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kedvenc

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító 
jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra 
is. Mostani lapszámunkban Tiszavölgyi Istvánt kértük fel.

földrajzi hely

Badacsonyörs. Édesanyám inspirált arra, hogy telket vegyünk, azt mondta, nyugalmat találsz ott, ráadá-
sul a föld mindig érték lesz, ezt belém nevelték. Nagyapám rendőr volt, de vidékről följött ember, aki az 
1920-as, 1930-as években Budapesten vetette meg a lábát, és elég nagy földbirtokot vásárolt, amit ő maga 
művelt. A termőföld szeretete talán öröklődő dolog, bennem is bennem volt. Feleségem a legnagyobb 
mértékben támogatott, hogy vegyünk egy telket a Balatonon, ahová a gyerekkel le tudunk menni. Rálel-
tünk erre a telekre Badacsonyörsön. Beleszerettünk ebbe a világba.

VÍZ

Változott ez. Kezdetben a Dunára nagyon sokat jártunk kollégákkal, nagyon szerettem evezni, de 
csak kielboattal. Egyszer egy evezős táborban a gyerekek megtréfáltak. Azt mondták, lehoztunk egy 
kajakot tanár úr, tessék kipróbálni. És a nyavalyások egy versenykajakot hoztak, hát alig tudtam bele-
ülni. A K-hídnál voltunk, pillanatok alatt fölborultam. Azért is, újra meg újra próbálkoztam, olyan jót 
szórakoztak a gyerekek, hogy csak na. A változás abban állt, hogy lejöttünk a Balatonra. Eveztem is, 
horgásztam is régebben, de most már nem, csak a Balaton látványa tölt el jó érzéssel.

Étterem

Csillaghegyen a Rézpatkó étterem. Sokat járunk oda. Kis gyerek voltam, amikor apám elvitt magával. 
Akkor még patkolóműhely volt, egy nagy kövér embert láttam ott, akivel apám tegeződött, és aki 
patkolta a lovakat, kalapácsolt nagyban, én meg rácsodálkoztam erre a világra. Aztán telt-múlt az 
idő, a Keifer család a Rézpatkót átalakította étteremmé. Később tanítottam a lányaikat, Keifer Katit és 
Marikát. Sok szép emlék köt bennünket a Rézpatkóhoz: ott volt a 70. születésnapom, és az egyetlen 
érettségiző osztályom minden évben ott tartja a találkozóját is.

Étel

Gyerekkoromban leginkább a disznótorost szerettem. A disznótor nálunk ünnepély volt. Évente két-
szer, háromszor vágtunk disznót a negyvenes, ötvenes években, akár titokban is. Számomra ez külön 
világ volt, ezért aztán a főtt húst, a katlan húst, a hurkát, a kolbászt, tehát mindent szerettem, ami 
egészségtelen. Most viszont tudatosan próbálok étkezni, így inkább a halak felé vágyakozom. 

Ital

Hát a bor. Mit szégyelljem? Meggyőződésem, hogy az ember életének a három korszaka, a gyerekkor, 
a felnőttkor és az öregkor olyan, hogy nem lehet átlátni egyikből a másikba. Amikor gyerek vagy, 
akkor nem látsz át a felnőttkorba. Hiába mondod a gyereknek, hogy tanulj, fiam. Felnőttkorban hiába 
mondják, hogy vigyázz az egészségedre, mert öregkorodban iszod meg a levét. Ebből nem lehet kilép-
ni. Itt is a versek, mindig mondom magamban Petőfivel, hogy „Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg”. 
Én nem borozgathattam apámmal. Hogy sajnálom!

Szín Ezt édesapámtól örököltem, soha nem gondolkodtam nagyon róla, de ösztönösen a barna.

Növény A rózsák. A feleségem abajgatja állandóan a rózsákat.

Évszak

Babits verse jut eszembe, az Ősz és tavasz között. Egyre többet gondolok a télre, de a tavaszt, azt na-
gyon tudom várni. Elmúltam nyolcvan, és ilyenkor már az ember életének végiggondolása történik, 
de benne él a tavasz várása is. 

Színész, színésznő

Aki számomra csoda, az Latinovits Zoltán. Volt időszak, amikor heteken keresztül hallgattuk József 
Attila verseit az ő előadásában. Nagy művészgeneráció volt abban az időszakban. Ez mindig így van, 
hogy a kritikus történelmi időszakok termelik ki a nagy egyéniségeket. Darvas Ivánt is említhetném, 
de Latinovits az igazi. Színésznők esetében vannak megrendítő emlékeim Szeleczky Zitáról. Schütz 
Ila sajnos öngyilkos lett, az ő művészete is közel áll hozzám.

Intézmény Iskola.

Film, filmrendező

Osztályfőnöke voltam Koltai Lajosnak, ő a kedvenc filmrendezőm. A filmek közül a klasszikus feldolgozá-
sokat szeretem és a történelmi filmeket, de nagyra tartom Jancsó Miklós filmjeit, mindegyiket. A Szegény-
legények, aminek a végén fölmutatják a pisztolyt egy vörös sállal átfogva… nagyszerű képek.

Író, könyv

Platón minden mennyiségben. Jókait is nagyon szeretem. Nagyon bántott, amikor az a gondolat me-
rült fel, hogy modernizálják Jókait, mert a fiatalok számára befogadhatóbb lenne. Esterházy Péter Har-
monia Caelestisét is nagyon szeretem, mert olyan gondolatokat vet fel, hogy az embernek, ha hasznos 
akar lenni, akkor a maga világában kell harmóniát teremtenie. Ha lehet, mennyeit, de egy nyugodt, 
békés, harmonikus világot, amelyben nem az örökös problémákat járja körül az ember.

Sport, sportoló

Nagyon sokat sportoltam, diákkoromban szertornáztam. Akkoriban láttam azt is, hogy a svéd király 
76 éves korában teniszezett. Én 79 évesen még aktívan teniszeztem, azért is van teniszpálya itt a tel-
ken. De most már le kell mondanom róla, mert olyan mértékben meszesedett el a hátam, a térdem, a 
csuklóm, hogy csak na. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy olyan szívgyógyszereket szedek, ame-
lyeknek ez a mellékhatása, de nem lehet kiváltani őket, mert a szív megkívánja. Itt vergődök a szív és 
a csont között. Tanítványom volt Hegedűs Csaba, nagy sportoló, nagyon tisztelem Tóth Kálmánt, aki 
a Honvédban focizott, szintén tanítványom volt. Volpert Lászlóval, a női asztalitenisz szövetségi ka-
pitánnyal együtt jártunk általános iskolába, aztán valahogy ő elkallódott, és egyszer fölkeresett, hogy 
le kellene érettségiznie – tanítottam őt esti gimnáziumban, leérettségizett. Most két éve, amikor élet-
műdíjat kapott, találkoztunk, és azt mondta nekem, tudod, ha nem segítesz az érettségit megszerezni, 
akkor én soha nem leszek asztalitenisz edző. Balczó András volt viszont a legnagyobb hatással rám.

Képzőművész, 
műalkotás

Ezret lehetne mondani, de van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek több festménye is a birtokom-
ban van, Hajós Hollanda Éva. 

Zeneszerző, 
zenemű

A legnagyobb hatással rám Beethoven V. szimfóniája van, a Sors szimfónia, amely a világ fájdalmáról, 
az emberiséggel való együttérzésről és a halál fölötti győzelemről szól, még akkor is, ha az ember 
életében egy meghatározott időpontban kopogtat a halál.
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Amikor a tanár személyiségében látom a nevelés si-
kerének kulcsát, távol áll tőlem, hogy a didaktikai ele-
meket mellékesnek tartsam. Korántsem mindegy, hogy 
a tanár milyen és mennyi tárgyi és szellemi tananyagot 
ad. Az oktatás anyagánál mégis sokkal fontosabb, hogy 
az átadás a tanár részéről teljes lélekkel, felkészültség-
gel történik-e vagy sem. Hogy a tanár lehetőséget ad-e 
a tanulók sokoldalú érdeklődésének, személyes vélemé-
nyük, önállóságuk kibontakozására. Tehát az oktatás 
anyagának kiválasztásában, a tanórák szervezésében 
nem a központi előírásokat, hanem a tanárok személyi-
ségét tartom fontosnak, amely biztosítja a tantárgyak eti-
kai jelentőségének átadását.

Tapasztalataim alapján tudom, hogy számtalan isko-
la és tanár gyakorlatában vannak hasonló törekvések. 
Minden diák megismeri Seneca „Non scholae, sed vitae 
discimus!”útmutatását, de tudjuk, hogy a tanár számá-
ra ez azt jelenti, hogy nemcsak az életnek tanulunk, ha-
nem az életre tanítunk. Mert az iskolai diákélet is része 
az életnek, felejthetetlen és szép, itt tárul fel először a 
diák számára a világ számtalan csodája, az élet számta-
lan gondja, küzdelme, de ezek megoldási lehetősége, és 
szépsége és öröme is.

Azt tapasztaltam, hogy a fenti gondolatok szellemé-
ben végzett tanári munka adja meg az iskolai élet igaz 
értelmét, mely kifejezésre jut a tanulók hálájában, köszö-
netében, de mindenekelőtt az iskolán túli életük huma-
nitásában, kulturáltságában és ezek fejlődésében.

Ennek megtapasztalását számtalan pillanat, jelenség 
emléke adja. A sok-sok emlékem közül két esetet idézek 
fel, amelyek jelzésértékűek.

A sors úgy hozta, hogy küzdhettem az Árpád Gim-
názium megmaradásáért és felemeléséért. Célomat 
ugyan nem én, hanem Tarlós István polgármester úr 

mint a gimnázium öregdiákja érte el, hiszen visszasze-
rezte a gimnázium és Óbuda lakossága számára az Ár-
pád Gimnázium épületének egészét, és ezzel lehetőséget 
teremtett egy új korszak megkezdésére.

Az én törekvéseim viszont elhozták számomra az 
Árpád öregdiákjainak barátságát és szeretetét. Ezt Sin-
kovits Imre 1983-ban írta le a maga és a régi diákok 
nevében: „Új Igazgatómnak, Istvánnak, ki méltó utóda 
elődeinek, hálával és köszönettel azért az erőfeszítéséért, 
hogy őrzője és élesztője az ősi Alma mater szellemének! 
Örömöm, ujjongásom, hálám kifejezéséül fogadd baráti 
szeretettel.”

A másik maradandó emlékem a Veres Páter Gimnázi-
umból származik. 1986-ban egy új gimnázium elindítá-
sára kaptam lehetőséget Békásmegyeren. Kiváló tanárok 
sokaságával, a fenti törekvések jegyében emelkedett ez 
az iskola rövid idő alatt az ország legjobb, legelfogadot-
tabb és legkeresettebb iskolái közé. Egyik már végzett, 
orvosi egyetemre járó hallgatónk írta az iskoláról: „Fon-
tosnak tartom elmondani így, egyetemistaként, hogy ta-
lán nem a megszerzett tudás volt a legfontosabb, amit a 
VPG-től kaptam, hanem az életszemlélet, gondolkodás-
mód és logika (...) És mindez sokkal kevesebbet érne, ha 
nem tudnám helyesen és szabatosan kifejezni magam. 
Köszönöm! Köszönöm mindenkinek, aki segített abban, 
hogy azzá válhassak, aki jelenleg vagyok.”

Nekünk, tanároknak ezek az emlékek adnak erőt a 
tanári pályán, és ennek alapján él bennünk a remény, 
hogy az utánunk jövő tanárok is folytatják munkánkat, 
és vallani fogják Kós Károly szép gondolatát:

„Jöhetnek utánam fiatalok, és folytathatják a munká-
mat, járhatják az utat, amit én is segítettem törni hittel, jó 
akarattal, népünkért, magyarságunkért, fiainkért.”

Tiszavölgyi István

kedves olvasó!
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

(folytatás a 3. oldalról)
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