilyen árra gondoltam, 
de mégis megkaptam. Valóban, csak velük kell foglal-
koznom és magammal, nincs semmi más, ami eltérítene 
ettől. Egy csomó projektet csinálok, amiket fontosnak és 
érdekesnek érzek. Dolgozom a fotóarchívumomon, sokan 
segítenek, ez is jól megy. Vannak könyvterveim, teszem a 
dolgom tovább.

VIG GYÖRGY
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A GÁZLÁMPA KIOSZK – ÚJHULLÁMOS KÁVÉZÓ ÓBUDÁN

Mindent a feketéről

Sokan és sokat beszéltek már az úgynevezett gasztroforradalomról, azonban méltatlanul keveset ennek egyik szerep-
lőjéről, a kávéról. Mi az az újhullámos kávézás, ami manapság az egyik legújabb gasztroőrület? Az óbudai Fő téren 
két kiváló kávézóban, az Esernyősben és a Gázlámpa Kioszkban is megkóstolhatják az új kávékülönlegességeket.

GASZTRO Van új a nap alatt

A kávéházi élet régi fénye letűnni látszott a huszadik 
század második felében. Néhány éve azonban újra fel-
támadni, ugyanakkor megújulni látszik a kávézás. Nem 
mondhatni, hogy újra központi találkozóhelyként funk-
cionálnak a kávézók, azonban egyre több olyan egység 
nyílik, ahol szívesen elidőzik az ember, és szaporodnak 
a helyek, ahol minőségi kávét ihatunk. Amellett, hogy 
végre kikoptak a pótkávék és a zaccos, „minél keserűbb, 
annál jobb“ kávék a mindennapokból, és könnyen elér-
hető az állandó, a réginél nagyságrendekkel jobb minő-
ségű fekete a polcokon, terjednek a különböző kávélán-
cok, szakosodott kávézók is. Emellett ugyanilyen fontos 
állomása a „kávéforradalomnak“ az egyre népszerűbb 
újhullámos kávézás. A mozgalom központjában a kávé-
bab eredeti ízének keresése és fölfedezése áll, leegyszerű-
sítve ez enyhébb pörkölési eljárást és kíméletesebb főzési 
módszereket jelent. Az ízbeli különbségek pedig amellett, 
hogy nehezen leírhatóak, megdöbbentőek. Legalábbis jó 
eséllyel a meglepetés a keserűhöz, maximum az olasz 
presszóhoz szokott ember első reakciója. A tájékozottab-
bak tudják, hogy a fekete alapanyaga, a kávébab egy gyü-
mölcs, az azonban, hogy a belőle készült italnak is lehet 
gyümölcsíze, valóban letaglózó lehet, és ekkor még nem 
érkezett meg az utóíz, amit ebben az esetben semmiképp 
sem szabad a hozzá kapcsolódott pejoratív felhanggal ér-
teni. Adott egy forró ital, ami színében kávé, illatában még 
emlékeztet rá, de savanykás, gyümölcsös, és változik az 
íze a szájban. A tej vagy a kihűlés sem ront rajta, a latténak 
édesebb lesz az íze, szinte ölelkezik a tej a kávé gyümöl-
csösségével, a hideg hosszúkávénak pedig még üdítőbb 
lesz a savanykássága.

Hol kóstolhat bele az újhullámba? Persze, hogy Óbudán!

A jó hír, hogy Óbudán is ihatunk jó kávét. Még jobb hír, 
hogy a minőségi, olaszosan pörkölt mellett már az új-
hullámosat is megkóstolhatjuk. A Fő téren lévő Esernyős 
közösségi tér ugyanis a szintén figyelemmel kiválasztott 
olasz kávéja mellé felvette kínálatába saját blendjét, az új-
hullámos, hihetetlen ízű 42-es Esernyős blendet. (A blend 
több kávé keveréke, mely különleges ízprofilt alkot.) Rá-
adásul mindkettőt Budapest egyik – ha nem a – legkisebb 

kávézójában, a Gázlámpa Kioszkban is megvehetjük. A 
kávéforradalomról, a Gázlámpáról és persze magáról az 
Esernyősről Békefi Annával, az Esernyős Óbudai Kultu-
rális, Turisztikai és Információs Pont ügyvezetőjével és 
Gál Zoltán üzletvezetővel beszélgettünk. Az Esernyősben 
a modern értelemben vett kávéházi élet már a nyitás óta 
fontos volt – tudtuk meg Békefi Annától. Az elképzelés 
szerint létrejött intézmény nem egy száraz ügyfélszolgá-
lati iroda, információs pont lett, hanem egy közösségi tér, 
amiben a találkozásokhoz, beszélgetésekhez célzottan 
választották ki a tökéletes kiegészítőt, a kávét. Hosszas 
kutatás, sok kóstolás után találták meg az olasz pörkölésű 
Pasuccit, ami már azóta is sláger. A márka egy világszerte 
ismert, olaszok által is kedvelt, mégsem mindenhol előfor-
duló, semmiképp sem kommersz típus, a klasszikus ízeket 
kedvelők között népszerű. Ugyanakkor már a Gázlámpa 
előtt is érett a gondolat, hogy változatosságot vigyenek a 
kínálatba, ezért vezették be a Vendég Darálót, amely lehe-
tőséget adott a magyar kávépörkölők termékeinek bemu-
tatására. Így jutottak el a 42 coffee-ig, ahol Nezvál Máté 
tulajdonos, pörkölő mester és kollégái elvarázsolták az 
Esernyős stábját. Végül úgy döntöttek, hogy a tökéletes 
kávézás érdekében Gál Zoltán és a Gázlámpában dolgozó 
munkatársa részt vesznek egy barista tanfolyamon, emel-
lett – Nezvál segítségével – saját blendet keresnek, illetve 
az állandó, megbízható minőség érdekében csúcsminő-
ségű kávégépekbe is beruháznak. Végül az új blend beve-
zetését a Gázlámpa Kioszk megnyitásához igazították. Az 
összesen 4 m2 alapterületű, ma már ipari műemlék jellegű 
épület eredetileg gázátadó állomásként üzemelt, később 
volt vizelde, majd sokáig kihasználatlanul állt. Felújítása 
után, 2015 decemberében adománygyűjtő akcióval – és az 
új kávéval – nyitott meg a Gázlámpa Kioszk, akkor még 
csak az adventi időszak idejére, majd idén Óbuda Napjától 
specialty kávézóként várja a vendégeket. Mivel a kávézó 
egyszemélyes, a teraszon ihatjuk meg a Pasuccit, illetve a 
sokkal világosabb pörkölésű 42-es Esernyős blendet.

Egy saját blend születése

A saját blend kiválasztásánál szempont volt, hogy az új 
kávé ízvilágában ne térjen el nagyon markánsan az ad-
digi állandótól, a megszokottól nagyon különböző hatás 
ugyanis akár elrettentő is lehet. Kezdetnek a pörkölő-fo
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mesternek vázolták az elképzeléseket, aki így összeál-
lított öt különböző ízprofilt. Először az illatok, majd az 
ízek alapján választottak ki két komponenst, így ala-
kult ki az Esernyős blend, ami egy brazil és egy ruandai 
kávé keveréke. A száz százalékban világos pörkölésű 
kávé ugyan érezhetően különbözik az olaszos pörkö-
lésűtől, azonban mégsem sokkolja az ízlelőbimbókat. 
A csapat szerint az Esernyős tökéletesen megvalósítja 
azt a különlegességet, amitől már oda kell figyelni a ká-
véra, nem csak úgy felhörpinteni. Gál Zoltán szerint a 

tanfolyam, az újhullámos kávépörkölés és a kávé meg-
ismerése sokat változtatott a hozzáállásukon. Hatalmas 
lelkesedéssel beszélt az ízekről, odafigyelésről, kon-
centrációról, és Békefi Anna is egyetértett abban, hogy 
a két barista hatalmas változáson ment át a néhány na-
pos tanfolyam után. És valóban, a mai napig könnyen 
észrevehető, hogy szinte átszellemülten, elegáns kon-
centrációval készül a fekete. Gál szerint attól a ponttól 
kezdve, hogy első osztályú kávéval dolgozik a barista, 
mondhatni szükséges, hogy jó örlővel és kávégéppel te-
gye ezt. Az üzletvezető szerint a gép ugyanolyan fontos 
tényező, mint maga a kávé készítője – csak a megfelelő 
géppel lehet ugyanis állandóan magas minőségű kávét 
készíteni. A baristának pedig az a feladata, hogy tud-
ja, mi szükséges ahhoz, hogy egy olyan italt kapjon a 
vendég, amit bátran nevez presszónak. Hangsúlyozta, 
hogy nem szabad elfelejteni, hogy – a termelőtől kezdve 
a gép készítőjén át – milyen sokan dolgoztak azon az 
egy csésze kávén. A koncentráció tehát nemcsak jogos, 
de elvárt is. – Ebbe bele lehet szerelmesedni, de kell is 

A három pörkölési eljárás közül a legismertebb az 
olasz, amely klasszikusan kesernyés, csokoládés 
ízű. Az Európában kevésbé ismert sötét pörkölés 
inkább Ázsia egyes részeire jellemző. Az újhullá-
mos, világos pörkölés lényege, hogy nem fedi el a 
gyümölcs, a föld és az éghajlat alapízét, így kevésbé 
kesernyés, inkább friss, savanykás ízű presszót ad.
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a szenvedély ahhoz a precizitáshoz és odafigyeléshez, 
amitől tökéletes lesz a kávé – tette hozzá. Az ügyve-
zető is osztotta Gál lelkesedését és maximalizmusát a 
kávékészítéssel kapcsolatban. Szerinte a vendégeknek 
nyújtott ízélményhez hosszú út vezet. Sok ponton kell 
tökéleteset alkotni, és ha egy ponton nem sikerül, ak-
kor kíméletlenül elromlik a végeredmény is. Ezért volt 
olyan fontos a csúcsminőségű alapanyag kiválasztása 
mellett a megfelelő kávégép és őrlő vásárlása is.

Milyen az óbudai újhullámos?

Először is világosabb, mint amit megszoktunk. Illatában 
savanykás, nem túl pörkölt kávé, halvány csokoládés 
jegyekkel. Kóstolva először a ruandai kávébab dominál 
földes, citrusos ízével, majd ezt váltva sokáig megmarad 
egy kellemes, meleg, csokoládés íz, amely már a desszer-
tes brazil vonal sajátja. Békefi szerint remek alkalmat ad 
arra, hogy félretegyük a beidegződést, amely szerint egy 
italnak csak egy íze lehet. Egy kávé is okozhat kellemes 
meglepetéseket, ha nyitottak vagyunk rá.

Miért éppen Marzocco?

A huszadik század első felében több kísérletet is tettek 
Olaszországban a kifejezetten eszpresszó gépek gyár-
tására. Ezek a kávégépek még függőleges bojlerrel ren-
delkeztek. Giuseppe Bambi az egyik kísérletező volt. 
1927-ben alapította meg az Officina Fratelli Bambit, ahol 
a gépek minden egyes darabját helyben gyártották és 
szerelték össze. Cégét La Marzoccónak nevezte el, cé-
gérén pedig Marzocco, az ülő oroszlán látható Firenze 
liliommintás címerével. Az előállítandó kávémennyiség 
növekedésével párhuzamosan egyre nőtt az igény a kis 
méretű gépek iránt. Bambi éppen ezért 1939 februárjá-
ban szabadalmaztatta egy olyan kávégép tervét, amely 
fekvő bojlerrel rendelkezett. Így ugyanis az összes köz-
ponti egységet egy sorba lehetett rendezni, amely lehető-
vé tette, hogy több férjen be belőlük egy gépbe.
A II. világháború után a gazdasági válság, illetve a nyers-
anyagok szűkössége miatt Bambinak mindent elölről 
kellett kezdenie. Az új szabadalom ekkor már a félauto-
mata mechanizmus volt, amely nagyon leegyszerűsítette 

a gépek működtetését. Az új technológia a kávé ízét is 
megváltoztatta, ekkor jött a köztudatba a „crema”, amely 
az eszpresszó kávé elkészítésének irányadó módszeré-
vé vált. A kávégépekbe került egy elektromos vezérlésű 
motor, amely lehetővé tette, hogy kisebb fizikai erő kifej-
tésével készülhessenek a feketék.
A La Marzocco végül 1970-ben mutatta be első, két külön-
álló bojlerrel rendelkező GS sorozatát, amely már külön 
kezelte a forró vizet és a gőzt. Az Esernyős és a Gázlámpa 
Kioszk kávégépe is ilyen. Mindkét gép képes azonnal gőzt 
előállítani anélkül, hogy a kávé készítéséhez használt víz 
hőmérsékletét befolyásolná. Ezzel, valamint a két bojler, 
illetve a nyomásprofilok kézi szabályozásával érhető el, 
hogy egy hosszú nap végén a századik lefőzött kávé is 
ugyanazt az élményt nyújtsa, mint a reggeli első.

Melocco Anna
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Mészáros Gabriella: Esterházy Péterrel a Pink Pelikánban

Gasztro

A Római-partra, a Nánási út környékére gondolva 
ma is felidéződnek bennem az ifjú chef, Feke Zoltán ko-
rai alkotásainak ízei. Ott működött valaha a Pink Peli-
kán: így hívták azt az éttermet, ahol a ’90-es évek elején 
– sajnos nem túl hosszú ideig – lehetett komoly fogá-
sokat találni. Ízeket, illatokat és ami talán még ennél 
is fontosabb: egy olyan ízig-vérig vendégváró fiatalem-
bert, aki élvezte a főzést. Az 
emlékeket még fajsúlyosabbá 
teszi, hogy Esterházy Péter se-
gített felfedezni a Pelikánt.

A Pink Pelikán vendég-
lőről eszembe jutottak azok 
a szép napok is, amikor első 
lépéseit tette meg a gasztro-
nómiai igényesség felé vezető úton a Konyhaművészet 
címen megjelenő folyóirat. Akkoriban jómagam is a lap 
munkatársa voltam, egyrészt a borrovat révén, más-
részt mint elszánt étteremtesztelő. Utóbbi minőségem-
ben keveredtem el Feke Zoli Pink Pelikánban műkö-
dő konyhájába, ahová ráadásul maga Esterházy Péter 
vezetett be. A kiváló író teljes odaadással adózott az 
ifjú chef remekeinek – persze neki könnyű volt, annál 
is inkább, mivel szinte szomszédok voltak. Zoli tex-
túrákat, harmóniákat, színeket keresett, és a tányérra 
varázsolt olyan apró falatokat is, amelyek sokszor szó 
szerint robbantak a szánkban. Ilyenkor bor is került az 
asztalra – sőt. Akkortájt az éttermi borkínálat még nem 
volt kimondottan gazdagnak nevezhető, ne feledjük: az 

1990-es évek elejét-derekát írtuk. Jószerével a villányi 
termelők, Egerben Thummerer Vilmos, a boglári Légli 
Ottó és a Balaton északi partján működő Figula Mihály 
voltak azok, akiknek borait már akkoriban is érdemes 
volt kóstolgatni.

Egyik legmaradandóbb közös élményem Esterházy-
val Feke Zoli egyik spontán ötletének köszönhető. Zoltán 

ugyanis emlékezetesen finom, 
apró, ízletes kacsatepertőt kínált 
két fogás között, merthogy ép-
pen akkor készült el. Esterházy 
hallatlan lelkesedéssel fogadta 
a „csak úgy” érkező csemegét. 
Tényleg már-már magasztos és 
felemelő élmény, amikor az em-

ber valóban kedves vendég lehet valahol, ahol még – vagy 
már – szívből törődnek azzal, hogy jól érezzük magunkat, 
sőt a vendéglátó érzi felelőssége súlyát is a kérdésben.

Esett szó bőven borokról is a közös kiruccanások 
alkalmával, de számos együtt-kóstolás is bővíti emlé-
keim sorát. Ennek írott nyomait is őrzi a tizenhat évjá-
ratban megjelent Borkalauz, melynek előszavát éveken 
keresztül vállalta a Harmonia Caelestis szerzője. Miért 
is fontos a borokat leírni? Mert ha nem írnánk le, és nem 
beszélnénk a borokról, nem emelhetnénk azokat egyes 
esetekben az esztétikum szintjére. Persze vitatni lehet 
ezt a tényt – teszik is sokan –, de hadd ringassuk mégis 
abban a hitben magunkat, hogy a bor ilyen fajta megkö-
zelítésével tettünk egy lépést előre.

„Esterházy hallatlan lelkesedéssel fo-
gadta a „csak úgy” érkező csemegét. 

Tényleg már-már magasztos 
és felemelő élmény, amikor az ember 
valóban kedves vendég lehet valahol.”

Magára a borra visszatérve, azt hiszem, egy mai 
elszánt, fiatal borkedvelő igencsak meglepődne az ak-
kori kínálaton. Az első Borkalauzba alig tudtunk 100 
olyan bort összevadászni, amelyekről érdemes volt 
borleírást készíteni. Érdekes lehet összevetni a legel-
ső, 1995-ös és az utolsóként megjelent, 2010–2011-es 
kötet néhány adatát. Az elsőben lévő pincészetek szá-
ma alig haladta meg a harmincat, az utóbbiban ez a 
szám csaknem kétszáz. A leírt vagy legalább említés 
szintjén megtalálható borok száma az elsőben száz, az 
utolsóban ezernégyszáz. Ami viszont közös mindket-
tőben: a kóstolópanel java része és Esterházy Péter – 
EP – előszava. Ami pedig az évjáratok között történik, 
nem más, mint puszta élvezet. Vagy mégsem?

Bevezettük valamikor az ún. „keddi bor” fogal-
mát. Kialakulása a keddi rendszeres kóstolónapok-
hoz köthető, amikor a Borkalauz rendes kóstolói 
zajlottak. Időről időre kijutott ugyanis elég hitvány 

borokból is a csapatnak, de hogy senkit ne sértsünk 
halálra, ezekre a borokra valahogy ráragadt a csak 
bennfentesek számára érthető jelentése, az említett 
„keddi”. Magyarul: kóstolásaink nem minden alka-
lommal értek fel vidám diadalmenettel – a borokat 
illetően legalábbis semmiképpen. Viszont a társaság, 
az együtt-kóstolás élménye, a megszülető jó eredmé-
nyek azért sok örömöt szereztek mindenkinek. S le-
het ugyan, hogy ma már egyre kevesebben forgatják 
a valaha volt Borkalauzokat, mégis büszke vagyok 
rájuk. Nagyon sokan indultak azok nyomdokain, 
és egyértelmű, hogy EP irodalmi tevékenységének 
egyetlen szösszenetnyi sorával sem mérhető össze ez 
a kis boros történet – valami mégis a hazai borvilág-
ban visszavisz a Nánási úthoz. Talán azok a bizonyos 
illatok, ízek, tapintások...

(A szerző a Borkollégium igazgatója)
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Dávid rétesezője

Szeretek mindent úgy kiadni a kezemből, hogy az jó legyen

Ica retro rétesezője – áll a cégéren a mai napig; talán az előzmények, a kissé már az emlékezet homályába vesző 
régebbi bolt iránti tiszteletből. A Polgár utca egyik paneljának sarkán szerényen megbúvó, rácsos kis üzlet jó ideje 
Kovács Dávid birodalma – ám Dávid mit se változtatott a cégéren.

gasztro Igen, ez is ő. Egy pirospozsgás, mindig jókedvű fiatal-
ember, mindenki kedvence a környéken. Egy ember, 
aki nem a külsőségekre figyel. Mintha pontosan tudná, 
hogy ez a hely akkor is ízig-vérig „Dávid rétesezője” 
mindenki számára, ha a tábla a régi címet hirdeti. Nem 
foglalkozik ilyesmikkel. Viszont mindennap hajnali fél 
háromkor kel – fél négyre már a boltban van, ahol sa-
ját maga gyúrja-dagasztja, húzza a rétestésztát, készíti 
a croissant-okat, pogácsákat. A reggel hét órai nyitásra 
menetrendszerűen várja a munkába menőket a jól ismert 
választék: rétesek tizennégy ízben, croissant-ok és sajtos 
pogácsák. De olyanok ám, hogy a törzsvevők szerint kö-
zel s távol nincs párjuk.
Gyanítom, Dávid boltjának híre elsősorban szájhagyo-
mány útján terjed. Én is úgy hallottam róla, családon belül: 
menjek el egyszer, de tényleg! Ilyet még nem kóstoltam! 
Két évvel ezelőtt egyszer beállítottam Dávidhoz, azóta 
csaknem naponta látogatom a helyet.
Az illatokon és az ízek élményén túl az első, ami a hely-
ben megragadott: a közvetlenség, a kis kuckó bensősé-
ges, vendégszerető jellege. Legyen az ember soha nem 
látott idegen vagy évek óta odajáró vevő, Dávid egy ál-
landóan mosolygó, piros arcú Buddha kedvességével és 
bölcsességével fogadja vendégeit, mintha régi ismerősök 
lennének. Mindenkihez van egy kedves szava. A rétese-
ző egyik különös varázsa, hogy – bár helyben fogyasz-
tásra csak egy magasított szék és egy magas asztalka áll 
rendelkezésünkre – a vendégek valahogy vásárlás után 
is ott ragadnak.
Jellegzetes kép a rétesezőben: törékeny, nagykabátos 
néni kicsit reszkető kezével rámutat az illatos pogácsák 
halmára, és megkérdezi, mennyibe kerülne. Dávid rá-
pillant az anyókára, dugig tölt egy zacskót pogácsával, 
és a néni kezébe nyomja. Az ijedten firtatja, hogy mégis 
mennyit fizessen – Dávid szelíden ránéz, majd elárul-
ja a fél kiló pogácsa árát: legyen kétszáz forint. A néni 
örömmel konstatálja, hogy ebben a boltban még őrzi régi 
értékét a forint. Fogalma sincs, hogy másutt két szem po-
gácsát se kapna ennyiért.
Járnak ide munkába siető, szigorú (vagy annak látszó) 
tisztviselők, gyerekes anyukák, suli előtt beugró gör-
deszkás fiatalok, futárok… Utóbbiak mindig sietnek – de 
Dávidnál ők is lelassítanak, sőt megállnak. 
Vendégként is mindig tapasztalom: tízből talán egyszer 
van úgy, hogy nincs senki az üzletben, de egy percen be-

lül ilyenkor is mindig benyit valaki. Utána pedig marad. 
Valahogy mindig hosszabban, mint ahogy feltehetően 
eltervezte.
Magam se tudom, hogy van ez… – kezdi Dávid, amikor 
sikeréről, eddigi életútjáról faggatom. Tésztadagasztás, 
lisztszórás közben kezd mesélni magáról – eleinte óvato-
san keresve a szavakat, majd egyre inkább belelendülve. 
Egy kis bakonyi faluból származik, Isztimérből – oda járt 
általános iskolába, ott élt egész gyerekkorában. Úgy érzi, 
egy kicsit másfajta értékrend szerint nevelkedett, más 
alapokból építkezett, mint általában a nagyvárosiak; ko-
rán észrevette, hogy a kommunikáció nagyon fontos szá-
mára. Már régen is jellemző volt, hogy könnyen, gyorsan 
találta meg az emberekkel a hangot. A másik, amit már 
egészen kicsi kora óta észrevett, hogy a kézművesség, az 
élelmiszerek, de leginkább e kettő találkozása érdekeli 
igazán. A Sütőipari Technikumot Székesfehérváron járta 
ki, az érettségi után elég gyorsan felkerült Pestre, és ha-
mar kapott munkát is. Először pékként dolgozott, majd 
kürtőskalácsosként a Fény utcai piacon. Ma már kézzel 
húzza a házi rétestésztát saját üzletében. Eddigi munkái 
során voltak rossz és jó tapasztalatai is, de alapvetően 
örömmel teszi a dolgát.
– Ez a munkám és a hobbim is. Körülbelül hat éve va-
gyok már itt Óbudán, jelenlegi helyemen, de az igazi 
fordulópontot 2013 jelentette számomra. Ekkor született 
meg a kisfiam, és ekkor váltam a szakmámban teljesen 
önállóvá is, miután a főnökömtől átvettem a boltot – me-
séli a boldog rétessütő. 

Hogy alakult ki ez a széles vendégkör, hogy teremtette 
meg ezt a sikert, ezt a szeretetteljes légkört itt Óbudán?

Nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Még a 
legelején egyszer bejött egy – akkor még nem törzsvá-
sárlónak számító – vevő, beszélgettünk, információt 
cseréltünk, és lassan kialakult köztünk valami kis kom-
munikáció. És így ment ez a továbbiakban is egyre több 
emberrel. Ők is tudnak rólam szinte mindent, hogy csa-
ládom van, mi érdekel – és én is megismertem őket. Egy 
kávé, egy rétes, egy pogácsa mellett sok dologról lehet 
beszélni, még akkor is, ha ez csak pár perc a napi ro-
hanás során a bolt nyugalmában. Vidéki gyerekként én 
nem a számítógépnek, a telefonnak vagyok a híve, ha-
nem a személyes beszélgetésnek.fo
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Mi az, amit még feltétlen megemlítene a kommuniká-
ció erején kívül? Valamit, amiről úgy érzi, kulcsfon-
tosságú a sikerhez.

Azt hiszem, mondhatom, hogy bármit, amit csinálok, 
szeretek úgy kiadni a kezemből, hogy az jó legyen. Aki 
ismer, ezt mindig észreveszi nálam, már a régebbi idők-
től fogva. Mindig egyfajta rendszerben dolgoztam. So-
kan csak bemennek megcsinálni a napi adagot, közben 
unják a banánt, én viszont mindig igyekeztem átlátni az 
adott élethelyzeteket, közben élvezni is a munkát. Az 
emberek nagy része kedvel, szeret és örömmel fogyaszt 
nálam. Jó példa ez a kávégép. Amikor még nem ezt a jófé-
le masinát használtam, akkor is figyeltem, felmértem az 
igényeket. Észrevettem például, hogy az emberek szíve-
sebben innának finomabb kávét, akkor is, ha ez elsősor-
ban rétesbolt. Megfigyeltem például, hogy egyeseknek 
lenne igénye barnacukorra a hagyományos helyett, majd 
ezeket az „apróságokat” megvalósítottam a boltban. 
Van egy másik példám is: amikor még a volt főnököm irá-
nyítása alatt állt a bolt, valahogy ellaposodott a délután, 
nem volt jellemző, hogy akkortájt forgalom legyen. Úgy 
érzem, én voltam, aki felismerte, hogy ez nem hagyha-
tó annyiban, ha fenn akarunk maradni. Később, amikor 
már én döntöttem a dolgok felől, beszereztem kávégépet, 
üdítőket, jégkrémet – hogy legyen egy kis plusz, amire 
igényük van a kedves vásárlóknak. Arra is figyeltem, 
hogy ezen belül mit szeretnek a legtöbben – és ehhez is 
igyekeztem maximálisan alkalmazkodni. 

Sok vásárló érzi szerintem, hogy szívvel-lélekkel teszem 
a dolgomat, hogy beleadom magamat mindenbe. Egy kis 
törődés, odafigyelés egymásra – ami a mai világban na-
gyon ritka – meghálálja magát.

Többször hangsúlyozta az előzményeket, a neveltetését, 
a bakonyi létformát, az onnan felhozott, „elmentett” 
kultúrát, amit szívügyének érez a nagyvárosban is. A 
gyakorlatban milyen eredményét látja ennek? Fel lehet 
szakítani ezt a nagy általánosságban Budapestre jellem-
ző, fagyosabb, hűvösebb viselkedést, távolságtartást az 
emberekben egy kis kedvességgel, odafigyeléssel?

Lehet, hogy ehhez egyeseknél idő kell, de a már sokszor 
említett jó kommunikáció mindennek a kulcsa. Ha az 
emberek jobban figyelnének egymásra, teljesen máshogy 
viselkednének. Egy mosoly, egy kis figyelmesség is na-
gyon sokat számít. Megdicséred valakinek a frizuráját, 
észreveszed, hogy új kabátja van – a férfiakat ugyanúgy 
meg lehet dicsérni, mint a hölgyeket. Ha megjegyzem, 
hogy nyaralni volt, vagy akár látszik is ez rajta, megkér-
dezem, hogy milyen volt? Meggyőződésem, hogy mind-
ez rövid idő után kölcsönössé válik: ők is elkezdenek ér-
deklődni, és így beszélni hozzád, beszélgetni veled. És ez 
mindenkinek jólesik.

Jó példa erre kislánya születése...

Igen! Magam is meglepődtem, hány visszajáró vendé-
gemet villanyozta fel ez az esemény. Mivel szinte az év 
összes napján nyitva vagyok hétköznaponként, tudtam, 
hogy esetleg érthetetlen lesz az embereknek, ha várat-
lanul kihagyok pár napot. Kiragasztottam egy papírt 
az ajtóra, mintegy magyarázatként, hogy a kislányom 
születése miatt nem jövök egy darabig; én se hittem vol-
na, hogy – mint egy üzenőfalon – hány gratulációt, pár 
szavas, pár soros lelkes üzenetet találtam az ajtómon, 
amikor visszatértem. Alig fértek el a papíron! És mindez 
csak folytatódott, még nagyobb lendülettel, amikor ki-
nyitottam. Szinte senki se jött be úgy, hogy ne gratulált 
volna, ne említette volna a nagy eseményt. Sokan a fotó-
kat is szeretnék látni, máig beszélnek a témáról, sokáig 
maradnak vásárlás után. Pár hét már eltelt azóta, de még 
mindig tartja magát a lelkesedés.

SÁNTA BALÁZS

GUSZTI BÁCSI – A MI FAGYIS BÁCSINK

Nem bántam meg, hogy vendéglátózásra cseréltem a műszaki pályát

Gusztáv Fagylaltozója 1985 és 1993 között, majd 2005-től a mai napig működik a Lajos utcában. Garamvölgyi Gusz-
táv mérnöki hivatását váltotta a vendéglátóiparra. Az idén hetvenedik születésnapját ünneplő vállalkozó 2004-ben 
a közönségszavaztok alapján elnyerte Az Év fagylaltja díjat. Szabadidejében siklóernyőzik, falat mászik és jógázik.

gasztro



104 105

1946. október 23-án születtem Budapesten – kezdi törté-
netét Guszti bácsi. – Papa kohómérnök volt, mama admi-
nisztratív munkát végzett. Hárman vagyunk fiútestvé-
rek, ketten ikrek vagyunk Albert öcsémmel, mert ugye 
én születtem előbb. György öcsém sajnos már végleg 
eltávozott. 1965-ben érettségiztem, 1972-ben szereztem 
általános gépész üzemmérnöki diplomát; 1976-tól dolgo-
zom a vendéglátóiparban. Itt Óbudán ’85-től van hivata-
los működési engedélyem. Itt dolgoztam a Lajos utcában 
1993-ig, akkor a feleségemmel lementünk Balatonra, és 
ott dolgoztunk 2004-ig. Azóta újra ezen a helyen vagyok 
Óbudán. Fagylaltozóként kezdtük, a balatoni időszakra 
kiadtuk, s most újra fagylaltozó vagyunk.

Miért döntöttek úgy, hogy elmennek a Balatonra?

Köztudott, hogy a fagylalt szezonális áru, ezért a téli 
hónapok itt elég keservesek voltak gazdaságilag. Vi-
szont a Balatonon, ha sokkal többet is kellett dolgozni, a 
bevétel is több volt. A szezon tulajdonképpen szűk két 
hónap, és ha ezalatt intenzíven dolgozott az ember, meg 
lehetett élni.

Hogyan következett a gépészmérnöki karból a ven-
déglátás?

Két testvérem vendéglátó-ipari főiskolát végzett, és sose 
voltak anyagi gondjaik – szépen mentek előre a szamár-
létrán. Nekem mint műszaki értelmiséginek nagyon sze-
rény volt a jövedelmem, és nem tartott ki egyik hónapról 
a másikra. Így nehéz döntés elé kerültem, mert tudtam, 
ha egyszer otthagyom a műszaki pályát, oda nehezen ke-
rülhetek vissza. Nem volt könnyű, de négy havi vajúdás 
után a vendéglátó mellett döntöttem. Szerintem nagyon 
nehéz szakma – emberekkel dolgozni mindig nehéz. 
Majdnem tíz évig voltam felszolgáló a testvérem mellett 
egy kisvendéglőben. Itt elég nagy emberismeretre tettem 
szert, amit ma is tudok kamatoztatni.

S aztán hogyan jött a fagyizó?

Feleségem közgazdász, a ’80-as években elvégezte a 
számviteli főiskolát, és a Gellért presszóban volt üzlet-
vezető. Ekkor már lazult a kisiparosokkal szembeni álla-
mi szigor. Kezdetben egy minibüfében gondolkodtunk, 

de ez nem jött össze. 1985-ben jött be nálunk a nyitott 
rendszerű fagylaltárusítás. Feleségemnek voltak rokonai 
Németországban és Svájcban, rajtuk keresztül jutottunk 
a gépekhez. Így kezdődött. Alapjában véve nem bántam 
meg, hogy a műszaki pályát a vendéglátózásra cseréltem, 
csak már kicsit belefáradtam. Szeretem, amit csinálok, 
de azért műszaki ember maradtam. Mindent számolok 
– mondjuk nem anyagi tekintetben, de szeretem a mate-
matikát, a fizikát.

Szereti a fagylaltot?

Nem nagyon, de minden fagylaltot megkóstolok. Úgy 
nem jön ki fagylalt a gépből, hogy ne tudnám, milyen az 
íze, de nem rajongok érte.

Mi határozza meg, hogy mikor milyen fagylaltot készít?

Erre nincs különös tervem. Általában előző este döntöm 
el vagy csak reggel. Alapanyag szinte mindig van. No 
meg az idő dönti el, hogy mennyi időm van megcsinálni. 
Van, ami viszonylag gyorsan megy, mert régóta készí-
tem. Évek alatt kikísérletezett receptjeim vannak, ami 
nem titok, de nem is adnám tovább, mert nagyon sok 
munka fekszik bennük. Azért le vannak írva, az arányo-
kon múlik minden. Általában délre készen kell lenni az 
aznapi adagoknak. Kétfelé nem tudok dolgozni, hogy 
kinn is, meg benn is, bár bent van egy monitor, amin lá-
tom, hogy mikor érkezik a vásárló. De ha a készítés köz-
ben vendég érkezik, természetesen ő az első.

Azt lehet-e tudni, milyen fagyik a közönség kedvencei?

Hogyne! Vannak alapvető ízek, mint a csoki, vanília. 
A puncs nagyon egyszerű fagylalt, csodálom, hogy így 
szeretik, igaz, ha bele van téve a megfelelő minőségű 
rum, az is nagyon jó tud lenni. A citrom, eper, málna is 
nagyon népszerűek, de szezonálisak. Általában mirelit 
gyümölcsből dolgozunk, mert az ANTSZ is ezt írja elő. 
A zserbót is nagyon szeretik – a tizenkettes vitrinből ez 
már hat-hét, és ehhez kell kitalálni még a többit.

A különböző ízkombinációkat hosszú évek során fej-
lesztette ki?

Igen, ezt lehet mondani. Szeretek kísérletezni. Ilyen volt 
például a sörfagylalt. A sörfagylaltba alaplé kell meg sör. 
De hogy milyen sör kell, ahhoz véletlenül nyúltam hoz-
zá, és az arányt is véletlenül találtam el. Ehhez kell a sok-
éves gyakorlat, hogy ezt eltalálja az ember, és így jó lett.

Nemrégiben láttam, hogy kihirdették Az Év fagylalt-
ját. Önnek is van ilyen díja.

Igen. 2004-ben nyertem a bodzafagylalttal, egy kollégá-

val közösen csináltuk. Közönségszavazás alapján esett 
rá a választás. Szerénytelenül mondom, hogy az alapötlet 
az enyém volt. Balatonról jöttem, és láttam azt a mérhe-
tetlenül sok bodzavirágot az út mellett. Apámtól egyszer 
hallottam, hogy a bodzát ki lehet rántani, és gondoltam, 
hogy akkor fagylaltot is lehet csinálni belőle. Egy kevés 
leírást találtam róla, és úgy gondoltuk, megcsináljuk. Kí-
sérleteztünk, míg végre valóban jó lett.

Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt?

Először is nevezni kell. Aztán meg van határozva, hogy 
mi a kötelező és mi a szabadon választott. Mindkettő-
nél dönt a zsűri, de a szabadon választottnál a közön-
ség dönti el, hogy ez a nyertes-e vagy sem. A versenyen 
azok a cukrászok jönnek össze, akik úgy gondolják, 
hogy ők számítanak. Legalább 15–20 éve van ez a ver-
seny, ami elsősorban Pataki János cukrász nevéhez 
fűződik. Ő volt a cukrászszövetség elnöke, de tavaly 
itthagyott minket. Ha valaki nyer, az egy bizonyos fokú 
elismertség, és jót tesz a hírnévnek, az üzletnek. Akik 
oda jelentkeznek, azok már valamit tudnak, és nem 
két-három éve kezdték a pályát.

Hogyan kerültek Óbudára?

Véletlenül kerültünk ide, amikor próbáltunk üzlethe-
lyiséget keresni. A feleségemnek nagyon jó szeme van 
az üzleti dolgokhoz. Leszálltunk a buszról, bementünk 
a bélyegárushoz, akinek a szomszédban volt akkoriban 
üzlete, s megkérdeztük, nem tud-e kiadó üzlethelyisé-
get – hát tudott. Ahol én vagyok jelenleg, akkoriban Jo-
lán néni fürdőruha- és nyakkendőkészítő kisiparos volt. 
Befogadott mint társbérlő: strandtáskakészítő kisipa-
rosként dolgoztam mellette, mert korábban kilenc évig 
varrtam bevásárlótáskákat. Ipari gépen elég jól tudtam 
varrni, és ez fedezte a főiskolai költségeimet. Utána ő el-
ment nyugdíjba. Így kerültem Óbudára.

Van törzsközönsége?

Van, a vevőim 80–85 százaléka a törzsközönség. A gyere-
keket név szerint ismerem, és a nevükön is szólítom őket 
– az anyukáknak ilyenkor fülig szalad a szájuk.
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Van-e valami hobbi az életében?

Igen, több is. Mindegyik viszonylag friss keletű, és nem 
is nevezném hobbinak, inkább sportnak. 2009 óta sik-
lóernyőzőm elég intenzíven, heti rendszerességgel, leg-
inkább hétvégén. Ezen kívül sziklafalat mászom nyáron 
a természetben, télen teremben. Hetente egyszer-kétszer 
pedig jóga van. Ezek a kedvteléseim, és közülük is a sik-
lóernyőt szeretem legjobban.

Hogyan keveredett ilyen extrém sportok közelébe?

Véletlenül jött ez is. 2009-ben jött haza egy leányzó nagy 
zsákkal. Kérdeztem, hogy ez paplanernyő? – Nem, sik-
lóernyő – válaszolta. Valószínű, látta, amint felcsillan a 
szemem, mert megkérdezte, hogy érdekel-e. Mondtam, 
hogy nagyon. Elkezdtünk beszélgetni. Elmentem a leg-
közelebbi nyílt napra, ahol tandemben lehetett kipróbál-
ni a repülést. Nem nagy magasság, kb. 30–40 méter volt 
a szintkülönbség. Engem kétszer vittek fel, az elején és 
a végén. S a végén, amikor földet értünk, már tudtam, 
hogy ez hiányzott az életemből. Most is úgy gondolom, 
hogy nagy fordulatot hozott az életemben, és az i-re föl-
tette a pontot. A mászás pedig ebből következett, mert 
ha nem jó az idő a repülésre, a siklóernyősök elmennek 
mászni. Főleg az őszi, téli időszakban, mert valamit csi-
nálni kell. Az oktatóm is mászott, így én is ottmaradtam. 
Ha nem repülünk ma késő délután, akkor mászás lesz.

Nagyon jó közösség is lehet ott.

Mindkettő nagyon jó közösség. Az ernyősöknél azokból 
alakul ki a jó közösség, akik együtt kezdenek. Mond-
juk 20-ból a harmada maradt meg, velük összecsiszo-
lódtunk. Úgy érezzük, egymásra vagyunk utalva. Nem 
tartjuk se veszélyesnek, se veszélytelennek, amit csiná-
lunk, de nagyon oda kell figyelni. Tudjuk, hogy mindig, 
mindenben számíthatunk egymásra. A repülésnél az a 
jellemző, hogy főleg fiatal, független emberek jönnek. 40 
felettiek kevesebben vannak, mert ez a tevékenység idő-
igényes, család mellett nehezen iktatható be. Tehát nem 
az anyagiak tartják vissza az embereket, hanem az idő 
hiánya – téves elképzelés, hogy ehhez sok pénz kell, hi-
szen csak az elején kell megvenni a felszerelést.

Állandó helyszínen szoktak repülni?

Nem. Magyarországon 30–35 starthelyszín van. A hely-
szín függ a széliránytól, szélerősségtől. Sokat járunk ide 
Óbudára, a temető felőli oldalra, ha a szél olyan irányú. 
A magasság nem annyira érdekes – az kezdetben volt 
szempont, hogy ne legyen nagy a szintkülönbség a start-
hely és a leszállóhely között. Most már teljesen mindegy, 
mert gyakorlottak vagyunk, tőlünk függ, milyen magas-
ságban repülünk. Természetesen itt is vannak léghatá-
rok: 150 m fölé nem nagyon szabad menni, mert a bejövő 
repülőgépek veszélyeztetnének. De vannak olyan terüle-
tek az országban, ahol nincs légtérkorlátozás.

A gyerekekről nem beszéltünk még.

Van egy későn született lányunk, aki annak rendje és 
módja szerint – mint késői gyermek – rendesen el van 
kényeztetve. Elvégezte a Közgázon az alapfokot, és most 
felvételizett a BME-re, állítólag nagyon jól sikerült, szinte 
mindenütt a maximális pontszámot érte el. Kereskede-
lem-marketing szakot tanult, és ezt is folytatja. Tanuljon 
is, mert az emberek azt bánják meg leginkább az életük-
ben, ha nem tanultak.

Be szokott segíteni itt?

Nálam már nem. ’93-ban született, akkor mentünk le a Ba-
latonra, tehát ott segített. Gyakornokként dolgozik hetente 
háromszor, de ő nem akar vendéglátózni, nehéz munka ez. 
Egyszemélyes üzletben mindenről magadnak kell gondos-
kodni a szalvétától a WC-papírig. Ha pedig eltolsz valamit, 
odaállsz a tükör elé, hiszen te voltál a hibás. Előnye, hogy 
nincs főnök, a magad ura vagy. Akinek mindig volt főnöke, 
nem tudja ezt elképzelni. Jó is, rossz is – de több a jó.

Gondolt arra, hogy valakinek tovább adja a titkokat?

Nem tervezem még, bár elfáradtam. Foglalkozom a gon-
dolattal. Mint mindennek, egyszer vége fog szakadni en-
nek a fagylalt dolognak, de még nem keresett meg senki. 
A családon belül, de még a rokonságban sem akad, aki 
ezt csinálná. Egyébként átadnám szívesen.

KÁDÁR-CSOBOTH JUDIT

BICIKLISZABÓSÁG ÓBUDÁN

Csajbringa: retro kerékpárok fonott kosárkával

A régi Harisnyagyár területén kincsre lelhetnek a kétkerekűek régimódi formáihoz ragaszkodó szerelmesei, ugyanis a 
Csajbringa Kft. kis kerékpárépítő manufaktúraként működve, minden kívánságukat teljesíti. A két alapító, Kádár Vik-
tor és Erdő Zsolt olyan bicikliket álmodott meg, amelyek ötvözik a klasszikus formavilágot a modern technológiával.
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Amikor elképzelem a „Csajbringa-életérzést”, egy cso-
dás nyári délután virágos ruhában, a biciklijével andalgó 
lányt látok, aki piknikezni indul, s minden földi jó meg-
található a kerékpár kormányára rögzített barna, fonott 
kosarában. A műhelybe belépve, rögtön meg is akadt a 
szemem egy rózsaszín rózsákkal díszített oldaltáskás, 
igazi lányos bringán, mely hűen tükrözi a vállalkozás 
profilját. Erdő Zsolt, vagy ahogyan ismerősei nevezik, 
Zsozsó elmondta, hogy még folyik a helyiség végleges 
arculatának kialakítása, hiszen jelenleg túlságosan „mű-
hely-érzete” van: elöl válogathatnak a vásárlók a kész 
próbadarabokból, s hátul sorakoznak az összerakásra 
váró alkatrészek. A vállalkozás múltját idéző, egymásra 
támasztott, felújítandó darabok között igazi ritkaságok 
találhatók – magyarázza Zsozsó. – Van olyan köztük, 
amelyik már csaknem 100 éves, és olyan szép, hogy in-
kább megtartottuk eredeti állapotában – folytatja Viktor. 
– A Csajbringa története 2010-ben kezdődött. Az első 
egy évben csak felújítottuk a kerékpárokat. Az olyan 
oldtimer „cangák”, amelyeket az ’50-es évektől a ’80-as 
évekig gyártottak, technikailag még nem tudták mind-
azt, amit a maiaktól már elvárunk: gyors váltás, erős fék. 

Sőt, mindegyik bicikli egy külön esettanulmány volt, 
hiszen más-más gyártmányúak, ezért az alkatrészeket 
külön felderítő munka útján lehetett megtalálni hozzá-
juk. Majd szét kellett szedni őket, rendesen kitisztítani, 
elvinni homokszóratni a vázat, újra fényeztetni, utána 
összeépíteni. Ezek után rájöttünk, hogy olyan kerék-
párokat kell építenünk, amelyek klasszikusan néznek 
ki, viszont mindazt tudják, amit a mostani korszerű 
gépeknek tudniuk kell: masszív és könnyű váz, sok se-
besség, jó fékek. A felújítás része csak annyira maradt 
meg, hogy ha behozod a bringádat, és biztosan tudod, 
mit vársz el tőle, tehát azzal is tisztában vagy, hogy csak 
nosztalgikus szempontok miatt éri meg megcsináltatni, 
elvállaljuk…

Miért lányoknak faragnak bringákat?

Sokáig kerestünk egyikünk barátnőjének 30. születés-
napjára egy igazán romantikus, klasszikus, retro kiné-
zetű biciklit ajándékba, de nem találtunk. Innen jött az 
ötlet, hogy akkor csináljunk mi ilyeneket.

Kikből áll a Csajbringa csapata?

Zsozsó az egyetlen főállású munkatársunk amellett, 
hogy ugyanolyan százalékban vagyunk tulajdonosok – 
mondja Viktor. – Ő az, aki a legközelebb állt ehhez, mert 
bringás futár volt, és értette a műszaki dolgok csínját-bín-
ját, én pedig a dizájnnal és a marketinggel foglalkoztam. 
Eleve úgy indultunk, hogy kitaláltam, hogy nézzen ki a 
Csajbringa, hol hirdessünk, fotókat készítettem. Zsozsó 
foglalkozik az alkatrészekkel, az összerakással. Ami-
óta kialakult az igazi profilunk, és megalakult két éve 
a Csajbringa Kft., azóta Zsozsó is otthagyta a futárko-
dást. Én Pilisborosjenőn lakom, ő pedig nemrég költözött 
Óbudára. A hobbyként indult Csajbringához tavalyelőtt 
csatlakozott Szilvásy László és Lendvay Balázs, akik se-
gítettek, hogy a vállalkozás kft.-ként működhessen.

A honlapjukon található „bringa-tervezőben” min-
denki kedvére rakhatja össze álmai biciklijét az alkat-
részek típusa és színek szerint. Megakadt a szemem az 
egyedi nyergeken, markolatokon...

Gyakorlatilag mi összeszerelést végzünk, „biciklisza-
bóságnak” is szoktuk magunkat hívni. Ezek tudato-
san összeválogatott alkotóelemek, sok év tapasztalata 
alapján alakult ki, hogy melyik alkatrésztípusból hova, 
mit használunk. A markolatok például egy olasz cég-
től származnak, a nyergek egy angol vállalattól, eredeti 
marhabőrből készülnek. A vázakat Kínában gyártatjuk 
saját terv alapján. A fényezés és az összeszerelés törté-
nik itthon. Mindenhonnan kimazsolázzuk a legjobbat, 
ezért nem is olcsók a biciklik, viszont minőségiek. Aho-
gyan mondta is, a tervezőben négyfajta bringából lehet 
választani, ez kétféle váztípus, plusz az alapfelszerelt-
ség. A kombinációk száma a színek, váz, villa, sárvédő, 
láncvédő tekintetében nagyon sokféle lehet. Négyfajta 
kormány közül lehet választani. Ezt fontosnak tartjuk, 
mert ahhoz hogy egy biciklin kényelmesen lehessen te-
kerni, bizonyos ülő pozíciónak meg kell lennie – nem 
mindegy, hogyan fogod a kormányt, mert néhány fok-
nyi eltérés a derekad és a gerinced szempontjából sokat 
számít. Vannak extra csomagjaink, ahol már tényleg 
prémiumváltók, -fékek vannak. Bármilyen bringát el 
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tudunk készíteni, az egyéni ötleteket is megvalósítjuk 
egyedi árszabással.

Az itt lévő kész termékeket ki lehet próbálni, hogy 
kényelmi szempontból mondjuk nekem melyik kor-
mány, nyereg felel meg?

Mindig van készleten néhány 
modell, ami azonnal megvá-
sárolható, és ezeken ki lehet 
próbálni, melyik típus a leg-
kényelmesebb számodra. Az 
egyik vevőnk a felesége szü-
letésnapján állított be hozzánk, hogy biciklit szeretne 
a párjának, és azonnal el tudta vinni a bringát, nem 
kellett három hetet várnia, mert egyébként annyi idő 
alatt készül el.

A praktikusság vagy inkább a divat szempontjai érvé-
nyesülnek a kerékpárvásárlásnál?

A vásárolóink egy életérzést is megvesznek ezekkel a 
biciklikkel, éppen ezért gyakran féltve őrzött kincsek 
maradnak. A mindennapi használatuk annyira nem jel-
lemző. De rögtön mondok valamit, ami ezt meg is cáfolja: 
nemrég készítettünk egy kérdőívet a vásárlóink körében. 
Eddig körülbelül 500 kerékpárt adtunk el, ebből ugyan 
csak 20-an válaszoltak, de ők azt nyilatkozták, hogy 
hetente többször használják a bringákat. Ugyanakkor a 
vásárlókkal való beszélgetések során azt hallottuk, hogy 
sokan nem szívesen hagyják ott lezárva sem valahol, 
mert féltik. Meggyőződésem szerint viszont mindennapi 
használatra is alkalmasak, mert strapabíróak, és le le-
het úgy zárni őket, hogy ne lopják el. Csak egy masszív 
U-lakat kell edzett fémből, és némi odafigyelés, hogy vi-
szonylag biztonságos helyre kössük ki őket. Ha le aka-
rom írni az átlagos vásárolónkat, akkor ő egy harmincas 
anyuka, aki hétvégi bringázásra használja a kerékpárt, 
amikor mondjuk a Római-partra vagy Szentendrére sze-
retne elbiciklizni.

Gondolom, fontosak a kiegészítők is...

Kosár nélkül alig adunk el biciklit! A klasszikus fonott 
kosár szinte elengedhetetlen, mert a Csajbringa-élet-

érzés része. Sokszor éreztem már úgy a nálunk vásár-
ló lányoknál, hogy nem nagy bringások, talán nem is 
fogják mindennap használni, viszont ha már egyszer 
lefotózhatják magukat rajta, az maga a boldogság. 
Mondhatjuk, hogy divatcikk lett a kerékpár. Ez a „brin-

ga-bumm” 2010 körül érte el 
Budapestet – sokan rájöttek, 
milyen egyszerű, praktikus 
használati tárgy a kerékpár a 
városban. Ehhez elengedhe-
tetlen volt, hogy fejlődjön a 
biciklis infrastruktúra, egyre 
több helyen van a városban bi-

cikliút; az autósok megszokták a bicikliseket, figyelnek 
rájuk, kialakultak írott, íratlan szabályok a közlekedés-
ben. Amit pedig sokan szeretnek, ott belép a játékba a 
divat. Ennek mi csak örülünk.

Miért pont Óbuda?

Olyan kerületet kerestünk, ahol kertváros van, bringáz-
ható részek, és a mi célcsoportunk leginkább megtalál-
ható, valamint raktár-áron bérelhetünk olyan helyiséget, 
ami alkalmas a céljainkra. Nagyon megtetszett az épület, 
mert tipikus klasszikus gyárcsarnok, és hangulatában is 
illik hozzánk, akik kis manufaktúrában dolgozunk. 
A gyártáshoz képest az a mi előnyünk, hogy manufak-
turális keretek között működő, kézzel készített darabo-
kat hozunk létre. Zsozsó szerel össze minden bringát, 
ezáltal sokkal nagyobb odafigyelés és kisebb hibaszá-
zalék a jellemző – mosolyog Viktor, Zsozsó felé san-
dítva, akiről kiderül, nem szereti, ha ennyire dicsérik, 
de Viktor csak folytatja. – Most mondd azt, hogy nem 
beszélgetsz az emberekkel, nem jössz ide a legkisebb 
kérésre is, és kókler vagy! – zárja le a szempárbajt, majd 
visszafordul hozzám. – Ez a cég nem olyan lenne, mint 
amilyen Zsozsó személyisége nélkül – ő egy régi vágá-
sú mesterember, aki kitanulta a szakmáját, és a nagy 
szakállával itt végzi a mesterséget. Viktor és Zsozsó el-
mondta még, hogy most állnak egy kisebb profilváltás 
küszöbén, ugyanis férfi-vázas kerékpárokat is elkezd-
tek készíteni, tehát már nem csak a hölgyeket várják 
szeretettel.

RÁCZ EDINA

„Nagyon megtetszett az épület, 
mert tipikus klasszikus gyár-

csarnok, és hangulatában is illik 
hozzánk, akik kis manufaktúrában 

dolgozunk.”

A SZENTENDREI-DUNÁRÓL A RÓMAI-PARTRA

Könnyed délutáni kenutúra és piknik az ártéri erdőben

A nyári napok rekkenő hősége a legtöbb embert a vízhez csábítja. Így voltunk ezzel mi is, úgyhogy a bakancsokat 
evezőkre cseréltük. Vezetőnk ezúttal Soós Balázs geológushallgató volt, aki gyerekkora óta aktív résztvevője az 
édesapja által immáron több, mint két évtizede szervezett vízitúráknak.
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Mivel társaságunk új tagokkal bővült, a Balázzsal 
megbeszélt déli találkozóhoz képest már egy órával 
korábban megkezdtük az ismerkedést a békásmegyeri 
piac nyugati oldalán húzódó bódésor egyik illusztris 
kiszolgáló egységében. Józsi bácsi kocsmája rusztikus 
hangulata ellenére pazar választásnak bizonyult a csa-
patépítéshez. A bűbájos kiszolgálás és a törzsvendégek 
kedvessége gyorsan rabul ejtette társaságunkat, amit 
az Anziksz tavaszi számával igyekeztünk meghálálni. 
Tiszteletünkre a tulajdonost is bemutatták, aki a sön-
téstől alig tíz méterre cipészmesterként is helytáll. Az 
öreg suszter boldogan vette kezébe újságunkat, amit 
a pultos kisasszony és a vendégek már nagy érdeklő-
déssel forgattak. Beszélgetés közben az ötvenes évek-
ben kiadott vízisporttérkép is előbújt az egyik zsákból, 
amin jól megfigyelhető volt a Duna mindkét partjának 
és az alig 60 évvel ezelőtti Óbuda meglehetősen szellős 
beépítettsége. 12 óra után néhány perccel a Volkswagen 
Transporter begördült a parkolóba, tetőcsomagtartóján 
két túrakenuval. Irány a Lupa-rév!
Negyed órával később a hajók már a móló végén várták 
az indulást. Akinek még elintéznivalója akadt, az Ebi-

hal büfében csillapíthatta szükségleteit. Az állóhajóból 
kialakított büfé teraszán érdemes kicsit elidőzni – nem 
mellesleg a komp is innen indul minden óra 10 perckor 
a főváros környékének legszebb szigetére, a Lupára. Be-
szereztünk még néhány kelléket, majd vízre szálltunk. 
Északi irányban hagytuk el a lábakon álló nyaralókkal 
keretezett, alig nyolcszáz méter hosszú földdarabot. A 
Szentendrei Duna-ág bal partjára átkelve, nem ritkán 
a fák árnyat adó oltalmában eveztünk folyásiránnyal 
szembe. A magas vízállásnak köszönhetően a partot 
övező bokorfüzesek között haladtunk. A fejünk fölé 
behajló ágak és fatörzsek között szlalomozva küzdöt-
tük magunkat egyre feljebb, dacolva a szembeszél és az 
áramlás kihívásaival. A Szentendrei-sziget ezen szaka-
sza parti szűrésű kútjai révén biztosítja Budapest és a 
környező települések ivóvízszükségletét. Az itt találha-
tó csápos kutak napi 600 000 köbméter kiváló minőségű 
víz kitermelésére képesek.
Nagyjából két kilométerrel feljebb ragyogó piknikező 
helyre leltünk. Miután a hajókat a fövenyre húztuk, 
az árnyas, füves parton elnyújtózva gyönyörködtünk 
a környező táj szépségében. A ligeterdők mögött a Vi-
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segrádi-hegység tömbje is felbukkant, ahol az élesebb 
szeműek a Pomáz fölé magasodó Kő-hegy platójának 
délkeletre néző sziklatornyait is megtalálhatták. Kis-
vártatva egy boronatárcsa is előkerült, és a társaság 
szorgalmasabb fele tűzifagyűjtésbe kezdett. Mások a 
fürdőzést választották, a lányok a zöldség aprításában 
segédkeztek, volt, aki függőágyat feszített ki két nyárfa 
közé, keleti kényelmet csempészve az ártéri erdőbe. 
A korábbi árhullámnak köszönhetően nem volt könnyű 
tűzgyújtáshoz alkalmas száraz fára lelni, de cserkész-
múltunk nem engedett sarokba szorítani minket. Pár 
perc múlva már a forró vason készült a francia lecsó, 
a ratatouille. A délutáni lakomát megérdemelt pihenő, 
szemétgyűjtés és a tűz eloltása követte. Gyors pakolás, 
vízreszállás, és már sodorvonalban száguldottunk dél-
nek, Budapest irányába. Néhány száz méterrel az előtt, 
hogy a Lupa-sziget vonalát elértük volna, újra a bal par-
tot választottuk, és egy keskeny vízi úton egy mesevi-
lágba érkeztünk. A lupai holtágként is ismert vízterület 
magasabb vízállás mellett észak felől is megközelíthető. 
Mi is ebből az irányból ereszkedtünk le, és csodáltuk az 
érintetlen természet flóráját és faunáját. Kiérve a nyílt 
vízre, az Egyfás-szigettel találtuk szembe magunkat. 
Nevével ellentétben a szigeten növő két fa (fűz és fe-
hér eper) tájképi jelentőséggel bír. Sokan nem tudják, 
hogy a régi, petőfis, papír tízforintoson is ez látható. A 
bankjegy hátoldalára Jankó János Folyóparti táj című 

festményét nyomtatták. A kép középpontjában az Egy-
fás-sziget, a háttérben bal oldalon a Lupa fái, jobbra a 
Szentendrei-sziget partja fedezhetők fel.
A Megyeri hídhoz közeledve feltűntek a főág fölötti 
pilonok száz méter magas tornyai is. A két síkban ti-
zenkét méterenként felfüggesztett 88 ferdekábel 50 híd-
elemet tart, az 51. elemet már csak hegesztették a két 
utolsóhoz. A híd összesen 28 pilléren támaszkodik, tel-
jes hossza 1861 méter, amivel a kőröshegyi viadukt után 
hazánk második leghosszabb hídjának számít. 
A pünkösdfürdői gát magasságában már komoly szem-
beforgalommal volt dolgunk. Kajakosok, kenusok és 
evezősök között manővereztünk lefelé, lassan közelít-
ve kerületünk büszkesége, a Római-part felé. A festői 
sóderes partszakasz látványát sajnos szigetszerűen már 
modern, tájba nem illeszkedő építmények is csúfítják, 
az összbenyomás azonban még így is fenséges. Elhalad-
tunk a nagy múltú Külker Evezős Klub mellett, és nem 
sokkal lejjebb a KSH üdülőjének mólóján kötöttünk ki, 
és fejeztük be vizes kalandunkat. Némi logisztika, és 
a kenuk újra a kisbusz tetején voltak. Túránkat 50 mé-
terrel lejjebb babzsákokon elheverve koronáztuk meg, 
miközben a magyar válogatott osztrákok ellen kivívott 
győzelméért szurkoltunk. Azt hiszem, ennél szebben 
nem zárhattuk volna ezt a napot…

GALGÓCZI TAMÁS
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A GYEREKZSIVAJ SZÁMOMRA A LEGKEDVESEBB 

Nem tudott megbirkózni a Mészöly névvel, ezért inkább punk zenész lett

A Mészöly név fogalom a magyar labdarúgásban. Mészöly Kálmán, a legendás „Szőke Szikla” akkor volt világklasz-
szis, amikor a focinkat még a legmagasabb szinteken jegyezték. Fia, Mészöly Géza is generációjának egyik legjobb 
játékosa volt. A harmadik Mészöly, a „kis Kálmi” szintén egyéniség. Ő is ezer szállal kötődik Óbudához. 

Mozgás! Ifjabb Mészöly Kálmán az édesapjáról

– Amit elért, ami ő maga lett, a „Szőke Szikla”, az a ma-
gánéletére is igaz. Erősen érezhető volt otthon is a szemé-
lyisége. A világ egyik legjobb futballistája volt, és a világ 
egyik legjobb barátja a mai napig is. Hihetetlen bohém, 
klassz pali, ugyanúgy él még mindig, mint régebben. 
Ötven éves koromra fogtam fel igazán, hogy mekkora 
dolog volt gyerekként Farkas János, Albert Flórián, Sán-
dor Csikar és a többi nagyszerű futballistánk társaságát 
élvezni. Furcsa és érdekes néznem a mai világsztárokat, 
mint Lionel Messi és Cristiano Ronado, mert apu és a 
barátai akkoriban ugyanekkora nagyságok voltak, és ott 
ülhettem közöttük. Mindig példakép volt és mindig pél-
dakép is marad.

a testvéréről

– Kőkemény pali, mindketten sokat örököltünk a fater-
től. Géza a kitartást és azt az életvitelt, ami a labdarú-
gáshoz kellett. Hihetetlenül nagy tett, amit véghez vitt, 
mert gyerekként utálkozásokkal is találkoztunk sokak 
részéről, és mi ezt nem értettük. Azt mondták, a Mészöly 
gyerekeknek mindent lehet. Sem Géza, sem én nem vol-
tunk a világ legnagyobb tehetségei. Géza viszont az örö-
költ tulajdonságaival és az alázatával eljutott oda, ahová 
eljutott. Ő a példa rá, hogy hittel és akarattal bárkiből le-
het futballista. Edzőként is ez a fajta elszántság jellemzi. 
Amikor vele dolgoztam együtt, ugyanúgy be kellett áll-
nom a sorba. Sokszor megbüntetett edzés előtt, ha nem 
volt kipucolva a cipőm.

Futballista pályafutásáról

– Kamarás Misi bácsi egyszer azt mondta: ügyesen mo-
zogsz, próbáld ki, milyen kapusnak lenni. Egyszerűen 
megfertőzött ez a poszt, azóta is a kapuban érzem a leg-
jobban magam. Edző vagyok, próbálok a gyerekeknek 
mindent átadni. Ha el tudok menni focizni, mindig be-
állok a gólvonalra, hiába hívnak a mezőnybe is játszani. 
Hogy miért nem lettem profi kapus? Mert nem tudtam 
megküzdeni a Mészöly névvel. Nagy volt a kihívás emi-
att, link is voltam, könnyedén vettem a dolgokat, nem 

láttam lehetőséget arra, hogy nagy sikert érhetek el. Ar-
ról nem beszélve, hogy lázadni is kellett, és ez átmeneti-
leg elvitt a sporttól.

A lázadásról

„A punk és új hullám a divat, tucatjával alakultak az új 
zenekarok. Ifjabbik Mészöly Kálmán és Géza a Cerberus 
nevű punk formáció tagjaként pukkaszt polgárokat” – 
írta az Ifjúsági Magazin 1981-ben. 
– Lázadni kellett, olyat kellett csinálni, ami nem feltétle-
nül Mészöly. A családban volt már világhírű vízilabdá-
zó, festőművész, énekművész, de punk zenész soha nem 
volt. Ragadics Csabával kezdtük el a zenélést, aki jelenleg 
a Machine Mouse és több zenekar dobosa. Csaba egyéb-
ként borzasztó ügyes focista volt, válogatott lehetett vol-
na, ha nem megy el a zene felé. Aradi Lajos barátom volt 
a negyedik tag. Ő természetgyógyász és piramiskutató 
lett. Egyébként a 78-as trolin jött az ötlet, hogy csináljunk 
zenekart. Legnagyobb slágerünk az Aktakukac volt. Fa-
ter nagy örömére mindig a lakásban próbáltunk, ponto-
sabban csörömpöltünk. Az öreggel hozattunk külföldről 
arcfestéket, de soha nem kaptunk olyat, ami jó lett volna. 
Az arcfestésből egyébként a KFT zenekar jött ki a leg-
jobban. 1982-ben oszlottunk fel, sajnos zenei anyagunk 
nem maradt fenn. Géza énekelt, én zeneszerző voltam, és 
minden hangszeren játszottam. Géza lemorzsolódott, el-
vitte a futball. Volt, hogy a BS-ben is felléptünk kétnapos 
fesztiválon. A tizenöt éves szülinapi bulira Gézát haza-
csalogattuk Franciaországból, hatalmas buli volt. Egyéb-
ként újabb koncertet is tervezünk.
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Kerület vagy Gázművek?

– Nekem a kettő összemosódik. Most a Kerületnél dolgo-
zom, az U15-ös gárda vezetőedzője vagyok, előtte kapus-
edző voltam, és az U13-as gárda volt az enyém. A barát-
ság azonban megmaradt a Gázművekkel, a vezetőkkel és 
Metzger Tibor vezetőedzővel is. A Kerületből rengeteg 
játékosunk van a gázgyáriaknál, meglátásom szerint a két 
klubnak együtt kell tudni működnie, mert ha nem így lesz, 
elsorvadhat az óbudai foci. Szerencsére remek az együtt-
működés. Az NB I-ben játszottunk olyan meccset a Ferenc-
várossal, amire tizenkétezer ember jött ki a Kerület-pá-
lyára. De az egyik legnagyobb élmény egy Újpest elleni 
győzelem volt, ahol Bodor István tősgyökeres óbudaiként 
nyújtott kiemelkedő teljesítményt a válogatott védő Sebők 
Vilmos és Tamási Zoltán ellen. Nyertünk, fiatal csatárunk 
zseniális játéka miatt. A másik nagy élmény a Tiszakécske 
elleni osztályozó volt az élvonalért. Az első meccsen ven-
dégként játszottunk 0–0-át, kapusom, Lippai József 10-es 
osztályzatra védett a mérkőzésen. Ennek is köszönhető, 
hogy a visszavágón elért 1–0-ás győzelem újra NB I-es tag-
ságot ért. Kis Szabolccsal, Tóth Ivánnal is remek volt együtt 
dolgozni. A gyerekekkel való bajnoki mérkőzések szintén 
felülmúlhatatlanok, rájuk vagyok a legbüszkébb.

Római-parti bázis

– Bármennyire is elvitt a vendéglátás és a zene, a moz-
gás iránti szeretet örökre megmaradt. Gyönyörű lányom 
született, Natália, ritmikus sportgimnasztikázott, aerobi-
kozott is. Majd adódott egy lehetőség, így építettünk egy 
strand jellegű sportcentrumot. Strandröplabdát, strandfo-
cit, röplabdát, kispályás focit és egyéb sportágakat lehet 
űzni, medencéink is vannak. Egész nyáron gyerektábo-
rokat tartunk. A gyerekzsivaj számomra a legkedvesebb, 
imádok velük foglalkozni. Imádom, ha hangosak, mivel 
én is gyerek maradtam. Nem nehéz lemennem tizenöt 
évesnek, mert még mindig azon a szinten vagyok.

Kisfröccs vagy az ételek?

– A kettő együtt működik. Óbudán rengeteg olyan hely 
van, ahol a legmagasabb szinten adhatjuk át magunkat 
az ilyen jellegű élvezeteknek. Több kedvencünk van: az 
edzőkkel vagy az Oázis presszóba, vagy a Kisbojtárba 
szoktunk elmenni. Utóbbi a Wallenstein családé, apuka 
és a fia is tősgyökeres Kerület-játékos volt, Norbi később 
a Gázművekben is focizott, onnan vonult vissza.

A csapatépítők

– Nekem ez az életem!  Nem értette senki, hogyan léte-
zik, hogy az U15-ös csapattal elmentünk olyan edzőtá-
borba, ahol bódékban és sátrakban laktunk. Vízitúrákon 
vettünk részt, bicajt mindenkinek kellett hoznia, mert 
csak azzal lehetett közlekedni. Piramis- és Demjén-kon-
certre is elmentünk. Együtt tudok élni, működni a gye-
rekekkel, de mindig nagyon komoly munkát végzünk, 
amit jelez, hogy egyre markánsabb a csapatunk.

A Kerület jövője

– Nem titkolt cél az NB II! Nagyon komoly ékszerdoboz 
épülhet a Kerület-pályán. Olyan hátterünk van, olyan 
nevek vannak mögöttünk, mint a Market Építő Zrt. és 
vezetője, Scheer Sándor, valamint Kisteleki István és 
Csákvári László, aki az elnökünk. Érzékenyen néztem, 
ahogy lebontották a főépületet, hiszen fater is itt öltözött 
át rengetegszer, mert innen indult a pályafutása, de jön 
a XXI. század high-tech épülettel. Nagyon komoly után-
pótlás-bázis lehetünk, nagyon komoly célokkal, biztosí-
tott feltételekkel.

Az Európa-bajnokságról

– Kereskedelmi értelemben is megérte. Már nemcsak 
Messi meg Ronaldo mezét akarják a gyerekek, hanem 
Dzsu dzsákét és Királyét is. Az Eb hajrájában voltam egy 
szegény faluban, ahol hátrányos helyzetű fiúkkal fociz-
tunk. Amikor beálltam a kapuba a száztíz kilómmal, a 
srácok Király Gábornak hívtak, de a barátaimat is a ma-
gyar válogatott játékosainak a nevével illették, nem pe-
dig külföldi sztárokéval. 
Újra ott voltunk egy világeseményen, de azt is remek 
volt átélni, hogy egyet akartak a magyarok, és a szur-
kolók is újra közösséget alkottak, mert együtt szorított 
a nemzeti csapatért a fradista és az újpesti is. A Nánási 
úti bázisunkon pont az Európa-bajnokság alatt tartottuk 
az egyik táborunkat hat és tizenkét éves gyerekeknek. 
Énekelték a Himnuszt, így szurkoltak a meccseken is. Az 
egész Római-part tele volt kivetítőkkel, olyanok voltunk, 
mint egy mediterrán ország. A város tele volt zászlókkal 
feldíszített autókkal, az utcák üresek voltak, mindenki a 
meccseket nézte, amikor a válogatottunk játszott – ott-
hon, kivetítőkön, szórakozóhelyeken. Elindult egy rég 
várt folyamat a magyar labdarúgásban, aminek a legna-
gyobb győztesei a gyerekek lehetnek.

SIMON ZOLTÁN
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Óbudának szüksége van a mámorra

XIX. századi pillanatkép Ó-Budáról

Viharos, alias Gerő Ödön, kiváló újságíró és neves műkritikus 1891-ben jelentette meg szellemes, szociográfiai hite-
lességgel megírt művelődéstörténeti munkáját Az én fővárosom címmel. Ebben egy teljes fejezetet szentelt a korabeli 
Óbudának, melyből figyelmükbe ajánlunk néhány izgalmas megfigyelést.

VÁROS Viharos – Budapest elfeledett krónikása

Grünhut Ödön, alias Viharos 1863. szeptember 13-án szü-
letett Pécsett. Középiskoláit és műegyetemi tanulmányait 
már Budapesten végezte, s mérnöki oklevelet szerzett. Ám 
az írás jobban a kezére állt, mint a tervezés, így két-három 
év gyakornokoskodás után újságíró lett. Nagy meglepetést 
keltett, amikor első cikkeit álnéven beküldte a Pesti Hir-
laphoz: „Olyan ismerős kézírás és olyan »céhbeli« szellem, 
hogy a szerkesztőség összes tagjai megesküdtek, hogy önt 
ismerik. Csak az a baj, hogy mindenki másra esküdött.” A 
Budapesti Ujság zenei referense lett, később a Neues Pester 
Journal német nyelvű lap munkatár-
saként írt tárcákat. Édesanyja, özvegy 
Grünhut Miksáné, Böke Mária, pécsi 
illetőségű budapesti lakos 1883-ban ka-
pott engedélyt a belügyminisztérium-
tól, hogy Ödön, Béla és Károly nevű fiai 
vezetéknevét Gerőre magyarosíthassa. 
Gerő – hasonlatosan számos kortársá-
hoz – feltörekvő, zsidó gyökerekkel ren-
delkező magyar polgári családba szüle-
tett, akit felvilágosult szülei taníttattak, 
szinte együtt növekedett Budapesttel, 
és aktívan közreműködött annak társa-
dalmi és kulturális felemelkedésében. 
Fiatal kortársaival 1891-ben együtt alapította meg az Élet 
című szemlét, amely a radikális modernség hirdetője volt, 
s amelynek fönnállásáig, hat éven át dolgozott. 1893–1899 
között a Pesti Napló, a Pesti Hírlap és az Esti Újság politikai, 
társadalmi, művészeti és irodalmi cikk- és tárcaírója, vala-
mint színházi kritikusa. 1910-től a Világ című lap megalapí-
tója, főszerkesztője és vezércikkírója, amit az irodalom- és 
sajtótörténet egyaránt jelentős szabadkőműves alapítású, 
radikális hírlapként emleget.
Különféle álnevek alatt dolgozott, mint például Viharos, 
Mártha, Lakatos Endre, Virágh Ilona, ami részben jelezte 
a lapot, ahová írt, és jellemezte cikkei témáját is. Viha-
ros még 1891-ben jelentette meg szellemes, szociográfiai 
hitelességgel megírt művelődéstörténeti munkáját Az én 
fővárosom címmel, melyet a korabeli sajtó így hirdetett: 
„Budapest főváros életét már hosszabb idő óta nem dol-
gozta föl senki az irodalomban, s Gerő Ödön azonfelül 
már nem a régi, hanem az új főváros ismertetője, a ki 
nem elégszik meg az utcai élettel, hanem behat az egyes 

városrészek és környékek sajátszerű társaséletébe is. Ér-
dekes egymásutánban vezeti át az olvasót a nagyváros 
minden életmozgalmán, mulatóhelyein, termein, kávé-
házain, műintézetein, s mindenütt hirtelen bemutatja a 
változatos keretek közt élő embertypust, sok helyütt sze-
líd iróniával, rendesen gyöngéd humorral, de sehol sem 
bántó vagy visszataszító alakban.”
A Művészetben, a Magyar Művészetben, a Házban, a 
Magyar Iparművészetben, valamint irodalmi folyóira-
tokban terjedelmes és értékes tanulmányokat írt a leg-
kiválóbb magyar művészekről. Sokoldalú irodalmi tevé-
kenységéből ezek a képzőművészeti vonatkozású írásai 

emelkednek ki leginkább. Gerőt ezért 
a képzőművészeti kritika hőskorá-
nak kiemelkedő és megkerülhetetlen 
alakjaként tisztelhetjük, aki ötven 
esztendőn keresztül alkotott. Arra 
törekedett, hogy gazdag ismereteit 
minél több olvasójával megossza, utat 
egyengetve számukra a művészetél-
vezés világába. Figyelemreméltó Gerő 
Ödön kritikai magatartása ott, ahol 
szembekerült a konzervatív felfogás-
sal, a korlátolt akadémikus látással, 
ami vezérfonalat jelentett saját kriti-
kusi gyakorlatában is: „A látás önálló-

ságát, szabadságát a közönségnek megszerezni.” S hogy 
ő maga mindig „… a modernség legelszántabb vereke-
dői között legyen.” A századfordulót követően kitartóan 
népszerűsítette Lechner Ödön művészetét, bátran szállt 
síkra az építészeti haladás ügyéért.
Az ő meghívására kereste fel Budapestet akkor a híres 
norvég drámaíró, Henrik Ibsen, s ő szervezte meg talál-
kozóját Jókai Mórral. Ugyancsak ő pendítette meg elő-
ször a kezdetben nagy hullámokat vert önálló leánygim-
náziumok indításának eszméjét is. Felesége élete végéig 
Hermann Leona volt, akitől András, Béla, Zsófia és Klára 
nevű gyermekeik születtek.
A Lechner Ödön Társaság elnök-igazgatójaként és szá-
mos művészeti társaság vezető tagjaként is ténykedett. 
Mint a Budai Izraelita Hitközség elöljárója, megszervez-
te a kultúrestélyek intézményét, és a zsidó tudományok 
művelésére alakult Jehuda Halévi Társaságot is igazgatta. 
Életének utolsó éveiben egy félezer oldalas kötetbe fog-
lalta össze tanulmányait és emlékezéseit (Művészetről, fo
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művészekről), hogy maradandóbb alakban még egyszer 
megajándékozza közönségét. Szívroham végzett vele 76 
éves korában, 1939. november 9-én, a farkasréti izraelita 
temetőben nyugszik. Farkas Zoltán a Nyugat folyóirat-
ban így búcsúzott tőle: „Gerő azok közé tartozott, akik 
hamar felismerték e változások szükségességét és érté-
két. Szívvel-lélekkel támogatta az új művészetet, de nem 
vált hűtlenné azokhoz, akik első mély képzőművészeti 
benyomásait szolgáltatták. Így történt, hogy Munkácsy, 
Székely, Lotz, Zichy, Ybl rajongója maradt, és ugyanek-
kor lelkes híve volt Rippl-Rónainak, Szinyeinek, Feren-
czy Károlynak. Ilyen széles befogadóképességre nem sok 
példa volt nálunk. Sohasem feltétlen ünneplője az újnak 
csak azért, mert új és más; a világháborút megelőző és 
követő forradalmi légkör művészetének életképtelen, ti-
szavirág-életű kísérletezéseiben nem hitt. Gondolkodá-
sát meleg humanizmus hatotta át.”

Részletek az én fővárosom című könyv Ó-Buda fejezetéből

„Félig földből ásott tegnap, félig földhöz ragadt ma. Egyik 
része város, a másik része falu, együttvéve egy egész világ, 
amelynek szokásai és nézetei egyebek a többi világénál.
A Lipótvárosé a jelen, a körutaké a jövő, a váré a múlt, 
Ó-Buda a megtestesedett régmúlt.
Emlék az ókorból, melyre a középkor is ráírta a maga so-
rait. Nagy ideig nem fogta az újkor betűit, csakis legújab-
ban látszik meg rajta annak az írásnak a nyoma, amelyet 
a régi lapra a jelenkor véseget.
Ezek a nagybetűk a gyárak. A sugár kémények körül go-
molygó füst olyan, mint a széllel mulató zászló. Rövid 
idő alatt sokat változtattak Ó-Budán. Nem maradt a régi-

ekből egyéb, csak a házak, a megtagadott tradíciók és a 
szegénység. Másutt az utczai illat mint szerves egész hat 
a szaglóérzékre, itt megmarad elemeire bontva. A szesz-
gyáré elszédít, a bőrgyáré elfacsarja az orrot, a kékfestő 
fanyar illata könnyeket csal a szemekbe. Valóságos nagy 
gépház, ahol jár és forog és zúg-búg az ezernyi masina.
A házai szürkék, a levegője szürke, csak az emberek java 
része kék, mert a festőgyárakba járnak munkára. Fél 
Ó-Buda napszámból él, a másik fele tengődik.
Csupa nyomorúság. Nem czifra, mint egyebütt, hanem 
kiáltó. S az ó-budaiak mégis csendes emberek. Nem örül-
nek másnak, csak annak, hogy élnek. A szegény ember 
reménykedik (Isten) protekcziójában. S ezért Ó-Budán a 
plébános és a rabbi az első emberek. Utánuk a kerüle-
ti orvos következik. Nem mondanak élczeket rája, mint 
másutt. Hiszen ingyen gyógyítanak, az emberek pedig 
csak pénzért hazudnak. Sehol sincs olyan kevés beteg, 
mint Ó-Budán. Itt a lakosság nem ér rá megfeküdni az 
ágyat. Egyéb dolga van: meg kell keresnie a holnapi nap 
betevő falatját. Nem is egyet, hetet-nyolcat.
A Lajos-utcza Ó-Buda főutczája. Most valóságos kígyó-
vonal, amely minden ötödik-hatodik háznál megbánja 
irányát és nekifordul az ellenkező vidéknek. Van benne 
vagy tíz emeletes ház, a többi rozoga viskó. Hosszú, kes-
keny udvaraikba nem fér levegő, annyi bennük az em-
ber. Az ó-budai asszony mindent az udvaron végez: mo-
sást, takarítást, még a gyermekei fésülését is. Nincsenek 
családi titkaik, nem félnek a nyilvánosságtól. 
A dörgős udvarburkolat csupa víz, ételmaradék, madár-
toll, dinnyemag. Ez a környék a gyári munkások lakó-
helye, a Tavasz utca tájékán a boros gazdák laknak. Az 
elsőnek több a gyereke, az utóbbinak a vagyona. Mind a 
kettő németül beszél. Az egyik zsidóul, a másik svábul. 

Mégis megértik egymást. Mindegyik átvett valamit a 
másiknak a nyelvéből. Megalkották volna a külön ó-bu-
dai dialektust, ha be nem köszöntött volna a magyaroso-
dás. A Lajos utcza legnagyobb büszkesége az izraeliták 
imaháza. Görög templomcsarnokban dicsérik az istent. 
Czifrasága viszont az az öles, kétfejű sas, amely a hadse-
reg ágyraktárán terjesztgeti szárnyait.
Ó-Budán csak a boros gazda neveli a fiát a maga mester-
ségére. Legyen úr a saját szőlődombján. Nem fél senkitől, 
csak az istentől – és a filoxérától. Az a bogár olyan kicsiny, 
hogy csak nagyítóüveg alatt látszik, mégis tönkre tesz egy 
világot. És megöli a legszentebb igazságot és a legmagasz-
tosabb inspirácziót. Azokat, melyek borban születnek.
Pedig ennek a régi földnek szüksége van a mámorra. 
Maholnap a szüretet is az emberiség eljátszott gyerekjá-
tékai közé sorozzák. Oda jut, ahova az olympusi játékok, 
a lovagi tornák. Az emlékezet lomtárába. Ahol régente 
szüretelők kedve virágzott, a jövőben szilvaízt kevernek, 
s a kóstoló pinczegádor helyén aszalógyárak füstölik 
majd telibe a hegyi levegőt. A nagyhangú kapásfiú, akit 
„braunhaxlernek” nevez a kerületi dialektus, neki adja 
majd magát a szerénységnek, és nem lesz már különbség 
közötte és a Lajos utczai polgártárs között.
Az ágyrajáró bérlő a legnagyobb úr: legényember, ki 
maga költheti el a szerzeményét. Mégsem okul tapaszta-
latain. Amint szerét ejtheti, megházasodik. Ha a leány-
nak annyi a pénze, hogy bútort vehet rajta, s a lakodalom 
költségét megfizetheti: elveszi. A szerelem vak, a hozo-
mány vakít. Az első mindent szépnek lát, a másodikért 
semmit sem látnak csúnyának. Az első csalódhat, a má-
sikért csalnak. Az ó-budai nem vesz macskát zsákban, 
de nem is árul.
Sehol se vénülnek meg olyan hamar az asszonyok, mint 
Ó-Budán. A szépség áldozatokat kíván, itt pedig nem 
áldoznak érette semmit. Az orczák hírhedt rózsái el-
fonnyadnak a szobák és házak rossz levegőjében, a mo-
solygást pedig megszegi az a temérdek dolog, amit a gye-
rekhadsereg okoz. Az ó-budai nők még a férjeiknek sem 
akarnak tetszeni. Nem is tetszenek nekik: a férjek csak 
szeretik a nejüket. Ó-Budán a házassággal megszűnik az 
aesthetikai érzés. Az élvezeteket megölik a kötelességek.
Egész Budapesten sehol sincs annyi szatócs és sehol olyan 
kevés a pálinkamérés, mint Ó-Budán. Pedig a lakosság 
legnagyobb része munkásember. Azt tartják róla, hogy 
a munkagépét pálinkával keni. Az ó-budai munkás mér-

tékletes, józan és takarékos. Nem a takarékpénztárba te-
szi a pénzét, hanem a felesége kezébe adja. Az ó-budai 
asszony se tudósa a mathematikának, de művésze a be-
osztásnak. Kimegy a hetivásárra, keresgél, ókumlál, al-
kuszik, esküszik, és néhány garas árán megszerzi a hosz-
szú hétre való életet. És Ó-Budán szégyen dolog nélkül 
lenni. Az ó-budai azért dolgozik, hogy élhessen, mégis 
azt hiszi: azért él, hogy dolgozzék.
Az ó-budaiak nem törődnek a költőkkel. Nincs érkezé-
sük az olvasáshoz, pénzük se, de kedvük sem. Újságot is 
kevesen járatnak. A híreket elmondják a szomszédasszo-
nyok, s a hetivásár felér a Times-szal. Ó-Budán az írók 
csakúgy éhen halhatnának, mint akár Kecskeméten. A 
legjobb, ha meg sem születnek. Hanem eddig nem kér-
dezték tőlük, meg akarják-e látni a napvilágot?”

Nagy Endre: Nehéz a giccs! (részlet)

„Nézze, Kálmán Imre... a múlt héten a redakcióban lel-
kendezve mesélte Gerő Ödön, hogy van a Zeneakadémián 
egy csodálatos ifjú, tizenkilenc éves, Bartók Bélának hív-
ják, a tanárai azt jósolgatják róla, hogy ő lesz az új zene 
prófétája és az az ifjú nyomorog. Kenyéren és szalonnán 
él. Nógatott hát bennünket, hogy hajszoljuk föl gazdagabb 
ismerőseinket, próbáljunk segíteni rajta. Nyomban neki is 
láttunk az ember-mentésnek és sikerült néhány gazdag 
bankárral megértetnünk, hogy micsoda dicsőség lesz a 
számára, ha valaha elmondhatja, hogy a nagy Bartók Béla 
tanította a leányát zongorázni. Összeverbuváltunk neki 
néhány leckeórát, fejedelmi honoráriumot, harminc ko-
ronát alkudtunk ki érte óránként és Gerő Ödön jóságos 
örömmel rohant el Bartók Bélához a jó hírrel. Bartók Béla 
fölháborodva utasította vissza. Hogy ő elkényeztetett kis-
asszonykákat tanítson pötyögtetni? Soha! Gerő Ödön da-
dogva magyarázta neki, hogy csak néhány óráról van szó, 
ez semmi esetre se zavarhatja művészi munkájában és sok 
pénz forog kockán – legalább nem kell ezután nyomorog-
nia. Bartók tágra meresztette a szemét. Hogy ő nyomorog? 
Hát ezt ki találta ki? Kinyitotta a szekrényét, kivett belőle 
egy pohos kenyeret és egy hosszú rúd szalonnát, megmu-
tatta, hogy legalább két hétre való ennivalója van még. 
Hogy ő nyomorog? Nevetséges! Mindene megvan, ami a 
szimfóniacsináláshoz kell!”

CSONTÓ SÁNDOR



122 123

Gyimesi László: Költőverseny a faház teraszán

(részlet egy soha el nem készülő regényből)

séta

– Tanárúr, merre jártál tegnap, amikor az ég zengett? 
– kérdezte Burma az éppen belépő öregurat. – Hiába vár-
tunk egész nap…

– Odaát voltam a múzeumban – mentette ki magát 
Tanárúr. – Tegnap volt a költőverseny, tudjátok, az aquin-
cumi, arra el szoktam menni.

– Mostanában verset is írsz? – csodálkozott Pofapénz. 
– Regényt, az rendben van, hallottunk róla, de a vers, az 
új… És az pláne, hogy versenyezel…

– Dehogy írok verset – mosolyodott el Tanárúr –, leg-
utóbb süvölvény koromban vetemedtem ilyesmire! De 
szeretem meghallgatni, mit írnak mostanában a többiek, 
ugye. A miheztartás végett, vagy csak úgy műélvezetből, 
nem is tudom.

– Érted egyáltalán, amit manapság összehordanak? – 
fintorgott Gutentág. – Én bizony egy szót sem…

– Csak nem olvasol verseket? – dörmögött közbe a 
Rabbi. – Sose hittem volna.

– Olvasni éppen nem olvasok, de olvashatnék, és 
akkor nem érteném – vigyorgott a hajdani csónakházi 
gondnok.

– Nekem van egy haverom, az költő, szokott is díjakat 
nyerni az ilyen versenyeken – vette át a szót Balogh Ta-
más. – És én értem minden szavát, na.

– Ismerjük – legyintett rá a Törpe. – Itt dolgozott a 
gyárban, a kemencén…

– Onnan ismerem, száz éve, úgy éljek – folytatta az 
egykori kemencés. – De a Burmának is haverja, még a 
Rabbival is eliszogat néha…

– És nagy marhaságokat ír rólatok a regényeiben – 
dünnyögött közbe Tóbi, a csapos. – Meg rólam. Nem is 
mer bejönni ide mostanában. Legalábbis egyedül nem.

– Tegnap is itt volt – csóválta meg a fejét Pofapénz. – 
A Stabillal üzletelt valamit.

– Azt mondtam, egyedül nem mer… – vonult vissza 
Tóbi, de már nem figyeltek rá.

– Mi is rendezhetnénk egy költőversenyt itt a faház-
ban – szikrázott ki Balogh Tamásból az ötlet.

– Csak a kerthelyiségben, kinn a teraszon, idebent 
nem – váltott szigorúra Tóbi hangja. – Idebenn tilos 
ordítani.

– Nem nótaversenyt mondott a Balogh, csak költőver-
senyt – kelt az ötlet védelmére Pofapénz. – Az én Esz-
terem is jöhetne.

– Ki tud itt verset írni? – tárta szét a kezét a Rabbi. – 
Egyébként a versenyt ellenzem.

– Verset mindenki tud írni – nyilatkoztatta ki a Törpe.
Csodálkozva néztek rá, így zavartan kiegészítette a 

mondatot.
– Verset mindenki tud írni. Csak nem mindenki akar.
– Akár tudtok, akár nem, akár versenyezni akartok, 

akár nem, csakis a teraszon tehetitek – tért vissza a maga 
alkotta szabályhoz Tóbi. – Ismerlek benneteket, így is, 
úgy is ordítozni fogtok.

Burma elgondolkozott, aztán megkérdezte Tanárúrtól:
– Hogy is néz ki az a költőverseny? Eddig valahogy 

kihagytam.
– Több egyszerű szabálya van – magyarázta Tanárúr. 

– Jeligésen lehet beküldeni verseket, római vagy görög 
formában kell írni, nem hosszút. Színészek olvassák fel 
a pályaműveket, egy zsűri értékeli, és azonnal kiosztják 
a díjakat.

– Bármiről lehet írni? – kérdezte Pofapénz.
– Hát van egy úgynevezett hívó szó, azt figyelembe 

kell venni… – folytatta volna Tanárúr, de beindultak az 
észkerekek.

– Én kitűnő hívószavakat tudok – lelkesedett Balogh 
Tamás.

– Tudjuk! – húzta el a száját Gutentág. – Muskotályos.
– És színészeket sem kell hívnunk, én elmondom a 

verseinket… – folytatta Tamás. – Én annak idején a Kerék 
utcai suliban szavalóversenyt nyertem, és a kerületin is…

– Tudjuk, tudjuk, vagy háromszázszor mesélted – tü-
relmetlenkedett Pofapénz. – Ezek szerint a versenyben 
nem akarsz részt venni.

– Dehogynem, attól, hogy szavalok, még írhatok, 
igaz, Tanárúr?

– Meg a zsűri is te lehetsz – mérgelődött Gutentág.
– Á, a zsűri az a Tóbi lesz, ő mindjárt kioszthatja a 

jutalmakat is – ábrándozott el Balogh Tamás, megnyalva 
a szája szélét. – Én mindenképpen versenyezni akarok.

– A verseny sohasem tetszik az Úrnak – emelte fel a 
szavát a Rabbi.

– Aztán miért nem? – csodálkozott Burma.
– Két dolog miatt – a Rabbi kinyújtotta a kezét, égre 

meresztette a mutatóujját. – Először: aki nyer, annak 
kevélység költözik az ő szívébe, s a kevélyeket eltaszít-
ja magától az Úr. Másodszor: aki veszít, annak agyát 
elborítja a sárga irigység, s az még kevésbé lesz az Úr 
kedvére.

– Az Úr nem kerül be a zsűribe – intézte el az ügyet 
Gutentág. – Ha morog, csak hallgatóként tegye.
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– Akkor lesz verseny? – reménykedett Balogh Tamás.
– Lesz – nyugtatta meg Burma. – De nem a muskotá-

lyos a hívószó.
– Akkor legyen a kéknyelű…
– Tág a választékom, bökjetek rá egyre – mutatott a 

sorakozó palackokra Tóbi. – De a zsűri nem én leszek, 
azt leshetitek, díjakat is csak úgy adok, ha valaki kifizeti.

– Smucig fráter vagy, de hát ezt mindig tudtuk – mond-
ta halkan a Törpe. – Tág a választékod, szűk a markod.

– Legyen ez a hívószó – mosolyodott el Tanárúr.
– Ez egy egész mondat – tiltakozott Burma. – Legyen 

egyszerűen tág.
Ebben maradtak, Balogh Tamásnak furcsán csillogott 

a szeme.
– Erre már van is egy jó rímem – dünnyögte –, tuti nyerő.
– Most mindenki hazamegy, megebédel, és megírja 

a versét – hirdette ki Tanárúr. – Mivel én nem indulok a 
versenyben, szívesen elbírálom a zöngeményeiteket.

A társaság megkönnyebbülve fogadta el az ajánlatot, 
hiszen Tanárúr lehetett volna a legveszélyesebb ellenfél. 
Még a latin meg a görög verselést is ismerte, jobb hát, ha 
kimarad.

– Négy órakor gyertek vissza – instruálta tovább a le-
endő versenyzőket –, hozzátok a műveket, szépen, nagy 
betűkkel írjatok, hogy a Balogh el tudja olvasni!

– Én tudok verset írni, de nem akarok – jelentette ki 
Törpe. – Valakinek közönségnek is kell lennie. Legfeljebb 
trombitálok egyet a győztesnek.

– Ha jól tudom, két kannásért eladtad a trombitádat 
– emlékeztette Pofapénz, de a kis embert nem lehetett 
megállítani.

– Akkor dobolok!
– Én sem versenyzek – dörmögte a Rabbi. – Össze-

üthetnék ugyan egy igazi zsoltárt, de a verseny maga 
istenkáromlás. Csak azért hallgatom meg, hogy közbe-
léphessek, ha nagyon elfajulnak a dolgok.

Alig múlt pár perccel négy óra, már ott szorongott a 
csapat a faház teraszán. Tanárúr honnan, honnan nem, 
elővarázsolt egy csatos üvegnyi bort (nem muskotályo-
sat), azt szopogatták. Odaóvakodott hozzájuk Sunya is, 
sőt a híres építész is közelebb húzta a székét. Balogh Ta-
másban felötlött a gondolat, hogy nem a versek, hanem a 
rizling iránti érdeklődés ösztönözte őket, de elhessegette 
a rosszindulatú feltételezést. Komoly, értelmes emberek 
ők, dehogy potyáznának.

Kiderült, hogy csak hárman hoztak verset.
Pofapénz előre mentegetőzött, hogy ő „a megbeszélés 

szerint” felesége, Eszter versével indul. Néhányan nem 
tudtak semmiféle megbeszélésről, úgy emlékeztek, a 
majdani totókirály csak megemlítette a dolgot mint lehe-
tőséget, de nem lett harag a dologból. Egy nő, bármilyen 
okos, a faházban nem rúghat labdába.

Balogh Tamás füzetnyi összefirkált papírt szoronga-
tott, láthatólag készült a győzelemre. Burma egyetlen la-
pot terített maga elé, lefordítva, hogy senki se pislogjon 
idejekorán belé.

– Ki kezdi? – kérdezte Tanárúr.
– Mivel mindet én olvasom fel, illő, hogy én legyek az 

első – jelentette ki Balogh Tamás, és máris rendezgetni 
kezdte papírjait. – Hányat olvashatok?

– Egyet, természetesen – förmedt rá Gutentág. – Min-
denki egyet. S ha rendes akarsz lenni velünk, a legrövi-
debbet választod.

– De az csak két sor – ment el a kedve Balogh Tamás-
nak. – A címmel együtt három. És inkább találós kérdés, 
nem is igazi vers.

– Annál jobb – szólt bele kéretlenül Sunya. – Legalább 
találgathatnak a kevésbé vájtfülűek is.

– Jó, ha két soros, és tetszik az úri társaságnak, fel-
olvashatsz utána még egyet – esett meg Tanárúr szíve a 
kétségbeesett poétán. – Halljuk hát!

Balogh Tamás felállt, kortyolt egyet a rizlingből, nagy 
levegőt vett és kieresztette Hangját.

Találd ki, mi az?
Ez a címe – magyarázta. – Most jön a vers.
Se nem szűkös, se nem tág,
Kinyalja a Gutentág.
– Óbuda a kultúra városa! – sóhajtott Burma. – És Ba-

logh benne a kultúrcézár.
– Miért, na, miért? – fortyant fel Tamás. – Mert nem 

tudod kitalálni, mi az, nem kell ilyeneket mondani.
– Én a Manöken micsodájára tippelnék – jegyezte 

meg a Törpe.
– Honnan tudod, hogy az se nem szűkös, se nem tág? 

– vigyorgott Gutentág. – Megkérdezted a Tóbitól? Azt a 
kinyalást meg alkalomadtán megbeszélem a Baloghgal. 
Négyszemközt, naná, majd előttetek.

– Mert nem is a Manökenére gondolt – tépelődött Su-
nya. – Szerintem a magáéra.

– Aha, plusz két rúgás – nyugtázta az ötletet Gutentág.
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– Csöndesebben! – lépett ki Tóbi a teraszra. – Ugye, 
megmondtam, hogy ordítani fogtok. Ráadásul idegen 
bort vedeltek. Nem lesz ez így jó!

– Ígérjük, hogy az összes díjat itt isszuk el nálad, a 
tiédből – ígérte az esélytelenek nyugalmával Sunya. – Ha 
én nyerek, mindenkit két körre hívok meg.

– Én is! – csatlakozott hozzá a Törpe.
– Hát ajánlom, hogy nyerjetek – húzódott vissza a 

söntéshez Tóbi.
– Ha elárulom a megfejtést, felolvashatok még egyet? 

– reménykedett Balogh Tamás, de meg sem várta a vá-
laszt. – Az én Bözsém réz habüstje a megfejtés, amiben 
a habcsókokat keveri ki, és amit bizony a Gutentág igen 
nagy lelkesedéssel nyalt ki tegnapelőtt is.

Nem fogadta elsöprő lelkesedés a helyes választ, és 
amikor előhúzta a következő verset a papírhalmazból, 
inkább tiltakozásnak, mint helyeslésnek tűnt a morgás.

– Halljuk inkább a Pofapénzét! – legyintett Gutentág. 
– Neki talán nem kell kimagyaráznia magát.

Pofapénz takaros disztichont olvasott fel, mert mon-
danunk sem kell, a sértődött Balogh Tamás nem volt 
hajlandó más versét felolvasni. Szép nyáresti hangulat 
ragyogott át a sorokon, Tanárúr csodálkozva hallgatta.

– Ez igen! – mondta. – Szabályosak a verslábak, igazi 
római hexametert, pentametert hallottunk, helyén voltak 
a cezúrák, csókoltatjuk az Esztert.

– Most káromkodtál? – kérdezte a Rabbi.
– Az enyém is szabályos volt! – éledt újra a dac Balogh 

Tamásban.
– Szabályos, igen – bólintott Tanárúr. – De nem római 

volt a forma, úgy mondanám, hogy ütemhangsúlyos rig-
must hoztál, az is lehet jó, de más műfaj. Hallgassuk meg 
Burmáét is!

Burma egy négysoros jambikus verset hozott, mind-
egyik négylábú sor ötödik szótagja után cezúrával, szé-
pen szólt, mint a mintájául szolgáló középkori himnusz.

– Ez egy ambroziánus vers, és gyönyörű! – örvende-
zett Tanárúr. – De sajnos ez sem igazi latin forma, Szent 
Ambrus püspök ugyan az ókor alkonyán élt, de már nem 
volt az antik kultúra képviselője.

– Legyen ebből elég! – rikkantott a Törpe. – Még a 
végén nem lesz kinek dobolnom. Pofapénz nem nyerhet, 
hiszen nem a maga versét hozta, Burma nem nyerhet, 
mert nem elég latin, a Balogh Tamás, hm, meg hát a Ba-
logh Tamás. Tegyünk igazságot!

– Én is igen szomjas vagyok – helyeselt Gutentág.
– Az az Úrnak tetsző döntés – emelkedett fel a Rabbi 

–, ha egyikük sem kap semmit. Így sem a kevélység, sem 
az irigység bűnébe nem esnek.

– Tévedsz – intette le, persze kellő tisztelettel Tanár-
úr. – Az lesz az igazságos, ha mindhárman kapnak díjat. 
Mondjuk úgy, három hasonló különdíjat, a bátorságu-
kért. Rögtön hozom is, mert valahogy kinn felejtettem a 
díjakat a kisközértben.

– Nem igazság, mind a hárman – dünnyögte 
Gutentág. – Jövőre én is írok valamit.

– Te? – rúgta bokán a Törpe. – Én tudok verset írni, 
csak nem akarok. De te soha nem fogsz megtanulni.

Megérkezett Tanárúr a különdíjakkal (Balogh Tamás 
muskotályost kapott), de nem bontották fel a palackokat. 
Sunya odasétált a pulthoz.

– Én nyertem – mondta Tóbinak. – Mindenkinek vi-
hetsz, amit kér. Egyelőre csak egyet!

A VARJAK ÉS A CSÖRGŐKÍGYÓ

Minden a firkálással kezdődött

Aldus Huxley A varjak és a csörgőkígyó című mesekönyvét Máray Mariann illusztrálta. Állatfigurái nemcsak sze-
rethetőek, de viccesek is. Ez nem apu hangja című mesekönyve pedig idén júniusban Szép Magyar Könyv oklevelet 
kapott. Na, de könnyű annak, aki már háromévesen továbbrajzolta kedvenc mesekönyveit (és hagyták).

OLVASS!
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Hogy kezdődött az illusztrátori pályafutása? Ha jól tu-
dom, eredetileg olasz szakra járt az egyetemen.

Két dolog érdekelt kiskoromtól, az olvasás és a rajzo-
lás. Az anyukám eléggé szabadon hagyott engem eb-
ben kísérletezni, ha akartam, egész nap rajzolhattam. 
A gimnázium után viszont egy évig Olaszországban 
voltam, kézenfekvőnek tűnt a bölcsészkar, ahová fel 
is vettek rögtön, amint hazajöttem. Csak aztán két év 
alatt rájöttem, hogy nem igazán nekem való. Közben 
megszülettek a fiaim, és úgy gondoltam, ez az utolsó 
lehetőség, hogy mégis megpróbáljak felvételizni az 
Iparművészeti Egyetemre (akkor így hívták a MO-
MÉ- t). Másodszorra sikerült.

Hogy csöppent a mesék világába?

Mindig is illusztrátor akartam lenni, a szeretett könyvek 
miatt. Elég hamar, már az ovi elején megtanultam olvas-
ni, és nagyon szerettem a könyvekben az illusztrációkat 
is nézegetni, és mostani szememmel nézve elég megdöb-
bentő módon továbbillusztráltam (telefirkáltam) az álta-
lam kedvelt könyveket. Nem is értem, hogy hagyhatta 
ezt a mamám…

Hogy született az első mesekönyv, a Kismadár és Kóró?

Felkérésre csináltam a képeket, de aztán a kiadó elállt a 
megjelentetéstől. A képek két évig fiókban voltak, amikor 
szerencsémre megismertem Adélt, aki átírta a népmesét, 
és a kész pdf -et elküldtük néhány kiadónak. Az első a 
Scolar volt, és megtetszett nekik, ki is adták.

Várszegi Adéllal további két közös könyvük van, a Jaki-
fészek és a Raptormese. Ilyen jól kiegészítik egymást?

Szerintem jól kiegészítjük egymást, főleg, hogy ez a 
munkakapcsolat közben párhuzamosan barátsággá is 
fejlődött. Számos közös tervünk van, remélem, lesznek 
belőlük könyvek! Nekem nagyon fontos a humor, és sze-
rintem kevés az ilyen vicces szerző, mint Adél.

Az Állatok abc je rendhagyó lapozó, az első önálló 
könyve?

Igen, ez is felkérésre készült: a kiadó szeretett volna egy 
állatos könyvet. Nekem persze nem kellett kétszer mon-
dani, állatokat bármennyit, bármikor! A továbbiakban 
szabad kezet adtak, és ez lett belőle. Erre a könyvre elég-
gé büszke vagyok.

Hogy találtak egymásra Danny Bainnel? Az Ez nem az 
apu hangja című kötet három afrikai történetet mesél 
el, merőben más, mint az eddig ön által illusztrált ál-
latmesék.

A Betűtészta Kiadó kért fel a könyv illusztrálására, így 
ismertem meg Dannyt. Azért más ez a könyv szerintem, 
mert eléggé megkötötte a kezem az afrikai népművészet 
szín- és formavilága, amit bele kellett vinnem az illuszt-
rációkba. Sok kutatómunka is áll mögötte. Továbbá, eb-
ben a könyvben emberek a szereplők, ezért is más. Nagy 
kihívás volt ez nekem, de legalább tudom, hogy tudok 
embereket is rajzolni, ha muszáj. A kötet most, június 
9-én kapott Szép Magyar Könyv oklevelet.

Van olyan, hogy „álomkönyv”? Amit szívesen illuszt-
rálna, csak még nem keresték meg vele?

Persze, egy csomó, például Lázár Ervin dolgai, Poe, 
Andrew Lang Mafláziája, de ilyen volt Huxley-tól a 
Varjak is, és ez még meg is valósult! Szerencsére eddig 
nem kellett olyan könyvet illusztrálnom, amihez nem 
volt kedvem.

Munkáival nemcsak meséskönyvekben, hanem képes-
lapokon, kifestőkben, sőt gyerekbútorokon is talál-
kozhatunk. Hogy bírja az iramot?

Hát, három gyerekem van, etetnem kell őket, így sokat 
kell dolgoznom. Nagyon örülök, hogy még az a szeren-
cse is ért, hogy azzal kereshetek pénzt, amit szeretek 

csinálni. Persze, alapvetően a könyvillusztrációt sze-
retném, de ha ásványvízcímkén van az állatka vagy 
egy gyerekszéken, az is öröm. Mostanában azért kevés 
időm volt bútort festeni, inkább csak barátoknak. Gye-
rekcsoportot is tanítottam ebben az évben illusztrációs 
technikákra.

A legfrissebb mesekönyve, A varjak és a csörgőkígyó 
Aldous Huxley, a Szép új világ írójának egyetlen gye-
rekkönyve. Meséljen róla egy kicsit!

Ez a szöveg régi nagy kedvencem volt, mert az a fajta 
humor jellemzi, amit én igazán kedvelek. Egy varjúpár-
ról szól, akiknek a tojásait rendre ellopja egy kígyó, míg 
végül leleplezik, és jól megleckéztetik. Magyarul per-
sze nem volt kiadva, de ismertem. Álmomban nem gon-
doltam volna, hogy egyszer én fogom illusztrálni. Tö-
rekedtem a színpaletta redukálására, nagyon örültem, 
hogy használhatok feketét (a varjak), és próbáltam az 
illusztrációkba humort csempészni. Szerintem ez egy 
egészen különleges könyv lett, remélem, sokan felfede-
zik maguknak.

Mik a jövőbeli tervek? Van új könyv a láthatáron?

Igen, készül egy böngésző, egy újabb CD– mellékletes 
könyv a Katáng együttes zenéjére, egy papírszínház a 
Csimota Kiadóval és egy újabb könyv, amit Adél írt. Re-
mélem, néhány még idén megjelenik!

SIMONFALVI ANITA
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Kismadár és Kóró
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Féja Endre: Vallomás a háborúról

Emlékeket őrzünk a múltunkból, egész életutunkon 
végigkísérőket, melyek részint kedvesek, részint szív-
szorítóak. Tersánszky Józsi Jenőnek a szülőföld, Nagy-
bánya világa és az első világháború tartozott ezek közé: 
képei, élményei feledhetetlenek. Az utóbbival nem volt 
egyedül, hiszen a XX. század elején eddig még nem látott 
pusztulás zúdult Európára és az emberek millióira. Ady 
Endrétől – Babits Mihályon át – Móricz Zsigmondig meg-
rázó sorok születtek erről, s itt még csupán néhányukat 
említettem. Ady már a kezdettől megérezte a tragédiát: 
„Hogy zúg, zuhog, árad a nóta / Valamennyi vén fiú 
torkán… / Magyarok, öregek, nótásak, / Bakák, búsak: 
dacosan, hősön, / Puskaport még alig szagoltak, / De 
hősök már, mind hősön-holtak.” (Nótázó vén bakák)

Tersánszky 1914-ben, huszonhat éves korában vo-
nult be önkéntesként. Először a galíciai frontot járta 
meg, majd utóbb, a sebesülése után Doberdó, Piave és 
az olasz fogság következett. Mindez öt évet vett el az 
életéből. Megrázó és meghatározó élmény volt, amely 
sok mindenre rádöbbentette. Szép és jórészt szomorú 
írásai születtek a háborúval kapcsolatosan: a Viszont-
látásra, drága (1916), A margarétás dal (1929) és az Egy 
ceruza története (1938), a Piave melletti átkelés regénye. 
Egy ideig, még a háború elején, ha a körülmények meg-
engedték, naplót vezetett a galíciai front eseményeiről, 
melyet élete végéig megőrzött. Hetvenöt éves korában, 
halála előtt hat évvel, e napló alapján készült el a Rekőt-
tes című kisregénye. Megírta egy közkatona, Rekőttes 
Bálint történetét, aki a harmadik katonaévét szolgálta 

1914-ben, a világháború kitörésekor. Még egyszer föl-
merült a múlt.

A regény első öt részlete a galíciai frontot írja le, az 
1914–15 telén lezajlott eseményekből merít, ahol saját él-
ményei is szerepet kapnak. Megismerte és átlátta az Oszt-
rák–Magyar Monarchia laktanyáit, értelmetlen katonai 
előírásait, elavult kiképzését, gyatra felszerelését. Párhu-
zamosan megismerte a társadalmat is: a fent lévőket, köz-
tük a tisztikar egy részét. A történetet megszakítva több-
ször megszólal az író: „Minden társadalomnak vannak 
úgynevezett beavatott körei. Ezek közé szivárognak ki a 
még beavatottabb vagy legbeavatottabb kör titkai, mint 
valami kohóból, ahol olykor förtelmek, gyalázatosságok 
fortyognak. A beavatottakon át értesül azután a társada-
lom alsóbb rétege, ha egyáltalán értesül. Jelenleg például 
Rekőttes és sok millió társa.” Az alul lévők pedig a bakák, 
valamint a szegény ruszin és lengyel parasztok, akiknek 
falvait és otthonait végigpusztította a háború. Tersánsz-
ky itt ismerte meg igazán „az embert” is. Naplójában is 
vall erről, a háborút így jellemzi: „A tábornokok rengeteg 
zsoldért semmit, a kiskatonák semmi zsoldért mindent.” 
„Egyetlen lehetőséget látok… Önkéntes zsoldosokkal ví-
vatni. Pénzért lehet életet kockáztatni. Csendőrökkel ví-
vatni a háborút.” (1915. március 19.) „Alapjában a dolgok 
egyszerűek, a rablógyilkos, aki pénzért öl, akár, hogy 
gyermekeinek vagy magának javait gyarapítsa, ugyanazt 
cselekszi, mint egy nemzet, amely háborúzik. De a hábo-
rú még valamivel becstelenebb, mert nem az éhes tömeg 
dolga, hanem piócáié.” (1915. április 4.)

OLVASS! Bemutatja, milyen „kasztbeli” különbség van az 
egyes fegyvernemek között, hogyan különülnek el a 
gyalogosok, a tüzérség, a császárvadászok, a szanité-
cek és a menázs. A különböző nemzetiségű katonák is 
máshogyan élték meg ezt a háborút; akár a németek és a 
magyarok, s „a csehek nem hajlandók harcolni, mert el-
nyomásnak érzik magukon a német uralmat, és el akar-
nak szakadni tőle minden áron… Most ebben az orosz–
osztrák viadalban fedezték föl azt 
a tényt, világosan, mire képesek a 
monarchia ellen.” Bemutatja a fő-
tisztek körüli léhűtők sokaságát.

Láthatjuk az „állóháborút”, 
az egymással szemben húzódó 
lövészárkok életét télen, a tisztek, 
tiszthelyettesek és a bakák min-
dennapjait, megpróbáltatásait. 
Megismerjük az emberek mega-
lázásának történetét, ahol sokszor 
a durvaság, a lélektelenség úri 
tempója dominál. Leírja az em-
berségéből kivetkőzött katonát a 
„hóhér” személyében, az akasz-
tás történetében. Látjuk, hogy az 
élet-halál peremén hogyan vadul 
el az ember. Azonban az ember-
ség, a megértés és az összetartozás érzését is bemutatja. 
Mindig az alul lévőkkel érez együtt és vállal közösséget, 
mert elsősorban közöttük lelhető fel a tisztesség. Kará-
csonykor a zászlós leállítja a géppuskát, és az oroszok sem 
lőnek. Énekhang tölti be a szemben álló lövészárkokat.

Tersánszky a nagy mesélő. Mintha futna a „mesesze-
kér”, úgy gördülnek a mondatai. Az író a lineáris szer-
kesztés, az időrend megtartása mellett a mesélő hangján 
fűzi a történetet. „De csak sorjában!” – mondja olykor: a 
mesélő „bája” az élet-halál közelében. Így a szelíd humor 
és a visszafogott erotika is könnyebben belesimul a törté-
netekbe. A harctér minden borzalma dacára az életszere-
tet és a derű hatja át a sorokat. Ilyen a fogolyejtés története. 
Megismertet a halálosan sérült katona életösztönével, Lis-
ka György újonc sorsában. A vészben is ott az idill, a hit az 
életben és a megmaradás ösztöne. Megtaláljuk Tersánsz-
ky életfilozófiáját, hogy „élni mindig, mindenütt és min-
denhogy érdemes.” A harctér világa sok apró epizódból 
áll össze, ám mindegyik történet egy-egy sűrített novella.

Kevesen és nem sokat írtak erről a regényéről, s bár 
nem a legjelentősebb írása a szerzőnek, de lényeges ré-
sze prózájának: összegzése egy témakörnek és vallomás. 
Szerencse, hogy megszületett, főleg a hatodik fejezete. 
Az események után negyvenkilenc évvel feltört érzések-
kel találkozunk itt, s egyben vall az alkotói módszeré-
ről, a költészet hivatásáról. Emellett azonosít valós sze-
mélyeket, a súlyosan sebesült nagybányai Szirti Lajost 

éppúgy, mint Rekőttes Bálintot, 
aki mellett Tersánszky az a ti-
tokzatos, „erősebbik önkéntes”, a 
szemtanú, a hitelesítő. Egy „öreg” 
katona tapasztalatainak és az idős 
író életfilozófiájának könyve.

Majdnem öt évtized után is 
feltör a lelkiismeret-furdalása: le-
lőtt egy orosz katonát, aki a szem-
ben lévő frontszakaszon mászkált 
a dekungja előtt. Szinte az előírás, 
a háború „törvénye” alapján húz-
ta meg a ravaszt. Eszébe jut, hogy 
ugyanolyan egyszerű ember lehe-
tett, talán nős és családos is, aki-
nek hozzá hasonló vágyai voltak, 
és egy élet állott még előtte. Mind-
ezt egy akkor írott versébe szőtte 

be, és most ezt is közli könyvében. Az a Tersánszky, akit 
ifjúkorában az édesapja megrótt, amikor egy fenyőrigót 
oktalanul meglőtt a flóbert puskájával, és ezt egy életre 
szóló tanúságként őrizte meg. Utóbb pedig ilyenné „for-
málta” a háború az embert…

Itt fogalmazza meg Tersánszky az alkotás – ebben az 
esetben egyetlen – helyes módszerét, amit ő is alkalma-
zott. „Az író nem akart elveszni fölsőséges elmefuttatá-
sokban, ahogy, különösen a ma irodalmi modora, az ese-
mények megérzékeltetésénél és megértetésénél elemzi és 
boncolja a lelkeket. Azért választotta a hősének egyszerű 
mesélését, a legősibb formát, amely önmagában hordja 
önmaga magyarázatát.” Mindvégig ezt követte. Szegé-
nyebb lenne életműve a Rekőttes nélkül.

(Tersánszky Józsi Jenő: Rekőttes. Szerkesztő: Kajetán Endre. 
Magvető Könyvkiadó (Budapest – 1963), Vászon, 248 oldal)
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Kemény Vagyim: Lilienthal, e-x-f6

játssz!

Ha Óbuda és sakk, akkor Lilienthal Andor. A sakko-
zó, aki a XX. század minden világbajnokával találkozott 
és játszott. A legtöbbet le is győzte. A 2010-ben elhunyt 
nagymesternek élete utolsó harmadában Óbuda volt az 
otthona, és tekintve, hogy 99 évet élt, ez egyáltalán nem 
kevés. 

1911-ben született Moszkvában magyar szülők gyer-
mekeként, anyja operaénekes, apja autóversenyző, az 
élete pedig több mint kalandos volt. Az első világhá-
ború már Pesten találja, és hirtelen minden rosszra for-
dul: nem elég, hogy gyermekparalízis miatt jobb lábára 
bicegni kezd, szülei elválnak, anyjának elmegy a hangja, 
és tönkremegy, így két testvérével együtt lelencházba 
adják. Bátyjától egészen későn, 13 éves korában tanul 
meg sakkozni, az iskolában osztálytársával, egy bizo-
nyos Csermanek Jánossal vívott nagy csatákat. Akkor 
még nem tudta, hogy ennek ötven év múlva milyen je-
lentősége lesz. Hamar rájött, hogy ezzel a játékkal pénzt 
is lehet keresni, és bár kitanulta a szabómesterséget, in-
kább sakkozásból tartotta fenn magát: kávéházakban, 
villámpartikon, szabóegyleti bajnokságokon játszott fil-
léres alapon.

Aztán gondolt egyet és világnak indult: Budapest 
után Bécs, Párizs, Csehszlovákia jobb kávéházai jöttek, 
ahol találkozott szinte mindenkivel, aki akkoriban szá-
mított a sakkvilágban. A párizsi Régence lett a törzs-
helye, a sakkozók mellett a zeneszerző Prokofjev és a 
képzőművész Duchamp is rendszeres játékpartnere 
volt. Az éhség komoly motiváló erő, a fiatal Lilienthal a 

legjobb játékosokat is megverte a pénzes téttel bíró vil-
lámpartikban. A legenda szerint magával Aljechinnel, a 
regnáló világbajnokkal is schnellezett, négy partit vál-
tottak és 3:1-re a 19 éves magyar srác nyert! Az ellenfelét 
kissé lebecsülő Aljechin gyorsan vissza akart vágni, de 
Lilienthal a győzelem élményéhez ragaszkodva vissza-
utasította a további játékot. Szerencsére a sértődékeny 
és hirtelenharagú Aljechin jól fogadta a kikosarazást, 
sőt, befizette egy pénzdíjas schnell versenyre Lilienthalt 
– amit a fiatal magyar meg is nyert. A kávéházi sak-
kozás során szoros barátságot kötött Savielly Tartako-
werrel, akitől stratégiai szemléletet, elméletet is tanult, 
valamint Salo Flohrral. Utóbbival a korra és Lilenthalra 
jellemző sztori kapcsán barátkoztak össze:

„Stubnyafürdőn a szállodánk előtt lévő parkban 
volt egy nagy úszómedence. Egyszer mondtam Salo 
barátomnak, hogy ezt a medencét én át tudnám úszni 
a víz alatt. Flohr erre azt válaszolta, hogy úgy könnyű, 
de ruhában ússzam át. Én mondtam, hogy úgy is át tu-
dom. Flohr 300 koronában fogadott velem, ami akkor 
jelentős összeg volt. Én vállaltam, mert kiszámoltam, 
hogy 300 koronáért már tudok vásárolni valamit, meg 
azután a szabómesterségemből sem felejtettem még el 
annyit, hogy ne tudnék egy öltönyt kivasalni. Nagy 
nézőközönség előtt került sor az attrakcióra, amelyen 
én teljesítettem a fogadás követelményeit. Másnap 
megjelent a lapokban a karikatúrám, amint a víz alatt 
ruhában úszom.” (Részlet Lilienthal Andor Életem a 
sakk című önéletrajzából.)

Oktató célzat

A kávéházi rutin alakította ki sajátos stílusát: kevés 
stratégiai, annál több taktikai megfontolás, a bonyolult, 
veszélyes kombinációkat kereste. 1930 májusában, ami-
kor elindult élete első komoly sakkversenyén, rögtön az 
első partiban megtapasztalta, hogy hiába a villámpartik 
rutinja, a kávéházi győzelmek sora, a fiatalság összes 
önbizalma, Mieses, az idős mester, a megnyitáselmélet 
szakértője ellen ezek mit sem érnek.

Mieses–Lilienthal
(Párizs, 1930)

Francia védelem (C01)

1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Fd3 Fd6 5. Hc3 c6 (Lilien-
thal láthatóan az asztalnál próbálja kitalálni a helyes folytatást, 
míg Mieses felkészült a megnyitás mellékjárataiból is. Az 5. - 
c6 pontatlan lépés, megnehezíti a vezérszárnyi könnyűtisztek 

fejlesztését. Ezt a tempóelőnyt Mieses – a korabeli elemzések-
nek megfelelően – komótosan használja ki. Mai szemmel az ő 
lépései sem makulátlanok.) 6. Hge2 (Célratörőbb 6. Hf3, de a 
kötésektől való félelem mindkét játékost bénítja.) He7 7. Fg5 
Vc7 8. Vd2 f6 9. Ff4 Fe6 (Ez már konkrét hiba, 9. - Ff5 legalább 
nem világost erősítette volna.) 10. Ve3 Ff7 11. Vg3 Fxf4 12. 
Hxf4 g5 (Itt már mindegy, legalább lehetőséget ad világosnak 
a látványos folytatásra.)

13. Hh5! Vxg3 14. Hxf6† Kf8 15. hxg3 h5? (Ha már adott egy 
gyalogot, adni akart még egyet?) 16. Hh7 és sötét feladta (1:0)

Ready-made olimpikon

Úgy összecsomagolták, csak úgy nyekkent. De ta-
lán pont ez a vereség kellett ahhoz, hogy több ener-
giát fordítson az elméleti felkészülésre is. Egy-két 
jobban sikerült nemzetközi torna után hazatért, és 
itthon a Steiner-testvérektől kapott komolyabb meg-
nyitáselméleti leckéket. Lassan, de biztosan sikerült 
az itthoni hitetlenkedőket is meggyőznie arról, hogy 
komoly sakkozó: bekerült a magyar válogatottba, 
három olimpián is szerepelt. 1933-ban és 1935-ben is 
táblaelső volt. Legnagyobb sikerét az 1937-es olimpi-
án érte el, táblaelsőből elsőtáblássá lépett elő, és a ma-
gyarok másodikok lettek Lilienthal vezetésével.
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Duchamp–Lilienthal
(Folkestone, Sakkolimpia, Franciaország–Magyarország, 

4. tábla 1933)
Vezércsel (D69)

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 d5 4. Fg5 Fe7 5. e3 O-O 6. Hf3 
c6 7. Fd3 Hbd7 8. O-O dxc4 9. Fxc4 Hd5 10. Fxe7 Vxe7 
11. Bc1 Hxc3 12. Bxc3 e5 13. Hxe5 Hxe5 14. dxe5 Vxe5 15. 
f4 Ve4 16. Fd3? (Marcel Duchamp amennyire újító és me-
rész volt a művészetben, annyira visszafogott és megfontolt a 
sakkozás területén. Hallja, hogy harangoznak, de nem tudja, 
hogy hol. Eddig minden lépést a könyv szerint tett meg, és 
arra is emlékezett, hogy ezután a h7 gyalogra kell nyomást 
gyakorolni, az f gyaloggal előrenyomulva kell igyekezni sötét 
sáncát szétszedni. Csak nem így. Talán felrémlettek a kávéhá-
zi emlékek, és meg akarta lepni Lilienthalt valami vad kombi-
nációval? Ha kicsit megfontoltabb, 16. Fb3 után működhetett 
volna az elképzelés. (Például 16. Fb3 Fe6 17. Fc2 Vb4 18. f5 
Vxb2 19. Ve1 Fd7 20. f6 g6 21. Vh4 után átütött a támadás 
Vladimir Pafnutieff és Ronald Gross 1953-as partijában.) 16. 
- Vxe3† 17. Kh1 Ve7 18. f5 Vf6 (Nem túl szép, de hasznos: 
időnként a vezérrel kell feltartóztatni a gyalogot.) 19. Fb1 b6 
20. Bh3 Fa6 21. Be1 Bad8 22. Vc2 Bfe8 23. Bc1

23. - Be2 (Öröm nézni, ahogy sötét – világos elképzeléseit csírá-
jukban elfojtva – folyamatosan mattcsapdákkal tereli tisztcserék-
be ellenfelét.) 24. Vc3 Vxc3 25. Bhxc3 c5 26. Ba3 Fb7 27. Bxa7 

Fxg2† 28. Kg1 Ff3 29. Ba3 Bg2† 30. Kf1 Bxh2 31. Be1 Fc6 32. 
Fd3 h5 33. Be7 Bxb2 34. Fe2 Fb5 35. Fxb5 Bd1† 36. Be1 Bxe1† 
37. Kxe1 Bxb5 és világos feladta (0-1)

Egylépéses világhír

Lilienthal a harmincas évek második felében ért fel 
a csúcsra: a világ első tíz sakkozója közé sorolták. Az 
1934–35-ös hastingsi karácsonyi tornán Capablancával 
váltott partija bevonult a sakktörténelembe.

Lilienthal–Capablanca
(Hastings, 1935)

Nimzoindiai védelem (E24)

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. a3 Fxc3† 5. bxc3 (Ez az éles 
Samish-változat, amit Lilienthal annyira szeretett.) 5. - b6 6. 
f3 d5 7. Fg5 h6 8. Fh4 Fa6 9. e4 Fxc4 10. Fxc4 dxc4 11. Va4† Vd7 
12. Vxc4 Vc6 (Eddig a pontig a parti szorosan követte az egy 
évvel azelőtti Aljechin–Eliskases mérkőzés lépéseit. Az oszt-
rák mester itt 12. - Hc6-ot lépett, majd 13. He2 Ha5 14. Vd3 
Vc6 15. 0-0 0-0-0 16. Bab1 g5 17. Fg3 Hh5 után unalmas 
bástyavégjátékba keveredtek. Capablanca újítása, a vezércsere 
felajánlása nem került be a megnyitáselmélet által ajánlott lé-
pések közé, hamar kiderül, miért.) 13. Vd3 Hbd7 14. He2 Bd8 
15. O-O a5 16. Vc2 Vc4 17. f4 Bc8 18. f5 e5 19. dxe5 Vxe4

20. exf6!! (Vezéráldozat! Capablanca ellen! A következő 75 
évben ezt a partit és konkrétan ezt a lépést magyarázta-me-
sélte az egész világon Lilienthal. Amerre csak járt a Szov-
jetunióban, mindig mindenki erről kérdezte. Amikor Bobby 
Fischerrel 1972-ben először találkozott, az amerikai exf6-tal 
köszönt. Második esküvőjén, Budapesten az egyik orosz ven-
dég a pohárköszöntőben azzal udvarolt Olga néninek, hogy az 
a feláldozott királynő végre megkerült. Ha rajtam múlna, az 
óbudai Fő téren felállított sakktáblát exf6-nak nevezném el, 
egy emléktábla kíséretében.) Vxc2 21. fxg7 Bg8 22. Hd4 Ve4 
(Capablanca visszaadja a vezért, de már ez sem segít.) 23. 
Bae1 Hc5 24. Bxe4† Hxe4 25. Be1 Bxg7 26. Bxe4† Kd7 („Még 
ezt meglépte, de látva, hogy 27. Be7† Kd6 28. f6 után világos 
29 Fg3†-kal nyer, nem várta meg a válaszomat. Elmosolyo-
dott, kezet nyújtott és gratulált.”) (1-0)

A magyar, aki szovjet sakkbajnok

1935-ben, a Moszkvában szervezett nemzetközi tor-
na szüneteiben Capablancával járt el közösen csajozni, 
így ismerte meg későbbi feleségét is, aki miatt Moszkvá-
ban maradt – párizsi orosz emigráns barátai legnagyobb 
megrökönyödésére. Egy ideig onnan járt a magyar vá-
logatott mérkőzéseire, aztán 1939-ben megkapta a szov-
jet állampolgárságot. Így már ott is indulhatott verse-
nyeken, amit gyorsan meghálált: 1940-ben megnyerte a 
szovjet bajnokságot, amelynek színvonala felért a legerő-
sebb nemzetközi tornákéval, a vert mezőnyben Botvin-
nik és Szmiszlov, két későbbi világbajnok búslakodott.

Lilienthal–Botvinnik
(Moszkva, 1940)

Vezérindiai védelem (E19)

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 b6 4. g3 Fb7 5. Fg2 Fe7 6. O-O 
O-O 7. Hc3 He4 8. Vc2 Hxc3 9. Vxc3 d6 10. Vc2 f5 11. He1 
Hc6 (Ebben az évben Max Euwe és Paul Keres ugyanide ju-
tottak, csak Keres 11. - Vc8-cal előnyösebb helyzetbe került, 
majd egy meseszép, vezéráldozatos középjáték után győzni is 
tudott sötéttel.) 12. d5 exd5 13. cxd5 Hb4 14. Vd2 (Ezzel a 
csendes lépéssel indult az a manőver, amivel világos kivon-
ta a forgalomból sötét huszárját – és ez döntőnek bizonyult. 
Látható, Lilienthal játéka hogyan gazdagodott: már nemcsak 

a kombinációkat keresi, hanem hosszabb távú megfontolások 
is megjelennek.) 14. - a5 15. a3 Ha6 16. b4 Ff6 17. Fb2 Vd7 18. 
Vxf6 Bxf6 19. Hd3 a4 20. Bac1 Vf7 21. Hf4 Fc8 22. Bc3 Fd7 23. 
Bfc1 h6 24. h4 Ba7 25. h5 Ba8
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26. Be3 (Mielőtt sötét szétszakadt hadtestét újra összevonná, 
világos bástyája, sőt, bástyái betörnek középen.) Kh7 27. Bcc3 
Bb8 28. Vd3 Ba8 29. Hg6 Bxg6 (Botvinnik kénytelen minőséget 
áldozni, különben világos bástyája megérkezne a hetedik sorra, 
és szörnyű pusztítást végezne.) 30. hxg6 Kxg6 31. Be6† Kh7 
32. g4 c5 33. b5 Hc7 34. gxf5 Hxb5 35. f6 Kg8 36. Bc4 Be8 37. 
Bg4 (Megérkezett a másik bátya is a támadáshoz, ez már a vége.) 
37. - g5 38. Bxe8† Fxe8 39. Be4 Kf8 40. Be7 Vg6 41. Fe4 Vh5 
42. Ff3 Vg6 43. Bxe8† és sötét feladta (1-0) (Botvinnik nem 
várta meg, hogy 43. - Vxe8 után 44. Vh7 Vf7 45. Vxh6† Kg8 46. 
Fh5 következzen.)

harmincnégy év Óbudán

A háború komoly törést jelentett az életében: a csa-
ládtagok, rokonok, barátok többsége a holokauszt áldo-
zata lett. Mindez a sakkozói pályafutására is kihatott: 

1945 után már nem nyerte vissza tartósan jó formáját. 
Mindenesetre ő is egyike annak a 27 nagy sakkozónak, 
akit a FIDE nemzetközi nagymesteri címmel ruházott 
fel 1950-ben. Ugyanebben az évben még bekerült a 
világbajnokjelöltek bajnokságába, de ott már nem sok 
babér termett neki. Kritikusai felrótták, hogy túl jó volt 
a versenysporthoz: az idősebbeket tisztelte, a fiatalab-
bakat óvta, a partikban a szépséget, az izgalmat keres-
te, így nehezen tudott ráhangolódni a csak a győzelme-
ket hajszoló új szemléletre. De ugyanazok a jellemzők, 
amik hátrányt jelentettek a sportban, előnyösnek mu-
tatkoztak máshol: hallatlan népszerűségnek örvendett 
a sakktársak között, és az izgalmas partijai – bekerülve 
az orosz-szovjet-posztszovjet iskolai tananyagba – a kö-
vetkező generációknak igazi szellemi élvezetet jelentet-
tek. 1951-től 1970-ig edzőként, oktatóként dolgozik, töb-
bek között Petroszján felkészítő csapatához tartozott, 
aki világbajnok lett ebben az időben.

Az 1970-es évek elejétől szervezte a hazatelepülését; 
milyen jól jött ekkor az első sakkpartner, a volt iskolatárs, 
Csermanek, azaz Kádár János ismeretsége. Végül 1976-ban 
költözött vissza Magyarországra, vagyis Óbudára. Bár ma-
gyartudása megkopott, hamar bekapcsolódott a magyar 
sakkéletbe az óbudai sakkcsapat igazolt játékosaként. 1980-
ig még versenyzett is, később örökös korelnökként minden 
komolyabb mérkőzésen, rendezvényen megjelent, partikat 
elemzett, jegyzetelt, cigarettával a szájában állandó bútor-
darab volt. A szerencsésebbek hallgathatták kifogyhatatlan 
történeteit a nagy időkről. Az 1985-ben megjelent Életem, 
a sakk című önéletrajza minden sakkbarát könyvtárának 
kötelező darabja. A további 25 (!) évről már nem írt köny-
vet, pedig bőven tudott volna még sztorizni, például arról, 
hogyan talált óbudai lakásán ideiglenes nyugalmat a foly-
tonos menekülésben élő Fischer, vagy milyen volt Kram-
nyikkal együtt szilveszterezni a panellakásban.

Imádott szimultánt adni. Már fiatalon is kedvenc 
időtöltése volt (na jó, pénzkeresetnek is megfelelt két 
bajnokság között), 1940-ben Szverdlovszkban (a mai 
Jekatyerinburgban) 201 táblás szimultánt tartott, ami-
vel bekerült a rekordok könyvébe. 1984-ben nekem is 
volt szerencsém Óbudán közös csapatunk, a varázslatos 
nevű Selyemkikészítő szervezésében részt venni egy 
Lilienthal-szimultánon. Andor bácsi már akkor sem 
volt fiatal, mogorván bicegett táblától tábláig, főleg rám 
nézett szúrós szemekkel. Hát igen, egy elfogadott ve-
zércseles partiban egyre jobban álltam. De miután nem 
voltam túl jó a végjátékban, döntetlent ajánlottam, amit 
ultragyorsan elfogadott. Utána mintha kicserélték vol-
na, mosolygott, viccelődött, külön gratulált nekem. Azt 
hiszem, ez volt a titka: utált veszíteni.
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Hajlik Gábor: Bridzs Európa-bajnokság Budapesten

játssz!

Fantasztikus magyar siker a budapesti bridzs Eu-
rópa-bajnokságon! Így szerettem volna kezdeni ezt a 
beszámolót, de sajnos a remélt siker elmaradt. A nyílt 
versenyben a magyar csapat az utolsó fordulóig esé-
lyes volt, hogy az első hatba kerüljön, s ezzel kivívja 
a jogot, hogy a jövő évi világbajnokságon induljon. Az 
utolsó fordulóban azonban kikapott a görögöktől, és 
csak a tizenegyedik helyen végzett. De nézzük az előz-
ményeket!

Június 16–25. között Budapesten rendezték meg az 
53. Bridzs Európa-bajnokságot. Ez már a negyedik világ-
verseny volt, melyet Magyarországon rendeztek.

Az idei Európa-bajnokságot a Groupama Arénában 
rendezték. A versenyen 37 csapat indult a nyílt kategó-
riában, 23 csapat a női, illetve 24 csapat a senior verse-
nyen. Minden kategóriában az első hat helyezett szerez-
te meg a jogot, hogy a jövő évi világbajnokságon részt 
vegyen.

A női csapat tagjai (baloldali képen balról jobbra): 
Toutenel Els, Fischer Brigitta, Csipka Szilvia, Hegedűs 
Orsolya, Ormay Krisztina, Zalai Ágnes és Kelen Károly 
(kapitány).

A versenyen külön erre az alkalomra készült kár-
tyával játszottak. A kártyák hátlapját és az Európa-baj-
nokság logóját a magyar női csapat tagja, Fischer Brigitta 
tervezte.

A nyílt csapat tagjai (jobboldali képen balról jobbra): 
Talyigás Péter (kapitány), Winkler Gábor, Szilágyi Lász-
ló, Hegedűs Gál, Dumbovich Miklós, Szalka Tamás és 
Kemény György.

A senior csapat tagjai: Gál Péter, Jakab Sándor, Koltai 
Gábor, Kovács Mihály, Magyar Péter és Szappanos Géza. 
Kapitány: Bárány György.

A nyílt csapat végül a 11. helyen végzett, a női csapat 
a 14. helyen, míg a senior csapat a 17. helyen fejezte be a 
versenyt.

Mindennap 3–4 fordulót játszottak a csapatok, fordu-
lónként 16 leosztással. Ez napi 7–8 óra kemény koncent-
rációt igénylő feladat, tíz napon keresztül. A versenyről 
élő közvetítés volt a neten, minden fordulóban közvetí-

tettek legalább egy magyar mérkőzést is. Lehetett szur-
kolni a csapatoknak, egyúttal összehasonlítani, hogy 
más mérkőzéseken milyen eredmények születtek, ho-
gyan alakultak a partik.

A verseny minden napján Bulletin (elektronikus új-
ság) készült, bemutatva a nap érdekesebb leosztásait, a 
sikeres és kevésbé sikeres megoldásokat. A sikeresebbek 
közül mutatok be kettőt.

Világversenyek magyarországon

Az első az 1937-es Világbajnokság volt, melyet 
egyben Európa-bajnokságként is jegyeznek. A 
versenyen 19 férfi (Amerikából 2 csapat) és 18 női 
csapat indult. A magyar férfi csapat az elődöntő-
ben kikapott. A csapat tagjai: Alpár Imre, Cohen 
Rafael, Décsi László, Ferenczy György, Keleti 
Andor, Klór László, Szerviczky György.
Az előzetes várakozásoktól így elmaradt a csa-
pat, hiszen pár évvel korábban megnyerte az 
Európa-bajnokságot. Ezen a versenyen rendez-
ték az első páros világbajnokságot. A versenyt a 
Kovács László – Pór Andor páros nyerte.

A következő magyarországi világversenyre so-
káig kellett várni. 1986-ban Budapesten rendez-
ték az ifjúsági csapat Európa-bajnokságot. Ab-
ban az időben még csak egy versenyt rendeztek 
az ifiknek, 25 éves korhatárral. Azóta rendeznek 
külön versenyt a lányoknak, és több korcsoport-
ban is meghirdetik a versenyeket. A magyar csa-
pat a 19 csapatos mezőnyből a 14. helyen végzett. 
A csapatban Gellér János, Lakatos Péter, Quitt-
ner Gusztáv, Szőnyi György, Takács Gábor és Vi-
kor Dániel játszott.

A harmadik világverseny a 2003-as ifjúsági pá-
ros világbajnokság volt. A versenyt a tatai edző-
táborban rendezték. 28 országból 189 pár vett 
részt a versenyen, köztük 15 magyar pár. A leg-
jobb helyezést a Szegedi Balázs – Mráz Máté pár 
érte el, ők a 38. helyen végeztek.
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Licit: Ny É K D
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3 : negyedik szín, treff fogást keres 3 szanhoz.
A felvétel ellen Nyugat a treff kettessel indul, ami a 

tizenegyes szabály szerint azt jelenti, hogy Nyugatnak 
csak négy treffje van, a szín nem túl veszélyes, legfeljebb 
kettőt tud ütni Kelet–Nyugat a színben. 

A felvevő üt a kezében a királlyal, és tervet kell ké-
szítenie. Ha sikerül öt pikket ütni, akkor biztosan telje-
síti a felvételt. Ehhez ülnie kell a dáma elleni impassz-
nak, plusz kell a szín kedvező elosztása is (3-3). A két 
feltétel együttes esélye kevesebb, mint 20%. Ennél jobb 
esélyt kell találni. Ha ütni tud az asztali két káró figurá-
val (szökteti őket), akkor elég négy pikk ütés. Arra kell 
csak vigyáznia, hogy ne kezdje pikk ász, pikkel. A kárót 
kétszer kell a kezéből meghívni, és a pikk ász lehívása 
után nem marad két kézi átmenete, hogy a káró figurá-
kat megszöktesse. Érdemes azonnal az egyik káró figura 
szöktetésével kezdeni. Ha üt az asztali király, kipróbál-
hatja a pikk színt, az ászt hívja, majd impasszt ad a dáma 
ellen. Ha ez nem ül, az ellenfél valószínűleg treffet hív. 
Üt a királlyal, és meg tudja még szöktetni a másik káró fi-

gurát is. Ugyanúgy jó lehet azonnal pikk impasszt adni. 
Ha nem ül, és az ellenfél treffet hív, előbb megszökteti az 
egyik káró figurát, majd a pikk ásszal kézbe tud menni, 
és megszökteti a másik kárót is. Ha pedig az első pikket 
üti a bubival, a pikk ásszal kézbe megy és kárót hív a 
királyhoz. Ha szökik, kipróbálja a pikk színt. Ha ki kell 
adni a dámát, az ellenfél valószínűleg treffet hív, és így 
meg tudja szöktetni a káró dámát is. 

A nyílt versenyen minden asztalon 3 szan volt a felvé-
tel, és a legtöbb asztalon treffel indultak ellene. 23-an tel-
jesítették a felvételt, míg 13 asztalon elbukták (volt ahol 
kétszer is).

A legtöbb asztalon 6 kőr volt a felvétel, amit nem volt 
nehéz teljesíteni. Pár asztalon megpróbálkoztak a 7 kőr-
rel, sőt néhányan a 7 szannal is.

Hogyan lehet tizenhármat ütni 7 kőr felvételben?
Van hat adu, három pikk és egy-egy treff és káró üté-

sünk. Ez tizenegy ütés. Először megpróbáljuk felmagasí-
tani a káró színt. Ha kedvező a szín elosztása, két lopás-
sal magasak lesznek az asztali kárók, és a kézi treffeket 
el tudjuk dobni. A pikk ötös indulást megütjük a bubi-
val. Utána lehívunk három nagy adut, majd káró ász, 
káró lopás következik. Látjuk, hogy a káró szín nem fog 
magasodni, a második káró hívásba Kelet pikket dob. 
Mindenképpen szükségünk van a treff impasszra. Sőt, 
az kellene, hogy elessen a dubló treff király. Pontosab-
ban csak kellet volna, mert látjuk, hogy Nyugatnál van a 
káró király. Be lehet szorítani a két minor királlyal. Meg-
adjuk a treff impasszt, kis treffet hívunk a bubihoz. Miu-

tán ütünk vele, a pikk királyt átütjük az ásszal, lehívjuk 
a pikk dámát és az összes adunkat. A kezünkben két lap 
marad, a treff dáma és a hármas. Az asztalon még három 
lapunk marad, a káró dáma és a treff ász a hetessel. Nyu-
gatnak dobnia kell. Ha megtartja a káró királyt, akkor 
szingli lesz a treffje, és mi a felesleges káró dámát dobjuk 
el. A kis treff hívásba jön a király, és az utolsó ütést a treff 
dámával visszük. Ha pedig eldobja a káró királyt, akkor 
az asztalról treffet dobunk, és ütünk a treff ásszal és a 
káró dámával. Egy egyoldali beszorítással (a két kulcslap 
egy kézben volt) sikerül tizenhármat ütni. 

A Bulletin szerkesztői azzal kedveskedtek a rende-
zőknek és az olvasóknak, hogy minden számban felidéz-
tek egy-egy bridzsrejtvényt Ottlik Gézától, aki ezeket a 
feladványokat az 1977-es első ifjúsági bridzstáborra állí-
totta össze. Ott kellet a játékosoknak élőben lejátszani a 
partikat. Ifjú játékosként én is részt vettem a táborban, 
de nem sok feladványt sikerült megoldanunk. Most be-
mutatok egy partit az olvasóknak. Próbálja teljesíteni a 
felvételt, mielőtt elolvasná a megoldást!

Feladvány

Licit: Ny É K D

 1 

1 2 2 4 

vége

Nyugat a káró ásszal indul, majd a káró hármast 
hívja. Teljesíteni fogjuk a felvételt? Fenyeget valamilyen 
veszély?
 

Megoldás és teljes kiosztás

Az a veszély fenyeget, hogy Nyugat lopásra indult. 
Valószínűleg kárót fog lopni, ha Keletnél van a szingli 
kőr ász. Ezt nem tudjuk megakadályozni, de próbáljuk 
meg kihasználni. Ha Nyugat lopja a harmadik kárót, ő 
fog hívni. Ha rákényszerítjük, hogy treffet hívjon, akkor 
nem kell félnünk attól, hogy nem ül a treff impassz. 

A lopással elveszett ütést visszakapjuk azzal, hogy 
belehív a treff ász-dáma villába. Ehhez nem kell mást 
tennünk, mint lehívni a pikk ászt (beejtve a királyt), lop-
ni egy pikket és csak utána hívni adut. 

Ahogy vártuk, Kelet üt az ásszal. Hiába lopatja meg 
partnerét, Nyugatnak nem lesz jó hívása. Ha treffet hív, 
ütünk a dámával és az ásszal, a harmadik kézi treffet 
pedig eldobjuk káróra. Ha a treff helyett dob-lopot hív 
(pikket), akkor azt az asztalon lopjuk, eldobunk rá egy 
treffet, és az utolsó vesztő treffet ugyanúgy káróra dob-
juk el. Vesztünk ugyan egy ütést a káró-lopással, de visz-
szaszerezzük azzal, hogy Nyugatot végállásba hozza 
partnere a lopatással.
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kedvenc

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító 
jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssor-
ra is. Mostani lapszámunkban Czigány Györgyöt kértük fel. 

földrajzi hely
Mindenképpen tudom kötni vízparthoz. A Dunához, akár Győrben a Kis-Dunához, ami gyerekkori élmény, akár 
ehhez az óbudai Duna-parthoz, ami az evezésekhez kötődött számomra.

évszak A nyár, a nyarat nagyon szeretem.

étel
Gyerekkoromban otthon anyám mindig sütött pirítós kenyeret zsírban, és jól megfokhagymáztuk, azt nagyon 
szerettük, jó ropogós volt. Máskor a rétes végét szórta meg paprikával, sóval, ez a sörkorcsolya az egész 
család kedvence volt.

ital Italban sok mindent szeretek. Szeretek bort is, sört is inni.

szín Kék. Az égboltkéket és a vízkéket szeretem a legjobban.

növény leander

színész Darvas Iván

színésznő Medgyaszay Vilma, Lukács Margit, Tolnay Klári, Márkus Emília. Egy nevet nehéz volna mondani.

intézmény Magyar Rádió

Film / filmrendező Antonioni, Bergman és Fellini. Őket nagyon szerettem, a Nagyítástól és a Nyolc és féltől kezdve, ezek nagy 
élmények voltak az én fiatal koromban.

Író / mű
Csehovot nagyon szerettem mindig. Természetesen Ottlik, Pilinszky meg Weöres Sándor, Illyés Gyula is, az ő 
Beesteledett című verse nagyon közel áll hozzám, Weörestől az utolsó versét említeném, a Mind elmegyünk 
kezdetűt, aminek Boleró a címe.

képzőművész / műalkotás Borsos Miklóssal nagyon közeli, jó barátságban voltam.

zenész / zenemű
Talán az egyik legszebb darab, amit valaha élveztem és szerettem, az Bartók III. zongoraversenyének lassú, 
Adagio religioso tétele, melynek vallásos hangulata van, holott Bartók nem volt tételesen vallásos, inkább 
nyitottság volt benne a világ iránt. De az ott megszólaló korál mégis vallomás.

Tudós, tudomány Teilhard de Chardin evolúciós vallásfilozófiai írásai nagyon elgondolkodtatóak voltak számomra. Öröm 
Babits irodalomtörténetét vagy Szabolcsi Bence zenetudományi írásait olvasni. Szépségük jókedvre derít.

Idézet Berzsenyi sorát említem: „Tündér változatok műhelye a világ.”

Szólás / közmondás
Két szó a latin miséből. Babits költeményben, Liszt zongoradarabjában élteti: 
Sursum corda! – Emeljük föl a szívünket!

Aquincum

Aranyhegy

Belső-Óbuda

Békásmegyer

Békásmegyer-Ófalu

Csillaghegy

Csúcshegy

Filatorigát

Hármashatárhegy

Kaszásdűlő

Mátyáshegy

Mocsárosdűlő

Óbudai-sziget

Remetehegy

Rómaifürdő

Római-part

Solymárvölgy

Táborhegy

Testvérhegy

Törökkő

Újlak

Ürömhegy
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