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kedves olvasó!

Óbudán élek, s immár hozzá fűz minden. Sajátos 
múltja, történelme, fekvése és egyedi hangulata volt min-
dig, és sok mindent megőrzött a régmúltból. A múltat 
idézem, mert minden idős ember – gondolatban – egyre 
inkább az elmúlt időben jár. Óbudán pedig „muzsikál” 
a múlt. Bár zömében már csak azt varázsolhatjuk vissza 
gondolatban, amit az olvasmányainkból merítünk, mert 
az Idő sok mindent eltörölt. Az Időt említettem, de a tör-
ténelmet, a háború rombolását, a politikát és a lélektelen, 
közönyös emberi tényezőket is sorolhattam volna a régi 
Óbudának a múlt század második felében történt átfor-
málásánál. A varázsa azonban megmaradt.  

Nem minden városrész volt ennyire egységes, büsz-
ke az értékeire, s nem mindegyik tekinthet ilyen távolra 
vissza, hiszen egykor a Flórián tér környékén – amely a 
Fő térrel együtt a városrész központjának tekinthető – 
hatezer római légiós táborozott. A továbbiakban is, a sok 
emberöltőnyi török uralom után lakott és számon tartott 
település volt; a dolgos sváb szőlőművelők, a braunhax-
lerek mellett más német, cseh és lengyel iparosok is ér-
keztek. A XIX. század derekán a lakosságnak több mint 
a fele még német ajkú volt. Együtt éltek békésen a pol-
gárok, iparosok, kereskedők, hajósok, szőlőművelők, – a 
különböző nemzetiségű és felekezetű emberek.                                                                                                                                    

Azután a Krúdy festette Óbuda tűnik fel előttem. Itt 
folytatódik a „varázslat”, az író történeteinél. Még az ő 
idejében is a szűk utcákban meghúzódó apró házakban 
folyt az élet, a kapuk mögött; az udvarokon, a virágos 
ágyások mellett leanderek nyíltak, akác- és olajfák nyúj-

tottak árnyékot. Kocsmák és kisvendéglők várták a be-
térőket. Az író egy eltűnt életformát tár elénk. Ezt álmo-
dom vissza, mert sajnos, kevés maradt meg mindebből.   

Az olvasmány-élmények mellett ifjúkorom esti útjai 
többször erre vezettek. Itt kezdődött a kötődés a Duna és 
a Hármashatár-hegy között meghúzódó világhoz.  Egyes 
utcák és házak az elhagyott vidék iránti nosztalgiám erő-
sítették, a régi Lévára emlékeztettek. Azután 1971 tava-
szán óbudai lakosok lettünk. Itt élek a feleségemmel, in-
nen kísértem utolsó útjára apámat, itt születtek és nőttek 
fel a gyermekeim. Ide fűz a táj, az utcák, a templomok, a 
múzeumok, a Társaskör, a piac és az emberek – lehet-e 
ennél mélyebb kötődés? Ha mindent újra kezdhetnék, 
akkor is csak ezt a városrészt választanám.       

A kötődés és a szeretet nem mindig magyarázható 
racionális érvekkel, de én tudom az okát. Egy olyan vi-
lág vesz itt körül, amely törődik a múlttal, becsüli a ha-
gyományokat, és minden lehetőt megtesz az újért, egy 
élhető, szerethető városrész megteremtéséért: nemcsak 
tárgyi, hanem szellemi, kulturális vonatkozásban is. Őr-
zik és gyarapítják a városrész értékeit.

Tamási Áron írta: „Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne.” Egyszerű mondat rögzí-
ti a legmélyebb igazságot, amely végigkísér földi életünk 
során. Nékem a mai Óbuda jelenti a végső otthont, az 
utolsó stációt. Az életem vége köt véle össze – lehet ennél 
mélyebb kötődés?  

Féja Endrefo
tó
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HALLGASS!

MEGÚJÍTVA MEGŐRIZNI 

Ide nem elég a hangszeres tudás

A Liszt Ferenc Kamarazenekar múltjáról, Sándor Frigyes és Rolla János örökségéről, a jelenről és a közeljövő kihívá-
sairól az alapító karnagy lányával, Sándor Anna csellóművésszel és a tavaly óta koncertmesterként működő Tfirst 
Péterrel beszélgettünk.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar egy templomi pince-
helységből indulva, Óbudán keresztül hódította meg a 
világ klasszikus zenei színpadait, és lett az egyik leg-
ismertebb vonós kamarazenekara, amely a kezdetektől 
méltóan viseli Liszt Ferenc nevét. A zenekar gyökere-
sen kötődik Óbudához, még akkor is, ha sok éven ke-
resztül nem a kerületben volt az együttes próbaterme.

Sándor Anna: A kötődés valóban nagyon régre nyúlik 
vissza, mert nemcsak a zenekar 1963-as alapítása köthe-
tő Óbudához, de éppen a napokban jutott tudomásomra, 
hogy az alapító tagok közül hárman, Frank Mária, Lovas 
György és Som László is tősgyökeres óbudaiak. A hatva-
nas évek elején főiskolásként ők hozták létre az Óbudai 
Barokk Kamarazenekart, amelyik leginkább az Újlaki 
templomban adott koncerteket. Később bennük merült 
fel az ötlet, hogy egy patinásabb helyszínen is szeretné-
nek koncerteket adni, ekkor esett a választás a Kiscelli 
kastély udvarára, amit egyébként ők saját maguk, mond-
hatjuk úgy, hogy a saját kezükkel tettek alkalmassá a 
koncertezésre. Később gyakorlatilag ebből alakult a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar, és arra már én is nagyon élesen 
emlékszem, hogy sokat játszottunk a kastély udvarán, 
amihez később még a Zichy-kastély is csatlakozott mint 
helyszín. Van egyébként egy mellékszál is, amit talán ér-
demes megemlíteni, hogy édesapám, Sándor Frigyes, aki 
az alapító karmester és az együttes vezetője volt egészen 
haláláig, nagyon sokat dolgozott a most is létező Óbudai 
Kamarazenekarral.

Tfirst Péter: A két együttes között egyébként ma is élő 
a kapcsolat, hiszen régi kedves kollégánk, Gazda Péter 
vette át Till Ottó halála után az Óbudai Kamarazenekar 
vezetését, miután tőlünk hegedűsként ment nyugdíjba. 
Később valóban eltávolodott a zenekar Óbudától, mert 
a próbaterem egy, a Margit körúthoz közeli pincehely-
ségbe került át, ami az Országúti Ferences templomhoz 
tartozott. Nagyjából 1973 és 1990 között próbált itt a ze-
nekar. Amikor új otthont kerestek, az Óbudai Társaskör 
fogadta be őket, ami most is a próbatermünkként szol-
gál. Én személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy 
itt készülhetünk a koncertjeinkre, mert a hely igazán 
ideális, minden adottságát beleértve, még az akusztika-
it is (nevet.) Ennek a teremnek, úgy mondanám, hogy 
„vetkőztető” akusztikája van, vagyis minden egyes hiba 

vagy szétszólás azonnal a felszínre jön, így pedig ezeket 
nagyon könnyen ki tudjuk javítani, hogy egy jóval ösz-
szetettebb hangzású teremben már igazán jól szóljon az 
előadásunk.

Gondolták vajon az alapítók, hogy a szó valódi értel-
mében vett világszínvonalú és világhíres együttest ál-
modnak meg?

SA: Az igazság az, hogy ez egy baráti társaság volt, akik 
saját jóérzésük miatt döntöttek úgy, hogy létrehoznak 
egy zenekart. Akkoriban Lovas György volt a koncert-
mester, és ő kereste meg édesapámat, hogy álljon az 
együttes élére. Főiskolások voltak, lelkesek, tele önbiza-
lommal. Az első koncertre 1963. március 18-án került sor, 
aztán a fokozatos építkezés időszaka következett, míg-
nem a Liszt Ferenc Kamarazenekar lehetőséget kapott 
külföldön is. A sikertörténet kezdete az 1970-es évek ele-
jére tehető, amikor is a zenekar földközi-tengeri hajóuta-
kon vehetett részt mint koncertező együttes, ahol aztán 
olyan zenészekkel ismerkedhettek meg, mint Maurice 
André, Msztyiszlav Rosztropovics, Jean-Pierre Rampal 
vagy Isaac Stern, akik zenei barátsága jelentette a belépőt 
a nemzetközi komolyzenei életbe. Hozzá kell egyébként 
tennem, hogy az indulásunkban az egyik legnagyobb 
szerepet Vásáry Tamás játszotta, aki tulajdonképpen le-
hetővé tette, hogy egyáltalán kijussunk külföldre.

Hogyan alakult a Liszt Ferenc Kamarazenekar reperto-
árja az évtizedek során?

TP: Eleinte főleg barokk műveket és Mozartot játszott a 
zenekar, aztán különböző zeneszerzők számos darabot 
dedikáltak kifejezetten az együttes számára. Azt azért 
figyelembe kell venni, hogy a kamarazenekari irodalom 
legnagyobb része a barokk zenében keresendő, ami miatt 
egy kicsit nehéz dolgunk is van, mert ahogy haladnánk 
előre a zenetörténetben, egyre kevesebb és kevesebb mű-
vet találunk alkalmasnak a formációnkra. Igyekszünk 
a barokk sorozatainkba kortárs zenét is csempészni, 
hiszen azért az 1980–90-es évek ilyen szempontból vi-
szonylag termékeny volt, gondoljunk csak Veress Sán-
dor műveire. Próbálunk a műsorainkkal vegyes képet 
nyújtani, de tradicionálisan a mi szempontunk mindig 
az volt, hogy valamiféle tematikát járjunk körbe. Nagyon fo
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nehéz egy tisztán kortárs koncertre beinvitálni a közön-
séget, a barokknak viszont töretlen a népszerűsége.

SA: A közönség számon is kéri rajtunk a barokk repertoárt, 
mert tényleg voltak olyan periódusaink, amikor elszakad-
tunk ettől a hagyománytól, mégpedig azért, mert az utóbbi 
évtizedekben, amióta feléledt és népszerűvé vált a régizene 
korhű-hangszeres előadásmódja, a külföldi fellépéseken 
nincs igény egy olyan együttesre, amely modern hangsze-
reken játszik barokk zenét. Itthon ezzel a felfogással nem 
vagyunk külön utasak, hiszen hazánkban nem, vagy csak 
még nem terjedt el annyira az autentikus előadásmód – 
gondolok itt arra, hogy Londonban vagy Németországban 
egész iskolákat építettek ezekre a hagyományokra.

TP: Manapság már mi is más felfogásban játszunk ba-
rokk zenét, mint évekkel ezelőtt, de arra sosem gon-
doltam, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak korhű 
hangszereken kellene játszania. Tudom, hogy létezik egy 
ilyen iskola, sőt több is, és hallgatom is ezeket az előadá-
sokat, hogy ötleteket merítsek, de nem szabad elfelejteni, 
hogy a bélhúros hangszereken teljesen más technikával 
kell játszani. Más a hangszerkezelés, nem véletlenül van-
nak erre iskolák, amit egyébként számos magyar kollé-
gám ismer és el is végzett.

Említették, hogy az évtizedek során változott a művek-
hez való viszony. A zenekar egy-egy vezetőjének mű-
vészeti elképzelése is ilyen jól körvonalazható?

SA: Nem gondolom, hogy ezek az időszakok nagyon 
elkülönülnének, hiszen bár minden emberrel jön egy új 
szín, egy másik látásmód, ez nem okoz stílusváltást. Ak-
kor sem történt ilyen, amikor Rolla János átvette a vezető 
szerepet édesapám után, és most sem, hogy Tfrist Péter 
lett a koncertmester.

TP: Van itt egy nagyon lényeges dolog, mégpedig az, 
hogy a korábbi zenekari tagok ugyanazon az iskolán nőt-
tek fel, egy generációt képviseltek, mára viszont ez a kép 
sokkal vegyesebb, ami önmagában alakítja a hangzást és 
a játékmódot. A mostani összetétel az életkort tekintve 
meglehetősen széles skálán mozog, hiszen a legfiatalabb 
tagunk alig harminc, a legidősebb pedig, aki története-
sen az édesapám, már hetven is elmúlt. Ennek a változa-
tosságnak én nagyon sok előnyét látom, hiszen a fiatalok 
rengeteg mindent megtanulhatnak az idősebb kollégák-
tól – nemcsak szakmailag, de emberileg is. Hihetetlen 
tapasztalattal rendelkeznek, ami elsősorban élettapasz-
talatot jelent, ez utóbbi pedig elengedhetetlen bizonyos 
darabok adekvát előadásához.

Tfirst Péter tavaly vette át Rolla Jánostól a stafétát az együt-
tes koncertmesteri posztján. Milyen út vezetett idáig?

TP: Több mint tizenöt évvel ezelőtt kerültem a zenekar-
hoz, először Rolla János mellett játszottam, majd évekig a 
második hegedűszólam vezetője voltam, majd újra a kon-
certmester mellé kerültem. Rolla János az elmúlt években 
egyre több szerepet adott nekem, a külföldi turnékon 
szinte kizárólag én irányíthattam az együttest. Azt kell 
mondanom, hogy nem voltak koncertmesteri ambícióim, 
de a sokéves közös munka után nagyon megtisztelő volt, 
hogy Rolla János engem gondolt a legalkalmasabbnak a 
feladatra. Ez egy nagyon komplex feladat, és az eddigi-
ekhez képest is sok újdonsággal kell szembenéznem.

Azt hiszem, ezek sokszor nem is kizárólag szakmai 
feladatok.

TP: Egy társaság vezetőjeként sok esetben fontos, hogy 
tudjak a zenekari tagok lelkével is foglalkozni, kezelnem 
kell bizonyos helyzeteket, amelyek sokszor nem is olyan 
egyértelműek egy közel húszfős közösségben. Örülök 
annak, hogy amellett, hogy vezetőként kell viselkednem, 
képes vagyok egy maradni a zenekarból, és minden eset-
ben a közös sikerre koncentrálni, hiszen hiba lenne azt 

gondolnom, hogy én tudok mindent a legjobban. A műsor 
összeállítása például nem mindig megy könnyen, ezért 
nagy segítségemre van a brácsa szólam vezetője, Várnagy 
Mihály, aki rendkívüli érzékkel tudja figyelembe venni a 
koncertprogramok összeállításánál a közönség vélt igé-
nyeit és a zenekari tagok komfortérzetét.

Mik a következő időszak legfontosabb projektjei?

SA: A legutóbbi Barokk+ koncertünk április 8-án volt, 
miután márciusban befejeztük a zeneakadémiai soroza-
tunkat, ahol egyébként Várjon Dénes volt a rezidens szó-
listánk. Nem kevés vidéki koncertünk van, amelyekhez 
neves szólisták is csatlakoznak, elég, ha csak Miklósa 
Erikát említem. A közeljövő feladatai közé tartozik egy 
ausztriai turné is, ami külön öröm, hiszen a zenekar egé-
szen hihetetlen módon meglehetősen alulreprezentált 
volt eddig a szomszédos országban. A mostani koncert-
körút is egy együttműködés, pontosabban egy lemezfel-
vétel eredménye, amelyen Rácz Ödönnel, a Bécsi Filhar-
monikusok bőgősével dolgoztunk együtt, és a Deutsche 
Grammophon gondozásában jelent meg.

TP: Készülőben van egy lemezünk David Fray zongo-
raművésszel, valamint az ő tanárával és tanítványával, 
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hiszen Bach többzongorás műveket fogunk felvenni; a 
rend kedvéért persze megjegyzem, hogy természetesen 
ezek a művek csembalóra készültek, az akkori hangszer-
ismereteknek megfelelően. Ezeket a darabokat egyéb-
ként már hallhatta tőlünk a közönség, hiszen egyszer 
már eljátszottuk őket, méghozzá Szokolay Balázs közre-
működésével.

Beszéltünk már barokk, illetve kortárs zenéről, ame-
lyek talán közrefogják azt vagy azokat a zenetörténeti 
időszakokat, amelyekben olyan alkotások születtek, 
amelyeket inkább közönségbarátnak gondolnunk. 
Mik a tapasztalataik a saját koncertlátogató közönsé-
gükkel kapcsolatban?

SA: Természetes, hogy mi is próbálunk nyitni a fiatalok 
felé, mert azt tapasztaljuk, hogy a komolyzene közön-
sége szerte a világban elöregedett. Különböző helyszí-
neken tartunk ifjúsági koncerteket, és minden esetben 
a különböző korosztályoknak megfelelő koncerttel ké-
szülünk.

TP: A közönség és különösen a fiatalok nevelése fon-
tos, hiszen belőlük lesznek a jövő zeneművészei, de leg-
alábbis a komolyzene közönsége. Ami az utánpótlást 
illeti, hadd mondjam el, hogy nem értek egyet azzal a 
megállapítással, hogy aki bekerül a Zeneakadémiára, 
az csak azért megy oda, mert szólista szeretne lenni. Ha 
csak magamból indulok ki, tudom, hogy mindig a társas 
zenélés felé vonzódtam, merem mondani, hogy ezzel a 
nagy szólistáink is így vannak. Ebből következik, hogy 
talán mi vagyunk azon kevés együttesek egyike, akiknél 
nagyon nehezen értelmezhető a próbajáték. Úgy gondo-
lom, hogy utóbbi csak a hangszeres tudásból tud felmu-
tatni egy pillanatfelvételt, ami pedig koránt sem garan-
cia arra, hogy valaki jó kamarazenész. Azt szeretem, ha 
egy kiszemelt muzsikusnak próbaidőszakot biztosítunk, 
hogy eldönthesse, tud-e velünk együtt zenélni, együtt 
gondolkozni és lélegezni. Az elmúlt évek azt mutatják, 
hogy ez a módszer működik, és rövid időn belül kide-
rül, hogy ki illik bele a csapatba, s kinek vannak esetleg 
egyénibb céljai a karakteréből adódóan.

UR MÁTÉ

Szántó András: a kéhli vendéglő és újkori romantikája

LOCI COLOR

Óbuda számos értéke mellett mára a vendéglők vi-
lágaként él a legtöbb budapesti ember fejében. A városrész 
történetében mindig fontos szerepe volt a kiskocsmáknak, 
borméréseknek, itt találkoztak a polgárok, szomszédok 
és ismerősök a hétköznapokon, és itt ünnepelték a jeles 
alkalmakat is – esküvőt, születésnapot, iskolai évfordu-
lókat és mást. Pontosan így volt ez a Kéhli vendéglőben 
is, mely az alapítása után a Kéhli család, főként „Kéhli 
mama” gondoskodásával, az egyszerű, de remek ételek-
kel és a jó hangulattal vonzotta az embereket. A vendéglő 
újkori romantikáját egy igazán szenvedélyes vendéglős, 
Cecei-Horváth Tibor teremtette meg úgy, hogy abban 
semmi giccses utánzás nem volt, csak Krúdy világának 
„újragondolása” az irodalmi élet és a gasztronómia feltá-
masztásával. De ugorjunk vissza még egy kicsit a múltba!

Gyerünk a Kéhlibe!

A vendéglő őstörténete nagyon hasonló, mint Óbuda 
számos egyéb kisvendéglőjének. A Kéhli család felme-
női egy korai bevándorló csoporttal érkeztek Óbudára az 
1700-as évek elején, a Baden-Württemberg tartományban 
lévő Kehl falucskából. (Ebből származik a család veze-
tékneve.) A falu a Rajna partján, Strassbourggal szemben 
volt, ma már a nagyváros része. Mint a legtöbb ős-óbudai 
család, kezdetben ők is földműveléssel, szőlőtermesztés-
sel és borászattal foglalkoztak. A családból először Kéhli 
Károly nyitott bormérést a Kiskorona utca 8. szám alatt 

1885-ben, ahol sokáig csak bort kínáltak, majd hideg éte-
leket is lehetett kapni náluk, mint a hasonló helyi kis-
kocsmákban. A Bécs környékén még ma is élő és nagyon 
népszerű hagyomány, a Heuriger tehát már 120 éve jelen 
volt Óbudán. (A Heuriger valójában borozó, a szó pon-
tosan újbort jelent. Bécs külvárosaiban ma is találhatók 
ilyenek, a leghíresebbek Grinzingben vannak. Nevéből 
adódik, hogy itt sört kérni illetlenség. Tavasszal, nyáron, 
ősszel a legjobb a kerthelységben borozgatni. Az étele-
ket általában egy pultnál kérheti az ember, onnan viheti 
az asztalhoz. Jellegzetes osztrák ételeket – májas hurkát, 
vérsajtot, főtt-füstölt marhanyelvet – lehet fogyasztani a 
jóféle borok mellé.)

A Kéhli család másik tagja, Kéhli Józsefné 1885-ben a 
Mókus utca 22. szám alatt nyitott bormérést. Ezt az üzle-
tet vették át a Kéhli fiúk: József és Ferenc. József később a 
Ferencvárosban nyitott egy kisvendéglőt, a Mókus utcai 
pedig egyedül Ferenc irányítása alá került. Munkájában 
hamar segítőtársra és támogatóra talált feleségében, a 
későbbi legendás hírű és mindenki által tisztelt „Kéhli 
mamában”. A többi óbudai borméréshez, kocsmához ha-
sonlóan eleinte a Mókus utcában is csak hideg ételt adtak 
a bor mellé. A melegkonyhát csak később vezették be a 
konyhában a főzőasszony, Tarcsa néni jeleskedett. Óbu-
dán ekkor már sok helyen főztek kitűnő halászlét, így a 
Kéhliben is bevezették, de nem lett „halászcsárda” – csak 
pénteken volt halászlé túrós csuszával a menü, máskor 
inkább a hétköznapi ételek domináltak, mint a pörkölt, a 
gulyás, a káposztás ételek és a tartalmas húsleves.
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lőben kezdődött a Kéhli és Szindbád feltámadása és 
legújabb kori története, amikor egy szenvedélyes „re-
neszánsz” ember, Cecei-Horváth Tibor került oda ve-
zetőnek (aki később nagy hitelekből megvette a házat).  
A saját elképzelései szerint kezdte meg az átalakításo-
kat, felújításokat: az évtizedes programban a valójában 
szűk kis vendéglőből és lehetetlenül kis konyhából egy 
gasztronómiai kombinátot varázsolt. Az Óbuda-hangu-
latot cigánymuzsika, Oláh Sanyi hegedű- és Erdélyi Vili 
harmonikajátéka tette teljessé.

Emellett a Kéhli kulturális emlékhellyé is vált, de 
ez a történet is korábban kezdődött. Tibor „lázálma”, 
a régi Krúdys világ, hangulat feltámasztása már a ’80-
as években elkezdődött. Némi tervezgetés és sok-sok 
beszélgetés után alapítottuk meg ketten a Pest-Budai 
Ínyeskör Asztaltársaságot. Nagyon sok ember találkoz-
gat rendszeresen vendéglőben, de a régi mintájú Asz-
taltársaságok teljesen kimúltak. 1980. december 7-re 
megterveztem és meg is rajzoltam az Ínyeskör címerét, 
megírtam az „Alapító okiratot”, Tibi pedig összeállította 

a különleges ételsort, amivel az alapító tagokat az első 
vacsorán fogadtuk. Különleges hangulatú este volt, amit 
harminc éven át különleges alkalmak tucatjai követtek 
különleges vendégekkel, vacsoratémákkal és gasztronó-
miai élményekkel. Ennek történetét egy vaskos könyv-
ben lehetne összefoglalni… itt most csak annyit említek, 
hogy amikor Tibor átvette a Híd vendéglőt, amiből az 
újra feltámadó Kéhlit teremtette, átneveztük az Ínyeskört 
Szindbád Asztaltársasággá.

Szindbád Asztaltársaság

Az Asztaltársaságnak volt a Kéhliben egy olyan va-
rázslatos találkozója, ami feltétlenül és szorosan kap-
csolódik a vendéglő történetéhez is. 1991. október 22-én, 
Krúdy Gyula születésének 113. évfordulóján emlékestet 
szerveztünk. Díszvendégünk volt Krúdy Zsuzsa a férjé-
vel, Rózsa Györggyel és Zórád Ernő festőművész, a XX. 
századelő legjobb képi megörökítője. Ekkor nagyon sokat 

Érdekes a Kéhli vendéglő korai ismertsége, de mi lehe-
tett ennek az oka? A Kéhlihez hasonló kiskocsmák abban 
az időben tucatszám voltak Óbudán, minden utcában lega-
lább kettő-három. A boruk is jó volt, berendezésük is szinte 
ugyanaz a „lakás-bútorzat”. És mégis kiemelkedett közülük 
a Kéhli, mert a család sokat foglalkozott azzal, hogy a hírnév 
szárnyra kapja őket. Nagyon tisztelték a vendégeket, mélysé-
ges alázattal fogadták és kezelték a betérőket, ügyeltek, hogy 
mindenki jól érezze náluk magát és visszatérjen. A vendég 
kívánsága szent volt számukra. Különös, hogy rengeteg mai 
vendéglős sohasem hallott erről az egyszerű módszerről, 
helyette a legdrágább konyhai eszközöket vásárolják, csi-
csás berendezéseket és zenéket alkalmaznak, szufitolnak 
(Sous-vide – vákuum alatti hőkezelési technika) és konfitál-
nak (lassú tűzön, hosszan, lehetőleg zsírban főzés, magyarul 
inkább abálásnak hívjuk) – de egy igazán finom marhapör-
költet már nem tudnak főzni… 

Híd a múlt és a jelen között

A régi házban lakott a család 1981-ig, a nagykaputól 
balra lévő lakásban. A vendéglő a jobb oldali részben 
volt. A házat azért nem vették el tőlük az államosítás-
kor, mert Kéhli Ferenc még ez előtt visszaadta az iparen-
gedélyét, és bezárta a kocsmát. Ezután nagyon nehezen 
tudott munkát találni, pincérként dolgozott haláláig. 
(Érdekes párhuzam, hogy a Krúdy írásaiban sokszor 
szereplő „Fridolin, az öreg pincér” is a valóságban egy 
tabáni vendéglős volt, aki tönkrement, és már pincérként 
találkozott vele az író.)

A vendéglő működése kisebb szünet után folytató-
dott: az Észak-Budai Vendéglátó Vállalat vette bérbe és 
üzemeltette tovább Híd vendéglő néven, majd 1981-ben 
a Kéhli család eladta a házat, később pedig a Kéhli név 
használatát is az új tulajdonosnak. És itt, a Híd vendég-
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BEUGROTTUNK A NAGYBŐGŐBE

Szeretettel készítjük és szívből adjuk minden ételünket

Az óbudai panelházak tövében a Krúdy-negyed pezsgő kulturális élete fogadja a látogatókat hangulatos éttermekkel, 
a Vendéglátóipari Múzeummal, a Társaskörrel. A Kéhli vendéglő elsősorban magyaros ételeket kínál, és a polgári jó-
módot igyekszik közvetíteni. Múltja ragyogó, jelene ígéretes, a holnapjáról pedig ifj. Cecei-Horváth Tibort kérdeztük.

 GASZTROtudtam beszélgetni velük a múltról, az író és a Kéhli kap-
csolatáról. Zsuzsa érdekes történeteket mesélt az óbudai 
életükről is. Elmondta például, hogyan lett itt törzs-
vendég Krúdy Gyula: „Az emléktáblát látja, alatta volt a 
törzsasztaluk, ez majdnem minden este ’működött’. Há-
rom évig éltünk Óbudán, 1930-tól 1933 májusáig, a halá-
láig. Ő már azelőtt is járt a Kéhlihez, de nem olyan gyak-
ran, kiesett a (Margit) Szigettől. Amikor ide költöztünk a 
szomszédba, ez annyira adva volt. Nem csak azért, mert 
közel volt, mert ez még nem elég. Mert volt itt a közel-
ben a Haszmann vendéglő, a kis Bródy, és Óbuda híres 
volt számtalan vendéglőjéről és kocsmájáról, mint ahogy 
egész Magyarország és egész Budapest.

Szóval Ő szívesen járt ide, és azt lehet mondani, má-
sodik otthonává vált a Kéhli. Ez köszönhető volt a két 
csodálatos öreg hölgynek, Kéhli mamának és a nővé-
rének, Anna néninek, akik úgy bántak Vele, mint egy 
kedves rokonnal. No, most kik jártak ki a városból? 
Hát írók, hírlapírók. Ez sokszor meg sem volt beszél-
ve, tudták, hogy az Aput nyolc és tíz között biztosan itt 
találják. A leghűségesebb barátja, társa Várkonyi Titusz 
volt, Várkonyi Zoltán színművész édesapja. Egy rend-
kívül művelt hírlapíró volt, több nyelven beszélt. Úgy 
imádta az Aput! Olyan megható volt a ragaszkodása, 
hogy ma is elérzékenyülök. Titusz bácsi sokat betegeske-
dett, aznap is – május 12-én – feküdt az ágyban, amikor 
meghalt az Apu. Hogy milyen jó volt akkor a sajtó: Apu 
10-kor halt meg, és délben benn volt az Est Lapokban az 
első oldalon, hatalmas betűkkel: Meghalt Krúdy Gyula. 
Várkonyi Titusz felesége azonnal eldugta az újságot, de 
délután már murizott, és kiabált a családdal az újságért.  
A lánya, barátnőm, Várkonyi Noémi mesélte el, hogy a 
hír hallatán olyan rosszul lett a Titusz bácsi, hogy men-
tőket kellett hozzá hívni.

Kik jártak még a Kéhlibe Apu asztalához? Volt egy 
érdekes figura, úgy hívták, hogy Ring Pál. Egy egysze-
rű munkásember, az Edison féle gyárban dolgozott, de 
imádta az irodalmat és imádta Aput. A Babay József 
nevű költő, aki nem abból élt, hanem hogy zongorázott 
egy-egy vendéglőben, szegény flótás volt, régi család 
sarjadéka. Aztán kijárt hozzá Kállay Pista, ez is újság-
íróféle, azért mondom, hogy ’féle’, mert nagyon sokat 
nem publikált, és egy Hargitay Pista nevű, hát, ma úgy 
mondanánk, hogy hobó. Mert nemcsak, hogy szegény 
fickó volt, az óbudai hegyekben lakott valami kis ka-

lyibában, de nagyon becsületes, tisztességes ember volt 
azon kívül, hogy nem volt egy vasa sem. Gondolom, 
hogy Apu is, mások is segítették. Ha tehette, ide jött, 
és ült az asztal végénél. A törzsasztalhoz nem is ül-
hetett idegen, ki volt téve a Foglalt tábla. Ugyanilyen 
törzs asztala volt a Krausz Poldi féle Mélypincében, 
ott az volt kiírva: Családi asztal. Az is Apunak volt 
fönntartva. A Kéhlibe járt ki a Márai is. Sokáig nem is 
ismerte Aput személyesen, csak hírből. Egy másik asz-
talnál ült, és imádattal figyelte messziről, hogy telik 
egy estéje. S hogy ez az imádat nem volt futó kaland, az 
bizonyítja, hogy kinn, külföldön megírta a Naplóit, és 
minden Naplójában ír Apuról. Mostanában jelenik meg 
a Szindbád hazamegy, az egyik legjobb Márai-könyv, 
ami az Apuról szól. Az utolsó estéjét írja le. Halála előtt 
itt volt a Kéhliben, és innét ment haza meghalni. Ebben 
rólam is ír, mint Zsókáról. Na, ezek jártak ki, persze má-
sok is, de ezekről mindig hallottam.”

Egy másik történetben Zsuzsa felidézte a korabeli 
Óbuda – ma olyannyira visszasírt – „békebeli hangu-
latának” egy nagyszerű példáját: „Egy mulatságos tör-
ténetet is elmondok: akkor még nem volt ilyen rossz a 
közbiztonság, mint most. Az ablak nyitva állt nálunk. 
Egyik alkalommal elfogyott az Apu pénze, és a Ring 
Pált megkérte, hogy másszon be hozzánk, és innen és 
innen az íróasztalfiókjából vegyen ki pénzt, és hozza a 
Kéhlibe. S mit tesz Isten, egy rendőr meglátta bemászni, 
majdnem elvitték, végül Apu igazolta, hogy megbízás-
ból mászott be.”

Az este hangulatát, vendégeit, a beszélgetés leírá-
sát különlegesen fontos emlékként őrzöm. A követ-
kező évben meghalt Krúdy Zsuzsa, és ővele eltűnt a 
Kéhli és az írófejedelem kapcsolatának utolsó tanúja is. 
Cecei-Horváth Tibor azonban élete végéig őrizte – és ma 
utódai, gyermekei teszik ezt – a szellemet, melyet így fo-
galmazott meg: „Boldogsággal és örömmel tölt el a tudat, 
hogy vendéglősi pályafutásomat ebben a kedves házban 
sikerre vihettem, és a nagynevű elődök után a nagyvi-
lágból hozzánk érkező sok-sok vendéget családommal és 
munkatársaimmal elláthattam finom ételekkel, italok-
kal, muzsikával és azzal a szerető vendéglátással, ame-
lyet szüleimtől, a régi jó vendéglősöktől és Krúdy Gyula 
úrtól eltanultam.”
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Nagyjából kilenc éve, de gyerekkoromtól itt nőttem 
fel, az egyik szobában, ami azóta már vendégtér lett. 
Az érettségi után bedobtak a mélyvízbe, és végigjár-
tam a szakma szinte minden lépcsőfokát a pultozástól 
a felszolgálásig. Közben szakirányú diplomát is sze-
reztem. Mesterem, édesapánk a szakma kiemelkedő 
egyénisége volt, tőle csak tanulni lehetett. Hogyan 
kell vendéget fogadni, hogyan lehet vendégül látni az 
embereket.

2017-et írunk. Lehet-e olyan hozzáállással vezetni egy 
éttermet, ahogyan harminc évvel ezelőtt?

Természetesen nem. Ha nem esküdtünk volna fel a 
szemléletváltásra, akkor még mindig a barlangban pat-
tintgatnánk a köveket.

Hogyan látják, merre lehetnek fejlődési irányok és 
azok a pontok, amelyeken változtatni kellene, hogy a 
Kéhli jövője biztos legyen?

Ez egy magyaros, polgári konyhát vivő étterem, és az is ma-
rad. Az épület műemlék jellege, a vendéglőtér, a múltunk 
adott, és a név kötelez minket. Megőrizzük és továbbvisz-
szük a fontos értékeket, a hazai ízek és a hagyományok sze-
retetét közvetítjük. Sokan itt találkoznak először a magyar 
konyha remekeivel a külföldiek közül, és éttermünknek 
fontos szerepe van az országimázs és a hazai konyháról 
alkotott szemlélet formálásában is. Ahhoz képest, hogy 
mi volt a Kéhli, a kilencvenes évek óta számos fontos vál-
toztatás történt és történik napjainkban is. Lehet, hogy ez 
a vendégek számára nem mindig jár látványos változással, 
például a konyhatechnológia modernizálása. Arról nem is 
beszélve, hogy ez egy ódon épület – amelynek adottságai 
korántsem ideálisak –, amit folyamatosan karban kell tarta-
ni, amihez soha nem kértünk támogatást.

Látjuk, mi történik ma a gasztronómia világában. 
Ezerrel pörög a fúziós konyha, a különböző étkezési 
kultúrák ötvözése és a kötetlenebb hangulatú, csalá-
diasabb bisztrókonyha, ami egy térben lehet a ven-
dégtérrel. Nem is beszélve a fine dining éttermekről, 

Az egyértelmű volt – mint a nagyszerű vendéglátós 
gyermekei –, hogy beletanulnak a szakmába és átve-
szik a stafétabotot? Mennyire volt ez kényszer vagy 
szívügy?

A bátyámnál, Gergőnél ez nem volt kérdés, ő a legki-
tartóbb közülünk. A nővéremet, Esztert nem tudom 
pontosan, ő talán tudja a választ. Megvallom őszintén, 
nálam ez még a mai napig nem eldöntött dolog. Mos-
tanában egy saját gyógynövényboltról is álmodozom. 
És lehetőség szerint édesanyánk is kiveszi a részét a 
munkából. Természetesen együtt van a család, és eb-
ben is összetartunk, hiszen ezzel a gyönyörű teherrel 
lettünk megáldva.

Tiszteletreméltó, amit az utóbbi években – a tiszta 
kockás abroszon kívül – letettek az asztalra. Gya-
korlatilag beugrottak a nagybőgőbe. Miként lehet 
leosztani egy négyesfogat között a napi feladato-
kat? Mindenkinek megvan a maga reszortja?

Mi családi vállalkozás vagyunk, ezért elég nehéz pon-
tosan kiporciózni, ki és miért felelős. Odafigyelünk egy-
más munkájára, segítjük a másikat, ez másként nem is 
működne. Az idő múltával szépen kirajzolódott, hogy 
melyikünk mihez ért jobban, például a gazdasági ügye-
ket leginkább Gergő intézi, a napi üzletmenetet meg be- 
és felosztjuk egymás között.

Ez egy „nagyüzem” számtalan kisebb-nagyobb kihí-
vással. Így nem lesz nehezebb az esetleges számonké-
rés, ha nem jön be egy alapanyag rendelés vagy elfelej-
tődött egy asztalfoglalás?

Valóban óriási a háttérmunka és a felelősség egy ekkora 
cégnél. Istenem, emberek vagyunk, néha hibázunk is. 
Tanulunk belőle. Az a legszebb az egészben, hogy ami-
kor már bejövünk az üzletbe a vendégekkel foglalkozni, 
az szinte már pihenés.

Ön a legfiatalabb a csapatban, és bátran kijelenthető, 
hogy jól áll magának ez a szakma. Mióta dolgozik itt?
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Cecei-Horváth Gergely, Cecei-Horváth Eszter, az édesanya, marosi Rita és ifj. Cecei-Horváth Tibor

Krúdy törzsasztala
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ahová nem jóllakni megyünk, hanem azért, hogy szé-
pet együnk csillagászati árakon. És itt van Széll Tamás 
sztárséf, aki nemrégiben Európa-bajnok lett, a Bocuse 
d’Oron pedig negyedik.

Igen, fel kell kötni a kötényt! Nekem nagyon nagy vá-
gyam, hogy nyisson az étterem mind kínálatban, minő-
ségben és árban is. Megkaptuk már azt a kritikát, hogy 
mi csak a turistákra vadászunk. Valóban, a nyári idő-
szak elsősorban a külföldiekről szól. Jól működik a száj-
hagyomány, egymásnak ajánlgatnak bennünket Euró-
pától Ázsiáig. De ha bejövök vasárnap, akkor azt látom, 
hogy többségében magyar vendégek ülnek az asztalok-
nál, persze lehet, hogy csak havonta egyszer-kétszer en-
gedhetik meg maguknak ezt az élményt, és az olcsóbb 
fogásokból.

Van menüjük a hétvégre? Lehetséges, hogy a véko-
nyabb pénztárcájú, környékbeli emberek is gyakrab-
ban betérnének ide. A mai fiatalok, az ön korosztálya 
hamburgeren és pizzán nő fel, pedig őket is meg kéne 
fogni valahogy, mert ők adhatnának új lendületet az 
étteremnek.

Szerintem egy prémium étterem is adhat menüt, nincs 
ez kőbe vésve. A tradíció egy fontos alap, ami működik, 
azt tartsuk meg, a többin próbáljunk változtatni. Az ösz-
szes probléma, amit eddig is felvetett, folyamatosan fog-
lalkoztat minket. Amint említette, ez egy nagyüzem, 35 
főt foglalkoztatunk, nem lehet csak úgy hirtelen ide-oda 
rángatni a kormányt. Megfontolt döntésekre van szükség. 
De hogy a fejlődésre vonatkozó kérdésére visszatérjek, a 
korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetünk az ételek ké-
szítéséhez szükséges beszerzési forrásokra, megpróbáljuk 

lekövetni a trendeket. Jó kapcsolatot alakítottunk ki egy 
ökológiai gazdálkodást folytató termelővel, aki folyama-
tosan beszállítja nekünk a primőr, minőségi alapanyago-
kat. Az étlapon – az állandó fogások mellett – tavasztól 
már megjelennek az idényzöldségekből készült ételek, 
tovább bővítve a kínálatot. Erre a szezonális ajánlatra épí-
tünk fel egy újabb menüsort. Így élvezhetik a finom ízeket 
a diabéteszben szenvedők, a tej- és tojásérzékenyek, illet-
ve kínálunk gluténmentes ételeket is. A beszerzési for-
rásokon kívül odafigyelünk a környezettudatosságra, az 
energiafelhasználásra a vendéglátás üzletmenetében is, 
például komposztálható elviteles dobozokat használunk.

Manapság szintén fontos kérdés, hogyan vannak tálal-
va az ételek.

Természetesen odafigyelünk erre is. Nem mindegy, mit 
és hogyan szervírozunk, illetve készítünk el. Két remek 
séfünk van, a nagy tapasztalattal bíró Gaál B. Eduárd és 
a kreatív kihívásokra éhes Pelsőczy Zoltán – velük min-
den elképzelésünket meg tudtuk és meg tudjuk valósíta-
ni. A jó borjúpörkölt piros lábasban, porcelán tányéron 
és cserépedényben is élvezetes.

Nagyon gazdag az étlap, lehet-e ennyi ételkreációnál 
folyamatosan azonos minőséget garantálni?

A szokás nagy úr, a vendégeink többsége hozzászokott a 
kínálathoz és az ízekhez is. Amikor az egyik levesünket 
próbáltuk kicsit egészségesebbé tenni, „modernizálni”, 
több panasz is érkezett. Mi van, maguknál lecserélték 
a szakácsot? Megszokták a korábbit. Időszakonként fi-
nomítunk az étlapon, van, amit évtizedek óta műsoron 
tartunk, és van, ami hamar lekerül, mert nincs rá akkora 
igény. Úgy gondolom, nálunk jól lehet lakni már egy tál 
ételtől is.

Mennyire érzik meg a munkaerő elvándorlást, vadász-
ni kell mostanában a jó szakembereket?

Valóban, ez is nehéz kérdés. Igyekszünk anyagilag és 
erkölcsileg is megbecsülni a munkatársainkat. Sokan 
már szinte családtagnak számítanak, olyan régen dol-
gozunk együtt velük. Úgy érzem, szakácsposzton ver-
senyképesek tudunk lenni a fizetést illetően. Viszont 

egy jó felszolgálót, aki komolyabb bérezést szeretne, 
már nehezebb beilleszteni a rendszerünkbe. Ez na-
gyon sok feszültséget okozna a régi, megbízható kol-
légákkal szemben.

Melyek azok a kritikák, amelyeket a magyar ember és 
a turista is felvet, és ezek eljutnak-e önökhöz?

A kiszolgálás terén néha akadhatnak csúszások, de a 
konyhaszinten tudjuk tartani a rendelési időket. Időn-
ként akadhat rés a pajzson, előfordulhat késés, de ezt a 
megfelelő kommunikációval orvosolni lehet. Már a ren-
delés felvétele során jelezni kell bizonyos dolgokat az 
adott étel elkészítési idejéről, mikéntjéről – csípősség, 
belsőségből készül stb. – és esetleg az árakról is. Ha va-
laki egy jó pálinkát rendel, lehet, hogy meglepődik az 
árán. Ezt is jeleznünk illik a vendég felé.

Van öt szépen berendezett helyiségük, két pincéjük 
különleges bortárral. Tele értékes műtárgyakkal – 
például Tóth József fafaragó művész szárnyas oltára 
–, neves festményekkel, bukolikus, népies használa-
ti eszközökkel. Az szentségtörés lenne, ha legalább 
egy helyiségen ráncfelvarrást végeznének, letisztul-
tabb, frissebb stílusjegyekkel ruháznának fel? Talán 
a fiatalabb generáció is szívesebben beülne egy hú-
sos fazékra.

Ezen még nem gondolkodtam. Az étterem megjele-
nésének igazából az épület műemlék jellegéhez, stí-
lusához kell igazodnia. De minden tanácsot szívesen 
fogadunk, sokszor egy kívülálló olyan dolgokat lát 
meg, amire mi, akik ebben élünk, nem is gondolunk. 
Elképzelhető, hogy más, házias-magyaros éttermek 
technikai szinten, dizájnban jobbat tudnak mutatni.  
A Magyar Konyha szerint a magyaros Top 10-ben 
benne vagyunk. Szeretettel készítjük, és szívből ad-
juk minden ételünket. Mi akarjuk, és teszünk is azért, 
hogy a Kéhlinek jövője legyen.

Lesz hamburger az étlapon?

Persze, ha a „Mekiben” kaphatunk pacalpörköltet!

Csontó Sándor

Sárközi Sándor és bandája játszik
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1967-ben januártól márciusig vették birtokukba a lakók 
az újonnan épült 210 lakást. Mozgalmas napok voltak 
ezek, de közülük is a legemlékezetesebb február 21-e. 
Ezen a napon a beköltözők között volt egy kismama is 
– idézi fel a kezdeteket és az Árpád fejedelem úti lakó-
tömb első babájának történetét Sunyovszky Tamás. – 
Pakoltunk, cipekedtünk, lépcsőztünk, ahogyan ez már 
lenni szokott ilyenkor. A hatalmas nyüzsgésben egyszer 
csak megszólalt a várandós asszonyka: „Megkezdődött.” 
Egy pillanatra döbbent csönd lett, aztán kezdetét vette 
a kapkodás, rohanás, izgalom, majd várakozás. A fia-
talasszony még aznap gyönyörű kislánynak adott életet. 
Évike ma is itt él a házban, nevetve szoktuk mondogatni 
neki, egyidős a házzal, együtt ünnepelhetik a születés-
napjukat!

A 104 éves Hippi

– Számoljuk, számon tartjuk, kik vannak még közöttünk 
az első beköltözők közül, persze többnyire már gyerme-
keik vagy unokáik laknak itt saját családjukkal, hiszen 
az akkori húszasok és harmincasok ma már hetven és 
nyolcvan év felett járnak, de 45 lakásban még a legelső 
tulajdonosok élnek – mondja Tamás. Miközben az egy-
kori lakónévsort nézegetjük, megelevenedik az elmúlt 
ötven év sok-sok emléke, a vidámak és a szomorúak is. 
– Imre bácsi 2015 májusában hagyott itt minket, 104 éve-
sen, szinte az utolsó napjaiig fizikailag és szellemileg is 
aktív volt – állapodik meg az egyik névhez érve.
Kristóffy Imre, a Fővárosi Nagycirkusz egykori karmes-
tere még a második világháború előtt kezdte a muzsiká-
lást, zenészként minden könnyűzenei műfajban otthono-
san mozgott, 1946-ban alapító tagja volt a Magyar Rádió 
Stúdió 11 zenekarának is. Huszonhat éven át bejárta az 
egész világot a budapesti cirkusz társulatával, és még 101 
évesen is tudott újat mutatni önmagából egykori művész-
társainak. Az zenészt ugyanis 101. születésnapján felkö-
szöntötte a Greenpeace is, amelynek ő volt a legidősebb 
magyar támogatója. –  Az még nekem is csak most de-
rült ki, hogy a Hippi (így becézték barátai) nemcsak 101 
éves, hanem zöld is – jegyezte meg egyik kollégája a hír 
hallatán. A világ legnagyobb független környezet védő 
szervezetének aktivistái a jeles alkalomból videóinterjút 
is készítettek vele. Imre bácsi a beszélgetést pajkosan e 

mondattal zárta: „Azon gondolkodtam, hogy kezdjek-e 
megint valahol zenélni.”

Az utolsó téglaház

– A főváros szinte minden kerületéből gyűlt össze az első 
lakóközösség – meséli Sunyovszky Tamás, aki Újpestről 
költözött a III. kerületbe, de mint mondja, hamar igazi 
óbudai lett. – Akkoriban úgy ment, hogy leadtuk a la-
kásunkat a tanács nagyhatalmú lakásosztályának, és he-
lyette utaltak ki egy másikat. Előfordult, hogy a költözni 
vágyó eleinte nem tudta, hol kap majd új otthont, a cseré-
hez is a hatóság engedélye kellett, nem lehetett olyan sza-
badon költözni, mint ma; ne felejtsük el, 1967-et írtunk.
Tamás a szövetkezet elnökeként büszke arra, hogy a 
nyolcemeletes, hat lépcsőházas tömbjük az utolsó tég-
laépítésű lakótelep Óbudán. A következő években bein-
dult a panelprogram, és elárasztották a házgyári lakások 
a kerületet.
– Akkoriban igen jó minőségű lakóházak közé tartozott 
a miénk, az elérhető legjobb alapanyagokból épült, és a 
távfűtés is korszerűnek számított – magyarázza Tamás, 
s éppen a B 30-as téglából épült falak dicséreténél tart, 
amikor betoppan irodájába egy nemrégiben beköltözött 
új lakó, aki rögtön be is kapcsolódik a beszélgetésbe: – 
Ha ma építkeznék, én csakis B 30-as téglát használnék! 
Jó hőszigeteléssel kiegészítve még mindig a legjobb. Ezt 
mondom a hallgatóimnak is. Az építészkaron tanítok, 
amúgy eredetileg gépészmérnök vagyok. Ha a háznak 
kell valamilyen műszaki segítség, csak szóljanak!

Együtt a bölcsődétől a diplomáig

Miután újra magunkra maradunk, Tamás mosolyogva 
kommentálja az előbbi epizódot:
– Lakótársunk szép gesztusa egy kicsit ellentmond an-
nak, amiről éppen beszélni akartam: arról, hogy az elide-
genedés mintha valamelyest minket, itt lakókat is utolért 
volna. Régebben közelebb álltunk egymáshoz, talán azért 
is, mert szinte egy időben költöztünk be, a kezdetekkor 
mindenki segített mindenkinek. A közös munkák, mint a 
tavaszi nagytakarítás, a kertünk kialakítása, szépítgetése 
összekovácsolt minket, mindenki azzal járult hozzá a kö-Fo
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Kincsestár az Árpád fejedelem útján
 
Nagy László és Szécsi Margit egykori otthona 

Minden háznak saját sorsa van, erre bizonyíték az Árpád fejedelem útja 61–66. szám alatti ötvenéves lakótömb 
története is, amely egykor a Nagy László–Szécsi Margit költőházaspárnak is otthont adott. Sunyovszky Tamás, az 
Óbudai 2. számú Lakásszövetkezet elnöke ötven éve él a hozzá hasonlóan fiatalos állapotú lakótelepen.
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ideig raboskodott Darvas Ivánnal közös zárkában, sza-
badulása után találkozott feleségével. Így szinte termé-
szetes az, ha Kiskállói Eliza akár a személyes hitről és 
a szerelemről, akár a mindannyiunkat érintő társadalmi 
kérdésekről szól, az egyformán hitelesen cseng.
Sunyovszky Tamás szívesen mesél a ház és a benne élők 
történtéről, sajátjáról annál kevésbé, nehezen is áll rá, 
hogy belefogjon. – Amolyan ízig-vérig műszakisként, 
amint beköltöztünk, rögtön elvállaltam, leszek én a lép-
csőházfelelős, aztán az ötven év alatt eljutottam a lakás-
szövetkezet elnöki posztjáig. Eleinte a garanciális problé-
mák megoldásában kellett segíteni, tartani a kapcsolatot 
az építtetővel, aztán szinte észrevétlenül a lakók minden 
ügyes-bajos dolgukkal hozzám fordultak. Ha nem csu-
kódott a szobaajtó, ha csöpögött a csap, természetes volt, 
hogy engem hívtak. Szívesen mentem, megyek ma is, 
pedig a munka mellett csináltam. Civilben villamosmér-
nök vagyok, és ez folyamatos tanulást igényelt, hiszen 
a technika világa őrült iramban fejlődött, úgy éreztük, 
minden évben újra kellene államvizsgáznunk, különben 
nem tudunk lépést tartani vele. Ráadásul az egyete mig 
esti tagozaton végeztem el a tanulmányaimat, még a 
technikumot is. Nappalira nem vettek fel „egyéb szár-
mazásom” miatt. Soha nem tudtuk meg, mit takar ez, 
édesapám egy becsületes vasutas volt.

Ünnepség a kerek évfordulón

– A ház ma is jó állapotú, jól karbantartott, ezt nem csak 
én mondom, hanem elfogulatlan hozzáértők szintén, 
akik nemrégiben mérték fel a tömb műszaki állapotát 
a külső tatarozás előtt. Mert ez lesz a következő lépés. 
Nincs megállás… Pedig a feleségem már három éve 
mondogatja, adjam át a stafétabotot a fiatalabbaknak, 
megérdemlem a pihenést – említi meg Tamás, miközben 
az okleveleket és kitüntetéseket nézegetjük, amelyekkel 
a szövetkezet tevékenységét ismerték el. Természetesen 
olyan is van köztük, amelyet ő maga kapott a lakóközös-
ségért tett áldozatos munkájáért. – Értem én, hogy miért 
mondja ezt a feleségem, mert ő látja, hogy szinte min-
den problémát saját hatáskörben igyekszem megoldani; 
ha valahol csöpög a radiátor, azt éppúgy, mint amikor 
egy éjszaka elöntötte az egyik hőközpontunkat a víz. 
Nem várok, nem várhatok, hiszen órák, sőt napok is el-

telhetnek, mire a hivatalos szakemberek megérkeznek. 
Ráadásul a lakásszövetkezet adminisztrációja is egyre 
szerteágazóbb. Míg korábban elegendő volt az igazgató-
ság tagjainak havonta egyszer találkozni, ma akkor sem 
tudjuk utolérni magunkat, ha hetente kétszer-háromszor 
ülünk össze.
A Sunyovszky házaspár nemrégiben ünnepelte 53. há-
zassági évfordulóját, nagyon sokan gratuláltak nekik, 
szinte ismeretlenek is, talán azért, mert ma ritka, egyre 
ritkább az ilyesmi, véli Tamás: – Hát, már csak ezért is 
hallgatok a feleségemre, és májusban valóban leköszö-
nök, de még megvárom a ház ötvenedik évfordulójára 
szervezett ünnepségünket, mert arra szintén készülünk. 
De nem lesz könnyű búcsút venni a feladattól, amelynek 
olyan ajándékokat köszönhetek, mint Nagy László köl-
tőóriás barátsága…

Nagy László suszterszéke

– Nagy László és felesége, Szécsi Margit költőnő szintén 
az első beköltözők között érkeztek a lépcsőházunkba, 
ma unokájuk és dédunokájuk él a lakásban – eleveníti 
fel emlékeit Tamás. – A költőnek a pincében volt egy kis 
műhelye, délutánonként ott faragott, mert ahhoz is mű-
vészi szinten értett. Munka után én is gyakran benéztem 
hozzá, ilyenkor beszélgettünk. Őszintén bevallom, ke-
vés szó esett köztünk irodalomról, ezek amolyan férfias 
beszélgetések voltak, leginkább a faművességről, melyi-
künk milyen kést használ a különböző puhaságú alap-
anyagokhoz. Nagy László elsősorban bábokat készített, 
de nekem faragott egy suszterszéket. Nagy munka egy 
ilyet elkészíteni, különösen a három láb helyét és az ülő-
kerészt kivájni. Ma is őrzöm!
Az Árpád fejedelem úti ház falán dombormű emléke-
zik meg a költőházaspárról, s a tömb előtti kis parkban 
egy talapzaton áll Nagy László egyetlen olyan portréja, 
amelyhez modellt is ült. A költő korán bekövetkezett ha-
lála megakadályozta Vígh Tamás szobrászművészt a mű 
befejezésében.
– Szobraikhoz nem csak hivatalos ünnepségek, évfordu-
lók alkalmával kerül koszorú – mondja Tamás. – A lakók 
rendszeresen teszik le itt a szeretet és az emlékezés vi-
rágait, gyertyáit.

SZEKERES P. MÓNIKA

zösséghez, amivel tudott. Valaki például szerzett salakot, 
abból csináltuk meg a ház mögötti, akkor még üres telket 
átszelő ösvényt, hogy a buszmegállót lerövidített úton ér-
hessük el. De a pihenéshez szintén kerestük egymás tár-
saságát; akkoriban még le lehetett menni a Duna-partra 
napozni, csak át kellett kelni az Árpád fejedelem útján, 
így vasárnap délutánonként rendre összeállt egy nagyobb 
társaság, együtt sütkéreztek, beszélgettek. Persze az is 
igaz, hogy eleinte a hat lépcsőházas tömb egyik végén 
lakók nem igen ismerték a másik végén élőket, de aztán 
sorra születtek a babák, és a nagyjából egykorú gyerek-
sereg igen erős kapoccsá vált a szülők között is. Az sem 
volt ritka, hogy az itt lakó gyerekek az óvodától az Árpád 
gimnáziumi érettségiig együtt jártak. Sőt, amíg a Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolának itt, Óbudán működött ki-
helyezett tagozata, olyanok is akadtak, akik még diplomá-
jukat is együtt vehették át egykori bölcsődés társaikkal!

Írók, bírák, művészek egy házban

– Szinte minden hivatás képviselői megfordultak a ház-
ban az elmúlt ötven évben, és mi mindig élveztük kö-

zösségünk sokszínűségét – meséli Tamás. – Persze a 
legbüszkébbek a köztünk élő művészekre vagyunk, 
ma is velünk van például Rácz Ödön naiv festő, akinek 
munkáit kiállításán is megismerhette a közönség. Csala 
Zsuzsika színművésznő szintén itt lakott egy ideig. Volt 
olyan időszak is, amikor három bíró élt itt egy időben, 
mindhárman a Legfelsőbb Bíróság tagjai. De lakótársa-
ink között tudhattunk egy főrendőrt is, aki anno a bu-
dapesti rendőrkapitányság életvédelmi osztályát vezette. 
Számely Kornél pedig, aki hosszú időn keresztül volt a 
szövetkezetünk elnöke, az Állami Számvevőszék szám-
vevő tanácsosaként ment nyugdíjba, és sokat publikált 
a Központi Statisztikai Hivatal lapjában, a Statisztikai 
Szemlében is. Annak idején ő kért fel engem, hogy le-
gyek igazgatósági tag a házban. Nemrégiben fedeztem 
fel, hogy Kornél munkásságáról és mint alapító tagról 
márványtáblával emlékezik meg a számvevőszék a Fiu-
mei úti sírkertben.
Radványi Ervin író, esszéista, akinek humoreszkjei nem 
hiányozhattak a szilveszteri és a mindenkori rádiókabaré 
műsorából, szintén a tömb lakója. Ő így fogalmazta meg 
ars poeticáját: „Három dolog érdekel igazán az életben: 
a szerelem, a művészet és a politika. Erről és változatai-
ról vallok a magam módján, a groteszk bohócsipkájában. 
Kénytelen vagyok ebben a jelmezben porondra lépni, 
mert más öltözékem nincsen. Hogy voltaképpen mi is a 
groteszk? Amikor a sevillai bikaviadal fiestája után kifelé 
sodródtam a tömegben, a buszmegállónál ácsorogva egy 
olyan aréna jutott eszembe, ahol a bikák ülnek a lelátó-
kon, és odalenn, a forró homokon két csupasz ember vív 
élet-halál küzdelmet… Menthetetlen vagyok.”
– Ervin civilben is igen jó humorú ember; lánya, Radvá-
nyi Dorottya szintén televíziós lett – fűzi hozzá Tamás.

Szívesen megyek ma is

– Eliza, azaz Varsányi Ferencné szomszédunk szintén 
több verses- és kispróza-kötet szerzője – folytatja Ta-
más az itt élő művészek sorát. A költőnő Kiskállói Eliza 
néven publikál, tisztelegve ezzel szülőfaluja, a Felső- 
Tiszavidéki Kiskálló előtt. Nem mindennapi sors az övé, 
első és második férje is részt vett az ’56-os forradalom 
és szabadságharcban.  Előbbi a megtorlás elől külföldre 
menekült, utóbbi kemény börtönéveket élt meg, hosszú 
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Aztán az 1930-as évek elején megkezdődtek a terve-
zés és az építkezés előkészületei, valamint a tereprende-
zés, amelynek során számos, a leendő híd feljáratának 
útjába eső házat lebontottak. A városrész legszegényebb 
részén egész utcasorok kerültek lebontásra a híd építése 
miatt, boltozatos kapuk, grádicsos üzletbejáratok, min-
den, ami Óbuda hangulatát jelentette. Ahogy Krúdy írja: 
„Talán minden óbudai polgárnak személyes ügye min-
den lebontott régi ház. (…) Majd megváltozik minden, 
ha hidunk lesz, amely a plébániai torony árnyékánál 
kezdődik a Dunán, mégpedig azon a helyen, ahová déli 
tizenkét órakor a torony keresztjének árnyéka esik – vi-
gasztalgatták magukat az óbudaiak, amikor mind keve-
sebbet kérdezték meg véleményüket a fejlődő, növekvő, 

virágzó Pesten. Egy egész városrész – egy másfélezer 
esztendős város eltűnéséről van szó, amely városnak 
elődei amúgy is a föld színe alá kerültek. Ott alusznak a 
föld mélyében mindazok a városok, amelyek itt, a Duna 
legjobb helyén valaha épültek. Csak a rómaiak városáról 
tudunk eddig, mert köveik, sírjaik, tárgyaik alig néhány 
méternyire vannak alattunk az időben.” Az író és a többi 
Óbudát féltő polgár aggódása ellenére nekiláttak a mun-
káknak. No, nem sokáig. Most a gazdasági világválság 
hátráltatta a hídépítést, amely évekre leállt.

Számos tervmódosítást követően, 1939-ben valóban el-
kezdődött a híd építése. Az építtető minisztérium hídiro-
dát állított fel az általános rendezési tervek kidolgozására, 
ugyanis nehéz körülmények között kellett megtervezni 

Horváth Péter: A Nagy Túlélő – az Árpád híd

Város

„Mindenki másképpen képzeli a mennyországot. Az 
óbudaiak 1867 óta azt hiszik, hogy akkor jutnak a Meny-
nyországba, ha már a maguk hídján mennek át a másik 
világra a Dunán. Több mint hatvan esztendeje vették 
a fejükbe, hogy csak akkor jut minden óbudai ember a 
mennyországba, ha a dunai hídon sétálhat oda.” Krúdy 
Gyula írta ezeket a sorokat a maga kifinomult, szép stí-
lusában az óbudaiak és a réges-régen várt híd megszü-
letéséről. 

Miért is vágytak ennyire az „ódonságok városának” 
lakói erre a Dunán átívelő alkalmatosságra? Miért épít 
az ember hidakat? Jelképez-e valamit a híd? Általános-
ságban írhatnánk, hogy összeköti az embereket, telepü-
léseket, kultúrákat, országokat, közlekedünk rajta, kap-
csolatteremtő. A „híd” ősi ugor eredetű szava a magyar 
nyelvnek, és állandó jellegű átkelőhelyet jelent. Ősidők 
óta igény volt rá, főleg olyan földrajzi pontokon, ahol na-
gyobb népcsoportok akartak átjutni biztonságban a túl-
partra. A mai Óbuda területe is ilyen volt.

A Kr. u. I. században Óbuda földje a terjeszkedő Ró-
mai Birodalom része lett. Feltételezések szerint az ókori 
Aquincum és a Duna bal partja, a mai Népfürdő utca és 
a valamikori Hajógyár között állt egy híd a római kor-
ban. A Duna óbudai szakaszán időszakosan biztos, hogy 
a rómaiak építettek fából készült pontonhidat. A folyó 
itteni szakasza az áradások, jeges árvizek miatt nem 
tette lehetővé állandó híd építését. A Duna medrében 
akkor még megvolt a később Fürdő-szigetnek nevezett 
rész, amelyet 1873-ban elkotortak. Az ott talált cölöp-

maradványok nem bizonyították egy állandó kőhíd lé-
tezését. A rómaiak egyetlen állandó, 20 kőpillérre épült 
fahidat emeltek a Dunán, Szörényvárnál (Turnu-Severin) 
Traianus császár (98–117) dák háborújának idején. Ezt 
később védelmi okokból lerombolták. Az aquincumi híd 
a túlparti, katonai őrállomást, Transaqunicumot köthet-
te össze az óbudai oldallal. A Duna főági oldalán (Hajó-
gyárnál) talált maradványok azonban valószínűleg hajók 
kikötésére szolgáltak, mintsem egy valamikori hídnak a 
maradványai lennének. Arra bizony hosszú évszázado-
kat kellett várni.

Az óbudai rakpart (a mai Árpád híd helyén) a kö-
zépkor során is fontos dunai révként működött. A XIX. 
század végétől megnőtt az igény egy olyan állandó 
hídra, amely összeköti a három rohamosan fejlődő 
ipari kerületet, Óbudát, Újpestet és Angyalföldet. Az 
Árpád híd története egészen 1903-ig nyúlik vissza, 
amikor megszületett az ötlet egy új dunai átkelőhely 
építésére a fővárosban. 1908-ban törvényrendeletet 
hoztak a híd megépítéséről és nevéről is (XLVIII. tc.). 
Az I. világháború azonban közbeszólt, a tervezés és az 
építkezés el sem indulhatott. 1929-ben írták ki a terv-
pályázatot egy északi és egy déli fővárosi híd megépí-
tésére. A világégést követő városvezetések terveiben 
Lágymányos, Budafok és a Csepel-sziget északi, ipari 
részének integrálása, fejlesztése került az első helyre, 
ezért az északon tervezett híd építése egyelőre lekerült 
a napirendről. 1937-re elkészült a Petőfi híd, illetve ak-
kori nevén Horthy Miklós híd. a 
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az új hidat. A Duna a főváros ezen részén négy ágra osz-
lik, ezért kardinális kérdés volt a hídpillérek és hídnyílá-
sok elhelyezkedése. Az épülő híd pillérjei is különböző 
szöget zártak be a szerkezettel, amely tovább bonyolította 
a tervezési munkákat. Végül egy gerinclemezes, felsőpá-
lyás gerendahíd felépítése mellett döntöttek. Ez olcsóbb és 
esztétikusabb kivitelezést jelentett. Az eredeti tervekben 
– korát messze meghaladó gondolattal – még kerékpárút 
is szerepelt. Az új tervpályázatot a Műegyetem kiváló ta-
nára, Kossalka János nyerte, irányításával indult meg az 
építkezés a budai oldalról. A munkákba több tervezőt is 
igyekeztek bevonni, hogy enyhítsék a válság által generált 
munkanélküliséget a szakmában. Újabb épületeket bon-
tottak le, utcák tűntek el, a Szentháromság szobrot is észa-

kabbra helyezték át. Míg korábban Krúdy írt újságcikkei-
ben aggódva szeretett Óbudájáról, addig a kerület másik 
szerelmese, Kássa Gábor festményein örökítette meg az 
építkezést. Az Óbudán élő és dolgozó (1935-től az Árpád 
Gimnáziumban tanított, és a műterme is ott volt) festőmű-
vész realisztikus akvarell képein mesteri módon ábrázolta 
a híd építését. Kássa több képén jelennek meg az egyszerű 
kubikusok, akik kétkezi munkájukkal hordják el a földet, 
lapátolják a sittet lovaskocsikra.

Miután elkészültek a hídpillérek, gyorsan haladtak 
az építkezéssel. Nehezítette a munkákat, hogy a Mar-
gitsziget északi része nem ért el a tervezett hídpillérig, 
ezért 130 méterrel meghosszabbították, feltöltötték a te-
rületet. A történelem ismét lecsapott, kitört az újabb vi-

lágháború, leállt az építkezés. 1943-ra így is elkészült az 
óbudai Duna-ágat átívelő két hídnyílás, a Hajógyárnál 
épült acél tartószerkezet, továbbá a mesterhíd budai par-
ti nyílásainak szerkezete. Több mint 200 méter épült meg 
a hídból. Budapest ostromakor az Óbudát védő magyar 
és német alakulatok elhordták a híd építéséhez felhalmo-
zott gerendákat és egyéb épületszerkezeteket, hogy vé-
dőállásokat készítsenek belőlük. A német tűzszerészek a 
megépült pillérekre robbanóanyagot szereltek, de azokat 
csodával határos módon nem robbantották fel, így a már 
meglévő hídelemek és pillérek semmilyen károsodást 
nem szenvedtek. Ez később nagyban megkönnyítette a 
hídépítés folytatását. Ekkor kezdték el „Nagy Túlélőnek” 
hívni az épülő hidat, amely évtizedek óta várta, hogy 
egyszer végre elkészüljön.

1948-ban újraindult az építkezés, amelyet Széchy 
Károly és Sávoly Pál irányított. Megváltoztatták az ere-
deti terveket, részletesen elemezték a lehetőségeket.  

A „hídcsatának” nevezett direktíva miatt minél gyor-
sabban át kellett adni a forgalomnak a hidat. Ezért a 
szerkezetnek csak a középső részét építették meg (az 
eredeti tervekkel ellentétben), amely azt jelentette, hogy 
nem 27,6 m, hanem 13 m széles lett a híd. Az acélszerke-
zeti tervezést a MÁVAG végezte; az Óbudai Hajógyár-
nál 45 méteres, a Margitszigetnél 90 méteres vasbeton 
áthidalást alkalmaztak. A pesti oldalon a már koráb-
ban megkezdett munkák során a Hungária körutat is 
meg kellett hosszabbítani a Duna irányába. Budapest új 
hídját végül 1950. november 7-én adták át Sztálin híd 
néven. Az új hídon „átrobogó” villamos az Októberi 
Szocialista Forradalom évfordulójának tiszteletére kap-
ta a 33-as jelzést. A hídon futó villamosvágányt 1955-ig, 
az Újpesti vasúti híd átadásáig tehervonatok is használ-
ták. Az új híd ünnepélyes átadásán természetesen jelen 
volt a párt irányítása Rákosi Mátyás vezetésével. A pesti 
hídfőnél felavatták Medgyessy Ferenc szobrászművész 

Ódonságok városában
Krúdy Gyula írásai Óbudáról

Ódonságok városa, vagy mit várnak az óbudaiak az 
új hídtól? – 2.
(1931. május 24.)
Mindenki másképpen képzeli a mennyországot.
Az óbudaiak 1867 óta azt hiszik, hogy akkor jutnak a 
mennyországba, ha már a maguk hídján mennek át a  
másik világra a Dunán.
Több mint hatvan esztendeje vették a fejükbe, hogy 
csak akkor jut minden óbudai ember a mennyország-
ba, ha a dunai hídon sétálhat oda.
Tudniillik hatvan esztendő előtt, amikor Óbudára 
megint szükség volt, hogy Budapest területe fővárosi 
arányokra növekedjen, valaki, talán Andrássy Gyula  
vagy Tisza Kálmán bolhát eresztett az óbudaiak fülé-
be. „Ha jól viselitek magatokat, megint kaptok hidat 
a Dunára, mint a rómaiak idejében, de még IV. Béla, 
a szerencsétlen magyar király idejében is volt híd 
Óbudán.” Így egyeztek bele, hogy Óbuda egyszerű 
városnegyedként, harmadik munkatársként az úgy-
nevezett fővároshoz csatoltassék, holott az igazi, ősi 
főváros maga Óbuda lett volna. A főváros kellős kö-
zepének a Flórián téren kellett volna lennie, mert már 
így volt több mint ezer esztendő előtt, amikor a római 
konzolok, majd Attila, a hunok királya, de leginkább 

Árpád vezér uralkodott és trónolt székhelyén, Óbu-
dán, s a fent említett úriemberek legalábbis nyomtak 
annyit a latban, mint a pesti polgármesterek.
De mit meg nem tenne az ember egy hídért?
Az óbudaiak beleegyeztek, hogy a magyar főváros 
centruma Pesten legyen, a pesti városházáról igaz-
gassák ezentúl Óbudát is, a plébánia templom tor-
nya pedig legfeljebb arra szolgáljon, hogy időjárási 
mutatója legyen a fővárosi népnek: ha felhőfátyolba 
burkolózott, akkor bizonyosan megjött az esős idő az 
északnyugati hegyvidék felől.
Majd megváltozik minden, ha egyszer hídunk lesz, 
amely éppen a plébániatorony árnyékánál kezdődik 
a Dunán: mégpedig azon a helyen, ahová déli tizen-
két órakor a torony keresztjének árnyéka esik – vi-
gasztalgatták magukat az óbudaiak, amikor mind 
kevesebbet kérdezték meg véleményüket a fejlődő, 
növekvő, virágzó Pesten.
Sőt, apránként olyanforma lett a meggazdagodott 
Pest a mind elmaradottabb Óbuda mellett, mintha 
csak kegyelemből tartaná a szegény rokont.
És az óbudai szegény rokonok is érezni kezdték hely-
zetük változását. Mint kevesebbet jártak át Pestre: 
volt olyan makacs óbudai is, aki felfogadta magában, 
hogy addig nem megy a fővárosba, amíg a megígért 
hidat fel nem építik, és fogadalmát hatvan esztendeig 
megtartotta.
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a Hídavatók című alkotását. Az élesszemű pestiek – nem 
kis gúnnyal – a dombormű egyik jellegzetes bajuszt viselő 
alakjában magát Sztálin elvtársat vélték felfedezni, ahogy 
kisgatyában emeli a köveket. A híd megépítésével megol-
dódott a sok évszázados probléma, összeköttetés született 
a két part, városrész között. Az Árpád híd természetesen 
nemcsak a III. kerületben élők életét tette könnyebbé, ha-
nem a pilisi és a szentendrei kistérségből érkező, átutazó 
emberekét is. 1958-tól az „eredeti” nevén, Árpád hídnak 
hívják, 1969-ben kisebb felújítást végeztek rajta.

A növekvő városi forgalom megkövetelte a híd át-
alakítását, kibővítését. 1964 és 1980 között a budapesti 
személygépkocsik száma a nyolcszorosára nőtt, egyre 
többen éltek az Árpád híd két oldalán felépült lakótele-
peken. A híd lényegében kinőtte magát, ezért 1980–1984 
között a szerkezetét 2x3 sávosra bővítették, illetve a vil-
lamospálya is kétvágányú lett. Magyarországon először 
az Árpád híd átépítésekor alkalmaztak konzolos szabad-
szerelést. Szintén újdonságnak számított, hogy az előre 
elkészített hídelemeket a kimondottan erre a feladatra 
épített úszódaru (a „Clark Ádám”, amely a mai napig szol-

gálatban van) emelte a helyére. 1984-től már nem a 33-as, 
hanem az 1-es villamos közlekedik a hídon. A régi hídhoz 
két új, acélszerkezetű elemet építettek, így a szerkezet lé-
nyegében nem egy, hanem három híd egybeépítve. Több 
fázisban folyt az építkezés, ugyanis a két oldalt nem egy-
szerre bővítették, így részben lehetett közlekedni a hídon. 
A pesti oldalon a 3-as metróvonal meghosszabbítása to-
vább könnyítette a lakosság közlekedését. Az óbudai ol-
dalon 2x2 sávos felüljáró épült, alatta a római kori katonai 
fürdőmúzeum és egy többfunkciós aluljáró. A frissen elő-
került római kori romok területén már korábban is folytak 
ásatások, a fürdő több részlete ismert volt, most azonban 
lehetőség nyílt az egész komplexum feltárására (1778-ban 
fedezték fel a fürdő romjait, később, 1961–62-ben végeztek 
tudományos feltárást). A régészeti munkákat az Aquin-
cumi Múzeum munkatársai végezték Kaba Melinda ve-
zetésével. 1985-ben megnyitotta kapuit a Fürdőmúzeum, 
amelynek hazai és külföldi látogatók is a csodájára járnak. 
A II. században épült „Thermae Maiores – Legionis II. adi-
utricus”, azaz a II. kisegítő légió Nagy Fürdőjének impo-
záns mérete (120x140 m) is jelzi a terület ókori fontosságát.

 1984. április 4-én adták át a forgalomnak az átépí-
tett hidat a párt akkori vezetőinek jelenlétében. Az „új” 
híd 981 m hosszú és 35,3 m széles, 2003-ban északi ol-
dalán egy kerékpársávot is kialakítottak. Bár a Megye-
ri híd átadásával (2008) elvesztette a leghosszabb és a 
legészakibb fővárosi híd címét, az Árpád híd az ország 
legforgalmasabb hídja, naponta több mint 150 000 jármű 
közlekedik rajta.

Az Árpád híd hosszúra nyúlt születéstörténete jelké-
pezhetné a XX. század első felének viharos éveit. Mondani 
szokás a híddal kapcsolatban, hogy tervezését az I., meg-
építését a II. világháború akadályozta. Ez is jelzi, hogy egy 
híd története korszakokon, rendszereken átível, szerves 
része az emberek életének. Ugyan a környezet folyton vál-
tozik, a híd szerepe állandó marad. Óbuda régi, ódon vilá-
ga eltűnt, ami részben az új híd megépítésének is köszön-
hető volt, de a rombolás mindig magában hordozza az újat 
is, amely a jövőt szolgálja. Csak Krúdy kesereg: „Mit csinál 
Straub, a csónakkészítő, ha egyszer felépítik a hidat?”

(a szerző az Óbudai Múzeum történésze)
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Életmódtörténet – Anyagi kultúra 1500-tól napjainkig

– Az első kötet Az őskor-ókor 1997-ben, a második, A kö-
zépkor 1999-ben jelent meg, írni pedig még korábban kezd-
tem őket. A 1990-es évek óta tanítok az AKG-ban. Amikor 
ide jöttem, akkor az volt a dolgunk, hogy felépítsük az itte-
ni tankönyveket. Egy kedves kolléganőm, aki sajnos már 
nem él, Bujdosó Emma azt mondta, hogy ha ennyi jó anya-
got hozok az életmódtörténelemről, és ennyire fontosnak 
tartom tanítani, akkor csináljunk ehhez egy külön köny-
vet. Azonnal igent mondtam. 1990–91 körül lehetett, végül 
1997–99-re el is készült. Ezeket a könyveket a munkám 
melletti maradék időben írom. Van színjátszó csoportom, 
tanítom a történelmet, így amikor marad egy kis idő, akkor 
jut erre is – meséli Lőrinc László.

Hiányérzet

– Van bennem egyfajta hiányérzet, ami a gimnáziumból, 
az egyetemi időkből ered. Megtanultunk konkrét dolgo-
kat, de nem tudtam elképzelni, hogy akikről beszélünk, 
azok például hol laktak. Ha az ókori Egyiptomról volt szó 
(még nem voltak a gyerekeknek ezek a fantasztikus, szép 
könyvek), a tananyaghoz volt kb. három kép, Tutanhamon, 
Nofretiti meg egy piramis, és ezzel kész. Ebből viszont nem 
tudja meg az ember, hogy ott laktak-e benn a piramisban, 
vagy egyáltalán hogyan mentek be. Hol laktak a görögök? 
Biztos nem mind az Akropoliszon, az Akropolisz romjain, 
mert hogy ez az, amit mi láthattunk. Úgyhogy elkezdtem 
keresgélni. Ért egy kis impulzus az egyetemen is, de fur-
csa módon nem a bölcsészkaron, hanem a közgázon, egy 
gazdaságtörténet órán, amit Rév István tartott. Antropoló-
giai szemléletű gazdaságtörténet volt. És bár megjelent az 
úgynevezett tíz kötetes Magyarország története – még az 
„anti” világban –, amiben irgalmatlan mennyiségű szöveg 
van, az akkori tudományosság felsőfoka, de arról gyakorla-
tilag egy betű sincs, hogy azok, akikről a könyvekben szó 
van, hogyan éltek – folytatja.

Élet

– Az 1848-as szabadságharc kapcsán azt vizsgálják, hogy 
mit csinált Görgey és mit csinált Kossuth, nem azt, hogy 

az adott mindennapokhoz hogyan viszonyultak az embe-
rek, hogy viszonyultak az otthon lévőkhöz a táborban élő 
katonák. Milyen hatással volt 1848-ban a kolerajárvány, 
amiben Petőfi édesanyja is meghalt? Ezzel nemigen fog-
lalkoztunk, hanem csak azzal, hogy Perczel hadosztálya 
mit csinált, és hogyan nyomult előre pl. Klapka terveihez 
képest rosszul Pöltenberg Ernő. De az, hogy ebben az or-
szágban tombol egy kolerajárvány, ami egyébiránt a hadi 
eseményekre is kihat, azzal nem. Vagy például Görgey 
mennyire felelős azért, hogy az aradi vértanúkat kivégez-
ték? Az, hogy mennyire felelős ezért, az függ attól, hogy 
hogyan, mennyi idő alatt jutott fel a hír Temesvárról, illet-
ve Aradról Bécsbe. Ez az információ terjedésének kérdése, 
ami tipikusan egy olyan terület, amivel a hagyományos 
politikatörténet kevésbé foglalkozik – emez meg igen. 
Mert ha akkor döntöttek az amnesztia eltörlése mellett, 
amikor még csak a temesvári csata hírét tudták, akkor 
Görgey nem felelős, de ha Világos után, akkor igen.

Lánchíd

– Itt van a Lánchíd története, erről is szót ejtek a könyvem-
ben – tudjuk meg Lászlótól. – Hol lehet a híres alapkő? 
Van egy híres Barabás festmény, a Lánchíd alapkőletétele. 
Vajon hol játszódik ez a jelenet, amit Barabás ilyen nagy 
műgonddal megfestett? Egy kollégámat, Foki Tamást, aki 
a Fazekasban tanít, elkezdte foglalkoztatni, és arra jutott, 
hogy a Pesthez közelebb eső pillér alatt van. Azonban el-
nézve a képet, ezt kizártnak véltem. Ott, azon a helyszí-
nen legalább száz ember volt, a nők azzal az irgalmatlan 
nagy szoknyával nem fértek volna el. Ráadásul az ember, 
ha lenéz a Lánchídra, milyen sodra van a Dunának? Oda 
kivinni ezeket az embereket, a csónakról átrakni a gátra, 
a gátról pedig leengedni a lépcsőn, oda ahova az alapkő 
kerül, lehetetlen. Arról most nem is beszélve, hogy főher-
cegek voltak jelen a kapcsolt részeikkel, Cresscence volt ott 
Széchenyivel és még rengetegen mások, úgyhogy ez nem 
stimmel. Ezért elkezdtem foglalkozni a Lánchíddal, és bor-
zasztó érdekes, ahogy össze lehetett szedni innen-onnan az 
információkat. Többek között a korabeli újságtudósítások 
leírták, hogy hogyan gyülekezett a nép az alapkőletételre 
mint társasági eseményre, és sehol egy árva szó nem volt 
csónakokról. Nem állt még a műszaki híd sem. Az akkori 
szóhasználat szerint a parti pillér és a mederpillér két külön 

Kivilágosodott éjszakák

Beszélgetés Lőrinc László történelemtanár-íróval

Hogyan változott a tisztaságról alkotott fogalmunk? Milyen szerepe volt a járványoknak a háborúban? Hol van 
a Lánchíd alapköve? Hogyan világosodtak ki az esték? Ez csak néhány kérdés azok közül, amelyek nyomába ered 
Lőrinc László, az AKG történelemtanára most megjelent Életmódtörténet sorozatának legújabb könyvében.

olvass!
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mozog kultúránként és történelmileg egyaránt. Igazá-
ból az az érdekes, hogy miért változik meg. Mi az, hogy 
közel menni valakihez? Nekünk furcsa például az arab 
kultúrában, mondjuk Észak-Afrikában, hogy folyton 
megfogják egymást az emberek, és közel mennek egy-
máshoz. Úgy véljük, hogy ez fura, miközben éppenség-
gel mi vagyunk a furák, és persze ennek is megvan a tör-
ténete, hogy hogyan távolodtunk el ennyire egymástól. 
Erről majd a következő kötetben lesz szó, ez a mentalitás-
történethez tartozik. Hogy válik gusztustalanná a kézzel 
evés vagy a földre köpés, hogy válik tolakodóvá egymás 
beszéd közbeni megérintése, ami alapvetően természe-
tes kellene, hogy legyen. Erről is szól az életmódtörténet 
– avat be terveibe a történelemtanár.

Népességnövekedés

– A könyv kiindulópontja a népességnövekedés. Az 
újkori változásnak, amely 1500-tól máig tart, a leg-

pregnánsabb, leglátványosabb jelensége, hogy hirtelen 
elkezd a népességszám növekedni Európában, illetve 
Európán kívül is. A kettő összefügg, hiszen Európa 
Európán kívülre exportálja ezt a népességnövekedést, 
ami addig hullámzott évezredeken keresztül: vala-
mennyit növekedett a neolitikum korában, aztán hir-
telen megugrott. Ennek a jelenségnek a hátteréről is 
szól ez a könyv – magyarázza Lőrinc László. – Tárgya 
az élelmezés, a higiénia, a betegség és orvoslás viszo-
nyai, járványok, járványok visszaszorítása, a technoló-
gia, az ökológia. A rendkívüli népességnövekedésnek 
az ökológia szempontjából van hátulütője. A könyv-
ben többek között azt vizsgálom, hogy milyen tájgaz-
dálkodási vagy ökológiai problémákat hoz magával a 
népességnövekedés. A technikáról szóló fejezetet két 
részre bontottuk. Az egyik az Erő – fény – távolság, 
a távolságok leküzdése és a fény elterjedése, a másik 
pedig az információról szóló nagy fejezet, amely az 
információáramlással foglalkozik és azzal, hogyan ha-
tott ez vissza a demográfiára.

fogalom volt. A mederpillér az a két pillér, ami a meder-
ben áll, a parti pillér pedig a parton van. A parti pillérhez 
sokkal nagyobb gátat csináltak, így oda nem volt (annyira) 
veszélyes a partról lemenni. Nyilván az se volt könnyű, hi-
szen ott is lépcsőznie kellett a hölgyeknek, de nem kellett 
abban az irgalmatlan sodrásban evickélni. A könyvben ar-
ról hosszabban olvashatnak, hogyan épült maga a Lánchíd, 
a gyakorlatban mit jelentett az építkezés. Ki finanszírozta? 
Ez is egy olyan kérdés, amit általában finoman megkerül 
mindenki. A köztudat szerint Széchenyi, pedig erről szó 
sincs. Egy magánbankár finanszírozta, nem az állam és 
nem is a nemzet kebele. Egy magánbankár. Ez egy vállal-
kozás volt, és az, hogy a reformkorban egy ilyen irgalmat-
lan nagy, ma úgy mondanánk, PPP konstrukcióban egy 
magánberuházás hogyan működött, az rendkívül érdekes. 
Hogy működött műszakilag, technikailag, gazdaság-tech-
nikailag, pénzügy-technikailag, hogyan lehetett egy ilyen 
irgalmatlan gigaberuházást megcsinálni? A konkrétumok 
nem azok, hogy 1839-ben Széchenyi elhatározta, majd meg-
építette Lánchidat az ellendrukkerek dacára.

Ez is történelem

– Láttam egy nyilvános próbát az Örkény Színházban. 
Azt a részt próbálták a Három nővérből, amikor meg-
érkezik Versinyin, és felidézik a régi emlékeiket. Bemu-
tatkozik, és az eredeti Csehov-darab szerint 45 éves. Azt 
kérte a rendező, hogy 55 évest mondjon. Hogy miért lett 
10 évvel öregebb a mostani előadásban, megmagyaráz-
ta a rendező, Bagossy László. Abban az időben, amikor 
Csehov a darabot írta, akkor kb. 45 éves volt egy olyan 
férfi, aki már nem fiatal, de azért még nem nevetségesen 
öreg, azaz még partiképes, még bele lehet szeretni akár 
egy fiatalabb nőnek is. Ez ma szerinte kitolódott 55 éves 
korra. Függetlenül attól, hogy ez így van, vagy nem, azt 
mutatja, hogy nagyon jó rendező Bagossy, mert ő a tör-
ténelemben gondolkozik. Mert mi az a történelemben, 
hogy gyerekkor? Mi az öregkor? Változik. Az is pont így 
változik, és az is nagyon érdekes, hogy mi az, hogy gusz-
tustalan. Versailles-ban például nem mosakodtak. Nem 
mosakodtak, mert nem volt gusztustalan. Ez a szint is 

A lánchíd alapkőletétele, barabás miklós festménye, forrás: BTM

Teherhajó kikötő, vámhivatali épülete a Lánchíd pesti hídfője mellett. A felvétel 1873 körül készült. forrás: fortepan
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Tulajdonképpen ez egy kézikönyv

– Ez igazából egy kézikönyv, nem alapkutatás. Renge-
teg szakirodalmat kellett elolvasnom, összenéznem, azt 
kellett értelmeznem. Erre az egyik legjobb példa a már 
említett Lánchíd-történet. A technikai fejezetben olvas-
tam szakirodalmat, és nem haladtam túl gyorsan, mert 
az egyikben, az angoloknál például a kilincset John 
Wycliffe találta fel 1712-ben, a másikban, mondjuk egy 
cseh könyvben egy Václav Paulik nevű cseh 1220-ban, 
majd a magyarban természetesen Jedlik Ányos. Hogy 
van ez? Mi konkrét emberekhez kötjük a találmányokat, 
pedig az valójában egy sorozat része. Valakinek van egy 
ötlete, majd az elhal, ugyanez az ötlet felmerül másban 
is, ezt az ötletet átviszik egy másik területre, ott is alkal-
mazza valaki, abból az alkalmazott ötletből lesz esetleg 
valami, ami már működik. Abból a működő dologból 
valaki csinál egy jobban működőt, abból a jobban mű-
ködőből valaki csinál valami olyat, ami eladható, de be-
csődöl, akkor jön egy menedzser. Kicsit még mindegyik 
hozzátesz, és ezekkel kiegészülve hirtelen berobban a 
piacra. Ki a föltaláló? Ez sokszor nagyon igazságtalan. A 
telefon esete például szintén nagyon szórakoztató. Ki ta-
lálta fel a telefont? Amerikában törvényt hoztak, amikor 

még Giuliani volt New York polgármestere, hogy a tele-
fon feltalálója egy Meucci nevű olasz volt (csak ellopta 
Belltől) – ami valószínűleg így is volt. A kanadaiak azon-
ban megharagudtak erre, mert Bell nyugdíjas éveiben 
Kanadában lakott (ott is van eltemetve), és presztízskér-
déssé vált, hogy a telefon feltalálója Bell. Így aztán ők is 
hoztak erre törvényt, hogy a telefon feltalálója Bell.

Szikvíz és Jedlik

– Mi, magyarok például abban hiszünk, hogy Jedlik 
Ányos találta fel a szódavizet, az elektromotort vagy a 
dinamót, de ezt egyik külföldi könyvben sem látjuk Jed-
likhez kapcsolni – tudjuk meg a szerzőtől. – Lehet, hogy 
Jedlik valóban kitalálta, majd berakta az íróasztalba, és 
nem szabadalmaztatta vagy újra kitalálta. A szódavíznél 
például az történt, hogy ő hallott a szódavízről, azt azon-
ban nem tudta, hogy hogyan csinálták. Ezért ő tulajdon-
képpen újra kitalálta. Az ilyen történetek köré fantasz-
tikus legendák épültek. Az én feladatom többek között 
az is, hogy megpróbáljam értelmezni: az emberek miért 
találnak fel dolgokat, vajon a szükséglet teremti a talál-
mányt, vagy a találmány teremti a szükségletet? Hogy 
lehet, hogy egyszerre annyian foglalkoznak például a 
motoros fésű feltalálásával? Hogy épülnek egymásra? 
Mert érdekes módon ezek az emberek néha ismerik egy-
mást, néha lopnak, néha jóhiszeműek. A XIX. században 
presztízs volt feltalálni dolgokat, és e között az irgalmat-
lan mennyiségű találmány között volt valamennyi, ami 
aztán tényleg berobbant.

A legizgalmasabb téma

– Mindig az izgat a legjobban, amiben éppen benne va-
gyok. Nagyon szerettem a fény történetét. Itt is megfi-
gyelhető a szükséglet kontra technika. Szükség volt-e 
éjszaka világításra, vagy amikor már tudtak kéngyertyát 
készíteni, az megteremtette az igényt az éjszakázásra? 
Bizonyos világítási eszközöket angol gyárakban vezet-
tek be elsőként, a több műszak kedvéért, hogy többet le-
hessen dolgozni, dolgoztatni. Majd szép sorban tovább 
terjedt a ház világítása, később beindult a városok éj-
szakai élete: színházak, kocsmák, programok. Mielőtt a 

fény eluralkodott az estéken, kettőt aludtak az emberek. 
Először lefeküdtek korán, és fölébredtek az éjszaka köze-
pén, akkor volt a szex, meg egy kis mozgás, utána vissza-
aludtak. Ez például azért is fontos, mert sokan laktak egy 
fedél alatt, így az intimitás is jobban működött.

Gyerekek

– Érdekes, hogy az első alvásnak van forrása, a máso-
diknak pedig tulajdonképp nincs adminisztrációja, csak 
elbeszélő forrásban van valamennyi, és ezeket kellett 
összeszedni. Ariés-nek, aki egy nagyon vitatott könyvet 
írt a középkori gyermekkorról, a forrásai a családi leve-
lek és a festmények voltak. A festményekről jutott arra, 
hogy mivel a gyerekeket aránytalanul festik, nem figyel-
tek oda rájuk – ami egy nagyon merész következtetés. 
A családi levelekben a gyerekeket magázza a szülő, és 
hét éves korban kiadták őket inasnak. Nagyon gyako-
ri volt a középkorban, hogy egymásnak kölcsönadták 
a gyerekeket. Micsoda családi intimitás van ott, ahol 

ennyire lazán megválnak a gyerekektől? Aztán Le Roy 
Laduriea Montaillou könyvet írt szintén a középkorról. 
Egy kis pireneusi falunak az életét vizsgálja, annak sa-
játos forrásanyagára építve. Nevezetesen ők katarok 
voltak, kiszállt az inkvizíció, és mindenkit kihallgattak, 
majd leírták, amit az írástudatlan parasztok elmondtak. 
A kérdésekre válaszoltak, és mellékesen mindenféle 
másról is szó esett, például a vallásról. Montaillou arra 
következtet, hogy nagyon erős volt az anya-gyerek kap-
csolat ebben az időszakban is, lényegében annyira, mint 
ma. Ebből is látszik, hogy a történelemnek ezen területét 
bizonyos szempontból nehezebb kutatni, de izgalma-
sabb is, nagyon nagy kreativitást igényel. Hogy a szép-
irodalmi műből, a festményből vagy a levelekből milyen 
következtetéseket von le a történész, az rajta múlik. Ez 
pedig még csak az anyagi kultúra. A mentalitástörténet, 
az emberi élet fordulói, a születés, a gyerekkor, a szere-
lem, házasság, az öregség, betegség, halál a következő 
kötetben kap majd helyet.

SIMONFALVI ANITA

Bodrog folyó, fürdőzők, 1922. forrás: fortepan

életkép, 1902. forrás: fortepan
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pustervekben javasolt életteret, például nem egy helyütt 
az étkezőből lett a gyerekszoba –, a külsőbb területeken 
még álltak a viskók és a kis házak. Ezek fokozatosan tűn-
tek el az évek alatt: a Hévízi úti és a kísérleti lakótelep 
után a hatvanas évek közepén épültek az Árpád fejede-
lem úti házak, a hetvenes évek első felében pedig a köz-
ponti terület paneljei és Békásmegyer. 

A Berend utca egyik lakója, aki azt kérte, ne szerepel-
jen a neve ebben a cikkben, ötven éve él Óbudán, Tokajból 
került ide 1963-ban. A rokonai éltek Kaszásdűlőn, amely a 
hatvanas években földszintes kis házakkal volt tele. 

– Mi Kaszásdűlő legvégén laktunk, a másik oldalon 
már a kukoricaföldek kezdődtek. A vécé kint volt, az asz-
szonyok a kerti csapról hordták a vizet a mosáshoz. De a 
kaszási házak még mindig jobb állapotban voltak, mint 
a belsőbb területek épületei. A férjem nagyapja például 
a Szőlőkert utcában lakott egy besüppedt fedelű vizes, 
dohos házban, amely annyira lesüllyedt, hogy az utcáról 
lépcsőn kellett lemenni a ház udvarára. A körülmények 

olyan iszonyatosak voltak, hogy egy idő után új lakást 
utalt ki neki a tanács a Lajos utcában, igaz, mai szemmel 
nézve a Lajos utcai hosszú ház sem volt egy csúcs. Az a 
házsor egy, a Lajos utca és a Duna között elterülő telek-
re épült; az elnyúló udvart két oldalról határolta a két, 
egyszintes házsor, amelyben mindét oldalon húsz-húsz 
lakás sorakozott. Nem volt bennük se vécé, se fürdőszo-
ba, a lakók egy közös illemhelyet használhattak, amely a 
házak végében volt, és mindenkinek volt hozzá kulcsa. 
Ezt a lakást aztán mi örököltük meg – derékig vizes volt 
a fal itt is, és amikor sikerült átköltözni a panelbe, hóna-
pokig szellőztettem a ruháinkat – meséli. 

Ahogy azt a gyerekkora óta óbudai, nyolcéves koráig 
a Krúdy-ház szomszédságában élő Heidum Tünde me-
séli, hasonló állapotok uralkodtak az ő környékükön is.

– 1973-ban költöztünk el. Akkor nyolcéves voltam, 
de arra emlékszem, hogy mindenki örül annak, hogy 
panelba kerülünk, azok a házak ugyanis, amelyekben 
éltünk, nagyon rossz állapotban voltak. Ha valaki nem 

Az előző részben ott hagytuk el Óbudát, amikor 1944. 
december 28-án megjelentek az első szovjet katonák a 
Kórház utcában. A felszabadulás időszaka, majd az új 
diktatúra kezdete nemcsak Magyarország, de Óbuda éle-
tében is gyökeres változásokat hozott. Gyakorlatilag el-
tűnt a városrész zsidó lakossága, míg az ötvenes években 
az óbudai németeket, az úgynevezett braunhaxlereket 
telepítették ki Békásmegyerről. Egy 1945-ös adat szerint 
a háború végére ötvenezer főre csökkent a kerület lakos-
sága, innentől azonban lassan újra emelkedni kezdett, 
hogy tíz év múlva elérje a hatvanezres lélekszámot.

A városvezetés igyekezett a kerületet jobban bekap-
csolni a főváros életébe: a háború lezárása után három 
évvel megindult a hatos buszjárat, amely a Flórián teret 
kötötte össze a Nyugati pályaudvarral. 1950. november 
7-én átadták az Árpád-hidat (Sztálin-hidat), amelyen 
nemsokára megindult az 55-ös buszjárat a pesti oldalra, 
s ugyanebben az évben Óbudához csatolták az addig ön-
álló Békásmegyert is. Arra azonban, hogy meginduljon 
a lakótelep-építés ezen az akkor még kieső területen is, 
további húsz évet kellett várni, csak ekkor kezdték feltöl-
teni az Ófalu és a Duna közti árterületet. 

Ugyanakkor az 1952-es államosítás ellehetetlenítette 
a vendéglátóhelyeket, és megteremtette az uniformizált, 
szocialista vendéglátóipart: ezek a negyvenes évektől az 
ötvenes évek elejéig lezajló változások teljesen átformál-
ták a városrész arculatát, amelynek az új vezetés teljesen 
új szerepet szánt. Ezt részben a kényszer eredményezte. 
Mint arról a korábbi részekben már szó esett, az emlékek-

ben romantikus Óbuda kisházai közül nem egy inkább 
nyomortanya jellegű volt. Így állt elő az a helyzet, hogy 
amikor központi utasításra 1957–61 között megindult a 
panelépítés első hulláma, a lakók közül azok, akik em-
bertelen körülmények közt éltek, örültek az új házaknak 
– feltéve, ha azokban lakást kaptak –, mások, a takaros 
házak tulajdonosai, a módosabb őslakók nem annyira.

Építeni azonban kellett: ahogy Branczik Márta és 
Keller Márkus az óbudai kísérleti lakótelepről szóló 
könyvükben arra felhívják a figyelmet, 1958-ban 310–470 
ezer lakás hiányzott Magyarországon. A lakásterve-
zés-tipizálási programot már 1954-ben meghirdették, 
hamarosan pedig pénz is szabadult fel az építésre, ami-
kor az ötvenes évek elejének iparfejlesztési lendületét – 
„a vas és acél országa leszünk” – felváltotta a forradalom 
utáni konszolidáció, s az ötvenes évek végén beindult a 
szocialista lakótelepek építése. 

Az első óbudai telep, a kísérleti lakótelep szerződé-
sét 1958-ban írták alá, s 1960-ra el is készült az épületek 
nagy része, majd a közelben megkezdődött a Zápor utcai 
pontházak – kis alapterületű magasházak – és az úgy-
nevezett csontházak kivitelezése is. (Utóbbiak hosszan 
elnyúló, a két végükön kiszélesedő épületek.) 

Az első építkezések nyomán alaposan összekevere-
dett az akkori legmodernebb Budapest és a legrégibb 
Óbuda. Míg az új, átlagosan 43 négyzetméteres lakások-
ban modern konyha, zuhanyozó, új bútorok között élt az 
amúgy nagyon vegyes lakosság, nem egyszer többgene-
rációs családokban – ily módon alaposan átszabva a tí-

város

péntek orsolya: Évszázadok hegy és folyó között

8. rész: A panelek kora

Kiskorona (Fényes Adolf) utca. Szemben a Korona (Dugovics Titusz) tér 1., Krúdy-ház, ma a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum épülete. 

Háttérben a Szent Péter és Pál-templom. Forrás: fortepan
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vári út között, majd a Vörösvári úti cikkcakk-ház, a Fa-
luház, a Matróz utcai blokkok, aztán a Kerék utca és a 
Szentendrei úti tizenöt emeletesek. 

– Amikor ezek épültek, már a Kerék utcai lakásban 
laktunk. Anyám, ahogy megszületett a testvérem, beült 
a tanácsba, és kiülte a lakáscserét, amit úgy lehetett meg-
oldani, hogy egy idős néni, akinek lerombolták a házát, 
megkapta a miénket, mi pedig a Kerék utcai panellakást. 
Akkoriban kétféle lakáshoz lehetett hozzájutni, szövet-
kezeti és tanácsi lakáshoz. Az elsőnél a vásárló vállalta, 
hogy nagyobb összeget fizet be, cserébe saját lakáshoz 
jut a lakásszövetkezet tagjaként, míg a tanácsi lakások 
bérlakások voltak. A környéken mindenki tudta, hogy 
melyik a szövetkezeti és melyik a tanácsi ház. A szövet-
kezetiek rendben voltak, a lakók elvégezték a szükséges 
javításokat, míg a tanácsi házak nem egyszer voltak sze-
metesek, elhanyagoltak – meséli a szemtanú. 

A szövetkezeti és a tanácsi panelek közti különb-
ség egyben a korabeli, szocialista társadalom meg-
osztottságát is kirajzolja. Ahogy a panelprogramnak 
köszönhetően a Lajos utcából a Berend utcába kerülő 
idős hölgy mondja, míg a tízemeletesekben általában 
az egyszerűbb emberek, gyári munkások kaptak ta-
nácsi lakást, a négyemeletes panelekbe a középréteg 
költözött, amely ki tudta termelni a szövetkezeti lakás 
beugró részletét. Itt is megfigyelhető volt a gyárak sze-
rinti elosztás, a Berend utca 9.-ben például hajógyári 
mérnökök kaptak lakást. 

Azt, hogy az elvett házaikért cserébe pénzt kérnek 
vagy cserelakást, a lakók dönthették el. Vagy megkap-
ták a pénzt, vagy befizették azt egy alapba, és kaptak 
egy panellakást az új házakban – sokan egyébként el-
költöztek, majd később visszajöttek. – Nekünk szeren-
csénk volt, mert a Berend utcában ajánlottak fel csere-
lakást, a négyemeletesekben, ahol nagyon jó társaság 
jött össze. Mindannyian harminc év körüliek voltunk, 
és általában kisgyerekesek – és akkoriban még velünk 
laktak a szüleink is, így egy-egy panellakásba általában 
egy háromgenerációs család költözött be – mondja az 
idős hölgy, aki azóta is a hetvenes években kapott la-
kásában él, és szintén fontosnak tartja kiemelni, hogy 
az egyik legnagyobb élményük az volt, hogy a csapból 
meleg víz folyt. 

– A Berend utca, ahová mi költöztünk, korábban csa-
ládi házas övezet volt, az utca elején lévő házak pedig 

akkor épültek, amikor a kísérleti lakótelep. Ezek mellé 
a téglaépületek mellé húzták be az utca két oldalára a 
négyemeletes panelsort 1970 és 1980 között, a beköltöző 
lakók közt pedig hamar elindult a barátkozás. A Berend 
utcába amúgy is inkább a középosztály költözött be, itt 
lakott Kéhli doktor úr is, a Krúdy-féle Kéhli vendéglős 
családból. Azok között, akik itt laktak, szoros kapcsolat 
alakult ki: vigyáztak egymás gyerekeire, együtt jártak 
kirándulni, egyesek a mai napig tartják a kapcsolatot – 
mondja. Az ő gyerekeik közül azonban sokan elhagyták 
Óbudát – érdekes jelenség viszont, hogy java részük nem 
a Belvárosba vagy Budára, hanem az Óbuda környéki 
falvakba, főleg a Pilisbe költözött. 

– A tizenöt emeletesek épülését mindenesetre már 
az ablakból néztük – akkor még nem sejtettem, hogy ké-
sőbb az egyikben fogok lakni. Míg a Szentendrei út 34.-et 
időre, gyorsan felépítették, a 36.-nál hiába verték le újból 
és újból az alapot, minden reggelre elöntötte a gödröt a 
víz. Az a ház a mai napig süllyed – később ott laktam, és 
ha esett az eső, nem lehetett bezárni az ajtókat. A tizenöt 
emeletesekbe egyébként akkoriban, amikor elkészültek, 
a téglagyáriakat költöztették be – meséli Heidum Tünde, 
aki azóta a harmadik óbudai lakásban él. 

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulója már egy telje-
sen más Óbudára köszöntött rá. Addigra állt a békásme-
gyeri lakótelep, megvolt a HÉV-végállomás, s 1978-ban 
megkezdődött a Zaj utcai és a Kaszásdűlői telep építése 
is, amelynek utolsó házait már a rendszerváltás évében 
fejezték be, csakúgy, mint a Bogdáni úti buszvégállomás 
környékének totális átépítését. 

A nyolcvanas évek közepén tömegével költöztek be az 
új telepekre a kisgyerekes családok a város legkülönfélébb 
részeiből, ily módon rendkívül kevert közösségek alakul-
tak ki a százlakásos házakban. Míg 1970-ben nyolcvanez-
ren laktak itt, az 1980-as évekre az állandó lakosok száma 
meghaladta a 122 ezer főt. 

Noha e sorok szerzője részletes írásos forrást nem 
talált erről a korról, arra emlékszik, hogy 1983-ban a 
kaszásdűlői Darvas József Általános Iskola elsős évfo-
lyamában még 1. L osztályt is indítani kellett, annyi volt 
a gyerek, a nyolcadik évfolyamból viszont alig egy-két 
osztályt tudtak kiállítani. 

A telepek 1980 és 1989 közötti történetének feltárása 
a jövő kutatóira vár, mint ahogy Óbuda rendszerváltás 
utáni történetének feldolgozása is.

is emlékeszik arra, hogy a Krúdy-ház környékén vagy 
a mai Kerék utcában, esetleg a Szentendrei úton milyen 
épületek álltak, az biztosan sokaknak megvan, hogy mi-
lyen rozoga, megsüllyedt tetejű romokat bontottak le a 
Bécsi úti, újlaki részen a kilencvenes évek elején. A szü-
leim akkor költöztek be a Krúdy-ház melletti házba, ami-
kor összeházasodtak. A házban, amelyben kilenc lakást 
alakítottak ki, nem volt se fürdőszoba, se vécé. Egyetlen 
konyhai falikút volt, hideg vízzel, a fürdéshez, a főzés-
hez, a mosogatáshoz melegíteni kellett a vizet. Engem 
egy bádogteknőben fürdettek a szüleim. Olyannyira 
nem volt megszokott, hogy valakinek fürdőszobája van, 
legalábbis Óbudán, hogy amikor látogatóba mentünk a 
nagybátyámhoz, aki a Matróz utcában lakott az egyik 
első panelben, külön program volt, hogy megfürödhet-
tünk a kádjukban.

Nemcsak a víz hiánya okozott azonban gondot a kí-
vülről romantikusnak tűnő házacskákban: általában nem 
volt rendes fűtés sem. Ahogy Heidum Tünde meséli, ők 
egy olajkályhával próbálták kifűteni a lakást, amely egy 
hatalmas konyhából és egy annál kisebb lakószobából, 
valamint egy külön cselédszobából állt. A hatalmas ud-
vart négyzet alakban vette körül a ház – a vécé itt is a hát-
só udvarban volt, és létezett egy külön mosókonyha is. 

A lakók még a hatvanas években termeltek ezt-azt 

a félfalusias külvárosban, Tünde például kakast tartott 
az udvaron, a többi lakó pedig tyúkot, de a Krúdy-ház 
környékén volt olyan is, aki veteményezett. Az óbudai 
lakosok a panelkor előtt nemcsak saját fogyasztásra, de 
piacra is termeltek még, Kaszásdűlőn többen foglalkoz-
tak zöldségtermeléssel.

Óbuda a hatvanas években még egyértelműen mun-
káskerület volt. Ahogy Heidum Tünde emlékszik, nem 
nagyon voltak különbségek. – A legtöbben azok közül, 
akiket ismertem, a Goldberger gyárban dolgoztak, de 
még működött a harisnyagyár vagy a hajógyár is, és az 
ecetgyár, amelynek édeskés szaga betöltötte a levegőt – 
mondja. Kaszásdűlő lakóinak legnagyobb része a Gold-
berger textilgyárban dolgozott, de szintén sokan jártak a 
hajógyárba is, valamint a Selyemkikészítőbe, amelyet az 
óbudaiak csak Sekinek hívtak. 

A munkások gyermekeiről ugyanakkor jól kiépített 
hálózat gondoskodott: a hatvanas-hetvenes években 
minden gyárnak saját óvodája volt – a hajógyáré példá-
ul az akkor még búzával beültetett Hajógyári szigeten. 
Iskolába ugyanakkor messzire kellett járni: a Dugovics 
Titusz térről például a Tímár utcába, át a Pacsirtamező 
utcán, ami egy felnőtt embernek is legalább félórás séta. 

Az új házak első csoportjai közül, mint említettük, 
először a kísérleti lakótelep épült fel a Bécsi és a Vörös-

Tanuló utca, 1972. Forrás: fortepan
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Barkó Gyula 1918. február 27-én született Kispesten, 
majd Pestszentimrén cseperedett. Édesapja szobafestő, 
mázoló volt, édesanyja háztartásbeli. Négyen voltak test-
vérek, a legidősebb István volt, aki apjuk példáját követ-
te, Gusztáv képkeretező lett, Magdolna pedig varrónő. 
Gyuláról viszont már nagyon korán kiderült, hogy kivé-
teles tehetsége van a képzőművészethez. Az elemi, majd 
a polgári iskolákat 1934-ben fejezte be, és egy fennma-
radt ajánlólevél tanúsága szerint már akkor egyértelmű 
volt, hogy az élete összeforrt a művészettel:

„Barkó Gyula […] művészte-
lepünknek a Képzőművészeti 
Főiskolára előkészítő tanfo-
lyamán 1934. IX. 11-től 1937. I. 
18-ig részt vett, s az elért ered-
ményeinél fogva a főiskolai 
felvételi vizsgájára érdemes-
nek találtam […]
Budapesten, 1937. november 27.
Krivátsy-Szűts György
festőművész-tanár, a Városma-
jori Művésztelep festőiskolájá-
nak igazgató-tanára”

Mégsem a főiskolán foly-
tatta tanulmányait: szülei 
megkeresték Vaszary János 
festőművészt, aki megnézte 
Gyula rajzait, és tanítványául 
fogadta. Négy évig tanult, raj-
zolt, festett Vaszary festőisko-
lájában. Valószínűleg ott dőlt 
el, hogy az akvarelltechnika 
áll hozzá a legközelebb. –  Gyerekkorában is készített 
vízfestményeket, ebből három darab szerencsére meg-
maradt – mutatott egy képre a családi gyűjteményből 
Gábor. – Az akvarelltechnika szeretete, amelyet egész 
életében leginkább használt, magyarázható az impresz-
szionistához közeli ábrázolásmódjával – vízfestékkel 
kiválóan lehet rögzíteni a pillanatnyi impressziót még 
a helyszínen. Később textiltervezőként a napi munkája 
is inkább a vízfestékhez, illetve a temperához kötötte.
A II. világháború az ő sorsát is befolyásolta, katona-
ként a Don-kanyarhoz vezényelték. – Sokszor mesélt 

a Don- kanyarban átélt időszakról – emlékezett lá-
nya, Magdolna. –  Ott borzasztó körülmények között 
kellett életben maradniuk, mínusz 40 fokban kellett 
menetelni. A testvére küldött neki egy meleg zok-
nit, ami sajnos annyira szoros volt, hogy elszorítot-
ta a lábát. Menetelés közben hóval dörzsölte a kezét, 
így azzal nem is történt semmi baj. A lábát viszont 
nem tudta felmelegíteni. Amikor már őrjítő fájdal-
mat érzett – a bakancsot természetesen nem vehette 
le –, egy autó sárhányójába kapaszkodva tudta foly-

tatni az utat, de néhány nap 
múlva már az is meghaladta 
az erejét. Végül valahol ösz-
szegyűjtötték a sérülteket, 
őt is megvizsgálták, látták, 
hogy súlyos fagyása van, 
ezért egy autóval Nürnberg-
be vitték.  A kórházba érve 
azonnal amputálták, arra 
ébredt, hogy mindkét láb-
feje hiányzik, csak a sarkai 
maradtak meg.  Ahogy kicsit 
jobban lett, rögtön vásznat 
és festéket kért. Fennmaradt 
egy olyan fotó, amikor ül az 
ágyon, és a főorvos ült mo-
dellt. Aztán hegedűt kért, 
és elkezdett játszani beteg-
társainak. Napsugaras em-
ber volt, mindig vidám. Ha 
belegondolok, hogy milyen 
lehetett 26 évesen elfogadni 
fiatalemberként, hogy cson-
kolták a lábait! Kapott egy 

protézist, ami a térdéig ért. Egy Ilonka nevű ismerő-
söm mesélte, hogy a háború után a Corvinnál talál-
koztak, látta az apukámat mankóval, és utána szólt: 
Gyuszikám, te vagy? Apukám átölelte, azt felelte, 
hogy igen, én vagyok, ha csonkán is, de megjöttem a 
frontról, élek.
A fiatal művész megtanult mankó nélkül, egy bottal 
járni, biciklivel közlekedni. Kerékpárral járta be a 
Kecskemét, Mártély, Zsennye, Csongrád, Hódmezővá-
sárhely körüli tanyákat, amiket megfestett. Ráadásul 
teniszezett, pingpongozott, és mindig jókedvű volt.Fo
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A NAPSUGARAS EMBER

Gyermekei emlékeznek Barkó Gyula festőművészre

Barkó Gyula az egykori PNYV, azaz Pamutnyomóipari Vállalat textiltervezője volt, aki szabadidejében ecsettel 
a kezében örökítette meg a mai lakótelepek helyén kanyargó utcákat, házakat. Lánya, Barkó Magdolna szintén tex-
tiltervezőként dolgozott, fia, Gábor pedig könyvrestaurátor lett. Féltve óvják édesapjuk művészi hagyatékát és emlékét.

képző
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– Míg mi kirándultunk, vagy a faluban sétáltunk, ő el-
indult vázlatokat vagy akvarelleket készíteni – idézte 
fel emlékeit Gábor és Magdolna. – Szokásos felszerelé-
se ilyenkor egy háromlábú összecsukható vadászszék, 
egy rajzmappa és egy bőr oldaltáska volt, amiben a fes-
tékeket, ecseteket és egy üveg vizet vitt magával. Ha 
megtalálta azt a helyet, ahonnan a téma megfelelőnek 
látszott, letelepedett, és munkához látott. Ebben nem 
zavarták a mellette megálló kíváncsiskodók, vagy mint 
például Zsennyén, a Rába partján a szúnyogok töme-
ge sem. Egyszerűen tüzet rakott, és a füsttel elkergette 
őket. – Már a szúnyogokat, nem a kíváncsiskodókat – 
nevetett Magdolna.
Az alkotónapokra és a tanulmányutakra biztosított jó 
minőségű akvarellfesték és a papír tették lehetővé, hogy 
alkotásai ma is egykori szépségükben ragyogjanak. Ezek 
a képek az alkotók saját tulajdonát képezték, csak egy 
megbeszélés erejéig vitték be a textiltervezők műtermé-
be, ahol megnézték és kiértékelték egymás munkáit.

Barkó Gyula a festészet és Óbuda szerelmese volt. Tagja 
volt az 1965-ben alakult Óbudai Képzőművész Klubnak 
is, ahová rendszeresen járt modell után rajzolni. Meg-
van még a meghívója a klub 1969. decemberi Képző- és 
Iparművészeti Kiállításának, amelyet a Frankel Leó 
Művelődési Házban, a mai Óbudai Társaskörben tartot-
tak. Szabadidejében, ha csak tehette, járta a kerületet, és 
szinte minden szegletét megfestette. Amikor elkezdő-
dött a régi házak, utcák bontása, hogy a helyüket elfog-
lalja a panelrengeteg, fényképezőgéppel is igyekezett 
megörökíteni a régi Óbudát.
Sok évi rajztermi munka, majd később rajzteremveze-
tés után a nyugdíjas évek hozták meg számára a sza-
badságot. Minden idejét a festésre fordíthatta, járta az 
ország művésztelepeit. Óbuda átalakulása után felfe-
dezte magának az Alföld tanyavilágát. Legsikeresebb 
kiállítását Kecskeméten rendezték, ahol gyakorlatilag 
minden kiállított képét megvásárolták.  Óbuda és az 
élet szerelmese 1982. augusztus 17-én halt meg. Cso-
dálatos akvarelljeiből szerencsére sokat megőriztek 
gyermekei. 

VIG GYÖRGY

A PANYOVA

Hazatérte után egy ismerőse elvitte őt a Pamutnyomóipa-
ri Vállalathoz, ahol annyira megtetszett neki a rajzterem, 
hogy azt mondta, ott szeretne dolgozni. Föl is vették, tex-
tiltervező lett. Azt is szerette, és magas fokon művelte, 
hiszen az 1958-as brüsszeli világkiállításon aranyérmet 
kapott egyik tervéért.
Miután megnősült, Óbudára költözött, itt született lá-
nya, Magdolna és fia, Gábor a textilgyártól kapott szol-
gálati lakásban, a PNYV közelében, a Fényes Adolf utcá-
ban. Első felesége ápolónő volt.  – Apukámnak kötözte 
a lábát, és szerelem szövődött kettőjük között – mesélte 
Magdolna.  – Aztán megromlott a házasságuk, anyukám 
otthagyta a lakást, és engem is édesapámnál, hogy én, a 
kisleány örömet adjak a tragédia után, no és boldogabb 
életem legyen, minthogy anyukámmal albérletbe költöz-
zek, iskolát váltsak stb.
Második felesége, Gábor édesanyja sokat betegeske-
dett, ezért gyakorlatilag egy keresetből kellett négy em-
bernek megélni. Barkó Gyula volt a családfenntartó, sok 

maszek munkát vállalt, hogy biztosítsa a legszüksége-
sebbeket. Filmnyomó kisiparosoknak készített szitázó 
fóliát, karácsony előtt pedig képeslapokat festett kézzel, 
amit két forintért adtak tovább a viszonteladóknak. Ké-
sőbb nagy segítséget jelentett, hogy festményei is kelen-
dőek lettek.
– Emlékszem, hogy Maglódon egyik képét egy csirké-
ért cserélte el, amiből a mami húslevest főzött – mesélte 
Magdolna. – Különben grízes tészta, krumplis tészta, 
lekváros tészta volt a napi menü. Nagyon szerényen él-
tünk, nehéz világ volt akkoriban.
A Pamutnyomóipari Vállalat rajztermében a munka-
rend némileg eltért az abban az időben szokottól – hét-
főtől péntekig hosszú munkanap volt, viszont pénteken 
alkotónap, a szombat pedig szabad volt. Az alkotóna-
pon az egész műterem kivonult valahova a városba 
vagy a város környékére rajzolni, akvarellezni. Az évi 
szabadságon felül még további két hét tanulmányút is 
járt valahol vidéken, amikor festettek, rajzoltak, népraj-
zi anyagot gyűjtöttek. Egy-két alkalommal a családja is 
elkísérte a művészt.
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Tanya Mártély mellett, akvarell, 42 × 28 cmTornácos ház Parajdon (Erdély), akvarell, 27 × 19 cm
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Sopron – Ikva-patak, akvarell, 27 × 36 cmMargitszigeti fák, akvarell, 25 × 36 cm
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Flórián téri házak, akvarell, 39 × 27 cmÓbuda – Tavasz utca, akvarell,32 × 27 cm
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Körte utca, akvarell, 38 × 27 cmFényes Adolf utca a Dugovics Títusz tér után, akvarell, 35 × 26 cm
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Mókus utca, akvarell, 36 × 27 cmTavasz utca a Szentlélek tér felé, akvarell, 38 × 27 cm
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Zeke Gyula: A falnak beszélek

Hogy mi szép és mi nem, arról ugyan beszélhe-
tünk és vitatkozhatunk, ítéletünket azonban senkin 
sem kérhetjük számon. A gyönyör(ködés) személyes 
ügy, s örülhetünk csupán, ha akad mellettünk valaki, 
akinek ugyanannál a taktusnál, ugyanazon az oldalon, 
avagy ugyanannál a falnál áll el pillanatidőre a lélekze-
te. (Kosztolányi írta így, szándékosan „hibásan” a szót, 
hogy a tüdő és a tudat – vagy mi – egyidejű erőfeszíté-
sére emlékeztessen vele.)  Nos, e fal – pontosabban e kép 
– előtt nekem elállt. Vajon akad-e olvasóm, akinek hason-
lót rándul majd a rekeszizma? Indítékként ugyan nem a 
tiszta szépséget nevezném meg, amely talán nem is léte-
zik magában, csupán kínlódva és ámulva teremtik meg 
az érzékeink. Mert nézzék például a Földet a Holdról, az 
onnan, ahogyan kéken lebeg a fel-felcsillanó feketeség-
ben, nagyon, de nagyon szép, és nézzék viszont ugyan-
ezt a Földet a Földről a mocskaival és a már általunk uralt 
formáival – az már kevésbé mondható szépnek…

Őszi falunk szépségéért legalább nem kell a Holdra 
mennünk, elég néznünk e felvételt, amely egyben azt is 
tanúsítja, hogy nem csupán közös szépség, de minden-
ki által elfogadható igazság sincs a Földön. Van viszont 
kő és vas, fém és repkény, tükör és üveg, fény és árnyék, 
párhuzamok és spaletták, festék és vágy, és épp szabad 
az Á. Nem gondolom, hogy el kéne törni minden graffitis 
kezét, festékeiket sem szeretném a torkukon lenyomva 
megitatni velük, nem kívánok hivatalos és hívatlan őrö-
ket állítani a falak elé, és arról sem álmodozom, hogy 

munkatáborba kéne szállítani, avagy helyben statáriáli-
san felkoncolni az elkövetőket. Kissé még meg is értem 
őket, hiszen olyan világba születtek, amelyben szégyen 
és fogyatékosság csak úgy ismeretlenül, hagyományosan 
élni, és ha már valami kegyetlen okból híres és gazdag 
nem lehet mindenki, hát legalább próbál némi nyomot 
hagyni e csúnyácska Földön. Nyomot, amelyet mások 
is észrevesznek. Önállónak tetsző színeket és formákat, 
mint mind ama híres és pénzes emberek, vagy legalább 
valami arc poeticát. (Bocs!) Ha ormótlan alakjaik és idét-
len jeleik – ama nevezetes tegek, melyek engem a legke-
vésbé sem csábítanak tegeződésre – láttán mégis forog 
a gyomrom, és émelyeg a szemem, úgy kell nekem, mit 
finnyáskodom. Hiszen magabízó ifjúkori terveim nem 
váltak valóra, nem sikerült megakadályoznom, hogy a 
tőkések kizsákmányolják a proletárokat, és azt sem sike-
rült megakadályoznom, hogy végre véget érjen e kizsák-
mányolt proletárok diktatúrája, mert talán nem ez a harc 
lesz a végső, de a globális tőke csinos uralma és a men-
tális proletárdiktatúra Magyarországon is jól összeférni 
látszanak, akármi zajlik is a politikai felszínen.

Amikor e sorokat gépbe vetem, épp megújul a Zichy 
kastély (hisz látják, ott, a HÉV-megállóban állunk) nyu-
galmas épülete. Zöld szerelvényemre várva hosszan 
álldogálok nap mint nap előtte, nézem az új márvány 
lábazatot és a még képtelenül fehér falakat. Tekintve élet-
koromat és az efféle felújítások gyakoriságát, bizonyára 
utoljára látom őket ilyennek. fo
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Azt tűztem ki célul, hogy felkeresem az Óbuda-Bé-
kásmegyer közigazgatási területén megtalálható ösz-
szes falon kívüli, esetleg falra szerelt, kültéri, „útszéli” 
keresztet, feszületet, pléhkrisztust. A Budapest-Óbudai 
Esperes kerület nem pontosan fedi a közigazgatási ha-
tárokat, annál egy kicsit bővebb, ezért a felmértek közül 
négy már a II. kerülethez tartozik.

Ismereteim szerint a keresztek, feszületek, pléh-
krisztusok döntő többsége a keresztény hitélethez kötő-
dik, de azért vannak polgári kezdeményezésre állított 
keresztek is (lásd az Országzászlónál lévő tölgyfa ket-
tős keresztet). 

Amennyiben a kereszten test (corpus – korpusz, cor-
pus christi – Krisztus teste) is található, azt feszületnek 
nevezzük. A feszület csak a keresztény kultúrkörben lé-
tezik. A gótika ábrázolja először a kereszten a megfeszí-
tett Krisztust, ettől kezdve nevezik a korpusszal ellátott 
keresztet feszületnek. Ma is a kereszténység legelterjed-
tebb jelképe.

Útszéli, útmenti keresztnek nevezzük mindazokat a 
szabadtéri kereszteket, amelyek nem az egyház liturgi-
kus cselekményeinek színhelyén (templom, temető, kál-
vária) állnak. Ilyen építményeket nemcsak útszéleken, 
falvak, városok bejáratainál találhatunk, hanem más 
hangsúlyos vagy nevezetes helyeken is. Előfordulnak 
folyók partján, mezők, dűlők kezdetén, falu szélén, bal-
esetek, esetleg katasztrófák helyén.

A pléhkrisztus is egy fajta feszület, ahol a kereszt-
re szerelt test nem térbeli formában megjelenő szobor, 

hanem valamilyen lemezre készített festmény. Elter-
jedésének egyik profán oka az, hogy míg a nemesebb 
anyagból (bronz, öntött vas) készült több kilós korpu-
szokat a fémtolvajok előszeretettel leszerelték, addig a 
könnyű lemezek ellopása nem kecsegtet anyagi sikerrel.  
A pléhkrisztusok és kőkeresztek állítása  tipikusan né-
met, illetve közép-európai katolikus szokás; protestáns 
vidékeken nem találhatunk ilyen emlékeket. A pléh-
krisztusok megjelenése már jellegzetesen XIX–XX. szá-
zadi jelenség.

A kutatómunka elején nagy segítséget jelentett a 
Katolikus Püspöki Kar honlapja, ahol megtaláltam a Bu-
dapest-Óbudai Esperes kerület részletes leírását és mind 
a kilenc plébánia elérhetőségét. Nyolc plébánossal vagy 
több, a témához kapcsolódó helyi információval rendel-
kező munkatárssal sikerült (gyakran többször is) szemé-
lyesen találkozni.

Izgalmasak voltak az interjúk mind az egyházi (plé-
bános, segédlelkész, sekrestyés, nővér), mind a világi 
személyekkel. Mindenki részéről kizárólag jóindulatot, 
segítőkészséget tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy ez 
volt az egyik meghatározó tényezője a sikernek. 

Terepmunka

Hosszú évekig geodétaként, mélyépítő mérnökként 
dolgoztam, így hozzá vagyok szokva a kutyagoláshoz, 
a műszerek cipeléséhez, a tereptárgyak felkereséséhez. 

Zumpf András: Keresztek, feszületek, pléhkrisztusok Óbudán
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Díszesek

Az útszéli vagy mezőre telepített kereszteket anno 
meg kellett védeni a legelésző állatoktól, ezért rendsze-
rint körbekerítették. Később térdeplőt és padot is állítot-
tak az áhítat vagy a pihenés kedvéért. Így váltak egyre 
gazdagabbá, szebbé, díszesebbé.
• Szentendrei úti feszület
• Kurtz feszület (4.)

Névtelenek

Vagyis anonimek, amelyekhez a szájhagyomány nem 
ragasztott semmilyen jelzőt. Nem jegyezték fel, hogy ki 
állíttatta és milyen alkalomból.
• Erdőalja utcai feszület (5.)
• Remetehegy úti feszület

Híresek

Sok műhöz azonban kötődik valamilyen érdekes tör-
ténet, akár az állító nevére, akár az egykori eseményre 
vonatkozóan. Gondolok a Kurtz, a Zsámboki, a Kövi 
Szűz Mária és a Rupp keresztre (feszületre) vagy a Phy-
loxera feszületre. Helyhiánnyal küszködve ezeket most 
nem tudom mind közkinccsé tenni, marad a válogatás.
• Zsámboki kőfeszület (6.)

Kedvenc

Természetesen a cikkíró is szubjektív és egy kicsit 
elfogult. Lehet például kedvence. Az enyém az Arany-
hegyi úton lévő pléhkrisztus. Hogy miért? Majd tizenkét 
évig dolgoztam a Bécsi úton, így Békásmegyerről útköz-
ben ezt a szépséget nap mint nap láttam legalább egyszer 
a buszmegállóban. Sokáig ez volt az egyetlen pléhkrisz-
tus a látókörömben.
• Aranyhegyi úti pléhkrisztus (57. oldal)

Remélem, hogy az olvasók nagyobb része úgy véli, 
érdemes volt kutakodnom Óbuda-Békásmegyer egyes 
kulturális értékei után. Úgy hiszem, sikerült összeállítani 
az eddigi legteljesebb, 35 objektumot tartalmazó kimuta-
tást, dokumentációt a kültéri keresztekről, feszületekről, 
pléhkrisztusokról. Tehát a vállalt missziót reményeim 
szerint többen teljesítettnek értékelik. Bízvást gondolom, 
hogy az óbudai kultúra iránt fogékony, elkötelezett olva-
sók érdeklődését sikerült felkelteni, és ha ezután megáll-
nak egy pillanatra a keresztek előtt, megcsodálják szép-
ségüket, vélhetően sokan gondolják úgy, hogy ezeket a 
kincseket meg kell őriznünk az utókornak!

(a szerző mérnök, fotográfus)

De most egy egész kerületet kellett felderíteni! A munka 
eredményeként viszont eljutottam olyan érdekes helyek-
re is, amelyek eddig nem voltak a látókörömben. Ahogy 
megtaláltam a célpontot, a keresztet, az alábbi műveletek 
vártak rám:
• fotók készítése több nézőpontból, több objektívvel,
• GPS mérés, adatok rögzítése,
• vázlatkészítés, mérések mérővesszővel.

Tehát a lényeg: az összes felkeresett objektum 2/3-a 
(66%) feszület, és csupán ¼-e (26%) a kereszt. Kedvence-
im, a pléhkrisztusok csak 8%-ot képviselnek.

Szubjektív tematika

Bár szeretném, de legnagyobb sajnálatomra, a ki-
advány oldalszámbéli korlátai miatt valamennyi fel-
kutatott és felmért kulturális értéket nem tudom méltó 
módon bemutatni. Marad a szerző szubjektív váloga-
tása. Induljunk el a kicsiktől, hogy végül eljussunk a 
híresekig!

Kicsik

Mi is az, hogy kicsi? Én a körülbelül 1 méteres di-
menziót értem ez alatt. Ebből kettőt is találtam. Az 
egyik egy gyönyörű kovácsoltvas alkotás. Mellesleg 
alig észrevehető a felületes szemlélődés során a sok te-

kergő borostyán miatt. A másik az Országzászló alatt 
lévő, koronára ültetett, tölgyfából készített, egyetlen 
kettős kereszt.
• Szent Donát kápolna kovácsoltvas kereszt (balról az 1.)
• Országzászló

Hatalmasok

Úgy gondolom, hogy a 3 méternél magasabb feszületet 
joggal lehet „nagynak” nevezni. Nos, ezekből több is van, 
de a Mező utcai és a Kecske utcai kiemelkedik ezek közül.
• Mező utcai feszület
• Kecske utcai feszület (2.)

Egyszerűek

Melyek az „egyszerűek”? Az olyan kereszteket so-
rolom ide, amelyek a geometriai elemeken kívül sem-
milyen más „díszt” nem tartalmaznak. Az elkészítés 
során csak ácsolást, esetleg hegesztést alkalmaztak, 
nincsenek éltörések, különleges végkiképzések, felira-
tok. Anyaguk rendszerint fenyő, de a Szalézi kereszt 
például vasúti sínből készült. Ezek tehát egyszerűen 
„csak” keresztek.
• Békásmegyer kálvária kereszt
• Szalézi kereszt (3.)
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BENYÓNÉ DR. Mojzsis Dóra: kereszttörténetek

város

Magyarországon már a középkorban is állítottak 
kőkereszteket az utak mentén, de ez a szokás igazán a 
XVIII. századtól vált gyakorivá. Ezeket a kereszteket a 
hívek egyéni adományaiból finanszírozták, az egyház 
általában csak felszentelte, megáldotta ünnepélyes ke-
retek között, szentmisével, prédikációval. Az út menti 
feszületek fontos szerepet töltöttek be a falusi, de a vá-
rosi nép életében is: búcsúk, jeles keresztény ünnepek 
alkalmából körmenetek során imádkoztak, énekeltek a 
kereszteknél. Az út menti feszületek egyben a tájéko-
zódást is segítették az úton lévők számára. A keresztek 
tisztelete régen teljesen beépült a magyar nép hitvilá-
gába: az előttük járó férfiak megemelték kalapjukat, a 
nők és a gyermekek keresztet vetettek. Ínséges idők-
ben a kereszteknél könyörögtek esőért, bő termésért, 
a vész elmúltáért. A lányok, asszonyok rendszeresen 
virágot vittek a keresztekhez, halottak napján gyertyát 
gyújtottak előttük.

FILOXÉRA FESZÜLET ÉS KÁPOLNA
(Bécsi út – Szőlővész utca sarok)

Az egyre hatékonyabbá váló szőlőművelés és borké-
szítés következtében az óbudai földművesek gazdasági 
helyzete is felfelé ívelt, megindultak a polgáriasodás felé. 
Ennek a szépen ívelő fejlődésnek vetett véget 1882-ben 
az Amerikából hazánkba érkező kártékony, pusztító sző-
lőtetű, a filoxéra. Ez a rovar a szőlők gyökerét támadta 

meg, és nem volt hatékony ellenszere. Hatalmas területe-
ken pusztult ki a szőlő, a gazdáknak, szőlőmunkásoknak 
új foglalkozás után kellett nézniük. A külső Bécsi útnál, 
az Aranyhegy egy részén a talaj nem agyagos, hanem 
homokos volt, ezt a gyökértetű nem szerette, így ezen 
a részen épen maradtak a szőlők. A korabeli emberek 

tudása még nem terjedt ki a talajösszetétel tudományos 
ismeretére, így ezt a jelenséget csodaként könyvelték el. 
A római katolikus óbudai szőlősgazdák ezért hálából 
„Jézus Szívének” ajánlott kápolnát állítottak, amelyet ma 
általában Filoxéra-kápolnának neveznek. Az előtte álló 
feszületen eredeti, német nyelvű márványtábla hirde-
ti az arra járóknak – akik a mindennapok rohanásában 
egy-két percre megállnak előtte –, hogy „Állíttatta Raáb 
Márton és felesége, Mária Hiedl 1886-ban, a kápolna el-
készülésekor.” Az öntött vasból készült korpusz, a ter-
méskőből készült talapzat és rajta a márványtábla ere-
deti. Az útépítés során véletlenül ledöntött és összetört 
kereszt helyett 2006-ban újat állíttattak. Szerencsére az 
eredeti, sérült kereszt sem semmisült meg: a Szélmalom 
Hagyományőrző Alapítvány elszállíttatta és helyreállít-
tatta. Új talapzattal ez került a 2006-ban átadott testvér-
hegyi Jablonka-parkba. A nagy filoxérajárvány emléke 
még ma is kísért az óbudaiak lelkében. Emlékére minden 
év szeptemberében a kápolnában misével emlékeznek.

JABLONKA-PARK, EKKER-KERESZT

1776-ban a testvérhegyi, mai Jablonka úton dúsan fara-
gott, barokk stílusú feszületet állíttatott Ekker Lőrinc. Több 
mint 200 évvel később egy testvérhegyi lakos, Kádár Péter 
sétái során felfedezett a mai park területén egy faragott kö-
vekből álló halmot. A kutatások után és a régi fotók alapján 
kiderült, hogy itt állt egykor az úgynevezett Ekker-kereszt, 
amely a II. világháború alatt eltűnt. 1945. január elején az 
orosz csapatok az akkor még álló Jablonka úti keresztnél 
is ágyúkat állítottak fel, hogy a Kiscelli kastélyt lőhessék. 
A keresztet ekkor dönthették le, mivel útban volt. Darabjai 
még sokáig ottmradtak, később feltehetően építkezésekhez 
hordták el. A környéken lakó Antal Károly szobrászművész 
foglalkozott egy időben a kereszt újrafaragásának gondo-
latával, de ez végül is elmaradt. 2004-ben Kádár Péter ve-
tette fel az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete vezetőségénél 
az egykori Ekker-kereszt visszaállításának gondolatát. Az 
egyesület elnöke, Felcsuti László településtervezőként már 
2001-ben elkészítette egy Jablonka-úti közpark terveit. Az 
egyesület vezetősége teljes mértékben az ügy mellé állt, és 
2004-ben felvállalta egy 1300 négyzetméteres közparknak, 
a hegyoldal első parkjának és benne a régi feszületnek a 
megvalósítását, felállítását.

A területen elvadult bozótos, sittlerakó volt. A köz-
park elkészítése és a kereszt felállítása két év alatt ké-
szült el adományokból, önkormányzati támogatásból, 
az egyesület tagjainak és a szimpatizánsoknak áldozat-
kész munkájával. 2004-ben a Filoxéra-kápolna előtt álló 
keresztet egy teherautó véletlenül kidöntötte. Pótlását 
rögtön elkezdték, de a régi kereszt az út szélén hevert 
törötten. Kádár Péter szervezte meg – a Szentháromság 
Plébániával és az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének 
vezetőjével, Felcsuti Lászlóval való egyeztetés után – a 
sérült keresztnek a Reneszánsz Kőfaragó Rt. ürömi te-
lephelyére való szállítását. Az egyesület, helyi kötődésű 
cégek, a Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány, az ön-
kormányzat és magánszemélyek anyagi támogatásának 
segítségével a keresztet restaurálták és egy új kőalapra 
helyezték. Rácz András testvérhegyi lakos, restaurátor 
kutatómunkája során megtalálta a Jablonka úton felállí-
tandó keresztre illő öntöttvas korpuszt, amelyet ő maga 
restaurált. A Jablonka-parki kereszt megszentelésére és 
ünnepélyes átadására 2006. november 5-én került sor. 
Ez a hely, ahol elődeink a keresztet mint a maguk jelét 
örök jelképként ránk hagyták, az újra felállított kereszt-
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tel a ma emberének, az ottlakóknak és az arra járóknak is 
örök értékeket közvetítő jelképként él tovább.

KISCELLI KÁLVÁRIA ÉS GOLGOTA-SZOBORCSOPORT

1725-ben Zichy Péter, Óbuda akkori birtokosa máso-
latot készíttetett a mariazelli csodatevő Mária-szoborról, 
majd a családi birtokra, Zsámbékra vitette. Végleges 
elhelyezésére külön kápolnát építtetett az Óbuda felett 
emelkedő, később Kiscellinek nevezett szőlőhegyen. 
A kiscelli Madonna után a német ajkú lakosság Klein 
Mariazellnek (Kis Máriacellnek) nevezte el a környéket, 
amely ezután híres búcsújáró hely lett. A XVIII. század 
közepén épült fel itt – a Zichy-család támogatásával – a 
trinitárius szerzetesek kolostora és temploma, amelyben  
a felszentelés után elhelyezték a kegyszobrot.

A Kiscelli Kálvária stációit és a Golgota-szoborcso-
portot a német ajkú lakosság állíttatta fel a mai Kiscel-
li Múzeum és a Doberdó út mentén. 1822-re az egész 
kálvária-együttes kiépült. A stációkat az évek során 
többször felújították, teljes felújításukat 2013-ban az 

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete végezte el Vizi Tiha-
mér festőművész kezdeményezésére, civil szervezetek 
és a helyi önkormányzat támogatásával. A felújítás fő-
védnöki tisztét Bús Balázs polgármester úr vállalta fel; 
a stáció-képeket Bráda Tibor festőművész készítette el. 
A Golgota-szoborcsoport 1822-ben készült el. Középen 
a keresztre feszített Krisztus, bal és jobb oldalán a két 
lator, valamint Szűz Mária és Szent János szobra áll. 
Az eredetileg festett szobrokat durva mészkőből farag-
ták. Az évek során sérüléseket szenvedett alkotásokat 
többször restaurálták, teljes körű felújításukat szintén 
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete szervezte meg.  
A restau rálást Seres János és Szőnyi Endre szobrász-
művészek végezték el 2014-ben. Az egykori Trinitári-
us templom és kolostor, a Kálvária stációi és a Golgo-
ta-szoborcsoport nem azonos időben épült, nem azonos 
szándékkal és finanszírozással, de a most arra sétálók, 
látogatók egy műemlék-együttesként élvezhetik. A ke-
resztút felújításával egy jelentős műemlék és egyben 
egy Óbudához kötődő szakrális út is megújult.

(a szerző régész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)

Fényes Gabriella: az aquincumi víziorgona

múzeum

A Kr. u. III. század közepén tűz pusztított Budapest 
ókori elődje, Aquincum polgárvárosának tűzoltó szék-
házában. A tűzvészt nem sikerült megfékezni. Az egyik 
alápincézett szoba padlója beszakadt, magával rántva a 
helyiség berendezését. A lángok martalékává vált épü-
letet ugyan még az ókorban helyreállították, azonban 
pincéjét nem takarították ki. Az ott eltemetődött tárgyak 
hosszú évszázadokig a föld mélyén rejtőztek.

Világszenzáció

A Szentendrei úton Budapest Székesfőváros Elekt-
romos Művek 1931-ben egy transzformátorház építését 
kezdte meg. Ennek alapozási munkálatai során Nagy 
Lajos, az Aquincumi Múzeum régésze ásatást folyta-
tott. A feltárás egyik napján a földben, egy ókori épü-
let – mégpedig a tűzvészben elpusztult egykori tűzol-
tószékház – pincéjében bronzsípok töredékeit találták 
meg. Az éjszakába nyúló munka során, a hold fényénél a 
világ legrégebbi orgonája került elő. Nem véletlen, hogy 
az esetről a korabeli napilapok Világszenzációra buk-
kantak Budapesten címmel adtak hírt. Az aquincumi 
orgona a mai napig világszenzáció maradt, hiszen ez az 
ókorból fennmaradt egyetlen, csaknem teljesen ép ilyen 
hangszer, még akkor is, ha előkerülése óta Európában 
két további lelet is ismertté vált, amelyek ókori orgonák 
alkatrészei lehetnek. Az aquincumi orgona lelőhelye 
felett 1931-ben emelt épület, az egykori transzformátor-

ház ma az Aquincumi Múzeum kiállításainak ad helyet.  
A Sugár Viktor zeneakadémiai tanár által „páratlanbe-
csű zenetörténeti kincsnek” nevezett aquincumi orgona 
másolatait is itt tekinthetik meg a látogatók. Az eredeti 
leleteket a Budapesti Történeti Múzeum páncélszekré-
nyében őrzik.

Az orgona feltalálása

A Kr. u. II–III. században élt ókeresztény egyházatya, 
Tertullianus szerint az orgona Archimédés csodálatos 
találmánya volt. A többi ókori szerző azonban, aki az 
orgonáról írt, a hangszer feltalálójának Ktésibiost tartot-
ta. Az ő életéről és munkásságáról két ókori szerzőnél, 
Vitruviusnál és Athénaiosnál maradtak fenn adatok. Tő-
lük tudjuk meg, hogy Ktésibios a Kr. e. III. század első fe-
lében, Alexandriában élt tudós volt, aki a víz és a levegő 
tulajdonságait vizsgálta. Kísérleteiből számos találmány 
eredt, amelyek azonos elv alapján működtek. Ezek a víz-
emelésre és tűzoltásra is használt dugattyús szivattyú, 
a légfegyver, amelynek lövedékét dugattyús szivattyúk 
által összesűrített levegő lőtte ki, a szintén a levegő ösz-
szesűrítésén alapuló, hangjelzést adó vízóra és a vízior-
gona. Utóbbi működése – miként az részben Athénaios 
szövegéből, részben két ókori műszaki szakíró, Vitruvius 
és Hérón leírásaiból ismert – azon alapult, hogy légszi-
vattyúval (azaz dugattyús légsűrítővel) levegőt pumpál-
tak egy tartály vízben álló, alul nyitott edénybe, az ún. 
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ban nyitott sípok sorakoztak. A sípok anyaga rézötvözet. 
A sípokat sokszor az újkori orgonák ajaksípjához hason-
lítják, azonban a nyitott és főleg a fedett sípok kialakítása 
valójában különbözik a mai orgonasípokétól. Az aquin-
cumi orgona hangjának rekonstruálásában a legnagyobb 
problémát a sípméretek meghatározásai jelentik. A sípok 
ugyanis már az ókorban megsérültek, amikor a hangszer 
megégett és a pincébe zuhant. De az orgonának az új-
korban is mostoha sors jutott. Megtalálásakor a föld is 
beomlott, így további sípok is tönkrementek. A páratlan 
leletet a II. világháború alatt a Szent István Bazilika (más 
feljegyzés szerint a Magyar Nemzeti Múzeum) pincéjé-
ben rejtegették, majd 1958-ban egy olyan orgonarekonst-
rukció készült, amibe az eredeti síptöredékeket lakkal 
bevonva, karton és ragasztó segítségével beépítették. Az 
orgona és elsősorban sípjai sok károsodást szenvedtek, 
így az eredeti síphosszok ma már nem ismertek. A tö-
redékek tanulmányozása és elméleti számítások alapján 
eddig az aquincumi orgonáról öt megszólaltatható má-
solat készült, amelyek az orgona síphosszait mind külön-
bözőképpen határozzák meg, így különböző hangokon 
is szólalnak meg.

Hol orgonáltak az ókorban?

Az orgonát a középkortól kezdve a mai napig elsősor-
ban templomi hangszerként tartják számon, még akkor 
is, ha a hangversenytermekbe is bekerült. A harsány és 
éles hangú hangszer kezdetben igencsak profán célokat 
szolgált, a vallási életben a Dionysos kultusz kivételével 
nem kapott szerepet. A mai ember számára talán meg-
hökkentő módon az orgona a rómaiaknál elsősorban az 
amphitheatrumokban a gladiátorküzdelmeket kísérte. 
Az ábrázolások tanúsága szerint az orgona kürttel és 
trombitával együtt szólalt meg, és a mai sportversenyek 
szurkolóinak dobolásához, trombitálásához hasonlóan 
a hangulat fokozásában volt szerepe. Emellett színhá-
zakban is használták, sőt ókori orgonisták közötti zenei 
versenyek megrendezéséről is tudunk. Athénaios leírá-
sában egy lakoma résztvevői a szomszéd házból hallják 
az orgona elbűvölő zenéjét, ezek szerint az ő idején, a 
Kr. u. II. század második felében – a III. század elején 
az orgona már a magánházakban is megtalálható volt, 
és lakomákon szórakoztatták vele a vendégeket. A késő 

császárkorban ünnepségeken, például esküvőkön is 
megszólalt, sőt ekkorra a császári reprezentáció fontos 
szereplője lett.

Ki játszott az aquincumi orgonán?

Aquincumnak van még egy fontos lelete, amely az 
orgona történetét szinte regényszerűvé teszi. A Filato-
rigátnál 1881-ben előkerült egy szarkofág. Ezt egy Kr. u. 
IV. század végi temetőben másodlagosan használták fel, 
de először a Kr. u. III. század első felében temetkeztek 
bele. Mára kissé megkopott sírfelirata Adamik Tamás 
fájdalmasan szép magyar fordításában a következőkép-
pen hangzik:

„Nyugszik e sírba bezárva a kedves, drága Sabina.
Mestere volt a zenének, a férje se győzte le ebben.
Hangja vidáman szállt, szépen pengette a lantot.
Hirtelen elnémult. Háromszor tíz nyara volt csak,
öttel, jaj, kevesebb, ám három hónapot élt még
s kétszer hét napot is. Mikor itt víziorgona sípján
jókedvvel muzsikált, népünk hogy imádta e művészt!
Légy boldog, ha elolvasod ezt, s tartson meg az isten,
és zengjed kegyesen Aelia Sabina nevét!”

A szarkofágot Titus Aelius Iustus, az Aquincumban 
állomásozó katonai csapat, a legio II Adiutrix orgonistája 
állította feleségének. A huszonöt évesen meghalt Aelia 
Sabina nyilvános előadásokon is fellépő művész volt, 
akit Aquincum lakossága kedvelt. Orgonálhatott Aquin-
cum két amphitheatrumában, az ókorból fennmaradt 
ábrázolások szerint ugyanis a véres játékokat kísérő ze-
nészek nők is lehettek; ezenkívül felléphetett különböző 
ünnepeken, akár nyilvános vagy magánrendezvényeken 
is. Ugyan semmiféle bizonyítékunk nincs rá, de elvileg 
elképzelhető, hogy a körülbelül egykorú aquincumi or-
gonán is játszott a tűzoltással is foglalkozó posztókészí-
tők egyesületének lakomáin. Azt ugyanis valószínűsít-
hetjük, hogy a hangszert Gaius Iulius Viatorinus azért 
ajándékozta az egyesületnek, hogy a tagok rendszeresen 
megtartott összejövetelein szórakoztassák vele a részt-
vevőket, így az aquincumi orgona feltehetően a tűzoltó-
székház nagyteremében szólalt meg.

(a szerző régész, az aquincumi Múzeum munkatársa)

szélüstbe. A szélüstben a vízoszlop magassága lecsök-
kent, körülötte a tartályban a vízszint megemelkedett. 
A szélüstből csövet vezettek a tartály fölé helyezett sí-
pokhoz. Ha a sípok felé nyitottá vált az út, a szélüstből az 
összesűrített levegő a sípokba áramlott, és megszólaltat-
ta azokat. A sípok addig szóltak, amíg a víztartályban és 
a szélüstben újra ki nem egyenlítődött a vízszint, ponto-
sabban, amíg az ennek hatására kiáramló sűrített levegő 
még meg tudta szólaltatni a sípokat. Tehát a közhiede-
lemmel ellentétben nem a víz hajtotta az orgo-
nát, hanem a vízoszlop magassági különbsége 
biztosította az egyenletes légnyomást, azaz a 
víz a légnyomást szabályozta.

Az aquincumi orgona titkai

A későbbi orgonák három alap-
vető szerkezeti eleme már az ókori 
orgonák, így az aquincumi orgona ese-
tében is megvolt: a hangzószerv, azaz 
a sípok, a játszóberendezés, azaz a re-
giszterek és a billentyűzet rendszere, 
valamint a fúvómű, ami a sípok meg-
szólaltatásához szükséges sűrített 
levegőt (szelet) adta. A víziorgo-
na azonban nem maradt válto-
zatlan az idők folyamán. Talán 
a legjelentősebb változás az 
orgona fúvóművét érte, a 
precíz kivitelezést igénylő és 
nehéz, szivattyús, víztartá-
lyos széltermelést egysze-
rűbben elkészíthető bőr-
fújtatók váltották fel. Fújtatós 
orgona létéről a legkorábbi 
adat Kr. u. 180-ból származik, 
de a VI. századig még víziorgonákat is készítettek.

Az aquincumi orgona feltárása során előkerült csak-
nem a teljes hangszer, hiányzik azonban az orgona fú-
vóműve, így a mai napig nem tudjuk, hogy az aquincumi 
lelet valójában vízi- vagy fújtatós orgona volt-e. A hang-
szer feltárása során a maradványok felett Nagy Lajos egy 
kis feliratos bronztáblát is talált. A felirat szövege szerint 
Gaius Iulius Viatorinus, Aquincum város tanácsának 

tagja, aki korábban fontos városi vezető tisztséget is be-
töltött, és aki a tűzoltás feladatát is ellátó posztókészí-
tők elöljárója volt, a posztókészítők egyesületének saját 
vagyonából orgonát ajándékozott Modestus és Probus 
konzulsága idején, azaz Kr. u. 228-ban.

Az ajándékozást megörökítő kis tábla az orgonát 
hydrának nevezi, ami az eredetileg víziorgonát jelentő 
görög hydraulikon organon, latinosított változatában 
organum hydraulicum elnevezés rövidítése lehet. A fúj-
tatós orgonák megjelenésével és elterjedésével párhuza-

mosan azonban már általánosabb értelmet is nyert ez 
a kifejezés, egyaránt jelenthette a vízi- és a fúj-

tatós orgonát. Emellett azonban – főleg 
a latin nyelvben – az eredeti kifejezés-

ből egyre inkább elhagyták a víz-
re utaló szót, így a hangszer el-

nevezése organum maradt. Ez 
öröklődött tovább a középkor 
évszázadai folyamán, ebből 
ered a magyar orgona szó is.
Függetlenül attól, hogy az 

aquincumi orgona vízi- vagy fúj-
tatós orgona volt, a szelet a szél-

ládába vezették. A szélláda 
felső részében hosszában 

négy szélcsatorna húzódott, 
ezek szerint az aquincumi 
orgona négyregiszteres volt, 
azaz négy egymás mögött 
álló sípsorral rendelkezett. Az 
egyes sípsorokat ki- és betol-
ható bronzlapokkal, ún. regisz-
tercsúszkákkal lehetett bekap-
csolni. A szélláda tetején kis 
bronz fiókokban bronz hang-
csúszkák mozogtak. A csúsz-
kák bronzlemezekkel bevont fa 
billentyűkhöz kapcsolódtak. Ha 

az orgonista egy billentyűt lenyomott, az a hozzá tartozó 
csúszkát kihúzta a fiókból, és ha a regiszter nyitva volt, a 
levegő a szélládából a billentyűcsúszka nyílásán keresz-
tül az orgona sípjába áramlott, és megszólalt a síp.

Az aquincumi orgonának ötvenkét sípja volt, ame-
lyek négy sorban álltak. A sípok két típushoz tartoznak: 
három sorban összesen 39 fedett síp volt, a negyedik sor-
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kat hintett a lábaid elé – mutatott rájuk mosolyogva.
 – Az én múzsám Apollo és Amor. Az atléták istene 

Hercules, inkább ő küldte a szirmokat.
– Lehetne vér is – tűnődött Lucilla, és ismét halvány 

mosoly jelent meg az arcán.
– Ne mondj ilyet, megijesztesz! Örülj inkább, Floralia 

ünnepe van, az egész város felbolydult, este vendégséget 
adsz, ma nem illik búslakodnod. Hozz innunk! – szólt 
hirtelen a szolgálóhoz, aki a sarokban álló asztalkához 
lépett, és a kancsóból vizet töltött egy-egy üvegpohárba.

– Az ilyen cirkusz a pórnépnek való – jelentette ki Lu-
cilla lekezelően, miközben elvette a felé nyújtott poharat. 
– Hiába a sok virág és a színes felvonulás, a végén a cső-
cselék otromba és részeg tivornyájába fullad az ünnep.

Aelia arcán meglepetéssel vegyes csodálkozás futott 
át, hangjában érezni lehetett a neheztelést.

– Régen másként beszéltél, sőt kifejezetten szeretted 
az ünnepségeket. Amikor Antonius nőül vett, kérkedtél, 

hogy személyre szóló helyed lesz az amfiteátrumban.
– Gyerekek voltunk.
– És barátok.
– Igen, jó barátok véd- és dacszövetségben, akik meg-

osztottak egymással minden titkot, bánatot és örömöt. 
Emlékszel? Együtt nőttünk fel, együtt jártunk le a folyó-
hoz játszani. És ennek a szövetségnek volt tagja Titus is, 
aki… – Lucilla hangja megbicsaklott, éjbarna szemeiből 
eltűnt minden melegség. Az öltöző falai között érezhető-
en nőtt a feszültség.  Aelia felnyögött és felült.

– Jaj, ne kezdd már megint! – csattant fel, de barátnője 
meg sem hallotta szavait.

– … aki téged választott.
Aelia egyetlen intéssel kiküldte a szolgálót.
– Folytasd csak, magunk maradtunk! – meztelen 

testét elöntötte a forróság, a rámeredő tekintettől még-
is megborzongott. – Ezerszer megbeszéltük. Ámor nyi-
la nekem adta Titust, a te családod viszont a vagyont és 

Tass Bálint: Aelia dala

séta

1.
Korán beköszöntött a nyár. A szél friss víz illatát hoz-

ta a folyó felől az aquincumi légiótáborba. Végigszaladt a 
Thermae Maiores és a kórház falai között, a parancsnokság 
épületénél jobbra fordult, végül hatalmas porfelleget kavar-
va szabadult ki a kaszárnyák és házak fogságából, hogy az 
északi kapun át a katonaváros előkelő része felé vegye az 
irányt. Megtorpant egy fényűző palota előtt, átlépte a kő-
kerítést, és felkapta a földön heverő virágszirmokat. Pár pil-
lanattal később orgona- és rózsaszirmok keringtek az éles 
napfényben a kert fái között. A szél mosolyogva csodálta a 
színek kavalkádját, de hamar megunta a játékot. Már arra 
gondolt, hogy a hegyek messze kéklő lejtői és a szőlőtőkék 
végtelen sorai várják. Mielőtt elillant, a virágszirmokat a 
kertben álló kis ház falához fújta, néhányat pedig az épü-
letbe repített egy nyitott ablakon át. A szirmok tétován 
lebegtek a fürdő illatszerektől terhes levegőjében, mielőtt 
leereszkedtek az öltöző mozaikpadlójára.

Három nő volt a helyiségben. A legidősebb talán 
harminc éves lehetett, fekete haját összefogva, lepedő-
be burkolt testtel ült az ablak melletti padon. Az öltöző 
közepén néhány évvel fiatalabb nő hasalt egy kereveten, 
mellette rövid gyolcsruhában és fapapucsban barna bőrű 
lány állt. A szolgáló egy üvegfiolából olívaolaj és menta 
keverékét csepegtetett a kezére, odaadó szakértelemmel 
masszírozott. Ujjai fürgén, mégis erőteljesen járták be a 
meztelen testet.

– Az istenek szeretnek, Aelia – mondta a fekete hajú 
nő nagyot sóhajtva, hátát a falnak vetette.

– Ugyan, Lucilla! Fiatal vagy és szép, bőröd, mint az 
alabástrom, nem lehet okod panaszra.

– Tudom, hogy már nem vagyok a régi. A mellem 
megereszkedett, a csípőm szélesebb a kelleténél, de a 
te tested még mindig tökéletes, mintha Venust látnám  
– egy pillanatra elhallgatott. – Mit szólsz Veneriához? 
Ugye, milyen csinos? Fiatal kora ellenére kimondottan 
ügyes, nem hiába került hatezer sestertiusba. Több hétig 
kellett udvarolnom a fürdőmesternek, míg ráállt az alku-
ra, aztán már csak Antoniust kellett meggyőznöm, ami – 
mondanom sem kell – sokkal egyszerűbb volt.  –  Lucilla 
szája szélén cinkos mosoly játszott. – Ez a lány mestere 
a szakmájának, nemcsak ellazít, de el is kényeztet, csak 
egy szavadba kerül.

– Elmúltak azok az idők, Lucilla – nevetett Aelia. – Fi-
atal voltam és kíváncsi, borítsunk rá fátylat. Sappho ver-
seit ma már inkább énekelni szeretem, mintsem megélni. 
Titus oldalán megtaláltam az igazi szerelmet, ahogy te is 
ráleltél Antoniusra, nem igaz?

Lucilla a virágzó kertet fürkészte a nyitott ablakon 
át, a kelleténél hosszabb ideig gondolkodott, mielőtt 
igennel válaszolt, végül tekintete a mozaikpadlón álla-
podott meg. Az apodyteriumot burkoló mozaik ökölvívó 
párt ábrázolt: a győztes izmait megfeszítve, diadalmas 
testtartásban pózolt, míg ellenfele vérző fejjel a földre 
rogyott. Mindkettőjük kezét szögekkel kivert szalagok 
borították. A padlón a pajkos szél jóvoltából most vörös 
virágszirmok hevertek.

– Lásd, a szelek istene, Aeolus kedvel téged, virágo-
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változtatta az életét. Tíz esztendős sem volt, amikor egy 
este érte jöttek, a szigeten álló palotába vitték. Szorgos 
kezek megfürdették, tiszta ruhát adtak rá, és hosszú vá-
rakozás után egy zajos terembe lökték. Idegen és részeg 
emberek vették körül. Énekelni kezdett. Mire végzett, 
minden szempár rászegeződött. Tétován meghajolt, s 
mire felegyenesedett, egy férfi állt előtte. Rámosolyo-
dott, megsimogatta a fejét, és a többiek felé fordulva, 
fennhangon kijelentette, hogy Augustus szerint áldott a 
gyermek, mert hangja az istenektől való, majd egy gyű-
rűt adott neki. – A császár küldi – mondta az egyik ke-
reveten fekvő, szakállas férfira pillantva.  – Őrizd meg! 
Hatalmas kegy, egyszer majd megérted.

– Látom, emlékszel – mondta Lucilla jelentőségtelje-
sen. – A császár, akinek oly sokat köszönhetünk, megér-
demli, hogy megőrizzük az arcvonásait.

– Igazad van, az ötlet kissé bizarr, de tetszik – vála-
szolta Aelia.

– Akkor már csak választanod kell, mint gyerekko-
runkban, amikor mesét hallgattunk. Emlékszel? Egymás 
szavába vágva kiabáltuk, hogy melyik hős szerettünk 
volna lenni. Nos? Ha választhatnál, Hercules és Deianira 
történetében ki lennél?

Aeliát váratlanul érte a kérdés, elgondolkodott egy 
pillanatra, majd csodálkozó arccal vállat vont.

– Rendben, hagylak, de ha nem haragszol, vár rám 
még néhány elintéznivaló, mielőtt megérkeznek a ven-
dégek, és át is kell öltöznöm – mentette ki magát Lucilla. 

– Addig érezd otthon magad, pihenj! Hozatok étel, italt, 
szamoszi bort, amely édes, mint a nektár. Mindenképp 
kóstold meg! Mindjárt hozzák a lantod is, és ha Titus 
megérkezik, egyenesen hozzád küldetem – Lucilla sar-
kon fordult, kiviharzott a teremből. Vizes lábnyomok 
maradtak utána a mozaikpadlón.

Aelia megbabonázva nézte Hercules és Deianira 
történetét. Lelki szemei előtt újból és újból leperegtek 
a mitológiai események, észre sem vette, amikor a szol-
gák behozták a frissítőket. Csupán a kedvenc hangsze-
rére lett figyelmes, amit valaki egy szék karfájának tá-
masztott. A lant után nyúlt, a hangszer hűvösen simult 
a tenyerébe. Halkan pengetni kezdett, dúdolt hozzá, 
majd lassan formát öntött a dallam és ritmusára a gon-
dolatok. Mire megnyúltak az árnyak a kertben, szinte 
maguktól összeálltak a strófák és a versszakok – meg-
született egy új dal.

2.
A lebukó nap sugarai vörösre festették az eget, mint-

ha Vulcanus, a kovácsok istene tüzet rakott volna a ha-
talmas hegygerinc mögött. A felhők ijedtükben a folyó 
irányába menekültek, de mire elhamvadt a parázs, ki-
tisztult az égbolt, megjelentek az első csillagok, és a há-
zak ablakaiban világosság gyúlt.

A sötétség beálltával a palota bejáratát és a házig ve-
zető utat földbe szúrt fáklyák sora jelezte. A félköríves 
fogadóterem zsúfolásig megtelt színes ünneplőruhába 

befolyást tartotta előbbre. Antonius lett a te embered, 
a helytartói palota egyik legbefolyásosabb tagja, akit a 
császár a pénzügyek kezelésével bízott meg. Csak cset-
tintesz, és ő megadja neked, amit csak akarsz, édes Lucil-
lám. És te elég okos nő vagy, hogy ezt kihasználd.

Lucilla tekintete továbbra is fagyos maradt, csupán 
egy apró izom rándult meg az arcán.

– Igazad van. Megszerzem, amit akarok, sőt azt is, 
amiről te álmodni sem mersz. Egy percig sem élnék ab-
ban a szerény hajlékban, ahová téged vetett a sors.

– Milyen cinikus vagy!  – robbant ki a válasz Aeli-
ából. – Apró ház, de nekem megfelel, ha pedig valami 
hiányzik, Titus szerelme kárpótol mindenért.

– Semmit nem tudsz az életről, Aelia Sabina! – kiál-
tott a fekete hajú nő, majd ellökve magát a faltól, felállt, 
lekapta a teste köré csavart lepedőt, néhány lépéssel 
a medencénél termett, és elmerült a vízben. Hirtelen 
csend vette körül, a víz hidege átjárta a bőrét, az iz-
mait, egészen a csontokig hatolt. Nem emlékezett rá, 
hogy a hideg ennyire fáj. A sokktól kijózanodott. Né-
hány hosszúra nyúlt pillanat telt el, míg levegő után 
kapkodva kiemelkedett a vízből, majd az öltöző sarká-
ban álló asztalhoz ment, és nagyot húzott a vizeskan-
csóból. Mintha mi sem történt volna, kedélyes hangon 
folytatta: – Az esti ünnepségre hozattam ezt a vizet 
a Lacus Pelso északi partján feltörő forrásból – bökte 
oda mintegy mellékesen a csodálkozó Aeliának. Ve-
neriától átvette a lepedőt, és elindult kifelé. – Valamit 
mutatni akarok, mielőtt megérkeznek a vendégek – 
mondta, azzal hátra se nézve kilépett a fürdőház ajta-
ján. Aelia kisvártatva követte.

Az átriumban a család őseinek tiszteletére emelt há-
zioltár várta őket, az apró szobrok között néhány mécses 
és füstölő égett. A palota tucatnyi helyiségében szolgálók 
sürögtek-forogtak, készültek az estére. Lucilla kézen fog-
ta Aeliát, és a félköríves fogadóteremmel szemközti épü-
letszárnyba vezette. Több egymásból nyíló szobán átha-
ladva egy csukott ajtóhoz értek. – Kíváncsi vagyok, mit 
szólsz – mondta izgatottan, és kinyitotta az ajtót. Aelia 
döbbenten nézett körbe. A helyiség, ami szürke és kicsi 
lyukként élt emlékezetében, egy módos és befolyásos 
ember dolgozószobájává vált. A fakazettás mennyezetről 
kör alakú réz mécsestartó lógott. A falakat bíbor szín-
re festették, a lábazat és néhány függőleges sáv éjfekete 
volt, amelyeket zöld növényi motívumok és fehér darvak 

díszítettek. A padlót a többi szobához hasonlóan mozaik 
borította, a bútorokat úgy rendezték el, hogy a mozaik 
közepén lévő képet egy se takarja el.  Fából készült asz-
tal, néhány szék, az iratok tárolására szolgáló nyitott polc 
és egy láda volt az összes berendezés.

– Lenyűgöző! – mondta Aelia őszintén. – Igazán 
büszke lehetsz rá.

– Az is vagyok. Most újítottuk fel a fogadótermet és 
a szobát, de először ezt kell látnod – mutatott a moza-
ikpadlóra. – A fogadótermet ráérünk később megnézni 
– tette hozzá.

 Aelia tekintete a padlón kibontakozó képre vándo-
rolt. – A múlt hónapban hozattam Alexandriából. Gon-
dolj csak bele, micsoda munka lehetett, azt mondják, 
hatvanezer színes kőlapocskából áll  – büszkélkedett 
Lucilla.

A kép Hercules és Deianira történetét ábrázolta. A jól 
ismert monda szerint Hercules és ifjú felesége, Deiani-
ra az Euenus folyóhoz érkezett, amelyen – híd és csónak 
hiányában – a kentaur Nessus szállította át az utasokat, 
egyesével. A félig ember, félig állat teremtmény azonban 
nem bírta legyőzni vágyát, és a folyó közepén erőszakos-
kodni kezdett Deianirával. Hercules, Nessus tettét látva, 
felajzotta íját, és egy mérgezett nyíllal lelőtte a kentaurt.

– Mesteri munka, ámulatba ejtő! – mondta Aelia eltű-
nődő hangon.

– Tudtam, hogy tetszeni fog – ujjongott Lucilla. – Em-
lékszel a történet végére? A haldokló Nessus utolsó erejé-
vel megsúgta az ifjú feleségnek, hogy vére varázserővel 
rendelkezik, és örökre megőrzi számára Hercules szívét.

– Deianira pedig hitt neki.
– Így igaz. Amikor Hercules hosszú ideig távol volt, 

a hírek szerint nem vetette meg a fehérnép társaságát. 
Deianira féltékenységében egy inget küldött urának, 
melyet alvadt vérrel festett bíborszínűre. Hercules fel-
öltötte az inget, ami a nap sugaraitól lángra kapott, és 
élve elégette. – Lucilla igyekezett titokzatos képet vágni. 
– Nézd meg jobban, nem veszel észre valamit?

Aelia közelebb lépett, alaposan szemügyre vette a 
képet, és lassan derengeni kezdett neki valami. Maga 
elé emelte a kezét, igyekezett úgy tartani, hogy a ráeső 
fényben jobban lássa az ujján lévő drágaköves gyűrűbe 
vésett arc körvonalait. A képre nézett, majd újra a gyű-
rűre, és elmosolyodott.  – Caracalla. – A férfi a múltból, 
a császár, akivel csak egyszer találkozott, örökre meg-
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– Aelia!… Ébredj!… Mi van veled? – Titus tekintete 
kétségbeesetten vándorolt a berendezési tárgyakon, va-
lamiféle megoldás után kutatott. Tehetetlennek érezte 
magát. Végső elkeseredésében segítségért kiáltott.

Lucilla jelent meg az ajtóban Veneriával az oldalán. 
A földön fekvő Aeliához futott, és a férfival szemben, a 
másik oldalról mellé térdelt.

– Óh, istenek! Mi történt…, mi történt? – hajtogat-
ta, de választ nem kapott, csak újabb hörgés hagyta el 
Aelia ajkát. – Veneria! – szólt a szolgálóhoz. – Rohanj a 
kórházba Sextus Pompeius Carpusért. Mondd, hogy én 
kéretem, de azonnal! – Veneria szó nélkül sarkon fordult, 
és a medicusért szaladt. Lucilla a lebénult Titushoz for-
dult. – Hozz vizet, itassuk meg! – mondta ellentmondást 
nem tűrő hangon. – Tetess fel vizet forralni a konyhán, 
szükség lehet rá, ha a medicus eret vág. A férfi megszep-
penve engedelmeskedett az utasításnak, az asztalon álló 
kancsóból vizet hozott, majd elsietett a konyha irányába.

Aelia kinyitotta a szemét, tekintete lassan kitisztult. 
Összeszorított ajkakkal elutasította a vizet, megpróbált 
feltápászkodni. – Maradj nyugton, ne mozogj! – csitította 
Lucilla, és szelíden visszanyomta a földre. Aelia hirtelen 
mindkét kézzel megragadta Lucillát, és magához húzta. 
A nő alig értette az elhaló szavakat.

 – Tudom már – suttogta.
– Miről beszélsz? – kérdezte Lucilla meglepetten, a 

választ azonban nem értette, közelebb kellett hajolnia, 
úgy fülelt.

– Mint gyerekkorunkban…, amikor választottunk…, 
itt alattam…, a képen…

– Mit tudsz?
– Tudom, ki vagy.
– Ne erőlködj, kifáraszt a beszéd! – Aelia nem törő-

dött a felszólítással.
– Te vagy Nessus, a kentaur.
– Ugyan már, az csak mese, gyerekes játék! – tiltako-

zott Lucilla.
– Ez az igazság! Bosszú vagy, métely – zihált Aelia. – 

Légy átkozott!
Lucilla szeme feketén villámlott.
– Nem tudsz te semmit, Aelia Sabina! – válaszolta 

eszelős dühvel, miközben nyála fröcsögve szállt a leve-
gőben. Megpróbált felegyenesedni, de Aelia összekul-
csolta ujjait, és utolsó erejével visszatartotta.

– Lehet, hogy az életről keveset tudok, de az igaz sze-

relmet ismerem, hidd el – suttogta. Akármiben mester-
kedsz, ő soha nem lesz a tiéd.

– Majd meglátjuk – sziszegte a fogai között Lucilla, 
miközben lefejtette magáról Aelia kezét. Barátnője szája 
még mozgott, amikor felállt.

Titus néhány szolgálóval, forró vizes edényekkel és 
tiszta lepedőkkel felpakolva tért vissza. Aeliát óvatosan 
felemelték, a szomszéd hálószobába vitték, és ágyba fek-
tették. A nő vacogott, fogai össze-össze koccantak. Férje 
az ágy szélére ült, és a keze ügyébe került takaróval gon-
dosan betakarta.

– Nem érzem a végtagjaim – suttogta Aelia. Elhaló 
hangja alig volt több, mint az ajkain kiáramló meleg le-
vegő. – Hajolj közelebb! – kérte. – Még! 

Titus, amennyire lehetett, közel hajolt, és lélegzet-
visszafojtva figyelt. A hosszúra nyúlt csendben Aelia 
kapkodva vette a levegőt, majd felnyögött, szája sarkán 
újabb vércsík buggyant elő. – Vigyázz vele! – hörögte, és 
elvesztette eszméletét.

3.
Aznap éjjel újra feltámadt a szél, füstszagot hozott 

a légiótábor felől, végigszaladt a kaszárnyák és a tribu-
nusok házai között, majd a katonaváros előkelő épületei 
felé vette az irányt. Ismerősként köszöntötte a palotát, át-
ugrotta a kerítést, eljátszott a bejáratot és utat szegélyező 
fáklyák lángjaival, majd nevetve felkapta a fürdőépület 
falánál felhalmozott virágszirmokat. A libbenő fényben 
körbejárta a házat, bekukkantott az ablakokon. Látta az 
előkelő és részeg vendégeket, a konyhában sürgölődő 
szolgák hadát, a hálószobához érve azonban megállt.

Sextus Pompeius Carpus az ágy mellett állt, óvatosan 
megszagolta a borospohár maradványait, majd Aelia aj-
kai fölé hajolt. Lemondóan széttárta a kezét, majd Aelia 
friss vágásokkal csúfított karját, mely élettelenül lógott 
le az ágyról, a test mellé helyezte, és lecsukta a halott sze-
mét. Titus zokogva borult kedvesére, de ahogy ő, a szél 
sem értette, mi történt.

Csak Lucilla tudta az igazat. Kezét a férfi vállára téve 
próbálta megnyugtatni, de hasztalan.

– Még eljön az én időm – gondolta magában, véres 
kezét egy tiszta lepedőbe törölte, és visszament a vendé-
gekhez. Nem látta, amint a vörös rózsaszirmok berepül-
tek az ablakon, és elborították a szobát.

öltözött vendégekkel. Vagyonokat érő keleti illatszerek 
felhője kavargott a levegőben. A gondosan válogatott, 
illusztris társaság tagjai magasított kereveteken fog-
laltak helyet, melyek között gyümölcsöktől és ételektől 
roskadozó asztalkák sorakoztak. Minden kerevet alatt 
egy-egy üres cserépedény állt. A mennyezetről lelógó 
mécsesek fénybe borították a termet, amelynek világos 
falát énekesmadarakkal és vízinövényekkel díszített bí-
bor sávok tagoltak.

A házigazda örömmel üdvözölte az egybegyűlteket, 
külön köszöntötte Caius Iulius Viatorinust, a tűzoltótestü-
let elnökét, aki a saját költségén készíttette el egész Pannó-
nia büszkeségét, a terem félköríves végén álló víziorgonát. 
Örömének adott hangot, hogy mindenki elfogadta a meg-
hívást, aki e zajos nap után megnyugvásra, elcsendesedés-
re, művészetre és nem utolsó sorban kulináris élvezetekre 
vágyott. Biztosította a hallgatóságot a fácán és a vaddisznó 
kiváló ízéről, a hegy borainak zamatáról, nem mellékesen 
megemlítve a gyógyerővel bíró forrásvizet, melyet felesé-
ge a mai alkalomra hozatott. Majd bemutatta az este fel-
lépőit: a II. légió orgonistáját, Titus Aelius Iustust és bájos 
feleségét, az énekesnő Aelia Sabinát.

Titus az orgonához lépett, a beálló csendben egy pil-
lanatra lehunyta szemét, és játszani kezdett; ujjai lassan, 
szinte komótosan jártak a billentyűkön. Az életre kelt 
bronzsípok távoli múlt ködébe vesző dallamot idéztek, 
az ősi naphimnusz, mint egy hideg fuvallat, borzongás-
sal töltötte el a hallgatóságot. 

Az egyik tanácsnok igazgatni kezdte a tógáját, zavará-
ban körbe-körbe pillantott, végül tekintete a mozaikpadló-
ra vándorolt. A lába alatti képen a Dionüszosz tiszteletére 
rendezett szüreti menet elevenedett meg. A részegen tán-
torgó Herculest ketten is támogatták, mellettük baccháns-
nők és szatírok táncoltak. A tanácsnok a poharáért nyúlt, 
úgy vélte, ez az élvezet ma este neki is megfelel.

Valaki halkan megjegyezte, Nero idejében az ünnep-
ségeken huszonnyolc orgona is megszólalt egyszerre, 
a dolgot csak az súlyosbította, hogy a császár ilyenkor 
előszeretettel énekelt. – Ez most nem fordulhat elő – ka-
csintott, és a kerevet alatti edénybe hányt.

A közönség tapssal jutalmazta Titus játékát, de ami-
kor felesége mellé lépett, hogy közösen előadjanak egy 
dalt, hangos éljenzés tört ki. Aelia túlvilági tünemény 
volt egyszerű kék ruhájában, arany övvel a derekán, fé-
nyes diadémmal a hajában, az ujján Caracalla gyűrűjével. 

Alakjából szinte áradt a szépség és a báj. Megjelentére a 
vendégek abbahagyták az evést-ivást, a halk suttogást, 
minden figyelmüket a huszonöt éves énekesnőnek szen-
telték. Aelia először Sappho szerelmes dalát énekelte, 
majd Catullus híres Lesbia dala következett.

A közönség hangos tapssal és éljenzéssel éltette a há-
zaspárt. Mire újra csönd telepedett a teremre, Aelia egye-
dül állt a terem félköríves végén, ahol a mozaikpadló egy 
szőlőlugasban sétáló tigrist ábrázolt. Az énekesnő leült 
egy székre, kezébe vette lantját, egy pillanatra elgondol-
kodott, mielőtt megszólalt.

– A következő dal délután született, elsőként ti hall-
gathatjátok meg. Fogadjátok szeretettel! – ezzel lehunyta 
szemét, mély lélegzetet vett; hangja betöltötte a levegőt.

A dal maga volt a varázslat, felidézte Hercules és Deianira 
szerelmét, a féltékenységet, Nessus bosszúját, s mire véget 
ért, kétoldalt könnyek folytak le Aelia arcán. Tompa csend 
ült a teremre. Egy könnycsepp a néma húrokra hullt.

Az énekesnő felocsúdott, a hangszert maga mellé he-
lyezte, felállt. A kirobbanó taps közben letörölte arcáról 
a könnyeket, boldog, de zavart mosollyal meghajolt, és 
a kert irányába kirohant a teremből. Titus követni akar-
ta, de Lucilla a karjánál visszafogta. – Hagyd egy kicsit 
egyedül, mindjárt jobban lesz! – A férfi tétovázott néhány 
pillanatig, majd Aelia után sietett. A lobogó fáklyák fényé-
nél szólongatta feleségét, de nem érkezett válasz. Az egyik 
fáklyát kivette a tartóból, körbejárta a kertet, de egy lelket 
sem talált, csak a vendégség zaja szűrődött ki a nyitott ab-
lakokon át. Csalódottan tért vissza a házba. Az aulában 
Veneriával futott össze, aki a fogadóteremmel szemközti 
épületszárny felől érkezett, egy üvegfiola csillant a kezé-
ben, amit épp a ruhája mélyére csúsztatott. Azt mondta, 
látta néhány perce a kertből visszatérni Aeliát, de fogalma 
sincs, merre lehet. Talán kérdezzék meg a többieket. Titus 
szobáról szobára járt. A hátsó dolgozószobában talált rá 
kedvesére. Aelia arccal a hűvös padlón feküdt, szájából 
habos vér szivárgott, fejéről a diadém az egyik sarokba 
gurult, mellette összetört borospohár hevert.

A férfi odarohant hozzá, és letérdelt. Aelia próbálta 
felemelni a fejét, megfordulni, de hiába. Titus a válla alá 
nyúlt, az oldalára fektette. A nő zihált, hörgött, zavaros 
tekintete a távolba meredt, majd lehunyta a szemét. Titus 
ruhája szegélyével letörölte felesége sápadt arcáról a vért, 
félresöpörte a szemébe lógó tincseket, szólongatta, gyen-
géden rázta.
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A fent említett idézet Strabon, a Kr. e. I. század-
ban élt, görög származású történetíró Geographica 
című, földrajzi témájú művéből származik, és noha a 
bíborcsiga feldolgozásról szól Tyros városában (ma Li-
banon), akár Aquincumra is vonatkozhatna. De vajon 
miért? A római városok többségét – elsősorban a filmek 
és történelmi regények alapján – tágas, szellős, egymásra 
merőleges, széles utakkal bíró településeknek képzeljük, 
gyönyörű, márvánnyal és festéssel gazdagon díszített 
épületekkel, templomokkal. Ez azonban csak részben 
igaz: a római városoknak (és így a pannoniaiaknak) 
ugyan valóban megvoltak a széles, egymás derékszög-
ben metsző főutcái, forumai, fürdői és egyéb középüle-
tei, ugyanakkor azonban az ásatások felszínre hoztak és 
hoznak mást is. Aquin cum polgárvárosában az elmúlt 
évek feltárásai és a régi ásatások anyagának újrafeldol-
gozása a város északkeleti részén meglepő adatokat 
szolgáltattak a város képéhez és mindennapi életéhez. 
A település ezen részében ún. hosszúházak sorakoznak 
sűrűn egymás mellett, egymással párhuzamosan, csak 
kis – néhol mindössze 1 méter széles – sikátor választotta 
el őket egymástól. Az épületek (amelyeket a római ura-
lom időszakában legalább nyolc alkalommal építettek át) 
rövidebb oldalukkal a várost teljesen átszelő, kelet-nyu-
gati főútra néztek. Ez az az út, amely a Solymárvölgy 
felől érkezve itt érte el a Dunát, és már az őskor óta az 
egyik legfontosabb közlekedési folyosó volt a térségben 
(gyakorlatilag ma is ezen a nyomvonalon halad a Buda-
pest–Esztergom vasútvonal).

A városnegyed hosszúkás épületeinek tulajdonosai 
már a Kr. u. II. század első felétől igyekeztek kihasználni 
a forgalmas út adta lehetőségeket: az útra nyíló, tornáccal 
is ellátott helyiségekben többnyire boltok, műhelyek mű-
ködtek, míg a hátsó, csendesebb traktus volt a család lakó-
része. Ez utóbbi helyiségeit falfestményekkel díszítették, a 
lakószobákat padlófűtéssel látták el, sőt, az egyik házhoz 
még kis fürdőszárny is tartozott. A feltárások tanúsága 
szerint ezek az épületek átlagosan 70 méter hosszúak és 
12 méter szélesek voltak, helyiségeik egymásból, néha egy 
közép- vagy oldalfolyosóból nyíltak. Mai képüket a Kr. u. 
III. század elején nyerték el. Az épületek északi záródása 
több esetben ismeretlen: ezek ugyanis a mai Keled utca 
alá húzódnak, ahol egyébként a római korban is utca volt.

Az idei év februárjában az utcán végzett talajradaros 
vizsgálatok eredményei reményeink szerint választ ad-
hatnak majd arra, hogyan zárultak ezek az épületek. Ez 
a vizsgálati mód ugyanis lehetővé teszi, hogy megrajzol-
juk az utca alatt esetleg még lapuló falak vonalát, azaz 
rekonstruáljuk a házak ide eső részének alaprajzát. Az 
ásatási adatok alapján jó néhány épület déli – utcára nyíló 
– traktusában foglalkoztak fémművességgel a háztulajdo-
nosok (nagy mennyiségű fémsalak, olvasztásnál használt 
eszközök, kis tüzelőhelyek kerültek elő), ugyanakkor az 
egyik házban tímárműhely működött, és enyvfőzéssel is 
foglalkoztak itt. Ez utóbbiakra utalnak a kerek formájú, 
földbe mélyített és deszkákkal bélelt áztatóvermek, a ren-
geteg állatcsont (juh, kecske és szarvasmarha-szarvcsa-
pok, hosszúcsontok, apróra tört ujjper ccsontok), tűztér, 
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3. rész: Ipar és kereskedelem Aquincum polgárvárosában

darabolásra alkalmas platformok. A műhely helyiségeink 
padlójába több helyen beletaposták az állatcsont darabo-
kat, egyéb hulladékot. 

Az egymás mellett sorakozó, gyakran csak szűk siká-
torokkal elválasztott műhelyek, boltok rengeteg szeme-
tet termeltek, amely – mivel az ókorban mai értelemben 
vett, szervezett szemétszállítás nem volt – sokszor a há-
zak között „landolt”, vagy akár bent a házakban maradt. 
Ehhez járulhattak még azok az igazán nem kellemes 
szagok, amelyek együtt jártak a bőrkikészítéssel. A fen-
tiek alapján tehát itt már közel sem egy szép tiszta, tágas 
utcákkal tagolt, elegáns városrész, hanem sokkal inkább 
egy – általunk inkább a középkorra jellemzőnek tartott 
– bűzös, szemetes, sikátoros negyed bontakozik ki előt-
tünk. A korábbi kutatások eredményeihez képest tehát 
máris nagyot léptünk előre: míg ugyanis a korábbi régé-
szek – saját kutatásaik alapján – inkább a város határain 
kívülre feltételezték az ilyen típusú, büdös, sok szeméttel 
járó, sőt tűzveszélyes ipari tevékenységeket, mára kide-
rült, hogy bizony sokkal árnyaltabb képet kell magunk 
elé képzelnünk az aquincumi településről, azaz bent a 
városban is működtek ilyen műhelyek.

A fentiek alapján persze mindjárt fel is merülhet a 
kérdés: mit keresett egy ilyen büdös-zajos városnegyed a 
forum és egyéb középületek szomszédságában, és hogy 
lehetett ezt elviselni. A kérdés első felére a válasz az lehet 

– és erre találunk is példákat a Birodalom más részeiből, 
pl. a mai Hollandia területéről –, hogy a műhelyek (és a há-
zak) tulajdonosai, akik valószínűsíthetően nagy bevételre 
tettek szert a forgalmas főút mentén működő vállalkozá-
saikból, gazdag, befolyásos tagjai voltak a város vezető, 
hivatali rétegének. Ilyen módon közelségük a város admi-
nisztratív központjához érthető. A kérdés második részé-
re a rómaiak előrelátó várostervezési módszere a válasz: a 
negyed ugyanis a Duna felé, a fő, északnyugat-délkeleti 
szélcsatorna vonalában épült ki, azaz a Solymárvölgy fe-
lől érkező légáramlat a folyó felé, vagyis a városközponttól 
kifelé vitte a kellemetlen szagokat. Ilyen módon tehát a vá-
ros jelentős része mentesült ettől a problémától. Az ural-
kodó szélirányt egyébként jellemzően más római városok 
esetében is figyelembe vették építőik/tervezőik.

Aquincum polgárvárosában másutt is feltételezhető 
még ipari-kereskedelmi tevékenység: így a város délke-
leti felében épült házak, vagy az észak-déli főút mentén 
húzódó boltsor esetében, továbbá a szintén itt kiépült 
piacépületnél. Ezen épületek és a belőlük előkerült le-
letek kiértékelése részben épp a közelmúltban történt 
meg, részben pedig várat magára, így ezekből még 
számtalan új információra számíthatunk az aquincumi 
polgárváros ipari és kereskedelmi életére, mindennap-
jaira vonatkozóan.

(a szerző régész, MUZEULÓGUS, az aquincumi Múzeum IGAZGATÓJA)
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kis számban importáltak innen kerámiatárgyakat (első-
sorban tálakat, tányérokat) a dunai tartományokba, a most 
Aquincumban talált díszes korsókhoz hasonló, nagyon 
törékeny korai típusok sokáig teljesen ismeretlenek voltak 
Pannonia területén. Ezek a maguk korában is ritkaságnak 
számíthattak az európai tartományokban, így minden bi-
zonnyal komoly értéket képviseltek itt.

Hogy miként kerültek ezek az edények Európába, 
egyelőre csak sejteni lehet. A helyi kerámiagyártás mel-
lett a Kr. u. III. század közepéig főleg galliai és germá-
niai műhelyekből szállítottak nagy mennyiségben finom 
kidolgozású asztali edényeket a pannoniai piacokra, 
elsősorban a dunai folyami úton. A Kr. u. 250–260-as 

években azonban súlyos germán támadások érték az 
európai tartományokat, emiatt a Rajna környéki gyárak 
nagyrészt megszűntek. Ebben az időszakban kezdődhe-
tett meg az észak-afrikai kerámiaműhelyek termékeinek 
minden bizonnyal igen költséges importja a Duna-vidéki 
tartományokba.

Az észak-afrikai korsók április közepétől megtekint-
hetőek lesznek a Budapesti Történeti Múzeum kiállításán 
a Budai Várban, ahol az elmúlt évtized legfontosabb fővá-
rosi feltárásait mutatjuk be a Kincsek a város alatt című 
kiállításon.

(a szerző régész, MUZEOLÓGUS, az aquincumi Múzeum munkatársa)
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Lassányi Gábor: Afrika Aquincumban

„Van valami szokatlan ebben az edényben” – gondol-
tam először, amikor alapos dokumentálás után igyekez-
tem gondosan elcsomagolni az évszázadok súlyától meg-
roppant falú, kisméretű piros korsót az Óbudai Gázgyár 
területén folyó feltáráson, 2010 nyarán. Ekkor már 
több mint fél évtizede vezettem a Graphisoft Park 
fejlesztésével párhuzamosan futó megelőző ásatá-
sokat, amelynek során a római kori Aquincum 
polgári településének legnagyobb temetője 
rajzolódott ki. Az évek alatt több mint 
1500 temetkezést vizsgáltunk meg, és 
tudtunk meg egyre többet az ókori vá-
ros lakóiról és temetkezési szokásaikról.

A hamvasztásos és a csontvázas sí-
rokból gyakran kerültek elő nagyon 
jó állapotú tárgyak, a Duna-part ho-
mokos talajrétegei kiválóan őrizték 
meg a kerámia- és üvegedényeket 
és más, a halottak mellé helyezett 
tárgyakat. Így az évek alatt több 
száz jellegzetes edény, a túlvilági 
útra szánt étel és ital tárolásra szolgáló 
korsó, pohár, tál és tányér került innen 
az Aquincumi Múzeumba. Formájuk, 
anyaguk alapján ezeknek a kerámiáknak 
legnagyobb része helyben, az ókori Aquincum 
valamelyik fazekasműhelyében készülhetett, de 
az ember egy idő után megismeri a távolabbi vidékek-
ről importált, finomabb kidolgozású edények többségét is.

A porcelán vékonyságú, hosszú nyakú, gömbtestű kor-
só viszont nem hasonlított mindezekhez, más volt az anya-
ga, a díszítése. Az apró piros edény egyértelműen a császár-
kori kerámiagyártás egyik jellegzetes csúcskerámiájához, 

a terra sigillátának nevezett finomkerámia típusába 
tartozott, amely úgy készült, hogy a kiváló agyag-
ból formázott edényeket égetés előtt híg agyaglébe 

mártották, amitől annak felülete fényes, csillogó 
lett. Ez az egyfülű korsó viszont nagyon más 

volt, mint a Duna-vidéken gyakrabban elő-
forduló Galliából, Germániából, esetleg 
Itáliából behozott luxusedények.

A tárgyat végül Vámos Péter kollé-
gámnak, a terra sigilláták szakértőjé-

nek mutattam meg, aki arra jutott, 
hogy az a Római Birodalom távoli 
vidékéről, Észak-Afrikából szár-
mazik, sőt a temető frissen rest-
aurált tárgyai között még egy to-
vábbi hasonló, kétfülű korsót is 

felismert. E két edény oldalát növé-
nyi és mitológiai ábrázolások díszí-

tik, közöttük megtalálható a lantján 
játszó Apollo isten, Léda a hattyúval és 

Európé elrablása.
A korsókat a mai Tunézia területén, az 

egykori Africa Poroconsularis nevű római pro-
vinciában gyártották a Kr. u. III. század közepe táján. 

Bár később, a Kr. u. III. század végén és a IV. században 
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Abszolút komplexitás

Beszélgetés Marosi Ilona képzőművésszel

Marosi Ilona képzőművészt világszerte ismerik, nagyméretű művei közül három köztéri alkotás Óbudán is megte-
kinthető. Interjúnkban négy évtizedet meghaladó, több műfajt érintő, gazdag, eredményes művészi munkásságának 
mozgatórugóit, személyes életútját ismerhetjük meg. 

KÉPZŐ Meséljen a családjáról, szüleiről, gyermekkoráról!

Családom édesapám révén Pécsről, illetve Dalmáciából, 
míg édesanyámat tekintve Selmecbányáról származik, 
de én már Budapesten születtem 1941-ben. Szüleim hu-
manista gondolkodásmódúak voltak. Édesapám nagy 
szaktekintélyű tulajdonosa volt egy sikeres építési vállal-
kozásnak. Nevelési elve volt, hogy már óvodás korunk-
ban megismerjük az egyszerűbb szerszámokat a cég 
műhelyeiben. Én a díszműlakatosok műhelyében sze-
rettem játszani fém hulladékelemekkel, kis fémformákat 
hajlítgattam. Gyakran mentem vele építészeti munkákat 
felmérni. Szemmértékem, térlátásom ebben az időben 
fejlődött ki. Édesapám műemléktemplomok generál fel-
újítását vállalta szerte az országban. Megbízatásai és a 
munkamegbeszélések a templomok külső tatarozásán 
kívül a belső berendezések, a mennyezetfreskók, az osz-
lopdíszek és a szobrok renoválására is kiterjedtek. Mos-
tani lakóhelyem közelében két nagy templom teljes fel-
újítása fűződik nevéhez: a Szent Péter és Pál Főplébánia 

és a Bécsi úton álló Újlak Sarlós Boldog asszony templom. 
Társadalmi szinten igen aktív volt. A szakmunkások, a 
munkásság szociális helyzetének javítását, fejlesztését a 
Kolping-elvek alapján szerette volna elérni.

Az Óbudán található Kolping eszmeiség című munká-
ja hogyan függ össze a szüleitől kapott példával?

A nagyméretű pannó tisztelgés a Kolping mozgalom 
és szüleim emléke előtt. Az Ember és a Teremtőerő 
transzcendens viszonyát fejezi ki művem. Szüleim 
emberi magatartásukkal, életükkel példát mutattak 
számomra. Munka, embertisztelet, segítőkészség, hit 
volt számukra a legfontosabb. Édesapám a Kolping 
Világszervezet magyarországi szervezetének magas 
rangú tisztségviselője volt. E mozgalom megalapítója, 
Kolping Adolf kölni katolikus pap 1856-ban azt tűzte 
ki célul, hogy a munkás fiatalok keresztény szellem-
ben nőjenek fel, képezzék magukat, dolgozzanak, 
éljenek. Programja a szociális érdekvédelem, a szak-

Kolping eszmeiség, 1997, olaj, arany pigment, vászon, 120x180 cm

fo
tó

: C
sá

ky
 B

al
áz

s



78 79

mai, a családi, a társadalmi, a társasági tevékenységek 
szervezése, segítése, valamint a mestervizsgára való 
felkészítés volt. A szervezet magyarországi működé-
sét 1946-ban betiltották, csupán 1990-ben indulhatott 
meg az újjászervezés. A Kolping mozgalom országos 
központjának új székháza Budapest III. kerületében, a 
Vihar utcában található, és annak tárgyalójába került 
nagyméretű festményem.

Szüleinek fontos volt gyerekeik intellektuális nevelése?

Igen, hogyne. Édesanyám költő volt, és előadó-művésze-
ti tehetségét három gyermeke nevelésére fordította. Iro-
dalmi műveket olvasott fel nekünk, a várost megismerő 
sétákra vitt bennünket, köztéri szobrokat, emléktáblákat 
kerestünk fel, és ő elmesélte nekünk a látványhoz tartozó 
történelmi ismereteket. Óvodában az akkor – 1946-ban – 
még kísérletinek számító Kodály-módszerrel foglalkoz-
tak velünk, sok esetben maga Kodály Zoltán tartotta a 
zenei bemutatókat. Alapvető ismereteket kaptunk a ma-
gyar népzenéről és néptáncról, gyakran voltak bemutató 
előadásaink a Zeneakadémián.

Iskolás korában hogyan fejlődtek művészi készségei?

Szüleim a zenei és iparművészeti oktatásáról híres 
Ranolder Intézetbe, a későbbiekben a Vendel utcai 
Tanítónőképző Gyakorló Iskolába (ma Leövey Klára 
Gimnázium) írattak be. Eleinte kedvesnővérek, apácák 
voltak a tanárok. Műveltségem alapjait nekik köszön-
hetem, intenzíven tovább fejleszthettem a velem szü-
letett zenei és képzőművészeti érzéket. Az államosítás 
után családunk másik kerületbe költözött, állami ál-
talános iskolába kerültem. Az első rajzóra és énekóra 
után külön kategóriába soroltak. Tóth Lajos gyermek-
kórusába kerültem, sokat szerepeltünk a Rádióban, a 
Filmgyárban. Az iskola rajztanárnője különóráin ké-
peztem tovább rajz- és festészeti tudásomat. Javaslatá-
ra felvételiztem a Képző- és Iparművészeti Gimnázi-
umba. Felvettek, de végül mégse oda írattak be, mivel 
hiányzott a matematika, a fizika, a magyar irodalom, 
a történelem magasabb fokú tanítása. Általános gim-
náziumban folytattam középiskolai tanulmányaimat, 
de folyamatosan jártam magántanárokhoz képzőmű-
vészeti készségeim gyarapítására.

Miként tudta festészeti tanulmányait folytatni a gim-
náziumi, egyetemi években?

A gimnáziumi és az egyetemi évek alatt a közelben lakó 
festőművészekhez jártam festészeti kurzusokra. Kedves 
mestereim: Eolvedy Gachal József festészet, Jakab Károly 
portréfestés, Kelemen Kristóf szobrászat, Örsi Zsuzsa ipar-
művész grafika, textiltervezés, Szabó L. Viktor modell utáni 
nagy szénrajz, Újváry Lajos festészet. Valamennyien kiváló 
mesterek, tanárok voltak. Később Harb József – a barokk 
kastélyok és a Vigadó épületének híres festőrestaurátora – 
szorgalmazására indultam el önálló művészi pályámon.

Már az egyetemi évek alatt művészi pályára készült?

Nem, akkor még nem, hiszen a megélhetésem nem volt 
biztosítva. Először is 1961-ben, mivel szerelmes lettem, 
férjhez mentem, majd munkába álltam. A művészettör-
téneti szakirodalom nyomon követése, könyvek vásár-
lása, külföldi szakmai tanulmányutak, művészetkriti-
kai és esztétikai tanulmányok, múzeumi gyűjtemények 
megismerése, tájékozódás a kortárs képzőművészetben 
volt – munkahelyi szakmai tevékenységemmel párhu-
zamosan – vállalt feladatom. Az egyetemen államvizs-
gáztam filozófiából, esztétikából. Sikeresen doktoráltam, 
meghívtak egyetemi előadónak.

Hogyan lett hivatásos képzőművész?

1975-ben az államvezetés elvetette az új reformok egy ré-
szét, az a koncepció már nem jelentett számomra követ-
hető utat. Rendkívül súlyos döntés előtt álltam, ami csa-
ládom megélhetésére is hatással volt. De vonzott, mert 
biztosította számomra a teljes alkotói szabadságot, a 
művészi kreativitás lehetőségét. Végül az állandó biztos 
jövedelem nélküli képzőművészeti pályát választottam.

Voltak nehézségei a szakmai befogadással?

Lényegesnek mondható ellenállást nem tapasztaltam. 
Illés Árpád festőművész egy szakmai zsűri alkalmával 
viccesen megkérdezte: „Nem fél? Ez a szakma fizikailag 
nehéz, lehetséges, hogy meg fog csúnyulni!” Nem fél-
tem, és az eltelt 42 alkotói év alatt a tovább fejlődéshez 
volt elég kitartásom, fizikai és lelkierőm, szorgalmam.

Óbudán a Kolping Vihar utcai székházán kívül két 
lakótelepen, a Pók utcain és a Kaszásdülőin láthatók 
munkái. Mikor készültek ezek?

Amikor a lakótelepeket tervezték, mindegyikbe iskola 
is épült. Ezek belső tereibe, auláiba, zsibongóiba írt ki a 
Fővárosi Tanács Beruházási Főosztálya egy pályázatot 
képzőművészeknek olyan művekre, amelyek a gyerekek 
környezetét jól viselik, moshatók, tisztíthatók. Ezen a pá-
lyázaton indultam, és nyertem. Arra gondoltam, hogy a 
gyerekek közelébe kell vinni a művészetet, és az oktatói 
munkához kapcsolni kell színeket, anyagokat és formá-
kat. Az iskolák 1985-ben, 1986-ban és 1987-ben épültek. 

Hogyan hatott a „hely szelleme” Kaszásdűlőn?

Aranykapu címmel egy nagy kaput és két nagy oldal-
képet terveztem egyedi, kézzel formázott, tíz különböző 
formájú, színes mázas samott lapból. A lapok méretei az 
iskola építészeti arányrendjéhez igazodnak. Az egyedi 
máz hódmezővásárhelyi kerámia kísérleteim eredmé-
nye. Az épületekhez kapcsolódó munkáim tervezésénél 
három alapszempontot vettem figyelembe: az épület stí-
lusa, az épület funkciója és a hely történeti múltja. Köz-
tudott, hogy ezen a területen már a római korban is éltek 
emberek; kultúrájuk, művészetük emlékeit az Aquincu-
mi Múzeum őrzi. Már gyermekkoromban ismerkedtem 

ezekkel a régészeti emlékekkel. A másik, művemben 
jelentkező gondolat a Felső-Tisza-vidék népi építészeté-
ből származott. Az egyik oldalkép a sajátos, tömzsi népi 
építészeti oszlopokat jeleníti meg, míg a másik oldalon 
a mediterrán kultúra karcsú oszlopai, lépcsői tűnnek 
fel. Középre a kettőt összekötő kapu került, amely mint 
szimbólum az összetartozás gondolatát fejezi ki.

Hogyan készült a Pók utcai iskola hatalmas méretű 
homlokzati dísze?

Kézzel, négy emelet magas állványon! Erre a mutat-
ványra is édesapám tanított. Ilyen nagy méretű, terve-
zett, a kivitelezés minden részletében művészeti zsűri-
vel ellenőrzött kompozíció tudomásom szerint nem 
készült Magyarországon, de Európában sem. A sgraffi-
to díszvakolatból formázott, gondolati tartalommal 
rendelkező műtárgy anyaga korszerű műgyanta szili-
kát. Úgy kell elképzelni a díszvakolat anyagot, hogy 
van egy habarcsszerű alap, ebben különleges savas 
hatású kőzúzalék, amely száradáskor – 20 perc múlva 
– kémiai úton kővé szilárdul. Több rétegben kerül fel-
hordásra, egy-egy forma pár centire kiáll, és plasztikus, 
tömör nagymozaik hatását kelti. A saját magam által ki-
kevert egyéni színeimet kiküldtem a svájci cégnek, ahol 
elektronikus úton beolvasták és kikeverték a színeimet, 
amelyek önálló színkódot kaptak. A világhírű luzerni 

Aranykapu, 1985, samott, égetett színes máz, 10 fajta különböző formaelem, 300x1200 cm
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Granol cégnél történt mindez. Az elkészítés után három 
nappal itt voltak Magyarországon, és ellenőrizték a mű-
vészi eredményt. A műtárgy az egész lakótelepre vidám 
hatással van, az alkalmazott színeket a szem összeadja, 
egésszé formája. Kellemesen hat a háztömbök között; a 
formák összekötik a tér tömbegységeit, valamint oldják 
a lakótelep ridegségét. Közösségi tér alakult ki, ahol a 
gyerekek, a környék lakói szívesen időznek.

Mi volt a svájciak reakciója, hogyan értékelték teljesít-
ményét?

Véleményük újságcikkben és egy jelentős művésze-
ti díjban fejeződött ki. A cikk Svájcban a Luzerner 
Tagblattban jelent meg. Később a Zürichben megjele-
nő Applica című szakmai lap is közölt cikket művem-
ről. E munkával vettem részt 1986-ban a stuttgarti III. 
Nemzetközi Farb Design Kiállításon, amelyre három 
eredeti anyagú részletképet vittem. A Granol cég el-
ismerése, hogy a kiállított munkákat a helyi múze-
umban helyezte el, illetve hogy díjjal is jutalmaztak. 
Ezt a műtérgyat tartom a mestermunkámnak. Mert 

teljesen újszerű volt a tervezési módszerem, a mun-
ka részleteinek grafikus folyamatábrája, a kivitelezés 
anyaga, az épület és a formai összefüggések rendsze-
re, a kivitelezéshez elkészített szénrajz.  A madármotí-
vumok az alsó képmezőben szinuszgörbén ábrázolva, 
a hol fenn, hol lenn szereplő sötét és világos formák 
az előbbre vivő emberi küzdelem szimbóluma. Nagy 
gondolathoz nagy formát, a teljes 200 nm homlokzatot 
kihasználtam. Erről a művemről külön könyvet írtam, 
jelentettem meg 2013-ban, amelynek címlapján a Nap-
madár kompozíció fotója látható.

Hogyan tudja követni munkái további sorsát?

Folyamatosan látogatom munkáimat, ellenőrzöm álla-
potukat. Például a Pók utcai lakótelepen a Napmadár 
című munkám felületének állaga az évek során igen 
megromlott. A térrendező, térszervező erővel ren-
delkező munka lemosása indokolttá vált. Felvettem 
a kapcsolatot az Önkormányzat vezetésével, aminek 
eredményeként a nagy munka hamarosan vissza-
nyeri ragyogó színeit. A III. kerület Önkormányzata 

Napmadár, 1986, granolan, műgyanta szilikát, mozaik hatású sgraffito, 800x2000 cm

elrendelte a Pók utcai iskola homlokzatán lévő mun-
kám állagmegóvását. Pár hónapja adtam át a XIII. ke-
rületi Vizafogó Iskolában több mint három évtizede, 
1983–84-ben elkészült Vizafogó című, nagyméretű, 
dekoratív kerámiaképem rekonstrukcióját. Hatal-
mas, sikeres munka volt; jó hatással van a gyerekek 
szellemi fejlődésére. 42 alkotói évem alatt egyébként 
36 nagy méretű, állandó nyilvánosságon lévő műtár-
gyat készítettem, külső térben kerámiából, samottból, 
belső térben olajtechnikával, több esetben különleges 
arany pigmenttel.  Munkáimat számos külföldi kiállí-
táson is bemutatták, kitüntetéseket kaptam Párizsban, 
Cannes-ban, Marseille-ben, illetve az olaszországi 
Chincianóban. Egyetemeken tartottam előadásokat 
Humanizáló elemek a magyar képző- és iparművé-
szetben címmel, amellyel mindenütt nagy siker, taps 
és elismerés járt, illetve barátságok, tapasztalatok ala-
kultak, további kultúrák megismerése vált számomra 
lehetővé, ami elősegítette tovább fejlődésemet. Ezekre 
a kapcsolatokra építve tudtam megszervezni a későbbi 
csoportos magyar kiállításokat.

Jelenleg min dolgozik, mik az új tervei?

A napokban készítettem el új könyvemet, ami már a 
nyomdában van, amelyben szerepelnek azok a műtár-
gyakkal hitelesített lépcsőfokok, eredmények, amelyek 
mentén haladok most is művészi irányelveim megvaló-
sítása érdekében. Ennek célja, hogy az emberek köze-
lebb kerüljenek a művek kisebb-nagyobb, alig észlelhető 
rajzi értékeihez. A szem normálisan csak egy pici részt 
fog fel egy festményből. Az életmű egyik alkotói ciklu-
sának tartalmát, képenkénti szellemi üzenetét dolgoz-
tam fel: az Egyetemes szimbólumok, képírások címűt. 
Tartalma 75 festmény. Ebben elemzem a képzőművé-
szet és a társadalmi környezet változásainak viszonyait 
a 1990-es rendszerváltás után. Az egyetemes szimbólu-
mok érdekessége, hogy kettős jelentéssel bírnak. Egyik 
egy közismert realista ábra, a másik a kultúrtörténet 
által az évszázadok alatt hozzá kapcsolt fogalom. Erre 
már az emberek nem nagyon emlékeznek. Életre keltem 
ezeket a fogalmakat, amelyeket a szakirodalomban, il-
letve nemzetközi kitekintésem alapján megismertem, 
felkutattam. Továbbá részt veszek a Műcsarnok épü-
letében a Tervező- és Iparművészeti Nemzeti Szalon 

sorozatának kiállításán, amelyen Tükrözödések című, 
fényes fémplasztikáim szerepelnek. Folyamatosan dol-
gozom. Maga a társadalmi környezet, illetve annak ese-
ményei inspirálnak.

MATITS FERENC

Marosi Ilona munkássága

Marosi Ilona képzőművész összetett egyéni-
ségében a kutató alkat erős kreativitással pá-
rosul. Filozofikus látásmód jellemzi, amelyet 
gondolataival és technikai tapasztalataival öt-
vöz eggyé művészetében. Térlátása, építészeti 
rendszerben gondolkozó személyisége teszi 
lehetővé azt, hogy művészete szoros viszony-
ba kerüljön az építőművészettel. Láncz Sándor 
művészettörténész véleménye szerint Marosi 
Ilona gazdag oeuvre-jében nincs önmagából 
kiinduló és végződő műalkotás. Minden egyes 
olajfestmény, monotípia, grafika, kerámia fest-
mény, üveg objekt és a monumentális munkák 
motívumkincsének szigorú szerkezeti felépíté-
se, színharmóniája és a mondanivaló kifejező 
ereje pontosan kimutatható előzményre tekint 
vissza, és követhető ezek tovább élése követke-
ző műveiben.
Murális munkái közül néhány Milánó, Sankt 
Pölten, San Francisco közösségi tereibe ke-
rült. Budapesten az Újpesti Óvodában, a Vi-
zafogó Általános Iskolában, a Károlyi Mihály 
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban 
is láthatók művei. Három III. kerületi köztéri 
alkotása közül az 1986-ban a Pók utcai lakó-
telepi általános iskola falára került Napmadár 
című műgyanta szilikát sgraffito a legmonu-
mentálisabb. A Dr. Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola  belső terét 1985 óta díszítő, három 
elemből álló Aranykapu kompozíció anyaga 
égetett mázzal fedett tűzálló samott. Az 1997-
ben készült Kolping eszmeiség című vászonra 
festett olajfestmény a Magyar Kolping Szövet-
ség Székházának tárgyalóját díszíti.
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AZÉRT IS FÖLÁLLSZ A DOBOGÓRA!

Beszélgetés Volper Lászlóval

Volper László néhány éve az óbudai Idősek Klubjaiban oktatja a pingpongot a nyugdíjasoknak, de hogy ezt a szép 
feladatot el tudja végezni, hosszú előtanulmányokat folytatott 1960-tól kezdődően KSI edzőként, valamint serdülő, 
ifjúsági és felnőtt asztalitenisz szövetségi kapitányként.

MOZGÁS! Mindig Óbudán élt?

Itt születtem a Margit Kórházban. A Lajos utcában lak-
tunk, a Kolosy térhez közel, ahol a Régi Sipos vendéglő 
működött. Ahogy beléptünk a kapunkon, egy hosszú 
udvarba jutottunk, aminek a jobb és a bal oldalán egy-
más mellett sorakoztak a kis lakások.  Mai szemmel ér-
dekes világ volt, mert mostanában az emberek alig áll-
nak szóba egymással. A feleségem múltkorában meg is 
említette az emeleti szomszédunknak, hogy soha senki 
meg nem kérdezi a másikat, hogy van, pedig naponta 
többször is elmegyünk egymás mellett. Gyerekkorom-
ban abban a régi házban mindenki tudott mindenről. 
Szegények voltak, szegények voltunk, mégis óriási volt 
a segítőkészség, az utolsó falatot is megfeleztük egy-
mással. Az az udvar, az a jellegzetes lakáselosztás ösz-
szehozta az embereket. Mostanában csak köszönünk, 
jó napot, és el van intézve, akkor viszont szinte együtt 
éltünk. Aztán 1940 környékén Csillaghegyre, az öreg 
Szentendrei út mellé költöztünk. Ott vészeltük át a há-
borút is. A ház mögött volt egy udvar, emlékszem, hogy 
a háború alatt a lakók kiástak egy nagy gödröt, bunkert 
készítettek, mert szó volt arról, hogy bombázások lesz-
nek, és ha jön a légiriadó, legalább be tudjunk bújni va-
lami védett helyre. 1944 végén vagy ’45 elején le is esett 
a Szentendrei útra, a lakástól 20 méterre egy bomba. 
Nagy tölcsért csinált, de mi akkor már bent voltunk 
a bunkerban, és szerencse, hogy odamentünk, mert a 
házban az ablakok is kitörtek. Ez a háborús időszak 
a gyerekek számára egyszerre volt félelmetes és érde-
kes, mert a felnőttek féltek, de a gyerekek nem annyira. 
A gyerekekben nincs meg a félelem, mert nem tudják, 
mitől kell félni. Olyasmiket csináltunk, hogy találtunk 
nyeles gránátokat, és fölvittük ketten-hárman a csillag-
hegyi kőbányába. Odamentünk, és a szélén lenéztünk, 
ahol óriási mélység volt. Mit találtunk ki? Kihúztuk a 
gyutacsszeget, és eldobtuk a gránátot. Óriásit robbant. 
Ez nagyon tetszett nekünk. Mondanom sem kell, hogy 
mekkora veszélyt rejtett magában. Szerencsére én és a 
barátaim később letettünk erről, mert meghallottuk, 
hogy több sérülés is történt a gyerekek között.

Emlékszik arra, hogy mikor volt először pingpongütő 
a kezében?

1947-ben. A csillaghegyi Lehel utcai általános iskolába 
jártam, ahol Juhos József volt az igazgató. A kiváló peda-
gógus bennünket is tanított, szerette a gyerekeket. Ami-
kor a tanítás befejeződött, a padokat elraktuk, két asztalt 
fölállítottunk, és Józsi bácsi elkezdett tanítgatni – ízig-vé-
rig pedagógus és kiváló játékos volt. Később a női válo-
gatott edzője lett. Abban az időben az asztaliteniszben 
még nem létezett kifejezetten tanterv szerinti oktatás, de 
ő pedagógusként valami terv, valami elképzelés alapján 
foglalkozott velünk. Nagyon jól éreztük magunkat, és 
egy-két év után egy kis tudásra is szert tettünk.

Milyen ütővel játszottak abban az időben?

Szemcsés gumis ütővel, azzal nagyon jól lehetett érezni a 
labdát. A szemcsék miatt nagyon jól lehetett nyesni, any-
nyira, hogy abban az időben, bár volt támadó játék, nem 
az dominált, inkább a nyesések, labdatartások. 1936-ban 
a prágai világbajnokságon volt egy olyan mérkőzés, ahol 
a román Panet – akivel aztán találkoztam nemzetközi 
versenyeken, ő román edzőként, én meg magyar edző-
ként – játszott egy lengyel Elrich nevezetű játékossal, és 
az első labdamenet több mint 70 percig tartott.  Egyszer 
a román Marin és a francia Hegenauer hét és félórás mér-
kőzést játszott. Ilyen volt a pingpong 1936-ban. 1947-ben 
már magasabb szinten volt. Először faütő volt, pergamen 
borítású ütő, a gumis már egy nagyobb fejlődést hozott 
a játékba. Ott már lehetett húzogatni, lehetett ütni is 
mindkét oldalról. De a legnagyobb változást az ötvenes 
években az hozta, amikor egy japán cég feltalálta a szi-
vacsborítású ütőt. 1952-ben Bombayben a magyar csapat 
– Sidó Ferenc, Kóczián József, Gyetvai Elemér, Szepesi 
Kálmán összeállításban, Várkonyi Laci bácsi volt az edző 
– megnyerte a világbajnokságot. Ezen a világbajnoksá-
gon játszott egy japán, Sato nevezetű játékos, aki csak 
egyéniben indult, mert titokban tartották az ütőt, hogy 
meglepetés legyen. Bejutott a döntőbe, ahol Kóczián Jó-
zsef volt az ellenfele, akit borzasztóan zavart, hogy nem 
lehetett hallani a koppanást. A gumis ütőn és a faütőn 
lehetett hallani a koppanást, és sok mindent meg lehetett 
ítélni a hallás útján. Ahogy nekiütődött a labda a szivacs-
nak, a pólusok egy kicsit engedték benyomulni a labdát. 
Attól függően, hogy milyen erővel ütötték meg, aszerint 
nyomta be a szivacsot a labda, és minél jobban benyomta, 
annál jobban továbbította, lökte ki a labdát. Az, hogy ezt Fo
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nem lehetett hallani, halálra idegesítette Kóczián Józsefet, 
aki azt mondta, hogy majd megőrült, amikor jött a labda, és 
nem hallott semmit. Ezt a borítást 1952-től 1959-ig, a dort-
mundi világbajnokságig lehetett használni, aztán felismer-
ték, hogy meg kell szüntetni.  Addigra a japánok 1959-ben 
már feltalálták azt a borítást, amelyen szivacs volt, de azon 
rajta volt még egy gumilap nagy szemcsével kifelé vagy be-
felé. Ezután megváltozott a játék, köszönhetően ennek a bo-
rítóanyagnak a feltalálásával és a japánoknak, akik felgyor-
sították a játékot. Gyorsan pattant a labda erről a szivacs ról. 
Abban az időben az volt a játék még, hogyha ütöttek egy 
labdát, akkor visszanyesték. De a japánok nem nyesték 
vissza, visszaütötték. Kialakult a támadó játék, a kontra, a 
nagyon érdekes, szép, élvezetes, nagyon gyors játék. A kí-
naiak lépést tartottak a japánokkal: 1961-ben Pekingben a 
világbajnokságon a férfiaknál a legjobb négy közé már csak 
kínai játékos jutott. El lehet képzelni, hogy micsoda fejlődés 
indult el! Ekkortól beszélhetünk asztaliteniszről. 
Ez az új borítás nagyon megváltoztatta a játék képét. 
Mindent megváltoztatott, a felkészülést, a technikát és a 
fizikai képességek fejlesztését is. A japánok alkalmazták 
először a tenyeres pörgetést is nyesett labdából. És ma 
meg azt látni, hogy két-háromérintéses labdamenetek 
vannak, megpörgeti a labdát és máris ráhúz, alig lehet 
látni a mozdulatot. Elképesztő, hogy mit fejlődött ez a 
sportág. Azért említettem azt a több mint 70 perces lab-
damenetet, mert onnan indult.
De térjünk vissza Óbudára: az általános iskola után, 
1950-ben kerültem az Árpád Gimnáziumba, amely sok 
mindenről volt nevezetes. Sinkovitstól kezdve sok ismert 
ember járt oda, de talán leginkább a sportéletéről volt hí-
res. Ez Iglói Mihálynak volt köszönhető, aki egy fantasz-
tikus, megszállott ember volt. A sportért mindent képes 
volt megtenni. A stopperóra mindig a kezében volt, és 
mindig vitt volna bennünket futni, mert kiváló atléta-
edző volt. Ha csak ezeket a neveket említem: Iharos Sán-
dor, Rózsavölgyi István, Tábori László, akiknek a Hon-
védban volt edzőjük Iglói Mihály. 90 éves korában halt 
meg a tanár úr. Magunkba szívtuk mellette a sport szere-
tetét. Nemcsak az atlétikával foglalkozott: megismertük 
a kosárlabdát, kézilabdát, sőt bajnokságok is voltak, és 
más iskolákkal is játszottunk. Olyan csodálatos sportélet 
volt, ami kedvező hatással volt a tanárokra is. Gyakran 
megtörtént, hogy reggel 7-kor valamelyik iskolával mér-
kőzés volt, és a tanárok az igazgatóval együtt kijöttek 

Volper László 
(Szül.: 1934. március 27.)
Asztalitenisz mesteredző, edző és pedagógus
Az asztalitenisz utánpótlás-nevelése, a felnőtt 
női-férfi, az ifjúsági-serdülő válogatott keretek 
felkészítése, a tapasztalatok átadása, szakirodal-
mi tevékenysége során elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a magyar asztalitenisz sportban. Közel 25 
évig közreműködött az edzőképzésben, tapaszta-
latait széles körben ismertette. Több mint 15 évig 
a szövetség elnökségének tagja, az edzőbizottság 
elnöke volt. TF szakedzői diplomát szerzett 1975-
ben, mesteredzői címmel tüntették ki 1977-ben.

Eredményei válogatott edzőként:
1970–1979: az ifjúsági és serdülő Európa-bajnok-
ságokon 46 dobogós helyezést értek el tanítványai
1979–1988: a női válogatott Európa-bajnokságo-
kon 11 dobogós helyezést (4 első, 1 második, 6 
harmadik) értek el; világbajnokságokon csapat-
ban harmadik, ötödik, hatodik, egyéniben, pá-
rosban 5-8. helyezést értek el
1992–1994 és 1998–2004: a férfi asztalitenisz vá-
logatott szakvezetője, csapatban 1994-ben ötödik 
helyezést ért el
1988–1991: Izrael szövetségi kapitánya
1994–1996: Kuvait szövetségi kapitánya

Szakirodalmi tevékenysége:
Asztalitenisz Sportiskolai Tanterv – 1976
Asztalitenisz Tanterv – 2006
Edzésprogram serdülő és ifjúsági asztalitenisze-
zők részére – 2007
Asztalitenisz Módszertani Segédanyag – 2008

Kitüntetései:
Sportújságírók Díja – 1986
ISM Bay Béla Edzői Életműdíj – 2004
Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség Élet-
műdíj – 2004
Magyar Sportért Életműdíj – 2009
Asztalitenisz Életműdíj – 2016

drukkolni. Felismerték, hogyha a siker a sportban meg-
jelenik, az kedvezően hat más tevékenységre is, ezért az 
Árpádban nagyon erős volt a sportélet. Tavaly bementem 
körülnézni, sok sporthíresség képe van a falon, ahogy 
a lépcsőn fölmegyünk, megemlékeznek róluk. Ez volt a 
második állomás.

Hogyan kezdődött az edzői pályafutása?

1960-ban kerültem a Bécsi úti Selyemkikészítő gyárba, 
ahol sportelnök voltam. Jó kis gyár volt igen intenzív 
sportélettel. Röplabda, kispályás foci és nagyon jó kis 
sakkcsapat. Ultiversenyeket is rendeztem, és gondoltam 
magamban, miért ne lehetne itt pingpongot is csinálni. 
Kivontak az üzemhasználatból egy épületrészt. Bemen-
tem az igazgatóhoz, Hartainak hívták, és mondtam neki: 
igazgató elvtárs, kezdhetnék én azzal az épülettel valamit, 

az itteni szakemberekkel, amikor ráérnek, nem feltartva 
őket. Négyasztalos termet csináltam – fürdő és WC is volt 
–, és olyan szép lett, hogy néha kölcsönkérte az igazgató 
a termet, előadást tartottak benne. Akkor kezdtem el fog-
lalkozni gyerekekkel, 1960–1964-ig ott, a Selyemkikészítő-
ben. Részt vettek ezek a 8, 9, 10 éves gyerekek korosztályos 
versenyeken, és nagyon szépen szerepeltek.
A harmadik állomás, hogy miután megismerték a te-
vékenységemet, hívtak a Központi Sportiskolába, 
ami 1963-ban alakult meg, ahol én 1964-ben egy évig 
mellék állásban, és 1965-től 1992-ig főállásban dol-
goztam. Öt évig beosztott edző voltam, és huszonkét 
évig szakágvezető. Akkoriban csodálatos munka folyt 
a KSI-ben! A ’70-es évek elején évente két alkalommal 
felméréseket csináltunk fizikai képesség, reakcióidő, 
mozgás koordináció és technikai képzés tekintetében. 
Volt, mikor 158 tanítvánnyal foglalkoztam – ma elkép-

az Európa-bajnok magyar női csapat, 1986, Prága. 
Balról jobbra: Oláh Zsuzsa, Urbán Edit, Volper László, Bátorffy csilla, Fazekas Györgyi. forrás: Volper-archívum
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zelhetetlen az ilyen létszám. Felmértük a gyerekeket, és 
megbeszéltük, ha bizonyos képességeket még fejleszteni 
kellett. Mindezek alapján 1975 és 1980 között írtam egy 
összefoglaló jelentést, abban kitértem a kiválasztásra is, 
amit nagyon fontosnak tartok. Ma is nélkülözhetetlen 
lenne. Az a probléma, hogy mostanában a gyerekek ke-
vésbé választják a sportot. A sport, az oktatás, a gyakor-
lás során olyan kedvező személyiségvonások jelennek 
meg a gyerekekben, amit máshol nagyon nehéz meg-
szerezni. A sporthoz kell kitartás, akaraterő, küzdelem, 
taktika… Minden gyereknek kellene valamit sportolnia, 
hogy ezek a személyiségjegyek kialakuljanak. Közben 
1966-ban Juhos Józsi bácsi az asztalitenisz szövetségbe 
került, és a KSI szakosztályvezetője lett. És ki lett a társa? 
Én, aki 1947-ben Józsi bácsi által ismertem és szerettem 
meg az asztaliteniszt. És ezzel az emberrel én együtt dol-
gozhattam! Hát kell ennél nagyobb szerencse?

Versenyzőként meddig jutott?

Mindig azt gondoltam: Úristen, én ezeket a Sidóékat nem 
tudom megverni! Sidó Feri bácsi kiválóan védett mind-
két oldalról. Az ötvenes évek előtt majdnem mindenki 
nyesegetett, pötyögött és védett, de ő kiválóan ütötte a 
fonákot. Tehát védett, védett, védett, egy kicsit fölcsú-
szott a labda, ő magas volt, hosszú karokkal, benyúlt, és 
megütötte valamennyit. Csodálatos fonákja volt, persze 
tudott tenyerest is ütni, de nem az dominált, mert eh-
hez a védőjátékhoz a fonákkal jobban hozzá lehet férni, 
a fonák illik hozzá – el is lestem tőle. Nem játszottam én 
rosszul, csak a legjobb tízet nem tudtam megverni. Elját-
szogattam, talán több is volt bennem, de nem volt mel-
lettem egy olyan megszállott edző, aki ezt kihozta volna 
belőlem, mert akkor ezer százalék, hogy többre is vihet-
tem volna. De talán jobb is így. Játékosként nem értem 
el kiemelkedő sikert, és úgy látszik, ez volt bennem, ez 
űzött, hajtott arra edzőként, hogy sikereket érhessek el. 
Ha te nem tudtál fölállni, akkor a tanítványaid által majd 
felállsz a dobogóra. Nem volt tudatos eleinte, de később 
már azzá vált, amikor a közelébe kerültem.

A gyerekek mellett felnőttekkel is foglalkozott.

1970. január lehetett, amikor odajött hozzám Berczik Zoli, 
és megkérdezte a velem egy szobában dolgozó Juhos Jó-

zsi bácsitól: Józsi bácsi, mi a véleményed arról, hogy Lacit 
én a válogatotthoz hoznám. Ott, a fülem hallatára sok di-
cséret elhangzott. Laci, kérdezte tőlem, mi a véleményed, 
akarod-e? Megtisztelő a felkérésed Zoli, egy kérésem van, 
hogy bízzál bennem. Berczik Zoli egy fantasztikus mun-
kabírású, nagy akaraterővel rendelkező ember volt, de 
nem mindig tudott kijönni az emberekkel. Ezért kértem 
őt, hogy bízzon bennem. Tizenöt évig együtt dolgoztunk 
a legnagyobb rendben, nem volt furkálás, piszkálódás, 
semmi olyan, ami megnehezítette volna a munkánkat. 
Nekem azt a szerepet szánta, hogy a technikát csiszoljam 
a játékosoknál, mivel azt tanítottam a gyerekeknél is, így 
ezerszázalékosan kellett ismernem minden technikát, 
minden rezdülést, minden mozdulatot. Ez volt köztünk. 
Laci, mondja, légy szíves vidd a játékost az oszlopok közé – 
ott külön asztal volt –, itt valami nem stimmel, légy szíves 
nézd meg. Én ott próbálkoztam, nézegettem, igazgattam, 
majd egy bizonyos idő után odahívtam Zolit, megkérdez-
tem, hogy most mi a véleménye. Nem a mellemet vertem. 
Megnézte, és azt mondta, te, Laci, nagyon jó, hú, de jó, de 
jól csináltátok. Ő volt a főnök, hatszoros Európa-bajnok, és 
én segítettem, de értékes munka volt ez a része is, bőven.
Tíz évig vezettem az ifjúsági serdülő fiú-leány korosz-
tályt egyedül, heti két edzéssel, kedden és csütörtökön. 
Tíz évig dolgoztam a női válogatott edzésein, a férfi-
aknál is kilenc évig kis megszakításokkal. Tíz év alatt 
negyvenhat érmet szereztek a tanítványaim a serdülő 
és ifjúsági Európa-bajnokságokon, tizenegy érmet szer-
zett a női válogatott csapat: négy első, egy második, hat 
harmadik helyezést. Ezek szép eredmények. És ha még 
azt is kiemeljük, hogy 1986-ban Bátorfy Csilla 17 évesen 
egyéni Európa-bajnokságot nyert, ez nagyon nagy szó 
– azóta se nyert magyar asztaliteniszező egyéni Euró-
pa-bajnokságot. Az ő erőssége az volt, hogy adogatás-
nál nagyon magasra feldobta a labdát, a feldobott labda 
esett lefelé gyorsuló sebességgel, és egy nagyon gyors 
mozdulattal alávágott a labdának. Olyan kellemetlen 
adogatásai voltak, hogy nem volt könnyű lekezelni. Visz-
szaadták valahogy, amire ő hatalmas lendülettel akkorát 
pörgetett, mint egy férfi játékos. Ez volt az erőssége, ado-
gatás és tenyeres pörgetés. Aztán 1987-ben Újdelhiben, 
huszonkét év után a női csapat világbajnokságon – Kína 
és Dél- Korea mellett – fölállhatott a dobogóra harmadik 
helyezettként. A győztestől kaptunk ki. Két csapat EB-t 
nyertünk, 1982-ben Budapesten, 1986-ban pedig Prágá-



88 89

ban. Mind a három helyen fölálltam a dobogóra mint 
edző, mondanom sem kell. Eszembe jutott, hogy „azért 
is fölállsz a dobogóra”.

A férfiválogatottban játszott akkoriban a Klampár, Jó-
nyer, Gergely hármas?

Klampár játéka 15–20 évvel bőven megelőzte a korát. 
Asztalközelből játszott, csodálatos fonák-csuklója volt, 
fantasztikusan tudta helyezni a labdát, és ha egy kicsit 
fölcsúszott az a labda, akkora ászokat ütött-pörgetett, 
hogy az elképesztő. Nagyon sokat utaztam, és ismertem 
a mezőnyt, a svédektől kezdve mindenkit. Kínában is 
jártam, Japánban háromszor, de ilyen játékos sehol nem 
volt, mint a Klampár. Különleges mozgáskoordináció, 
reflex, reakcióidő kellett ahhoz, hogy az asztalhoz ilyen 
közel tudjon játszani. Ez persze magában rejtett sok hi-
balehetőséget is. A labdamenetek során vannak olyan 
időszakok, amikor lehet közelről, de vannak olyanok is, 
amikor asztaltól távolabbról kell megoldani a helyzetet, 
és ez kimaradt nála. Mindig hihetetlenül kellett koncent-
rálnia, és ennek tudható be az, hogy ez a zseni, aki ilyen 
csodálatos stílussal játszott, nem tudott egyéni világbaj-
nokságot, egyéni Európa-bajnokságot nyerni. 1988-ban 
egyéniben az olimpián negyedik lett, emellett kétszeres 
világbajnok és háromszoros Európa-bajnok.
Gergely Gábort jól ismertem, ő tanítványom volt. Tollszár-
fogással játszott sokáig. Juhos Józsi bácsival egyik beszél-
getésünk alkalmával kitértünk arra, hogy nem lesz jó a 

tollszárfogás a Gabinak, bár Klampár mögött a korosztá-
lyában a második, de a nyakán vannak a többiek. 16 éves 
lehetett, és bizony akkor már nagyon rizikós volt a változ-
tatás. De én nagyon akartam, mert előtte való nap voltunk 
a Postásban, a Zichy Jenő utcában játszottunk egy mér-
kőzést, és kikapott egy közepes tudású játékostól. Mon-
dom magamban, ha ez kikapott egy ilyen játékostól, mi 
lesz később? Beszéltünk a Gergellyel. Azt mondtam, Gabi, 
ígérem, olyan fonákot tanítok neked… Hogy miért mond-
tam ezt? Mert a Sidó Feritől, a kilencszeres világbajnoktól 
olyan fonákot lestem el, hogy nyugodtan ígérhettem. Meg 
kellett is a biztatás, mert féltette az eredményeit. Másfél 
évet vett igénybe, de az a helyzet, hogy ennek volt nyere-
sége is. A tollszárfogás miatt kevesebb labdába ütött fo-
nákkal, de ebből adódóan rendkívül jó volt a lábmunkája. 
Én pedig elkezdtem neki tanítani a fonákpörgetést, amit 
aztán a Berczik Zoliék még továbbfejlesztettek a váloga-
tottban, és ez lett az egyik fő erőssége. Gabi kétszeres vi-
lág- és négyszeres Európa-bajnok. Jónyer István meg olyan 
fizikai képességekkel, adottságokkal rendelkezett, ami 
által asztaltávolból, veszélyesen tudott játszani, főleg az 
ismert oldalpörgetés-kiflipörgetései révén. Ő négyszeres 
világ- és négyszeres Európa-bajnok. Hármuk közül Jónyer 
szerepelt a legeredményesebben, a négy világbajnokság 
közül egyet 1971-ben Nagoyában Klampárral párosban 
nyertek, 1975-ben Calcuttában Gergellyel a férfi párost és 
az egyéni világbajnoki címet is megnyerte ezen a világ-
bajnokságon. A három világklasszis 1979-ben Phenjanban 
érte el talán a legnagyobb eredményt, amikor a kínaiakat 

kétszer legyőzve (5:2 és a döntőben 5:1), 27 év után lett csa-
patvilágbajnok, ami azóta sem történt meg még egyszer.

Az utóbbi években sokszor feltűnik az óbudai idősek 
klubjaiban is.

2013 környékén mondta a feleségem, hogy a Meggyfa 
utcai idősek klubjába járna tornára, van ping-pong is, de 
csak tagok mehetnek. Iratkozzunk be valamelyik idősek 
klubjába, a Szérűskert utcai jó nekünk, mert a 106-os ott 
tesz le – oda be is iratkoztunk. Egyik alkalommal lemen-
tem, volt is játék. A foglalkozásszervező megkérdezte, 
hogy a Laci bácsi tud-e pingpongozni. Mondtam, egy pi-
cikét. Ő ugye nem tudta még akkor, hogy mi újság van, 
de aztán megtudta, hogy ki vagyok. Amint az intézmény-
vezető asszony tudomására jutott, hogy korábban mester-
edzőként tevékenykedtem, személyes találkozást kezde-
ményezett, ahol megbeszéltük, hogy a ping-pongot, mint 
mozgásprogramot az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény minden klubjában bevezetjük. Ez a kezdeményezés 
nagyon jó fogadtatásra talált. Annyira lelkesek ezek az 
idősebb játékosok, hogy mindent szeretnének megtanul-
ni. Laci bácsi, még ezt is szeretném megtanulni, mutassa 
meg a pörgetést! Az intézmény asztalokat vett, versenye-
ket rendeztünk, húsvéti és karácsonyi kupákat. A csapat- 

és egyéni döntőket ünnepélyes keretek között a Kiskorona 
utcai központban tartottuk. Meghívtuk Bús Balázs pol-
gármestert, aki nemegyszer el is jött, tetszett neki, azóta 
is támogatja a kezdeményezést, sőt egyik alkalommal ad-
tam egy ütőt a kezébe, megkértem, hogy üssünk párat, és 
egész jól is játszott. Itt a kerületben az időseknél nagyon 
elterjedt az asztalitenisz, és örömmel csinálják. Azt látom, 
hogy rendkívül jól érzik magukat, a sport, a mozgás jó ha-
tással van mindenkire. Nem túl megerőltető a pingpong, 
mégis van egy kis egyensúly-áthelyezés, és koncentrálni, 
figyelni kell. Mindazt, ami csökken idősebb korban, egy 
kicsit ébren tartja, egy kicsit tovább működteti. Tehát nagy 
jelentősége van azok számára, akik nem tudnak elmenni 
kerékpározni, akik nem bírják a futást, de ezt igen, és az 
egészségük mellett lelkileg is szükségük van erre. Ami-
kor vége van a gyakorlásnak, nagyon jó a hangulat, szinte 
mindenkinek fülig ér a szája, ha esetleg van ránc rajtuk, 
azok is kisimulnak. Talán egyedül vagyok az országban, 
aki megcsinálhattam, hogy az ütő kézbeadástól, 7 éves 
kortól kezdve foglalkozhattam a serdülőkkel, ifikkel, a fel-
nőttekkel, és most 83 évesen a nyugdíjasokat tanítgatom. 
Hát, milyen nagy dolog ez, ugye?

A. HORVÁTH ANDRÁS

az edzésen részt vevő játékosok a Hatvany utcai idősek klubjában

a páros játékot gyakorolják
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SZERETtEM, MINDIG SZERETTEM A PARTOT

Beszélgetés Kánya Tamással

Kánya Tamás gyerekkora óta visszatérő vendége a Római-partnak, ám jó négy éve már egyedül való művésze is. 
Kőből, uszadékfákból, ágakból-levelekből épít különös tárgyakat és lényeket, sok ezer embert késztetve megállás-
ra és ámulásra a siető időben.

séta Művésznek tartja magát?

Nem, én nem…

Tiltakozzon csak, elég, ha mások annak tartják.

Mások annak tartanak, ez igaz. Ha valaki meghallja, hogy 
jártam az iparművészetire, akkor abban a pillanatban: 
Ohhoó! De én egyrészt estire jártam, 
másrészt meg csak mint ötvös. Ösz-
sze voltam zárva tizenöt-húsz szob-
rásszal és festővel, gondolom, ők 
kinőtték magukat. Nem is volt órám 
mint ötvös, úgyhogy én ott csak 
rajzolgattam. Munka után mentem 
oda, az úgy elég kemény volt. Reggel 
fél ötkor keltem, hét órát dolgoztam 
a pénzverdében, azután kettőkor 
bementem a suliba, és este nyolcig 
ott ültem. Azt hiszi mindenki, hogy 
a pénzverdében csak pénzt vernek, 
pedig az a részleg egész kicsi, a töb-
biben ezüstárut, aranyárut, szóval 
minden ilyesmit csináltak, kitűző-
ket, jelvényeket. Én ott voltam ötvös, 
nem is ötvös, hanem ezüstműves. 
Szamovárokat, kelyheket, gyertyatartókat, nagyobb tár-
gyakat készítettem, amiket aztán külföldre vittek. Amikor 
onnan kikerültem, akkor lettem végül is ötvös, akkor kezd-
tem ékszereket csinálni, amiket már én is terveztem. Telje-
sen új ezüstkollekciókat rajzolgattam és készítettem.

Ebből próbált élni, tehát árulta is ezeket?

Igen, ebből tök jól elvoltam. Egy cég felfigyelt rám, és 
náluk csináltam úgy 1996 és 2006 közt az ékszereket, 
ők meg az egész országban terítették. De már 1986 óta, 
vagyis szakmunkástanuló koromtól fogva dolgoztam, 
azután voltam katona is, volt minden.

Szóval, amit csinál, ez a partművészet – így mondom, 
mert önre nézve ez tűnik a pontos megnevezésnek – 
inkább egyfajta magánéleti szelep-ötlet volt?

Teljesen.

Mikor kezdődött? Egyáltalán hogy jutott eszébe, hogy 
hova menjen?

Békásmegyeren lakom és laktam, és korábban is lejár-
tam a Rómaira. Szerettem, mindig szerettem a partot. 
Nagyon szeretek fotózni, és végigfotóztam a Rómait. 
Mindent lefotóztam, amit láttam: kacsát, fát minden 
szögből, aztán fölmentem az internetre is képeket néz-

ni. Azt láttam, hogy egyforma az 
egész, mindenki ugyanazt fotózza, 
és meguntam ezt. Arra gondoltam, 
hogy kéne csinálni valamit, amitől 
mondjuk Szentendrén az a nagyon 
szép naplemente kicsit más lesz. 
Akkor már gyűjtögettem itt a ka-
vicsokat, uszadékfákat, aztán fél-
revonultam, és egyszer elkezdtem 
csak úgy rakosgatni őket. Kövek-
ből odaépítettem valamit, hogy mi-
lyen jól nézne ki egy-két kőoszlop 
és úgy a naplemente. Úgyhogy vé-
gül is témát csináltam magamnak. 
Köveket kezdtem egymásra rakos-
gatni, kompozíciókat csinálni, és 
azok mellett fotózni a partot. Így 
kezdtem el…

Tehát ha jól értem, nagyon sokáig nem is nevezte ne-
vén dolgot, mert nem ez izgatta.

Akkor még nem tudtam, mi ez.

Nem tudta, hogy a világon más is csinál ilyet, és azt 
hívják is valahogy?

Nem, nem tudtam, fogalmam nem volt róla. Építettem 
magamnak két kőfotelt meg egy kis kőasztalt ott, ahol mi 
is találkoztunk először, a part déli végén, azokban ücsö-
rögtem mindig, és építettem magamnak három-négy 
kőoszlopot. Nem döntötték össze. Úgy két-három napig 
állt, aminek nagyon örültem. Azután egyre többet épí-
tettem. Egyszer, amikor lementem, találtam a fotelnál, a 
kis asztalon egy tollat és egy összehajtott papírost. Ki-
hajtogattam, és tele volt írva, mint egy vendégkönyv. „Itt 
jártunk, Tóthék, nagyon tetszik, gratulálunk.” Követke-fo
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ző bejegyzés… – és tele volt irkálva. Még azt is írta vala-
ki, hogy hazafutott ezért a tollért, hogy ő is írjon valamit. 
Nem tudták, hogy ki csinálja, de leírták, hogy mennyire 
tetszik ez nekik. Úgyhogy annyira lelkesített engem, hogy 
egyre több ember nézegette, hogy beindult a dolog. Ott 
már egy olyan komoly kiállítás készült el, amilyet máshol 
nem találni. Utóbb láttam, hogy léteznek land art össze-
jövetelek, amikor összejönnek a világ négy tájáról, és ti-
zenöt-húsz fős csoportok építenek ilyesmit. De így, hogy 
egyedül készíti valaki, és maradandó is, ilyen tudtommal 
nem készült még sehol. Szóval így indult el a dolog, aztán 
kinőtte magát, és egyre több ember jött oda, főleg amikor 
az interneten is megjelentem, mert kezdettől mindenki fo-
tózott, és föltették a képeiket. Ez 2013 őszén volt. Akkor 
még nem tudtam, hogy mi ez, csak élveztem, hogy köve-
ket, uszadékfákat állítgatok, és apróbb kövekből különféle 
kompozíciókat csinálok. És akkor egy hónap után odajött 
egy fiatal lány, és mondta, hogy úgy szereti ezt a land ar-
tot, és hogy ez mennyire szép. Én pedig megkérdeztem 
tőle, hogy micsodát? Elmagyarázta, és lefordította nekem 
a szót, és mesélt, hogy ez milyen nagy művészeti ág, én 
pedig otthon utánanéztem, és így tudtam meg, hogy amit 
csinálok, az végül is a land arthoz tartozik.

De ugye jól tudom, hogy maga is lefotózta mindenét, a 
legelső dolgoktól fogva?

Igen, minden ott van a honlapon. De csak a fotelekbe 
több ezer ember ült bele, és lefotózta magát. Napernyő 
volt fölöttük, uszadék ágakból. Az internet tele van ilyen 
képekkel, hogy ott ülnek meg állnak a kőkertben.

Tehát nemcsak az a képanyag van fönt, amit ön készí-
tett a munkáiról, hanem egy óriási civil rész, az odalá-
togatók képei is?

Most már nemigen, mert már abbahagytam a kertet. A kez-
deti időkben valóban az érdeklődőknek köszönhettem az 
ismertséget, mert ők reklámozták úgy, hogy felfigyelt rá a 
média is. Nem szerettem a facebookot, ma sem szeretem, de 
sokan érdeklődtek, hogy hol nézhetik meg a fényképeket. 
Ezért végül meg kellett csinálnom egy honlapot és egy kö-
zösségi oldalt. Hihetetlen, hogy hirtelen mennyi embert el-
értem, hogy fölteszek egy fotót, és pillanatok alatt több ezer 
embert elérek vele! Emlékszem, egy alkalommal lementem, 
és almát szedtem a Rómain. Elkezdtem eszegetni, de nem 
tudtam megenni, és letettem öt darab almát egymás mellé, 
majd otthagytam őket. Hazajöttem feltölteni a fotókat, és 
egy óra múlva, mire bekapcsoltam a gépet, a facebookon 
már fent volt az öt darab alma…

Más által lefotózva…

Más már lefotózta, föltette, és már megjelent egy blogban, 
hogy most voltak ott, és hogy mennyire látványos és mi-
egyéb. Végül tehát a sok látogatónak és a bloggereknek 
köszönhettem, hogy szétküldték a dolgaimat a világba, és 
iszonyatos nagy reklámot csináltak a munkáimnak.

Ebből elég egyenesen és hamar következett, ha jól re-
konstruálom, hogy személyében is elkezdték ismerni, 
és mások, akik ezt csinálják a világon, kezdték fölven-
ni Önnel a kapcsolatot.

Igen, a facebookon keresztül. Én fölraktam a képeimet, 
mások megosztották, láttam, hogyan terjednek. Én is 
elkezdtem nézni mások munkáit, és felfigyeltem rá, 
hogy vannak land art csoportok, amelyeknek a tagjai 
összejönnek, és készítgetnek uszadékfákból ezt-azt. 
Nem akartam írni nekik, nem akartam én lépni feléjük, 
mert azt gondoltam, hogy majd ők megtalálnak. Végül 
örültem, hogy két-három hónap múlva tényleg min-
denki jelentkezett, akinek a munkái tetszettek. Szóval 
jólesett, hogy írtak nekem és gratuláltak, úgyhogy vé-
gül így most kapcsolatban vagyok mindenkivel, aki az 
interneten elérhető land art művész.

Mi a land art létmódja a világban, vannak mondjuk 
virtuális kiállítások?

Nincsenek, ez szétszórva létezik.

Mert nem lehet elvinni a dolgokat a helyükről?

Nem lehet. Ez pár óráig, pár napra szól, kint a természet-
ben. Aki beviszi terembe – vannak ilyenek –, az meg is öli a 
lényegét. És nem is érdemes, mert akkor már nem több, ha-
nem jóval kevesebb ember látja, az a húsz fő, aki általában 
elmegy egy ilyen megnyitóra, és abból is ugye tíz rokon. 
Arra viszont, én legalábbis így látom, továbbra is nagy az 
igény, hogy a saját helyükön lássák, amint megépítem a dol-
gokat, és bármikor utána is megnézhessék őket.

Azért bontja szét a kompozíciókat, hogy megkímélje 
őket a mások általi szétrombolástól?

Persze, illetve amikor apró kavicsokból csinálok kom-
pozíciókat, amelyeket évekig gyűjtögettem, és húsz perc 
alatt eltűnnének, azokat nem hagyom ott. Az anyag ne-
kem kell. Ha azután legközelebb megyek, megint csi-
nálok belőlük valamit. Még amikor oszlopokat építek, 
akkor is jóval több idő összeválogatni a köveket, mint 
megépíteni, és ha odamegy valaki, az szétdobálja őket. 
Ha viszont én bontom le, ott maradnak, és legközelebb 
más kompozíciót tudok összeállítani belőlük. Amikor 
például a jégoszlopokat megcsináltam, megdöbbentem, 
hogy mennyire eleven rájuk az igény. Abban a három 
napban, amíg álltak, fölrakta a HVG, kikerült a Startlap-
ra, és úgy néz ki, hogy nagyon nagy reklámot csináltak 
neki. Több százezer embert elértem akkor. Egész meg-
döbbentem, próbáltam nézni a számlálón, de kiakadt, 
és csak tippelni tudok, hogy olyan három-négyszázezer 
emberhez jutott el. Iszonyatosan nagy hír lett, kikerült 
még Németországba, a ZDF híradójába is. A nevemet 
nem mondták, csak hogy ismeretlen művész a Duna-par-
ton kihasználta a jégzajlást. Egyébként az M1-től vették 
át, akik csináltak velem egy hosszabb beszélgetést, amit 
nem adtak le, csak ezt a pár képet.

Az oszlopok maguktól olvadtak el, vagy szétverték 
őket?

Három napig voltak meg, utána úgy elolvadtak, hogy 
másnap a nyomát se lehetett már látni az egésznek. Jöttek 
az emberek hétvégén, és kérdezték, hogy nem tudod, hol 
vannak azok a jégoszlopok? Hát, mondom, itt voltak, de 
elolvadtak. Egy hetven éves néni elővette a tabletjét – ez 
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is úgy tetszett, hogy kivett egy tabletet a táskájából –, és 
mutogatta, hogy itt voltak. Mondom, elolvadtak, higgye 
el. Akkor jöttem rá, hogy továbbra is milyen igény lenne 
a kőkertre. Annak idején volt olyan hétvége, amikor el-
kezdtem számolni az embereket. Úgy nyolcszáz-kilenc-
száznál abbahagytam, mert már nem bírtam, és akkor 
még csak délután egy óra volt. De volt olyan nap is, ami-
kor kijött 1500–2000 ember. Akkoriban kezdtem a neten 
kérdezősködni, hogy egy múzeumba mennyien mennek 
be, ki hova megy, és egy szobrász írt nekem, hogy nem 
akarja elhinni, mit értem el. Ha kiállítása volt, és beté-
vedt ötven ember, akkor már boldog volt. Több műsor is 
megkeresett, egyre többen figyeltek fel rám, és vitték a 
hírt. Akkor jöttem rá, hogy a média úristen.

Ön volt az első land art művész itthon?

Azt hittem, hogy én vagyok, de amikor elkezdtem 
nyomozgatni, kiderült, hogy sokan vannak, mun-
kákat viszont nem láttam, csak neveket. Találtam 
egy-kettőt, de nem tartom land art művésznek őket, 
mert amiket csinálnak, az számomra nem land art. 
Hogy ásnak egy gödröt, ráraknak keresztbe egy fát, 
lefotózzák, és adnak neki valami címet, hogy Anya-
ság vagy Elmúlás.

Olyan esetbe belefutott, hogy valaki az ön képeiből 
próbált pénzt csinálni?

Persze, abból volt is problémám, szóltam is miatta. Azért 
nem szólok, amikor magánszemélyek fölteszik maguknak, 
meg blogokat írnak – még örülök is neki, ha ott a nevem, 
mert ő végül is rólam ír. De amikor például egy cég, egy la-
kópark vagy jógastúdió reklámjában láttam a fényképemet 
megvágva és – ami külön idegesít – nyomtatásban, azért már 
szóltam. Pofátlanságnak tartom, hogy még a nevemet sem 
írják ki. És érdekes, hogy ezt csak a magyarok csinálják.

És mi lett, elérte ügyvéd útján, hogy fizessenek, vagy 
annyiban maradt az egész?

Egy alkalommal sikerült megállapodnom. Mondtam, 
hogy én nem tudok elmenni ügyvédhez, elnézést kértek, 

hogy hibát követtek el. Amúgy nem csak az én képemet 
lopták el, ott volt még vagy három-négy fotóművész, 
akiknek a fotóit leszedték, ők is ki voltak akadva, úgy-
hogy végül velük megállapodtam.

Meg sem próbálkozott szerepelni, pénzt keresni mégis-
csak a munkáival, és kicsit külföldön is futtatni magát?

Kellene, tudom, tisztában vagyok vele, de annyira nem 
érdekel a dolognak ez az oldala! Meg kellene tanulnom 
angolul, aztán kimenni, felfuttatni magamat, és üzletet 
csinálni, hogy pénzt lássak belőle – de ez engem nem ér-
dekel. Én csak szeretnék nyugodtan dolgozni.
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Még évtizedei vannak, ha minden úgy alakul, ahogyan 
az emberi életben várható. Hogyan akarja ezt tovább 
csinálni, motoszkál önben valami változáskényszer, 
vagy kielégíti az, hogy kimegy és épít?

Kielégít, igen, kielégít, ez nekem a boldogság. Én nem 
akarok hatalmas művész lenni, mert tudom, milyen 
felelősséggel jár az. Láttam az 
ötvös barátaimon, akik lót-
nak-futnak, és most ők irigyel-
nek engem, hogy jé, nekem 
mennyi szabadidőm van. Azért 
van ez így, mert tudom, hogy 
hol a határ, és hogyha beleke-
rülök a mókuskerékbe, akkor vége. Ha valahogy to-
vábblépek, akkor többen fogják a nevemet jegyezni, de 
hát így is jegyzik. Egyébként sokan nem tudják, hogy 
külföldön erre meditációs csoportokat szerveznek: az 
ember beül, kiegyensúlyozza a köveket, és megtalálja 
a középpontot. Egy ilyen meditáció borzasztó jó érzés, 
nem tudom szavakkal elmondani. Olyan, mint ami-

kor egy mandala készül. Korábban is a szerzetesek 
leültek, és több napig csináltak egy mandalát, közben 
pedig megtalálták a lelki békét és nyugalmat. Én is él-
vezem, hogy leülök, és nincs körülöttem senki, csak 
megcsinálom kövekből, ami jön – ez engem kielégít. És 
az is jó érzés számomra, hogy a képeimet meg tudom 
mutatni, és nagyon sok emberhez el tudom juttatni; 

visszajelzéseket kapok, hiszen 
napi szinten rengeteg ember 
hálálkodik, és nem találnak 
szavakat. Megkeresett például 
Szentendrén egy tanárnő, írt 
nekem, hogy nyáron az iskolás, 
napközis csoportokhoz kijön-

nék-e a patakhoz valamit csinálni velük. Kimentem. 
Hozott tíz kisgyereket, öt-hatévestől a tíz-tizenhárom 
évesig. Előtte már megmutatta nekik a videóimat, a ké-
peimet, ráhangolta őket a dologra. Ott jöttem rá, hogy 
mennyire fogékonyak a gyerekek. Nagyon élvezték, 
hogy ilyet lehet csinálni, hogy a köveket nem csak do-
bálgatni meg rugdosni lehet, hanem elkezdtek belőlük 

ők is építgetni. Utóbb  a sétálók is mesélték, hogy már 
nem hajigálják a köveket, hanem játszanak a patakban, 
és próbálnak gallyakból építeni valamit.

A kőkertet végül is miért számolta fel az első idény si-
kere után?

Ebbe nem akarok belemenni, hogy a kőkertet miért 
hagytam abba, ez borzasztó. Egyszer kiborultam, és 
leírtam az interneten, hogy borzasztó fárasztó ezt csi-
nálni. Mert mindenkinél azt láttam, felnőttnél-gye-
reknél, hogy meg akarják fogni, fogdosni a dolgokat. 
Hiába tettem ki táblákat, hogy „Land art installáció!”, 
„Szabadtéri kiállítás!”, „Nem játszótér!”, „Ne nyúljon 
hozzá, ki van egyensúlyozva!”, „Ne tegyél még egy kö-
vet a tetejére!” Mert ha mindenki hozzányúl, összedől-
het egy pillanat alatt. A végén már kettő méterenként 
raktam ki táblákat: „Ne nyúlj hozzá! Ne nyúlj hozzá!” 
És még így is, ahogy oldalt megálltam, csak azt láttam 
húsz méteren keresztül, hogy itt egy kéz, ott is benyúl 
valaki… nem bírták nem megérinteni őket. Kisgye-

rekeket ültettek melléjük, nekem pedig remegett a 
gyomrom. Kétméteres oszlop, ki van egyensúlyozva, 
mondom, ledől, ráesik a gyerekre. Odamentem, udva-
riasan szóltam, napi szinten, ötpercenként elmagya-
ráztam, hogy nagyon veszélyes, ha leesik a kő. Sokszor 
visszaszóltak, hogy ki vagyok én, ez közterület, és ők 
azt csinálnak, amit akarnak. Szóval azért hagytam 
abba, mert belefáradtam, és egyszerűen elegem lett az 
emberekből. Szinte szabadtéri teremőr, biztonsági őr 
lettem. Én pedig nem ez vagyok, nem akartam egész 
nap ott állni és figyelni, küszködni az emberekkel. És 
akkor lebontottam mindent. Elmentem, és attól kezd-
ve az emberek még hónapokig jöttek, hogy szeretnék 
megnézni. Sokan még mindig azt hiszik, hogy ez egy 
állandó kiállítás, hogy folyamatosan odajöhetnek, és 
nézhetik, mert nincs mindenki fönt a neten. Nehéz el-
magyarázni nekik, hogy ez nem egy maradandó do-
log. Megszokták a kőkertet, és látni szeretnék.

ZEKE GYULA

„Én is élvezem, hogy leülök, 
és nincs körülöttem senki, 

csak megcsinálom kövekből, 
ami jön – ez engem kielégít.” 
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Galgóczi tamás: A Holdvilág árkon innen, a Kőhegyen is túl

mozgás

A tavaszi túránkhoz ezúttal a Visegrádi-hegység 
déli, földrajzilag igen változatos területét szemeltük ki, 
azonban a heves hétvégi esőzések miatt volt bennem 
némi aggodalom, hogy a megáradt vízfolyások és a sár 
komolyabb kihívások elé állítják majd túránk résztvevő-
it. Szerencsére a csapat lelkesedése hamar eloszlatta az 
ebbéli aggályaimat.

Hétfő reggelre szikrázó napsütés várt ránk a Szent-
lélek téri megállóban, ahonnan HÉV-vel vonatoztunk ki 
Pomázig, hogy begyűjtsük a hiányzó társainkat. Innen 
a Dobogókő felé tartó busszal még egy rövid, 10 perces 
utazás várt ránk, hogy a Kiskovácsi pusztánál leszállva 
elérjük a Holdvilág-árokba vezető piros kereszt jelzést.

A völgyben elindulva hamar megtapasztaltuk a ko-
rábbi áradások romboló munkáját. A patak felett átíve-
lő fahidak jórészt megsemmisültek, az ösvények, csa-
pások vonalát a víz sok helyen teljesen elmosta, de a 
közelmúlt lejtős tömegmozgásai sem könnyítik az erre 
járók dolgát. A szűkülő völgy fenséges látványa azon-
ban doppingolja a kirándulót, mozgó köveken és kidőlt 
fákon egyensúlyozva küzdöttük magunkat a szurdok-
ban felfelé, próbáltuk megúszni, hogy már az első ki-
lométereken átázzon a felszerelés. A Domini-forrásnál 
a Karolina-árok is eléri a patakmedret, de mi a főágon 
továbbmenve egészen az Y-ágú-barlangig követtük a 
völgytalp futását. A szürkésfehér amfibol-andezittu-
fába vájt mesterséges üreg a bejárat után kettéágazik, 
teljes hossza eléri a 32 métert. A trapéz metszetű folyo-
sók átlagosan 210 centiméter magasak, de a főágban két 

helyen, az elágazásnál és a végpont előtt felmagasodik, 
ahol a járattengelyre merőlegesen félkör alakú síkokat 
faragtak, melyekben vésett feliratok, köztük egy görög 
betűs Krisztus monogram található. A rongálásoknak 
köszönhetően ezek ma már alig kivehetőek, és sajnos a 
falfirkák mellett hátrahagyott szemét is rontja az összké-
pet. A barlangszájtól alig harminc méterre vaslétra vezet 
ki a katlanból, melyet az időszakos vízesés ottjártunkkor 
az alsó három-négy méteren zuhanyfülkévé varázsolt. 
A jó időnek hála nem bántuk a nedves kalandot, mire 
az 50 méterre a Weislich-barlangot is magában foglaló 
Nagy-sziklához érkeztünk, kis híján meg is száradtunk. 
A könnyen faragható vulkáni tufa a szintén emberi kéz 
által kivájt járatrendszer mellett 8 darab kaptárfülkét is 
rejt. A múlt század 30-as éveitől több régészeti ásatást is 
folytattak a helyszínen, de az igen kevés kormeghatáro-
zó lelet miatt továbbra is tisztázatlan maradt, hogy kik, 
mikor és milyen célból alakították át az eredeti termé-
szeti környezetet. A piros kereszt jelzést követve egyre 
szelídebb terepviszonyok közé értünk, és ugyan a túra 
első felének nehézségei sokat kivettek a csapatból, töret-
len lelkesedéssel folytattuk utunkat a cseres-tölgyesben 
vezető ösvényen felfelé. Nemsokára egy dózerúthoz 
érkeztünk, amin jobbra fordulva, a piros négyzeten ne-
gyed órán belül elértük a Bölcső-hegy oldalában fakadó 
Lajos-forrást, amelynek medencéjét Gabrinyi Sámuel 
építész tervezte. Névadó királyunk, Nagy Lajos kedvelt 
vadászterülete volt a környék, ami ma is népszerű pik-
nikező hely a közelben fekvő tisztásnak köszönhetően. 

Mi is itt tartottuk első pihenőnket, két pad közé svédasz-
talt rögtönözve. A lakomának a hűvösebb idő vetett 
véget, ugyanis a napkorong a kora délutáni órákra fá-
tyolfelhők mögé bújt. Egy helyben ülve hűs azért a már-
cius, pláne, ha még a központi csillagunk is rejtőzködik 
előlünk. Ideje indulni! Irány a Vasas-szakadék! A sárga 
jelzést követve a haladást egyre nagyobb tócsák és sár 
nehezítette. A csapásról gyakran letérve a magasabban 
fekvő, szárazabb terepet keresve igyekeztünk a turis-
taösvény közelében maradni, és elkerülni a lábbelik be-
ázását. A Csepel-forrást elhagyva az elágazásnál rövid 
kitérővel éltünk. Innentől már sárga omega is jelzi a kö-
zelben lévő grandiózus hasadékrendszert. Kialakulását a 
Cseresznyés-árok patakjának bevágódása okozta, amely 
az agyagos andezittufára települt agglomerátumba oly 
mértékben bemélyült, hogy a keményebb felső réteg 
alatti puha alátámasztásba is beleharapott, így a sikam-

lóssá váló agyagos lejtőn az agglomerátum megcsúszott, 
és ezzel egy kelet-nyugat irányú, 250 méter hosszú, fel-
színen is jól követhető hasadékot hozott létre. A látvány 
teljességgel magával ragadó. A függőleges sziklafalak, 
repedéseken átkúszó gyökerek, üde zöld moha- és zuz-
móborítás és számos barlang teszi még izgalmasabbá 
az összképet. A sárga jelzésre visszatérve túránk utolsó 
harmadához érkeztünk. A korábbi napok kiadós csapa-
dékának köszönhetően egyre komolyabb kihívásokkal 
néztünk szembe, sokszor 50-60 méterre is eltávolodva 
a jelzett úttól, de a Kőhegyi-tavat megpillantva az él-
mény minden nehézség ellenére kárpótolt. A hegytető 
agyaggal kibélelt horpadásában létrejött időszakos tó 
ritkán ölt ekkora méretet. A korábban csónakázásra is 
alkalmas vízterület egykori partvonalát az idősebb fűz-
fák jelzik. Manapság leginkább tavasszal borítja víz, és 
lassan a tómedret is meghódítják a fűzek és a nyárfák. 
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Kissé távolabb, a Czibulka János Menedékháznál tele-
pedtünk le. Az 1933-ban elkészült turistaház építéséhez 
az anyagiakat téglajegyek kibocsátásával teremtették elő, 
felső szintjét pedig a csepeli Weiss Manfréd (későbbi Vas 
és Fém) Művek turistái építették rá, akik a Csepel-forrás 
és a Vasas-szakadék névadói is. Hétvégente, jó időben 
komoly embertömeggel lehet számolni, de ottjártunk-
kor zárt ajtó és üres rét fogadott. Az egyik asztalnál a 
maradék elemózsia is előkerült a zsákokból. Fárasztó tíz 
kilométer volt mögöttünk, de kellett még az erő a lejutás-
hoz. A ház előtti rétet elhagyva a zöld jelzésen haladtunk 
tovább, míg el nem értük a gyönyörű panorámát kínáló 
Petőfi pihenőt. A kilátópontról, ahol lánglelkű költőnk is 
megpihent 1845 szeptemberében, a Kevélyek és a budai 
hegyek csúcsai láthatók, előtérben pedig bizarr formájú 
gombasziklák keretezik a lapos hegytetőt. Ezek közül 
a legjellegzetesebb a Napóleon kalapja néven is ismert 

andezitagglomerátum szikla, amely a különböző ke-
ménységű és szemcseméretű vulkáni kőzetek szelektív 
lepusztulásával jött létre. Az ereszkedés innen mere-
dek, sziklás terepen folytatódott. A kirándulás végéhez 
közeledve fokozott óvatossággal és szívós, de már nem 
fiatal anzikszos szerkesztőnknek köszönhetően a ver-
senytempónál jelentősen kisebb sebességgel közleked-
tünk. A János-forrás utáni lankásabb erdészeti út vissza-
vezetett Pomáz kertes házai közé, ahonnan könnyed 15 
perces sétával elértük a HÉV-állomást. Ott kénytelenek 
voltunk némi cigánypecsenyébe, illetve gulyáslevesbe 
rejtett kalóriával pótolni a túra közben elégetett ener-
giatartalékainkat, majd immár tele hassal szálltunk fel a 
HÉV-re. Lokálpatriótához méltó módon az óbudai Fő tér 
melletti törzshelyünkön, a Kis Dréher Sörözőben zártuk 
az eseményeket. Remek napot tudhattunk megint ma-
gunk mögött. Várjuk a folytatást!
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LOCI COLOR

MŰVÉSZET ÉS FUNKCIÓ

Beszélgetés Szabó Edit keramikussal

A Folyamőr utcai hajdani harisnyagyár épületében már nem a gépek zakatolnak: az újfajta hasznosítás keretében 
műtermek és fotóstúdiók, de még tánciskola és ruhaboltok is helyet kaptak. Itt van műterme Szabó Edit keramikus-
nak is, aki bútorkollekciót, exkluzív használati tárgysorozatokat készít. 

Hogyan lett keramikus?

Véletlenül. Apám grafikusként végzett, de hát inkább 
festett. Kiskorom óta tudtam, hogy én is valamilyen mű-
vész leszek. Nagyon szerettem a műtermét, a festék, a 
nyomatdúcok illatát, a papírokat. A Kisképzőbe – hát ez 
elég régen volt – 1992-től 96-ig jártam. A nyílt napon azt 
láttam, hogy a festő szakon punkok itták a pálinkát, az 
asztalon egyetlenegy kész munka sem hevert. Gondol-
tam, ez nem lesz jó. A grafika és a kerámia szak is nagyon 
tetszett, mindkettő nagyon erős volt. A kerámiában az 
anyagok fogtak meg, illetve az, hogy strukturált a mun-
ka, ezt írtam be második helyre, és oda vettek fel. 

Bevált?

Az első nyári alkotótáborban alakult ki bennem való-
di kötődés a kerámiával. Kemencét építettünk, amiből 
méteres láng jött ki, éjszaka raktuk a tüzet, és a végén 
láttuk, hogy lesz ebből valami kész alkotás – ez az anyag-
átalakítás beszippantott. 

Hogy került Óbudára, és miért lakik egy régi gyárte-
lepen?

Amikor nagyobb teret kerestem a műhelyemhez, az 
egyik barátom bérelt itt egy fotóstúdiót, így találtam 
rá.  Azóta itt dolgozom és itt is lakom. Nagyon kellemes, 
hogy éjfélkor is átmehetek megnézni, mennyi a hőfok a 
kemencében, viszont, ha külön laknék, nem olvadna ösz-
sze a munka és a magánélet. 

Milyen kemencével dolgozik?

A saját műhelyemben elektromos kemencével, de szok-
tam néha fatüzesben is égetni. Ilyenkor elmegyek Kecs-
kemétre, a nemzetközi kerámiastúdióba, ott lehet ke-
mencét bérelni. 

Mi a különbség a kettő között?

Teljesen más technológia, más hőfok, másképp néz ki 
a tárgy. Van egy TAME nevű bútorkollekcióm, ehhez 
csatlakozik egy limitált kiadású, egyedi darabokból 
álló, exkluzívabb tárgysorozat is, amit fatüzes kemencé-

ben égetek ki. Négy állat jelenik meg a tematikában: a 
róka, medve, farkas, szarvas. Az volt a célom, hogy olyan 
használati tárgyakat készítsek, amelyek egyszersmind 
műtárgyak a tömegtermelt áruval szemben, amik szé-
pen öregszenek, időtálló anyagból készülnek, UV-állók, 
fagyállók, vízállók, „mindenállók”, tehát megőrzik az 
esztétikai minőségüket. Nem a trendkövetés a lényeg, 
hanem olyan önálló  funkcionális alkotások létrehozása, 
amelyek bármilyen időben, időszakban meg tudják őriz-
ni a helyüket a világban. Úgy hívom ezt a stílust, hogy 
örökölhető design, mivel ezek olyan tárgyak amelyeket 
akár az ükunokáinknak is örökbe hagyhatunk. 

Ilyen szinten a tárgykészítés egyszerre művészet és tu-
domány? 

Persze, de huszonegynéhány év alatt be tudtam gyűj-
teni annyi szakmai tapasztalatot, hogy biztonsággal 
eligazodjam a technikai részletekben. Ráadásul a BME 
anyagkísérleti tanszékén is teszteltettem az anyagot, 
hogy pontosan kiderüljön, mit bír, milyen a nyomó-, 
hajlítószilárdsága, fagyállósága. Fontos volt, hogy a 
technológiai rész is a helyén legyen, praktikusan is mű-
ködjön. Persze mindent szét lehet rombolni, kalapács-
csal ezt is össze lehet törni, de nagyot kell hozzá ütni. 
Ezeket a tárgyakat döngölt technikával készítem, tehát 
beledöngölöm az agyagot egy gipszformába, ami által 
az anyag sűrűsödik, összepréselődik, és annyira erős-
sé válik a nyomószilárdsága, mint a nagyon kemény 
hídbetonoknak. Végeztünk egy aranyos tesztet is: be-
raktunk két ilyen bútort a Budakeszi Vadasparkban a 
medvékhez. A macik nagyon élvezték az új játékszere-
ket, pofozták, gurították őket a köves domboldalon, és 
semmi bajuk nem lett a bútoroknak. 

Mivel foglalkozik még?

Egyrészt épp készítek egy új ajándéktárgy sorozatot. 
Ezek igazából szobrok, az egyéb munkáim dísztárgy 
verziói. Picit piackutatásnak is szánom, mindig érde-
kes, ha bizonyos tárgyak ugyanolyan érzelmeket vál-
tanak ki különböző emberekből, műveltségtől, kortól, 
nemtől függetlenül. Nagyon jó ezt tapasztalni, ez az 
egyik fő belső motivációm. Sokszor kapok visszajelzést, 
jól működik a módszer. fo
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Alapvetően pedig építészeti kerámiával foglalkozom 
leginkább, nagy méretű tárgyakkal, amelyek valamilyen 
funkcióval szervesen részt vesznek az építészeti térben. 
Gyakran dolgozom együtt építészekkel, tájépítészekkel. 
Ők is nagyon szeretnek olyasvalakivel együttműködni, 
aki formákban képes gondolkodni, és egy picit színe-
síti az ő tervüket. Voltak ilyen típusú megrendeléseim, 
például ivókút, medencébe betervezett vízzel kombinált 
szobrok és hasonlók. Sokat foglalkoztam burkolatokkal, 
a doktori témám is egy akusztikai burkolat volt. Mindig 
valami olyan terület izgatott, ami nem bejárt útvonal. 
Több mint tíz évvel ezelőtt, amikor a doktori képzést 
csináltam, ez még furcsaságnak számított –  kerámiából 
akusztikai burkolat? Kiderült, hogy nagyon jól működ-
nek a termékek. Engem az építészet érdekel, csak nem 
építész vagyok, hanem az építészethez kapcsolódó vala-
milyen térbe illeszthető tárgyat készítek.  

Mi is az akusztikus burkolat, és honnan tudta, hogy ez 
valóban működni fog?

Van arra egy matematikai számítás, hogy hogyan kell 
ívgörbéket tervezni, illetve milyen formaváltásokat kell 
csinálni. Ki lehet számítani, hogy bizonyos frekvencián 
hogyan diffuzál az a felület. Konkrétan a 11-es prím-
számmal dolgoztam, ez teljesen műszaki dolog volt, de 
épp ez tetszett benne. Az akusztikus burkolatnál nincs 
önkényes formafelület, itt minden valamilyen frekvenci-
atartományra van beállítva. Ez a termék be is épült anno 
egy házimoziba. 

Ez anyagilag is sikeres projekt lett?

Egyáltalán nem, többek közt azért sem, mert nem tud-
tam szerződést kötni nagy akusztikai cégekkel, mert ők 
kizárólagosságot akartak, viszont semmit sem ígértek 
cserébe. Mivel ilyen szerződést nem voltam hajlandó alá-
írni, nem tudtam együttműködéseket kicsiholni. 

Mit takar az építészeti keramikus fogalom?

Ha beírod a google-ba, hogy építészeti kerámia, akkor ki-
jönnek a csempék, tehát az építészeti kerámia általánosság-
ban leginkább burkolatot, gyári termékeket jelent. Az én 
fogalmam szerint viszont olyan szerves térszerkezeti ele-
meket, amelyek kerámiából készülnek. Ami lehet burkolat, 
vagy bármi olyan tárgy, ami kontextusba van helyezve, és 
ebből kifolyólag van egy léptéke, ami kapcsolódik az építé-
szeti térhez. Ez a titulus, megfogalmazás nem könnyíti meg 
az életem. Az egyértelmű lenne, ha azt mondanám, hogy 
keramikus vagyok vagy keramikus iparművész, mert ak-
kor beugrik a tányér, bögre, satöbbi. Én viszont sok éve nem 
csinálok ilyesmit, nem ez a területem. Szóval nincs olyan 
egyszavas titulus, amit használni tudnék, és egyértelműen 
jelölné, hogy mivel foglalkozom.

Mennyire gördülékeny az építészekkel való együtt-
működés? 

Változó. Az építész alapvetően szereti kontrollálni a te-
ret, mert érthető módon úgy érzi, hogy övé a felelősség. 

Az sem biztos, hogy van jó tapasztalata a társművészek-
kel. Sokszor akkor hívnak fel, amikor már minden ki van 
találva, és igazából már csak kivitelezni kéne. Ezt általá-
ban nem szoktam elvállalni, mert tervező vagyok, nem 
kivitelező. Viszont sok kortársammal, fiatal építészekkel 
mozogtam együtt. Elkezdtünk együtt gondolkodni, kö-
zösen pályázni, és rájöttünk, hogy ez milyen jól megy. 
Nagyon jó, amikor két más irányból hozott tudást ösz-
szerakunk közösen. Ezek ideális együttműködések, 
amiknek szerintem az a kulcsa, hogy már a terv legele-
jén benne voltam. A tervezés legeslegelején együtt kell 
működni, együtt kell gondolkodni, és akkor keletkeznek 
nagyon jól integrált tárgyak a térben.  

Milyen az üzleti szemlélete?

Az üzleti modell számomra inkább belső dolog, nem 
annyira anyagi. Például nem dolgozom olyan megren-
delőnek, akinél érzem, hogy nincs meg a tisztelet a 
munkám iránt, vagy aki úgy érzi, hogy nagyon tudja, 
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hogy kell ezt megtervezni, és én csak a végrehajtó keze 
vagyok. Az a tapasztalatom, hogy ezek nem működ-
nek hosszú távon, ezekből nem lesz jó üzleti partner-
ség. Már nem megyek bele mindenbe, annak ellenére, 
hogy néha igencsak jól jönne anyagilag. Nem csinálok 
olyan tárgyat, amelyet úgy nevezek, hogy „követő de-
sign”, holott tudom, hogy nagyon menne, vagy nagyon 
el lehetne adni. Nagyon fontos, hogy önazonos legyen, 
amit csinálok, persze az is érdekel, hogy mire van 
szükség, vajon megveszik-e. Elég nehéz megtalálni a 
metszéspontot, de az biztos, hogy ez a pálya túl nehéz 
ahhoz, hogy ilyen szintű kompromisszumba belemen-
jek. Ha lehet ilyet mondani, akkor számomra büszke-
ség, hogy azt csinálok, amit szeretek, és megpróbálok 
ebből megélni. Nem könnyű, de nekem így éri meg. 
Nekem fontos, hogy ne érezzem az életemből kiesett 
szakasznak a munkaidőt. 

Hol vannak az elkészült tárgyai?

Elsősorban magánszemélyek vásárolják őket. Két kiál-
lításom volt Sanghajban, ott nagyon érdeklődnek. Ők 
ebből a szempontból sokkal lazábbak és nyitottabbak, 
kísérletezőbbek. Ezt a bútorzatot egyébként két éve kezd-
tem, sok évbe telik, míg be lehet futtatni egy ilyen dolgot, 
és én még az elején vagyok. Most azon dolgozom, hogy 
bekerüljön néhány galériába, voltam különböző vásáro-
kon, majd meglátjuk. 

Külföldön könnyebb?

Külföldön jobban értik és könnyebben tudják adaptálni, 
csak nagyon sokba kerül elvinni, kiállítani, kifizetni egy 
standot. Nyugat-Európában ez már egy külön ágazat, 
van erre egy kialakult piac, erre épülnek fel galériák.  
Nincs ennyire különválasztva a művészet és a funkció. 
A keletiek nagyon-nagyon érdeklődnek, és nagyon tud-
nak azonosulni, annak ellenére, hogy nem is szakmabe-
liek. A tradíciójukból kifolyólag jobban értik, hogy egy 
nagyméretű kerámiatárgyat nehéz megcsinálni, hogy 
ennek van értéke, míg egy európai mondjuk megkérdezi, 
hogy ez műanyagból van-e. 

Ez nekem is furcsa, hiszen a kerámia törik, nem?

Nem törik jobban, mint akár egy IKEA-s szék. A hétköz-
napi anyagtapasztalatunk a törékeny edényekhez társul, 
de ez nem feltétlen vonatkozik a más típusú kerámiákra. 
Keleten vannak tradicionális kerámia bútorzatok, ná-
lunk viszont nincs meg ennek a háttere, nincs mögötte 
ez a történetiség.   

Mi a munkamódszere, hogy osztja be az időt?

A technológia oszt be engem, a naptár teljesen függet-
len az én ritmusomtól, életemtől. Általában évben gon-
dolkodom: tehát egy évben hány új dolgot hozok létre, 
igyekszem legalább két új terméket kifejleszteni. Az 
éves időbeosztás mellett van a havi, amit meghatároz 
az égetési struktúra, illetve a szövegek, a gondolatok, 
amelyeket írok; találkozókra járok, próbálok tanulni, ta-
nulmányozni vagy bizonyos témákban kutatást végezni. 
Amikor épp megy a kemence, vagy hűl két napig, akkor 
ezeket csinálom. Elég gyakran nem tudom, hogy milyen 
nap is van, szerda vagy péntek. Van egy angol kifejezés: 
kiln opening cry – kemence nyitási sírás. Kinyitod a ke-
mencét, és elbőgöd magad, mert nem az történt, amire 
számítottál.  Nincs 100%. Nem olyan, mint a festészet, 
hogy húzok egy vonalat, ez egy piros szín, és az tuti, 
hogy olyan lesz, mert azt odahúztam és az olyan. A kerá-
miánál mindig van valami, amit meg kell tanulni, vagy 
valami másképp működik, adott formánál a szerkezet 
torzul a tűzben, de ezt is szeretem benne. Ez nem olyan, 
hogy jó, majd egy hétben összesűrítem, mert a tárgynak 
idő kell. Egy bútor egy hónapig készül. Azt nem tudom 
lerövidíteni, mert akkor tönkremegy, megreped. Ezt na-
gyon élvezem, mert egy picit engem is strukturál.  
Illetve az is egy életstratégiám, hogy minden évben va-
lami újat tanuljak. Most például kitaláltam, hogy neki-
állok kínaiul tanulni. Nem tudom, milyen lesz, biztosan 
nagyon nehéz, de a vizuális képzettség miatt nekem 
könnyebben megy a jeleket értelmezni, kitalálni, vagy 
emlékezni arra, hogy kell leírni. Az írás része jobban is 
érdekel, mint a beszéd, habár praktikusan azt kellene in-
kább tanulni, de az a célom, hogy legalább egy újságot 
megértsek. Ahhoz, hogy tudjak olvasni, legalább 2000 
jelet kell megtanulni. 

DOHI GABRIELLA

KÉPZŐ

ÁTJÁRÓ MÁSVÁROSBA

Beszélgetés Mészely Ilka illusztrátorral

Mészely Ilka gyerekkorát Sepsiszentgyörgyön töltötte, textil szakon végezte az egyetemet, eredetileg csak kedvtelés-
ből rajzolt. Ma már keresett illusztrátor, aki az Átjáró Másvárosba című animációs filmen is dolgozik, szabadidejé-
ben a várost pásztázza – inspirációt gyűjtve grafikáihoz.



108 109

Gyerekkorában is mindene volt a rajzolás? Az a típus 
volt, aki mindent összemázol, rajzol?

Eléggé, ez a típus. Alkotni kellett állandóan, különben 
valami nem stimmelt. Sok füzetet telefirkáltam, álta-
lában női karakterekkel, különböző extrém ruhákban 
és kiegészítőkben. Szerencsés környezetbe születtem, a 
szüleim mindig támogattak és hagytak alkotni. Van egy 
rajzoláshoz kapcsolódó emlék, amit édesanyám mesélt. 
Két éves lehettem, amikor egy ismerős családnál vendé-
geskedtünk. A már iskolás gyerekek próbáltak kedves-
kedni nekem mindenféle játékkal, de sikertelenül, mert 
én csak azt hajtogattam, hogy „kecurát” kérek. Végül 
édesanyámhoz folyamodtak a titokzatos szó megfejtésé-
re. „Ceruza, ceruzát kér” – fordította le anyukám a ba-
banyelvet, és látva a gyerekek döbbent arcát, hozzáfűz-
te, hogy nyugodtan adhattok Ilkának ceruzát és papírt, 
mert nem fogja megenni, sem a szemét kiszúrni, csak raj-
zolni fog. Így történt, és azóta is emlegetik, hogy akkor 
láttak ekkora gyerektől először a firkától eltérő rajzokat, 
és minden látogatásnál előkészítették a rajzeszközöket.

Ha jól tudom, Erdélyben nőtt fel.

Igen, a gyerekkoromat Sepsiszentgyörgyön töltöttem, 
ahol nagyon pezsgő volt a kulturális élet. Sokat jártunk 
bábszínházba, színházba, kézműves foglalkozásokra, 
kórusban énekeltünk, furulyáztunk, néptáncoltunk. 
A művészet jelen volt az élet minden területén, és ezt 
nagyon élveztem. Boldog évek voltak ezek, és van a 
rajzaimban egyfajta játékosság, ami lehet, hogy ide ve-
zethető vissza.

Nem volt kérdés, hogy hova megy tanulni a gimnázi-
um után?

A középiskolát nem képzőművészeti szakon végeztem. 
Bár próbáltam minél több ilyen profilú táborba eljutni, és 
különböző mesterektől tanulni, a Képzőművészeti Egye-
temre nem vettek fel. Mivel a ruhatervezés is foglalkoz-
tatott akkoriban, úgy döntöttem, megpróbálom a Mome 
textil szakát.

Hogy befolyásolták a textil szakon tanultak? Hiszen 
ettől függetlenül rajzolt tovább.

Nagyon szerettem oda járni, inspirált az egész közeg, és 
áthatotta ezeket az éveket egy pozitív versenyszellem. 
Elsajátítottunk valamilyen szinten egy kutatói hozzáál-
lást és egyfajta kreatív gondolkodást, legyen szó bármi-
lyen témáról, és különböző technikai megoldásokat erre. 
Sokat tanultam a csoporttársaimtól és a tanáraimtól, töb-
bek között Szűcs Edittől és Harmati Hedvigtől. Eleinte 
minden érdekelt, a jelmeztervezés, a textil ékszer, a cso-
mózott bútor, de a rajz és a festés is. Nem tudtam, melyik 
irányt kellene választani. Nyitottam egy blogot az első 
év végén, ahová először a textiles munkáim kerültek fel, 
majd egyre több saját rajz, amelyek kedvtelésből, szóra-
kozásból születtek. Erre felfigyelt egy pozsonyi kiadó, és 
lehetőséget kaptam, hogy illusztráljam apukám egyik 
verseskötetét.

Emellett anyukája meséit is illusztrálta.

Igen, jelentek meg közös munkáink különböző gyerek-
magazinokban, aztán írt egy mesét az Aranyvackor pá-
lyázatra is, amit én illusztráltam. Ez után keresett meg a 
Pagony Kiadó, és készült el az Ördögbőr grófja, ami az 
egyik kedvenc könyves munkám a szöveg humora és a 
rajzok egyszerűsége miatt.

Nehéz volt a szülőkkel dolgozni, vagy épp ellenkező-
leg, hiszen jól ismerték egymást?

Nem volt nehéz, a kiadótól és a szüleimtől is kaptam egy 
nagy adag bizalmat és szabadságot, így tulajdonképpen 
azt csináltam, amit akartam. Utólag azt gondolom, hogy 
jó lett volna akkor mellém egy művészeti vezető, aki ki-
csit terelget.

Csupa pozitív hozadéka van a textil szakon tanultak-
nak a grafikái tekintetében is.

Remélem, hogy így van. A ruhák és a minták mindig iz-
gattak. De igazából az ember érdekel, vagyis az emberek. 
A legkedvesebb rajzaimon nagyon sok figura van. Na-
gyon tetszik, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és jó ezek-
ből a különböző karakterekből meríteni. Azt gondolom, 
minél előbb elkezdjük látni, hogy mennyire hasonlítunk, 
és értékeljük a különbözőségeket, annál harmonikusab-
ban tudunk élni ezen a bolygón.



110 111

A megfigyeléseiből merítkezik?

Nem csak abból, minden inspirál valamilyen szinten. 
De ha a városban sétálgatok, az mindig feltölt. Megfi-
gyelem az embereket, az épületeket, és ha nálam van 
a füzetem, akkor egyből le is skiccelem. Egy rajz ese-
tében általában a folyamat, ahogy készül, a legélveze-
tesebb. Sokszor ilyenkor jönnek a legjobb ötletek. Ezen 

kívül sok olyan kortárs illusztrátor van, aki nap mint 
nap inspirál, például Victoria Semykina, Jon Klassen, 
Isabelle Arsenault, Carson Ellis, Jihyeon Lee, Mar 
Hernández.

Festőkről készült sorozata Frida Kahlóval indult. Mi-
ért épp vele?

Frida Kahlót mindig csodáltam, lenyűgöztek a róla ké-
szült fotók és az önarcképei is, élni akarása és kitartása 
a művészetben. Különleges egyéniség lehetett, egy na-
gyon erős nő, akinek életében folyamatosan jelen volt a 
szenvedés. Őt már többször is lerajzoltam, mire megszü-
letett ez a Frida Kahlo, aki ebben a sorozatban látható. Ez 
egy pár éves sorozat, most már valószínűleg nem így raj-
zolnám, de akkor nagyon megtetszett ez a stilizált portré 
forma, a kevés szín, így jött Picasso, Monet és a többiék 
is. Ez a sorozat egyfajta tisztelgés a híres festők előtt, akik 
végigkísérték az életem.

Min dolgozik most?

Egy norvég kötős fesztiválnak és egy olasz filmfeszti-
válnak készítek illusztrációkat. Mindkettő elég izgal-
mas ahhoz, hogy ne tűnjön munkának. Folytatjuk az 
Átjáró Másvárosba című animációs filmet a CUB stú-
dióban, amit Gelley Bálint rendez. Bognár Éva Katinká-
val tervezzük és rajzoljuk a látványt. Az első rész már 
tavaly elkészült, akkor csöppentem bele az animációs 
világba, és lenyűgözött, hogy viszonylag egyszerű esz-

közökkel milyen különleges világokat lehet létrehozni. 
Itt is a kép a lényeg, csak itt mozog, életre kel.

Milyen technikával dolgozik a legtöbbször, illetve a 
legszívesebben?

Ha saját rajz, akkor mostanában nagyon szeretem a filc-
toll és a ceruza kombinációt. Tetszik ez a véletlenszerű-
ség, kiszámíthatatlanság, amit ezek az itt-ott megfolyós 
markerek nyújtanak. Általában nem vázlatolok, néha 
megtartok apróbb hibákat is, ettől személyesebbnek ér-
zem az egész rajzot. Aki kíváncsi a grafikáimra, szep-
temberben várom az Óbudai Platán Könyvtárban nyíló 
kiállításomon.

Szeretne saját mesekönyvet?

Igen, nagyon szeretnék egy saját képeskönyvet majd 
egyszer, szöveg nélkül vagy kevés szöveggel. De egyelő-
re egy világmegváltó ötletre várok.

SIMONFALVI ANITA
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SZERENCSEHELYEK ÓBUDÁN

Lottózó az Új Udvarban

Idén márciusban ünnepelte 60. születésnapját az Ötöslottó, amit a Szerencsejáték Zrt. számos rendkívüli nyere-
ményakcióval tett emlékezetessé. Az Új Udvar Bevásárlóközpont földszintjén lévő fogadóiroda vezetője különösen 
örül az évfordulónak, mert ilyenkor a szokásosnál is több boldog vendéggel találkozik. 

PR A hatvan évvel ezelőtt indult játék első öttalálatosát hazánkban 
özvegy Ring Sándorné érte el. A hatvanhat éves asszony 23, 
26, 33 és 37 éves gyermekei, illetve saját életkorát játszotta meg 
az akkor 3 forint 30 fillér árú szelvényen, melynek révén 855 
ezer forinttal gazdagította a családi kasszát. A nyeremény ak-
kori értékét mutatja, hogy 1957-ben egy kiló cukor ára 7 forint, 
a kenyéré 96 fillér volt, a normál benzin literjéért pedig 1 forint 
60 fillért kértek.  
Három évvel később, 1960-ban az év 15. sorsolásán három 
nyertes szelvényt találtak, de valójában 
két nyertes örülhetett szerencséjének. 
Az egyik szerencsés játékos ugyan-
is mindkét szelvényén ugyanazt az öt 
számot jelölte be. A boldog duplázó egy 
bányász 16 éves leánya, Kovács Ildikó 
volt, aki így több mint egymillió forin-
tot nyert a 6, 11, 53, 59, 83 számokkal. 
Városi legendák szerint a lottózóból ha-
zatérve nem találta az igazoló szelvényt, 
ezért a biztonság kedvéért újra megját-
szotta a kiválasztott számokat.  
Az első autóért zajló lottó külön sorso-
lás főnyereménye egy Wartburg 311-es 
gépkocsi volt, amelynek egy akkor 13 
éves kunszentmártoni fiú, Molnár Tibor 
lett boldog tulajdonosa. Arról nem szól a fáma, hogy ki vezette 
a kocsit, de a nyeremény valóban örökre megváltoztatta életét, 
hiszen az autószerelést választotta szakmájának – derült ki egy 
húsz évvel későbbi interjúból.  
Az első magyarországi lottómilliárdot, egészen pontosan 
1 059 489 762 forintot 1999-ben nyerte meg egy szerencsés 
kezű fogadó. Azóta született egy újabb rekord: minden idők leg-
nagyobb hazai Ötöslottó-nyereménye 5 milliárd 92 millió 890 
ezer 758 forint volt, amit 2003-ban fizettek ki a 4, 15, 46, 49, 
59 számokra. 
Ekkora nyereménnyel ugyan még nem találkozott, de tízmillió 
forintot érő szelvényt már fogott a kezében Kócza Kinga, aki 
egy éve vezeti a Bécsi u. 38–44. szám alatt található 404. lottó-
zót az Új Udvar Bevásárló Központban. 
–  Előtte egy kávézóban dolgoztam, ahol a tulajdonos szeretett 
volna lottózót is nyitni – mesélte Kinga –  Letettem az ehhez 
szükséges vizsgát, és elkezdtem a fogadószelvényekkel dolgoz-
ni. Mivel megtetszett az a munkakör, „szerencsét próbáltam” a 
Szerencsejáték Zrt.-nél, és fel is vettek. Helyettesként kezdtem, 
ahogy mindenki a cégnél, egy évig változó munkahelyeken dol-

goztam aszerint, hol volt éppen szükség helyettesítőre. Aztán 
kaptam egy állandó helyet, ahol a legjobb tudásom szerint vé-
geztem a munkám, amit talán a feletteseim is értékeltek, így 
kerültem ebbe a beosztásba. 
Arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokra van szüksége an-
nak, aki ezen a területen szeretne sikeres lenni, a talpraesettséget 
és a naprakész tudást említette. Nagyon fontos a személyes kap-
csolat kialakítása a vendégekkel – tette hozzá az üzletvezető, amit 
azonnal igazolt is a valóság. Egy negyvenes úr lépett be az ajtón, 

hangos – Megjöttem, Kinga!  – köszönés-
sel. Látszott rajta, hogy ide szívesen tér 
be megtenni fogadásait.  – A vendégeink 
többsége szereti, ha barátságosan fogad-
juk – folytatta Kinga – Nagyon kedves 
kapcsolat alakult ki például az idősebb 
törzsvendégeinkkel, akik többnyire tős-
gyökeres óbudaiak. Ők általában lottóz-
nak, és amig kitöltik a szelvényt, vagy 
ellenőrizzük a gépen, van-e nyeremény 
a játékszelvényeiken, megbeszéljük, mi 
újság az unokákkal, és ők hogy érzik ma-
gukat.  Sok huszonéves is jár hozzánk, 
akiket leginkább a Tippmix érdekel, velük 
is már-már baráti a viszonyunk. 
– Azok is örülnek, akiket néhány ezer 

forintos nyereménnyel jutalmaz meg a jószerencse, de volt már 
dolgom olyan játékossal is, akit tízmillió forinttal lepett meg 
Fortuna. Talán azért szeretem ennyire a munkámat, mert sok-
szor élhetem át mások őszinte örömét – mesélte az üzletvezető.  
Ezek a pillanatok különösen gyakran fordulnak elő az olyan 
időszakokban, mint a hatvanadik születésnap, amikor rengeteg 
rendkívüli nyereményakció is van – folytatta Kinga. – Sokan 
talán nem is tudják, hogy ilyenkor az át nem vett nyeremé-
nyeket forgatja vissza cég, hiszen az így felgyülemlett össze-
get természetesen nem tartja meg a Szerencsejáték Zrt.  Kinga 
időnként maga is megtesz néhány számot, csak a játék kedvéért, 
de igazán nagy nyereményt még nem ért el. Arra a kérdésre, 
hogy abbahagyná-e a munkát, ha megütné a főnyereményt, 
gondolkodás nélkül nemmel válaszolt. Talán venne egy házat 
a Balaton-felvidéken, de egyébként nem változtatna az életén. 
Nem kizárt, hogy kedvenc tájára költözne a fővárosból, mert 
fiatal kora ellenére vonzza a nyugalom, de biztos, hogy azon a 
vidéken is találna lottózót, ahol folytathatná munkáját.  

(A CIKK ELKÉSZÍTÉSÉT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. TÁMOGATTA.)Fo
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KÖZÖSSÉGTEREMTŐ HÁZ CSILLAGHEGYEN

Papp Anitával beszélgettünk „második otthonáról”

A harmadik kerület emblematikus része a nem csak nevében romantikus Csillaghegy. Az egykori Duna-parti üdülő-
falu ma már Budapest egyik legfelkapottabb lakóhelye. A városrész szíve a Csillaghegyi Közösségi Ház, ahol hagyo-
mányokat ápolnak és teremtenek. Papp Anita, a ház vezető kulturális referense meséli el, hogyan.

INTÉZMÉNY 2011-ben kerültem ide mint kulturális referens. Vas me-
gyében születtem, Esztergomban jártam főiskolára, és 
utána kerültem Budapestre. Azonnal beleszerettem Csil-
laghegybe, rögtön otthonosan éreztem itt magam. Olyan 
ez, mint egy kisváros a nagyban. Nem akarok közhelyes 
lenni, de mi tényleg szeretjük azt, amit csinálunk.

Milyen volt ez a ház, amikor hat éve elkezdett benne 
dolgozni? Milyen volt először be-
jönni ide?

Ennek a háznak olyan erős energiá-
ja van, ami azonnal magával ragad-
ja az embert. Akkor is sugározta, 
amikor még nem volt ilyen szép ál-
lapotban, most pedig még inkább. 
Ennek a háznak mindig is az volt 
a funkciója, hogy kiszolgálja a kö-
zösséget, idehívogassa a vendége-
ket, az embereket. A majd százéves 
épület a múlt század közepén 
Bösinger-féle Csillag vendéglőként 
működött, de kávéházi minőségé-
ben is sokan látogatták. Működött 
benne táncterem, színpad, nyaranta 
a kerthelyiségben zenés táncesteket 
rendeztek. Negyvenöt után pártház 
lett belőle, majd ehhez képest száznyolcvan fokos fordu-
lattal a Banán Klub nevű alternatív szórakozóhely mű-
ködött itt. Természetesen ahhoz, hogy ma ilyen szép há-
zunk legyen, kívül-belül helyre kellett állítani, ami nem 
ment volna fenntartónk, a III. kerületi Önkormányzat 
nélkül. A megújult környezet még több látogatót vonz, 
sokan jönnek, és szeretik a házat, ez jó visszajelzés.

Hogyan határozná meg a ház arculatát, milyen típusú 
programoknak adnak helyt?

Nálunk meghatározó a népi hagyományok őrzése, 
ápolása, gyakorlása. Természetesen sokszínű a kíná-
la tunk, hiszen a napi tanfolyamok között van szenior 
táncfoglalkozás, tipegő, hastánc, illetve amire igény 
mutatkozik.

Mi tartozik a népi vonalhoz?

Eleve adott a kis házunk, ami egy gyöngyszem. Sárin-
ger Erzsébet kézműves tanár vezetésével szerveződnek 
itt a tanfolyamok, van fonóka, a gyapjúfonalat meg is 
szövik, lehet tűzzománcozni, kosarat fonni, sőt még a 
könyvkötészet mesterségét is gyakorolhatják az érdeklő-
dők. A nagy házban működik a kerámia kör, ott van az 
égetőkemence is.

Ezekre a foglalkozásokra vegye-
sen járnak gyerekek és felnőttek?

Így van. Gyorsan kiderült, hogy a 
felnőttekben ugyanúgy megvan az 
alkotás vágya, mint a kicsikben, 
néha talán még jobban is. Hatalmas 
igény van arra, hogy legyen egy 
olyan hely, ahová el tudnak jönni, 
ahol kiélhetik a mindennapi mun-
kájukban nem használt kreativitá-
sukat is. Ezt nekünk is nagyon jó lát-
ni. Sokszor halljuk, hogy hatalmas 
nagy nevetések hangjai szűrődnek 
ki a műhelyből, megünnepelik egy-
más születés- és névnapját, együtt 
sírnak, együtt nevetnek. Nálunk 
szinte minden tanfolyamközösség 
ilyen baráti körré alakult, de a ke-

rámia különösen. Ez természetesen nem lehetne ilyen 
csodálatos a tanfolyamot vezető Szemlér Magdika ipar-
művész nélkül.

Változott a ház látogatóinak összetétele, száma, ará-
nya, amióta itt dolgozik? Meghatározható, hogy kik-
ből áll a törzsközönség?

Elsősorban a környéken lakó csillaghegyiekből, de van-
nak olyan programjaink is, amelyekre egész Budapestről, 
sőt még vidékről is jönnek. Ilyen például a Gyapjú-nap, 
amit M. Horváth Adrienn-nel szervezünk közösen. Ezt 
a napot félévente rendezzük meg, idén lesz a tízedik 
alkalom. Mindig rengetegen jönnek, százak lepik el a 
házat. A nagyteremben és a kisteremben műhelyfoglal-
kozások vannak, az előtérben pedig kézművesek állítják 
ki portékáikat, amiket meg is lehet vásárolni. A gyapjú-
feldolgozás folyamatát is bemutatjuk: a mosástól kezdve Fo
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a kártoláson át a nemezelésig mindent kipróbálhatnak 
vendégeink. Óbuda Napján is egész nap zajlik a fesztivál, 
rengeteg színes és népszerű programmal. A közösségi 
ház udvarán idén is megrendeztük a télbúcsúztató Kol-
básztöltő Mulatságot.  A Csillaghegyi Polgári Kör Egye-
sület szervezte ide a kolbásztöltő csapatokat, ők építették 
fel a délelőttöt, a délutánt viszont mi adtuk hozzá. Ide 
szerveztük a táncházat, a tűz-zsonglőr produkciót, ami 
sötétedés után, hat órakor kezdődött, és a végén meg-
gyújtottuk a dőrebábot, és ezzel elbúcsúztattuk a telet.

Mit kínálnak a nagyrendezvények közti időszakban?

Hétfőtől péntekig tanfolyami időszak van, ilyenkor 
délutánonként a gyerekeké a főszerep a különböző 
foglalkozásokon; délelőtt az idősebbek és a kismamák 
jönnek a környékről. Hétvégenként nagyon színes a kí-
nálatunk: vannak külön gyerek-, illetve felnőttekkel kö-
zös családi programjaink is. Ezek gyakran egymás „test-
vérei”, hiszen például a Nép-Tánc-Ház névre hallgató 
rendezvényünket a néptánc tanfolyam vezetőjével, Csiki 
Gergellyel azért hoztuk létre, hogy minden korosztály 
együtt is tanulhasson, táncolhasson és mulathasson. 

A Mesés hétvégék elnevezésű programunk szintén két 
tanfolyamvezetőnk, Szmirnov Krisztina és Gyenes Zsu-
zsa kiváló munkájának köszönhető, hozzájuk is renge-
tegen járnak. Ezeken a szombat délelőttökön szülők és 
gyerekek együtt vehetnek részt a zenés-mesés foglal-
kozásokon. Ki kell emelnünk még egy programot: ez a 
Dúdolj! Ringass! Táncolj! népzenei koncert, ami babák-
nak szól, egészen három éves korig, természetesen szü-
lőkkel és nagyszülőkkel együtt. Élőzene kísérete mellet 
Paár Julcsi népdalokat és mondókákat mond a gyere-
keknek, Csiki Gergely pedig tánclépésekkel fűszerezi a 
programot. Nagyon szeretik a filmklubjainkat is. Ennek 
köszönhetjük például, hogy sikerült megszólítanunk az 
általában nagyon nehezen elérhető középiskolás korosz-
tályt. Volt olyan nosztalgia mozink például, ahová több 
fiatal is eljött, mert őket is érdekli a régi magyar film. Jól-
eső érzés volt, hogy örültek, hogy itt lehettek.

Mi volt a céljuk, amikor elkezdték a tematikus filmve-
títéseket?

Nem akarunk versenyezni a plázákkal, mert az teljesen 
más irány és közönség. Mi itt a közösségi ház nagyter-

mében tartjuk a mozit, aminek a hangulata számomra a 
régi világot tükrözi, a gyerekkoromat, amikor vidéken a 
közösségi házak voltak a mozivetítések színterei. A he-
lyi lakosokban felmerült az igény, hogy jó lenne, ha újra 
működhetne mozi Csillaghegyen. Nagy örömünkre a 
mozi ötlete támogatásra lelt Bús Balázs polgármester úr 
és az önkormányzat részéről is, Lőrincz Edina ügyveze-
tő igazgatónőnk is támogatta, így tavaly októberben el is 
indíthattuk a közösségi házban a filmvetítéseket. Ehhez 
hozzátartozik, hogy az Óbudai Nyár programsorozat 
keretein belül a Kobuci Kertben futó kertmozis vetítése-
ket is mi szervezzük. Mi gyűjtjük össze a filmeket, mi 
állítjuk össze a tematikát, tehát a feladat nem volt idegen 
számunkra.

Milyen rendszerességgel, milyen ritmusban váltakoz-
nak a filmes tematikák?

Hetente, illetve havonta. A Kakaómozit például minden 
héten vasárnap lehet megtekinteni. A Régmúlt idők mo-
zija pénteken 15.30-tól van, és a nyugdíjas korosztálynak 
szól, de ahogy mondtam, jöttek már középiskolások is, 
aminek nagyon örültünk. Havonta két szombati felnőtt 
mozink van, a Zenél a mozi, illetve a Mozititkok. Próbá-
lunk többet nyújtani a vetítéseknél, ezért például a Mozi-
titkok sorozatban játszott filmekhez meghívunk egy, az 
alkotáshoz kapcsolódó színészt, rendezőt, és a filmvetí-
tés után lehet velük beszélgetni. A Zenél a mozi pedig 
abban különbözik az átlagvetítésektől, hogy a filmhez 
köthető zenekart hívjuk meg. Van rá igény, abszolút élet-
képes ez a történet. Azt látjuk a közönségen, hogy szíve-
sen jönnek, kell nekik ez a klubélet.

Tehát nem csak nevében viselik a közösségi ház titu-
lust, hiszen itt valóban közösséget építenek, ami hihe-
tetlenül fontos segítség, támasz és kapaszkodó ebben 
a zilált világban.

Azt gondolom, hogy a legnagyobb szakmai elismerés az, 
ha minél több mosolygós embert látunk a házban. Ha az 
itt járó vendégeink úgy érzik, valami többlettel távoztak 
ahhoz képest, amivel jöttek. Mindenkinek nagyon fon-
tos ebben a rohanó világban, hogy egy kicsit megnyu-
godjon. Az az egy vagy másfélóra, amit itt töltenek, az 
csak az övék, és mi mindent elkövetünk, hogy tényleg 

ezt érezzék, akik ide látogatnak. Ilyen apró ötlet, figyel-
messég, hogy minden mozis alkalommal van pattogatott 
kukorica – beszereztünk egy kukoricapattogtató gépet 
–, csinálunk málnaszörpöt, és ezeket ajándékba adjuk.  
Meglepődnek, hogy nem kell fizetni érte. Érezze azt, aki 
idejön, hogy mi nagyon örülünk, hogy itt van, érezze 
jól magát, és jöjjön el legközelebb is. Mi pedig ötleteket 
gyűjtünk, megkérdezzük a vendégeinket is, hogy mi-
lyen filmeket szeretnének látni legközelebb – ezzel is 
szeretnénk az idelátogatók kedvében járni.

Mekkora csapat végzi ezt a munkát?

Alapvetően velem együtt öten vagyunk: Hegedűs Fanni 
kulturális referens, Sáringer Erzsébet kézműves tanár, 
Juhász Gábor gondnok és Tóvári László technikus. Amit 
csinálunk, az alapvetően csapatmunka, és nagyon fon-
tos, hogy összhangban legyünk egymással, jól érezzük 
magunkat, jól működjünk együtt. Szerintem ez látszik a 
ház hangulatán, mert ahogy mi érezzük magunkat itt, 
az árad kifelé is.

VIG GYÖRGY
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ÓBUDÁVAL MÁGIKUS A KAPCSOLATOM

Beszélgetés Kurucz Évával

Kurucz Évát szinte mindenki látta már, hiszen híradósként, beszélgető műsorok vezetőjeként népszerű televíziós 
személyiséggé vált, és kormányszóvivőként is dolgozott. Az óbudaiak nagy része személyesen is találkozhatott vele, 
hiszen évek óta ő az Óbudai Nyár rendezvénysorozat és számos egyéb fontos kulturális esemény háziasszonya.

LOCI COLOR Kezdjük a kályhánál: budapesti lányként miért jelent-
kezett finnugor szakra Szegedre?

Valójában magyar szakra jártam a JATE-ra Szegeden, 
ahol kötelező tanulni finnugrisztikát, illetve az első évfo-
lyam második félévében egy úgynevezett rokon nyelvet 
kell hallgatni. Mindenki a finnt vette föl, mert az adott, 
de nekem tetszett, hogy voltak kisebb finnugor nyelvek 
is, amit meg lehetett ismerni. Vállalkozó kedvű ember 
voltam, talán még most is az vagyok, ezért felvettem a 
mordvint, ami egy gyűjtőfogalom, két nyelvjárásuk van, 
az erza meg a moksa. Én az erza-mordvint tanultam, és 
beleszerettem.

Hányan beszélik a mordvint?

Egyáltalán nincsenek kevesen, a negyedik legnépesebb 
finnugor nemzet a magyarok, a finnek és az észtek után. 
Azért tudunk kevesebbet róluk, mert széttagoltan, di-
aszpórákban élnek a volt Szovjetunió területén. Sza-
ranszk, a fővárosuk Moszkvától olyan 650 kilométerre 
dél-keletre található. Ott van az egyetemük is, ahol ma-
gyar nyelvet is lehet tanulni. Persze azt ne felejtsük el, 
hogy mivel orosz nyelvterületbe vannak beágyazva, na-
gyon sok a vegyes házasság, ezért gyakran eloroszosod-
nak a mordvinok is.

Megjelennek könyvek mordvin nyelven?

Igen, de hogy ez mennyire jelen idő, azt nem tudom. Az 
biztos, hogy a szegedi finnugor tanszéken anyanyelvű 
mordvin lektor dolgozott, tehát mi tőle tanultuk az er-
za-mordvin nyelvet. Voltam is kint Mordóviában, kutat-
tuk a nyelvjárásukat, népdalokat rögzítettünk, és a ku-
tatási eredményeinket publikáltuk is. Nagyon izgalmas 
időszak volt.

Mi az, ami egy laikus számára is igazolja a nyelvro-
konságot?

Hú, ilyen nyelvészeti kérdésekre nem számítottam! 
Vannak úgynevezett szabályos hangmegfelelések, il-
letve a tárgyas ragozás több finnugor nyelvben is meg-
található, például a mordvinban és bizonyos szamojéd 
nyelvekben is.

Mihez kezdett a mordvin tudásával?

Részt vettem például az első Magyarországon megje-
lent mordvin nyelvkönyv összeállításában, dolgoztam 
a mordvin szótáron is. Egyébként az erza-mordvin 
frazeológiai egységekből, vagyis közmondásokból ír-
tam a szakdolgozatomat, amihez nagyon komoly ku-
tatómunka kellett. A szakirodalom egy része oroszul 
érhető el, amit valamennyire értek, de szerencsére a 
finnugrisztikai szakirodalom döntő része német nyel-
ven olvasható. Nagyon sok német tudós foglalkozott, il-
letve foglalkozik ma is finnugrisztikával, ami számom-
ra nagy segítséget jelentett.

Hogy hangzik egy mordvin közmondás?

Ez nehéz feladat, mert a szakdolgozatot 16 évvel ezelőtt 
írtam. De azért eszembe jut valami, ha nem is közmon-
dás. Ezt a versikét mi költöttük a bátyámmal.  A kiejtés 
után leírva: „Umar’s molemsz, pango’s tujemsz, bazsan 
csi langszo magyemsz.” Azt jelenti, hogy almát szedek, 
gombászni megyek, és szeretek feküdni a napon.

Milyen volt közelről a mordvin nyelvrokonaink élete?

Heten utaztunk ki, hét magyar egyetemista, de szétosz-
tottak minket különböző falvakba – én Csuvasföldre ke-
rültem, ami már tatár környékén van. Fölszálltunk egy 
vonatra egy Léna nevezetű lánnyal, aki húszéves volt, 
mint én, magyar szakos hallgató a szaranszki egyetemen. 
Én valamennyire tudtam erzául, ő elvileg tanult magya-
rul; próbálta oroszul is mondani, kicsit németül is tanult, 
valahogy megértettük egymást. Ott gyűjtöttünk anyago-
kat, ahol addig nem is járt magyar ember.

Mennyire voltak szegények?

Én ezt a kifejezést nem használnám, hogy szegények. 
Falvakban élnek, földút nem volt, a sárban járkáltunk, de 
az éppen nem jelent semmit. Voltak kultúrházak, ahová 
ugyanúgy jártak a fiatalok bulizni, mint mindenki, oro-
szul hallgatták a zenét, az aktuális nemzetközi slágere-
ket is. Óriási volt! Náluk is van egy szaunának megfelelő 
helység, amit úgy hívnak, hogy banja. Ez általában egy 
kis kunyhó a kert végében. Ott szoktak fürödni hetente Fo
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egyszer. Szigorú a hierarchia: a családfő az első, utána 
jön a feleség, a gyerekek és legvégül a nagymama. Ven-
dégként besorolhattam a második helyre.

Hogy néz ki ez fürdőkunyhó?

Mivel jól be van fűtve, olyan érzésed van, mintha egy 
szaunában lennél. Van benne egy kádszerűség, amibe 
dézsából hordják a vizet. A lakásban volt vízvezeték, ott 
viszont nem. Borzasztóan izgalmas világ. Volt tévéjük, 
de a szeletelt téliszalámiról, amit én vittem mint magya-
ros ajándékot, nem nagyon tudták, hogy mi lehet. Na-
ponta egyet mertek kivenni belőle, és amikor átjöttek a 
szomszédok, őket is megkínálták, mondván, hogy itt a 
finom magyar sütemény. Furcsán keveredett az ősi civi-
lizáció és a modernség. A nagymama például a kályha 
tetején aludt. Ő úgy tartotta, hogy ott jó meleg van, tehát 
az az ő helye.

Hogy mászott föl?

Simán, pedig nem volt fiatal. Nagyon kalandos volt az 
egész. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy egy nagy szőrös 
macska fekszik a lábamnál. A házigazdánk lánya, Léna, 
akivel közös szobában aludtam, kiszökött éjszaka az 
ablakon át a szerelméhez, mert a szülei ebben nem tá-
mogatták. Vadócska, a macska viszont bemászott. Meg-
lepődtem egy kicsit.

Ez olyan, mint egy népmese a macskává változott lány-
ról, aki megszegte a szülei parancsát.

Pláne úgy, hogy én ijedtemben felkapcsoltam a villanyt, 
a macska kicsit megrémült, erre a nagymama is felébredt, 
gyorsan lejött a létrán a kályha tetejéről, és elindult az éj-
szakába megkeresni Lénát. Elképesztően karakán asszony 
volt, aki a hétköznapokban is őrizte az erza szokásokat, öl-
tözködést. Tőle is több autentikus népdalt tanultam.

Az életrajza szerint némettanár is volt.

A finnugrisztikával taníthatsz az egyetemen, oktat-
hatsz néhány órát, de alapvetően az egy kutató szak. 
Hihetetlenül tiszteltem azokat az embereket, akik ezt 
csinálták, tényleg elképesztően izgalmas munka, de 
hamar rájöttem, hogy nem az én utam. A német szak 
adta magát, mert tanítani akartam, és két szak mindig 
piacképesebb.

Szeretett tanítani?

Nagyon! A Kosztolányi Dezső Gimnáziumban tanár-
kodtam, a Vérmezővel szemben, az Attila úton. Oda-
kerültem 24 évesen, ráadásul rögtön a mélyvízbe, mert 
osztályfőnök lettem a 16 éveseknél, a második gimna-
zistáknál úgy, hogy életemben nem tanítottam. Az első 
évben csak magyaróráim voltak. Azt tanultam a gyere-
kektől, és ezt a mai napig így gondolom, hogy ha úgy 
érzik, hogy szereted őket, ha azért vagy ott, hogy nekik 
jó legyen, akkor ők is szeretni fognak. Egyszer hoztam 
az osztálynak Erdélyből egy korondi vázát. Kitettem a 
polcra, hogy jövőre majd együtt is elmegyünk oda. El-
telt pár hét, egyszer odajöttek hozzám, hogy nagy baj 
van tanárnő. Fociztak az osztályban, és a váza eltört. 
Mondtam, hogy nem haragszom, csak sajnálom. Ismét 
eltelt pár hét, megyek be az osztályba, és a polcon meg-
láttam a vázát. Nem értettem, hogy lehet, hiszen apró 
darabokra tört. A srácok összeszedték a szilánkokat, és 
összeragasztották, mert nekik ez fontos volt. Ezek a nagy 
dolgok!

Aztán munkatársakat kerestek az akkor induló Hír 
TV-hez, próba-szerencse alapon jelentkezett, és ott 
maradt?

Igazából a férjemtől hallottam a lehetőségről.

Ő mivel foglalkozik?

Történész, közgazdász, még Szegeden ismertem meg a 
koleszban.

Régóta érdekelte az újságírás, vagy a férje gondolta 
úgy, hogy jó tévés lenne magából?

Azt nem mondom, hogy soha nem érdekelt az újságírás, 
de addig semmit sem tettem érte. Megírtam az önélet-
rajzomat, elküldtük, de nem sok reményt fűztem hozzá. 
Volt egy régi videófelvételem, amin Tatjána Anyeginhez 
szóló levelét szavaltam el Puskintól, mert azt mondták, 
hogy mellékeljünk valamilyen felvételt. Fölhívtak, hogy 
lesz egy válogatás, menjek el. Aznap tanítottam, volt 
egy csomó órám, onnan mentem el a próbafelvételre: se 
smink, se különleges ruha. Szerintem szörnyű béna vol-
tam. Két hét múlva felhívtak, hogy kiválasztottak.

Mikor történt mindez?

Pontosan 2002. november 19-én.

Tehát tanév közben kellett váltani, ami nagyon komoly 
elhatározás lehetett – több szempontból is. 

Én a nagy döntéseket mindig hirtelen hozom, de komoly 
lelkifurdalásom volt a diákok miatt. Ők azonban megér-
tették, sőt, még biztattak is.

A kihívás vonzotta, az, hogy valami új történjen?

Olyan hihetetlen és képtelen volt az egész. Nem elég, 
hogy kiválasztottak, de épp a sportszerkesztőségbe. Én 
meg a sport… Emlékszem, hogy a Reuters hozta le az an-
gol és a spanyol bajnokságokat, és abból írtam a nemzet-
közi fociösszefoglalót. Azóta gondolom azt, hogy bármit 
meg lehet tanulni. Akkor még nem voltak gyerekeim, 
sokkal lazább voltam ilyen szempontból. Ráadásul az 
egy induló tévé volt, és egy előzmények nélküli csapat 
összeállásánál mindenben benne van az újdonság vará-
zsa, a siker lehetősége, és nyilván elnézőbbek is az újon-
cokkal. Nem egy profi csapatba kerültem, ahol folyama-
tosan frusztrálnom kellett magam azzal, hogy mennyire 
esetlen és tapasztalatlan vagyok, hanem közös volt a cél.

A sport után jöttek azok a műsorok, amik már köze-
lebb álltak magához.

Utána jött a híradó, ami egy hírtévénél hatalmas dolog. 
Az én időmben még félóránként voltak hírek. A híradó-
zás sokak szerint a televíziózás királya, de egy idő 
után azt éreztem, hogy a műsorvezetésbe jobban bele 
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tudom vinni azt a fajta szubjektivitást, ami közelebb 
állt az egyéniségemhez.

Az egyénisége melyik részéhez?

Amikor a gyakornokok kérdezgetnek, azt szoktam mon-
dani, hogy mindent meg lehet tanulni, ma már minden-
nek utána lehet nézni, de szerintem a jó újságíró a kí-
váncsi ember. Az a fajta ember, aki mondjuk a vonaton 
utazva is elkezd beszélgetni az útitársaival, kérdezget, 
érdeklődik a másik iránt. Én is kíváncsi ember vagyok.

Gyermekei születése miatt egy időre eltűnt a képer-
nyőről, de utána mindig vissza tudott térni.

Az én életemben egyértelmű dolgok vannak. Bármilyen 
munkát, karriert, sikert, csillogást fölülír az, hogy gyere-
keim vannak. Amikor az első lányom született, 27 éves 
voltam. Az én lányom volt a Hír TV első kisbabája. Ő már 
tizenkét és féléves, a kisebbik kilenc. Az első gyermekem 
születésénél kaptam olyan „tanácsokat”, hogy én, aki a 
hétvégi fő műsorban hírolvasó vagyok, nem mehetek el. 
Kétségtelen, hogy ugyanazt már nem csináltam utána, 
de biztos voltam benne, hogy majd lesz más. Anyaként 
érettebb, tapasztaltabb lettem, jobban be tudom osztani 

az időmet, hiszen folyamatos logisztika az egész életünk.

A családcentrikus gondolkodás létjogosultságát bizo-
nyítja az is, hogy elért egy olyan szakmai csúcsra, ami 
nagyon keveseknek adatott meg, 2014 nyarán felkér-
ték kormányszóvivőnek. Hogyan összegezné ezt az 
időszakát?

Büszke vagyok arra, hogy nem szidtak se jobbról, se bal-
ról. Valamiféle nyitottságot próbáltam képviselni. Mivel 
én is a sajtóból érkeztem, tudom, hogy ha egy híradós 
stáb kijön, mert nekik anyagot kell csinálniuk, az fontos, 
igyekeznünk kell, hogy ne maradjon kérdés válasz nél-
kül. Jöhettek napközben bármikor, ott voltam; ha meg-
mondták, mi a téma, arra felkészültem. Hatalmas fele-
lősség, hatalmas feladat, de megtörtént velem, és hálás 
vagyok a sorsnak.

Mi volt az ok, ami miatt 2015 elején mégis úgy döntött, 
hogy nem folytatja tovább?

Szóvivőként nincs nyolcórás munkaidő, nincs szabad 
hétvége, vannak viszont munkával töltött reggelek, 
hajnalok, tévés, rádiós interjúk, vidéki sajtótájékozta-
tók, hétvégi események, meg a folyamatos készülés. Én 

– talán a bölcsész mivoltomból fakadóan – meg akarom 
érteni a dolgokat, nem tudom eladni, ha valamivel nem 
vagyok tökéletesen tisztában. Mindig azt éreztem, hogy 
még ezt meg kell néznem, annak még utána kell járnom, 
szinte őrületbe kergettem a kollégáimat azzal, hogy ál-
landóan forgott az agyam. Mivel tudok „újságíróul” 
gondolkodni, általában ráéreztem arra, hogy egy adott 
sajtótájékoztatón mi lehet az a plusz kérdés, amiből fő-
cím lehet. Állandóan úgy éreztem, hogy még nem tudok 
eleget, még készülnöm kell.

Kapott olyan kérdést, amire nem tudott válaszolni?

Soha, de mindig az volt bennem, hogy mi van, ha… És 
akkor még tovább költöttem magamban a kérdéseket: ha 
még erről eszébe jut ez vagy az, tehát folyton úgy gondol-
kodtam, mintha én ülnék ott, és én kérdezném magamat.

Úgy érezte, hogy kizsákmányolja magát?

Nem tudtam másképpen csinálni. Folyamatosan gyűjtöt-
tem az információkat, olyan voltam, mint aki szigorlatra 
készül. Hatalmas kihívásnak, óriási megtiszteltetésnek 
éreztem, hogy rám gondoltak, engem választottak, hi-
szen nem tepertem ezért a pozícióért. Nagyon izgalmas 
időszak volt, rengeteget tanultam, de úgy éreztem, hogy 
többet már nem tudok kifacsarni az akkori életemből.

A lemondása hirtelen elhatározás volt?

Talán már egy ideje érlelődött bennem. Elég szívós 
embernek ismerem magamat, szeretek és tudok sokat 
dolgozni. De amikor már azt éreztem, hogy kezdem fel-
élni a tartalékaimat, miközben azon a poszton, abban a 
munkában tilos hibázni, arra a döntésre jutottam, hogy 
elértem a ponthoz, amikor be kell fejeznem. Nem volt 
könnyű, hiszen 37 éves voltam, amikor felkértek. Lehet, 
ha pár évvel később ért volna ez a felkérés, amikor már 
nagyobbak voltak a lányaim, másképp döntöttem vol-
na. Tehát valami véget ért, de ott volt a kérdés, hogyan 
tudok visszatérni az újságíró szakmába. Szinte nincs is 
példa ilyesmire. De akkor hogyan tovább? Ahhoz még 
éreztem magamban kérdéseket és kíváncsiságot, hogy 
ne hagyjam abba 38 évesen ezt a szakmát. Így tehát egy 
olyan áthidaló megoldást kerestem, amiben nincs köz-

vetlen értelemben vett közélet és politika. Nem azért, 
mert nekem az rossz lenne, hanem mert úgy gondol-
tam, hogy az már nem helyénvaló. Ezért volt kiváló 
ötlet, hogy egy olyan műsorban térjek vissza a képer-
nyőre, amiben önmagamat adhatom, az újságírót és 
kétgyerekes családanyát. Ez lett a Család-barát című 
műsor a Duna TV-n.

Ami mellett szerencsére évek óta láthatjuk élőben is, 
az óbudai rendezvények háziasszonyaként.

Igen. Ezeket a rendezvényeket mindig elvállalom. Ha 
bármilyen más felkérés jön, ami ütközne velük, azt szí-
vesebben visszamondom. Óbuda nagyon a szívemhez 
nőtt, talán mert itt élek már 16. éve. Nagyon érdekes, 
hogy bár a II. kerületben nőttem fel Budán, és szerettem 
a gyerekkoromat, amikor arra járok, nem érzem azt az 
erős kötődést, amit Óbuda iránt. Talán azért, mert vala-
hogy mindig kisvárosi lány voltam, holott Budapesten 
születtem. Most Csillaghegyen lakom. Csillaghegy pon-
tosan olyan, mint egy kis falu. Ott a posta, a templom, a 
cukrászda, a HÉV-megálló, a kis hentes az út sarkán. De 
nem Csillaghegy az egyetlen, amit ebben a kerületben 
nagyon kedvelek, hiszen végigjártam minden szegle-
tét, és tényleg szeretem Óbudát. A békásmegyeri piac-
ra például már az anyukámmal is jártam. Szentendrén 
dolgozott, és hazafelé mindig ott vette meg, amit kellett. 
Amikor összeházasodtunk a férjemmel, és szóba került, 
hova költözzünk, akkor számomra teljesen egyértelmű 
volt, hogy Békásmegyerre. Hét évig a panelrengetegben 
laktunk, a Jós utcában. Mind a két lányom oda született, 
ezért nekem nagyon szép emlékeim vannak a békásme-
gyeri piacról és a lakótelepről. Utána átköltöztünk a Pók 
utcai lakótelepre, azt is nagyon szerettem. Ezután telje-
sülhetett be az a kislány korom óta dédelgetett vágyam, 
hogy egyszer talán egy kertes házban élhetek. Ez való-
sult meg néhány éve Csillaghegyen. Itt a gyerekek olyan 
iskolába járnak, amin ott a régi felirat is: Községi Elemi 
Iskola. Ezeket nagyon szeretem, tényleg olyan érzés itt 
lakni, mintha egy kisvárosban lennénk. Minden ide köt. 
És furcsamód a munkám is, hiszen itt van a Hír TV stú-
diója és most a köztévé is. Ez már-már mágikus dolog. 
Nem mennék el semmi pénzért innen!

VIG GYÖRGY
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Amikor lapjainkat kezünkbe vesszük, mindig kialakul 
bennünk egy kép, hogy hány ütést fogunk velük szerez-
ni. Ez két dologtól függ, mi lesz a felvétel (színjáték vagy 
szanzadu), és hogy milyen erős lapjaink vannak. Persze 
nem az a lényeg, hogy mi hányat tudunk ütni, hanem, hogy 
partnerünkkel együtt hány ütést tudunk szerezni. 

Ha felvevők leszünk, könnyebb helyzetbe kerü-
lünk, mert ismerjük vonalunk teljes erejét. Fel kell 
mérnünk, hogy az egyes színekben hány ütésre szá-
míthatunk, esetleg milyen lehetőségeink lesznek to-
vábbi ütésszerzésre. Meg kell terveznünk, hogy az 
egyes ütéseket mikor hívhatjuk le, illetve mikor kell 
kézből vagy asztalról hívni egy színt.

Szanzadu játékban nem vesztegethetjük az időt. A két 
vonal között verseny van, hogy melyik vonal jut hoz-
zá hamarabb ütéseihez. Minél előbb ki kell dolgozni 
ütéseinket, és lehívni őket.

Színjátékban kiemelt szerep jut az aduszínnek. Több-
nyire a játék elején el kell venni az ellenfél aduit, nehogy 
ütő lapjainkat ellopja. Ugyanakkor az adut másra is hasz-
nálhatjuk. Ilyen, amikor lopni tudunk vele, vagy egy 
mellékszínt lopással tudunk magasítani. A legfontosabb 
pedig, hogy az ellenfelet megakadályozzuk abban, hogy 
saját színében ütéseket tudjon szerezni. Az adu jó eszköz 
is lehet a közlekedés biztosítására a kéz és az asztal között. 
Mindig meg kell terveznünk, hogy mikor hányat aduzha-
tunk. Színjátékban nem kell sietnünk ütéseink lehívásá-
val. Az aduszín biztosítja, hogy az ütést vissza tudjuk sze-
rezni, így több időnk van ütéseink kidolgozására.

Nézzük, hogyan működik a tervezés a gyakorlatban!

Licit: Ny É K D

 1 sz
p 2 p 2
p 4 p 4
p 6 vége

2 : Stayman (kérdezi a négyes nemes színt)
4 : ászkérdés

Hajlik Gábor: Bridzs, a tervszerű játék
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Tizenkét ütésre vállalkoztunk pikk aduszín mellett. 
Nyugat a káró tízessel indul. Az asztalról a bubit kérjük, 
Kelet dámáját megütjük az ásszal. Egyetlen ütést adha-
tunk ki, a kőr ászt. Mi a tervünk, van-e esélyünk a tel-
jesítésre?

Megszámoljuk ütéseinket, várhatóan lesz négy adu, 
két káró, három treff és egy kőr ütésünk. Ez csak tíz 
ütés. Reménykedhetünk még a treff szín kedvező elosz-
tásában, és a kőr király-dáma kétszeri szöktetésében. 
Mindkettőre szükségünk van a teljesítéshez. Persze csak 
akkor, ha négyszer kell aduzni. Ha elég három adu le-
hívása, hogy az ellenfelek aduit elvegyük, akkor esélye-
ink javulnak, az utolsó két aduval külön-külön tudunk 
ütni (lophatunk az egyikkel). A terv félig kész. Hátravan 
még az ütések pontos sorrendjének meghatározása, mi-
kor melyik színt honnan kell meghívnunk, hogy minden 
esélyt ki tudjunk próbálni. 

Az első az aduszín, el kell venni az ellenfél aduit. 
A pikk királlyal kezdjük, és a dámával folytatjuk. Így 
el tudjuk fogni Kelet negyedik bubiját, ha szükség van 
rá. Szerencsére az aduelosztás 3-2. A harmadik adut az 
ásszal visszük. A következő lépés, hogy kipróbáljuk 
a kőr színt. Nem kezdhetjük a treffel, mert nem ma-
radna két átmenetünk, hogy kétszer hívjunk a kőr ki-
rály-dáma felé. Tehát a kőr négyest hívjuk. Az asztal-
ról betesszük a királyt. Ütünk vele, de nem lehetünk 
biztosak benne, hogy az ász valóban Nyugatnál van, 
Kelet kihagyhatja ezt az ütést. Elérkezett a treff szín 
kipróbálásának a pillanata. Előbb a treff ászt, majd a 
királyt kell lehívni. A harmadik treffet így az aszta-
lon tudjuk ütni. Ha 3-3 lenne a treff szín elosztása, a 
negyedik treffre el tudnánk dobni egy kőrt a kezünk-
ből, és az asztal utolsó kőrjét el tudnánk lopni. Nyu-
gatnál négy treff volt, a negyedik treffet kénytelenek 
vagyunk lopni. Ezzel a lopással kézbe kerülünk, hogy 
másodszor is meg tudjuk hívni a kőrt, hogy másod-
szor szöktessük az asztal kőr figuráját.

Amikor kőrt hívunk, Nyugat tehetetlen. Ha beüt az 
ásszal, magas lesz a dámánk, ha kicsit tesz, a dámával 
szerezzük meg a teljesítéshez hiányzó ütést.

Mint látjuk, egy nem túl bonyolult felvevőjátékhoz 
is szükségünk volt a jó tervre, és annak pontos végre-
hajtására.

Licit: Ny É K D

 2 sz
p 3 sz vége

Nyugat a pikk bubival indul, amit megütünk az ásszal.
Mi a tervünk, hogyan ütünk kilencet? Az esélyeink 

elég jók. Van két pikk, egy kőr, két káró és három treff 
ütésünk. Valószínűleg a negyedik treffünkkel is ütni fo-
gunk. Tervünket veszélyezteti-e valami?

Ha a treff szín kedvezőtlenül van elosztva, csak 
három treffet tudunk ütni. Szerencsére káróban is van 
esélyünk egy plusz ütést szerezni, ha 3-2 a szín elosztá-
sa. Háromszori káró hívásra a negyedik kárónk magas 
lesz. Ha eddig eljutottunk, gondoljunk arra is, hogy 
a káró szín elosztása is lehet kedvezőtlen. A hiányzó 
ütést még kőrben is meg tudjuk szerezni, ha szökik a 
kőr dámánk. Tehát három esélyünk is van a kilence-
dik ütés megszerzésére. Már csak azt kell megtervez-
nünk, hogyan tudjuk mindhárom esélyt kipróbálni, ha 
a másik kettő nem sikerül. A problémát az okozhatja, 
hogy nem tudunk majd közlekedni. Ha lehívjuk treff 
ütéseinket, majd a kárót próbáljuk ki, hiába szöktet-
jük meg a kőr dámát, az ellenfél pikket fog hívni, és 
nem marad átmenetünk a kőr ászhoz. Mindenképpen 
a nagyobb esélyt kínáló színeket kell előbb kipróbálni. 
Annak esélye, hogy az ellenfélnél lévő öt lap elosztása 
3-2, az ellenvonalon 68%. Kezdjük a káró színnel, így 
a treff figuráink megmaradnak átmentnek a kezünk-
ben. A káró ász-király lehívására kiderül, hogy a szín-
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A szabadságharc leverése után mindenféle egye-
sületet, társaságot betiltottak, így a pesti sakk-kört is 
szétzavarták. Annál nagyobb lett a fontossága, sőt, a 
politikai jelentősége, amikor sikerült feltámasztani. 
Ahogy menesztették Alexander Bach belügyminisztert, 
Erkel Ferenc elérkezettnek látta az időt a pesti sakk-
kör újjáalakítására. 1859 márciusában az akkor még a 
Gresham-palota helyén álló Európa kávéházban meg 
is alakult a társaság Erkel vezetésével, de a rendőrség 
nem engedélyezte a működésüket, így feloszlani kény-
szerültek. Széchenyi nevének meglengetésével (Ödönt 
sikerült a családból rávenni, hogy az ügy mellé álljon) 
és türelmes kérvényezéssel végül 1864 nyarán me g-
győzték a helytartótanácsot, hogy bármennyire harcias 
játék a sakk, azért a táblán tologatott bábuk nem veszé-
lyesek az osztrák monarchiára. 1864. október 16-án a 
Velence kávéház termeiben egy tanácskozási partival 
gondolták megünnepelni a Pesti Sakk-kör megalakulá-
sát, hiszen így minden egyleti tag részese lehetett egy 
közös játszmának. Azt viszont nem vették számításba, 
hogy az időszak két legjobb magyar sakkozója, Erkel 
Ferenc és Cseresnyés István vezette csapatok nem tud-
nak dűlőre jutni az este folyamán. Így kénytelenek vol-
tak az ünnepi pillanatot egészen október 29-ig elnyújta-
ni, amikor Cseresnyés és a sötétek győztek. A játszmát 
az a Vasárnapi Újság közölte három héten át, amelyik 
1859-ben elindította az ország első állandó sakkrovatát. 
Cseresnyés volt a rovatvezető, izgalmas feladványokat 
szerzett be leginkább külföldi lapoktól, de néha a wur-

mi győztesek Londonban maradt tagjától, Löwenthal 
Jakabtól is kapott ötleteket. A sakkrovat első, A sakk-
játék magyar műszavai című, Rozsnyay Mátyás gyógy-
szerésszel közösen írt cikkében máig ható módon meg-
határozta a sakkozás magyar nyelvű alapfogalmait, a 
figurák neveit, írásmódjukat. Ezek a mondatok például 
megmagyarázzák a magyar sakkozók legfőbb modo-
rosságát: „Rendesen ’paraszt’-nak mondatik, de ennek 
nincs értelme. Mit keresne a paraszt a háborúban? Ki 
szántana, vetne, ha a paraszt is harczolna? Harczol biz 
az, de akkor beáll katonának s lesz belőle – gyalog” – és 
hasonló indoklással vezették be a vezér (és nem király-
nő), a huszár (és nem ló), a futár (és nem futó – hopp, ez 
nem jött be) elnevezést, valamint megalkották és nép-
szerűvé tették a játszma szavunkat. Mindezek után már 
érthető, hogy a Vasárnapi Újság érzelmektől fűtött nyel-
vezetét miért tartotta kordában, és miért kommentálta 
ennyire visszafogottan az egyébként izgalmas kávéházi 
stílusban megvívott csatát: Cseresnyés nem akarta ma-
gát ajnározni.

Erkel Ferenc csapata – Cseresnyés István csapata
Pest, 1864, tanácskozási játszma

Királycsel (C33)

1.e4 e5 2. f4 exf4 3. Fc4 Vh4+ 4. Kf1 g5 5. Hc3 Fg7 6. Hf3 
Vh5 7. Hd5 Kd8 8. d4 c6 9. Hc3 d6 10. h4 h6 11. Kg1 g4 12. 
Hh2 f3 13. g3 (Ha csak ezt a partit néznénk, nem értenénk, 
miért szerettek annyira a kávéházakban világossal királycselt 

Kemény Vagyim: Császári és királyi cselek

Játssz!ben legfeljebb két ütést tudunk szerezni. Következik 
a treff szín, lehívjuk az ász-királyt. Ebben a színben 
sincs szerencsénk. A negyedik treffünk nem magaso-
dik. Próbáljuk ki a kőrt, utolsó esélyünket. A kettest 
hívjuk a dáma felé. Hiába üt be Nyugat a királlyal, és 
hív pikket. Ütünk a pikk királlyal, megütjük az asztali 
kőr dámát, és a treff dámával kézbe tudunk menni a 
kőr ászért.

A teljesítés nem (csak) a szerencsén múlt. A játék 
tervezésekor sikerült felmérni a veszélyeket, és olyan 
játékot választani, amivel minden akadályt el tudtunk 
hárítani.

Feladvány megfejtése

Az előző számunkban közöltünk egy feladványt: 

Licit: Ny É K D

 1 p 1 
3 3 p 4 sz
p 5 p 6 
vége

Ott leírtuk, hogyan lehet teljesíteni a felvételt kőr király 
indulásra. Megpróbáltuk felmagasítani a treff színt. Miután 
a harmadik treffbe Nyugat kimutatott, kénytelenek vol-
tunk új tervet találni, keresztlopással ütöttünk tizenkettőt. 
A káró ász-király lehívása után az asztalon treffet loptunk, 

a kezünkben pedig kőrt. Mivel tudtuk, hogy Keletnél van-
nak a treffek, míg Nyugatnál a kőrök, nem veszélyeztetett, 
hogy esetleg az adu tízessel felül tudnak lopni.

Ha azonban aduval indul az ellenfél, és Kelet beüt az 
adu ásszal, majd aduval folytatja, nem marad elég adunk, 
hogy a keresztlopással elég ütést szerezzünk. Ütünk egy 
adut, egy kőrt, két kárót, két treffet és még öt adut (két treff 
lopás és három kőr lopás). Ez csak tizenegy ütés. A tizen-
kettedik ütést hogyan szerezzük meg? Kellene egy jó terv!

Az ilyen helyzetekben, amikor hiányzik egy ütés a 
teljesítéshez, de látszólag nincs ütő lapunk, segíthet, ha 
csak az egyik ellenfél tudja tartani két szín nagy lapja-
it. Lehet, hogy be tudjuk szorítani. Ebben a leosztásban 
tudjuk, hogy a kőr színt Nyugat tudja tartani, a treff színt 
pedig Kelet. Ha ezekben a színekben kell nagy lapokat 
őrizniük, ki fogja tartani a káró szín nagy lapjait?

A második pikk hívást megütjük a hetessel. Tervünk, 
hogy megpróbáljuk a treff színt felmagasítani. A treff 
ász-király (a másodikra kárót dobunk) után lopunk egy 
treffet. Kiderül a rossz hír: a treff nem fog magasodni. 
Kőr ász (kárót dobunk rá), kőr lopás következik. Még 
egy treffet tudunk lopni az asztalon, majd kőr lopással 
kézbe jövünk. Lehívjuk utolsó adunkat, és várjuk, hogy 
melyik ellenfél mit tart. Az asztalon marad a kőr kilences 
és három káró, a kezünkben pedig egy treff és két káró, 
plusz az adu dáma. Előbb Nyugatnak kell dobnia. Tud-
juk, hogy hatos kőrje volt. Ha nem lett magas az asztali 
kőr kilences, akkor megtartott egy kőrt, és csak két kárót 
tarthatott. Nyugodtan eldobhatjuk a kőr kilencest, azzal 
nem tudunk ütni. Az asztal után Keletnek is dobnia kell. 
Ha megtartja a treff dámát, a kézi treff tízessel nem tu-
dunk ütni, de ő is csak két kárót tud tartani. Nem tudjuk, 
hogy melyik ellenfélnél hány káró volt eredetileg, de a 
háromlapos végállásban egyikük sem tudott három ká-
rót tartani. Már csak le kell hívni a káró királyt, majd az 
ászt, és az asztali ötös magas lesz. 

Mi mindkét ellenfél ellen készítettük elő a beszorí-
tást (kétoldali háromszínű beszorítást), de az adott kiosz-
tásban úgy volt a káró szín elosztva, hogy csak Nyugat 
tudta tartani a káró és a kőr színt, tehát igazából csak 
Nyugat szorult be (egyoldali kétszínű beszorítás).

Az első tervet, a treff szín magasítását menet közben 
kellet megváltoztatnunk a treff szín kedvezőtlen elosztása 
miatt. Szerencse, hogy találtunk egy másik játéktervet.
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kat, ami még nem volt: nemzetközi sakktornát rendeztek 
Budapesten. Komoly pénzgyűjtési akciók után, 1896-ban 
valóban sikerült egy rangos versenyt összehozni. Többek 
között a rettegett Albin-ellencsel névadója, a román Adolf 
Albin, a minden idők egyik legerősebb versenyének, az 
1895-ös hastingsi tornának a győztese, az amerikai Harry 
Pillsbury, a világbajnokot kihívó orosz Mihail Csigorin, a 
Café de la Régence aktuális bajnoka, a lengyel David Ja-
nowski és a félve tisztelt elméleti zseni, a német Siegbert 
Tarrasch jött el Budapestre, hogy összemérjék erejüket a 
magyar bajnokokkal. Magyarországot hárman képvisel-
ték: a 26 éves Maróczy Géza, a 23 éves Charousek Rezső 
és dr. Noa József Nagybecskerekről.

Abban, hogy ilyen erős mezőny jött össze a budapesti 
tornán, komoly szerepet játszott a bőkezű pénzdíj: a győz-
tes választhatott 2500 korona és egy Ferenc József által 

adományozott Viktória-szobor között, a második he-
lyezett 2000 koronával gazdagodott, a harmadik 1500 
koronát kapott, de még a hetedik helyezett sem ment 
haza üres kézzel. A körmérkőzéses rendszerű verseny 
végén holtverseny alakult ki az első helyen: Csigorin 
és Charousek egyaránt 8 és fél pontot szerzett. Erre nem 
számítottak a szervezők. Be lehetett volna vetni a Sonne-
born–Berger-számítást, amit pont körmérkőzéses holtver-
senyek eldöntésére találtak ki, és 1882-ben alkalmaztak 
először, vagy egyszerűen megnézhették volna, mit 
játszottak egymással a győztesek. Mindkét esetben 
Charouseké lett volna az első díj, de végül leültették őket 
egy négy meccsből álló párosmérkőzésre, amit természe-
tesen Csigorin nyert meg. Lehet találgatni, hogy a szobrot 
vagy a pénzt választotta. Annyit elárulok, hogy a szobor 
évtizedekig a Budapesti Sakk-kör vitrinjében porosodott.

A budapesti sakk-szemle 1893 júniusi számából. forrás: erkel.oszk.hu

játszani. Sötétnek gyalogelőnye is van, támadási lehetősége 
is, cserébe a világos királyállása romokban. És ezzel a g3 lé-
péssel hozzávehetjük azt is, hogy sötét gyáva. A királycselnek 
az az alapgondolata, hogy ugyan kinyitjuk a királyállásunkat, 
viszont támadunk. 13. gxf3 nem szép látvány, de lehetőséget 
biztosít a sarokba szorult figuráink kiszabadítására. Ehelyett 
begubózott, és magára húzta az f és g gyalogokat, ami végzetes-
nek bizonyult.) 13. – b5 14. Fb3 b4 15. Ha4 Hf6 16. e5 He4 
17. Ff4 d5 18. Hc5 f5 19. a3 bxa3 20. Bxa3 Ff8 21. Ba5 Vf7 
22. Hf1 Vc7 23. Va1 Hxc5 24. dxc5 Fe6 25. Ve1 Hd7 26. Fe3 
Vxe5 27. Vb4 Vb8 28. Vd4 Bg8 29. Bh2 Fg7 30. Va4 Vb7 31. 
c3 Ke7 32. Bd2 Fe5 33. Fc2 Vc7 34. Ff4 Fxf4 35. gxf4 g3 36. 
He3 Hf6 37. Ba6 Fd7 38. Fxf5 (Itt már szinte minden nyer, de 
a nagyszámú közönség örömére igazán látványos akciók veszik 
kezdetüket a tűz közepébe dobott huszárral. És világos is szé-
pen halhat meg.) 38. – He4 39. Bxd5 

39. – cxd5 40. Hxd5+ Kd8 41. Hxc7 Fxa4 42. Fxe4 (A világos-
sal játszók csapatának kisebbségben maradt része kíváncsi volt, 
hogy mi lett volna a folytatás az ő lépésjavaslatuk után. Az f 
és g gyalogok uralmát ők sem tudták megtörni: 42. He6+ Ke7 
43. Hd4 Hd2 44. Fd3 Fd7 45. f5 Bg4 46. Bxh6 g2. Cseresnyés 
mindezt röviden így kommentálta: jóval előbb kellett volna mást 
lépni.) 42. – f2+ 43. Kg2 Kxc7 44. Bxa4 Bge8 45. Kf1 Bxe4 46. 
Bxe4 Bg8 47. Kg2 Bd8 48. Bd4 Be8, és világos feladta.

1865 januárjában megválasztják Széchenyi Ödönt a 
Pesti Sakk-kör elnökének, Erkelt alelnöknek, Cseresnyést 
titkárnak. Széchenyi természetesen tudta, hogy ő csak 
politikailag volt fontos a történetben, az év végét sem 

várta meg a lemondásával. 1866-ban a 28 éves Cseresnyés 
megromlott egészségét otthon, Makón próbálja helyre-
hozni, sikertelenül: októberi halálának hírét a Vasárna-
pi Újság a sakkfeladványok mellett található halálozási 
rovatban hozza. És innentől Erkel az elnök, a személyes 
intézmény. Hiába támadják nemzeti pátosztól csöpögő 
cikkekben, hogy a nagy zeneszerző inkább komponál-
jon, és hagyjon fel a léha játék művelésével, egészen 1893-
as haláláig támogatja-szervezi a magyar sakkéletet.

Igaz, fiatalok egy csoportja 1889-ben létrehoz egy új 
szervezetet, a Budapesti Sakkozó Társaságot. Az biztos, 
hogy nem a belvárosi jelleggel volt bajuk: szintén a Ná-
dor utcában, a Tigris Szálloda kávézójában gyűléseztek. 
Létrehozták az első magyar sakkfolyóiratot, a Makovecz 
Gyula szerkesztette Budapesti Sakk-szemlét, valamint 
versenyeket szerveztek – úgy tűnik, a Pesti Sakk-kör tár-
sasági életével szemben az új szervezet az elmélyülésre 
és a sportra helyezte a hangsúlyt. Erkel halála után, 1895-
ben a két szervezet egyesült, és Budapesti Sakk-kör néven 
tevékenykedett tovább. Kellett is az erők koncentrációja, 
mert a millenniumi felbuzdulást kihasználva a pesti sak-
kozók olyan rendezvény szervezésére szánták el magu-

cseresnyés Antal, forrás: wikimedia.org
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23.Fg3 (A gyalogelőny biztos tudatában mattfenyegetésekkel 
tereljük az ellenfelet a tisztcserék felé. Utána komótosan, mint a 
birodalmi lépegetők, elindulnak a centrumgyalogok.) 23. – Bd7 
24. Hxg7 Vxg7 25. Ve5 Vxe5 26. Fxe5 f6 27. Fxf6 Bf8 28. Bh6 
Hf4 29. Ke3 Hg2+ 30. Kd2 Bdf7 31. e5 Hf4 32. Bah1 Bg8 
33. c4 He6 34. Ke3 Hf8 35. d5 Bd7 36. e6, és sötét feladta.
1-0

Charousek Rezsőt sakkszeretete, tudása és verseny-
készsége elindították a sikerességhez vezető úton, ám 
sajnos korai, 27 éves korában bekövetkezett halála nem 
engedte, hogy be is járja azt.

A millenniumi sztárparádé meghozta hatását, a ma-
gyar sakkozás újabb lendületet vett. Egyrészt a fiatal 
sakkozók új nemzedéke elindult hódító útjára a világ-

ba, másrészt a következő évtizedben divat lett a sakk, 
sorra alakultak a sakkegyesületek. Ennek köszönhe-
tően 1906-ban megalakult a III. kerület sakk-köre is. 
Wimmer Márton Serfőző utcai nyomdája ki is nyomta 
az alapszabályt, ez a dokumentum maradt meg a kör-
ről. Sajnos a működésükről keveset lehet tudni, annyi 
azonban bizonyos, hogy minden héten összegyűltek, 
hogy megfejtsék a Vasárnapi Újság aktuális feladvá-
nyát; 1906 júniusa és 1914 áprilisa között minden hé-
ten ott találjuk a nevüket a helyes megfejtők között. 
Mivel a sakk-kör egyik alapítója ifj. Wittmann József, 
gyanítható, hogy a gyűlések helyszíne az általa veze-
tett Központi Kávéház volt, ami a mai Új Sipos étterem 
helyén működött. Az első világháború utáni sakkvilág 
már egy következő történet lapjaira tartozik.

Az 1896-os budapesti verseny résztvevői
álló sor balról jobbra: Maróczy, Marco, Dr. Noa, Janowski, Popiel 

ülő sor balról jobbra: Albin, Schlechter, Charousek, Csigorin, Winawer, Dr. Tarrasch, Pillsbury.
forrás: keptar.oszk.hu

Mi viszont nézzük meg azt a játszmát, amit Charousek 
még a körmérkőzés során játszott Csigorinnal!

Charousek Rezső – Mihail Csigorin
Budapest, 1896

Királycsel (C33)

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Fc4 Hc6 (A jó öreg királycsel. Csigorin a mini 
párosmérkőzésen már tudta, hogy mi következik, felkészült, és le-
győzte a cseljátékot. De itt még bedőlt rendesen.) 4. d4 Hf6 5. e5 d5 
6. Fb3 Fg4 7. Vd3 Hh5 8. Hh3 Hb4 9. Vc3 Ha6 (Egy ilyen pasz-
szív lépés visszaadja a kezdeményezést világosnak. Helyette 9. – f3! 
szétszedné a királyállást, 10. 0-0 fxg2 11. Kxg2 Vd7 12. Hf2 0-0-0 
után sötét a biztonságos sánc mögül nézhetné világos vergődését.) 
10. O-O Fe2 (Pedig nem is tűnik olyan vészesnek. De minek bástya 
világosnak, ha lehet mattal is fenyegetni?)
11. Fa4+ c6 12. Fxc6+ bxc6 13. Vxc6+ Ke7 14. Hxf4 Hxf4 15. 
Fxf4 h6 16. Hc3 Fc4 17. e6 Bc8 18. Fc7 fxe6 19. Fxd8+ Bxd8 

20. Vb7+ Bd7 21. Bf7+ (Tíz lépésen át lógott az a bástya, most 
már le lehet cserélni. Két futó a vezér ellen nem egy életbiztosí-
tás, pláne, ha az egyik le is pottyan.) 21.- Kxf7 22. Vxd7+ Fe7 
23. Be1 Be8 24. b3 Kf8 25. bxc4, és sötét feladta.
1-0

A megnyitás lényege, hogy eldőljön, kinek sikerül 
bevinni a másikat a saját erdejébe, utcájába, vagyis az 
általa jobban ismert, előzetesen jobban kitapasztalt já-
tékhelyzetbe. Charousek Rezső saját erdeje az elfoga-
dott királycsel volt. Miután ebben az időszakban nem 

léteztek még a mindenre kiterjedő játszmagyűjtemé-
nyek, a legnagyobbak sem tudtak felkészülni a soron 
következő ellenfél kedvelt megnyitásaiból, trükkjeiből 
– márpedig Charousek bárkit meg tudott lepni a király-
cselével. Na jó, nem mindenkit. Maróczy az évek során 
kitapasztalta, hogy mire számítson, és tartotta magát 
az elvhez: idegentől édességet, Charousektől f4 gyalo-
got nem fogadunk el. A közkedvelt, kávéházi partikban 
is gyakran játszott megnyitás attól erősödött fel, hogy 
Charousek a cseljáték látványos lépéseit beleszőtte az 
elméletileg megalapozott koncepciójába. És így Laskert, 
az aktuális világbajnokot is elkapta, amikor először ját-
szottak egymás ellen.

Charousek Rezső – Emanuel Lasker
Nürnberg, 1896
Királycsel (C33)

1.e4 e5 2. f4 exf4 3. Fc4 d5 4. Fxd5 Vh4+ 5. Kf1 g5 6. Hf3 
Vh5 7. h4 Fg7 8. Hc3 c6 9. Fc4 Fg4 10. d4 Hd7 11. Kf2 
Fxf3 12. gxf3 O-O-O (Az előző partiban azt láttuk, hogy 
a sáncolás elmaradása milyen támadáslavinát indít be. Most 
azt nézhetjük meg, hogyan használja ki Charousek az ellenfél 
korai sáncát szimpla gyalogelőny beszerzésére. Attól, hogy 
cseljátéknak indult, még nem kell mindenáron erőltetni a vad 
támadást.) 13. hxg5 Vxg5 14. He2 Ve7 15. c3 He5 16. Va4 
Hxc4 17. Vxc4 Hf6 18. Fxf4 Hd7 19. Va4 a6 20. Va5 Hf8 21. 
Hg3 He6 22. Hf5 Vf8
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FÉL ÉVSZÁZAD HIDEGKUTI NÁNDOR NEVELŐEGYESÜLETÉNEK SZOLGÁLATÁBAN

Interjú Herbka Lászlóval

Az Újlaki FC (UFC) labdarúgócsapatának egykori játékosa, intézője, a ma is aktív Laci bácsi idén tölti be nyolc-
vannegyedik életévét. Tősgyökeres óbudaiként sohasem hagyta el a III. kerületet, ahogyan hőn szeretett téglagyári
klubjához is a végletekig hűséges maradt..

mozgás A foci szeretete családilag kódolva volt?

Épp ellenkezőleg! A szűk családban rajtam kívül senki 
sem érdeklődött iránta, de különösebben a sport iránt 
sem, pedig négyen voltunk testvérek. Az Újlaki Tégla-
gyár és a pálya közelsége miatt már korán értek olyan 
impulzusok, amik végül ebbe az irányba vittek el. Pon-
tosabban az elején még nem is volt 
igazi pálya, csak egy üres placc, 
ahol nap mint nap játszottunk, 
mert az csak 1943–44-ben épült 
meg óbudai leventék és a tégla-
gyár munkásainak segítségével. 
A csapat – 1920-as megalakulá-
sától kezdve – egészen addig a 
szomszédos focipályákat bérelte, 
például a Gázművekét Aquin-
cumban vagy az OTE-pályát a 
Hévízi úton. A házunk közvetle-
nül a Remetehegy lábánál, a pálya 
fölött, az erdő alatt állt, én meg a 
Kiscelli utcai óvodába, majd isko-
lába jártam, utóbbiba 1939-től. Itt 
a tanulók szüleinek döntő több-
sége a téglagyárban dolgozott, 
így rólam is mindenki azt hitte, hogy téglagyári gyerek 
vagyok. Az osztálytársaim az akkori kor szellemének 
megfelelően csak fiúk lehettek, akiknek java része a dé-
lig tartó tanítás és a napközi után már rohant is rúgni a 
bőrt a környékre, én meg persze velük tartottam. Abban 
az időben a téglagyárak még javában üzemeltek a Bécsi 
út mentén. A Szépvölgyi úttól az Óbudai Temető irá-
nyába sorrendben így következtek: Salgó, Újlaki, Bohn, 
Drasche Téglagyár.

Milyen anyagi körülmények között éltek?

Szegényesen, de kijöttünk, az ostromot és az azt követő 
időszakot leszámítva nem nélkülöztünk. Édesapám kő-
művesként dolgozott, egri származású édesanyám ház-
tartásbeli volt, de a plusz kereseti lehetőség reményében 
gyakran eljárt takarítani. Apámat nem hívták be katoná-
nak, de a három öccsét igen. Egyikük tüzérként tűnt el 
a keleti fronton, a másik kettő viszont túlélte a háborút, 
és a temetőnél lévő, Bécsi út végi iskolából is – ahol az 

oroszok a hadifoglyokat gyűjtötték – meg tudtak szökni, 
ezzel elkerülve a Szovjetunióba szállításukat. Ennek el-
lenére apám mégsem úszta meg olyan könnyen a dolgot, 
mert ’44 végén, amikor az öccsével vízért mentek a kút-
hoz a hegyoldalban, nyilas gyerekek – akik valahonnan 
fegyverhez jutottak – a téglagyár irányából géppisztoly-
lyal feléjük lőttek, és egy sorozat oldalba találta. Szeren-

csére a tizenkét kapott golyóból 
egy sem ért létfontosságú szer-
vet, az orosz katonaorvos ellátása 
után a Margit Kórházban folytató-
dott a felépülése, de combtájékon 
négy-öt golyó élete végéig benne 
maradt.

További közvetlen élmények is 
érték a háború kapcsán?

Az ostrom előtt a légiriadók je-
lentettek egyre gyakoribbá váló 
eseményt. Mivel a környékünkön 
nem volt légópince, ahová me-
hettünk volna, ott maradtunk, és 
gyakran még néztük is a hegyről, 
ahogyan a szövetséges repülőgé-

pek támadják a fővárost. Egy idő után aztán bezárt az 
iskola, és a környékünkön is megkezdődtek a harcok. 
A németek a hegyoldalban, az erdő alatt foglaltak állást, 
onnan lőtték az oroszokat a Schmidt kastély és a város 
irányába. A házunk, ahová behúzódtunk, a Margit-híd 
felől találatot kapott, és az egyik oldalfala bedőlt, de 
szerencsére nem esett bántódásunk, mert akkor éppen 
nem abban a szobában tartózkodtunk. A továbbiakban 
viszont a nagybátyám szomszédos házában aludtunk, 
amíg a lábadozó édesapám egy széken ülve, a segítsé-
gemmel újra be nem falazta a bedőlt épületrészt. Az oro-
szokra amúgy nem lehetett egy rossz szavunk se: apámat 
rendben ellátták, bennünket, gyerekeket kifejezetten 
szerettek, és enni is adtak nekünk. Az utcán eggyel alat-
tunk lévő házban rendezték be a konyhájukat, mi pedig 
vizes vödrökkel mindig mentünk ételért hozzájuk, ami 
szinte kizárólag káposztalevest jelentett.

A front elvonulása után milyen gyorsan rendeződtek 
az állapotok?ar
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mente utcába, ahol ma is lakom. Akkor ez még gyakor-
latilag Budapest határa volt, miénk pedig az utolsó ház, 
a Békásmegyeri lakótelepnek híre-hamvát sem lehetett 
találni. A feleségemet a Facsavargyárban ismertem meg, 
ahol a szülei és ő is dolgoztak. Ő kezdetben a csomagoló-
ban, majd gyors- és gépíróként az irodán. Két fiunk szü-
letett, 1963-ban és 1964-ben.

A futballpályán és környékén 
közben hogyan alakultak a 
dolgok?

Haladtam szépen fölfelé a kor-
osztályos ranglétrán. Szeren-
csére az első UFC-s szezonomat 
követően már cipőhöz is hozzá-
jutottunk, bár azt rendszeresen 
az időben előttünk játszó korosztályos csapat játékosaitól 
„örököltük meg”. Mindenkinek megvolt a kiszemeltje: 
akinek a lábmérete és -formája a legjobban hasonlított 
a sajátjához, attól kérte el. Saját meccseink mellett ter-
mészetesen jártunk a többi korosztály mérkőzéseire, de 
elsősorban a felnőtt bajnokikra is, így érthető, hogy elég 
hamar megismertem Budapestet, legalábbis azon részeit, 
ahol pályák voltak. Akkoriban ugyan nem kellett külö-
nösebben messze menni ahhoz, hogy találjon egyet az 
ember. Csak a mai III. kerület területén vagy két tucat 
egykori pályát fel tudnék sorolni, melyeknek mára már 
hűlt helye. Ahogy a rajtuk játszó csapatok is megszűntek, 
miután kiment mögülük a bázis, ami szinte kizárólag az 
üzemeket és gyárakat jelentette (Goldberger, Pamut, Ha-
jógyár, Vörös Szikra Gyár stb.). Nekünk az UFC-ben az 
ötvenes években már remek körülményeket biztosított 
a téglagyár, az igazgató, Kohnhofer László mindenben 
támogatta a klubbot. Volt egy serdülő, két ifjúsági, két 
felnőtt (első csapat és tartalék), majd később öregfiúk 
együttesünk. Sőt, női kézilabda- és röplabdacsapat is, 
előbbi az NB I-ben!

Hidegkuti Nándorhoz nyilván személyes kapcsolat 
is fűzte. Mennyire látogatott vissza egykori alma 
materébe?

Nándit gyerekkorom óta ismertem, az öccsével, Imrével 
tíz évet együtt játszottunk a klub utánpótlásában. Agg-

legényként a szüleivel lakott a Körte utcában, a „cegaj-
ban” (a téglagyári munkáslakótelep helyi, „népies” elne-
vezése), nem messze a téglagyári óvodától; csak miután 
megnősült, költözött át a Kiscelli utcába. Többször tette 
tiszteletét a felnőtt csapatunk meccsein, nyilván akkor, 
ha éppen nem játszott az MTK-val. Nagyon rendes, köz-
vetlen ember volt, baráti viszonyt ápoltam vele.

Laci bácsi milyen poszton ját-
szott, és mikor került fel a fel-
nőtt gárdába?

Az ifjúságiaknál szinte minden 
pozícióban kipróbáltam magam 
a kapust leszámítva, a felnőtt-
ben már a jobbhátvéd felé ten-
dáltam. 1951-ben öregedtem ki 

az ifiből, és kerültem fel a tartalékba, az első csapat épp 
abban az évben esett ki másfél évnyi NB II-es tagság után 
a budapesti első osztályba (BLASZ I). Akkor az Újlaki 
FC-t már egy éve hivatalosan Óbudai Építőknek hívták, 
egészen az 1956-os forradalomig. 1953-ban hívtak be két 
évre katonának a Budaörsi úti Petőfi Laktanyába (1961-
ben még négy hónapra berendeltek tartaléknak ugyano-
da), ahol a hadseregbajnokságban szerepeltünk. Az UFC 
BLASZ I-es első gárdájában nem játszottam, ahogy az 
1957 tavaszán NB III-ba jutott, majd 1959-ben bajnokként 
visszajutott együttesben sem, utána egy-két bajnokin, 
több edzőmeccsen ugyan szerepet kaptam, de alapvető-
en végig a tartalékban jutottam szóhoz. Sajnos az edzőnk 
Baranyai Pistát favorizálta a jobb-bekk posztján, aki a 
„csókosa” volt. A tartalékkal megnyertük a Budapest 
bajnokságot, ezért velük az NB II-ben szerepelhettünk. 
Utána az öregfiúknál folytattam, ahol nagyjából 56 éves 
korom környékén hagytam abba a focit. Kényszerű-
ség is diktálta ezt, mert a munkahelyemen megemelten 
magam, és szétszakadt a hasfalam. Nyolcszor műtöttek 
sérvvel…

Mikor lett az Újlaki FC labdarúgó szakosztályának 
intézője?

Még fiatalon, az ifiben kezdtem. A klub elnöke kért meg, 
hogy segítsek be az akkori intézőnek, az idősödő Csízner 
Feri bácsinak, aki kezdte össze-vissza lekötni a csapatok 

„Csak a mai III. kerület területén 
vagy két tucat egykori pályát fel 
tudnék sorolni, melyeknek mára 

már hűlt helye. Ahogy a rajtuk ját-
szó csapatok is megszűntek, miután 

kiment mögülük a bázis”. 

Viszonylag hamar, az iskola is rövidesen újranyitott. 
A fő gondot inkább a pengő elértéktelenedése és az élel-
miszerhiány jelentette, ezért édesanyámmal kénytelenek 
voltunk vidékre menni, hogy a használati tárgyainkat 
(cipő, ruha) a helyieknél élelemre cseréljük. Ez akkor 
teljesen általános volt. Sokat jártunk Erdőkertes és Vác-
kisújfalu felé. Természetesen focizni is újra elkezdtem a 
haverokkal, ’46-ban lettem az Újlaki FC igazolt játékosa a 
mezítlábas kölyök bajnokságban. Azért hívták így, mert 
egységesen cipő nélkül kellett játszania mindenkinek, 
hiszen akkoriban közülünk csak keveseknek adatott 
meg lábbeli viselése. El lehet képzelni, milyen élmény 
volt így focizni a földes-salakos pályákon! 1947-ben fe-
jeztem be az általános iskolát, és szerettem volna inasnak 
állni, de hiába adtam be az erre irányuló papírjaimat a 
Tanácsnak, azt mondták, meg kell várnom, amíg az üze-
meket államosítják, és az iparitanuló-képzés megindul, 
utána próbálkozzam újra.

Addig mit csinált?

Igyekeztem bejutni az Újlaki Téglagyárba, ami nem 
ment könnyen. Minden reggel 40–50 gyerek várt arra, 
hogy fölvegyék, de csak 4–5 járt sikerrel. Mivel igen ne-
héz munka volt, nagy volt a lemorzsolódás, a fluktuáció. 
Sokáig hiába mentem el, nem vettek fel, míg apám meg 
nem elégelte a dolgot. Schram Pistának hívták a felvéte-
lért felelős személyt, akit apám ismert, ezért munka után 
elment hozzá a Bécsi út másik oldalán lévő kocsmába, és 
elintézte, hogy másnap reggel engem is kiválasszanak. 
Szűk egy évig dolgoztam ott mint kocsihúzó. A felada-
tunk abból állt, hogy a présházból sínen kihozott nyers-
téglát áttoltuk a Zápor utcáig hosszan elnyúló szárítóba 
(a „hitnibe”), ahol a női munkások lepakolták róla, majd 
üresen visszatoltuk. Mindezt persze mezítláb, legalábbis 
addig, amíg az egyik szíjgyártó képzettségű ottani srác 
fölös szállítógépszalagból egy forintért krisztus papu-
csot nem fabrikált nekem. Napi nyolc órán át melóztunk, 
egy óra ebédszünettel. Addigra már összeálltak a csapa-
tok, és az otthonról vitt zsíros kenyérrel a zsebünkben 
kimentünk focizni a pályára, amit munka után folytat-
tunk. Apám mondta is, hogy ha egy szelet zsíros kenyér-
rel a kemény munka mellett még erre is van energiám, 
akkor valójában én nem is dolgozom.

Végül bejutott az ipari iskolába?

Igen! A Rómaifürdői Facsavargyárba közvetítettek ki 
inasnak, itt délelőtt dolgoztunk, majd délután átmen-
tünk a Kórház utcai és a Lajos utcai iskolába, ahol a 
tényleges képzést tartották. Az üzem a strand és a Roes-
semann-Kühnemann Gépgyár (ma az MVM székháza) 
között helyezkedett el a Szentendrei út mentén. Két év 
után, 1949-ben kaptam meg a szakmunkás bizonyítvá-
nyomat mint géplakatos, utána már segédként dolgoz-
tam. Huszonegy évig voltam ott karbantartó, 91 auto-
mata tartozott hozzám, amiknek a cserealkatrészeiből 
mindig akkora készletet tartottam fenn, hogy meghibá-
sodás esetén gyorsan pótolhassam az elhasználódott ele-
met, és a gép hamar újraindulhasson. Szerettek is ezért 
nagyon! A termelési mutatóink meghatározott százaléka 
után kaptam a fizetésemet, míg a szalagon dolgozóknak 
normabér járt. A Remetehegyről jó időben biciklivel jár-
tam be, rossz időben gyalog az Árpád hídig, majd HÉV-
vel. Később már könnyebb dolgom akadt, mert 1962-ben 
megnősültem, és kiköltöztünk Csillaghegyre, a Naple-
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– Na, itt aztán nem, azt máris felejtsétek el! – dörögte 
Tóbi, a csapos. Még a szeme is villámokat szórt.

– Hát hol másutt? – kérdezte Balogh Tamás. – Mi ide 
tartozunk, nekünk ez a második otthonunk, és ezt te tu-
dod a legjobban!

– Jó az emlékezete a Tóbinak… – dünnyögte Pofa-
pénz. – Két év nem olyan nagy idő.

– Miféle két év? – figyelt fel rá Sunya. – Mire kéne 
emlékeznünk?

– Ami elmúlt, elmúlt, igyunk inkább valamit! – te-
relte volna másra a figyelmet Pofapénz. Sikerrel is járt, 
persze, tudta ezt előre.

– Mi újság, mi újság? – csörtetett be közéjük a Törpe. 
– Mikor lesz a farsang?

Tóbi abbahagyta a megrendelt italok kiporciózását.
– Megmondtam, hogy erről szó sem lehet! – villám-

lotta. – És aki még egyszer szóba hozza, az egy kortyot 
sem kap. Sőt, még holnap sem…

– Kimegyünk a teraszra – nyugtatta meg Pofapénz. – 
Még a Törpének adj egy felest, és itt sem vagyunk.

– Jobb is lesz – folytatta az italok töltögetését Tóbi. – 
De ott is halkan ordítsatok. Fizetni most is fizethettek…

Elhelyezkedtek a legtávolabbi asztalnál, megkóstol-
ták, amit kaptak. 

– Kár, hogy nincs itt a Gutentág – sóhajtott fel Balogh 
Tamás. – Ő seperc alatt rábeszélné ezt a csökönyös 
pingvint.

– Gutentág beteg – kezdte volna Pofapénz, de Sunya 
közbeszólt.

– Szívbeteg, ja – röhögött. – Tegnap szívott, ma beteg. 
Hoztak neki a Jászságból igazi pálinkát, s hogy ne kell-
jen velünk megkóstoltatnia, beszopta az egész üveggel. 
Naná, hogy nyög.

– És a Tanárúr miért nincs itt? – Balogh Tamás gyors 
létszámellenőrzést végzett. – És a Rabbi? 

– Írd be nekik az igazolatlan napot! – tanácsolta a Tör-
pe. – Meg a Burmának is.

– Mit kell nekünk beírni? – kérdezte az éppen mellé-
jük érő Burma. – Ha öt percet késik az ember, mondjuk, 
mert munkája van, máris büntetnétek?

– Na, ne mondd – vigyorgott Sunya. – Munkád? Ne-
ked? Új színes, szélesvásznú… Olyan háromdimenziós?

– Nem figyeltél – intette le Burma. – Nem azt mond-
tam, hogy munkám van, hanem azt, ha valami munka 
miatt késnék, akkor is megmorognátok. De a Rabbi is 
jön már, csak leálltak Tanárúrral egy régi ismerősükkel 
szót váltani.

– Értitek ti ezt a Tóbit? – töprengett el Balogh Tamás, 
– Mi lennénk úgy tizenöten, tán húszan is. Az ő hasznára 
piálnánk, nem? Aztán ott van a jatt is…

– Mikor adtál te jattot? – csodálkozott Pofapénz, de 
nem firtatta tovább a dolgot. – De ezt a farsangot csak 
meg kéne oldanunk. Már az Esztert is rádumáltam, ő 
meg a Balogh Bözséjét. Gutentág szólt a Manökennek is, 
hogy örüljetek. Királylánynak fog öltözni, úgy éljek.

Összehúztak két asztal, átrámolták a székeket, 
mert feltűnt Tanárúr a Rabbival. Sőt, csodák csodájára, 
Gutentág is feltámadt haló poraiból.

Gyimesi László: Jövőre majd farsangolunk

Részlet egy soha el nem készülő regényből

séta

mérkőzéseinek időpontjait. Jártam be vele a szövetség 
székházába, amely akkor még a Vadász utcában volt, el-
tanultam tőle a dolgokat. Aztán Feri bácsi pár év múlva 
elment tőlünk, én pedig egyszerre csak magamra ma-
radtam. 1951–52-től a felnőtt együttes, és a saját pályánk 
1997-es megszűnéséig minden korosztályunknak én in-
téztem az ügyeit. Sőt, még utána is évekig az utolsóként 
megmaradt öregfiúknak, akikkel a csillaghegyi focipá-
lyát béreltük. 1997 nyarán a Gázművek szakosztályveze-
tőjének hívására kék-fehérről zöld-fehérre váltottam, és 
2007-ig az aquincumiak focistáinak kötöttem le a bajno-
ki találkozóit (ifit, felnőttet, öregfiúkat). Ezután pár évet 
kihagytam, majd Budapestről kimozdulva elmentem a 
leányfalui labdarúgócsapathoz.

Miért kellett ’97-ben megszűnnie az UFC-nek?

Annak ellenére, hogy 1973-ban bezárt az Újlaki Tégla-
gyár, a szakszervezet és a régi UFC-sek továbbra is segí-
tették a klubot, úgyhogy nem ez volt a fő oka. A gondok 
alapvetően Kohnhofer László halálával kezdődtek, az 
őt követő igazgatónő már nem támogatott bennünket. 
Pálya nélkül pedig nem lehetett tovább folytatni, így 
a BLSZ II-es felnőtt együttest is meg kellett szüntetni. 

A szívem szakadt meg! 2007-ben két, korábban az Újlaki 
FC kölyökcsapatában játszó srác újjáalakította a felnőtt 
gárdát, és elindultak a BLSZ IV-ben. Kicsivel több, mint 
három évig szerepeltek ott, a Fóti úti egykori Cérnagyár 
pályáját bérelték Újpesten, de a költségeket egy idő után 
a tagdíjból már nem tudták fedezni, ezért 2010-ben ők 
is befejezték. Bár konkrét kötődésem nem volt hozzájuk, 
azért egyszer-kétszer kimentem a meccseikre, ha a kör-
nyéken játszottak.

Jól érzi magát a Leányfalunál?

Alapvetően igen, az UFC öregfiúk feloszlása után ők ma-
radtak meg nekem egyedüliként. A megye II-es gárdájuk 
meccseinek lekötése mellett nemrég még a pályájukat is 
gondoztam (pl. felvonalaztam, füvet nyírtam), ám azt 
abba kellett hagynom, mert már nem bírtam erővel, az 
intézőséget viszont továbbra is végzem. Ha tart a fut-
ballszezon, akkor hétvégenként természetesen elmegyek 
a csapat aktuális bajnoki meccsére: hazai pályára tömeg-
közlekedéssel, idegenbe elvisznek kocsival. Amíg élek, 
és az egészségem engedi, folytatom.

RORBACHER ISTVÁN
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– Együtt a banda – állapította meg Burma. – Akkor 
elő a hülyeségeitekkel!

– Csak nem a farsangot tervezitek? – kérdezte Tanár-
úr, amint megkapta a brendijét (tálcán, vízzel, ahogy 
neki jár). – És hol tartjuk? Mert itt nem, az biztos, Tóbi 
nem felejti a tavalyelőtti vitézségeiteket.

– Folyton ez a tavalyelőtti micsoda – morrant rájuk 
Sunya. – Én tavalyelőtt nem lehettem itt, rendőri túlka-
pás és bírói tévedés áldozataként bekaszniztak, tudjátok.

– Tudjuk – vigyorgott Gutentág. – Találtál a békási pi-
acon egy tömött tárcát, sajnos éppen egy éber öreglány 
szatyrában, és a főtörzs is ott volt a közelben…

– Ne firtassuk! – javasolta Pofapénz, de hiába.
– Firtassuk csak – kiabált Sunya. – Az ügyvédem is 

megmondta, pedig nem én fogadtam, kirendelték, hogy 
nem loptam, csak félreértettem a helyzetet. És a büntetett 
előéletem is törölve volt, hogy tudjátok, én voltam az ül-
dözött ártatlanság, ugye, így mondják, Tanárúr?

– Ezt ugyan másra mondják – legyintett Tanárúr, de 
nem részletezte, mire.

– A kisemberrel mindent meg lehet csinálni – doho-
gott Sunya. – Bezzeg, amikor Burma az átkosban éppen 
maoista volt, és lekapcsolták, hat ügyvéd szorgoskodott, 
hogy ne élvezze sokáig a Gyorskocsi utcát. Én meg örül-
hettem, hogy harmadolták a jogerőset. Neki meg ügyészi 
feddés, vagy mi a frász.

Burma emelkedett, hogy visszavágjon, de Tanárúr 
szelíden visszahúzta a székre.

– A farsangunkról beszélünk, nem?
– Burma legfeljebb fegyencnek öltözik, Sunya szerez 

neki csíkos ruhát, számmal – szólalt meg Gutentág. – De 
most úgy hallom, Tóbi betiltotta a fiesztát. A tavalyelőt-
tiek miatt, ugye. Mintha olyan nagy lett volna a balhé…

– Ne hagyjatok hülyén meghalni – vette könyörgőre 
Sunya. – Mit csináltatok két éve nélkülem?

– Á, nem csináltunk mi semmit… – vette át a szót 
Balogh Tamás. – Csak a Tóbi felfújja a dolgokat, király-
kodik, na. Szépen beöltöztünk mindenféle maskurákba, 
aztán eliszogattunk, énekelgettünk. 

– Szolid buli volt – mondta kissé bizonytalan hangon 
Pofapénz.

– Az bizony – erősítette meg Gutentág. – A Balogh 
szolidan csak háromszor hányta össze a termet, egyszer 
éppen a pultot, bortégelyestül… Ki kellett fizetnünk a 
tönkrement három liternyi vöröset, meg össze kellett 

dobnunk a takarításért is valamit, mert a Tamásnál mo-
mentán akkor sem volt egy peták sem.

– Túlzás! És volt pénzem, csak nem találtam a jelme-
zem zsebeiben – védekezett Balogh Tamás. – Miért nem 
azt meséled, hogy ok nélkül kétszer is orrba vágtad a Lo-
vas Tónit, aki véletlenül vetődött közénk?

– Lovas Tóni sohasem vetődik ide véletlenül – szö-
gezte le a Rabbi, aki ma még a szokásosnál is ritkábban 
szólt. – Tudja, mikor eshet le egy potya nagyfröccs.

– És a Tóni ugyancsak megérdemelte azt a két ciróga-
tást… – folytatta Gutentág, de Tanárúr közbevágott.

– Cirógatást? Mentőt kellett hívnom hozzá, eltört az 
orrcsontja, három hétig volt betegállományban. És halá-
láig ferde marad az orra.

– Legalább lett a képén valami érdekes – legyintett 
Gutentág. – Megérdemelte, mert svábcsúfoló nótákat or-
dított a fülembe, pedig legalább annyira sváb ő is, mint 
én. Adtam hát a spricnijébe krumplit, nem egyet.

– Annak sem örült a Tóbi, hogy a Burma hozott a 
film gyárból egy kimustrált bíborosi kalpagot, s azt húzta 
erőszakkal a Rabbi fejére – emlékezett Tanárúr.

– Az még elment volna – húzta el a száját Burma. – 
De amikor felállítottátok a Törpét teljes harci díszében a 
pultra, az kicsapta a csapos biztosítékát.

– A legszebb fellépő ruhámban voltam – emlékezett 
a Törpe. – Piros-kék dominó, vörös paróka, a hátamon a 
nagydob, kezemben a trombita. Mindenki tapsolt, köve-
telték az ilszilenciót, el is fújtam kétszer, harmadszorra 
már nem tudtam, mert a Tóbi lelökdösött, pedig nem is ill
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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 Féja Endrét kértük fel.

földrajzi hely

Léva, ahol gyermekkorom töltöttem. Anyátlan félárvaként nagyanyám nevelt, féléves voltam, amikor 
odakerültem. Csehszlovákiához tartozott. Az elemi iskolát ott kezdtem. Kedves és fájó emlékek sora, 
ma már a házunkat is lebontották, és az utca sincs meg… Aztán Békéscsaba, ahol az ifjúságom telt. 
Nyomorban és számkivetetten éltünk apámmal, mégis boldog voltam. Fiatal éveim emlékei kötnek 
hozzá; ott érettségiztem, az Evangélikus Gimnáziumban. Végül Veszprém, ahová kezdő tanárként ke-
rültem. A régi vár, ahol a gimnázium volt, a munka, az önállóság olyan volt, mint az első szerelem. Belső 
formálódásom e három városnak köszönhetem: múltjuknak, hangulataiknak, embereiknek. A többi ké-
sőbbi állomás: Óbuda, ahol otthonra leltem, a révbe érkezés és Pilisszentkereszt, ahol a nyarakat töltöm.

VÍZ

A Balatont szeretem, az északi partot, Füredet és a fölötte húzódó vidéket. Veszprémben voltam tanár, 
sokszor biciklivel kerekeztem Fűzfőre fürödni. Majd utóbb motorral Füredre: órákig ültem csendben a 
vízparton, és néztem, hogyan ereszkedik le az alkonyat, és olvad egybe az esti harangszóval.

évszak

Az ősz, mindenképpen az ősz, bár kevesen kedvelik. Nékem a tavasz már túl gyors, a nyát túl izzó. Ősz. 
Minden érzésem, versem, emlékezésem az őszhöz kapcsolódik. Apám is az őszt szerette, a lévai boros-
pincék előtti venyigetűz fanyar füstjét, az őszi elmúlás hangulatát.

étterem A Harapó Mókus, itt a Zápor utcában, hangulatos kis vendéglő. 

étel A pörkölt meg a túrós csusza. Az egyszerű ételeket kedvelem.

Ital Ritkán iszom, legfeljebb ebéd után egy pohár bort, de azt is csak elvétve.

Szín
Kék, a szemem is kék. 

igaz, hogy felborítottam a konyakokat, azok maguktól 
dőltek föl.

– Sok volt később a rágalom, igaz – csóválta a fejét 
Pofapénz. – Az sem igaz, hogy a Manöken sztriptízbe 
kezdett, csak közben bepisilt… A Gutentág öntötte le 
szódával.

– Ki látott ott szódát? – védekezett Gutentág. – Riz-
ling volt az, három deci tisztán, sajnáltam is. És azért 
öntöttem rá, hogy lohadjon a tüze. Még azt hitték volna, 
hozzám tartozik.

– A trombita-bemutató és a sztriptíz után a Tóbi a mo-
bilján pötyögtetni kezdte a főtörzs számát. Volt annyi be-
csület benne, hogy nem a kerületieket hívta, mégiscsak a 
barátairól volt szó – vette át a szót Balogh Tamás.

– Te is hallgass! – förmedt rá Burma. – Mert még meg-
kérdezem, hogyan került a Rabbi sörébe az a töményte-
len pálinka! Szegény öreg azt se tudta, fiú-e vagy lány. 
Kiültettétek a bejárathoz, hogy a bíborosi kalapba szed-
jen kapupénzt.

– Éppen jött a Stabil, neki kellett volna elsőként fizet-
ni – emlékezett Pofapénz is. – Na, kapott a szegény Rabbi 
mindent, hideget, meleget, csak éppen kapupénzt nem. 
Alig tudtuk azt a dózerest rávenni, hogy az ijedtségre 
kérjen neki egy pohárral. De becsületére legyen mondva, 
kért, s a többieknek is nyittatott egy pezsgőt.

– Addigra épp megjött a főtörzs – folytatta előbbi 
mondatát Balogh Tamás. – Nem lett volna semmi baj, 
látta, hogy mulatunk rendesen, itt-ott tán hevesebben a 
kelleténél, de farsangkor ez is megengedhető. 

– Azt már nehezebben viselte, hogy valamelyikőtök, 
nem akarok ujjal mutogatni, össze-vissza ölelgette, hogy 
milyen jó a jelmeze, kiköpött valódi rendőr – vigyorgott 
újra Gutentág. – A Tanárúrnak minden ékesszólását be 
kellett vetnie, hogy fel ne jelentsen bennünket. Azt azon-
ban nem tudta elintézni ő sem, hogy ne csináltasson 
azonnali zárórát.

– Szóval nagyszerű buli volt – irigykedett Sunya. – De 
kár, hogy kimaradtam belőle. Na, majd most!

– Semmi most! – Tóbi épp az üres poharakat szedte 
össze a szomszéd asztalnál, de fél füllel odafigyelt rájuk. 
– Megmondtam, hogy idén nem lesz itt semmiféle far-
sang. A káromat is csak fél év múlva fizette ki a Burma, 
valami előlegből.

– Én fizettem ki – helyesbített Pofapénz –, épp nyer-
tem a tippmixen.

– Az a lényeg, hogy fél év múlva – dörmögte a baj-
sza alá Tóbi, aztán felemelte a szavát. – Követelem, 
hogy ne essék szó többet itteni farsangról! Tartsátok 
a Balogh Tamáséknál, a Bözse süt nektek farsangi fán-
kot, ott nyugodtan okádhattok, verekedhettek, ordí-
tozhattok akár svábcsúfolókat is, a Törpe törött konya-
kosüvegeken ugrálva fogadhatja a tapsokat, de itt nem 
lesz dáridó. És ha ide akartok járni a jövőben is, szóba 
se hozzátok többet.

– Kezded érteni, mi a baja a Tóbinak? – kérdezte 
Sunyát Gutentág.

– Kicsinyes ember – húzta el a száját az önkéntes pi-
acfelügyelő.

– Ezek szerint elmarad az idei farsangunk? – sajnál-
kozott Pofapénz.

– Tavaly sem tartottunk – kottyantott bele Balogh 
Tamás.

– De tavaly eszünkbe sem jutott, hogy tarthatnánk – 
mosolyodott el Tanárúr. – Nem is tudom, miért.

– Nem tetszene az Úrnak, ha most vígasságokat ter-
veznénk – szólalt meg a Rabbi. – Bűn lenne az, nem kicsi.

– Miért ne tetszhetne az uradnak, hogyha vidámak 
lennénk? – csodálkozott Gutentág. – Sosem hallottam, 
hogy csak a halál-komoly palikat kedvelné.

– Tudjátok, milyen nap van ma? – vonta össze busa 
szemöldökét a Rabbi.

– Kedd – talált rá az igaz válaszra Balogh Tamás.
– Na de milyen kedd? – ripakodott rá a Rabbi.
– A kedd, az kedd. Semmi más – jelentette ki Sunya –, 

nem hétfő, nem szerda.
– Húshagyó kedd van – magyarázta a Rabbi. – A mi 

régi nyelvünkön a farsang farka. Azaz vége a dínomdá-
nomnak, mulatozásnak. Hogy a Balogh Tamás is megért-
se: holnap már nincs farsang.

– Kár – értette meg a dolgot Sunya. – De jövőre megint 
lesz!

– Hamvazószerdától bizonyosan – enyhült meg a Rabbi.
– Akkor jövőre farsangolunk – sóhajtott Balogh 

Tamás.
– Ha a Tóbi addigra elfelejti a tavalyelőttieket – kétel-

kedett, joggal, a Tanárúr.
– Talán jövőre már nem is ő lesz a csapos – remény-

kedett Pofapénz.
– No, erre innunk kéne egyet – indult el a söntés felé 

Burma. A többiek reménykedve követték.
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Növény Nefelejcs, anyámé is az volt.

Állat A kutya, bár sosem volt kutyám.

színész / Színésznő Ruttkai Éva, Darvas Iván, Latinovits Zoltán.

Intézmény Országgyűlési Könyvtár, ahol ismernek, oda már negyven éve járok. 

Film / filmrendező Az öreg halász és a tenger, meg a Casablanca, Fábri Zoltán rendezői munkásságát szeretem.

Író / könyv

Krúdy Gyulától a Szindbád-történetek állandó olvasmányom, valamint évente újraolvasok két könyvet: 
Koós Károlytól a Varjú-nemzetséget és Török Sándortól A hazug katonát. Írtam is mindkettőről egy-egy 
dolgozatot. Családi „örökség” lenne? Mindkét író barátja volt apámnak.

Sport Ifjúkoromban kézilabdáztam, eredményesen. Ma már csak az olykori séták maradtak… 

Sportoló
Nagyra értékelem és figyelem egyes sportágak versenyzőinek eredményeit: vízilabda, úszás, vívás. 
A mai hazai labdarúgás nem foglalkoztat.

Képzőművész Mednyánszky László és Munkácsy Mihály, valamint Szabó Vladimir képeinek hangulata.

Zenész Kodálynál Zoltán és Vásáry Tamás munkássága. 

Tudós / tudomány
A tudományokban kevésbé vagyok járatos, de tisztelem a tudósokat, köztük Vizy E. Szilvesztert. Becsü-
löm a fasori evangélikus gimnáziumban végzett tudósainkat. 

évfolyamtársak /
tanítványok

Az évfolyamtársam volt a Sík Feri a békéscsabai evangélikusban, rendezője a Nemzeti Színháznak. 
Pátkai Róbert az angliai evangélikus egyház püspöke, most ment nyugdíjba, régi osztálytársak. 
Tanítványok? A Toldyban Nádasdi Ádám osztályfőnöke voltam, mai napig nagyon jó barátom. Sokan 
vannak, Ernyei Béla, Funck Sándort is nagyon szeretem, addiktológus főorvos, osztályfőnöke voltam 
a Sanyinak. Ott volt még az osztályomban a Galsai Pista, nagyon szerettem, de soha ki nem mutattam, 
hogy Pista, te vagy a legjobb irodalmár.

Közmondás
Hanc veniam demus, petimusque vicissi – Ez az én privilégiumom, egyszer majd visszajár. (A tisztesség 
viszonzása.)

Idézet „Vedd el az emberektől a megemlékezés jogát, s már kettőbe is vágtad őket.” (Sütő András)

Aforizma „A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.” (Heinrich Heine)

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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