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Van egy kerület. Szeret, szeretem. 
Amióta az eszemet tudom, így vagyunk egymás-

sal. Úgy könnyű, hogy ide születtél. Erről a könnyű-
ről volna mit mesélni. Látod azt a hosszú házat, ami 
eltakarja a fél hegyet? Na, amögött laktam. 

Folyton kihívások elé állít. Álmodj nagyot, 
mondta, és a betonjátszótéren, az űrhajós mászókán 
engedelmesen álmodoztam a nagy hőstettekről. És 
ha azt mondom, ugorj, akkor ugrasz? A sárga óvo-
dában (nem is a pirosban, fúj) a medencébe ugorva 
kár, hogy csak menet közben vettem észre, hogy 
még/már nincs benne víz. Igen, a szerelem néha 
fura és fájdalmas. Legyél forradalmár, mondta, és a 
lakótelepi iskolában Petőfi is lehettem, ha már úgyis 
szláv vagy, ja, és kiraktak a lépcsőre szavalni, a sza-
kadó eső dacára mintegy…, mindegy. Legyél első, 
mondta, és persze, matekverseny, versmondó, sakk, 
de voltak más elsőzések is: az első csók a Rómain (ó, 
azok a hétfői tévészobák), meg az első fizetős mun-
ka Csillaghegyen, piackutatás (nem, nem kérünk új 
mosószert), az első koktél Békáson (és igen, a máso-
dik is), az első belógás az első Diákszigetre. 

Van egy kerület. Szeret. Lenyűgöz.
A Vörösvári út páratlan szépsége (lefordítha-

tatlan szójáték), a Csúcshegy legyőzhetetlen emel-
kedője, a kísérleti lakótelep kuszasága, az alig el-
dugott zsidótemető, a Goldbergerék öröksége, a 
minden építkezés alól kikandikáló rómaiak, a sző-
lővészről is utcát elnevező svábok, Harrer meg a fia, 
Zichy és Schmidt, Hidegkuti és Sinkovits, és ennek 
a mondatnak nemhogy vége, de állítmánya se…

Cica, könnyű úgy anekdotázni, hogy senki 
nem tudja ellenőrizni. Egyszer egy fesztiválon 

bemutattak a nagy írónak, és könnyednek tűnő 
csevej közben – amelyben az éppen elkészült nagy 
műről és az utána beálló ürességről volt szó, lehet 
találgatni, hogy ki beszélt és ki hallgatta tátott száj-
jal – felmerült, hogy tegeződhetnénk. Aha, vágtam 
rá a bölcs, kifejező, ugyanakkor egyetlen szót, ami 
eszembe jutott. És mivel többet nem találkoztunk, 
ez volt maga a tegeződés.   

Van egy kerület. Szeretem. Túléli. Ezt is.
És különben is: nem azt kéne megmondani, ki 

az óbudai, hanem, hogy ki vagy te.

Az Óbudai Anziksz egy olyan művészeti- 
kulturális folyóirat, amelynek nevében az óbudai 
nem fosztóképző, nem a színvonalból adunk alább, 
hanem a lokalitás adja az erejét: innen indulunk 
szellemi kalandokra, és ide térünk vissza elmesélni 
történeteinket, a természeti-szellemi környezetünk 
minél mélyebb megismeréséből nyerjük a kreativi-
táshoz szükséges tudást.

A járványra meg a nyomában járó gazdasági -
-társadalmi válságra muszáj reagálni: egyrészt 
ebben a lapban (is) olyan tartalmakat kínálunk az 
olvasónak, hogy kedve legyen otthon maradni, 
novellákat olvasni, interjúkon keresztül belenézni 
alkotók életébe, élvezni a képzőművészeti alkotáso-
kat, gondolkodni, nevetni, játszani; másrészt április 
közepétől intenzívebb online jelenlétre rendezke-
dünk be, ezen a felületen még a gazdasági-társadal-
mi változásokra is tudunk reagálni, igaz, a magunk 
sajátos, kulturális megközelítésében.  

A tavaszi számban egy régi adósságunkat tör-
lesztjük: a kerület leghíresebb írójának, Esterházy 
Péternek szenteljük a lap jelentős részét. Családtagok, 
barátok, alkotótársak eddig még nem publikált fotók 
kíséretében elevenítik fel az emlékét, miközben ki-
derül, hogy a világhírű író és európai gondolkodó 
mennyire erősen kötődött Rómaifürdőhöz, a kerü-
lethez. A lap megjelenését április 14-re, Esterházy 70. 
születésnapjára időzítjük. 

Kalandra fel!

kemény Vagyim, főszerkesztő   

k e d v e s  o lva s ó !
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Fotók: dés lászló archívuma

„ V A L A M I T  Ú G Y I S  K E Z D E N I  K E L L  A Z Z A L ,  H O G Y  Ő  N I N C S ”

B E S Z É L G E T É S  D É S  L Á S Z L Ó V A L

Dés László korszakos dzsessz zenész, zeneszerző, dalszövegíró, emlékezetes sikerű filmzenék, időtálló színészlemezek és 
a magyar musicaltörténet legendás műfajteremtő klasszikusai fűződnek a nevéhez. Esterházy Péterhez sok közös mun-
ka, utazás, családi nyaralás és több évtizedes barátság fűzte...
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Egymás után olvasva a Javított kiadást és a Has-
nyálmirigynaplót hátborzongató hasonlóság fe-
dezhető fel bennük. Tulajdonképpen mindkettő 
saját halált ír le. A Javított kiadás azt dokumen-
tálja, ahogy az apja ügynökjelentéseit olvasva 
Esterházyban megsemmisül valamiféle addig biz  
tosnak vélt tudás, olyan bizonyosság, amire az éle-
te, személyiségének egy része épült. A Hasnyál
mi rigy naplóban még egyszer nekivágott egy 
végzetes feladatnak, igaz, másképpen, fizikai, 
biológiai módon. Rettenetes és őszinte, szörnyű-
séges és végtelenül szabad írások, amiket olvasva 
gyakran gondoltam arra, hogy rendben, ő így dol-
gozza fel, de milyen lehet egy barátnak ezt mellet-
te, vele átélni. Hogyan lehet ilyesmit kezelni?

Mind a kétszer úgy tudtam meg, hogy felhívott 
engem. A Javított kiadás miatt 2002-ben telefo-
nált. Szombathely közelében, egy panzióban ért 
utol, szép május volt, sütött a nap, ebédeltem a te-
raszon. Jött a telefon, és elmondta, hogy Laci, ne-
kem meg fog jelenni egy könyvem. Addigra már 
tudtam, hogy valamin titokban dolgozik. Két éve, 
2000-ben jelent meg a Harmonia Caelestis, amit az 
apjának dedikált. A könyv egyik fele csupa meta-
forikus apa-mese, a másik része meg az Esterházy 
család története, amiben az apa szintén főszereplő. 
Ő nem az az ember volt, aki, mivel éppen megírta 
a nagyregényét, amin kilenc évig dolgozott, végre 
egy kis lélegzetet vesz, tart egy hónap jól megérde-
melt szünetet, vagy akár egy fél évet, és addig nem 
csinál semmit. Nem. Minden munkája után rögtön 
másnap belekezdett a következőbe. Ez egy kicsit 
félelmetes is volt számomra. Hozzá képest mindig 
úgy éreztem, hogy henyélek, szétszórt vagyok, pa-
zarolom az időmet. Mi nagyon sok mindent megbe-
széltünk egymással, ezért volt furcsa, hogy akkor 
semmit se mondott. Kérdeztem, mi van, Péter, min 
melózol? Mindig hárított – „nem tudom, még most 
alakul” –, szóval elkente.

„Két hét nyugalom. Tizennégy nap. Ennyi, ennyit kap-
tam kilenc és fél év robotra. Nem valami nagyvonalú 
ajánlat, a kurva életbe! Most megint ez a pattanásig fe-
szültség! Hogy figyelni mindenre, azonnal leírni vagy 
megjegyezni, hogy egy percre se kiengedhetni… Annyira 
reméltem, terveztem (mert olyan, de olyan boldog voltam, 

amikor befejeztem a Harmoniát, úgy megkönnyebbültem, 
hogy mégis sikerült), hogy majd most egy fél évig, évig 
kiengedve, kicsit könnyebben lehetek, olvasgatok, jegyez-
getek, örülök, hogy élek, pihegek.
Ehelyett formálgathatom majd egész nap ezt a mocskot. 
A regény szavával: szarpépet (687. o.). Ha ezt befejez-
tem, utána már – azt hiszem – nem fogom tudni leírni 
azt a szót, hogy apa. Édesapa. Édesapám. Papi. Papácska. 
Öreg. Faterkám. (Könny.) A családról se akarok, pedig… 
Jellemző hülyeségem: lám, azt hiszem, az Úristen a re-
gényeim szempontjai szerint rendezi a sorsokat, a sorso-
mat.” (Javított kiadás)

A másik gyanús dolog az volt, hogy állandóan a 
városban mászkált, holott máskor lehetőleg ki se 
tette a lábát otthonról. Ült a dolgozószobájában és 
dolgozott. Most meg gyakran járt a városba, és ha 
találkoztunk, mindig nála volt az aktatáskája. Kér-
deztem, mi van, Péter? – Hát, a könyvtárban vol-
tam – válaszolta. Már tudjuk, hogy ilyenkor az apja 
ügynökmappáit olvasta. Nem csináltatott fénymá-
solatot, inkább jegyzetelt, hogy minél kevesebb ké-
zen forduljanak meg az iratok. Akkor persze még 
nem tudtam, mi történik, de valami furcsa volt 
körülötte. Arra nagyon emlékszem, hogy amikor 
egyszer náluk vacsoráztunk, kifejezetten furcsa, 
az ő színvonalához képest szinte gyerekes, naiv 
kérdéseket tett fel. Olyanokat, hogy a gyerek fele-
lős-e az apjáért, mondjuk Bauer Tamás vagy Pető 
Iván felelősséggel tartozik-e azért, hogy az apja 
ávós volt?  –  Péter, hogy kérdezhetsz ilyen blődsé-
get? Hogy lehet egy gyerek felelős az apja tetteiért? 
Legfeljebb az apa lehet felelős a gyerekéért, hogy 
milyen emberré válik – válaszoltam értetlenkedve. 
Egyre gyanúsabb volt a dolog. Pontosan érződött, 
hogy eszi magát, gyötrődik valamin, de nem akar-
ja elmondani, valamiért magában tartja. Egyedül 
Gittát avatta be ebbe a szörnyű titokba. És akkor 
csörgött a telefonom azon a szép tavaszi napon, és 
közölte, hogy meg fog jelenni egy regény, amiben 
megírja, hogy az apja besúgó volt. Azt hittem, hogy 
eldobom a telefont. Először arra gondoltam, hogy 
hülyéskedik, de ez túl rossz vicc lett volna, szóval 
hitetlenkedtem és káromkodtam. Amikor tizenhá-
rom évvel később felhívott, hogy hasnyálmirigy-
rákja van, akkor is elkezdtem káromkodni. Mert ez 
fölfoghatatlan, és nem lehet rá jól reagálni. Nincsen 
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ennek iskolája. Egyik esetben sem volt jobb reak-
cióm. Az apja esetében is tudtam, hogy ez számára 
borzalmas tapasztalás. Egyszer rákérdeztem, és el 
is mondta, hogy ez az egyetlen dolog, amit nem tu-
dott földolgozni, és már nem is fog.

Ez is benne lehetett abban, hogy megbetegedett?

Dolgozott benne, rombolta. Ezt már sose tudjuk 
meg. Én rendkívüli módon tiszteltem azért, hogy 
megírta a Javított kiadást. Ma is azt gondolom, 
hogy bárcsak olyan lenne ez az ország, amilyen em-
ber Péter volt, aki ilyenkor sem sumákol, nem keni 
el, hanem elkezdi feldolgozni ezt a finoman szólva 
nem várt csomagot, nekilát gondolkodni, kezd vele 
valamit, és ezt meg is írja nekünk, mintegy önterá-
piaként, és hogy okuljunk, tanuljunk belőle. Hogy 
ismerjük meg jobban magunkat és az országot, 
amiben élünk, mert akkor sokkal jobb lenne itt lé-
tezni. Ezért is nagyon tisztelem. Itt alapvetően em-
beri nagyságról van szó, nem tudok jobb szót. Ami 
viszont a második esetben történt, az elmondhatat-
lan. Azt nem lehet kezelni. Nem lehet kezelni, mert 
világos volt, hogy visszafordíthatatlan, és már csak 
rövid ideig tart. Meg fog halni. Ő is tudta. Minden-
ki tudta. A jó tanácsokkal tele volt a padlás. Tudom, 
hogy nagyon idegesítette, amikor segíteni akartak, 
mert ilyenkor mindenkinek van egy jó ötlete, ter-
mészetgyógyászati, orvosi, lelki, miegymás. Én is 
olvastam mindenféle hülyeséget, például, hogy a 
brie sajt segít. Mondtam neki, hogy egyen sokat be-
lőle. Drukkoltam, hogy tudjon dolgozni, mert ez az 
egy, ami az életminőségét szinte ugyanazon a szin-
ten tartotta, mint amikor egészséges volt. Éltette, 
hogy tudott írni a betegségéről, és lesz belőle egy 
regény. A befejezés természetesen a halál volt.

Erről így ír a Javított kiadásban: „Az írás – most 
jövök rá – vidám dolog. Minden komor, de a csiná-
lás, ez, nem tud más lenni, vidám. Minden alko-
tás derűs.” Bármilyen súlyos témáról legyen szó, 
akár az apjáról, akár a saját betegségéről, amikor 
elkezd írni, a szörnyű téma feladattá, „csinálás-
sá” válik, amit már tud szeretni.

Feladattá és alkotássá. Műalkotás lesz belőle. A Has-
nyálmirigynapló valóban napló, az ő fizikai, érzelmi 

és szellemi érzékeléseinek naplószerű leírása. Milyen 
állapotban van éppen, és hogyan változik minden 
napról napra, mit gondol az életéről, a betegségről, 
bármiről. De miután leírja, majd ki is adják, meg le-
het venni, az már könyv, műalkotás, regény. Egy-egy 
könyve után gyakran mondták neki, hogy ez nem is 
regény, hanem a te életed. Nem, nem – tiltakozott 
ilyenkor, az életem az életem, a regény, az regény. 
Tulajdonképpen a legutolsó fellépése, közszereplése, 
a Vörösmarty téri könyvhét megnyitója volt a lezá-
rás. Másnap kórházba ment, akkor már nem írt töb-
bet. Nem tudott. A megnyitó előtti két napon viszont 
még írta a szövegét. Mindig dolgozott, gyakorlatilag 
a haláláig. Mint a színész, aki a színpadon hal meg.

Azt mondta több helyen is, hogy most is beszélget 
vele, hogy benne van az életében. Ez jó vagy rossz?

Ez az igazodási pont. Azt gondolom végig, hogy ha 
ezt Péterrel megbeszélném, hogyan reagálna, vagy 
ebben a helyzetben mit csinálna. Így kell elképzel-
ni. Igazodási pont volt, nemcsak nekem, nagyon 
sok írónak, művésznek és minden olvasó ember-
nek, tanárnak, diáknak.

Szilasi László, kiváló író egy interjúban arról be-
szélvén, milyen dilemmái voltak a Téreydíjjal kap-
csolatban, az elején azt mondta: „Hogy miért nem 
él még az Esterházy, ő megmondaná, mi a helyes”.

Ilyen hatással van ma is. A kérdésre válaszolva, ez 
nem rossz, hanem jó. Valamit úgyis kezdeni kell 
azzal, hogy ő nincs. Akkor inkább legyen így, mint 
sehogy. Azóta, ha írókkal lépünk fel – Péter nélkül 
már csak hárman vannak a Szó és zene estünkből, 
Parti Nagy Lajos, Spiró György, Závada Pál és persze 
mi hárman, zenészek –, mindig olvasunk fel tőle is. 
Ahol lehet, beszélek róla. Ilyen lett volna az április 
14-i születésnapi Esterházy-estem is a Társaskörben, 
ha nem marad el a járvány miatt. Valami, ami az 
emlékét életben tartja. Az is tudatos szándékom, kü-
lönösen ebben a közegben, amiben most vagyunk, 
egy szellemileg folyamatosan leépülő, tudatosan le-
épített, nagyon agresszív, ellenséges közegben, ahol 
Péter az egyik mumus és az egyik kipécézett, mocs-
kolt művész – elképesztő különben –, hogy őrizzük 
meg a józan eszünket, beszéljünk róla és a műveiről, 
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legyen velünk. Itt van Az olvasó országa, ami egy, 
a Péter halála után megjelent publicisztikai írásaiból 
válogatott könyv, hátborzongatóan érvényes. Min-
den egyes írása – ez egy jó vastag kötet – tökéletesen 
működik ma is, minden szava lényegbe vág, és mi-
lyen jól van az egész megírva! Szellemesen, higgad-
tan, nagyvonalúan, ugyanakkor metszően ponto-
san. Tehát röviden a jó vagy rosszra a válaszom az, 
hogy nekem jó. Nekem erre szükségem van. Nekem 
ez jó, mert így kezdek valamit ezzel a helyzettel, 
amiben én vagyok, ő meg nincs. Van egy bon mot-
ja Péternek, ami pont ide illik: „Mi a különbség az 
édesapám és az Isten közt? A különbség jól látható: 
Isten mindenütt ott van, ezzel szemben apám is min-
denütt ott van, csak itt nincs.”

Nekem mindig olyan érzésem támad, amikor 
Esterházyt olvasok, hogy a pontosság, a szöveg 
érdekében nem riad vissza semmitől, az Istenből 
is tréfát csinál, de közben dől belőle a szeretet. 
Rosszindulat, bántás vagy kegyetlenség nem ta-
lálható az írásaiban.

Mindig volt egy kedves, ugyanakkor kicsit szar-
kasztikus mosoly a szemében, állandóan ott volt. 
Közben meg olyan érdeklődően és őszinte kíváncsi-
sággal tudott nézni emberekre (miközben baromira 
vigyázott az idejére, amit nem szeretett pazarolni,  
és azt sem szerette, ha közelről rajongva szeretik, 
távolról, azt igen), hogy mindenki úgy érezte, hogy 
rá kíváncsi Péter. Valahogy mindenkit megfogott. 
Ezt nevezik személyiségnek. Varázslatos egyéni-
ség és személyiség volt, aki mindenkit lehengerelt, 
aki találkozott vele. Azt is, aki nem személyesen 
találkozott vele, őket a magatartásával, a hatalmas 
tehetségével és tudásával nyűgözte le. Pétert azok 
nem szeretik, akik vagy egyáltalán nem olvasnak, 
még publicisztikákat sem, és ezért nekik teljesen 
mindegy, vagy egész egyszerűen ideológiai, politi-
kai, vagy nem is tudom, milyen szempontok szerint 
osztályoznak művészeket. Más nincs. Őt szakmai 
alapon támadni, vagy megkérdőjelezni a tudását, 
képességeit, az írásai színvonalát egyszerűen osto-
baság. Az emberségét kétségbe vonni aljasság.

Annak idején a Trio Stendhal formáció révén 
ismerkedtek meg egymással, amelyet 1987ben 

Horváth Kornéllal és Snétberger Ferenccel együtt 
alapítottak. Esterházy kezdetben lelkes közönség 
volt, aztán a Hrabal könyve 1991es bemutatójá-
ra felkérte zenélni, onnan datálja a barátságukat. 
Valójában hogyan lesz két emberből, művészből, 
akik tisztelve, becsülve a másik tevékenységét, de 
egész más területen alkotnak, egyszer csak barát?

Baromi egyszerű. Szerintem az ilyesminek mindig 
egyszerű oka van: nagyon jól éreztük magunkat 
együtt. És persze becsültük egymást. Péternek nem 
kellett attól félnie, hogy én majd macerálom, rászállok, 
kihasználom, vagy akár csak használom. Mert őt so-
kan próbálták használni vagy kihasználni. Nem kel-
lett tőlem tartania. Mindkettőnknek megvolt a maga 
dolga, sokat dolgoztunk, nem voltunk olyan gyakran 
együtt, de ha igen, az mindig jó volt. Szerettük egy-
mást. Szeretsz egy írót, egy festőt vagy bármilyen 
művészt távolról, a művei alapján, mert tehetséges és 
sziporkázó, aztán kiderül róla, hogy nehéz, netán kel-
lemetlen ember. Ismerünk ilyet a művészettörténetből 
nem egyet. Sok történet szól arról, hogy József Attila 
kibírhatatlan volt, vagy hogy Petőfi mindenkit lebar-
molt, állandóan kötözködött, még a legjobb barátaival 
is. Nem mindig jelenti az emberi és művészi nagyság 
azt, hogy amúgy jó ember, vagy ha jó is, elviselhető is. 
Péterrel jó volt lenni. Életes ember volt, imádott kajál-
ni, szeretett dumálni, kvaterkázni, mindenre kíváncsi 
volt, szerette a jó borokat, a jó éttermeket, a jó társasá-
got, általában az életet. Ilyen emberrel jó együtt lenni. 
Neki nem kellett velem állandóan a zenéről beszélnie, 
és nekem sem kellett állandóan az irodalomról vagy a 
műveiről okoskodnom. Ez egy emberi kapcsolat volt, 
történetesen egy író és egy zenész között. Az volt a 
lényege, hogy jól éreztük együtt magunkat. Sokat 
utaztunk együtt, nem csak dolgozva, mert rengeteg 
alkalommal léptünk fel közösen itt-ott vidéken, kül-
földön, de nagyon szerettünk együtt nyaralni, telelni, 
családostul is. Jó volt, ilyen egyszerű.

Egy erdélyi származású ismerősöm, aki annak 
idején egy ottani turnéjuk szervezője volt, mesél-
te, hogy Marosvásárhelyen, ahol nem fértek el a 
nézők a teremben, Esterházy a színpadra invitálta 
azokat, akiknek előtte már nem jutott hely. Emlí-
tett még csillogó szemű színművészetis lányokat, 
de ezt a szálat nem részletezte.
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Csillogó szemű lányok, asszonyok mindig voltak.

Van még egy emléke arról, amikor Csíkszere-
dáról Sepsiszentgyörgyre menet Esterházy éj-
féltájt felsóhajtott a kocsiban, hogy most úgy 
inna egy pálinkát. Miklósnak történetesen volt 
egy kocsmáros barátja arrafelé, akit felhívott, 
hogy azonnal nyisson ki, mert olyan vendége-
ket visz hozzá, hogy megőrül. Az illető fel is 
kelt az ágyból, kinyitotta a bárját, és hajnalig 
tartott az este.

Igen, a Hadnagy Miklós. Ez egy székelyföldi kis 
turnén történt. Felléptünk Sepsiszentgyörgyön, 
Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és Csíkszere-
dán. Valahol még meg is van a plakátja ennek a tur-
nénak. Pestről repültünk Vásárhelyre, első este ott 
léptünk fel, és onnan kocsival mentünk tovább. El-
kirándultunk Brassóba is, ahol mínusz 20 fok volt. 
Az egyik kávéháztól rohantunk a másikig, olyan 
marha hideg volt. Az a túra örök emlék marad. Az 
ÉS-ben megjelent rá emlékező cikkemben (Élet és 
Irodalom, 2016 július 22.) idézek is egy sepsiszent-
györgyi történetet. 

„Péterrel 2008 januárjában egy kisebb erdélyi turnén 
vettünk részt. A szállásunktól egy parkon át vezetett az 
út a sepsiszentgyörgyi könyvtárba, ahol aznap este fel-
léptünk. Erősen lejtett a terep, és mínusz húsz fokban 
lépdeltünk óvatosan a jéggé fagyott hóban. Én mentem 
elöl, lábammal tapogatva a járható ösvényt. Egyszer 
csak felkiáltott mögöttem Péter: Lacikám, mindjárt 
meghalok! Csodálkozva fordultam hátra, ennek a mon-
datnak semmi értelme sem volt ott és akkor, a hideg 
januári délutánban. Szinte lelkesen mondta, mintha 
hirtelen valami nagy felismerést akarna gyorsan világ-
gá kiabálni. Nem lehetett komolyan venni. Ez nem volt 
benne a pakliban. (…) Nagy fekete kabátjában, széttárt 
karokkal állt a hófehér téli tájban, és mosolygott. Any-
nyira színpadias volt a látvány és érthetetlen a mondat, 
hogy hirtelen nem is tudtam reagálni, csak néztem őt 
egy darabig, majd elnevettük magunkat. – Ne hülyés-
kedj, Péter, hol van az még, most megyünk fellépni, és 
szét fognak minket szedni.”

Az is jellemző rá, hogy vele kapcsolatban minden 
át van szőve humorral. A tragédia is. Többször 

voltam a közös estjükön, utoljára az Óbudai Tár-
saskörben. Hol hahotázva nevetett a közönség, 
hol megdöbbent, néha könnyezett.

Ezért is volt jó vele együtt lenni, mert a minden-
napi életben is ez ment állandóan. Például amikor 
heten utaztunk fellépni, három zenész és a négy író 
egy kisbusszal, mint egy turnézó zenekar – nem 
elégszer, mert sok helyre nem mehettünk, mivel 
nem mertek minket meghívni a megfélemlített 
intézményvezetők, megfenyegették őket, hogy ki 
lesznek rúgva. Soha nem bocsátom meg ennek a 
rendszernek, hogy megakadályozta ezekkel a nagy 
írókkal és nagyszerű emberekkel a fellépéseinket, 
büntetve ezzel sokezer embert, akik kíváncsiak let-
tek volna ránk. Azok az utak szenzációsak voltak. 
Van erről egy rövid felvétel a fiamnál, ő vette fel te-
lefonon, ahogy a kisbuszban megy az adok-kapok. 
Parti Nagy nem ment a szomszédba egy poénért, 
Spirónak is morbid, gyilkos humora van, Závada is 
egy szellemes pasi, és Péternek se kellet sokat gon-
dolkozni egy jó riposzton. Ha ők négyen beindultak, 
azt nem lehetett kibírni. Forogtak az agykerekek, és 
mindenki megpukkadt a röhögéstől. Felejthetetlen 
volt! Ezt egyébként többen megírták közülük. Töb-
bek között Spiró is, rá is nagyhatással voltak ezek 
a közös utazások, pedig ő nem egy turnézós alkat, 
de ezt mindenki nagyon szerette. Úgy örülök, hogy 
sikerült azért egy pár helyre eljutnunk.

Egy késői interjúban, akkor már eléggé vékony 
és áttetsző volt, a kamera előtt csodálkozott el 
azon, hogy neki a szavak milyen fontosak. Tu-
lajdonképpen akkor válik valami valóságossá a 
számára, amikor szavakká, mondatokká alakul. 
Hozzátette, hogy ez azért aggasztó egy kicsit. Ez-
zel szemben a zene az egyetlen olyan párbeszéd, 
ami szavak nélkül is működik. Itt látszólag lehet-
ne egy érdekes ellentét a zenész és az író között.

Éppen ez volt a játék lényege, hogy hogyan vagyok 
képes folytatni az ő szövegét. Tehát amikor meg-
állapodás szerint innentől idáig elkezdett olvasni 
a Hrabal könyvéből, akkor én tudtam, hogy jön 
a végén a pont, és ezt a sztorit kell valahogy foly-
tatnom, ellentételeznem, vagy reagálnom rá, eh-
hez kell valamit hozzátennem zenében, ami nem 
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mindig egyszerű. A legnehezebb az ironikus, hu-
moros szövegekre reagálni. Drámát, bánatot, tragi-
kumot, izgalmat sokkal könnyebb megfogalmazni 
zenében, mint az iróniát. De megtanultam az évek 
alatt. Az estjeinken többnyire történeket olvasott 
fel, amiknek van eleje, közepe, vége. Vagy nincs, 
de akkor az valamiért nagyon erős érzelmileg, va-
lamit nagyon kifejez. És nekem akkor ezt zenében 
kellett tudnom folytatni. A közönség minden egyes 
alkalommal, kivétel nélkül ráérzett, hogy ennek a 
köztünk lévő játéknak van értelme, van íve, formá-
ja. Engem feldob, amit ő olvas, az egész estét inspi-
rálja ez a játékos szöveg-zene, zene-szöveg reakció. 
A végén mindig kialakult egy nagyforma. Mindig 
bíztunk benne, hogy ez létrejön, megtörténik, és a 
közönség is ráérzett erre. Számomra is óriási do-
log, életem egyik legfontosabb zenei sikere, ami-
kor mosolyognak, nevetnek a játékomon ezeken az 
esteken. Amikor valamilyen drámai történés volt, 
akkor a csöndért voltam hálás, a feszültségért, amit 
teremtettünk. Később Parti Nagy Lajossal csinál-
tunk egy Fülkefor sorozatot ugyanilyen alapon, és 
hasonlóan büszke voltam, hogy nemcsak Lajos szö-
vegén nevetnek, nemcsak arra reagálnak, hanem a 
zenémre is. Ennél nagyobb elismerés nincs.

Mennyire értette a zenét? Esterházy írásaiból ki-
derül, hogy járt a Zeneakadémiára kortárs szerzők 
miatt is, ott az örök Janis Joplin, nyilván az első 
Trio Stendhal koncertre  se véletlenül ment el, te-
hát komoly viszonya volt a zenéhez is. Amikor a 
közös műsor kialakult, mondott valamit arra, hogy 
mit kellene fújni? Hogy ide ezt vagy azt kéne?

Soha nem mondta, hogy mit szeretne, azt rám bíz-
ta. Eleinte dumáltunk erről, később már semmiféle 
egyeztetés nem volt. Úgy nézett ki, hogy fellépés 
előtt pár nappal elküldött egy e-mailt, hogy Har-
mónia 171-es, 182-es az első részből, aztán a má-
sodik kötetből a 96. és a 250. oldal, Esti Kornél 72. 
oldal, és így tovább. Semmi más, csak oldalszám 
és tól-ig. Én ezt átnéztem, többnyire mindegyi-
ket ismertem, de azért ellenőriztem. Ennyi volt 
az előkészület. És játszottam rá. Soha nem szólt 
bele, abszolút rám bízta. A végén mindig iszonyú 
kedvesen, szeretetteljesen és röviden elemezte 
a hallottakat, hogy ekkor és akkor mekkorákat 

játszottam. Én ezt szerényen nyugtáztam, és meg-
dicsértem, hogy már megint milyen jól olvasta ezt 
vagy azt a szöveget. És hozzátettem, ilyen szöve-
gekre nem nehéz jót játszani. És nem udvariaskod-
tunk, tényleg őszintén gondoltuk. A legritkább 
esetben fordult elő, hogy valamiért nem sikerült 
jól a fellépés, ezekért kivétel nélkül a körülmények 
voltak okolhatók. De ami a legmegrendítőbb, amit 
máig nagyon bánok, az az, hogy nem raktam el 
minden mailjét. Az a baj, hogy az ember mindig 
gépeket vált, és nem készül arra, hogy a barátja 
meg fog halni. Jó fizikumú ember volt, fiatalon fut-
ballozott, sosem dohányzott, biztos voltam benne, 
hogy sok-sok évvel él majd túl engem, mert én 
dohányzom, sose sportoltam, és minden rosszat 
csinálok, amit csak lehet. És nem raktam el, csak 
az utolsó egy-két év levelezését. Amikor meghalt, 
akkor gyorsan kimentettem őket. Döbbenetes 
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leveleket írt nekem, többnyire a fellépéseink után: 
„egyszer muszáj vagyok, lacikám, szóba hozni 
vagy emlékezni vagy rögzíteni azt, amit láttam az 
arcodon, amikor hátat fordítottál a közönségnek, 
annyira egy voltál a zenével, az meg a szöveggel – 
és az egészben annyi fájdalom volt... szóval hogy 
a szokásosra visszatérjünk: lehet, hogy fényes, de 
hogy könnyűnek nem könnyű... (idézet a Legyen 
úgy című dalomból) kicsit sok, amit mondok, de tök 
realistán gondolom: azt akarom, hogy benne le-
gyen ez az arcod abban, amit írok. néha már eddig 
is benne volt, csak nem tudtam, hogy ezt általad 
tudom.” Ilyeneket írt. Valóságos vallomások, ami-
ket én, úgy érzem, soha nem viszonoztam. Ez ki-
bírhatatlan, főleg így visszamenőleg.

Kölcsönösen tisztelték egymásban a gasztronó-
miához fűződő kifinomult érzéket is.

Isteni volt vele! Mind a ketten élveztük, energiát, 
pénzt és időt feccöltünk ebbe az utazásaink során, 
meg itthon is. Az pedig szinte még jobban összeko-
vácsolt minket, hogy nagyon gyakran összekevertek.

„Tegnap hirtelen, a verekedési jelenet után, fölugrottam 
és eljöttem. Sétáltam hazafelé. Megint összekevertek a 
Déssel. Szeretem, ha összekevernek vele, jó öndefiníció. 
Az ember, akit összekevernek Dés Lacival. – Múltkor 
Berlinben valaki mintegy az emlékezetében kutatva rám-
néz és azt mondja: Magát ismerem… de hiszen maga… 
maga valaki Nádas Péter és Esterházy Péter közt. Ganz 
genau, biccentek elégedetten.” (Javított kiadás)

Arra a kérdésre rímel ez is, hogy mi hogyan lettünk 
barátok, mert ezen sokat röhögtünk, meg elkezdtük 
úgy érezni, mintha testvérek lennénk. Holott nekem 
van öt testvérem – volt –, neki három, és ettől füg-
getlenül mégis így éreztük. Négy évvel volt idősebb 
nálam, gyakran mégis én játszottam a báty szerepét. 
Utazások közben például teljesen rám bízta magát, 
beült a kocsiba mellém, hátradőlt és azt mondta: Laci-
kám, te vagy a főnök, mehetünk. Valahogy úgy gon-
dolta, hogy én majd mindig feltalálom magam. Ettől 
persze én meg úgy éreztem, hogy fel is kell találnom.

Nem volt gyakorlatias ember, viszont az a fajta pali, 
és ezt nagyon bírtam benne, aki nem is várta el, 

hogy mások oldjanak meg helyette mindent. Egy 
gyakorlatias embernek például fontos az, hogy a 
turnékon mindig jó szállodában alhasson, legyen a 
lehető legoptimálisabb a szervezés, de ő ezzel nem 
óhajtott foglalkozni. Szerette a térképet böngészni, 
és mindig ott ült mellettem, amikor még nem volt 
GPS, fölhajtotta a szemüvegét, böngészte az útvo-
nalat, és mondta, hogy jobbra-balra. De ha úgy ala-
kult, hogy vacak körülmények között voltunk, soha 
egy rossz szava nem volt. Nem volt hisztis, soha 
nem reklamált. Én ilyesmiken föl tudtam magam 
húzni, ő soha.

„Fölkelt a Nap (előbb, mint én). Tegnap Déssel Szom-
bathelyen. Jó. Mindenki szereti és tiszteli a papámat. 
Dés szaxofonozásában van számomra valami tisztán 
etikai. A munka etikája? A figyelmességé? A komolysá-
gé? Szellemi szigor. Kényelmesen ringunk az autójában, 
mintha hajóznánk. Hajózgatnánk. Mintha volna időnk, 
nyugodalmunk. Két barát a dunántúli óceánon.” (Javí-
tott kiadás)

Nagyon lehetett benne szeretni, hogy nem igényte-
len volt, hanem, nem is tudom, hogy mondjam, tu-
domásul vette, hogy az élet ilyen. Milyen kifejezést 
tudok erre használni? Megértő, belátó és toleráns az 
élet dolgaival szemben.

Ez igaz lehet az egész életére, az irodalmi attitűd-
jére is, hiszen valóban sokan támadták, gyakran 
értelmetlenül, igazságtalanul, bután, de azt is tu-
domásul vette, arra is így reagált, nem esett két-
ségbe, nem szórt átkokat, nem tépte a haját, ha-
nem azt mondta, ha ez ilyen, akkor ez van.

Mindezek mellett azért komoly öntudata volt. Tud-
ta, hogy kicsoda. Viszont nem volt jó emberismerő, 
nagyon naiv volt ilyen szempontból. Nem ismerek 
embert, aki ennyi barátot veszített el a rendszervál-
tozás után, akit ennyi csalódás ért. Először talán 
akkor derült ki, hogy valami nagy baj van, amikor 
kilépett a Hitelből 1990-ben, a Csoóri-féle Nappali 
Hold cikk miatt. Akkor derült ki az is, hogy ezek 
a rendszerváltozás előtti barátságok és szellemi, 
szakmai szövetségek illúzióvá váltak, ezekben to-
vább hinni önbecsapás. Addig, amíg itt voltak az 
oroszok, volt közös ellenség, ami mindent elfedett, 
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elmaszatolt. Abban a pillanatban, amikor kitört 
a szabadság, kiderült, hogy nagyon különböző, 
sokszor teljesen ellentétes gondolkodási módokat, 
ideológiákat fedett el a rendszerváltás előtti össz-
népi összeborulás. Neki soha nem tudta megbocsáj-
tani a jobboldal azt, hogy tisztességének, eszének, 
okosságának, moráljának köszönhetően állandóan 
tolódott el egy teljesen másik irányba ahhoz képest, 
ahová szerintük egy grófnak tartoznia kellene. A li-
beralizmus irányába.

„Most elmegyek a laptól – mert rosszul érzem magam, 
pedig én nem könnyen érzem magamat rosszul (van is, 
aki ezt a szememre hányja). Mert azt kell látnom, hogy 
az a fölfogás, melyet a lap legtekintélyesebb embere (egyik 
írása) képvisel – aki a magyar szellemi élet egyik legfon-
tosabb szereplője, sokak számára igazodási pont és sokak-
nak kedves szerzője, költője, akivel én, ha nem voltam is 
közeli viszonyban, de csalás nélkül gondolhattam, hogy 
egy oldalon állunk –, ez a fölfogás nekem olyan idegen és 
messzi, hogy ki se tudom mondani. Azt meg talán nem 
merem kimondani, hogy nem is egy oldalon állnánk. 
Illetve éppen arról volna szó, hogy mára nincsen oldal 
– akkor tehát tényleg nem állunk egy oldalon, igaz, kü-
lönbözőn sem.” (1990. szeptember 25., Digitális Irodalmi 
Akadémia)

Hogyan kezelte a családja, amikor megírta a Javí-
tott kiadást?

Sokan felháborodtak azon, hogy tehet ilyet, mi-
ért kell kiteregetni a családi szennyest. Minden 
rokonát és barátját felhívta, elmondta, mi fog 
megjelenni. Ez is Péter megingathatatlan tar-
tását jellemzi. Megírta az egészet, mert nem tu-
dott saját meggyőződése ellen dönteni. Ezért is 
mérhetetlenül tiszteltem őt. Szépen keveredett 
benne a BLASZ 2-es focista, annak a stílusa, az 
arisztokratikus tartás, nagyvonalúság és a fe-
lelősen gondolkodó értelmiségi, ami azzal jár, 
hogy ha valamit fontosnak tart elmondani, meg-
mutatni, akkor azt megteszi, mert meg kell ten-
nie. Ez nagyon nagy tartást adott neki. Ennek 
a viccesebb oldala is eszembe jut; az írók szig-
ligeti alkotóházában néha elrikkantotta magát 
ebédnél, ahol ötven-hatvan ember falatozgatott: 
„Gyerekek, mindenki a vendégem!” Merthogy az 

alkotóház eredetileg a nagybátyja kastélya volt, 
tőle zabrálták el 1953-ban. 2016. július 14-én halt 
meg, amikor éppen rendes nyaralásomat töltöt-
tem Szigligeten, neki is ott kellett volna lennie, 
mint addig minden nyáron. Az, hogy ott ért a hír, 
hogy nem voltam egyedül a gyászommal, segített 
valamennyire. Aznap este kiültünk a teraszra a 
nagy társasággal, akik közül mindenki jól ismer-
te Pétert, írók, költők, filozófusok, értelmiségiek, 
és hajnalig beszélgettünk róla. Történeteket me-
séltünk egymásnak, megpróbáltuk spontán ki-
beszélni magunkból a felfoghatatlan döbbenetet.

Április 14én, barátja születésnapján lett volna 
egy emlékest a Társaskörben. Miről szól ez az est?

Nagyon személyes műsor, emlékekkel, zenével, 
felolvasásokkal. Egy barát emlékezik Péterre, sok 
közös élmény, fellépések, nyaralások, mindenféle 
érdekes helyzetek. Mesélek, zenélek, privát fotókat 
vetítek. Elmondok például egy közösen átélt törté-
netet úgy, ahogy én emlékszem rá, aztán felolva-
som, ő hogyan írta meg, hogy lett belőle fikció, azaz 
irodalom. Ilyen szempontból életveszélyes volt, 
nemcsak azt írta meg, amit közösen megéltünk, ha-
nem azt is, amit elmesélt neki az ember. Mindent 
fölírt, folyton jegyzetelt. És persze nem kérdezte 
meg, hogy megírhatja-e, aki kapja marja alapon, 
amit látott, hallott és megtetszett neki, és persze be-
leillet a mondandójába, megírta.

„Ezt-azt megcsináltam, de szellemi munka alig. Átsétál-
tam Marciékhoz, az is valami. Rákleves. Mondja, hogy 
milyen indulatos a frufrum. Azért ilyet nem minden kö-
zépcsatár tud mondani. Azonnal fölírtam.” (Hasnyálmi-
rigynapló)

Tehát azért más az én Esterházy-estem, mint a töb-
bi, mert nagyon személyes. Persze közben sokat ol-
vasok tőle – helyette –, meg zenélek is, ahogy régen. 
Megpróbálom nagyjából kronologikusan felépíteni 
az estet a barátságunk kezdetétől haláláig. Ha el-
múlik ez az őrület, megcsinálom.

VIG GYÖRGY

(Az esterházy-idézetek forrása: PIM DIA)
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Esterházyval közös könyvünk, A bűnös története 
úgy kezdődött, hogy egy időben én naplószerűen 
festettem kicsi, képeslap méretű képeket, és egy-
szer (a blogom tanúsága szerint 2012. szeptember 
20-án) a műtermemben járván Péter hosszasan né-
zegette őket, és azt mondta, hogy „ezekből milyen 
jó kis történeteket tudnék írni, mindegyik egy kri-
mi lenne”. Én meg mondtam, hogy rajta! Jó, majd 
meglátjuk – válaszolta. Akkor kezdte ezt az egy-
szerű történet – száz oldal sorozatot írni, ettől ez az 
egész krimi-kép-ügy elfelejtődött. 

2013 őszén lenn voltam hosszabb ideig Pannon-
halmán, akkor készült az a beszélgetés Varga 
Mátyással, ami aztán bekerült a 2013-as magvetős 
könyvembe. Ott, a beszélgetések közötti időben per-
sze festéssel múlattam az időt: még Londonban vet-
tem kis kötött, merített papíros könyvecskét, és abba 
naplószerűen elkezdtem festeni, ahogy korábban a 
képeslapokat is festettem. Aztán hazamentem, és 
folytattam, vissza-visszalapoztam, át- meg átfestet-
tem, és aztán egyszer csak tele lett. 

Akkor ezt elvittem Esterházynak, hogy na, fi-
gyelj, akkor most ehhez varrjál krimi-gombot! Ezt 
neked csináltam, kezdjél vele, amit gondolsz. És 
innentől stimmel már a fülszöveg, közben való-
ban megjelent a Márk-változat is, meg Az évek isz-
kolása is. És Péter már javában beteg volt, amikor 
egyszer csak ez a dolog újból szóba került, és azt 
mondta, hogy megpróbálja megírni. Akkor őt már 
javában kemózták, kezelték: szóval járta a poklot. 
Emlékszem, nekem Bécsben nyílt egy kiállításom 
2015 őszén, és kölcsönkértem ezt a kicsi köny-
vet: már egy hónappal előtte szóltam a Péternek, 
hogy én ki akarom állítani. Megbeszéltük, hogy 

az utazásunk előtti napon érte megyek: kimentem 
hozzájuk Rómaira, Gitta éppen tán szomszédolt, és 
a Péter azt mondta, na, ülj le. Megírtam! Fölolvasom! 
És fölolvasta az egész könyvet. Emlékszem, közben 
megjött a Gitta, és Péter csak fölnézett, és azt mond-
ta: Olvasok. Szegény Gitta rémülten behúzódott a 
sarokba, vagy kislisszolt.

Erről a könyvtervünkről akkor már tudott 
a Magvető, és persze nagyon lelkesek voltak. 
Eredetileg úgy terveztem, hogy a szöveget a képek 
közötti üres oldalakra majd a Péterrel kézzel be-
íratom, de amikor végighallgattam azt az igencsak 
megrendítő szöveget, akkor azonnal rájöttem, hogy 
ez tévedés. Ez olyan súlyos szöveg, hogy ennek fe-
hér papíron, rendes, nyomtatott szövegnek kell len-
nie. Egy szó sem veszhet el belőle a kézírás áldoza-
taként. Akkor ezt rögtön meg is beszéltük, Péter is 
egyetértett. Elhozván a kicsi könyvet tőle, másnap 
haladtunk az összes képpel az autónkkal Bécs felé, 
valahol Mosonmagyaróvárnál járhattunk, ami-
kor felhívtak a Magvetőből, hogy Péter az éjszaka 
már be is gépelte az egész szöveget (mert amikor 
felolvasta, még – szokása szerint – kézírás volt), és 
már el is küldte a gépelt kéziratot. Akkor aztán ló-
halálában meg kellett szerkesztenem a nyomdakész 
könyvet, hogy még karácsony előtt megjelenhes-
sen. Persze nem követtem pontosan az eredeti kis 
festett könyv képsorrendjét, akkor már igyekeztem 
alkalmazkodni a szöveghez. Az eredeti kis könyv 
ki is volt állítva Bécsben, az a műtermemben lakik 
egy dobozban a mai napig.  

(a szövegeket és a képeket 
szüts miklós és a magvető kiadó engedélyével közöljük)

S z ü t s  M i k l ó s :  A  B Ű N Ö S

Részle t A Földön éln i  ünnepély c ímű,  a Magve tő K iadó T ények és tanúk sorozatában készülő köny vből
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Esterházy péter, szüts miklós: a bűnös. Magvető, 2015
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„Az eredeti kis könyv ki is volt állítva Bécsben, az a műtermemben lakik egy dobozban a mai napig.”
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„Bovaryné én vagyok, mondta Flaubert-né.”
Esti szerette a parafrázist, mint anya a hülye 

gyerekét, elvtelenül, forró bűntudattal, szerette 
a parafrázis kenetteljes kínosságát, szerette suta 
nehézkességét, meg persze azt, hogy fölös tere-
ket szorít ki magának, tulajdonképpen mindent 
szeretett benne, talán azt az egy vonását kivéve, 
hogy nem szerette eléggé, mégis, ha ránézett, hát 
némi utálattal ismerte be, mintha csak magamat 
látnám.

„Azt álmodtam, hogy felébredek, és egymással játszom.”
Ránézett a naptárra – mit ad isten, éppen Lukács 

György születésnapja volt.
Kiszámolta, műhelygond!, „diktálják, kolléga 

urak”, ez a mai lesz a hátralévő életének első napja, 
legjobb, ha avval tölti, értsd jól, amihez az olaszok 
után a legjobban értett,  (a)  (S)semmivel.

Könnyű szédülés fogta el, úgy döntött, kilép az 
utcára, úgymond, levegőzni.

Vállára vette kedves gabardinját.
Szemetelt az eső, rézsutosan – szabadnapos 

fény! –, fölnézett, előre tartotta a kezét, mintha csak 
kézcsókra, elképzelte, milyen volna onnan jutni 
májfoltokhoz, egyenest az égből faszolni a múlást, 
megrázkódott, és elhessegette a gondolatot.

Az utca túloldalán a strand látszólag üres volt, 
ám távolabb észrevette a három Baradlayt – atlétá-
ban, fekete öltönynadrágban passzolgattak, vicces 
temetésen, mit sem törődve az esővel.

Keresni kezdte az ellenfelet.
A Prém, a Nagykovács meg a kis Köves.

Úgy jöttek, akár a Cheyenne emberei, a talpuk 
alól miriád cseppet szórt a súlyos haraszt, kakukk-
fű, medvelánc, gyöngyös beléndek.

Esti belekapaszkodott a kerítésbe.
Hirtelen meglátta rajtuk, ezek még mindig 

pénzbe játszanak.
Már három éve nem rúgott labdába, édes 

Istenem, makacs porcgyanú, maródiak listája, hol 
van az már, az orvosa, aki amúgy éppen a megszó-
lalásig volt a Dietrich-Fischer Dieskau, gyöngéd 
szeretettel fogta két tenyerébe Esti térdkalácsát, 
hogy evvel futballozzál, szegény Yorick, az fino-
man fogalmazva is létezhetetlen.

Majd berakunk ide valami szép, angol kerámi-
át, mondta a doktor, és megkocogtatta a hivatkozás 
tárgyát.

Az ún. mérkőzés dramaturgiai kilátásait tekintve a 
klasszikus giccs volt, HBO 2, vasárnap délelőtt, Prém 
az első percben lőtt egyet nagyjából a Kígyó térről, 
de a Baradlay fivérek szívós, alattomos mezőnymun-
kával fordítottak, négy-egynél viszont, mintegy va-
rázsütésre, elfáradtak, Prém rögtön megérezte a vér 
szagát, gyorsan vágott még kettőt, aztán megpattant 
egy lövés a Ricsi hátán, hulló falevél, suttog vabeszél.

A kis Köves két percre rá elment egy rossz pasz-
szal, és már vezettek is.

Nem volt világos, Eugént melyik Baradlay küld-
te el előbb a közös kurva anyjukba, Ödön vagy 
Richárd, ááá, csak ön után, Herr Weisz, ahogy – 
beszélik, in concreto ifj. Tábori – id. Tábori mondta 
volna a gázkamra ajtajában.

N É M E T H  G Á B O R :  K Ö N Y Ö R G É S  I R G A L O M É R T



sé ta

27

Jenő ment a labdáért, ahogy visszaért, hanyagul 
Ödönre pöckölte, elindult a lepattanóval, elhúzta a 
csodálkozó Prém mellett, a félpályánál egy könnyed 
biciklivel becsapta a rámozduló Kövest, és pár lépés 
után adott egy szép, minimo calculo kétszemélyes 
férfiernyőt a túl korán kifutó Nagykovácsnak.

Hogy meg ne ázzál, öreg, azért. A te korodba.
A labda a gólvonalon pattant volna, ha és 

amennyiben lett volna gólvonal.
Kicsit túl van fújva, mondta álmatagon a Jenő, 

és lendületből lement a pályáról.
Hova a picsába mész, kérdezte a legidősebb 

Baradlay.
Anyádéba. Miért, az előbb nem oda küldtél?
Hülye vagy, fűzfa? Hatos a meccs.
Te tudod, te vagy bent.
Ne csináld már, Jenci, szólt rá most már a Prém is.
A fiú nem fordult vissza, csak a bal karját lök-

te föl, ide-oda forgatta a kézfejét a levegőben, lukat 
fúrt, inverz üreget, osztotta szépen, kinek, ami jár, 
a tagadást, a köszönést, mindent.

Esti, mint egy álomban, előre látta, ami történt: 
Prém fölnézett, jegesen, akár egy kényúr, és egy 
mozdulattal magához rendelte.

A járdára lökte a trencskót, és átlépett a kerítés 
hirtelen nyílt résén.

Csodálkozva észlelte, hogy a kabát alatt ele-
ve atlétát visel, noha amúgy az atléta volt a halála, 
ennek itt mégis aránytalanul megörült, a boldog 
időkben, amikor még futballista volt, nemegyszer 
a legaljasabb praktikákra vetemedett, csak hogy 
ne kelljen levenni a trikóját, kész volt az erővi-
szonyok finomszerkezetére hivatkozva bármikor 
elárulni frissen választott csapatát, és átállni az 
ellenséghez, csak azért, hogy ne kelljen félmezte-
lenül játszania.

Mert az opció, hogy nem áll be, az volt létez-
hetetlen.

Van a meccseknek egy bizonyos, elátkozott ne-
gyedórája, amikor az Úr tapintatosan félrenéz.

A szakírók rendesen az ilyesmit hívják med-
dő mezőnyfölénynek. Övék a megvetés, nézett le 
mégis Prémékre az Úr, ám, kétségtelen, mint egy 
bonus track, övék a középpálya is. A két Baradlay 
durcásan hátravonta magát, és flegma, elérhetetlen 
labdákkal, meggyőződés nélkül indítgatta Estit, aki 
lassan, de biztosan unni kezdte az egészet.

Aztán mégiscsak összeszedett egy kósza labdát.

„Mert az opció, hogy nem áll be, az volt létezhetetlen." Fotó: esterházy családi archívum
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Hátratolta a fivéreknek, azonnal lefordult 
Kövesről, majd két rövid lépés után, valami régi ösz-
töntől hajtva, felugrott a levegőbe, hogy elkerülje a 
páros lábbal becsúszó Prémet, aztán felgyorsított, 
erre már Ricsi is megneszült, és egy szükségtelen, 
ám épp a szükségtelenség miatt érdek nélkül tetsző, 
lágy íveléssel, ezúttal pontosan, Esti elé tálalt.

Kispillanat!
Goethével és Gothárral szólva, megállt az idő.
Az égen néma, álló csillagok.

Esti, akár egy féreglukban, egyedül maradt, ám 
akármerre nézett, gólokat látott, kicsiket és nagyokat, 
elegánsakat és szellemteleneket, evidenseket és nagy-
vonalúakat, és hát igen, olyanokat is, amikor közelről 
nem hibázott, ragyogtak és lebegtek a gólok a holdfé-
nyes Rómain, és távolabb is, a TTVE pályán, mi több, 
azon is túl, a Tromos gyűlölt betonján és az egykori 
Berzsenyi Dániel Gimnázium udvarának rettenetes, 
barbár salakján, egészen a horizontig, térdig ezüstben 
ott tündökölt az összes gól, amit valaha rúgott.

 Lassan megértette, hogy az Úr, akit lelki sze-
meivel a végső útjára készülő Chet Bakernek látott, 
megajándékozta egy lucidus pillantással, és ez a tu-
dás nem hagyott kétséget afelől, hogy ez a gól lesz, 
ha berúgja, élete utolsó gólja.

Esti, arcán a harag mint félelem, hirtelen meg-
gyűlölte a szívében támadt, jeges űrt. Amióta az 
eszét tudta, azért imádkozott, hogy meg ne tudja, 
majd, ha valamit utoljára csinál életében.

Kemény éjszaka borult fölé, a szélseperte és 
szélcsiszolta égbolton tiszta csillagok ragyogtak, 
s egy villódzó távoli fény pillanatonként tovatű-
nő hamut kevert belé, a szellő fűszer és kő szagát 
hozta, néhány utcával arrébb, mintha egy autó sik-
lott volna hosszan a nedves úttesten, elsuhant, és 
nyomában távolból jövő zavaros kiáltások törték 
meg a csendet. Aztán teljes súlyával visszahullt rá a 
csönd, mely égbolt és csillag.

Esti, akárha villámfényben, megvilágosodott.
Éjszaka és nappal eldöntötte, melyikük mi, el-

tűntek a gólok, és amennyire a rongyszürke felhők 
engedték, átszivárgott rajtuk valami alamizsna 
fény – a labda mégiscsak megérkezett Esti rüsztjére.

Kivárt egy verslábnyit, konkrétan egy morát, 
egy jelöletlen, késői Albert-idézet mellett döntött, 
valahonnan a hetvenes évekből.

Alamuszi pillantást vetett a Nagykovácsra, 
látta, hogy a sokattűrt férfi sápadt, látta, ahogy 
enged, csúszik szét a lába. Pár éve még, vagyis 
egy örökkévalósággal ezelőtt, Esti puhán maga 
elé ejtette volna a labdát, aztán nyugtató jelleggel 
rálépett volna, végül egy kicsi, gyors, ám végte-
lenül gonosz bokamozdulattal, spiccel adott volna 
kötényt a bekknek.

I’m old fashioned, fújta az Úr.
Esti meghintáztatta a labdát, „épp csak, hogy 

érezd”, és „egyszerűen, apám, mint egy raklap”, 
beemelte a Nagykovács ölébe. Prém nem látta, épp 
tápászkodott föl, kapaszkodott bele egy sáros fű-
csomóba. Köves felüvöltött. A Nagykovács, szeme 
tenger egy rémálomban, zavaros tekintettel a két 
saját kezére nézett.

Úgy állt ott, mint dermedt szövegben az epi-
theton ornans, a felvágós és rátarti hátvéd, a hülyeség 
eleven szobra, szorította magához a labdát, apásan, 
mégis valahogy idegenkedve.

Esti lehajolt, letépett egy hosszú fűszálat, és a 
fogai közé lökte. A fájdalom váratlan volt, fehér, 
alig tűrhető, a kerámia fájt a térdében, pedig az nem 
fájhatott, mert nem volt neki mivel.

Fájdalom, Kovikám, a kezedhez ért a pettyes, 
röhögött Richárd alattomosan.

Esti intett neki, hogy rúgja csak, nyugodtan, ki-
csit túljátszotta, hogy lépni se tud, mintha egy olasz 
vígopera fináléjában volnának.

Udvariasságból még megnézte, ahogy Ricsi 
spiccel alápörget, beemeli húszról a hatodikat a két 
kuka közé, Prémék üres kapujába, aztán sántikálva 
elindult a kerítés felé.

Lasciate ogni speranza, énekelte egy láthatatlan 
kórus.

Mi van, öreg, nem kell a lé?, döfte a hátába a kis 
Köves.

Leben und leben hagyni, gondolta Esti, mert 
szerette a parafrázist, mint anya a hülye etc., lásd 
fentebb, keretes szerkezet. „Esterházy Péter”  

(A szöveg a litera felkérésére készült 
esterházy péter hatvanadik születésnapjára, 

melyet a szerző és a litera.hu engedélyével közlünk)
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Fotó: Esterházy családi archívum

E S T I  É S  E S Z T E ,  A  C S I L L A G H E G Y  Y O R K E  É S  C O L E - J A

B e s z é l g e t é s  E s t e r h á z y  M á r t o n  v á l o g a t o t t  l a b d a r ú g ó v a l

Esterházy Márton nevét bizton sorolhatjuk másik két Óbudáról indult válogatott labdarúgó, Hidegkuti Nándor és Mészöly 
Kálmán neve mellé. De nemcsak, mert Nándi bácsi telekszomszédja volt gyerekkorában, vagy mert Mészöly is játszott a 
Kerületben, hanem azért is, mert három egymás utáni korszak három kiemelkedő tudású labdarúgójának egyikéről van szó.
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Az Esterházy család focis család volt? Négy fiú. 
Mindenki focizott?

Abszolút, édesapám örökös bérlettel rendelkezett a 
Fradi-pályára, még kint volt a régi falelátós meccse-
ken. Mindenki Fradi-drukker volt, kivéve Györgyöt, 
ő Honvéd-drukker lett, mert megismerkedett Tichy 
Lajossal, aki nekem később edzőm volt…

… a Honvédban?

Igen, nyolcvanban ő volt az edzőm a Honvédban. 
Volt egy kis konfliktus, nem is konfliktus, katarzis a 
családon belül, hogy most akkor mi legyen? De ak-
kor mindig annak drukkoltak, hogy egy Honvéd- 
Fradin legyen 3–3, én meg rúgjak két gólt. Ez sose 
sikerült. Persze, mindenki focizott. Én mondjuk 

tornával kezdtem a KSI-ben (Központi Sportiskola), 
mert az Ica néni tanárnőm a Keve utcai iskolában 
azt mondta, hogy biztos jó tornász leszek, mert na-
gyon ruganyos vagyok, de nem voltam elég hajlé-
kony. Csányi Rajmund és Leopold József tanár úr 
voltak az edzőim, a mostani válogatott egyik edző-
jével, Laufer Bélával együtt tornáztam, de aztán ha-
mar rájöttem, hogy amikor a többiek már nagy ter-
peszben, vagy majdnem angolspárgában ültek, és 
lerakták a mellüket a földre, és lazák voltak, addig 
én púposkodtam, nem voltam elég laza. És akkor 
átmentem a KSI-n belül focizni, de 16 évesen ab-
bahagytam, mert nem volt túl sok sikerélményem, 
nagyon kicsi voltam. Nem nagyon játszottam, nem 
is nagyon találták a posztomat. Bacsó Pista bá’ volt 
az edzőm, fogtam a cuccaimat, kivittem a KSI-te-
lepre, és mondtam Pista bá’-nak edzés előtt, hogy 

a csillaghegyi „yorke–cole”  páros: az álló sorban balról a harmadik esterházy márton, mellette péter, 1974
 Fotó: Esterházy családi archívum
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befejeztem. Ez 1972-ben volt, egy szeptemberi na-
pon, és aztán semmi. Pont változó korban voltam, 
nem az időskoriban, hanem a fiatalkoriban. Aztán 
Péter unszolására elkezdtünk játszani a Tanuló ut-
cában (Árpád híd mellett), ott csináltunk egy csapa-
tot Galambom néven Péter egyetemi társaival. Na-
gyon hamar nagyon sikeresek lettünk.

Kispályán.

5+1 volt. Nagy bajnokságok voltak. Gyorsan men-
tünk fölfelé, nagyon ki voltak ránk, mert fiatalok 
voltunk, szemtelenek. Ott vérre menő csaták vol-
tak. Az óbudai csibészeknél egy kötény vagy egy 
csel után az ember könnyen a kerítésen találta ma-
gát pillanatok alatt. 1974-ben mentem le Csillag-
hegyre, és ott is együtt játszottunk Péterrel.

Egy évet játszottak együtt, aztán elvitte a Kerület. 
Pétert is vitték volna korábban?

Valóban hívta a Kerület, de hogy miért nem ment, 
azt nem tudtuk megfejteni, akkor még nem be-
széltünk ilyen kaliberű dolgokról. Még nem tud-
tam neki tanácsot adni, mert nyilván én utána 
kerültem bele ezekbe a dolgokba. Szerintem nem 
érzett magában annyit, vagy neki megfelelő volt a 
heti két edzés, egy meccs, és mellette tudta írni a 
sok „marhaságot”, amit írt. Szerintem nem érzett 
magában annyi erőt vagy lelkesedést, hogy följebb 
menjen. Meg azért itt már gyerekkori játszótársai 
voltak. Péter, György és Mihály is serdülőkoruk-
ban kezdtek a Csillaghegyben. Péter tehetsége-
sebb volt nálam, pengésebb volt, fifikásabb, csak 
nem lehetett tudni, hogy mi lett volna belőle, hogy 
esetleg bírja-e a szervezete, a tüdeje, szakad, mint 
a G-húr, vagy nem szakad, amikor a harmincadik 
sprintet kell lefutni? Ezt sose lehet tudni. Ha vala-
ki jó a negyedosztályban, nem biztos, hogy a má-
sodosztályban is jó vagy első osztályban. De azt 
mindig elmondom, hogy mi voltunk a Yorke meg 

Fotó: szász marcell
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a Cole, a legendás Manchester United álompáro-
sa Csillaghegyen. Ő meg mindig azt mesélte, meg 
is írta az egyik könyvében, valószínűleg ebben a 
tizenhatososban, hogy: mondom, menjél oda, azt 
mondja, de oda nem tud jönni a labda, és akkor 
ment oda a labda, és bepasszolta. És akkor azt 
mondta, de hogy?! Figyelj… Nyilván amikor még 

a Csillaghegyben játszottam, minden lassúbb… 
aztán az ember kerül följebb, följebb, negyedosz-
tály, másodosztály, első osztály, válogatott, akkor 
minden sokkal gyorsabb lesz, az ember sokkal 
többet lát. Amikor először a Népstadionban ját-
szottam, akkor nem láttam semmi mást, csak egy 
csövet. Azt sem tudtam, hogy mi van öt méterre 
mellettem. Amikor ülnek a kocsmában, és kérde-
zik, hogy lehet ekkora helyzetet kihagyni? Mon-
dom, gyere oda, megkérdezik, hogy hívnak, azt 
mondod, hogy Kun Béla, még azt se tudod, hogy 
hol vagy, nem azt, hogy eltalálod a labdát! Milyen 
labdát!? Érted? Ezen át kell esni, meg kell szokni. 
Utána a horizont kitágul. Az első meccsem a Fra-
di–Honvéd volt, ha megkérdezték volna, milyen 
nap van, nem biztos, hogy válaszolok. Hetvenezer 
ember! Mész ki a játékoskijárón a Népstadionban, 
egyszer csak kiérsz, és ott a hetvenezer ember, hi-
hetetlen!

A Kerületben bombasztikus bemutatkozásként 
kéthárom gólokat lőtt a meccseken, komoly né-
zősereget vonzva.

Tíz meccsen rúgtam 21 gólt, arra emlékszem. Na-
gyon jó kis csapatunk volt. A Kerület a BLASZ I-ben 
játszott, ez egy osztállyal volt följebb, mint a Csil-
laghegy. Akkor kaptam az első pénzt futballért. Na-
gyon sok pénzt kaptam, három vagy hatezer forintot 
összesen. Ez 1974-ben sok pénz volt. Édesapám kere-
sett két vagy háromezer forintot havonta. Két-három 
havi fizetést kaptam. A textilgyár volt a támogató, 
akkor így hívták. Híre ment Pesten, hogy a BLASZ 
I-ben van egy-két jó játékos. Akkor már írtak cik-
keket is, hogy párosával meg hármasával rúgom a 
gólokat. Mészöly Kálmán hívott Budafokra, de nem 
engedtek el. Akkoriban az volt a szabály, ha az egye-
sület nem ad ki, nem írja alá az átigazoló lapot, ak-
kor nem mehetsz. Fél évet várnom kellett, még abba 
sem egyeztek bele, hogy azt a félévet a Kerületben 
játsszam le, és utána kiadnak. Elmentem Budafok-
ra, és ott edzettem, de nem játszhattam. Velük ala-
poztam, áprilisban járt le a fél év, és elintéződött 
az átigazolás. Nem játszottam folyamatosan az ele-
jén, mert nagyon komoly játékosok voltak ott, Tóth 
Kálmán – később Honvéd, Tatabánya –, Horváth Api 
a Fradiban, Harangi Cimbi Fradi, Tátrai Toncsi Fradi, 

A budafoki mte gólvágója, 1976. fotó: valogatot t.blog.hu    
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Jakab Jancsi ment utána Tatabányára. Zöldi Gyuri, 
Kisteleki Pista, Vizi Sanyi, Kapitány Sanyi, sorolhat-
nám... Nagyon jó csapat volt. 1975 nyarán Mészöly 
Kálmán elment Békéscsabára, az egy kicsit megrázta 
a csapatot. Aztán Dobesch Gyula bá’ lett az edzőm. 
Nyáron leigazoltuk Noskó Ernőt a Dózsából, ő is re-
mek futballista volt.

Hogyan jött utána a Fradi?

1976-ban már több NB I-es csapat hívott, de ak-
kor a családdal együtt úgy döntöttünk, hogy ma-
radok Budafokon. A Vasas is hívott, de ott volt 
Becsei, Izsó, Váradi, Kovács és még mások, bor-
zalmasan jó játékosok voltak. Aztán úgy döntöt-
tünk, hogy maradok, és jól is tettem, mert rúgtam 
harminc gólt az NB II-ben. Emlékszem, hárman 
versenyeztünk a gólkirályi címért: Dárdai Pali, 
Fülöp Feri meg én. Nagyon jó meccsek voltak, 
négy-ötezer ember is volt Budafokon. Egy évig 
még ott játszottam. Az nagyon jót tett nekem, 
hogy nem egy NB I-es csapat tartalék csapatában 
játszom, vagy néha beraknak pár percre az egy-
be. Aztán 1977-ben hívott a Fradi, hívott a Cse-
pel is, ők nagyon komoly anyagi ajánlatot tettek, 
de nem azt választottam. Konkrétan adtak volna 
egy lakást Csepelen vagy Óbudán, bárhol, meg 
150 ezer forintot akkor, amikor 80 ezerért vet-
tél egy Zsigulit. Vehettem volna talán még egy 

lakást is abból a pénzből, de végül is úgy döntöt-
tünk, hogy a Fradiba megyek.

Más játékot játszanak „ott fent”. Már profi játékos volt az öcsém, válogatott stb., amikor a karácsonyi szünetben 
újra együtt játszottunk, mint régen. Egy üveg pezsgővel korrumpáltuk a strand téli őrét, és bemásztunk a kerítésen. 
Egy csapatban voltunk, és egy idő után azt vettem észre – tényleg; meg voltam lepődve –, hogy a kis testvérem 
állandóan veszekszik velem. Konkrétan ordít. Hogy például mért nem oda, arra megyek. Már mért mennék arra, 
kicsi szívem, amikor annak nincs értelme. Olyan ingerülten legyintett, hogy most is összeszorul a gyomrom. Mintha 
idegen lennék, egy hülye idegen, aki életében még nem látott labdát. Nem értettem, mit mond. Miközben én maga-
mat, tárgyszerűen, ebben a kispályás, pozíciós, passzolgatós játékban kifejezetten intelligensnek tudhattam. Mikor 
megint egyszer pofákat vágott, akkor ráordítottam, szóval szerinted most nekem ott kéne lennem?, és mutattam egy 
abszurd irányba. Legnagyobb meglepetésemre bólintott, erre én is bólintottam, rendben, odamegyek én, hadd lássa ez 
a felfuvalkodott álprofi, hogy milyen idiótaságot beszél, és futottam, és ahogy a mesében van, már ott is volt előttem 
a labda, csak bele kellett botoljak, hogy gól legyen.

(Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére, részlet. Forrás: PIM DIA)

A fradi újoncai 1977-ben, Szokolai László,
Major Ferenc, Esterházy Márton. fotó: tempofradi .hu   
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De a Fradi nem jött be igazán…

Az ember csak a Fradiban játszhat, azt gondolta ak-
kor mindenki. Péter is leírta, hogy az ember megszü-
letik, és akkor Fradi-drukker lesz. Ez így is volt, és 
bekerültem abba az öltözőbe, ahol azok a játékosok 
voltak – a Nyíl, az Ebi, a Báró –, akiknek előtte még 
lengettem a zászlót. Akkor nyerték a bajnokságot, 
1975-ben meg KEK-döntőt játszottak. Én meg egy-
szer csak bekerültem az öltözőbe. Nagyon jó játéko-
sok voltak a csatársorban: Pusztai Laci, Szabó Feri, 
Kelemen Guszti, Pogány Laci, Magyar Pista. Inkább 
a tartalékban játszottam, de aztán végül huszonegy 
meccs összejött nekem. 1978-ban elvittek minket ka-
tonának. Olyan szabály volt, hogy nyolc hónapra me-
gyünk katonának, ha NB I-es játékosok vagyunk, és 
bizonyos számú meccsünk összejön. Akkor húszan 
vagy huszonegyen voltunk válogatott és NBI-es já-
tékosok: Kis Sanyi, Kis Laci, Izsó, Magyar Pista, Rab 
Tibi, Szabó Feri, Fülöp Feri... Levittek minket Nagyka-
nizsára, ahol nagy szívatás volt, mert akkor 24 hónap 
volt a katonaság, azaz háromszor nyolc hónap.
Ha volt katona, akkor tudja: van a kopasz (0–8 
hónap), a gumi (8–16 hónap), meg az öreg csóka 
(16–24 hónap). Mi abban a pillanatban, hogy be-
vonultunk, öreg csókák voltunk, mert csak nyolc 
hónapra mentünk. A gumik annyira ki voltak 
ránk, mert már nyolc hónapja szórakoztak velük, 
és még 16 hónap várt rájuk... Az öreg csókák meg 
azért voltak ki ránk, mert 16 hónapja voltak a szí-
vócső másik végén, mi meg bementünk, és amikor 

éjszaka az Il silenzio után bemondták – tilos volt, 
de szemet hunytak fölötte –, hogy az öreg csó-
káknak már csak 222 nap van hátra, akkor mi is 
elkezdtünk ujjongani – három napja vonultunk 
be... Ez egy nagyon speciális helyzet volt, ott szí-
vattak, ahol tudtak, hihetetlen, hogy min mentünk 
keresztül, de bírtuk. Volt egy olyan történet – ezt 
sose felejtem el –, hogy bejöttek a gumik, őrveze-
tő meg tizedes, és megfókáztattak minket. Belo-
csoltak 100 liter vizet meg egy kis habzót rá, hogy 
azzal fókázzunk. Egy-két srác elkezdett kiborulni, 
akkor összehívtam őket, mondom, srácok, énekel-
jünk vidáman, nem tudunk mit csinálni, ezeknek 
az a célja, hogy minket kicsináljanak. No, az lett 
a vége, hogy elkezdtük énekelni, a Fradi indulót, 
ezt, azt, amazt, mindent… Mondtam nekik, srácok, 
péntek este van, mit csinálnánk, most tök mind-
egy, kicsit izélünk... mindenki tekerte a rongyot, 
felmostunk vidáman. Ezeknek óriási volt a fejük, 
mert nem jött be az, amire gondoltak. Hogyha föl-
vesszük a kesztyűt, akkor elérték a céljukat. Így mi 
szívattuk őket. Aztán átvezényeltek minket Tatára, 
mert meghívták a magyar hadsereg válogatottat 
Vietnamba. Egyhónapos túrán vettünk részt, előtte 
edzettünk Tatán. Életem egyik legjobb túrája volt, 
Vietnam és Laosz. Schédli Józsi bá’ volt az edző, és 
kilenc center volt a keretben, kilenc darab eredeti 
center, és azt mondta a Mester – nagy Fradista volt 
–, hogy nála Szabó Feri a Fradiból, ő a center! És ak-
kor Kis Laci a Vasasból balhátvéd volt, Fülöp Feri 
középpályás, Kis Sanyi nem tudom, mi volt. Kilenc 
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center. Kilenc, nem csatár, center! Gyönyörű volt! 
És akármerre mentünk, öt-nyolc-tíz-ötven-hatvan-
ezer ember előtt játszottunk, nem uli-buli meccsek 
voltak, de mindet megnyertük. Mentünk végig Vi-
etnamon fentről lefelé, és olyan kocsikonvoj volt, 
mintha miniszterek mennének. Ment a kocsisor, 
egyszer csak megálltunk, meg volt terítve a mezőn, 
megkajáltunk, megittunk néhány üdítőt, vissza-
szálltunk, és mentünk le egészen Saigonig. Utána 
mondták a vezetők, hogy van egy jó hírük: a népi 
Laosz is meghívott minket egy meccsre. Mondom, 
nem lehetne inkább Thaiföldre, az is ott van. De 
oda azért mégse… Szuper túra volt. Amikor haza-
jöttünk, még egy hónapig szórakoztak velünk, de 
aztán leszereltünk hál’ istennek, és mentem vissza 
a Fradiba 1979 februárjában. Friedmanszky Zoltán 
volt az edző, nem nagyon kedvelt, nem is nagyon 
játszottam, el is cseréltek a Vasas Izzóba, ami akkor 
esett ki a másodosztályba, de ott is  nagyon jó játé-
kosokkal – Kistelki Pista, Szűcs Lajos, Varga Pista, 
Zöldi Gyuri, Pálinkás Bandi, Schuszter Ervin – ját-
szottam fél évig, amikor a Honvéd aztán elvitt.

Az már a katonaság után volt…

Igen, de úgy vitt el a Honvéd, hogy kétszer is behív-
tak, egyet még el tudott intézni az Izzó, a másodi-
kat nem. Az akkori szabály szerint, ha a nyolc hónap 
után nem játszom két évig az első osztályban, akkor 
16 hónapra visszavisznek a seregbe, és ha nem nyúl 
utánam a Honvéd… Levittek sorkatonának Egerbe, 

és ha ott maradok tizenhat hónapig, akkor való-
színűleg az ottani NB III-as csapatban játszom másfél 
évig. Ha akkor nem igazol le a Honvéd, akkor most 
nem beszélgetünk, ebben száz százalékig biztos va-
gyok, mert akkor Egerben lettem volna katona 16 
hónapig. Hogy a Honvédhoz kerültem, az annak is 
köszönhető, hogy volt egy barátságos meccs az Izzó 
és a Honvéd között, nyertünk 6–4-re, és rúgtam négy 
gólt. Tichy Lajos volt az edző, Tóth Kálmán a gyúró, 
akivel együtt játszottam még Budafokon. Ő is segített 
egy kicsit, mondta a Lajos bá’-nak, hogy itt van, tes-
sék, miért nem nálunk játszik? És akkor leigazoltak, 
így katona voltam 16 hónapig, de egyszer sem alud-
tam bent a laktanyában. 1980. januárban igazolt le a 
Honvéd, és pont jött egy egyhónapos argentin túra. 
Elég sokan voltunk arra a tizennyolc-húsz helyre, 
örültem volna, ha a csere cseréje vagyok, mert még 
nem volt biztos, hogy játszom. Az volt a szerencsém, 
hogy az olimpiai válogatottnak Lakat Karcsi bá’ volt 
az edzője, aki három játékost elhívott a Honvédból – 
Kozma Misit, Nagy Antit meg Paróczai Sanyit –, így 
ez a három sztenderd játékos kikerült az utazókeret-
ből. Billegett, hogy megyek, nem megyek, megyek… 
és szerencsém volt. Kimentem, hol játszottam, hol 
nem játszottam, de mindegy, ott voltam egy hónapig 
testközelben a többiekkel. Bodonyi Bélát ismertem 
régről, aztán jó barátom lett Gyimesi Laci meg az 
összes többi játékos is, Lukács Sanyi, Gujdár Sanyi, 
Dajka Laci, Garaba Imi. Amikor hazajöttünk, elkez-
dődött a bajnokság. Így állt fel a csatársor: Bodonyi, 
Weimper, Kozma. Nem a legügyetlenebb három 

Fotók: Szász Marcell
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csatár,  az biztos, mind a három válogatott. Végül 
is egy Salgótarján elleni meccsen debütáltam mint 
kezdőjátékos. Akkor Weimper Pistának nem ment 
olyan jól a játék, és úgy döntött Tichy Lajos bá’, hogy 
én kezdek, és – sose felejtem el –, nyertünk 2:0-ra, és 
mind a két gólt én rúgtam. Onnantól lettem állandó 
kezdőjátékos. És akkor teljesen meglepően májusban 
behívott a válogatott keretbe Mészöly Kálmán szö-
vetségi kapitány. Skócia ellen debütáltam, ami egy 
megelőlegezett bizalom volt. Nagyon korán jött, és 
nagyon meglepett, de óriási élmény volt. Nyáron meg 
bajnokságot nyertünk, huszonöt év után, ami azért 
bármelyik csapat életében fontos esemény. 1955-ben 
nyert a csapat, és utána nyertünk mi. Ezt mindig el-
mesélem, hogy 1979 nyarán leigazolták Dajka Lacit 
meg Garaba Imrét, ezzel adtak egy nagy lökést a csa-
patnak, de még mindig nem volt elég, és akkor 1980 
januárjában engem is leigazoltak, így végül is 25 év 
után bajnokságot nyerhettünk. Hiába mondom a srá-
coknak: gyerekek, ez matematika, a számok makacs 
dolgok, mert hát 25 év, az 25 év, próbálkoztatok, de 
nem sikerült, és abban a pillanatban, hogy az Imrét, a 

Dakát meg engem leigazolt a csapat, hát mit ad isten, 
rögtön bajnokságot nyertünk. Akkor volt egy nagyon 
jó időszaka a Honvédnak. Én háromszoros bajnok-
nak mondhatom magam – azért csak háromszoros, 
mert 1984 decemberében kikerültem az AEK Athén-
hoz. Ott kezdődött az igazi profi pályafutásom, de az 
az öt év a Honvédnál nagyon komoly volt.

Egy korábbi beszélgetés során azt mondta, hogy 
az 1970es, 1980as években a labdarugók lénye-
gében áldozatok voltak itthon.

Szerintem most is azok. Nem véletlenül jelent meg az 
a cikk például a Dózsáról az 1970-es években, A lötyö-
gés a semmibe. Szegény Göröcs Titi, aki nemrég meg-
halt, egy riport során a tévében elmondta, hogy nem 
csináltak semmit egész héten. Mi ugyanígy voltunk, 
edzettünk, edzettünk, nagyon sokat edzettünk, de 
nagyon rosszul. Én azt mondom, hogy ha azokat a 
játékosokat – én nem tartoztam közéjük –, akik is-
tenáldotta tehetségek voltak, rendesen edzik, ren-
desen etetik őket az akkori orvostudománynak meg 

Budapest, 1980. október 26. Esterházy Márton (j, Bp. Honvéd) lövése megpattan a becsúszó Judik Péter (b2, Ferencváros) 
lábán a Ferencváros-Bp. Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésen. Rab Tibor (b), Dajka László (b3), Murai Sándor (b4, takarva) 

és Jancsika Károly (j2, térdelő helyzetben) nézik a jelenetet. A végeredmény 4:2. MTI Fotó: Petrovits László
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az akkori módszereknek megfelelően, akkor biztos 
sokkal jobb eredményeket ért volna el a magyar lab-
darúgás, amiben hihetetlen mennyiségű klasszis, 
világklasszis volt, egészen 1938-tól sorolhatnám – 
nem sorolom – a neveket.  Erre akkor döbbentem rá, 
amikor huszonnyolc és fél évesen kikerültem az AEK 
Athénba – ami aztán tényleg nem egy holland vagy 
belga, vagy német, olasz vagy francia közeg volt –, 
ahol sokkal dinamikusabban és sokkal többet edzet-
tünk. Mi lett volna, ha ezt húszévesen kapom meg? 
Itthon futottunk, rengeteget futottunk, amikor Kutas 
bevezette a követelményrendszert. Egyik oldalon ka-
tasztrófa volt, mert egységesítette a futballt. Kivette 
az edzők kezéből az irányítást, ugyanakkor pedig 
tudtuk azt, hogy ha elmegyünk Békéscsabára vagy 
Dunaújvárosba, Pécsre, Szegedre vagy bárhová, ott 
egy jó kondíciójú csapattal fogunk találkozni, mert 

mindenkinek futni kellett a követelményrendszert, a 
10x400-at, a Cooper-tesztet, a 100x30-at. Ugyanakkor 
meg ez ment a minőség, a kreativitás meg az egyebek 
rovására. Aztán amikor az ember kikerül külföldre, 
akkor látja igazából, hogy ezt hogyan is lehetne csi-
nálni, és annál lehetett volna még jobban.

Megnéztem az AEKban lőtt góljait, és azt tűnt 
fel, hogy egyrészt több alányesős átemelős gólt 
lőtt, meg elég sok szabadrúgás gólt is.

Az nem tűnt fel, hogy nem csatárt játszottam?

De, tízes mezben és középpályást.

Ez egy érdekes történet. Amikor kimentem, leül-
tünk beszélgetni Thomas Mavrosszal, aki nagyon 

Budapest, 1983. április 9. Esterházy Márton (Budapesti Honvéd) öröme gólja után a Ferencváros-Bp. Honvéd NB I-es 
labdarúgó-mérkőzésen a Népstadionban. A találkozó végeredménye 2:1. MTI Fotó: Németh Ferenc
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nagy név, olyan, mint nálunk a Bene Feri volt vagy 
a Nyíl vagy a Törő. Óriási név a görög labdarúgás-
ban, ezüstcipős, egy igazi gólvágó. Ő volt a csapat-
kapitány, leültünk, és megkérdezte, hogy én hol 
játszom? Mondom, csatár vagyok. Kérdezte, hol? 
Mondom, nekem mindegy, játszhatok jobb oldalt is. 
Azt mondja, jobb oldalt a Dincikosz játszik... Hát, 
mondom, akkor centert. Centerben a svéd Hokan 
Sandberg játszik… Akkor, mondom, bal oldalt? Bal 
oldalon én játszom, mondta Mavrosz nevetve. Ak-
kor miért kérdezed? A csatársorban nem volt hely. 
Nagyon jó erőben voltam, sokat és gyorsan tudtam 
futni, végül támadó középpályást játszottam, és 
rengeteg gólom és gólpasszom volt. Azért lehetett 
több alányeséses gól, mert jobban indultam mély-
ségből. Volt egy-két nagyon jó szabadrúgáslövő, 
például Mavrosz bal lábbal bokából, de én ezzel a 
nyesővel operáltam. Számomra is meglepő néha, 
nagyon szép gólokat tudtam rúgni szabadrúgásból 
– ha odakerültem. Volt például egy olyan gólom – 
már nem tudom, hol játszottunk, talán Szalonikiben 

–, amikor jobb oldalról Thomas állt oda bal lábbal 
– baromi rosszul volt felállítva a sorfal –, a bíró 
mondta, hogy mehet, én meg jobbal a rövid felsőbe 
csavartam. Mindenki csak nézett, aztán mentünk 
vissza a középkezdéshez… Mert mire Thomas oda-
ért volna, meg ellövi, addigra a kapus is észreveszi, 
én meg láttam, hogy simán be tudom oda nyesni. 
Fogtam és benyestem. Ott nagyon ritkán játszottam 
csatárt, sőt, szinte soha. Támadó közpályás voltam, 
de nagyon tetszett.  Jó erőben voltam, elkerültek a 
sérülések, sokat tudtam futni és nagyon élveztem. 
Az volt a fura, hogy ott középpályás voltam, itthon 
a válogatottban meg csatár, balszélső, Kiprich, Nyi-
lasi, Esterházy. Az egész más jellegű játék volt.

Az 1986os selejtezőben az osztrákok elleni 3:0
ás meccsen két egészen parádés beadása volt, az 
egyiknél meghintáztatta előtte a védőt, a másikat 
pedig kapásból tudta beadni, ami után Détári a 
híres lövőcseles gólját lőtte. A hollandok ellen 
lőtt gólja pedig egészen klasszis teljesítmény.

Fotó: esterházy családi archívum
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Ez érdekes dolog, ezért is mondom, hogy áldozatok 
vagyunk. 21 éves voltam, amikor a Fradiban Szigeti 
Feri bácsi odajött hozzám, és megkérdezte, hogy mi 
van a bal lábammal. Hát, mondom, Feri bá’, földig 
ér, csípőből jön ki, ragyogóan tudok rá támaszkod-
ni. Kérdezi, és nem akarok hozzányúlni a labdához 
bal lábbal? Hát, mondom, tudnék, csak lehet, hogy 
megsérülök, mert olyan ügyetlen vagyok balossal. 
 Ő kezdett gyakoroltatni velem bal lábbal rúgni, még-
hozzá úgy, hogy amikor lent voltunk nyáron Duna-
varsányban edzőtáborban, beállított a kapu mögé, 
hogy rúgjam a hálóra a labdát hátulról, és amikor  az 
jön vissza, rúgjak jobbal is, hogy ne menjen el a moz-
gáskoordináció. A játékosok mentek be az öltözőbe, 
és Ebiék kiabálták: Gróf, onnan nem tudsz gólt rúg-
ni! Mondom, oké, köszi… Viszont fél év múlva lefe-
szített lábfejjel, ballal is kiválóan tudtam rúgni; most 
ha akarja, innen átrúgom a parlamentig a labdát! 21 
éves voltam... Hallom a sok nagy tudású edzőt meg 
szakembert, akik mondják, hogy ó, már 16–18 évesen 
nem lehet fejleszteni. Dehogynem, mindig lehet fej-
leszteni! Amikor felnőttként kezdi az ember tanulni 

a teniszt, a síelést, azt is meg lehet tanulni. Nyilván 
nem úgy, mintha hatéves korában az ember elkezde-
ne zsonglőrködni, mert akkor a levegővétel szintjén 
automatizmussá válnak azok a mozdulatok, ami-
ket majd 18–20 évesen az ember alkalmazni fog. De 
mégiscsak balszélső tudtam lenni, nem is kevésszer! 
Amúgy nekem tök mindegy volt, hogy hol játszom, 
jobb oldalon vagy bal oldalon, a brazilok elleni gó-
lomnál például jobbról indultam.

Az Utazás a tizenhatos mélyére című könyvben 
Péter leír egy jelenetet, amikor mind a három test-
vére meglátogatja Athénban a meccsén, és utána 
együtt vacsoráznak...

Az Utazás a tizenhatos mélyére felét mi diktáltuk 
Györggyel, mondtuk is Péternek, hogy végre lesz egy 
rendes könyve… Igen, sajnos elég kevés ilyen túra volt. 
Akkor még velünk volt Hegedűs Frici bácsi is, a csa-
lád régi barátja, ők jöttek ki négyen. Szombaton volt a 
PAOK ellen bajnoki az Olimpiai Stadionban, és utá-
na szerdán a Reál Madriddal játszottunk UEFA kupa 

Thomas Mavrosz, HOKAN Sandberg, esterházy márton az aek athén mezében, 1984. Fotó: sportplatz.hu
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meccset, nyertünk 1:0-ra. A szombati meccs után, 
vasárnap kimentünk Pireuszba, és Péterék teljesen 
odavoltak, pedig Pireusz az Olimpiakosz kerülete. 
Ott sétáltunk húsz méterre a parttól, egymás mellett 
álltak a halas tavernák, megismertek, és mindegyik 
hívott be, hogy Márton Eszte, ide, ide! Esztének hív-
tak, az Esterházyból. Egyébként érdekes dolog, volt a 
görögöknek tíz napilapjuk és négy sportlapjuk, mint 
a Nemzeti Sport, és a politikai lapban is volt tíz oldal 
sport – nem úgy, mint a régi Népszabadságnál, ahol 
egyoldalas volt, hanem tíz oldal sport volt, abból nyolc 
foci. Amikor rúgtam egy vagy két gólt, vagy jól ját-
szottam, akkor másnap tíz újság címlapján volt kinn a 
fényképem és a nevem, Eszte – nagyobb betűkkel volt 
az újságénál. Fél év múlva nem tudtam úgy végigsé-
tálni az utcán, hogy ne ismertek volna meg, vagy ne 
jöttek volna edzés után fotózkodni, autogramot kérni. 
Hamar ismert lettem, megtanultam a nyelvet. Fél év 
után élőben nyilatkoztam a tévében.

Ezt hogy?

Most nagyképűen mondhatnám, mert okos vagyok, 
de volt egy magyar–görög házaspár kint, Lazaridi-
szék, akik nagyon sokat segítettek nekem. Meg tet-
szett is a görög nyelv, szeretem a nyelveket. Az ele-
jén nem hallottam semmit, nem tudtam elválasztani 
a szavakat. Úgy sokkal könnyebb, ha mondják, ez az 
asztal, üveg, pohár. Aztán az öltözőben is hallottam 
folyamatosan, ahogy beszélnek angolul, németül, 
franciául... Nyilván nem túl magas, de egy erős kö-
zépszinten beszélem őket, a görögöt is folyamatosan 
beszélem még, mert elég sokat járok oda, és szere-
tem, ha ott meg tudok szólalni az ő nyelvükön.

Olvas Esterházyt?

Olvastam mindent, utoljára nyilván a Hasnyál-
mirigynaplót, de hát az utóbbi időben azért nem 

Mindezt összefoglalóan, már-már didaktikus tökéletességében, 1985-ben az AEK Athén stadionjában élhettem át, 
ahová az összes, nem az AEK-ban játszó öcsémmel elmentem, hogy megnézzük az ott játszót; a Reál Madrid volt az 
ellenfél, szép nyugodtan meg is verték őket 1:0-ra (aztán Madridban 5:0-lal kiestek). Az öcsémet a Michel fogta, ha 
még emlékeznek rá; siralmasan. Azt csináltunk vele, amit csak akartunk; kúszott-mászott. Butrageno folyamatosan 
vigasztalta, ne sírj, kis Michel, nem tehetsz róla, Zeusz akarta így! Az öcsém ott akkor nagyon népszerű volt (még 
évek múlva is jobb szállodai szobát kaptam a varázsnévre), ha csak hozzáért a labdához, felugrott a hetvenezer ember 
(illetve 69.999), és sárga-fekete zászlóikat lengetve az én nevemet kiabálták. Most is libabőrös leszek, ha rágondolok. 
Egyszerű dolgok ezek. Másnap Pireuszban ebédeltünk, sétáltunk a tengerparton, valahogy azonnal kiderült, hogy ő 
ott van, rögtön kis tömeg keletkezett köréje, a gyerekek lopva megérintették a lábát, a férfiak komolyan érdeklődtek, 
hogy hogyan van a húzódása, mindenfélét sugdostak neki görögül, mintha 1000 év óta ismernék egymást, parakal-
lo, efhariszto, jaszu, az éttermi tulajdonosok távolról és furcsa hangsúllyal kiabálták a nevét, Mártónn, százalékot 
kínálva, ha ott eszünk.

Ott is ettünk. Kagylókat, csigákat, kis halakat, nagy halakat, roston, rántva, lassan, míg le nem ment a nap. 
Kis tányérok, nagy tányérok, tálak, tálkák, poharak. Mi meg négyen testvérek, igen, futballisták, ültünk a görög 
fényben, és nem akartuk, hogy valami is változzék a világban. Ha akarom tudni, kik a testvéreim, erre a görög 
délutánra gondolok.

Kinek a nevét írják az újságok nagyobb betűkkel, kezdetben ezt játszottuk. De aztán a görög sportújságok, ahol a 
legkisebb betű is akkora, akár egy görögdinnye (innen is kapta a nevét!), eldöntötték a kérdést. Aztán azt játszottuk, 
hogy ő remire azt nyilatkozta, ami nem csak igaz nem volt, de nem is gondoltuk soha, hogy én voltam a tehetségesebb 
játékos, én pedig azt nyilatkoztam, ami viszont igaz, hogy neki milyen jó nyelvérzéke van. Így űzte egyik remek tréfa a 
másikat a kora hajnali órákig. De jó volt! Elmúlt.

(Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére, részlet. Forrás: PIM DIA)
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lapozgatom. Nagyon igazságtalanság ez. Nem va-
gyok ateista, de hajlamos vagyok arra gondolni, hogy 
miért van az, hogy az a sok léhűtő, rosszindulatú, go-
nosz és akkor még sorolhatnám, szemét, gerinctelen 
ember elél 90 évig, a bátyám pedig, aki egy zseni, 66 
évesen meghal, ahelyett, hogy minket elárasztana a 
gondolataival. Hogy pont őneki jön egy ilyen. Sose 
felejtem el, amikor 2015-ben ültünk nálunk a tera-
szon, Rómaifürdőn, volt egy ebéd – nagyon sokszor 
voltunk együtt családilag, Mihály sokszor kimaradt, 
mert ő Bécsben él –, ülünk a teraszon, beszélgetünk, 
és Péter két fogás között mondta, hogy az utóbbi idő-
ben elég sokat volt kint felolvasó körúton Németor-
szágban, és egy kicsit gyengének érezte magát. Ez 
volt olyan április, május környékén. Elment, kivizs-
gáltatta magát, és azt mondja júniusban: hasnyálmi-
rigy rákom van. Pont a másik oldalon ültem, szemben 
vele, én... én akkor eltemettem, mert ilyenkor az átlag 
három-hat hónap. Neki tizenhárom jutott. De amikor 
mondta, hogy neki hasnyálmirigyrákja van, az vala-
mi borzalmas volt. Az előző évben, 2014-ben volt az 
első olyan túránk, amikor csak a négy fiú ment el. 

Nagyon jó választással Rovinjba utaztunk. Én foglal-
tam a szállást, beültünk a kocsiba, lementünk csak 
mi, négyen testvérek. Fantasztikus volt! Komolyan 
mondom, fantasztikus volt, fantasztikus, fantaszti-
kus. Akkor még teljesen jól volt. Aztán 2015-ben men-
tünk még egyre – Hévíz és Badacsony –, akkor már 
megkérdeztük, hogy akar-e jönni, de még akart. Ki-
csit óvatosabbak voltunk, mondtuk, hogy kevesebbet 
ihat és másképp kell étkeznie. Akkor kezdődött az 
egész kálváriája szegénynek. 2016-ban már nem tu-
dott jönni. De az a két túra egyszerűen felejthetetlen 
volt. Azért is vagyunk rá mérgesek, hogy elment… 
Ez nyilván az európai kultúra, hogy az ember azért 
szomorú, ha meghal valakije, mert saját magát sajnál-
ja. Nyilván nem kell örömünnepet ülni, hogy egy 66 
éves író meghalt, de vannak olyan kultúrák, ahol az 
egy ünnep, mert neki ennyi volt a földi lét. Ugyan-
akkor meg, mi elkezdünk sírni, és saját magunkat 
sajnáljuk, mert – valóban így van – megfoszt minket 
attól, hogy élvezzük a társaságát.

A. HORVÁTH ANDRÁS

Fotó: esterházy családi archívum
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Még senki sem tudhatta, hogy lesz egy Esterházy 
Péter nevű írónk, amikor kamaszkoromban először 
hallottam az esetet otthon. Minden kicsit is szeren-
csés családnak van saját legendáriuma, amelynek 
történet-darabkái nemzedékről nemzedékre úsz-
nak az idő peremén, mígnem az érdektelenség, a 
korai halál, avagy egyszerűen az új élet lendülete 
végképp a feledés vizébe nem veti őket. Magam 
sem emlékszem, ki említette elsőként nekem, talán 
az apai nagyanyám, de még inkább a nagybátyám, 
egyikőjük sem él már. A családba a nagyapám hoz-
ta, ez bizonyos, ám mire nekem a hatvanas évek 
közepére nagy nehezen megjött az eszem, ő már 
kezdte odahagyni a sajátját. Nem tőle hallhattam 
tehát, hanem leginkább a legkisebb fiától, fönt em-
lített nagybátyámtól, aki 1938-ban született, s aki 
érzékeny éveiben a legtöbbet volt vele. Míg ugyanis 
a nővére és a bátyjai (köztük apám) tízéves koruk-
ban a két világháború közti református kántortaní-
tói életrend képzési mintáját követve elhagyták a 
szülői házat, hogy nagykőrösi kisgimnazistaként 
onnantól az év nagyobbik részében kollégiumban, 
szüleiktől elszakítva éljenek, ő a háború miatt a fo-
gékony kamasz éveiben is otthon maradhatott, és 
sok mindent hallhatott az apjától, amit a testvérei 
nem. E helyzet folytán számos történet hozzám is 
rajta, s nem az apámon keresztül jutott el. Köztük 
volt ez is, hogy tehát a nagyapjuk, az én apai déda-
pám, nyéki Zeke Lajos (1844–1913) siklósi reformá-
tus lelkész pápai teológus korában kimentette a 
vízből a kis Eszterházy grófot. A derék, szívmeleg 

eset, mondom, valamikor tizenhat éves korom kö-
rül jutott el hozzám, tehát úgy 1972-ben. Mivel ka-
maszkorom kezdete óta érdeklődtem a történelem 
iránt, tudtam nagyjából, hogy az Eszterházyak az 
ország egyik jeles főúri családja voltak, és büszke 
voltam a dédapámra azért is, mert már akkor úgy 
úsztam, mint a balta.

Azután telt-múlt az idő, Péter fényesen belob-
bant az irodalomba, és a Termelési regénytől kezd-
ve a nyolcvanas évek szellemileg ígéretes éveiben 
nevezetes „fehér könyvei” nekem is alapolvas-
mányaimmá váltak. Még később, valamikor 1986 
nyarán meg is ismerkedtünk, persze csak mint 
pályatársak – Németh Gábor vitt el az Elektromos 
pályára, abba a csütörtök délelőtti futball-társa-
ságba, amelyről azóta többen is írtak már. Bennem 
a prózaírás gondolata akkor még épphogy mo-
toszkált csupán, és jól emlékszem Péter mérhe-
tetlen tekintélyére, pedig ott nagyrészt a kortár-
sai közt volt, és én is mindössze hat évvel voltam 
nála fiatalabb. Körülötte forgott ott már minden 
(a focit nem számítva, persze), ám ő a legkevésbé 
sem élt (nemhogy vissza, oda sem) ezzel a tekin-
téllyel, és ugyancsak mérhetetlen szeretet áradt 
belőle. Amikor például az öltözőben csendben 
elvakkantottam, hogy ma vagyok harminc éves, 
olyan boldog ünneplésbe kezdett, fölemelte a kar-
ját, megfogta a vállamat, tartott egy darabig, majd 
elengedett, mint dobásnál a korcsolyában, és csak 
azt ismételgette sugárzó mosollyal: „Nézzétek! 
Harminc éves! Nézzétek!”

Z e k e  G y u l a :  H o g y a n  m e n t e t t e m  m e g  E s t e r h á z y  P é t e r t
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Akkortájt kezdtem forgatni a fejemben, hogy 
utánajárok a történetnek, és ha megtudtam, amit 
még lehet, átadom neki, végtére akkor is őt illeti, 
ha a nehezen megszámlálható Esterházyak soka-
dalmában nem érintené személyesen. Ismét telt és 
múlt azonban az idő, nagyjából az életem második 
fele, amitől Péter betegsége kezdetéig nemigen 
tartottam, van (lesz) még belőle elég, gondoltam 
mindig. Közben 2007-ban meghalt a nagybátyám, 
fő hírforrásom, és csupán abban bízhattam, hogy 
végre hozzájutok az ugyancsak református lel-
kész keresztnagyapám emlékiratához, amelyet 
1946–1947-ben vetett papírra, amelyről valamikor a 
múlt évezred végén szereztem tudomást, s amely-
ben okkal remélhettem föllelni a történet továb-
bi részleteit. Ismertem is őt személyesen, mert a 
dédapám legkisebb, tizenkettedik gyermekeként 
csupán 1895-ben született, és 1976-ban halt meg, 
ráadásul ugyanúgy hívták, mint az apámat és en-
gem. Önéletírása azonban csupán idén januárban, 
bőven már Péter, és nem sokkal a saját apám halála 
után ért el hozzám. Ám amit leírva találtam benne, 
szíven ütött. Az itt Önök által is látható fotók alatt 
ugyanis az alábbi bekezdés állt:

„Kint fürdött a pápai földes úr, gróf Eszterházy 
Móric hat gyermeke a Pápa város határában álló 
Füzes malom mellett elhúzódó Széles vízben egy 
szép kora nyári nap délutánján. Édesapám ugyan-
csak ott a közelben tanulgatott, kezében valamelyik 
teológiai stúdium jegyzetével. Az egyik vakmerő 
és rakoncátlan kis gróf fiú bemerészkedett a mély 
vízre. Kezdő úszó volt és hamarosan segítségért 
kiáltott. Édesapám, kitűnő úszó lévén, minden 
gondolkodás nélkül a vízbe vetette magát és a már 
elalélt kis grófot kimentette a víz hullámai közül. 
A hálás szívű gróf Édesapámat már másnap a grófi 
kastélyba hívatta. Ettől kezdve éveken át a grófi cse-
meték nevelője volt. A fenti baloldali kép a grófot, 
a jobboldali a gróf gyerekeket ábrázolja.” Néhány 
oldallal odébb a keresztnagyapám megjegyzi még, 
hogy édesapja „nyolc éven át volt a gróf Esterházy 
család négy ifjú grófjának a nevelője.”

Kétségkívül Péter családjáról, a tatai ágról van 
szó, ezt nyomban láthattam, s nem csupán azért, 
mert a pápai uradalom az övék volt, de azért is, 

mert Péter nagyapja, az első világháborús mi-
niszterelnök, gróf Esterházy Móric (1881–1960) 
utóneve a család többi ágában sosem fordult elő. 
A Wikipédián fellelhető családfa már valószínűsí-
tette azt is, hogy az ő apja, tehát Péter dédapja, gróf 
Esterházy Miklós Móric (1855–1925) jó eséllyel lehe-
tett a megmentett fiúcska. Ezt persze első ránézés-
re nem tekinthettem bizonyosnak, hiszen – amint 
az a képen is látható – a hat csemete közt két lány 
volt csupán, így a „rakoncátlan kis gróf” a négy fiú 
közül elvben bármelyik lehetett. Elvben igen, ám 
a valóságban nemigen, amint ezt egy kézenfekvő 
meggondolás második ránézésre máris mutatta.

A dédapám ugyanis, amint fönt írtam, 1844-
ben született, Pápára a teológiára így legelébb ti-
zennyolc éves korában, 1862-ban juthatott el. S ha 
igaz a keresztnagyapám közlése – ebben pedig hi-
hetünk, hiszen csak az apjától tudhatta –, mely sze-
rint a nyolc éven át tartó házi nevelősködés a vízi 
mentéssel kezdődött, vagyis Péter dédapjának hét 
éves korában, az némiképp növeli főszereplésének 

Esterházy grófok 1867 körül, 
a középütt ülő legidősebb fiú Péter dédapja
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valószínűségét. Hisz hét éves létére inkább felté-
telezhetjük róla a „kezdő úszó” állapot és a vízbe 
menéshez szükséges gyermek-bátorság együttes 
meglétét, mint az akkor nála még jóval kisebb 
öcsök esetében.

Van azonban egy további – persze ugyancsak 
közvetett – bizonyíték, melyre az itt látható fotók 
vezettek. Keresztnagyapám gondos gyűjtője és 
őrzője volt minden (család)történeti papírnak és 
fényképnek, s ezeket rendre be is építette emlékira-
tába. Magam egyelőre csupán egy másolt példány-
nyal rendelkezem, így nem tarthatom a kezemben 
és fordíthatom meg az eredeti felvételeket: van-e 
esetleg bármi írás a hátoldalukon. Az értékük azon-
ban így is felbecsülhetetlen. Nekem azért, mert a 
dédapámról ez az egyetlen fénykép, amely fiatalon 
mutatja őt, a grófok fotóit pedig sehol másutt nem 
leltem fel az Esterházyak családtörténeti irodalmá-
ban. Keresztnagyapám a maga készítette képalá-
írásban IV. éves teológusnak mondja az apját, amit 
nem csupán a felvétel hátlapjáról, de tőle magától is 
tudhatott, hiszen apja 1913-as halálakor már tizen-
nyolc éves volt maga is. A képen tehát a gyönyörű 
dédapám huszonkét évesen látható. Az Esterházy 
gyermekekről készült fotó idejét is nagyjából ekkor-
ra, 1866–1867-ra tehetjük, hisz a középütt ülő legidő-
sebb fiú, Péter dédapja, a fönt említett gróf Esterházy 
Miklós Móric itt legalább tizenkét éves fiú már.

Egészen bizonyosan nem felel meg viszont a va-
lóságnak a keresztnagyapám másik közlése, hogy 
a magában ülő férfiú a hat Esterházy gyermek apja 
volna. Lehetetlen ez, hisz az ide vonatkozó család-
történeti kötet közlése szerint a gyermekek apja 
gróf Esterházy Móric (Péter ükapja tehát) 1807-ben 
született, s 1890-ben hunyt el. (Az Eszterházy csa-
lád és oldalágainak leírása. Írta Gróf Eszterházy 
János. Budapest, 1901. Kézirat gyanánt kiadja 
Herczeg Esterházy Miklós, 166. p.) Ő tehát a gyer-
mekei megszületése és a képen látható cseperedése 
éveiben hatvan év körüli férfi volt már, a felvételen 
viszont hetykén füstölgő szivarkával a szája szélén 
egy tán ha húsz esztendős fiatalember ül. S ez a fia-
talember a hosszas nézegetésemet követő meglátá-
som szerint nem más, mint maga a legidősebb fiú: 
gróf Esterházy Miklós Móricz. Túlságosan is feltű-
nő a vonások hasonlósága közte és a csoportképen 
látható legidősebb fiú közt ahhoz, hogy ne ekképp 

nézzünk rá. S ha nem tévedünk, arra is mindjárt 
magyarázatot lelünk, hogy mit keresett a dédapám 
hagyatékában épp ez a két kép. Ő ugyanis, amint 
azt az Arcanum rá vonatkozó találatai meglehetős 
pontossággal mutatják, a pápai református teológia 
elvégzése utáni években a környék egyházközsé-
geiben jutott segédlelkészi állásokhoz, s csupán 
1874-ben költözött Siklósra, hogy két évnyi segéd-
lelkészség után 1913-as haláláig papként szolgálja 

 Keresztnagyapám gépelt képaláírása 
az emlékiratban édesapja fiatalkori arcképéhez
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felekezete templomát és hívőit. Márpedig 1874-ben 
a gróf tizenkilenc éves fiatalember volt, épp, mint 
a felvételen ülő, életkorának és végtelen társadal-
mi szabadságának minden ismertetőjegyét mutató 
férfiú. S mi egyéb oka lehetett volna rá, hogy e két 
fényképet a távozó dédapámnak adja, mint a hála 
gyermek életének megmentéséért és a házi tanítós-
kodás hosszú, közös éveiért?

Tisztázandó részletkérdésként Önök elé tá-
rom még, hogy a fönt idézett családtörténeti 
kötet a képen látható hat gyermekkel szemben 
mindössze háromról tud, az 1855-ben született 
főszereplőnk mellett Franciska-Annáról (1856) és 
Berta-Mariannáról (1857). Vagy a szerző informá-
ciói voltak hiányosak, vagy unokatestvérek is lát-
hatók a képen, erre a kérdésre pillanatnyilag nem 
tudom a választ.

Hogy az eset történetként eljusson hozzám, ah-
hoz persze az is kellett, hogy a dédnagyapám tizen-
két megszületett gyermekéből nyolcat eltemessen, 
és a halállal csak azért is dacolva tizenegyedikként 
megszülessen 1893-ban a nagyapám (s így 1931-ben 
az apám, majd 1956-ban én…), tizenkettedikként 
pedig a keresztnagyapám, az önéletírás szerzője. 
De ezt most csak mellékesen írom.

Nem csupán felmérni, még érzékelni sem va-
gyunk képesek a veszteséget, amely a soha meg 
nem születettek hiányában támad a Földön, ám va-
lamennyien felmérhetjük, mi minden nem történt 
volna meg velünk az életben és az irodalomban, ha 
a dédapám nem a „Széles víz” partján tanulja az 
Írást. Csak oksági láncainkat veszíthetjük – mon-
daná Péter –, s én most gyermeki boldogsággal for-
gatom ujjaim közt a meglelt darabkákat.  

A felvételen nagy valószínűséggel gróf Esterházy Miklós Móric (1855–1925),
Esterházy Péter dédapja látható tizenkilenc éves korában
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Bodzay Zoltán: 
Sampon, szappan, szotyi, vaj + Esterházy

Találtam a minap egy cetlit a zsebemben, amelyre az 
elintézendő dolgok között ezek voltak írva: szappan, 
sampon, szotyi, vaj + Esterházy-Anziksz. A felsoro-
lásból az első kettő semleges, mindennapi szükség-
let csupán, de a szotyi már valóban közel áll majd 
a témánkhoz, amennyiben a főszereplőnk focival 
kapcsolatos írásaira gondolunk. A vaj pedig igazán 
Esterházys irodalmi- és tejtermék (lásd „ez még kap 
fogni egy vajszínű árnyalatot”). A címben foglaltakból 
tehát három szó is összefügg Esterházyval, így már-
is nyertünk a semleges, mindennapi kettővel szem-
ben, akár csomagolhatunk és haza is mehetünk, de 
mi óhajtjuk az olvasó jóindulatát, maradunk, és szó-
lunk egy könyvről néhány szót.

Ritkán teljesülnek az ilyen listák maradékta-
lanul, de ezúttal a beszerzendő áruk mindegyikét 
megkaptam a boltban – pipa, mondhatnám –, így 
hát megpróbálom teljessé tenni a magamnak tett 
vállalásomat; Esterházy Péter Az olvasó országa 
című kötete ugyan 2018-ban jelent meg, nem késő 
talán még most sem előhozakodni vele.

Az olvasó országa
Hogy mondjunk így mindjárt az elején a könyvről 
mint tárgyról is valamit: a kötet maga – bár fekete – 
szép. A szokásos egyszerűség, ízlésesség, de posz-
tumusz kötethez illőn kicsit gyászos. Tartalmilag 

2003 és 2016 között keletkezett írások vannak ben-
ne, műfajuk szerint publicisztikák, esszék, jegyze-
tek és beszédek, szám szerint 173-an. Naná, hogy 
prímszám. Szerzőnk különös vonzódása a prím-
számokhoz köztudott. Véletlen lenne a 173, vagy a 
szerkesztő rendkívüli figyelmessége?

Vannak itt tehát mindenféle írások, politikai 
jellegűek is. Nekem ez utóbbiak nem kedvenceim, 
mert…, ezt most hagyjuk, ne rontsunk ünnepet, de 
megosztó jellegük miatt ezek vezetnek oda, hogy 
néhányan szerzőnk irodalmi alkotásait is semmis-
nek nyilvánítják, noha kétségtelenül úgy van, hogy 
„aki irodalmat politikai elfogultsággal olvas, az 
ostoba. Olvasó, tilos ostobának lenned. Szeretem 
azt mondani, hogy meglehet, a társadalom megosz-
tott, de a könyvespolcaink nem. Hát… nem tudom. 
Határeset. Olvasó, ne légy ostoba”.

De bármennyit is óg-móg, zsörtölődik, bosszan-
kodik, méltatlankodik, indulatoskodik is EP az 
írásaiban, lenne rá egy fogadásom, hogy legalább 
annyit, ha nem többet dicsér, elismer, magasztal, 
méltat, istenít, éltet, pozitív szavakkal illet embere-
ket, tetteiket, cselekedeteiket (na, ugye, hogy lehet 
De szóval mondatot kezdeni).

Rómaifürdő egyben
Egyáltalán, a kötetben minden az olvasóról szól, 
ami ugye már a címben is jeleztetik, na és persze 
a szerzőről is, aki történetesen óbudai, közelebbről 
pedig rómaifürdői, amit ő soha nem hallgatott el, 

I n  m e m o r i a m  E P
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sőt. Inkább gyakori szereplője e hely írásainak, bár 
a terjedelmes életműből nem könnyű előkeresni 
az ide vonatkozó részeket.

Közelítsük meg EP-t kicsit rómaifürdői oldalról, 
merthogy ugye alapvetően rómaifürdői lakos (volt), 
leszámítva a kitelepítés nem is oly rövid időszakát. 
Tőle tudjuk például, hogy Rómaifürdőt mint hely-
ségnevet egybe írjuk. Nem lebecsülendő tudás ez, 
ugyanis, ha a pulya kimegy Rómaifürdő HÉV-
megállójához (vár a tujára, pulya és tuja így együtt 
van immár), évtizedek óta kétféle tábla fogadja őt 
ott. Az egyiken külön, a másikon egybeírva a hely-
ségnév. Amit rosszul tanulunk meg gyerekkorban, 
az úgy marad. Amit meg kétféleképpen, abból még 
súlyosabb zavarok is keletkezhetnek.

Rendszerek, oldalak
Más emlék, de nem megyek messzire a HÉV-
megállótól. Nem történelemformáló eseményként 
említem, de még a rendszerváltozás idején egy bizo-
nyos strand kétféle oldaláról csesztettük a rendszert. 
EP a Római strand északi feléről, én a déliről. Ő a 
kerítés gyerekek általi átugrásának, áttolásának mi-
kéntjeit feszegette, míg jómagam a strand focipályá-
jához való hozzájutást, annak ugyancsak a kerítésen 
átmászkálással kapcsolatos lehetőségeit taglaltam. 
Noha a foci már családi okok miatt is hozzá közelebb 
állt, ő fürdeni, és jó családapaként fürdetni akart, 
míg én focizni, máskor egyérintőzni szerettem akko-
riban a strandon – már amikor el nem zavartak on-
nan. Ő országos lapban, vagy később könyvben tette 
szóvá rossz érzését a házától mintegy tíz méterre 
lévő strandkerítés okozta akadály miatt, míg én egy 
fővárosi lapocskában dödögtem, morogtam, hogy 
ha már megszüntették a környék sportpályáit, miért 
nem lehet igénybe venni a közintézmények, mint a 
strand vagy az iskolák ilyen udvari lehetőségeit.

Arányérzék ide vagy oda, azért így is jólesett 
egyformán gondolkodni Rómaifürdő sportéletéről, 
noha csak én tudtam arról, hogy ez közös ügyünk, 
hiszen ő vélhetően nem olvasta a Fővárosi Közmű 
újságot. (Zárójelben: mindez a nyolcvanas évek 
végén játszódott le, ám azóta sem javult érdemben 
a helyzet. Csoda-e, hogy nincsenek ma Esterházy 
Marciink? Jó-jó, van egy, de ő Marcell, nem Márton, 
és nem focizik. Nem a lába ügyes, mint ahogy Az 

olvasó országa című kötetből is megtudjuk, inkább 
a keze meg a szeme.) Ő a strandon túli dolgozószo-
bájából, míg én alig háromszáz méterre, a kempin-
gen túlról bontogattam a kerítést – mindhiába.

Kinek ki a fontos?
Bár az írások és az olvasások nem überelhetnek sem-
mit, nem voltunk egymástól mindig ilyen messze. 
Amikor Sasvári Edit (jelenleg a Kassák Múzeum igaz-
gatója – akkor még kiscellista muzeológus) bemutatott 
minket a Pesti Vigadó aulájában, különös keveredést 
okoztam tétova udvariasságommal. A társaságban 
szintén ott lévő Szüts Miklós festőművész feleségé-
nek, Vojnich Erzsébetnek nyújtottam előbb a kezem, 
mire ő mosolyogva dorgált meg: Fiatalember, miért 
nem a fontos embereket köszönti előbb! Motyogni 
próbáltam valamit arról, hogy talán a hölgyet elébb, 
de már minden szem EP-re figyelt, mintha erre a kér-
désre válaszolhatni csak egyetlen alkalmas személy 
lenne a Vigadó épületében – von haus aus, ugye –, a 
gróf úr úgymond, aki majd megmondja a tutit.

EP kicsit elgondolkodott a dolgon. Nem csinált 
úgy, mintha erre vonatkozóan határozottan ismerné 
Szent István intelmeinek, vagy legalább Werbőczy 
Hármaskönyvének ide vonatkozó részeit, nem. 
Érthetően nem hivatkozott a (neki „csak”) 11 hónapi 
katonai kiképzésén tanultakra sem, mely szerint a na-
gyobb rendfokozatú személy számít elsősorban, de ha 
alacsonyabb a rendfokozat, ám magasabb valakinek a 
beosztása, mint a másiknak, akkor meg az a király. 
Ilyen is van, talán a diplomáciai sorrend is hasonló 
lehet, de ezek itt most nem játszottak. A jelentőségtel-
jes várakozás (lehelet megszegik) közepette aztán EP 
csak valami ilyesmivel ütötte el a dolgot: hát, azért a 
hölgyek nekem is fontosabbak lennének. Nevet.

Halál elől
A 2010-es könyvhét miskolci megnyitóján mondta 
EP: „Úgy cirka tízévenként szoktam könyvhetet nyitni, 
és ilyenkor nehezen tudok ellenállni a kézenfekvő kísér-
tésnek, hogy mintegy varázsigének tekintsem az idevágó 
mondatszokást – tehát itt, most: A miskolci könyvhe-
tet megnyitom…” Aztán sajnos nem telt el újabb 10 
év, közbejött a felejthetetlen, 2016. évi megnyitó a 
Vörösmarty téren Déssel.
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A Dunára vezető utca
Bár nem volt a hagyományos értelemben vett törzs-
helye, az olvasónak, főleg annak, aki itt él, vannak 
Esterházy-helyszínei a környéken, kicsit olyanok 
is, mint a Hrabal-hívőknek Prágában, vagy akár 
a Joyce-kedvelőknek Dublinban. A régi vendéglá-
tóhelyek ugyan pusztulnak, a hírek szerint most 
bontják az egykori Sétahajót, a Halászkert lakóház 
lett már régen, más helyek is inkább vegetálnak, 
mintsem virágoznak. Nemigen lehetett őt látni a 
Duna-parti helyeken, ami az utóbbi évek nyüzsgé-
sét tekintve érthető is.

Aztán arra emlékszem még, hogy írt valahol, 
talán a Hasnyálmirigynaplóban valamelyik utolsó 
sétáinak egyikéről, amikor a Duna-part felé menet 
elfáradt. Igen. Séta az Emőd utcán a Dunáig, vagy 
legalább csak a Dósa utcáig, közben egy kerítéskőre 
leülve, megpihenni járás közben. Felidézi bennem 
mindazt, amit a környékről, a fiatalkoráról írt, egé-
szen a gyerekkori iskolába menésről, a csillaghegyi 
focipályáról és az egyesületi évadzárók nagy pacal-
evéseiről, a házuk átépítésének időszakáról, az utcá-
ban a Duna felé menet egykor volt Halászkert ha-
lászlevéről (Egyé’ apa, egyé’ csak), az egykori Evezős 
vendéglő, aztán Pink Pelikán gasztronómiai kísérle-
téről, a hagyományos evezős környék teniszvilággá 
alakulásáról vagy a Római strandról. Miért ne lehet-
ne ez az utca az övé (mondom most már sokadszor-
ra, mintegy Karthágózva mindhiába)? Nem csak 
úgy, ahogy eddig is hívtuk a környéken néhányan, 
azaz Esterházy utcájának, mert nem jutott eszünkbe 
az Emőd utca neve, hanem valóban róla elnevezve.

Írás és olvasás
Az olvasó országa című kötet utolsó írásai 2016 
tavaszáról, esetleg nyár elejéről valók. Aztán, mi-
közben persze másutt többnyire zavartalanul ment 
tovább az élet, Rómaifürdőn 2016. július 14-én hir-
telen nem is ősz, hanem mindjárt tél lett...

Ugyanakkor, hogy mégse hó és halál legyen 
ennek az írásnak a vége, rögtön hozzátenném, 
hogy valami kényszerből – talán azért, hogy visz-
szanyúlva legyen kerek ez a történet – azonnal 
elkezdtem újra olvasni a Kis Magyar Pornográfiát 
és aztán tovább a kezdeti írásait. Mert hiszen 
Márainak igaza van (amit EP a kötetben vagy 

tízszer is idéz): „Erővel olvasni. Néha nagyobb erő-
vel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült… (…) 
Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint akit egy 
isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével turkál az 
ételekben. Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvas-
ni, mintha siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, 
melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre-halálra 
olvasni, mert ez a legnagyobb emberi ajándék. Gondold 
meg, hogy csak az ember olvas”.  

Csontó Sándor:  
iránymutatás

A Bambi presszó teraszán ültem a Bem téren, ezred-
szerre talán. Átellenben poliészter, külügyérek flan-
gáltak, emitt Oszfolkné terelgette kedélyesen őzi-
kéit az asztalok és a vendégek sűrűjében. Néztem a 
lengyel–magyar tábornok közel ötméteres, bronzba 
öntött alakját a négyméteres, két lépcsős kő talapza-
ton. („Polak, Wegier, dwa bratanki…”) Kócsagtollas 
kalapban, sebesült jobbja felkötve, de egész testével 
erőt sugározva, előre nyújtott bal kezével rohamra 
int. A korszak igazi hőse, akiről egyik legjobb köz-
téri szobrunkat Istók János – nagyapám nagybátyja 
– mintázta meg 1934-ben. Iránymutató, hiteles em-
ber, akire felnézhetünk. Találni ma ilyet? „A tér egy 
részletét személlyel kombináljuk” – mond Esterházy a 
Termelésiben. S lőn!

Jött a hír. „Nem találunk szavakat. Meg va-
gyunk kövülve.” Pedig dehogynem és igenis! 
Kerestem hozzád szavakat. Felütjük műveid akár-
hol, bármikor. Lesz vigasz. Mondom is a nagyobbik 
fiamnak, Simon, látod? – és elővettem a képedet: – 
Ő E.P. Még nem ismered. De fogol te még találkozni 
vele sokat! Ezt a polcot mind teleírta – mutatok Rád: 
hattyúk, javított, haris, egy nő, függő, harmónia, 
KMP, kisssregény, tizenhatos, Hrabal, vessző száz, 
esti, semmi, napló, sorjáznak a könyveid. – No, 
nem a méret a lényeg, ne ijedj meg. Ez a fickó érték, 
zsinórmérték – élcelődhettem volna, de sose késő. 
Tanítottad. Gondoskodom Rólad, hogy időben el-
juss hozzá, mert jussa van neki is hozzád. 

Tartalomhoz adtad a formát, amit persze gu-
miszobaként tágítottál, amiként a szemléletün-
ket és a tudatunkat. Nálad borult a papírforma, a 
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semmi formaság és a briliáns formakészség által 
feszegetted a műfaji kereteket. Mit neked szerke-
zet, legyen az akár egy Trabant is? Vagy Mercedes 
Benz? Én is csak egyszer fogtam veled kezet az élet-
ben, az életedben. Feledhetetlen kézfogócska, idejét 
sem tudom. Csak a szorítást, a testmeleget, az átha-
tó, kék tekintetet, meg azt a bizonyos pluszt. A mű-
veket. Tulajdonképpen 24 esztendővel tovább volt 
velem a gyámom, bizonyos értelemben az apám, 
mint az édes. Hát kellett ez a kór (már megint az 
a fránya rák), hogy rádöbbenjek, mennyit nyom a 
hiány? Majd’ elfeledtem már. Elnéztem hosszan, 
homályos szemmel soraidat, „ültem asztalodnál, 
ittam borodból, láttam meztelen asszonyaid”, és fal-
tam könyveid. Maradt a kvintesszencia. A szöveg, 
ami örök.

(Kedves Margit! Köszönettel vettem legutóbbi levele-
it a zárdából. Két nyár is elmúlt, hogy nem válaszolt már. 
Reménykedtünk itten a csendes válságokban, de mára 
minket is meglegyintett a kafkai kor fuvallata. Pedig 
maga óva intett. Járjon szerencsével az élet után! Üdv 
az elefántcsonttoronyból: E.P.  p.s. Semmit ne aggódjon, 
Petike jár! – írhattad volna például.)

Nem hiába szövegeltél, nem kerteltél, nyomtad a 
rizsát; plakátmagányban ázó éjjeleimtől az irodalmad 
mentett meg. (Minden szemnek, betűnek megvolt 
a maga helye, még a kékharisnyára is felszaladtak. 
Nemcsak a szemöldök.) Nekem senki nem mondta, 
hogy Téged olvasni muszáj. Adtad magad, önként s 
dalolva. Kikapott a rendőr a kezeim közül, amikor a 
fűben fekve belelapoztam Fancsikódba a Jászain. – 
Tilos itten olvasni! Hagyja el a területet! – Az anyád, 
fakabát! A neved se ejtette helyesen. Hiába, neki a 
szolgálati szabályzat a feljebbvalója. Veled volt még 
akkor, nálam Laing-től a Tényleg szeretsz? Tényleg. 
Megjelentél, szóba kerültél, lelkendeztünk, megvitat-
tunk és gazdagodtunk folyvást. S hogy mi mindent 
meg nem engedtél magadnak!? Mindent bevállaltál, 
nekünk, helyettünk, magadért, a textúráért. Szó és 
szöveg szerint. Be lettünk vezetve, életbe, irodalom-
ba, nyelvbe – miheztartás és bátorítás végett. Szánkba 
adtad a segédigéket is. Művelted a magyart. Egy simi 
az arcunkra, egy szelíd billentés az alfelünkre. 

Tuggyuk ki vagy. Próféta voltál, szívem! És 
maradsz is. Szerencsénkre kor- és olvasótársaid le-
hettünk egyszerre. „Édes Péterem! Hát ide ejtett 
a jó Isten!” Köszönjük! Neki is. Te mindig betűhív 

voltál. Zsonglőre a nyelvnek, a magyarnak. Origója 
a jelennek, ami tegnaptól múlt. Ön-irónia, el- és nem 
mellébeszélés, család- és közügyek, regények, em-
lékezéspróza, publik és kritika; minden, ami kezed 
alól kikerült az eleganciával, mint gróf és mértékkel, 
mint matematikus. Teljessé tetted az egészet.

Ültem a Bambi presszó pamlagán, bent a térben. 
– Mit adjak? Kávét-e, kalácsot? – kérdi Erzsikém, 
pincérnőm, miközben bambultam a bokája feletti 
csikóhal tetoválását. Ennek a halacskának csodá-
latos élete lehet, szívesen cserélnék vele, miközben 
eszembe jutott, mit mondtál negyed százada: „… a 
remény és a félelem, a remény, hogy itt most végre lesz 
valami, és a félelem, az aggódás, hogy nehogy nagyon fél-
re menjen ez az egész.” Félremény. Hal.

Bem apó szobra mögött felharsant a Radetzky 
March. Rebben már a fekete sas szárnya, alo mars, 
te rozzant kaszárnya. Hát így. Ez a vég, barátaim.  

Benedikty Béla:  
Szomszédolás

Nem írok nekrológot. Soha. Nem is mondtam sen-
kiről a rádióban sem, pedig volt elég olyan saját 
műsorom, amiben megtehettem volna. És sokan 
haltak meg akkor is, akik valamiért fontosak voltak 
nekem. De 2016. július 14-én este kinyitottam a blo-
gomat, és írtam bele. Ezt:

Péter
Szerette a fiaimat. Nagyokat fociztak a római-parti 
kertben. Én már rég kidőltem, ő még akkor is ját-
szott velük.
Az én nagyobbik fiam nevét kapta az ő kisfia. Azt 
mondta, egy ilyen gyerek neve jó lesz az övének is.
Szerette a fiaimat. Szerette a fiaimat.
Az istenit neki, most mit mondjak?

Hetvenhárom éves voltam, amikor meghalt. 
Az öreg ember nehezebben viseli a halálhírt. 
Aztán hozzászokik. Hogy sokan halnak meg mos-
tanában, kik sosem haltak meg azelőtt – ez talán 
Kosztolányi.

Bojtár Endre nevű hajdani egyetemi társam és 
szláv nyelvekből meg litvánból fordítóm bejött hoz-
zám a Rádióba azzal, hogy van itt egy könyv, el kellene 
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olvasnom. Nem, semmi hivatalos, nincs vele dolgunk, 
csak szerinte ez a pali zseniális. Utánanézett, sokkal 
fiatalabb nálunk, a könyv címe Termelési regény, kí-
váncsi a véleményemre. Esterházy Péter írta.

Sejtettem, ki az. Bementem egyszer az anyámhoz 
a Sobiesky János utcába, a Budapester Rundschau 
egyik szerkesztője volt akkor, bemutatott egy kollégá-
jának. Anyáddal mi ketten képviseljük a régi rendet, 
mondta Esterházy Mátyás. Beszélgettünk mindenfé-
lékről. Úgy emlékszem, többször is bementem abba a 
szerkesztőségbe. Jó volt beszélgetni ezzel az emberrel. 
Említette a fiait. Két egészséges focista, egyik sem ve-
szi magát túl komolyan. Az idősebbik ír, nem tudom 
lebeszélni róla. Ez a hetvenes évek első felében lehe-
tett. A második felében jelent meg a Termelési regény.

Volt egy Betűtenger című műsorom. Abba hív-
tam be az íróját, vagy valamelyik másikba – nem em-
lékszem. Csak arra, hogy a felvétel után kimentünk 
a stúdió folyosóra, és az a csillogó szemüvegű ifjonc 
megkérdezte, hogy akkor ő most híres lesz ezután?

A nyolcvanas évek végén béreltem egy házat 
a Monostori úton, ott „nyaraltunk” – nem tudtam 
messzebbre menni, sok volt a munkám, akkor in-
dult a Danubius Rádió is. Az akkor már világhírű 
Marci, aki a brazil csapatnak azt a bődületes gólt 
rúgta, a közvetlen szomszédunk volt, Péter meg 
néhány utcával odébb lakott. Mindketten meg-
kedvelték az én két kicsi fiamat, az én Marcim (ő 
Marcell, nem Márton, mint az Esterházy) olykor 
diadalmasan rám nézett, amikor sikerült kicselez-
nie az ő Marcijukat. Volt a kertünkben egy hatal-
mas barackfa (belefoglalván a bérleti díjba), annak 
a gyümölcsét ették a sportolók táplálékkiegészítő 
gyanánt.

A Millenárison nyitottak egy Könyvfesztivált. 
Jobb meggyőződésem ellenére odaültem „dedikál-
ni”. Azt az aktust hívják így, midőn a más ember 
tulajdonát képező könyvbe belerondítunk vala-
mely íróeszközzel, általában a boldog tulajdonos 
kifejezett kívánságára. Ültem a kiadóm standja 
előtt. Aznap csupa jóízlésű ember járt arra, mert 
senki sem akarta, hogy összepiszkoljam a könyvét, 
vagy – ami a valószínűbb – fogalmuk sem volt róla, 
én miért ülök ott; ha netán különben tudták is, ki 
vagyok én, semmiféle könyvvel nem azonosíthat-
tak, mert arra nézvést semmiféle információ nem 
állt rendelkezésükre sem közel, sem távol.

A stand látótávolságán belül valahol messze 
megjelent Esterházy. Meglátott. Kérdezte, leülhet-e. 
Mondtam, ezt a széket kizárólag neki tartottam fent 
eddig is, jó, hogy jött végre, nem győztem hesseget-
ni az olvasóimat.

Megbeszéltük a dolgot, azt találta ki, hogy ő 
most feláll innen, és elkezd ordítani, mint az Annie 
Hallban a tévénéző, hogy emberek, itt van Alvy 
Singer. De ha akarom, az én nevemet is mondhatja.

A Könyvfesztivál látogatói közül egyre töb-
ben álltak meg, próbáltak rájönni, mit keres annál 
az asztalnál Esterházy Péter, néhányan elrohan-
tak, hátha megtalálják a kötetét valahol (abban 
az évben éppen sehol semmije nem jelent meg). 
Felmerült bennünk, mi lenne, ha az én könyvemet 
ő dedikálná, hogy a kötet képviseljen valami érté-
ket, de ahhoz be kellett volna menni az irodába, 
kihozni könyveket, és úgy lerakni, ne lehessen lát-
ni, ki írta.

Beszéltünk a Jézus-könyvemről (akkor még 
nem volt címe). Meg még sok egyébről, ahogy szok-
tuk, „kitöltöttük a műsoridőt”, azaz ott ültünk, 
amíg az nekem elő volt írva.

Nincsenek barátaim. Vagy ha vannak, nem tu-
dok róla, más fogalmam van a barátságról, mint 
ami az általánosan elfogadott. Ami úgy nyilvánul 
meg az emberek beszédében, hogy „egy barátom azt 
mondta” meg ilyesmi, mindenkinek sok barátja van.

Esterházyval abban egyetértettünk, hogy nin-
csenek barátaink, vagy más fogalmunk van a barát-
ságról. A közös életünk harmincvalahány évében 
akárhányszor találkoztunk, mindig volt miről be-
szélnünk, olyan folytatólagos szerűen, mintha so-
sem hagytuk volna abba.

Most egy kis szünet van éppen, amíg én meg 
nem érkezem oda, ahol ő van.

Amikor kész lett a Názáreti (2016 karácsonyára 
jelent meg), írtam bele egy ad honorem mondatot, 
amit a kiadóm megváltoztatott, nem emlékszem 
miért, de hozzájárultam, gondoltam, Esterházyn 
kívül úgysem értené senki.

Azért azt most ideteszem, kéziratban megma-
radt, hátha mégis érti valaki:

Esterházy Péternek, aki két éve azt mondta, ezt el-
sőnek akarja majd olvasni. Az ember úgy gondolná, 
ez már nem történhetett meg. Pedig dehogynem.  
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A Remiz Étterem kertjében találkoztunk először 
személyesen, kimondottan kellemes koranyá-
ri napon. Pont az a simogató, lágyan szellős, ami 
csak egyszer-egyszer túr bele az ember hajába. 
Merthogy a legelső mozzanat Esterházy Péterből 
nekem pont annyi volt. Egy hajigazítás. Nem hi-
szem, hogy bárki szemében is kisebbedne valame-
lyest: aki ismerte, biztosan tudta róla, hogy rettentő 
kényes a hajára. Ami már akkor, az 1990-es évek 
elején is ezüst színű volt és hosszú.

És hogy mit is kerestünk a Remizben? 
Beszélgettünk, ettünk-ittunk. Mert volt akkoriban 
egy gasztronómiai magazin, a Konyhaművészet. 
Nomen est omen alapon kész művészet volt egy 
ilyen igényes lapot éveken át el- és fenntartani. 
Komáromi Zoltán főszerkesztő hatalmas érdeme. 
Étteremkritikákra készültünk. Mi a boros szektor 
felől érkeztünk, Péter mint afféle igazi gourmet 
volt tagja a csapatnak. Sokfelé járt, rengeteg ételt 
ismert, tudta, hogy mi a jó. De amit talán az ételek-
nél is jobban tudott, az maga az evés volt. Ritkán 
találkozni olyan emberekkel, akik az ételek szí-
nét, illatát, ízét, textúráját olyan élvezettel tudják 
magukévá tenni, mint ő. Ma már nem létezik a 
Pink Flamingó a Nánási úton. (Óbudai Anziksz – 
2016. nyár) Péter akkoriban szinte mindennapos 
vendég volt az újonnan nyitott nem túl puccos, 
de konyhájára nagyon igényes étteremben. Feke 
Zoltán chef kifinomult fogásokat tett a vendég 
elé, az elsők között a fővárosban. Szerintem azt 
az alkalmat, amikor Péter először mesélte a 

társaságban Feke Zoli és a friss libatöpörtyű ese-
tét, nem felejti el senki, aki részese volt. Az átlé-
nyegült és odaadó szeretet, a lelkesedés nem is 
tudom, kit-mit illetett jobban: a chefet vagy magát 
a valóban zseniális kis sült hájdarabot. Bármelyik 
is volt, egy életre élmény marad. Akárcsak egy-
két kiruccanásunk vidékre, közös kóstolások, ét-
teremjárások. A bécsi Steirereck akkoriban került 
fel a világ étteremkalauzainak szűkített listájára, 
jó is volt. Felejthetetlen a galambmell jus-vel, friss 
medvehagymával, puy lencse kakukkfűben pá-
colt libamájjal és a fogasgaluska. Úgy emlékszem, 
póréágyon kínálták, hallatlanul gazdag és mégis 
árnyalt fűszerezéssel, tökéletes textúrával. Péter 
lelkesedése az egyes fogások után egyre fokozó-
dott, akárcsak a személyzet érdeklődése a fur-
csa társaság és kiváltképp a „nagy ember” iránt. 
Kellemes és hasznos emlékek, bár egy-két fogás 
sajnos már ebből a menüsorból is kiesett…

De igazi kapcsolatunk a borhoz kötődik. 
Rohály Gábor 1995-ben adta közre először annak 
a kis csapatnak a kóstolási jegyzeteit, amely kez-
detben mint Hét Borbírák Rendje, később mint 
Borkollégium gyűjtötte össze, kóstolta és érté-
kelte a hazai borokat. Akkoriban nem volt sok. 
Péter szinte a kezdetektől részt vett a kóstolókon, 
a kedd esti kóstolókon – és előszóval honorálta 
az 1997 és 2009 között kiadott Borkalauzokat. 
Kézenfekvő volt, hogy felkérjük egy efféle kis 
szolgálatra. Bízom benne, nem volt ez számá-
ra igazi tehertétel. Volt néhány lelkes olvasónk, 
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akikről tudom, hogy leginkább az előszóért vet-
te meg a kötetet. Terhet sokkal inkább jelentett 
számos gyenge bor kényszerkóstolása – még ma 
is gyakran emlegetjük baráti körben azokat a jó, 
lehetetlen „keddi borokat”.

Amúgy igazi kárpát-medencei ízlelőbimbók-
kal megáldott borisszaként inkább a fehérekhez 
vonzódott. Baráti viszonyt ápolt Figula Misivel – a 
papával –, és különösen kedvelte a csopaki, füredi 
borokat. De a Balaton túlsó partja, Konyári János 
borai is közel álltak hozzá. Már mindhárman oda-
át… Jólesett hallgatni ritka megszólalásait, ami 
másokkal ellentétben nem afféle okoskodás volt. 
Egyszerű tényközlés. Szeretem-nem szeretem ala-
pon értékelte sokszor a borokat, nem lelte örömét a 
borászok szidalmazásában. Ez számomra szimpa-
tikussá tette kóstolói jellemét, nem kevésbé néhány 
igazán jól sikerült előszó. Például a NYELV körül 
indult eszmefuttatása, ami lehetett volna akár 

Fotó: Rohály Gábor

Előszó 
(Rohály–Mészáros: Borkalauz 2003, AKÓ Kiadó)

Már többször elhatároztam, hogy naplót fogok 
vezetni az évi borozásaimról, az évi boresemé-
nyeimről, mondjuk Egy borivó hétköznapjai, és 
akkor, ha megszólal Rohály szerkesztő úr szigorú 
telefonja, csak könnyedén bólintanék, elővenném 
a jegyzeteimet, és semmi perc alatt kész volna ez 
az előszó.

De ez se rossz, ami van, hogy napokig elül-
dögélek, tűnődvén, mi is legyen az idén. Ez az 
őszi kis tehetetlen toporgás fontos része lett az 
életemnek... Amiként az is, hogy tagja vagyok a 
borivók meghatározatlan nagy táborának. Nem 
a szesztestvérek közösségéről beszélek (láttam 
közelről alkoholistát, tudom, milyen az, félni a 
bortól), és most nem is az egyre szaporodó bor-
társaságok elitjéről (miközben szívesen büszkél-
kedem avval, hogy a Borkollégium asztaltársa-
ságához tartozhatom), nem erről a két végről, 
hanem a közepéről.

A minap fölhívott egy vendéglős, és lefegyverző 
lelkesedéssel és szenvedéllyel beszélt egy borászról, 
hogy annak az új borai milyen remekek, s hogy meg-
találta a stílusát és így tovább. Osváth rajonghatott 
így annak idején a Nyugatban, amikor valami kéz-
iratkincsre lelt.

Ez a lelkesedés és szenvedély az, amely össze-
köt ismeretleneket, talán hasonlatosan ahhoz, ahogy 
egy másik lelkesedés és szenvedély az olvasókat teszi 
közösségé. A Borkalauz 9. évében gondoljunk hát az 
Ismeretlen Olvasóra, értsd Ismeretlen Borivóra, aki 
nem a barátunk, barátnénk, de lehetne, tudjuk, tud-
ni véljük, mire csillog a szeme, és mire vág fintort, 
ismerjük, ha nem ismerjük is.

Az öröm összehozza az embereket. Nyugodtan, 
örömmel, nívósan (ahogy a bölcs orvosok mondják: 
egyre rendszeresebben és egyre mértékletesebben) 
inni, s közben tudhatni, nem vagyunk egyedül: 
ez jó érzés. Erre a jóra emlékeztessen az ez évi 
Borkalauz.

Esterházy Péter
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Előszó 
(Rohály–Mészáros: Borkal auz 2006, AKÓ Kiadó)

Minél jobbak a borok, annál nehezebb összemérni őket. Igaz, annál kevésbé szükséges is a méricskélés. Hasonlatos 
ez az irodalomhoz. Nincs értelme azon hajba kapni, hogy Tolsztoj vagy Dosztojevszkij, Musil vagy Thomas Mann. 
Másfelől természetesen csak ennek van értelme, egy nagy könyv mindig vízió a világról, az életről, az életünkről, és 
ezek egymással nem összebékíthető látomások.

Ha kissé erőltetett is ez a metafora, hajlandó volnék a borokban is világlátomást látni – mindazonáltal mélyen 
hiszek e különféle látomások békés egymás mellett élésében, sőt egységében. A magam részéről a mindenevő boros 
ember az ideálom, akinek ha vannak is elfogultságai, őszintén nyitott minden égtáj felé. (És még akkor sincs lelkifur-
dalása, ha lehúz egy pint szőke sert. De ennek szépségeiről talán egy másik előszóban…)

A Kalauz dolga azonban épp az összehasonlítás, az értékelés. Akkor is, ha tudja, milyen sok esetlegességgel 
kell megbirkóznia. Sőt még azt is tudja, hogy ha minden esetlegességet kiszűrne, akkor sem juthatna objektív vég-
eredményre. Egy ilyen fajta könyv, mint a miénk, irányokat mutat és nagyságrendeket. De főképpen arra biztatja 
a borivót, döntsön ő. Legyenek szempontjai (ehhez a kalauz objektív segítséget tud adni), és aztán döntsön a legsze-
mélyesebben. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy a leghíresebb, a legnagyobbra tartott borok legyenek okvetlenül a 
kedvenceink (persze nem is kizáró ok).

Kellenek közmegegyezések, egy jó borkalauz ehhez járulhat hozzá, és kellenek jó borivók, akik azután mennek a 
saját fejük, értsd nyelvük után.

Esterházy Péter

triviális is, mégsem lett az. Mert a nyelv és a bor, a 
kóstolás maga és a leírás sokszor egy, de mégsem. 
Egyik nélkül a másik valójában értelmét veszti. 
Amit a nyelv érez, a nyelv megfogalmaz. Milyen 
könnyű a németben szétválasztani a Zunge és a 
Sprache kifejezéseket! De csak egy lépés innen an-
nak megfogalmazása, hogy mit is jelent maga a bor-
kultúra. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez 
is tőle hangzott el először, de sokat emlegettük a 
kóstolókon. Nevezetesen a borkultúra legtisztább 
és legérthetőbb fogalmát: borkultúra az, amikor a 
borról beszélni tudunk. Bárhogy is van, remek és 
időtálló gondolat.

A Borkollégium összejövetelei tizenöt éven ke-
resztül jelentettek igazi szellemi felüdülést sokunk-
nak. Mert a borok értékelése mellett a borleírás is 
rengeteg jó gondolatot generált. Például azt, hogy 
miként hozhatjuk közel egymáshoz Bach és Mozart 
muzsikáját, mindezt kiterjesztve a szekszárdi és 

villányi vörösborokra. A felvetés mindössze eny-
nyi: az angyalok az Úr dicsőségére egész biztosan 
Bachot játszanak, de a saját örömükre Mozartot 
húznak. Előfordulhat hát, hogy a villányi nagy vö-
rösborokra magasabb pontszámokat adunk, de biz-
tosan a szekszárdi palackok ürülnek ki legelőször. 
Efféle kis finomságok, sokszor évődések jutnak 
eszembe azokról az időkről, Péterről és a borról. 
Vagy éppen az a pillanat, amikor három volt kato-
natárs, akik annak idején a lövészárokban saját szó-
rakoztatásukra Horatiust mondtak fel egymásnak 
latinul, itt találkoztak újra merő véletlenségből, egy 
kollégiumi kóstolón – vagy talán nem is annyira 
volt ez a véletlen műve.

Szép időszak, köszönet érte mindazoknak, 
akiket illet.  
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Fotók: családi archívum

É l e t s z í n h á z  a  m é r l e g h i n t a  k é t  v é g é n 

B e s z é l g e t é s  S z a l a i  K r i s z t á v a l  é s  C s e r n a  A n t a l l a l

Szalai Kriszta és Cserna Antal két nagyszerű művész, akik nem csak színházat, társulatot és családot, hanem közössé-
get is építenek. Kriszta örökmozgó, lobogva égő, Antal inkább tépelődő, csendben parázsló, mégis visszavonhatatlanul 
összetartoznak.



s zín

55

Nemrég olvastam Krisztától egy internetes bejegy-
zést, amelyből kiderült, hogy harminc évvel ezelőtt 
az Óbudai Társaskörben született meg az első sa-
ját alapítású, független színtársulatuk, a  Komédi 
Franc Ez? nevű formáció. Hogy került erre sor? 

Szalai Kriszta: Én már a főiskolán álmodoztam a csa-
patról. Nem a „gyári” színházról, hanem csapatról. 
Főiskola után leszerződtem Nyíregyházára, és ott 
meséltem egy újságírónőnek, hogy egy csapatot sze-
retnék. Akkor már szültem egy gyereket. Az újság-
írónő később fölhívott, és azt mondta, hogy ne csak 
beszéljek róla, hanem csináljam meg. Mondtam is 
neki, milyen aranyos, hogy így buzdít a telefon má-
sik végéről. Aztán csak kitaláltam, hogy játsszunk 
az emberek között az utcán. Erre Szentendre pont 
megfelelőnek látszott. Megkaptam egy galériát, épp 
hajazott is a történetre, hogy kiírtuk, hogy a teátrum 
felújítás alatt áll, ugyanis Szentendrén akkor szün-
tették be a Fő téri színházat. Nekünk nem kellett vas-
ból nézőtér, dobozokat tettünk ki az utcára, mintha 
festés lenne. Így indult az egész. Összeszedtem egy 
csapatot, ezek olyan kollégák voltak, akikkel együtt 
végeztünk, vagy akivel Nyíregyházán voltam, pél-
dául Simon Marival. Akkoriban az MTV egyik leg-
népszerűbb műsora a Stúdió ’90 volt – boldog idők, 
amikor egy kulturális műsor kiugróan magas né-
zettséget érhetett el, és Szegvári Kati beleszeretett 
ebbe a dologba. Akkoriban nem volt hasonló sem a 
magyar színházi életben, és mögénk állt.  

Honnan jött a név – Komédi Franc Ez?

Sz. K.: Lux Ági találta ki. Szójáték. Az Óbudai Tár-
saskörbe is Szegvári Kati révén jutottunk el. Az ak-
kori Stúdió '90-ben élőben közvetítettek kulturális 
eseményeket. Merényi Judit – az Óbudai Társaskör 
alapítója, aki korábban is a kerület meghatározó kul-
turális szervezője volt –, eleinte nem igazán hitt ben-
nünk, és csak akkor járult hozzá, hogy a szentendrei 
előadást megtarthassuk Óbudán, a Fő téren, miután 
Szegvári Kati elmondta, hogy minket élőben köz-
vetítenének a Stúdió '90-ben. Mai szemmel nagyon 
furcsa, de miután eldőlt, hogy élő televíziós közvetí-
tés is lesz róla, három színészünk visszalépett. Meg-
ijedtek a nagy nyilvánosságtól, nem bíztak benne, 
hogy ez a rögtönzött társulat,  rendező nélkül, nem 

hagyományos módon meggyőzheti a szakmát. Ettől 
én is elbizonytalanodtam, visszamentem Szegvá-
ri Katihoz, hogy köszönöm szépen, nem csinálom, 
mert hárman kiléptek. Azt mondta, hülye vagy, ezer 
színész van, aki boldogan megcsinálja. Találtam is 
három új kollégát, és két hét alatt felkészültünk az 
élő közvetítésre. Ezt követően hét évig működtünk 
együtt a Társaskörben ebben a felállásban, ugyan-
is Merényi Judit  (akkor már vele dolgozott Harsá-
nyi Mária, Pihe is, aki máig a Társaskör igazgatója) 
a következő nyáron felhívott, hogy megkapták az 
újjáépített Óbudai Társaskört, legyen ez a helyünk, 
csináljunk ott nyáron színházat. Judit látta, hogy ez 
a csapat működik, arról is megbizonyosodott, hogy 
tudok működtetni egy társulatot. Ott volt a lehető-
ség és a feladat: nosza, közönséget szervezni, legye-
nek jelmezek, díszletek meg minden. Csoda volt. 

Mi volt az első előadás?

Sz. K.: Goldoni A legyezője, aztán jött a PÁB Szín-
ház és sok más egyéb. 
Cserna Antal – Sok változás volt, de például Lux 
Ádám, aki főiskolai osztálytársam volt, a kezdetek-
től, még az első szentendrei Komédi Franc Ez?-től 
velünk van, és a mai napig alapember a Hrabalos 
darabjainkban is. 

Hrabalt könnyű Esterházy Péterhez kötni, ami 
azért szerencsés, mert az Anziksz legújabb szá-
ma április 14én, az író születésnapján jelenik 
meg.  Voltak személyes élményeik Esterházyval 
kapcsolatosan?

Sz. K.: Annak idején kaptam egy nagyon vastag 
Esterházy könyvet, belenéztem, de baromira nem 
értettem. Lehettem vagy 23–24 éves, elolvastam és 
elküldtem Amerikába a barátaimnak. Így indult a 
kapcsolatom Esterházyval, de később sokkal komo-
lyabbra fordult.  Olyannyira, hogy 2015-ben eljátszhat-
tam az édes anyját a Mercedes Benz című darabjában, 
amit felolvasószínházként mutattunk be élete utolsó 
hónapjaiban. Ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak. Ő 
is ott volt, és tényleg úgy éreztem, hogy ő a fiam. 
Cs. A.: Én is nagyon szerettem. Egyszer megkér-
deztem tőle, ő hogy ír, mert annyi minden van az 
írásaiban, annyi felé el tud menni, aztán visszajön. 
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Megírta például, hogy a szaxofonnal mit kell csi-
nálni. Rákérdeztem, ő is játszik-e ezen a hangsze-
ren, erre azt mondta, nem, de ha szaxofonról akar 
írni, fölhívja Dés Lacit, hogy akkor hogy is van, me-
lyik ujjaddal, mit, merre… 

Hogy kezdődött, hogyan lettek színészek, hogy 
ismerkedtek meg? Milyennek látták a másikat 
évtizedekkel ezelőtt, és milyennek látják ma? 
Meséljenek egymásról.

Sz. K.: Apósom egyszer azt mondta Tóninak, hogy 
legbiztonságosabb a szürke embereknek. Az édes-
apja nagyon szeretett horgászni, őt is vitte mindig 
magával, és erről beszélt neki, hogy ez a tuti. Egyéb-
ként a papája is imádta a természetet, és az iskolá-
zatlansága ellenére nagyon okos, tájékozott ember 
volt, szerette az erdőt is, sokat mesélt, és mindent 
átadott Tóninak, élő lexikon volt, ahogy Tóni is az. 

Hogy lett belőle színész? 

Sz. K.: Autószerelő szeretett volna lenni, de kide-
rült, hogy sokféle anyagra allergiája van. Kollégista 
lett, miután felvették a Kölcsey Gimnáziumba. Okos 
gyerek volt. Az autószerelőségről lemondott, a Szov-
jetunióba meg nem akart menni repülőmérnöki isko-
lába, bár többen jelentkeztek oda az osztályából. A szí-
nészet viszont egyre jobban érdekelte. Egy nem túl jó 
hírű társulatból, egy amatőr csapatból indult, ahol, 
mint később kiderült, az egyik vezető abuzálgatta a 
gyerekeket, de Tóni ezt nem vette észre, boldogan ját-
szott ott, és abszolút kiélvezhette a bohóc énjét. Felvé-
telizett a színművészetire, elsőre nem sikerült, ezért 
felvételizett a Nemzeti Színház akkori stúdiójába, 
egy év után fölvették a Színire, ahol a Horvai-Kapás 
osztályba került. És ő, akit arra biztatott az édesapja, 
hogy szürke legyen, megismert engem. 

Ki szúrt ki kit?

Sz. K.: Én őt. Állítólag előtte ő szúrt ki engem az 
utcán, de mivel ő nem lépett volna, jóval később én 
léptem.  Egy előadásból indult, és el is múlhatott 
volna. Nekem kellett beleszeretnem szerep szerint. 

Mit látott benne, milyennek látta? 

Erősebbnek láttam, mint amilyen a valóságban, az 
életben volt.  A szerepben sokkal határozottabbnak 
látszott. Az életben nem mer olyan lenni. Nem mer 
valódi természetességgel erős lenni, képviselni ma-
gát. A szerepekben tökéletesen eljátszik bármit, én 
meg azon dolgozom, hogy az életben is higgye el. 

Ha ennyi év után is ezen dolgozik, akkor talán 
nem is olyan könnyű a feladat. 

Sz. K.: Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Én 
mindig is arra törekedtem, hogy ne csak a szín-
padon játsszam el, hogy valaki vagyok.  Ha elját-
szom egy bátor nőt, eljátszom egy erős férfit, akkor 
vigyem tovább az életemben is, amit megoldok a 
színpadon.

Hogyan lett Krisztából színésznő? Milyen gyerek 
volt, milyen családban cseperedett, milyen ma?

Cs. A.: Apukája egészen korán, tizennégy évesen 
egyedül feljött Pestre. Csodálatos ember volt, aki 
úgy, hogy nem volt mérnöki diplomája, a termelé-
si igazgatóságig vitte az Óbudai Hajógyárban, ami 
akkor még Ganz volt. Mindenki tőle kérdezett min-
dent. Hajnalban kelt, ment be a gyárba köpenyben, 
collstokkal. Nagyon hitt a becsületes munkában. 
Amikor jött a rendszerváltás, majd felrobbantották 
ezt az egészet, akkor sírt. Hiába volt szocializmus, 
neki az egész élete benne volt. Mint kulák gyerek 
került fel Pestre, elvették az édesapjától a malmot, 
aki meg abba halt bele. Mégis hitt valahol nagyon 
mélyen a valódi szocialista ideológiában. Hogy 
termelni kell, úgy legyenek elosztva a javak, hogy 
mindenkinek jusson. Kriszta édesanyja is vidéki 
lány, ők is végigjártak jó pár lakhelyet. Kriszta is 
volt lakótelepi gyerek, mint én. Tehát ők is költöz-
tek, laktak például Tiszafüreden is. Nekem is vol-
tak gyerekkoromban olyan vidéki rokonaim, akik-
nél laktam egy ideig. Így utólag belegondolva, sok 
közös pont volt az életünkben. Aztán óvónőképzős 
lett, majd tanítóképzős, nyilván azt is olyan indít-
tatásból, amiből a mostani szociális érzékenysége 
táplálkozik. Ez dolgozott akkor is benne. A tanító-
képzőn kezdte az egyik magyartanára a színjátszás 
felé irányítani. Először akkor láttam meg Krisztát, 
amikor Nemzeti stúdiós volt, piros nadrágban 
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álldogált egy oszlopnak támaszkodva, és én na-
gyon megnéztem. Akkor már elsős voltam a főis-
kolán. A következő évben láttam, hogy ő is beju-
tott, de nem mertem közeledni. De az tény, hogy én 
szúrtam ki őt először. 

Azóta három gyerekük született, rengeteget dol-
goznak együtt és külön is, kívülről úgy látszik, 
hogy legendás szövetségben. Az egyik szó, ami 
erről az ember eszébe jut, az a hűség. Mit jelent 
maguknak ez a szó?

Sz. K.: Hűség? Szerintem az a fontos, hogy önma-
gunkhoz legyünk hűek, akkor minden más mű-
ködik. Ami nem azt jelenti, hogy mi nem leszünk 
szerelmesek másba, vagy én nem lettem szerelmes 
másba. Nekem a hűségről inkább az árulás jut az 
eszembe. Az soha nem jutott volna eszembe, hogy 

őt eláruljam vagy bántsam. Ez általában is igaz, te-
hát úgy értem a hűséget, hogy ne áruljuk el, amit 
vagy akit szeretünk. Én ilyen értelemben jugoszláv 
partizán lány, vagy egy igazi Pál utcai vagyok. Iszo-
nyú erős a hitem, pedig nem vagyok vallásos, de az 
alap, hogy nem elárulni, hanem óvni. 

Antal?

Cs. A.: Nekem az jut erről eszembe, hogy kitartás és 
szolgálat. Egyszer voltunk egy meditáción, és nekem 
megjelent egy olyan kép, hogy pusztai lovas vagyok, 
és viszem a prédát haza. Kriszta is valamilyen nép-
viselet szerű ruhában volt. Ez így elmondva semmi 
különös. Nem is az volt a meditáció célja, hogy ve-
lünk mi van, de mivel így jelent meg, ez azt mutatja, 
hogy mi az egyik legmélyebb célja az életemnek. Tu-
lajdonképpen arról szólt a dolog. A gondoskodásról. 
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Sokszor eszembe jut a hűségről például az is, 
hogy régebben sokszor nem vettem észre, amikor 
feleslegesen kitartottam valami mellett, nem mer-
tem a dolgokat elengedni, továbblépni. Akkor azt 
gondoltam, hogy ez egyfajta hűség, de ezt később 
át kellett fogalmaznom. Maga a szó, ha nagyon 
mélyen leások, akkor tulajdonképpen nekem 
majdnem egyenlő a szeretettel; szeretet, kitar-
tás, felelősség. Közben arra is rájöttem – ez már 
a szakmai pályafutásomról szól –, hogy én csak 
megmagyaráztam magamnak, hogy kitartó va-
gyok, mert szükség van arra a helyre, ahol akkor 
már régóta dolgoztam, hiszen így lesz az életünk 
biztonságban. Aztán rájöttem, hogy nem. Egy pil-
lanatra visszatérve az előző témára, az még ide 
tartozik, hogy én rögtön láttam, hogy Kriszta na-
gyon lobbanékony csaj. Ez egyfelől tetszett, más-
felől meg ijesztő volt. Később nagyon sokszor meg 
is kaptam tőle, hogy nekem talán egy kötögetős 
feleség kellett volna.

Sz. K.  –  Ahogy megérkeztem a színire, úgy érez-
tem, hogy nekem kevés. Mások görcsöltek, hogy ki 
ne rúgják őket, én meg zenekart akartam szervezni. 
Akkoriban, tehát az 1980-as években az, hogy vala-
ki a színin nem azon izgul, hogy ki akarják-e rúgni, 
még nagyon új dolog volt. Tehát zenekart akartam 
szervezni, lett is volna rá fellépési lehetőség, de a 
három zenélni tudó színis visszalépett, többek 
között Tóni is. Akkor alaposan össze is vesztünk. 
Igen, nekem kevés volt, hogy csak a jeleneteket csi-
nálgatjuk, már akkor bennem volt a szervezés ké-
pessége és a több szintű megnyilatkozás. 
Cs. A.: Én mindig beleszeretek Krisztába. Láttam őt 
valamilyennek, aztán nagyon sok minden kiderült 
róla, hogy még milyen. Még ilyen is, még olyan is. 
De mindig van egy visszatérő valami, akkor is, ha 
összeveszünk. De ez nem jó szó, inkább azt mon-
dom, hogy hullámvölgy vagy mélypont. Mással 
van elfoglalva, én is mással, és nem érünk össze ér-
zelmileg vagy értelmileg. Ilyenkor mindig jön egy 
pont, amikor ugyanaz az érzés fog el, mint amikor 
először megláttam a Nemzeti előtt.  Ezt nem tudom 
különösebben megmagyarázni, de visszatérő do-
log. Egyszer rájöttem, hogy ő annak idején gondolt 
valamit rólam, hová kéne nőnöm, és én nem jutot-
tam el odáig. Pont azért, amit mondott, mert nem 
álltam ki magamért. 

Sose zavarta az állandó elvárás, többet várás?

Cs. A.: Időnként bennem is volt valami düh, hogy 
miért piszkál folyton. Egyszer aztán rájöttem, hogy 
én őt szeretem, ő pedig azt szeretné, hogy valóban 
olyan legyek, akibe bele tud szeretni megint. Vagy, 
hogy, akit szeretni tud. És akkor azt mondtam, 
hogy tényleg el kellene engednem bizonyos dolgo-
kat, elindulni abba az irányba, amit ő szeretne, hi-
szen én őt akarom. Ebben részemről komoly küzde-
lem is volt: tehát most feladom magam, neki akarok 
megfelelni? De ha neki akarok megfelelni, akkor az 
gáz, mert abból meg görcs lesz. 
Sz. K.: Az én oldalam pedig az, hogy én simán a 
világ megváltására születtem. Na, most akkor va-
laki ne fogjon vissza otthon, mert neki a kényelme 
a fontosabb, hanem jöjjön velem, és váltsuk meg 
együtt, és tegyünk fontos dolgokat. Szerintem min-
denkinek van feladata. Van, aki megfutamodik, én 
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meg belevágok. De Tóni, ha nem együtt jön velem, 
akkor is a végén mindig bekapcsolódik és segít.

Milyen próbatételeknek kellett megfelelniük kö-
zös életük során?

Sz. K.: Az első nagy megpróbáltatás a második 
gyermekünk betegsége volt. Igazából én is benne 
voltam, mert vigyázban álltam. Kilenc év múlva 
jöttem rá, amikor kiderült, hogy valami komoly 
baj történt a szülésnél, mi is zajlott le, amikor őt 
a világra hoztam. Tulajdonképpen a szülész főor-
vosnak kellett egy bemutatónő, hogy az odaérkező 
harminc orvosjelölt előtt megmutassa, hogy is néz 
ki egy szülés. Gyakorlatilag megkínzott, ahogy az 
afrikai nőket, lányokat megkínozzák. Szétfeszített 
és burkot repesztett, rajtam demonstrált, utána meg 
simán otthagyott a fájdalmaimmal az asztalon. 
Még csak arra se figyelt, az az ősi tudás se volt meg, 
hogy a megfelelő szakaszban álljak le, hogy le tud-
jon csúszni az a gyerek. Nem, mert a hospitálóknak 
menniük kellett az egyetemre, menjünk el gyorsan 
megbeszélni, hogy mi is volt, hogyan is volt. Én 
meg ott maradtam totál egyedül. 

Akkor még nem volt apás szülés?  

Sz. K.: Nem, az apákat még nem engedték be. De 
akkor se tudtunk volna mit csinálni. Nem volt tu-
dásunk. Ott volt a nagyhatalmú főorvos, én meg 
vigyázban feküdtem. Hamarosan kiderült, hogy  
Lilikénk is megsérült akkor. Oxigénhiányos lett, 
beszorult a szülőcsatornába, nem tudott lecsúszni. 
Tizenkét évünkbe került a fejlesztése, természet-
gyógyászok által a gyógyítása, szerencsére már túl 
vagyunk rajta. A többit meséld te. 
Cs. A.: Szerintem az a próbatétel, amikor nehéz 
helyzetet kell megoldani, és ebben a nehéz helyzet-
ben egymásnak kell támaszkodnunk, mert elfárad-
tunk. Ilyen több is volt, egy építkezés vagy lakás-
felújítás is kihozhat az emberekből régi sérelmeket, 
fájdalmakat. Az említett szülés előtt – Kriszta talán 
a nyolcadik hónap körül járt –  az egyik előadásban, 
ahol csak a darab elején és a végén volt jelenésem, 
a köztes időben általában egyedül szoktam olvas-
gatni az öltözőben. Egy alkalommal, amikor men-
tem az öltözőbe, beugrott, mi van, ha valamilyen 

fogyatékossággal születik a gyermekünk. Nem is 
nagyon tudtam olvasni, mert ez járt a fejemben. 
Akkor fordult meg először ilyesmi az eszemben, 
az első gyereknél nem. Lilinél meg valahogy bevil-
lant. Furcsa. Úgy háromnegyed órát gondolkodtam 
ezen. Az volt a konklúzió, hogy lezártam a dolgot: 
ha valamiért így kellene lennie, meg fogjuk oldani 
közösen. Amikor közölték, hogy készüljünk fel, a 
lányunk 4–5 éves koráig fog fejlődni értelmileg, és 
komoly koordinációs problémái lesznek, de lehet, 
hogy meghal, az nálunk nem problémaként, hanem 
feladatként jelent meg. Hozzáteszem, hogy Kriszta 
nagy szervező, aki pillanatok alatt átlát olyan dol-
gokat, amiket én csak két nap alatt, de sok minden-
ben meg én működök úgy, hogy sokkal hamarabb 
átlátok valamit. Ha ő ír egy levelet, gyakran felol-
vassa nekem, hogy az úgy jó-e. Ebben is kiegészít-
jük egymást. Ha én írok valamit, azt ő is megnézi. 
Az is nehéz helyzet volt mindkettőnknek, amikor 
előadás közben lezuhantam a Vígszínházban. Egy 
ideig az sem volt biztos, hogy valaha lábra állok-e.  
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Tolókocsi, egyebek, akkor tényleg nehéz volt Krisz-
tának is, hiszen alig tudtam emelni. Ezt is vehetjük 
próbatételnek.

Egyrészt saját részről hogyan kezeli, hogy ennyire 
kiszolgáltatott, hogy hirtelen bizonytalanná vált a 
jövő, másrészt Kriszta számára, hogy mit kezd ez-
zel a kiszolgáltatottsággal, bizonytalansággal.

Cs. A.: Ebbe ő beleállt, vitte a jogi részeit, képviselt 
engem. Bennem is fölmerültek kétségek, hiszen 
nem tudtam állni folyamatosan tíz peren keresz-
tül. Forgattam később ugyan, de színházat nem 
mertem vállalni, mert ha azt mondják, hogy én egy 
kripli vagyok, akkor kész, vége. Pár év alatt jöttem 
fizikailag rendbe. De próbatétel volt az Ötödik Sally 
című darabunk is, amit húsz évig csináltunk. Azt 
gondolom, minden olyan dolog próbatétel, aminek 
tétje van az ember életében. Maga a kapcsolat is 
próbatétel. Mert én megtudok a másikról dolgokat, 
ezáltal magamról, aztán ezt oda-vissza játsszuk. De 
valahol iszonyatosan mélyen az van, hogy ránézek 
egy képre a polcomon, látom Krisztát, amikor Zsófi 
született és a tengerparton nyaraltunk, és az jut 
eszembe, hogy ezzel nagyon nehéz lehetett bárki-
nek is versenyezni. Az akkori énemmel, és hogy én 
most is ugyanazt a csajt látom. Nem a húszéves nőt, 
hanem őt, ugyanazt a csajt, ugyanazzal az érzéssel. 

Milyen utat választottak a gyerekek?

Cs.A.: Zsófi, a nagylányunk járt dzsessz konzerva-
tóriumba, aztán kiment Olaszországba dolgozni, 
ott egy kislánnyal foglalkozott két és fél évig. Köz-
ben elkezdett jógázni, kiment egy fél évre Indiába, 
ahol elvégzett egy jógaoktatói tanfolyamot, és dol-
gozott is jógaoktatóként. Gyógypedagógus akart 
lenni, Kriszta mondta is neki kiskorában, hogy jó 
anyuka lesz, és csodás szociális munkás és bárki-
ről gondoskodó, igazi tanító. India után egy kicsit 
itthon volt, majd megint visszament Olaszország-
ba. Zseniális, ő a világ legjobb bébiszittere. Maga 
úgy fogalmaz, hogy mama-segítő vagyok. Elvég-
zett egy dúlatanfolyamot is,  így szülés-segítő is. 
Olaszul, angolul magas fokon magától megtanult. 
Most épp magyar jelnyelvet tanul, angolul már 
tudja. Lilike járt Földesi Margithoz, volt Nemzeti 

stúdiós, eltöltött egy évet a békéscsabai színház-
ban, aztán felvételizett a kaposvári és a pesti szín-
művészetire is. Marosvásárhelyre elsőre vették fel. 
Nagyon jól érzi magát ott, jó a légkör, a színház-
vezető az egyetem vezetője is,  a román és a ma-
gyar tagozat között szoros összekapcsolódás van,  
nincs semmilyen feszültség. Imádunk oda menni. 
Ott valahogy még a régi, nyugodt világ van, a bé-
kebeli. Lilike egyik otthonában, most  Békéscsa-
bán dolgozik Csiszár Imrével. Neki is az alkotás  a 
dolga. Kristóf most lesz 18 éves, tánctagozatra jár. 
Fantasztikus alkotó ő is, zenél és táncol, színját-
szózás is van, benne van A Pál utcai fiúkban is, 
amit Kriszta rendez itt a II. kerületben. Neki is a 
művészet az irány.

Sokat dolgoznak együtt, volt olyan szituáció, 
amelyben a merengő férj rendezte a lobbanékony 
feleséget. Ez hogy működött? 

Cs.A.: Én rendeztem, de ő írta a darabokat. Így volt 
az És a nyolcadik napon című előadásnál és a Sally-
nél is. A mi kapcsolatunkban, akár ő a rendező, 
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akár én, nincs autoriter helyzet, hanem megyünk 
egymással. Sokszor rájövök, jobb úgy, ahogy ő 
akarja, és viszont. Itt jön az, amit Kriszta korábban 
mondott, tehát az az őszinteség, meg hűség, hogy 
tudjuk képviselni magunkat, igazi legyen a do-
log. Nagyon alapos, ha néz valamit, de magánál is 
nagyon felteszi a lécet. Többször gondolom, hogy 
ezt nem tudom megugrani, és akkor mond valami 
olyasmit, ami egy kicsit megsarkantyúz. Nekem 
igazából mindig az a lényeg, ha alkotok, hogy ő 
mit mond, ha megnéz valamiben.  Hogy neki tu-
dok-e újat adni, és itt visszatérek arra, hogy min-
dig beleszeretek, mert ő is tud nekem újat adni. 
Vagy valamit csinál, és én rá tudok csodálkozni, 
hogy Jézusmáriám! 

Mindeközben rengeteget dolgozik, színházban, 
tévében, filmekben is, ráadásul van egy saját ze-
nekara. Ez a feleségére is igaz, aki ráadásul óriási 
energiákat fektet az elesettek, a szegények támo-
gatásába is. 

Cs. A.: Kriszta úgy működik, hogy valahogy min-
den, amire reagál, ezek a társadalmi dolgok is, 
amiket elvállal, mind szerelmek. Annak idején osz-
tályfőnökének, Kazimir Károlynak mondta, hogy ő 
robbantani akar, mire a bölcs mester mondta, hogy 
maga csak ne akarjon robbantgatni. De nem adja fel, 
mindig ügyeket, képviseletlen dolgokat karol fel.

Mindez rengeteg energiát követel attól is, aki 
társ ként éli át. Amikor Kriszta azt találta ki, hogy 
hajléktalanként él egy hétig a városban télvíz ide-
jén, megfordult a fejemben, vajon mit szól a férje, 
a családja ehhez az egyáltalán nem veszélytelen 
kísérlethez.  

Nyilván megijedtem, elmondtam neki, hogy sze-
rintem mi lesz, ha ez vagy az történik vele.  Ő azt 
mondta, ne tegyem rá a félelmem. Végső soron így 
van mindennel, amit a fejébe vesz. Ilyen volt gye-
rekkorától kezdve, ilyenek voltak azok, amiket 
együtt is csináltunk, azok is, amiket csak ő csinált, 
és ebben nem csak a művészeti dolgok jelentek 
meg, hanem egy lélegeztetőgépre való gyűjtés, ami-
ből végül két gép lett, vagy egy kilakoltatott család 
számára szervezett házvásárlási akciója és a többi 

hasonló is. Minden olyan dolog megvalósult, amit 
nem maga miatt csinált, hanem úgy, mintha vala-
miféle papnői feladata lenne. A hajléktalan törté-
netnél, amiből egy nagyon fontos előadást is készí-
tett, rájöttem, hogy ez is egy feladat, amit bevállalt, 
mert baromi fontos. Azt mondtam, oké, nem lehet 
baja, én azért aggódom, de ezt az aggodalmat nem 
szabad ráakasztani. Nem azt mondom, hogy nem 
maradt bennem egy izgalom, mert azért maradt, de 
én ezt így tudtam elrendezni magamban. Éreztem, 
hogy ő annyira akarja, nagyon húzza bele a szíve, 
és azt mondtam, hogy nem lehet baja. 

Nem érzi néha soknak mindezt? Gyerekek, csa-
lád, munka, különböző karitatív szervezetek 
segítése, és még bármi, ami jön? 

Cs. A.: Persze, ő is szokta érezni meg én is. Ő sok-
szor érzi úgy, hogy visszafogom dolgokban, de eze-
ket meg tudjuk beszélni. Mert közben bennem is 
az dolgozik, hogy ha ő ezt nem csinálja meg, akkor 
nem tudja úgy megvalósítani magát, hogy megma-
radjanak az alkotó energiái. Sokszor megtörténik, 
hogy amikor valamilyen ügy mellé áll, rengeteg 
gyalázkodást kap. Például amikor a kilenc gye-
rekes családnak gyűjtött házra, sokan bántották, 
hogy gyenge színész, és így akarja magára felhívni 
a figyelmet. Vagy amikor kezdett szétrepedni a há-
zunk a szomszéd építkezése miatt, és ebből nyilvá-
nos ügy lett, kapott gyalázkodásokat is.

Iszonyú leleményes a rosszindulat. A házmentés 
folytatásos regényében legutóbb azt láttam, hogy 
ő már kezd belefáradni ebbe a dologba, és most a 
férj intézkedik. 

Cs. A.: Én lassú vagyok, lassan írok meg mondjuk 
egy levelet, ő meg nagyon gyorsan. Régen az is fe-
szültségpont volt, hogy én lassan döntök. Ami nem 
igaz, viszont tény, hogy nekem több információra 
van szükségem a döntéshez, mint neki. Valószínű, 
hogy ettől tudunk mi balanszolni, attól tud mozog-
ni a hinta, hogy így ülünk a két végén. Mondtam is 
neki, ha olyan lennék, mint te, akkor egy hét múlva 
szétmentünk volna. 

Vig György
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„ A Z  A  M A T R Ó Z R U H A  M É G  M O S T  I S  R Á M  J Ö N ”

B e s z é l g e t é s  B ó d y  M a g d i v a l

Megjelenésében, viselkedésében, mosolyában ma is a korai rockos korszakában megismert kislányos báj köszön vissza, 
de amikor kézbe veszi a mikrofont, és kiereszti a hangját, mintha egy dögös fekete énekesnőt hallanánk. Az egykori gyer-
mekkórusos Óbudáról indulva bejárta a világot, és ide tért vissza.

Fotó: Hernád Géza
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Sokan tudják önről, hogy a Magyar Rádió Gyer-
mekkórusában kezdett el énekelni, azt talán ke-
vesebben, hogy tizenkét éves korában a kórussal 
már bejárta a fél világot.

Ott kezdeném, hogy Óbudán nőttem föl. A Harcsa 
utcában laktunk, minden reggel hatkor fölkeltem, 
megittam a kis kakaómat, fölszálltam a 66-os villa-
mosra, és hétéves koromtól egyedül mentem isko-
lába a Somogyi Béla utcába. Ott voltam este hatig, 
aztán fölültem a 66-os villamosra, és hazamentem 
Óbudára.

Az általános iskolában működött a gyerekkórus?

Igen. Felvételizni kellett, és a nyolcszáz jelentkező-
ből körülbelül harmincat, negyvenet vettek fel. Be-
jártuk a világot Amerikától Olaszországon és Finn-
országon át Japánig. Minden évben két-három nagy 
turnéra mentünk.

A hatvanas évek szürke Magyarországából Ame-
rikában találta magát, ahol minden nagyobb, szí-
nesebb, nem beszélve a gazdagságról, és például 
banánt nem csak ünnepek előtt lehetett kapni, 
mint idehaza. Hogyan élte meg kisgyerekként a 
változásokat?

Istenien! Nagyon élveztem, fantasztikus élmény 
volt Amerika. Például amikor megérkeztünk New 
Yorkba, és utaztunk be a busszal a városba a négy- 
vagy hatsávos úton, előre álltam a sofőr mellé, és 
csak néztem, hogyan csillogott minden körülöt-
tünk. Pláne karácsonykor, abban az óriási fényára-
datban. Ott nekünk, gyerekeknek nagyon kinyílt a 
szemünk, és amikor hazajöttünk, kerestük, hogy 
az a sok csoda itthon hol van?

Furcsa lehetett megélni a disszonanciát.

Nem volt annyira furcsa, mert igazából örültünk 
mindennek. Szerintem egy gyerek másképp áll a 
dolgokhoz. Bevallom őszintén, én próbálok is gye-
rek maradni, vissza a gyökerekhez jelszóval. Ame-
rikában fantasztikus élményeket szereztünk, arról 
nem beszélve, hogy rengeteget tanultunk, reggeltől 
estig kóruspróba volt. Kint hallottam először Aretha 

Franklint a rádióban, pont a Respect című dala volt 
a nagy sláger 1965-ben. Teljesen elájultam, és csak őt 
hallgattam, hogy igen, ez az én műfajom. Hogy ho-
gyan jött egy fekete énekesnő nálam a képbe, nem tu-
dom, de megtanultam az összes Aretha Franklin-dalt.

Még akkor, gyerekkorában?

Persze. Leírtam a szövegeit fonetikusan, meg is 
vannak még ezek a jegyzeteim.

Melyik dal a kedvence Aretha repertoárjából?

A Respectet imádom meg a Chain of Foolst. Ezeket 
mindig elénekelem, és a közönség is nagyon szereti.

A gyermekkórussal külföldön fellépni, hogy úgy 
mondjam, fizetős munka volt?

Kaptunk fizetést. Nagyon sokat dolgoztunk. Mi elég 
szegény család voltunk, azt tudom, hogy Anyut én 

A harcsa utcában 1959-ben.  Fotók: bódy magdi archívum
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öltöztettem. Külföldön soha nem babákat meg játé-
kokat vettem, hanem ruhákat, cipőket a nővéremnek 
is. Tizennégy évesen már kiöregedtem a gyerekkó-
rusból, de visszahívtak mindig, még tizenhat évesen 
is. Az a matrózruha még most is rám jön.

Miket énekelt a gyerekkórus?

Bartók- és Kodály-műveket természetesen, aztán 
német klasszikusokat, például Süssmayr gyermek-
operát. A Zeneakadémián rendszeresen felléptünk, 
és Ferencsik János vezényelt. Egy életre szólhatott vol-
na ez az „álom”, de ugye tizennégy éves korunkban 
hivatalosan vége lett. Általános után a konziba akar-
tam menni, de Édesanyám nem ajánlotta, azt mondta, 
hogy énekesnő sok van, így a Vas utcai közgazdasági 
technikumban folytattam. Jót is tett nekem, ez tény és 
való. Ott hallott engem énekelni Miklós Tibor, meg-
fogta a kezem, és elhívott énekelni a Korong együttes-
be. Anyu azt mondta, ha vigyáz rám a Tibike, akkor 
elenged, és a Tibike vigyázott rám. Tizenöt éves ko-
romban, 1969 elején már velük léptem föl.

Amatőr zenekarról beszélünk, ugye?

Akkor álltak össze. A salgótarjáni amatőr rockfesz-
tiválon első díjat nyertünk. Aretha Fanklineket is 
énekeltem a Korongban. Aztán később Várkonyi 
Mátyás, akivel együtt szerepeltem a gyerekkórus-
ban, szólt nekem, hogy alakítsak egy vokált, mert 
az induló rockcsapatukhoz, a Generálhoz kellené-
nek csajok is. Összehoztam a Mikroliedet. Közben 
már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola dzsessz 
tanszakára jártam, valamint Köllő Miklósnál pan-
tomimeztem. Szóval az első Mikorlied felállás úgy 
nézett ki, hogy  Selényi Hédike, Várszegi Éva meg 
én, és elkezdtünk próbálni a Generállal.

A Mikorlied önállóan is fellépett, vagy csak a Ge-
nerállal?

Ez egy érdekes történet. Én úgy gondoltam, hogy 
önállóan is foguk dolgozni, de Várkonyi Matyi 
csak a Generálhoz akart kapcsolni minket. Én szó-
lót is szerettem volna énekelni, de mivel erre nem 

A Magyar Rádió Gyermekkórusával, kodály zoltán balján a harmadik kislány
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volt lehetőség, még az elején otthagytam a vokált. 
A helyemre beszállt Herczku Annamária, szintén 
a gyerekkórusból, és így mentek 1972-ben a Ki Mit 
Tud?-ra a Mit tehet az ember című dalukkal, én pe-
dig beléptem Szigeti Edittel a Virginia együttesbe, 
és mi is szerepeltünk a Ki Mit Tud?-on.

A Mikrolidben számos lány megfordult. Minden-
ki a gyerekkórusban kezdte?

Igen. Most is tartom velük a kapcsolatot, nagyon jó ba-
rátnők vagyunk. A kórus egy nagyon erős mag volt.

Aztán később újra visszatért a Mikroliedbe.

1973-ban visszahívott Erdős Péter (lemezgyári me-
nedzser, popcézár – a szerk.). Azt mondta a Gene-
rálnak, hogy a csajokkal, a Mikrolieddel külön is 
akar foglalkozni. De egyik csaj sem akart „kedves” 
lenni Erdős Péterhez, és emiatt nem csináltak ve-
lünk külön is lemezt, pedig én azért mentem vissza.

A Generál 1975ben jelentősen átalakult, és meg-
szűnt a Mikorlied vokál.

Szólistaként kezdtem el dolgozni. Kiküldtek fesz-
tiválokra, és mindenhol megnyertem. Gottwaldov, 
Gdansk, Kelet-Berlin, Szófia – akkor nekem nagyon 
beindult a külföldi karrierem. A rádióban leadtam 
a saját dalaimat, ők kiválasztották a nekik tetsző-
ket, Bágya András pedig hangszerelt nekem. A Ge-
nerál után először a V'73-mal dolgoztam, aztán az 
Apostollal folytattam.

A Generált követően is megmaradt a populárisabb 
rock műfajában, és feldolgozásokat készített. Azt 
mondta az anyukám, Nem tilthatom meg...

Már az Apostollal dolgoztam, és Németh Zoli, 
aki egy fantasztikus zenész, adta az ötletet, hogy 
foglalkozzak régi nótákkal. A magyar dalok fel-
dolgozásában első voltam, addig még senki sem 
csinált ilyet.

A mikrolied 1974-ben: várszegi éva, bódy magdi, Herczku Annamária
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Emlékszem, ezek a számok más felfogásban, más 
hangszerelésben szólaltak meg, mint az eredeti-
ek.  Funkysan, soulosan, fúvósokkal, a „kiscsa-
jos” figurájához igazítva.

Nagyon jól dolgozták föl zeneileg ezeket a számokat. 
Az 1958-as boogie-woogie klubban maradt rockos. 
Megalakítottam a Bódy Magdi és együttesét, és mivel 
megnyertem a Tessék választani! első díját, lehetősé-
get kaptam felvenni a rádióban az első nagylemezem 
anyagát, már a saját zenekarommal, „lányos-rockos” 
stílusban. Fantasztikus négy zenésszel dolgoztam: 
Debreczeni Csabával, Marshalkó Zoltánnal, Pepóval 
és Aszalos Zoltánnal. Ezek a dalok elindították a kar-
rieremet, és aztán jött az első saját szerzeményem, az 
Akarom, hogy sírni láss, amit a mai napig énekelek.

Akkoriban már gondolt arra, hogy dzsesszt is 
énekeljen?

Nem. Egyébként a soult, a bluest sem favorizál-
ták a Magyar Rádió illetékesei, mert szerintük a 
közönség nem szerette. A lassú, bluesos Akarom, 
hogy sírni lásst még elfogadták, de folytatása nem 
lehetett sajnos. A saját dolgaim mellett vokáloztam, 
például Máté Péter első nagylemezén, biztos emlék-
szik azokra a magas hangokra – na, az én vagyok.

Azért vannak a jó barátok... a mai napig nagy sláger.

Máté Péter azt mondta, Magdikám, azt csinálsz, 
amit akarsz... és nagyon örült azoknak az új stílusú 
hajlításoknak. Dolgoztam Koncz Zsuzsával, Cinivel, 
Zoránnal, és korábban Szörényi betiltott lemezén mi 
vokáloztunk a Mikrolieddel. Ha te jár-nál ott a-hol én 
jár-tam... lálá lá... milyen jó dalok voltak, emlékszik?

Hogyne! Az Utazás egy kitűnő lemez volt.

Az együttesemmel bejártuk Kelet-Európát, a turné-
kon 10–20 ezres csarnokokban is játszottunk.

Hogyan találkozott a KFTvel?

Hazajöttem egy nagy turnéról, és a férjem javasolta, 
hogy hallgassak meg egy együttest, a Küllő rojtot. Na-
gyon megtetszett a zenéjük. Előzőleg Kelet-Berlinben 

voltam fél évig, megismertem Nina Hagent, imádtam 
őt, ő tényleg a punk királynője volt. Tetszett, hogy a 
punkon belül több stílust variált, és én is ezt szerettem 
volna megvalósítani a Küllőrojtból alakult KFT-vel. 
Összeálltunk 1980-ban, egy évig próbáltunk. Ők is 
írtak dalokat, én is. Az 1981-es Táncdalfesztiválra ké-
szülve ideadták nekem a Bábu vagy című nótát. Ott-
hon elkezdtem rá pantomimezni, és aztán mondtam 
Laár Andrásnak, hogy kifesteném magam ehhez a 
dalhoz. Tetszett neki az ötlet. Aztán őt is kifestettem, 
és így mentünk le próbára, ahol mindenki beájult. 
Őket is kifestettem. Így kezdődött. Aztán megmutat-
tam a fiúknak, hogy zenélés közben milyen panto-
mim mozgást végezzenek. Jól vették, nagyon ügyesek 
is voltak, így kezdtünk el koncertezni, és a fesztiválra 
már profin összeállt az egész.

De a fesztiválon nem a Bábu vagy nótát énekelte.

A generál-korszak, 1972
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Mondtam a fiúknak, az legyen a tiétek, én pedig a 
Sakkfigurákat fogom megcsinálni kicsit másképp. 
Varrattam magamnak egy teljesen átlátszó nejlon 
ruhát, alávettem egy szűk kék dresszt, és a próbán 
szóltam a tévéseknek, hogy mozogni nem fogok, 
csak az arcommal fogom eljátszani az egészet.

Mindkét szám és az előadásuk szokatlan módja 
óriási sikert hozott.

Pedig már akkor éreztem, hogy valami baj lesz. 
Még a fesztivál előtt leadtam a nagylemezünk 
anyagát, amit az Omega stúdiójában vettünk föl, 
a fiúk dalai mellett benne voltam én is a sajátjaim-
mal. Aztán nagy csend következett. A fesztiválon a 
fiúk már nem köszöntek nekem vissza. Elkezdődött 
a borzadály. Erdős Péter kivett engem a csapatból, 
nem akarta, hogy egy újabb együttes énekesnő szó-
listával megjelenjen a placcon.

Ja, hogy a Neotonnak Csepregi Évával ne legyen 
vetélytársa? De hát teljesen más stílus volt a ket-
tő. Nem fértek volna el a piacon?

Az Erdős úgy gondolta, hogy csak egy lehet, én 
csak ezt tudom elképzelni. A KFT-t engedte, mert 
mégiscsak feltűnő produkcióval jöttek ki. Így egyik 
percről a másikra már nem volt együttesem. Kimen-
tem egyedül Bulgáriába turnézni, egy kinti zenekar-
ral léptem föl. Ott találkoztam egy kanadai fiúval, 
aki megkérte a kezem. Így kerültem Kanadába.

Történt egy óriási törés az életében, de egyidejű-
leg nagy lehetőséget is kapott, hogy máshol foly-
tathassa...

Soha nem akartam igazán kimenni, de azt mond-
tam, ha ez van, nem tudok mit csinálni. Az Erdős 
nagy úr volt, már egyedül sem igazán engedett dol-
gozni. Engem háromszor hívott be magához, hogy 
legyek hozzá „kedves”. Nem lettem. Először 1972-
ben a Ki Mit Tud?-ról hívott be: nagyobb sztárt fava-
gok (sic) magából, mint a Koncz Zsuzsa – mondta. 
A második alkalom a Mikrolied idejében volt, a 
harmadik pedig 1981-ben.

Kanadában hogyan kezdődött?

Ottawában éltünk a férjemmel. Elmentem egy kül-
földieknek fenntartott állami nyelviskolába, ahol 
volt kétmillió kínai és öten Európából. A férjem-
mel németül beszéltem, énekeltem már angolul, 
de mindenekelőtt meg akartam tanulni rendesen 
az angol nyelvet. A hideg, zord télben mentem az 
iskolába minden nap. Ötünket, európaiakat külön-
vettek egy osztályba, gyorsan tanultunk, fél év alatt 
elvégeztem, közben színészeket kezdtem el tanítani 
énekelni. Megnyertem egy rádiós dalversenyt saját 
számommal, saját zenekarommal. Velük átmentem 
Torontóba játszani, ott egy külön stúdiómban is ta-
nítottam éneket, majd az együttesemmel körbetur-
néztuk Kanadát.

Milyen dalokkal lépett fel?

Saját számokkal, amiket már kint írtam. Azokkal 
lehetett ott igazán érvényesülni. Megjelentek nagy-
lemezen is. A kanadai időszak hét évig tartott, de 
közben minden nyáron lementem New Yorkba egy 
barátnőmhöz. A hetedik alkalommal fél évig lak-
tam nála, majd már nem mentem vissza Kanadába. 
A férjem Ottawában maradt, én pedig New York-
ban töltöttem másik hét évet.

new york, 1989
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Gondolom, Kanada után New York a maga kul-
turális, azon belül a rendkívül sokszínű zenei 
életével, a mindenféle stílusok és irányzatok je-
lenlétével, a magasabb szinten is lehetséges érvé-
nyesülés lehetőségével nagy esélyt kínált.

Ezért is ragadtam ott. Valahogy mindig szerencsém 
volt, rossz történeteim soha nem voltak kint. Bor-
zasztó jól éreztem magam, kiváló zenészekkel dol-
gozhattam Manhattanban, a Village negyed több 
klubjában, az együttesek közül a Special EFX-t emel-
ném ki, lemezt is vettünk föl. Találkoztam Madonná-
val és Michael Boltonnal, egy színpadon léptem föl 
Tina Turnerrel. Különböző stúdiók felkérésére reklá-
mokhoz is írtam zenét. Sokat tanultam és dolgoztam, 
az élet iskolája nekem New Yorkban volt. Magyaror-
szágról kijártak hozzám dzsessz-zenészek, Szakcsi 
Lakatos Béla, Dés Laci... rengeteget beszélgettünk a 
kinti és a hazai zenei életről, és Dés lemezét Michael 
Brecker menedzserének figyelmébe ajánlottam.

Mivel férjhez ment egy nyugati állampolgárhoz, 
az akkori magyar törvények szerint legálisan tar-
tózkodott Kanadában, így bármikor haza is láto-
gathatott. Hazajárt?

Karácsonykor mindig hazajöttem.

És aztán végleg hazatért.

Anyu egyszer felhívott, és annyit mondott, meg-
halok, ha nem jössz haza. Ilyen egyszerű volt az 
egész. 1995-ben történt. Nem bántam meg. Jó volt 
az a New York, de ott borzasztó gyorsan változott a 
zenei élet, az új stílusok, vonulatok megjelenésével 
a körülmények megváltoztak, a zenei közeg minő-
sége, hogy úgy mondjam, gyengült.

Arra gondol, hogy megjelent a szintipop, a rap, a 
house, és még nem tudom mik?

újra magyarországon
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Igen. Ebben a zenei környezetben én már nem érez-
tem annyira jól magam. Jaj, eszembe jutott valami! 
New Yorkban jártam gospel kórusokba énekelni, 
ami nekem nagyon fontos volt. Egy koncertem 
után feljött a színpadra egy kétszáz kilós fekete nő, 
ölelgetett magához – én úgy a mellkasáig értem –, 
és mondogatta, hogy neked fekete lelked és fekete 
hangod van. Teljesen elolvadtam. Ez a reakció min-
den díjjal felért nekem. Szóval én köztük éreztem 
jól magam.

A saját dalai milyen stílusban vagy stílusokban 
szólaltak meg?

Bluesos, rhythm and bluesos stílusban. De fehér vo-
nalban, ami nagyon más, mint a fekete előadásmód.

Mi a különbség?

Olyan, mint amikor egy cigány ember elénekel egy 
cigány dalt. Én is eléneklem, de nem olyan hajlí-
tásokkal, nem olyan fajta érzelmekkel és stílusban 
adom elő.

Végül is az történt, hogy amit kint tanult Ameri-
kában, plusz a zenei tapasztalatait és a repertoárját 
hazahozta, és megmutatta a magyar közönségnek.

Így van. A Szakcsival léptem fel rendszeresen. Ki-
tűnő dzsesszklubokban is megfordultam, például a 
Jazz Gardenben, amit nagyon szerettem. 1995-ben 
csináltam egy gospel stílusú karácsonyi CD-t, és 
azóta folyamatosan jelentek meg lemezeim.

Hogy érezte, a hazatérése után, a kilencvenes 
években a szélesebb értelemben vett magyar kö-
zönség már nyitottabb volt a dzsessz különféle 
stílusai iránt, mint mondjuk húsz évvel azelőtt?

Szerintem mindig szerette a közönség a dzsessz 
minden formáját. Például a blues mindig a kedven-
cei közé tartozott. És ott volt a soul... bizonyára so-
kan emlékeznek a Syriusra –  a hetvenes évek elejé-
ről van szó –, de például Máté Péter is énekelt olyan 
dalokat, amik a lélekzene körébe sorolhatók.

Az ön lelkéhez melyik stílus áll a legközelebb?

A rhythm and blues. Abban benne van soul és a 
blues is. De a blues-ban tulajdonképpen benne van 
a rock and roll is. A KFT előtt Novai Gábor hívott a 
Hungáriába, Fenyő pedig azt mondta, hogy szupe-
rül énekelnék rock and rollt. El tudtam volna éne-
kelni, de a rock and rollban a szívem nem lett volna 
benne igazán.

Amerikába visszajár fellépni?

Évente háromszor-négyszer kimegyek, főleg Ka-
nadába. Torontó a bázisom, és akkor onnan körbe-
megyek koncertezni, ez körülbelül két-három hét 
alkalmanként. Berlinbe is járok. Amit énekelek, az 
a klasszikusabb dzsessz. Mindig híve voltam, hogy 
szórakozzanak is az emberek, nagyzenekari örök-
zöldeket is felvettem CD-re. Azokat ismeri?

Hogyne. A filmzenés feldolgozásait is.

Szeretem az örökzöldeket mai átdolgozásban, és itt-
hon is elkezdtek foglalkozni a zenészek ezzel úgy 
tíz éve. Én is ezt csinálom a Stúdió 11-gyel.

2019ben Óbudán kétszer is fellépett nagyzene-
karral a Soul szerelmesei című műsorában.

Nagyon szeretem ezt a programomat. Február 14-
én az Óbudai Társaskörben léptem fel a My Funny 
Valentine műsorommal. 2000 óta rendszeresen meg-
hívnak. Szeretnek Óbudán, és én is szeretem Óbudát.

Mielőtt Amerikába ment, óbudai lakos volt. Most 
hol él?

Ürömön lakom. Hatévnyi keresés után 2004-ben talál-
tam egy kétlakásos házat kerttel. A kert fontos szem-
pont volt, hogy Anyu sokat lehessen a jó levegőn, és 
akkor eladtuk a Harcsa utcai lakásunkat. Anyu két 
évvel ezelőtt elment, a házat nemrég eladtam, és fel-
költöztem Ürömön a hegyre, egy csodálatos kilátású 
lakásba. Van egy máltai selyemkutyám, Pipi. Sokszor 
volt már kutyám, nekem a kutya a minden. Értenek 
magyarul, angolul. 2019-ben sokat dolgoztam, erős év 
volt, de jól érzem magam, és boldog vagyok.

KABAI JÓZSEF
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A középkori egyetemek kialakulása

Az európai kultúra kialakításában és fejlesztésében 
kulcsszerepet játszott a képzett értelmiség, mely 
kiművelt emberfők a korabeli egyetemekről kerültek 
ki. A középkori egyetemek többségében az uralko-
dók kezdeményezésével alakultak meg, és nyerték el 
a pápai vagy császári jóváhagyást működésükhöz. 
A legjelentősebb intézmények rövid időn belül egyes 
tudományágak európai hírű központjaivá váltak, 
így pl. Bologna a jogi, Párizs a teológiai és filozófiai 
tudományok fellegvárának számított.

A közép-európai régióban Prágában alakult 
meg az első ismert egyetem 1348-ban. Ezt követte 
az 1364-es krakkói, majd az 1365-ös bécsi alapítás. 
Magyar szempontból ez utóbbi volt a legjelentősebb 
intézmény, ahol korán kialakult az önálló magyar 
„akadémiai nemzet”, melytől kezdve szinte folya-
matos volt a magyar hallgatók jelenléte az osztrák 
városban. Prága iránt a XIV. század második felé-
től, a krakkói egyetemért a XV. századtól nőtt meg 
a magyar hallgatók érdeklődése: ismert pl. olyan 
időszak, amikor a diákok egynegyedét a magyarok 
tették ki Krakkóban. Az első magyarországi egye-
tem 1367-es létesítéséig az említetteken kívül még 
több tucat egyetemalapításra került sor Európában. 
A kutatások szerint 18 Itáliában, 10 a későbbi 
Franciaország területén, 7 az Ibériai félszigeten, 2 
Angliában és 3 Közép-Európában jött létre.

Az első, régészeti feltárásokkal is bizonyított ma-
gyarországi egyetemet Nagy Lajos alapította Pécsett. 

A király kérésére az intézmény működéséhez Boldog 
V. Orbán pápa adott engedélyt pápai bullájában: 

„Orbán püspök, Isten szolgáinak szolgája. 
Üdvözlet és apostoli áldásunk Krisztusban igen sze-
retett fiunknak, Lajosnak, Magyarország dicső kirá-
lyának. Illik, hogy a királyi felség ne csupán fenntart-
sa az általa az állam javára és hasznára nagylelkűen 
juttatott javakat, hanem kegyes adományaival gyara-
pítsa is azokat… állíttassék fel eme főiskola, és örök 
időkre működjék mind az egyházi és polgári jogban, 
mind bármely más tisztes tudományszakban, a teo-
lógia kivételével; az ott tanítók és tanulók örvendje-
nek a studium generalén tartózkodó és tanító dok-
toroknak és tanulóknak adományozott valamennyi 
előjognak, szabadságnak és mentességnek, és éljenek 
ezekkel…” (Viterbo, 1367. szeptember 2.).

Az egyetem szervezetét és működési rendjét 
szabályozó oklevél ‒ Krakkó és Bécs univerzitásá-
hoz hasonlóan ‒ nem adott lehetőséget a teológiai 
fakultás létrehozására, de a jogtudományi kar lé-
tesítését külön is kiemelte. Engedélyezte továbbá a 
magiszteri és a doktori fokozat adományozását is.

A pécsi studium generale történetéről nagyon ke-
vés ismeret áll rendelkezésre, ugyanis a török uralom 
(1543–1686) és a két keresztény ostrom (1664; 1686) 
alatt a dokumentumok többsége megsemmisült. Az 
első magyar egyetem azonban valószínűleg az ural-
kodó halála után megszűnt, és feltehetően mint káp-
talani iskola (schola maior) működött tovább.

D R .  G Á T I  J Ó Z S E F  –  D R .  N É M E T H Y  K R I S Z T I N A :

A  K Ö Z É P K O R I  Ó B U D A I  E G Y E T E M
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Egyetemalapítás Óbudán

Nagy Lajos halálával kihalt a magyar Anjou-ház utol-
só férfisarja, ezért két lánya, Hedvig és Mária örökölte 
a trónt. Hedvig a bárók akarata szerint Lengyelország 
uralkodója lett, Mária pedig Magyarország királynő-
je, és ezzel megszűnt a két ország perszonáluniója. 
Szinte azonnal megindult a verseny Mária kezéért. 
Jelentős viszályt követően a bárók Zsigmond mögé 
sorakoztak fel, aki 1385-ben feleségül vette Máriát, 
1387-ben pedig királlyá koronázták. 

Luxemburgi Zsigmond király a pécsi egyetem ku-
darca után új helyszínt keresett, most már közelebb 
fővárosához. A szervezés lassúságát jellemzi, hogy 
1395. január 18-án Rómában tartózkodott az óbudai 
prépost, de csak október 6-án adta ki IX. Bonifác pápa 
az alapítást megerősítő levelet. Az Óbudai Egyetem 
‒ IX. Bonifác pápa Luxemburgi Zsigmond kérésére 
kiadott ‒ első alapítólevelével az ország második, a 
főváros első egyeteme alakult meg.

A négy fakultásból álló Universitas Budensis 
alapító okirata nem maradt fenn. A pápai bulla a 
budai prépostság jövedelmeit az egyetem ellátására 
szánta. Az alapító levéllel együtt adta ki a pápa az 
engedélyt Szántai Lukács óbudai prépostnak, hogy 
az egyetem kancellárja legyen. 

„Mi tehát személyedet kegyes kedvezésünkben 
szándékozván részeltetni, ebbéli kérésedtől indít-
tatva jelen okmánnyal megadjuk kegyességednek, 
hogy a Szent Péter egyház prépostságát Óbudán, a 
veszprémi egyházmegyében…, minden jogával és 
tartozékával, a fent nevezett csanádi vagy más egy-
házzal együtt, ahová esetleg helyeznek majd, fel-
szentelésed megtörténte és a püspökszentelésre vo-
natkozó kánonok által megszabott idő eltelte után is 
élethossziglan megtarthasd, ugyanezen prépostság 
hasznait, bevételeit és jövedelmeit megkaphasd, és a 
nevezett város, Óbuda iskolájának kancellári tisztsé-
gét szabadon betölthesd.” (Róma, 1395. október 6.).

Johannes de Horow, a Bécsi Egyetem bölcsész-
karának magisztere 1396 nyarán került az Óbudai 
Egyetemre. A századfordulót követően több más 
neves tanár kezdte meg oktatói tevékenységét – 
köztük Makrai Benedek, a prágai, párizsi és páduai 
egyetem bölcsész és egyházjogi mestere, Johannes 

Wrede, aki még 1402-ben nyerte el a budai pré-
postság olvasókanonoki prebendáját, Matheus de 
Diernach és Thomas de Wissenburg, mindketten az 
egyházjog tanárai –, valamennyien az óbudai káp-
talan préposti és kanonoki javadalmaiból kapták a 
fizetést.

Mária királynő 1395. május 17-én meghalt. 
Szántai Lukács 1397. március 22-én a váradi püs-
pökség élére került, megtartván az egyetem kancel-
lári feladatait. Erre utal, hogy az 1398. évi pecsétje 
feliratán is szerepel az óbudai intézmény kancel-
lársága (cancellarii studi... Veteris Budensis). A kor 
belviszályai között az egyetemet feltehetően 1403-
ban Zsigmond király bezáratta.

Zsigmond uralmának megszilárdítását köve-
tően, 1405-ben új királynét koronáztak meg, Cillei 
Borbálát. 1406-ban Lukács kancellár halála rádöb-
benthette az uralkodót a magyar egyetem hiányára, 
arra, hogy szüksége van a hazai viszonyokban tá-
jékozott, a problémákat korszerűen megfogalmazó, 
adott esetben érvanyagot is biztosító értelmiségre.

luxemburgi Zsigmond a Thuróczi-krónikában
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A főváros első egyetemének újbóli megnyitása

A középkori magyar királyság Luxemburgi 
Zsigmond király alatt vált európai hatalmi ténye-
zővé. A király származása, politikai orientációjára 
épülő tevékenysége egyaránt a korabeli nyugat- és 
kelet-európai integrációban öltött testet. Sokra be-
csülte a tudást, az intelligenciát, európai hírű tu-
dósokat, államférfiakat vonzott maga köré. Neki 
tulajdonítják azt a mondást, miszerint „Lovaggá 
egy nap alatt ezret is üthetek, de doktorrá ezer nap 
alatt egyet sem”.

Luxemburgi Zsigmond a pápasággal való viszo-
nya rendezését követően, a belviszályok elültével, 
1410 májusában olasz polgárból lett bizalmas emberét, 

Ozorai Pipót küldte Bolognába a pápa üdvözlésére. 
1410 elején Zsigmond segítette Branda Castiglione 
piacenzai püspök kiszabadítását Orlando Pallavicino 
rablólovag fogságából. Ozorai Pipónak pedig sikerült 
elérnie, hogy XXIII. János éppen a piacenzai főpapot 
tegye a magyarországi bíboros legátusává.

Branda Castiglione püspök Bolognában, 1410. 
augusztus 1-jén keltezett két irattal kapott megbí-
zást az egyetem létesítésének kérdésében. Az első-
ben megbízást kapott arra, hogy keressen megfelelő 
helyet Magyarországon az egyetemnek, mely feladat 
még az elindulása előtt eldőlt: a hely Óbuda lehet. 
A Brandánál lévő másik pápai rendelkezés szerint 
Zsigmond kérésére négy karból álló óbudai egye-
tem létesüljön, a párizsi, bolognai, oxfordi, kölni 

Zsigmond király 1410-es pápai bullájának latin szövege a Vatikáni T itkos Levéltárból
(első alkalommal kerül hiteles másolatként hazánkba)
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egyetemek kiváltságaival, vagyis teológiai, kánon- 
és civiljogi, orvostudományi, bölcsészeti karokkal. 
XXIII. János pápa Branda püspökhöz írt levelében 
kérte, hogy készítsen jelentést egy Magyarországon 
felállítandó egyetem működési feltételeiről:

„… gyarapodásuk iránt atyai szeretettel viseltet-
vén jóvá kívánjuk hagyni az említett király ebbéli 
óhaját, és Magyarországot, illetve a többi, a mondott 
király uralma alá tartozó országot studium generalé-
val ékesíteni akarjuk. Testvérségednek… jelen okirat-
tal teljes hatáskört engedünk, hogy Magyarországon 
vagy királyának uralma alá tartozó más országban, 
vagy tartományokban felállítsa azt, tekintélyünkkel 
felruházva és a mondott király tanácsát is figyelembe 
véve tájékozódjék a doktorok, magiszterek, tanítók és 
a többiek felől, akik ott kötelesek működni, s a fentebb 
mondottakkal és minden körülményükkel kapcsolat-
ban alaposan megvizsgálja az igazságot, és amit a fent 
nevezett helység alkalmassága és az egyéb körülmé-
nyek tekintetében eme tájékozódás és vizsgálat során 
tapasztal, közölje velünk minél előbb…”

Az 1410-es pápai bulla eredetiben nem, csak a 
Vatikáni Titkos Levéltár másolataként maradt fenn 
(Registra Lateranensia, 147. kötet, 74r–75v oldalak). 
A pápai registrumban az általánosan használt formu-
lákat a bemásoláskor elhagyták, és a kihagyásokat etc. 
(stb.) utalással jelölték. A pápai bulla magyar nyelvű 
következő idézetét ‒ a korábbi kiadások figyelembe-
vételével ‒ átírta és fordította Prof. Dr. Érszegi Géza.

„... Mivel tehát – mint a minap Krisztusban 
igen szeretett fiunk, Zsigmond, Magyarország fel-
séges királya nevében kifejtették előttünk – eme 
király nem csupán ezen állam és saját országa, 
Magyarország, hanem más szomszédos országok 
és tartományok lakóinak hasznát és boldogulását 
is szem előtt tartó dicséretes törekvésében nagyon 
szeretné, hogy városában, Óbudán, a veszprémi 
egyházmegyében, a mondott Magyarországon, erre 
a legnagyobb mértékben alkalmas és megfelelő he-
lyen fekszik, létesüljön és állíttassák fel az Apostoli 
Szék által egyetem minden lehetőséggel, hogy ott 
is erősödjék a hit, művelődjenek az egyszerű em-
berek, ügyeljenek az ítélet méltányosságára, gyara-
podjék az értelem és tudás az emberekben.

Mivel alaposan megfontoltuk ezt és a hitének és 
odaadásának azt a kivételes őszinteségét, mellyel 
mind ezen király, mind hajdani elődei, azon ország 
királyai irántunk és a római egyház iránt viseltettek, 
ahogy maga a király is közismerten viseltetik, ezért 
attól a forró vágytól vezérelve, hogy ezen ország és 
város, továbbá a fent nevezett részek gyarapodjanak 
a tudomány adományai révén, s teremjenek érett 
ítéletükkel kitűnő, az erények ékességétől övezett és 
különböző lehetőségek adta érdemekben kiművelt 
férfiakat, és övék legyen a tudományok csörgedező 
forrása, melynek bőségéből mindnyájan meríthet-
nek, akik megmártózni vágynak a betűk nyújtotta 
tudományokban.

Tehát mindezeket alaposan mérlegelve, különö-
sen a mondott város megfelelő voltát, mely – mint 
mondják – eme ország többi nagy- és kisvárosa 
között a tudás magvainak sokasítására és áldásos 
csíráinak gyarapítására kiváltképpen alkalmas és 
megfelelő, s nem csupán ezen ország, város és a 
körülötte elterülő vidékek lakosainak hasznára és 
előnyére, hanem másoknak is, akik emiatt a világ 
minden tájától a mondott városba özönlenek, buz-
gó atyai gondoskodással törekszünk, a mondott ki-
rály ebben az ügyben benyújtott kegyes kérvénye-
ire igent mondunk, bíboros testvéreink tanácsára 
apostoli tekintélyünknél fogva jelen okirattal elha-
tároztuk és elrendeltük, hogy a mondott városban, 
Óbudán ezután egyetem legyen, s örök időkre virá-
gozzék ott mind a szent teológia, a kánoni és pol-
gári jog, a gyógyítás és a szabad művészetek, mind 
valamennyi engedélyezett tudomány művelésében.

Továbbá, hogy az ott tanítók, előadók és tanulók 
élvezzenek minden előjogot, szabadságot, kiváltsá-
got, mentességet és kedvezményt, és éljenek velük, 
melyeket a párizsi, a bolognai, a lincolni egyházme-
gyében lévő oxfordi és a kölni egyetemeken tartóz-
kodó doktoroknak, magisztereknek, előadóknak és 
diákoknak, különösképpen a Szentírással foglalko-
zóknak, az Apostoli Szék, a Római Birodalom vagy 
bárki más adományozott…”

Az újjáalapított Óbudai Egyetem kancellárja to-
vábbra is a budai prépost volt. E tisztségre 1411-ben 
Zsigmond a Bécsi Egyetem teológiai karáról Budára 
hívott Gelderni Sluter Lambert hit- és bölcsészettu-
dományi magisztert nevezte ki, aki maga tanította 
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a kánonjogot. Lambert 1418 körül elkerült Budáról, 
egy év múlva a Bécsi Egyetem rektora lett.

A kutatások adatai azt mutatják, hogy a kivá-
ló tanári karnak köszönhetően nőtt az érdeklődés 
az egyetem képzése iránt, és az itt elnyert bacca-
laureusi fokozattal kérték felvételüket magyar di-
ákok más közép-európai egyetemre a magiszteri 
és a doktori fokozat megszerzésére. Ezt támasztja 
alá a Bécsi Egyetem Művészeti Karának jelentése, 
miszerint 1412. május 23-án Briccius de Pest ma-
gyar tudós átvételét kérte a Bécsi Egyetem bacca-
laureusainak sorába. Hasonló feljegyzés található 
Nicolaus de Themeswarról, akit a Bécsi Egyetem 
1415-ben átvett az Óbudai Egyetemről, és egy ké-
sőbbi feljegyzés szerint 1419-ben már a Művészeti 
Kar tanára volt.

Az egyetem újjáalapítását követő időszak meg-
határozó eseménye volt a konstanzi zsinat, amely-
nek előkészítésben és lebonyolításában jelentős sze-
repet játszott Zsigmond király. Az Óbudai Egyetem 
tanárai közül ‒ Ulrich von Richental korabeli 
krónikájának adatai szerint, a nagy európai egye-
temekhez hasonlóan ‒ heten részt vettek az 1414. 
november 1-jére összehívott konstanzi zsinaton. 
A zsinati egyetemi delegáció vezetője „Lamperthus 
Propst zu Ofen” volt, vagyis a már említett Lambert 
óbudai prépost, az egyetem kancellárja.

A krónikában megnevezett tanárok egy részé-
nek budai működése nem bizonyítható. A tanárok 
között ott volt Henricus Praepositus Budensis, a 
teológia doktora, Matheus de Diernach és Thomas 
de Wissenburg, mindketten az egyházjog ta-
nárai. A tagok között szerepelt még Tadeus de 
Vicomercato és Nicolaus Bissnaw (Bissnem), mind-
ketten jogi doktorok voltak.

Hála Ulrich von Richentalnak, ismert az Óbudai 
Egyetem, a Studium generale címere. Richental 
krónikájának több régi kézirata és korai nyomtatott 
kiadása ismert. A legismertebb 1483-i augsburgi 
kiadásban megjelent címer vágott pajzsán a felső, 
vörös mezőben zöld hármashalmon ezüst kettős-
kereszt nyugszik, az alsó, kék mezőben balról be-
nyúló ezüst ingű kar kapcsos, barna kötésű, arany 
lapszélű, zárt könyvet tart. A könyv a hagyomány 
szerint a grammatika, a bölcsesség, a hírnév jelvé-
nye volt, de azonosították az egyetem anyakönyvé-
vel, vagy kiváltságainak könyvével, sőt a Bibliával 

is. Ma is élő, átvitt értelemben jelenthette a tan-
könyvet, a bölcsesség birtoklásának, a tanulásnak, 
tudásnak a jelképét is.

Az Óbudai Egyetem megszűnését követően 
a mai Budapest területén több száz évig nem mű-
ködött egyetem. A fővárosban egyetem akkor jött 

Az óbudai és a prágai egyetem címere 
Richental krónikájában
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létre ismét, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek 
1635-ben Nagyszombatban alapított intézményét 
1777-ben Mária Terézia királynő Nagyszombatról 
Budára helyezte át. 1780-ban díszes oklevélben ‒ az 
általa adományozott új, címeres pecséteket is bele-
foglalva ‒ adta ki az új székhelyen működő egyetem 
kiváltságait. A címer tervezője ismerhette a kons-
tanzi zsinaton szereplő óbudai egyetemi címert, és 
ennek a Richental-krónika augsburgi kiadásában 
kinyomtatott változatát alapul véve készítette el az 
új egyetemi bélyegzőket.

Az utókor tisztelete

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusának kezde-
ményezésére a Magyar Köztársaság Országgyűlése 
2009. november 23-án elfogadta azt a törvényjavas-
latot, amelynek megfelelően az intézmény – illet-
ve a jogelődjei, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a 
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari 
Műszaki Főiskola – jogutódjaként 2010. január el-
sején megkezdte működését a XXI. századi Óbudai 
Egyetem. A Felsőoktatási Minőségi Díjjal kitünte-
tett intézmény a középkori Óbudai Egyetem szelle-
miségét kívánta életben tartani a tradíciók ápolásá-
val és a haladás, a fejlődés együttes biztosításával. 

Az utókor méltán emlékezik tisztelettel az 
államférfire, ezt bizonyítják a határainkon be-
lül és azon túl elhelyezett, az uralkodót ábrázo-
ló köztéri szobrok. Az Óbudai Egyetem 1410-es 
újjáalapításának 600. évfordulója alkalmából a 
mai Óbudai Egyetem állíttatta Zsigmond király 
szobrát a Zsigmond Király Főiskolával és Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatával közösen az egye-
tem központi épültével szemben lévő Egyetem 
Parkban. Az alkotás a Képzőművészeti Egyetemen 
készült, Csányi Katalin szobrászművész munkája.

Az egyetem 2010 szeptemberében tudományos 
konferenciát rendezett  Államalapítástól egyetem-
alapításig címmel Szent István koronázásának 1010. 
és az Óbudai Egyetem újjáalapításának 600. évfor-
dulója alkalmából. A kiemelkedő esemény fővéd-
nöke Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, 
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek és Juliusz Janusz, Magyarország Apostoli 
Nunciusa voltak.

A konferenciamegnyitó záró mozzanataként 
Gáti József kancellár nyitotta meg az aulában ren-
dezett kettős kiállítást. Az első, mintegy 19 tab-
lóból álló, Koronázási jelvények: Szent Korona, 
koronázási palást és jogar című tablósorozat 
Szelényi Károly fotóművész koronázási jelképe-
ket ábrázoló képeiből mutatott be összeállítást. 
A második kiállítás a középkori Óbudai Egyetem 
alapításának állított emléket. A tárlat különle-
gessége a Vatikáni Titkos Levéltár másolataként 
fennmaradt 1410-es pápai bulla első magyarorszá-
gi bemutatása volt. Végezetül ismertette az ezen 
alkalomra kiadott, Óbudai Egyetem című kiad-
ványt, amely betekintést nyújt az egyetem épülete 
alatt feltárt római kori emlékanyagba, a középkori 
Óbudai Egyetem létesítésébe, és szemlélteti a mai 
egyetem mindennapjait. 

Ez alkalommal került sor a Doberdó úti Szent 
Vér kápolna ünnepélyes használatba vételére, mely-
nek keretében az egyházi személyiségek ‒ Juliusz 
Janusz, Magyarország Apostoli Nunciusa, Fabiny 
Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Északi Egyházkerületének püspöke, a Lutheránus 
Világszövetség alelnöke és Pákozdi István egyete-
mi lelkész ‒ ünnepélyesen megáldották a kis kápol-
nát, majd megválasztották Pál apostolt az egyetem 
védőszentjévé.  

(szerzők: DR. GÁTI JÓZSEF C. EGYETEMI DOCENS, DR. NÉMETHY 
KRISZTINA TUDOMÁNYSZERVEZŐ, az Óbudai Egyetem munkatársai) 

A XXI. századi Óbudai Egyetem címere
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Az Óbudai Múzeum küldetése olyan időszaki kiál-
lítások megrendezése, amelyek a helyi közösséget 
szólítják meg Óbuda történelmén, múltján és mű-
vészetén keresztül. Erre kínálkozik aktuális példa-
ként a 2021 tavaszáig látható tárlat, a Bán-Lazetzky. 
Egy óbudai művészcsalád, amelynek termeit végig-
járva egy Óbudára a XIX. században betelepülő csa-
lád képe bontakozik ki, akik vállalkozásuk révén 
biztos egzisztenciális alapokat teremtve, lehetősé-
get kínáltak gyermekük és unokájuk számára, hogy 
ők művészeti pályára léphessenek. Lazetzkyék tör-
ténetéhez egy házasság révén kapcsolódik be Bán 
István, hogy művészetével újabb utat nyisson az 
Óbudán alkotó művészek számára. Három pálya-
kép: Lazetzky Rezső textilmintarajzoló és akvarell-
festő művész, lánya, B. Lazetzky Stella grafikusmű-
vész, illusztrátor és férje, Bán István textilművész 
kerül bemutatásra.

A Lazetzky család 

Az eredetileg Lasetzky névre hallgató Ferenc a szi-
léziai Schlattenből érkezett a kedvező és biztató 
lehetőségekkel kecsegtető Óbudára a XIX. század 
közepén, ahol egy óbudai szőlőbirtokos legidősebb 
lányát, Javorek Katalint vette feleségül, s a helyi la-
kosság tevékenységéhez igazodva szőlőművelésbe 
kezdett. Fia, Lazetzky Márton már Óbudán szüle-
tett, a filoxéria pusztításának köszönhetően a kő-
műves és építőmesterséget tanulta ki, és 1900-ban 

feleségével nagy összegű, mintegy 4000 korona köl-
csönösszeg felvételével építőmesteri műhelyt alapí-
tott. Márton a XX. század elejének lakóház-építési 
hullámába sikeresen becsatlakozott, a Föld utcában 
tervezett és épített földszintes, klasszicizáló óbudai 
házakat, amelyekből több napjainkban is áll még. 
A sikeres vállalkozás magával vonta a Lazetzky 
család egzisztenciájának megerősödését, valamint 
a családfő Óbuda társadalmi életében betöltött sze-
repének megnövekedését is, amelyet mi sem bizo-
nyított jobban, minthogy irodája alkalmanként a 
Központi Kávéház volt, valamint különböző polgári 
testületekben (például a III. kerületi Első Magyar 
Nemzeti Asztaltársaságban) töltött be magas pozíci-
ót. Lazetzky Mártonnak és Javorek Katalinnak négy 
gyermeke született: István, Rezső, Margit és Frigyes.

L azetzk y Rezső művészete: 
a gyári mintara jzoló 
és az autonóm ak varellfestő 

Rezső 1898-ban született, és már gyermekkorá-
ban kiderült, hogy remek és éles szemű rajzoló, 
így 1913-ban sikeres felvételi vizsgát követően az 
Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola dí-
szítő festő szakán kezdte meg tanulmányait. Az 
intézmény a növendékek számára igen komoly 
művészeti stúdiumokat és kritériumtárgyakat írt 
elő, a hároméves alapozó és általános képzést két 
év specifikus díszítőfestészeti szak követett, ahol 

O R O S Z  D I Á N A :  M Ű V É S Z E T I  S Z I N E S Z T É Z I A  Ó B U D Á N
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nemcsak tökéletesen megtanultak rajzolni, szer-
keszteni és minden technikával festeni, hanem 
az adott területen fejleszthették képességeiket. 
Rezső festményeit látva egyértelművé válik, hogy 
egész életén keresztül szerette azokat a főiskolai 
stúdiumokat, amelyek más művészek számára 
száraz tanulmányokat, vagy egyenesen kötelező 
kényszerrajzokat jelentettek. Szeretett gipszöntvé-
nyek után rajzolni és festeni, virág-és gyümölcsta-
nulmányokat megörökíteni, valamint sorozatban 
akár egyetlen tájról végtelen számú akvarell ta-
nulmányt készíteni. Utóbbi már az Iparművészeti 
Iskolában (a későbbi Iparművészeti Főiskola) va-
lódi szenvedélyévé vált: minden vízfestő eljárást 
megtanult (gvas, tempera, akvarell, anilin stb.), az 
évek során a fény, impresszió, a köd, pára és víz 
megragadásának és mesterremekként való vissza-
adásának valódi művészévé vált. Az 1910–1920-as 
években az iparművészeti szakokon oktató taná-
rok igen magas művészi és technikai nívót tudhat-
tak magukénak, és a művészeti élet megbecsült 
és jegyzett tagjai voltak. Lazetzky Rezső meste-
rei a tájképfestőként jegyzett Ujváry Ignác, vagy 
a Münchenben is tanult festő és grafikus, Sándor 
Béla nagy hatást gyakoroltak a fiatal művészekre. 
Rezső 1920-ban fejezte be tanulmányait és vette át 
oklevelét (diplomáját).

Bár a Lazetzky család biztos egzisztenciális 
alapokkal rendelkezett, az I. világháború jelen-
tősen megnehezítette Márton építőmesteri vállal-
kozását. A fiatal, művészi ambíciókat dédelgető 
Rezső, felismerve az individuális alkotó csak 
művészeti alkotásokból való megélhetési mo-
delljének kivitelezhetetlenségét, biztos megélhe-
tés után nézett. 1921 szeptemberében jelentke-
zett az óbudai Textilfestőgyárba (Magyar Textil 
Festőgyár Rt., III. kerület, Szentendrei út 135.) 
mint textilminta rajzoló. A gyár vezetősége elein-
te vonakodott felvenni a gyári tervezésben nem 
jártas, fiatal művészt, valamint kifejezték abbéli 
véleményüket, hogy igazi mintatervezés csak a 
Goldberger gyárban van, s azt is külföldi, francia 
művészek végzik. Lazetzky azonban nem futa-
modott meg. Végigjárta a gyár összes részlegét, 
kitanulta a textilfestést és annak háttérmunkáit, 
és kezdetben ún. technikai rajzolóként (a kész 
mintatervekről színre bontott fóliákat rajzolt át 

tussal), majd textilminta tervezőként állta meg a 
helyét. 1927-ben már műhelyvezető, 1946-ra osz-
tályvezető lett, és első számú iparművészként 
tartották őt számon. Színes, virágmintás nyomott 
textileket tervezett, amelyekre a fennmaradt és 
a kiállításon is bemutatott Mintakönyv (1950–
1956) virág akvarelljeiből következtethetünk. 
Viseletkelmék és háztartási textilek egész sora 
került ki a kezei alól több évtizedes, az óbudai 
Textilfestőgyárban végzett munkássága alatt, 
ahonnan végül nyugdíjba ment.

Pályaképe végig nyomon követhető, két dátum 
hiányzik belőle: egy-egy év, amikor 1918-ban katonai 
szolgálatot látott el, s hadnagyi rangig vitte, majd fel-
tehetően 1944-ben került sor a második hadköteles-
ségre, mivel az 1945-ös textilfestőgyári bérjegyzék 
mint „visszavett” alkalmazottat, rajzolót említi.

Lazetzky Rezső tökéletes, a gyári textilmin-
ták tervezéséhez szükséges rajzi ismeretei és 

Lazetzky Rezső textilminta rajzai, virágtanulmányai
Fotók: Sárospataki Györgyi
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alkalmazott művészi pályafutása mellett individu-
ális alkotóként a hazai művészeti élet által is jegy-
zett akvarellfestő volt.

Az akadémista stúdiumok, de a legújabb mo-
dern, 1910–1920-as években kibontakozó művé-
szeti irányzatok, izmusok modorában is alkotó 
Lazetzky a Nemzeti Szalon, a Műcsarnok cikliku-
san megrendezett nagy kiállításain (Tavaszi Tárlat, 
Őszi Tárlat, Képzőművészeti kiállítások) rend-
szeresen kiállító festőként a századforduló körül 
erősen presztizionált akvarell tájkép és plein-air 
festészetének tagjaként képviseltette magát. 1944-
ben, a Műterem nevű galériában (Budapest, V. ke-
rület, Kossuth Lajos utca) megnyílt gyűjteményes 
kiállításán 120 akvarellt mutatott be, amelyek őt a 
grand art (magas művészet) berkeibe emelték: itt 
bemutatott festményein ifjúkora emlékeit, kedvenc 
nyaraló- és kiállítóhelyeit örökítette meg, Sopront, 
Lovrant (horvátországi város, kedvelt üdülőhely), a 
budai vár utcáit, Óbuda tereit festette le, vagy épp 
attribútumok, jellemvonások nélküli időtlen tájké-
peket, patakpartokat, erdei ösvényeket mutatott 
be. Mindig a fény, a levegő, a pillanat megragadása, 
az idő problémájának szintetizálása, az impresszió 
és az emlékezés érdekelte. Metafizikus képein az 
emberi alakok staffázsok csupán, jelzésszerű figu-
rák, az emberi lét mintegy emlékei, nem is jelen-
valói szerepelnek. E fentiek miatt Lazetzky Rezső 
tájai az emberi lélek kivetülései, a művész lelkiál-
lapotának lírai megjelenései. 1988-ban, 90 éves ko-
rában hunyt el.

Lazetzky Stella: egy különleges grafikus-
művész a gyermeki lélek „szolgálatában”

Különös kapcsolat állt fent Rezső és egyetlen lánya, 
Lazetzky Stella között. A szintén művészi vénával 
megáldott Stella 1924-ben született Óbudán, és kö-
zépiskolai (Orsolyita Rend Gimnáziuma, ma Szent 
Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, II. 
kerület, Budapest) tanulmányai után az Országos 
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola grafikus 
és rajztanári szakán folytatta tanulmányait. Apjá-
hoz hasonlóan ő is alapos és magas művészi kép-
zésben részesült, az I–II. évfolyamon „általános 
tanfolyamon” belül elméleti és alapozó tárgyakat 

tanultak, a fennmaradó három év alatt pedig grafi-
kai stúdiumokat folytattak. Stella precíz, tökéletes 
vonalvezetésű rajzokat készített, és professzioná-
lis akvarellfestővé vált, tanulmányait kiváló ered-
ménnyel végezte, 1948-ban vette át tanári és grafi-
kusi diplomáját, ám tanárként sosem dolgozott. 
Munkát a frissen megalakuló Múzeumok Országos 
Központjánál (MOK) vállalt mint a kiállítási terve-
ző munkákat támogató tervező- és rajzoló grafikus. 
Így járta be a fővárosi és a vidéki múzeumokat. 
A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 
folytatott munkája során találkozott Bán István tex-
tilművésszel, akivel 1953-ban kötött házasságot.

Stella már pályája elején a grafikusság jegyé-
ben gyermekek számára kezdett el rajzokat, il-
lusztrációkat készíteni, a gyermekek hangját, né-
zőpontját kereste, és annak szellemében alkotott. 
Az 1948-ban, frissen megalakult szocialista állami 
képzőművészeti terjesztő vállalat, a Képcsarnok 
Vállalat számára független, szabadúszó 

Lazetzky Stella képeslapjai 
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mű    vész   ként képeslapokat és kifestőkönyveket ter-
vezett: rajzolt és festett. A kiállításban Stella kéz-
zel festett akvarell képeslaptervei mellett az ofszet 
nyomással lenyomtatott produktumok is megje-
lennek, így a műalkotás eredeti színe, igényessége, 
valamint a nyomdaipar által kínált lehetőségek is 
markánsan kirajzolódnak. Az 1960-as évek végére, 
az 1970-es évek elejére a vállalat legdominánsabb 
és legjelentősebb profitját a színes nyomtatott kiad-
ványok mellett a képeslapkiadás, illetve a színes le-
velezőlapok publikálása jelentette. A szocializmus 
egyik kultúrpolitikai célkitűzése a kortárs magyar 
művészet bemutatásaként az alkalmazott művé-
szeti műfajok – így a tervező és képgrafikai illuszt-
rációk – megjelentetését határozta meg. Lazetzky 
Stella egyedi stílusú, játékos hangvételű képes-
lapjai életfordulókhoz és ünnepekhez (karácsony, 
húsvét) kötődtek, s megjelent bennük a magyar 
népmesék világa, a magyar népművészet szim-
bólumai, díszítményei, a magyar bábfilmekben és 
animációkban (Süsü, Sebaj Tóbiás) visszaköszönő 
középkori városok képei, rajzai. Stella rajzain a kö-
zépkori architektúrájú utcák és épületek édesap-
ja Sopront, Lovrant, Budát ábrázoló tájképeiről is 
származhattak. Erre külön bizonyítékként és érde-
kességként kínálkoznak azok az akvarell növény- 
és virágtanulmányok, amelyeket Lazetzky Rezső 
készített lánya számára.

A kiállítás első két egysége a Lazetzky család 
történek és családtagjainak állít emléket egy csalá-
di fotókat tartalmazó vitrinnel, valamint családfá-
val, illetve apa és lánya művészetét bemutató mű-
tárgyakkal és rövid leírásokkal. Az 1. terem átjáró 
felöli részén Bán István következik, aki Ave Maria 
című gobelinjét, falikárpitját feleségének szőtte 
nászajándékul. Bán művészete az 1. tér jobb oldali 
falán kezdődik el, és a 2. terem falait szentelték szö-
vött, színes falikárpitjainak.

Bán István: iparművészként a világhírnév felé

Bán István Mohácson született, édesapja a mohácsi 
szellemi élet egyik neves tagjaként trafikot tartott 
fent, és a helyi lapot szerkesztette, írta. Fia ebből 
a gazdag szellemi közegből került ki. Budapestre 
költözött, ahol 1937 és 1941 között az Iparművészeti 

Főiskola (mai nevén: Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem) textil szakos hallgatójaként tanult, s itt 
diplomázott le. A kárpitkészítés ekkor még nem 
volt önálló szak, a főiskola után magyar és külföl-
di szövő- és kárpitkészítő műhelyekben sajátította 
el a kárpitszövés technikáit. A Bán-Lazetzky. Egy 
óbudai művészcsalád kiállítás külön hangsúlyt fek-
tetett a falikárpit műfaji fogalmának tisztázásra, s 
kiemelésre kerül Bán István korának magyar mű-
vészeti kontextusában is.

Kitekintés a falikárpitra

A falikárpit a képzőművészet és az iparművészet 
mostohagyermekeként XI. századi (templomi, 
szakrális térben való) megjelenése óta rengeteg 
funkcionális és műfaji változáson ment keresz-
tül. A gyapjúból és selyemből szövött, egyházi és 
főúri megrendelésre készült drága, a XIX. század 
végéig csak az elit számára megengedhető műfaj 
produktumai alapvetően az egyházi és királyi, 
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főúri épületek termeit, apszisait, folyósóit, foga-
dótermeit védte a hideg ellen, de a „melegítő” és 
térelválasztó funkció mellett még fontosabb volt 
a mobil freskóként is értelmezhető képes kárpit 
reprezentációs célt kiszolgáló potenciálja. A „car-
potlos”, kárpit szót már a Besztercei Szójegyzék is 
díszes szőttesként definiálja, amelyet falak és fal-
nyílások elfedésére használtak. A dekórum jelleg 
idővel – a középkorban – reprezentációs, sőt poli-
tikai propagandacélok szolgálatába állt, amikor a 
francia és flandriai, egész palotafalakat beborító, 
fémszállakkal gazdagított képes kárpitciklusok ki-
rályok, egyházi személyek morális cselekedeteinek 
vagy hőstetteinek (diadalmenetek) állított emléket, 
vagy akár mesterséges származtatástörténetet (ge-
nealógiát) mesélt el szövött képsorozatok formájá-
ban. Az évszázadok során többféle kárpitszövési 
technika, műfaj, valamint felhasználási terület ala-
kult ki: volt, hogy a falikárpit puszta másodrangú 

dekórumként szolgált, máskor a költséges és fenn-
maradását nem garantált freskó helyett mozgat-
ható „táblaképként” készült, s több alkalommal is 
előfordult, hogy festményeket, a grand art alkotá-
sait (magas, nagy művészet, kanonizált művészet) 
másoló, azt leképző műfaj lett, ezzel elcsökevé-
nyesítve a műfaj kínálta erőt és dinamikát. A kár-
pitművészet akkor kezdett el hanyatlani, amikor 
közeli kapcsolatba került a festészettel, esetleg an-
nak műfaji bravúrjait és színátmeneteinek végte-
lenségét kívánta átmenteni egy tőle merőben más 
és eltérő iparművészeti műfajba (Rubens, Poussin, 
Goya festményeinek átültetése, kvázi meghamisí-
tása, másolása és megerőszakolása).

Magyarországon a falikárpitot gobelinnek is 
nevezték, egy középkori fonal- és kelmefestő csa-
lád, a Gobelinek után, akiknek párizsi műhelyé-
ben 1662-ben kárpitkészítő manufaktúrát (Manu-
facture Royale des Gobelins) szervezett XIV. Lajos 

Bán István: Busójárás. falikárpit



mú zeum

81

minisztere, Colbert a nacionalista francia képes 
kárpit megalkotására. Valójában csak ebben a mű-
helyben, a hagyományos „ó-gobelinnek” is neve-
zett szövéstechnológiával készült falikárpitokat 
hívhatjuk gobelinnek. Bán István ezt a szövési tech-
nikát a párizsi Gobelin műhelyben tanulta meg.

Az európai tradícióval rendelkező szövött kár-
pit létrehozása a kárpit tervezőjének, a kartonraj-
zolónak, valamint a szövőnek egységes munkája 
révén valósul meg. Ezt a középkori elképzelést 
elevenítette föl aztán a XIX. század végén a brit 
William Morris által elindított Arts and Crafts 
mozgalom (Arts and Crafts Movement), amely fő 
műfajává a középkori tematikájú narratív, szövött 
kárpitot tette, s nem kevesebb célt tűzött ki maga 
elé, mint hogy az ipari század tömegtermelő nihi-
lizmusa után, a művészet révén az elveszett har-
móniát és szépséget visszaszerzi, és ezzel a társa-
dalmi változás, az esztétikai ízlés javíthatóvá válik. 

Morris elmélete szerint a középkori mesterember 
(techné) és a késő középkor/reneszánsz individu-
alista, autonóm művészét egységestíve az alkotó a 
munka minden fázisában részt vesz, tehát a kárpit-
nál tervez, kartont rajzol és sző.

Ez az elv folytatódott aztán a gesamtkunstwerk, 
összművészeti alkotás égisze és ideológiája során, 
amikor a falikárpit az épületekben (villák, nyara-
lók, szállodák, kávéházak, székházak) a kővel, a 
fallal együtt lélegzett, s nem csupán az épület, de 
annak díszítései, beépített (intarzia, mozaik, mázas 
csempe, terrakotta, üveg), valamint mobil díszei (a 
textil, falikárpit, függöny), berendezési tárgyai (bú-
tor, lámpa, armatúra) együtt éltek egymás mellett és 
diskurzust folytattak. Ez az iparművészeti összmű-
re és harmóniára való törekvés jobbára idea maradt, 
és a textil az 1950–1960-es években már másodla-
gos funkciót töltött be, dekórum maradt a lakások, 
szállodák falain, csarnokaiban. Bár nemzetközi 

Bán István falikárpitjai (Kiállítási enteriőrfotó)
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szinten több textiltranszformációs és renovációs tö-
rekvés is történt (Lausanne-i Textilbiennálé, 1962), 
hazai területen csak 1968-ban, az avantgárd törek-
véseknek helyet adó Ernst Múzeumban megnyílt 
Textil Falkép ’68 című tárlat hozta meg a fordulatot, 
amelynek hatását mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a korabeli sajtó egyenesen „68-as szellemről” 
beszélt. Az új textil iparművész generáció techni-
kailag és művészileg is felkészült volt, de megelé-
gelték a régi kitaposott 
ösvények követését, jo-
gokat és autonóm mű-
vészeti megnyilvánulá-
si módokat, valamint a 
kárpit műfaj teljes ideo-
lógiai, műfaji és művé-
szeti megújítását tűzték 
ki célul. A 68-as szellem 
birtokosai hittek a világ 
művészetek általi megújításában, jobbá tételében, a 
világ megváltoztathatóságában.

Bán István ebbe a hullámba kapcsolódott bele 
1957-ben elkészült, szülővárosa hagyományát be-
mutató narratív, figurális falikárpitjával, a Brüsszeli 
Világkiállításon 1958-ban bemutatott, Diplome 
d’ Honneur díjban részesült 16 m2-es alkotásával, 
a Busójárással, amellyel nagy megbecsültségre 
és hírnévre tett szert. Az alkotás maga a mohá-
csi Polgármesteri Hivatal tanácstermében látható 
1958 óta. Bán az 1950-es évek óta minden nagyobb 
iparművészeti kiállításon megjelent (országos ipar-
művészeti kiállítások, bútor- és lakásművészeti ki-
állítások, nemzetközi gobelin biennálék, fal- és tér-
textil biennálék stb.), 1976-ig összesen 34 prominens 
tárlaton szerepelt műveivel.

1970-ben a nívós Csók Galériában nyílt gyűjte-
ményes kiállítása, amely egész életpályának esszen-
ciáját felsorakoztatta. Bán tervezett és szőtt klasz-
szikus, selyem- és fémszálakkal készült gobelint, 
a középkori, narratív falikárpitok modorában és 
stílusában (Középkor), készített szintén selyem- és 
fémszálak felhasználásával francia nagyméretű go-
belint, amely a modern, nonfiguratív, vagy egy motí-
vumból kibontott absztrahált szövött kárpitot jelenti 
(Kék madár), tervezett továbbá a szocializmus át-
lagembert kiszolgáló lakásterébe kisebb méretű, ol-
csóbb kivitelű (selyem és gyapjú helyett szizál és juta 

felhasználásával) szőtt falvédőket (Napraforgó, Nap, 
Piros fekete), de tervezett olyan képes kárpitokat is, 
amelyek korábbi művészeti iskolák (Európai iskola) 
stílusát és formanyelvét renoválták és transzformál-
ták a textil nyelvén (Házaspár, Emberfej).

1985-ös, a hazai kárpitművészet negyven évét 
felölelő nagy, gyűjteményes, a Műcsarnokban ren-
dezett kiállítást már nem érhette meg. 1984-ben, 61 
éves korában elhunyt.

A jelen kiállítás két 
nagy, egybenyíló termé-
ben végigsétálva nosz-
talgikus, lírikus zene 
hallható, amely Bán 
István Csók Galériában 
megnyílt kiállításának 
megvágott videóetűdjeit 
festi alá, kíséri, és meg-
adja az egész kiállítás 

alaphangulatát. A nosztalgiát, a tiszteletadást 
és az emlékezést idézi fel: a műalkotások révén 
három alkotó, három egymástól eltérő művé-
szeti műfaj és az adott kor képe bontakozik ki 
előttünk. Lazetzky Rezsőé, aki ha más korban 
születik, valószínűleg csak a művészetének, ak-
varelltájképeinek élt volna, lányáé, Lazetzky 
Stelláé, aki az épp újra felfedezett illusztrációs 
munkája révén napjainkban még fényesebb kar-
riert futhatna be, csupán az általa képviselt mű-
fajnak magasabb rangra való emelkedése által, és 
végül Bán Istváné, aki az 1960-as évek falikárpit 
műfaji forradalma által kínált lehetőségek miatt 
biztos egzisztenciális alapot létrehozva, egészen 
alkotóművészetének tudott élni, s tette ezt úgy, 
hogy nemzetközi elismertséget is szerzett ma-
gának – kárpitalkotásainak jelentős része a ten-
gerentúli magángyűjteményekben kapott helyet. 
Három kivételes tehetségű, Óbudán élő és alkotó 
iparművészt hozott el tehát a Bán-Lazetzky tárlat 
a mai kor nézői és múzeumlátogatói számára.  

Három kivételes tehetségű, 
Óbudán élő és alkotó iparművészt 

hozott el tehát a Bán-Lazetzky 
tárlat a mai kor nézői és múzeum-

látogatói számára. 
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Fotók: hernád géza

GL ÉD A :  E GY  É T T ER EM  ÓB UD Á N,  A HOL  K RÚDY  IS  T ÖR Z S V ENDÉ G  L ENNE

B e s z é l g e t é s  k é t  k l a s s z i k u s  v e n d é g l ő s s e l

Deli János és Kerekes Sándor nevét sokan ismerik a szakmában, hiszen számos étterem nyitásában vettek részt. 
Másfél éve megérett rá az idő, hogy megvalósítsák a régóta közösen dédelgetett tervüket: egy XXI. századi magyar 
vendéglőt, mely Óbudán, a Mikoviny utcában várja vendégeit a karantén után.
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Kerekes Sándor: Tíz éve tettem le a voksomat a ma-
gyar alapanyagok és ételek mellett, amikor még 
majdnem megköveztek érte. Ciki volt a rántott hús, 
a pörkölt, pedig az emberek ezt szeretik enni. Nincs 
mese: akkor ezt kell főzni, de jól kell elkészíteni! 
Nálunk a borjúpaprikás nokedlivel nagy kocka hú-
sokból áll, sűrű szafttal, mert úgy lesz ízes. A no-
kedlivel viszont alaposan megküzdöttem: még két 
éve szembesültem vele, hogy amikor elkészítem, és 
kikerül a tálalóra, még szaftos. Kiviszik a vendég-
nek, aki elkezdi enni – még mindig jó. Ám amikor 
elér a feléig, a nokedli elkezd hűlni, és a tojás kider-
med. Ezért a nokedlit kézzel szaggatjuk, nem szag-
gatóval, és vajban-petrezselyemben forgatjuk meg, 
ahogy a nagymamám csinálta. Majd adok rá két bu-
ggyantott tojást, amiből a másodiknak még akkor 
is folyik a belseje, amikor hűlni kezd. Jelzem, ma 
már a lecikizett rántott húsból is többen jól élnek…
Deli János: Egy vendéglő többek között a klasszikus 
fogásokról kell, hogy szóljon. Régen egy-egy ételért 
mentünk egy-egy étterembe, de ezek lassan eltűn-
tek. Ha ma megkívánsz valamit, akkor már nincs 
az étlapon, máshogy készítik, újragondolták – és 
nem találod meg azt az ízt, amiért odamentél. Pár 
éve még mindenki folyton, kényszeresen újított, 
amiben az is szerepet játszott, hogy öt-hat olyan ét-
terem volt, ahová jó szívvel el lehetett menni, így 
ugyanannak a közönségnek természetesen újat is 
kellett mutatni. Ám a gasztronómiai áttörés szeren-
csére ezt eltörölte. Ma már bátran lehetünk egyféle 
stílusban jók: mi a magyar vendéglő műfajában hi-
szünk, más a francia vagy az indiai konyhában, a 
vendégek pedig végre szabadon választhatnak.
K. S.: Pár év múlva szeretnék az étlapon öt-hat 
olyan fogást szerepeltetni, amit addig le nem ve-
szünk az étlapról, amíg csak létezünk. A „Gléda 
Klasszikusok” máris alakulnak: a nyúl vadasan és 
a rántott borjúfej máris ilyen – kipróbáltuk, hogy 
ugyan megosztó fogások, de nézzük meg, hogyan 
működnek. Azóta is annyit rendelik őket, hogy ha 
akarnánk, se tudnánk lecserélni őket.

Magyar – magyarkodás és pántlika nélkül

K. S.: Nagyon szeretnék például egy igazi hagy-
más rostélyost az étlapra, de addig nem teszem fel, 

amíg meg nem találom azt a magyar tarkát, ami-
ből rendesen el is tudom készíteni. A szürkemarha 
erre nem alkalmas, argentinből vagy új-zélandi 
marhából lehetne, de nem nálunk. Már vannak 
arra utaló jelek, hogy nemsokára meglesz, de kivá-
rom: addig nem lesz rostélyos. Van helyette szar-
vas az étlapon, mert abból tudok jót beszerezni 
itthonról. Az elmúlt években olyan közvetlen kap-
csolatokat építettünk ki a beszállítókkal, hogy ab-
szolút belelátok a munkájukba, sokuknak tanács-
adója is vagyok, és megbízom bennük. Nagyon 
sokat fejlődtek az elmúlt években, és kifejezetten 
célunk, hogy támogassuk őket. Sokukkal együtt 
is dolgozunk a fejlesztéseken – amit szintén nem 
lehet ész nélkül csinálni. Sokszor tanúja voltam, 
hogy egy termelőnek osztotta valaki az észt, hogy 
ezt csinálja, azt csinálja, amikor pedig a termelő 
jelentkezett, hogy kész a termék, hová adja el, ak-
kor a tanácsadó csak vonogatta a vállát. Fura lehet 
a hasonlat, de hiszek abban, ami a Kishercegben is 
szerepel: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél 
azért, amit megszelídítettél.” Tehát ha egy kecs-
kesajtostól azt kérem, hogy nekem fél év helyett 
két évig érlelje a sajtot, akkor megveszek tőle 100 
kilót fél évesen, kifizetem, és kötök vele egy meg-
állapodást a kezelési költségről, ami fedezi, hogy 
még másfél évig dolgozik vele, de csak akkor szál-
lít, amikor én kérem.
Szerencsére mások is gondolkoznak így: a megy-
aszói húsüzemben például együtt fejlesztettük 
a szalámik és felvágottak receptjét. (Ezeket itt is 
meg lehet venni, mert az Őshonos Delikát nevű 

Az interjú néhány nappal a koronavírus 
magyarországi elharapózása előtt készült. 
A Gléda vendéglő az intézkedések miatt már-
cius közepén bezárt, de nagyon szorítunk, 
hogy mindannyiunk örömére minél előbb 
újranyithasson!
A legfrissebb információkért figyeljék a Gléda 
Facebook-oldalát!
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üzletünket is átköltöztettük ide.) A tulajdonos, 
Sárossy Ferenc levegőn érlelt magyar mangali-
casonkát szeretett volna készíteni: én mondtam, 
hogy ez hosszú és drága lesz, mert meg kell hozzá 
tanulnunk a módszert. A legelején a sonkák egy-
harmada selejt lett, de három év alatt eljutottunk 
odáig, hogy van 2000–2500 levegőn érlelt magyar 
mangalicasonkája, aminek most épít piacot. És 
azért most, mert ezt kicsiben nem lehet elkezde-
ni: ha tetszik a termék, de nem tudsz belőle folya-
matosan szállítani, akkor a földbe áll a folyamat. 
Sárossy Ferenc is tudatosan építkezett: először 
vetőmagokkal kezdte, majd állattartásba fogott, 
hiszen azokat volt mivel etetnie. Az állattartást ki-
egészítette egy húsüzemmel, majd sonkaérlelővel, 
és most fejleszti a kereskedelmet. Ezért mondom 
én, hogy a magyarokban van tartalék bőven, de 
ezeket az embereket meg kell keresni, és támo-
gatni kell a munkájukat. Én pedig nyugodt szívvel 

kiírhatom, hogy nincs külföldi termék az étterem-
ben, mert azt vállaltuk, hogy minden magyar lesz. 
Akkor is, ha feleennyiből megoldhatnám másként, 
de nem akarom.
D. J.: Ugyanez érvényes a kávéra: egy jó barátunk 
pörköli kifejezetten nekünk, a pörkölőüzemük 
egyébként nagyjából egyidős a Glédával. Nem 
akartunk sem nagyon olaszos, sem túlságosan új-
hullámos ízű kávét, ezért együtt állítottuk össze, 
és szeretik is a vendégeink. A mostani nagy pro-
jekt, amire várunk, az a magyar tonik lesz. Sem-
milyen világcég üdítőit nem forgalmazzuk, csak 
szörpöket. Az Opera Ginnel már kooperálunk, de 
a gin-tonikhoz csak kellene egy magyar tonik a 
geg kedvéért… A borlapot is úgy állítottuk össze, 
hogy túlnyomó részt magyar borok szerepelnek 
rajta, amikből nyugodtan ki lehet kérni egy pa-
lackot, mert nem tettünk kétszáz százalékot az 
árára. De nagy kedvencünk például a kövidinka, 
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amiből otthon is ezt isszuk fröccsnek. Rettenetes 
volt a fajta híre, hiszen ez volt a legalsó polcos 
bor az átkosban, de mára lett belőle egy-két ki-
fejezetten jó tétel – és ha már ez volt Krúdy ked-
venc bora, akkor kell, hogy legyen kövidinka egy 
vendéglőben.

Ide véletlenül senki nem téved be

K. S.: Valahogy mindig egymástól pár kilométerre 
dolgoztunk: amikor Jani csinálta a Márgát Csopa-
kon, én a Sáfránykertet vittem Paloznakon. Amikor 
az Almárium konyháját vezettem, ő a MÁK-ot nyi-
totta éppen. Nagyon régóta terveztük, hogy közö-
sen csinálunk valamit, mert a kisebbségi tulajdo-
nosi szerepköröknek valahogy sosem lett jó vége. 
Kerestünk is helyszíneket, mert abban biztosak 
voltunk, hogy nem a pesti belvárosban képzeljük el 

az életünket. Aztán jött a hír, hogy Béres úr bérlőt 
keres az üzlethelyiségére…
D. J.: Egy plázában ültünk le írni egy listát arról, 
hogy mi szól ellene és mi mellette. Az ellene ol-
dal persze másfélszer olyan hosszú lett. Például: 
van parkoló, ez jó – de nem látszik a bokroktól, ki 
fog idetalálni? Egymásra néztünk, elkezdtünk ne-
vetni, és egymás kezébe csaptunk, hogy kezdjünk 
neki! Ez egy valódi családi vendéglő: a családtag-
jainkkal fogtunk bele, és a kollégák is mind annak 
számítanak, hiszen nagyon régóta ismerjük őket. 
A „legfrissebb” csapattagunk is a nyitás óta ve-
lünk van, és nem hallottuk, hogy el akarna menni 
innen. Én abban hiszek, hogy a vendégek is olyan 
helyen érzik jól magukat, ahol szeretnek dolgozni 
az emberek.
K. S.: Ki akartuk küszöbölni mindazt a rossz ta-
pasztalatot, amit a vendéglátásban a saját bőrün-
kön éreztünk. Itt például együtt ülünk le ebédelni 
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a teljes személyzettel a vendégtérben, és mindenki 
ugyanabból a menüből választ, amiből a vendégek. 
Nem állva, vagy a kuka mellett guggolva eszünk 
maradékot, hiszen a konyhában dolgozók is embe-
rek. De számos helyet láttam bedőlni amiatt, hogy 
nem terveztek igazán előre. Bárhol voltam tanács-
adó, mindig azzal kezdtem, hogy megkérdeztem: 
megvan-e az anyagi tartalék arra, ha egy-másfél 
évig csak finanszírozni kell az éttermet? A leg-
rosszabb válasz, ami erre adható, az, hogy „majd 
megoldjuk.” Mi három évet adtunk magunknak, 
az üzlethelyiséget pedig 15 évre béreltük ki. Azért 
hoztuk létre a Glédát, hogy végre ne kelljen komp-
romisszumokat kötni.
D. J.: Óriási hibája a vendéglátóhelyeknek, hogy 
pár hónap alatt pánikba esnek, és elkezdenek 
pizzát sütni az eredeti koncepció helyett, aztán 
amikor az sem megy, akkor gyorsan sushit teker-
nek. Ragaszkodni kell a kidolgozott elképzelés-
hez, és ki kell tartani mellette! Egy étteremnek a 

tapasztalataim szerint körülbelül három év kell 
ahhoz, hogy igazán „beérjen.” Persze azt szeret-
nénk, hogy egyszer ebből éljen a családunk, de eh-
hez még mindkettőnknek más munkákat is vállal-
nia kell, hogy megadjuk a Glédának azt az időt és 
lehetőséget, hogy azzá váljon, amivé megálmod-
tuk. Ettől függetlenül a vendéglő a kezdetektől 
megáll a saját lábán és életképes, amit nagy öröm 
látni. Még úgy is, hogy az árakat szándékosan 
úgy állítottuk be, hogy akár egy héten többször is 
megengedhessék maguknak a vendégeink, hogy 
nálunk egyenek. Máris sok a törzsvendégünk, 
de erre is építünk; persze mindenkit szeretettel 
látunk, de mi hazai és pláne környékbeli, óbudai 
vendégeknek szeretünk leginkább főzni.

MEGYERI SÁRA
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fotók: dohi gabriella
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B e s z é l g e t é s  d r M á r i á s s a l

drMáriás festőművész, énekes és szaxofonos, író. Szerteágazó művészete provokatív, tele harsány képzettársítások gesz-
tusaival. Arra buzdít, hogy tegyük hozzá a világhoz mi is a magunkét, hiszen ha nem tetszik neki a Mona Lisa, mert túl 
szomorú, akkor ő is átfesti. Az interjú a koronavírus-járvány kitörése előtt készült, az említett kiállítások nem jöttek létre.

Fotók: Pogonyi Dávid
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A Vajdaságból származik, ahol az avantgárdnak 
komoly hagyománya van, hiszen az egykori Jugo-
szláviában pezsgőbb volt a modern művészettel 
foglalkozó közeg, mint idehaza a Kádárrendszer-
ben. Bácskában máig érezni a progresszív művé-
szeti vonalat, ami még a kisvárosifalusi környe-
zetben is nyitott multikulturalitást eredményezett, 
és sikerrel ötvözi a kertben száradó vájlingok vilá-
gát a popkulturális referenciákkal. Beszélhetünk 
a maga esetében is ilyesféle gyökerekről?

Természetesen beszélhetünk. Nehéz lenne körülha-
tárolni, hogy mi ez, de mondok néhány tippet arra, 
hogy szerintem mi teszi mássá a vajdasági magyaro-
kat az anyaországi magyarokhoz képest. Egyrészt, 
mi a Balkán ölelésében nevelkedtünk, tehát a ma-
gyarországinál agresszívebb közegben, teljesen más 
mentalitásban, más spiritualitásban. Ez a harsányabb, 
harciasabb világ bizonyos nyomokat hagyott rajtunk. 
A történelem és sorsszerűség, háborúk és mindenféle 
ideológiák nem múltak el nyomtalanul. A vajdasági-
ak olyan jellegű nyomásnak voltak és vannak a mai 
napig kitéve, ami mássá tette őket. Sokkal nyíltabban 
konfrontálódó közegben kellett létezniük, ami na-
gyon barátságossá, de nagyon ellenségessé is tud for-
málni. Ezek a nagy dinamikák és amplitúdók azok, 
amik a mi hétköznapi magatartásunkban és művé-
szetünkben szélső pontok felé mozgósítanak, és így 
vagy úgy, de nálam is megjelennek. A másik dolog 
is fontos, nevezetesen, hogy miközben Magyarorszá-
gon a mindennapokban kevésbé volt jelen a hétköz-
napi élet szintjén az avantgárd, a modern művészet 
és annak harsányabb, merészebb és tabudöntögetőbb 
formái, addig a vajdasági magyar művészek mindig 
foglalkoztak ezekkel. Ladik Katalin kísérleti költő-
ként, performerként és színésznőként ötven évvel 
ezelőtt készített olyan performenszeket, ahol teljesen 
levetkőzött, és a legbátrabb dolgokat valósította meg. 
Már nála is jellemző – ahogy a vajdasági magyar mű-
vészeknél általában népszerű – a multimedialitás, 
vagyis az, hogy ugyanaz a művész szívesen nyil-
vánul meg többféle művészeti ágban. Ladik Katalin 
mellett említhetnénk a vizuális költészettel foglalko-
zó Szombathy Bálintot, a néprajzkutató és zenész, a 
citrafon, tablofon hangszereket feltaláló Király Ernőt 
és másokat is. Mindig volt egy kis lélekszámú, ér-
deklődő művészcsoport, talán két-háromszáz ember, 

akik minden médiumra kiterjedő művészeti tradíciót 
kívántak meghonosítani és folytatni. Kipróbálták ma-
gukat mindenféle műfajokban, mindegyikhez hozzá-
tették a maguk látásmódját, hogy legyen ilyen, olyan, 
amolyan esemény is, ne csak egyetlen művészeti ágat 
műveljenek a legmagasabb szinten.

Gyerekkorából emlékszik valamilyen összművé-
szeti performanszélményre?

Édesanyám az Újvidéki Rádióban dolgozott, ott 
találkoztak és léptek fel sokszor ezek a művészek: 
Ladik Katalin, Király Ernő, a költő Domonkos 
István, a festő Kerekes László és a többiek. Meg-
ismerhettem őket, sőt édesanyám szakmai elkö-
teleződése révén operákat is láttam, de kísérleti 
performenszeket és dzsesszkoncerteket is, már kis-
koromban. A gyakori találkozások adtak egy plusz 
élménymennyiséget, főleg azt illetően, hogy milyen 
nehéz sorsa lehet egy művésznek. Ladik Katalin 
például évtizedeken át háttérbe szorított szereplő 
volt, mégis kitartóan dolgozott. Ugyanez a minta 
jóformán minden vajdasági művésznél alkalmaz-
ható, és én közelről láthattam, milyen mozgástérrel, 
milyen kilátásokkal és mégis milyen belső öröm-
mel és feltöltődéssel tud egy művész találkozni.

Ha ezek ellentmondásos élmények voltak, miért 
döntött úgy, hogy ebbe az irányba szeretne menni?

Először a zene kezdett érdekelni, zongorázni tanul-
tam és fúvós hangszereken játszottam. Tizenöt-hat 
éves koromban kezdtem dzsessz-zenekarokkal mu-
zsikálni, kísérleti zenéket és alternatív zenéket is ját-
szottunk. Újvidéken dinamikus zenei közösség volt. 
Akkor ismerkedtem meg a mára elismert multiinstru-
mentalista zenésszel, Boris Kovač-csal, vagy a nagy-
bőgős-zongorista és zenei esszéíró Kovács Tickmayer 
Istvánnal, Király Ernővel, másokkal. Valahol a tiné-
dzserkor vége felé döntöttem el, hogy művész leszek. 
Akkor már intenzíven művészkedtünk Bada Dadával, 
másokkal együtt berendeztünk egy műtermet, ahol 
rendszeresen koncerteztünk, performenszeket csinál-
tunk. Folyamatosan gazdagítottuk egymást felfogás-
ban, technikai tudásban, tapasztalattal és beszélgeté-
sek által. Kialakult egy olyan szcéna, amiben megjött 
a kedvem, hogy a mai napig ezzel foglalkozzak.
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Művészeti iskolában nem is tanult? Csak egymást 
tanítgatták, vagy kiszemelt magának mestereket, 
akiktől ellesett eztazt?

Leginkább egymástól, de nem a legszerencsésebb 
azt mondani, hogy autodidakta módon. Tanultam 
művészeti egyetemen, Bada Dada pedig művésze-
ti középiskolába és bölcsészetre járt. Nem voltunk 
autodidakták a szó klasszikus értelmében, hanem 
intenzíven kerestük a saját utunkat, ahová nem 
úgy próbáltunk eljutni, hogy egy mintát másolva 
megyünk tovább. Radikálisan kerestük az identitá-
sunkat egy belgrádi, jugoszláv, balkáni mentalitás 
és tradíció, valamint a magyar művészeti hagyo-
mányok, európai és nemzetközi hatások alapján, 
és nyilván a vidéki közegünk keretein belül. Mind-
ezeket a nyomokat felhasználva kerestük a saját 
nyelvünket, és – valaki előbb, valaki később – meg 
is találtuk. Számomra az nyújt még találkozási 
pontokat, hogy két művészeti nyelvhez állok közel. 
A festészetben az élénk színeket és furcsa története-
ket, a zenében az ösztönösséget, a stílusok átjárha-
tóságát és a harsány megnyilvánulásokat szeretem. 
A kettőnek egymásra is van termékenyítő hatása, 
hiszen az a játékosság, improvizáció, ami az egyik-
ben megvan, áthat a másikra is.

A zenéhez és a képzőművészethez mikor és ho-
gyan csatlakozott az írás?

Miközben alkottuk a saját zenénket improvizációk-
kal, egyebekkel, performenszkedtünk, írogattam 
is. Alkalomszerűen verset, dalszöveget, kisprózát, 
feljegyzéseket. Az újvidéki művészeti folyóirat-
ban, az Új Symposionban jelentek meg verseim és 
képzőművészeti írásaim, például feLugossy László 
antirock sztár és Munkácsy-díjas festő munkássá-
gáról. Azután az 1990-es évek elején Nyírő András 
barátom kért fel, hogy az Internetto nevű internetes 
újságnak írjak. Írhatok mindennap egy verset? – 
kérdeztem, mire ő azt mondta, hogy bármit. Volta-
képpen ez inspirált, hogy rendszeres írással foglal-
kozzak, számoljak a megjelentetésükkel, egyáltalán 
gondolkodjak ebben a dimenzióban is. Születtek jó 
és kevésbé jó írásaim, novellák és versek, amikből 
összeállt a Szép a puszta kötete 1998-ban. Később 
következett még egy költészeti kiadvány, prózák és 

rajzok assemblage jelleggel. Az első tisztán prózai 
kötetem, a Lomtalanítás 2004-ben jelent meg, majd 
jött a többi egyfajta sorozatban, amelyben kiírtam 
érdeklődési és tapasztalati élményeimet egy-egy 
metaforikus világban.

Életének írói szakasza jellemzően Budapesthez 
köthető. Mikor települt át Jugoszláviából? Eleve 
úgy érezte, hogy jönne, vagy a délszláv háború 
játszott közre?

Nem akartam dobbantani, mert be akartam fe-
jezni a Belgrádi Zeneakadémia zenetörténet és 
népzenekutatás szakát. Jól éreztem magam Belg-
rádban, egy-két vizsgám volt már csak hátra, nem 
kívánkoztam el. Másrészt viszont tudtam, hogy 
nem szeretném, ha elvinnének ágyútölteléknek. 
Eldöntöttem, hogy addig maradok, amíg erre nem 
kényszerítenek. 1991 októberében erőszakosan át-
vetették édesanyámmal a behívómat Újvidéken, 
azonnal tudtam, hogy rajta vagyok a listán, keresni 
fognak. Még aznap éjjel átmenekültem Magyaror-
szágra, de nem tudtam, meddig maradok. Befejező-
dik-e a háború, vagy mi lesz? Egy idő után azonban 
kezdtem megtalálni a helyem, egzisztenciát kellett 
teremtenem, megnősültem, jöttek a gyerekek, vé-
gül itt maradtam és itt vagyok. Nem Újvidéken, de 
nem is Los Angelesben, se nem Irkutszkban.
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2011ben kapta meg a győri Mediavawe Pár-
huzamos Kultúráért díját. Olyanoknak ítélik, 
akiknek a művészete, szellemisége kilóg a fő-
sodorból. Közben szinte naprakészen reagál a 
mindennapok eseményeire. Közéleti szereplő-
ket fest, gyakran közéleti szereplők vásárolják 
a festményeit. Egy underground közegnek vagy 
mindenkinek alkot?

Az én közegem a magyar nemzet. Egyben a ma-
gyar nép, a magyar munkásosztály, a magyar 
diákság, a magyar nyugdíjasok és ugyanígy az 
egész Európai Unió. De alapvetően azok, akik va-
lamilyen értelmiségi hátterű indíttatásból érzik, 
értik és szeretik a művészetem. Akiknek van any-
nyi ismeretanyaga, hogy azokat a sok szempontból 
történetmesélő, különböző referenciákra épülő ké-
peket, amiket festek, megértik, átérzik és fontossá 
válnak a számukra. Általában nem azok veszik 
meg a képeimet, akik szerepelnek rajta, de nem is 
a mainstrem képviselői. Vett már tőlem képet po-
litikus is, egyetemista is, zenei producer, zenész 

vagy éppen bárki. Tág szórású a csoport, aminek 
nagyon örülök, mert csak a képzőművészeti vilá-
gon belül szorongva kicsit magányosan érezném 
magam. A kimondottan képzőművészeti berkek-
ben el vannak foglalva szakmai vagy filozofikus 
kérdésekkel, konzervatív felfogásukban számos 
tabu tiszteletben tartását követelik meg. Én ennél 
színesebb egyéniségnek érzem magam, aki szíve-
sen lép interakcióba a művei által az emberekkel. 
Beszélgetni, kommunikálni akarok. Ha provo-
kációnak tűnik, akkor is párbeszédre serkentek, 
hogy beszélgessünk arról, mit gondolunk egy-egy 
személyről, egy-egy helyzetről és történelmi ese-
ményről. Persze az az érdekes, hogy ebbe a beszél-
getésbe behozom a politikum, a társadalom vagy 
a szociális kötődések kérdéseit. Nyilván vannak, 
akik a geometrikus képzőművészetet szeretik, 
mert az megnyugtatja őket, és nem kedvelik azt, 
amit én csinálok. De én úgy gondolom, hogy a kö-
zös élményanyaggal, a ránk helyezett ballaszttal 
való tematikus foglalkozás az én festékem, amiből 
próbálok valamit létrehozni.



k ép z ő

94

Ez lenne a drMáriásféle „társadalomsebészet”? 
Nagyon precíz kifejezés, hogyan született?

Sokáig minden interjúban az volt az első kérdés, 
hogy te tényleg doktor vagy? Lehetett volna unal-
masan azt válaszolni, hogy nem vagyok orvos, ha-
nem sámán és természetgyógyász, a cipőtisztítás 
nagydoktora. Vagy megpróbálhattam közelíteni, 
hogy mi is az, amivel foglalkozom. Édesapám hí-
res kórházigazgató főorvos volt, sok időt töltöttem 
vele a munkahelyén, éppen ezért eszem ágában 
sem volt orvossá válni, viszont az ő hivatásszere-
tete átragadt rám. Tenni a közért, valamit észreven-
ni, szóvá tenni, és esetleg ezáltal gyógyítani. Így 
lettem olyan orvos, aki kis dr-rel írja a nevét, nem 
állítja, hogy van doktori végzettsége, de egészség-
megőrző tevékenységet folytat, területe a társada-
lomsebészet. Itt megvágjuk, ott kivesszük, utána 
összevarrjuk, és várjuk a gyógyulást. Körülbelül ez 
lenne az, amit próbálok tenni átvitt és szellemi ér-
telemben. Idézhetném Paul Valéryt is kicsit elfolk-
lorizálva, hogy a csipke sem más, mint az ide-oda 

utazó cérna mozgása, mely az itt és ott, a belső és a 
külső találkozása által hímezi ki a lélek gyönyörű-
séges mintázatát.

Ha már Valéryt említette, van olyan alkotó, aki 
valamilyen útonmódon hatott magára? Akár ze-
nében, akár festészetben vagy irodalomban.

Valószínűleg életkortól is függ, ki áll közel az 
emberhez, de Charles Bukowski világlátása ti-
nédzser korom óta meghatározó. Egyszerre tud 
egyszerűen és mégis mélyen szólni az olvasóhoz, 
közvetlenül mond általános érvényű dolgokat 
egyedülálló, hiteles és szellemes módon. Felhoz-
hatnék sok dzsessz muzsikust és punkzenészt 
is, a freejazz-szaxofonos és klarinétista Peter 
Brötzmanntól kezdve a New York-i avantgárd No 
Wave irányzatán át a Sex Pistolsból ismert Johnny 
Rottenig. Nevezhetnék komolyzenei karmestert, 
mint Teodor Currentzis, akinek nagyon izgalmas 
Csajkovszkij és Mahler interpretációi vannak, 
vagy Arcadi Volodos zongoristát a végtelenül kifi-
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nomult Schubert interpretációival. Sok különböző 
forrásból táplálkozom, lelkileg a klasszikus zené-
től az ethnopunkig. Széles skálán tudok örülni 
akár Mattisse, akár Derain gyönyörű színeinek, 
vagy Picasso zseniális formai találmányainak, to-
vábbá Vajda Lajos kifinomult, légies rajzaitól kezd-
ve Csontváry fantáziadús tájain át Bukta Imre 
konyhai metaforákból szakrális magasságokig 
emelkedő képzőművészeti nyelvezetéig.

Körül lehet írni saját zenei, festői stílusát, vagy 
ott is ennyire különböző stílusokban szeret lu-
bickolni?

A művészek általában azzal foglalkoznak, hogy 
kidolgozzanak egyetlen stílust, egy területen fog-
lalkozzanak valamivel, amit viszont külön úton 
járnak be. Egy ideig én is azt gondoltam, a szakmai 
tudás a legfontosabb, hogy az ember jól meg tudjon 
nyilvánulni. De minél magasabb szintű technikai 
tudást sajátít el valaki, annál inkább lehet egyfaj-
ta racionalitás rabja. Kiműveltté, óvatosabbá, gyá-
vábbá, szerényebbé, az önkifejezésében halkabbá, 
megijesztettebbé teheti, ami nekem nem tetszett. 
Amikor nagyon régen harsonán a Hindemith con-
certót tanultam a felvételihez, úgy gondoltam, hogy 
a több órás napi gyakorlás nem hoz olyan kvalitást, 
ami alapján a gondolataim, érzelmeim jobban kife-
jezésre jutnának. Másnak biztos segít, rám nem ez 
a jellemző. Félretettem a harsonát, és albán töröksí-
pon kezdtem játszani, meg isztriai sípon, abszurd-
nak tűnő népies hangszereken. Kezembe került egy 
altszaxofon is, de alig tudtam rajta játszani. Éppen 
emiatt volt izgalmas ez a szűzi viszony, a magam 
módján tudtam felfedezni, és tényleg azt játszani 
rajta, ami az enyém, nem pedig a mástól eltanult 
skálákat és fordulatokat. A Tudósok zenekar is 
ilyen felfogású ösztönzenészekből alakult, s ilyen 
mai napig a festészetem is. Úgy csinálom, hogy 
örömet szerezzen nekem, s talán másoknak is, de 
úgy, ahogy magam gondolom. Két évtizede döb-
bentem rá, hogy szívesen lépnék párbeszédbe híres 
festők alkotói világaival. Ezeknek a stílusoknak a 
megidézése, a hétköznapi történetek ellenpontja-
ként való felhasználása, a bennük lévő furcsa lá-
tásmódoknak, a művészi szépnek, tragikusnak és a 
mindennapi banálisnak az összeillesztése érdekel. 

Ez vagyok én. Egyrészt, aki el akar vonulni a mű-
vészet tisztaságába, másrészt, aki meg akar merít-
kezni a hétköznapok kihívásaiban. Ebből próbálok 
gyúrni valamit. Régebben jobban érdekeltek a ke-
vésbé kedvelt művészeti irányzatok, ma sok min-
dennel barátságban tudok lenni. Ebben nyilván van 
egyfajta szívélyesség a másik művész felé, és van 
benne egyfajta megbecstelenítés, deszakralizáció 
is, ami számomra nagyon izgalmas, mert valakinek 
az auráját megtörve, újraértelmezve, saját világom-
ban relatívvá téve emelem újra piedesztálra. Ebben 
a megidézési és újra-megtermékenyítési aktusban 
van valami nagyon szép.

Szeretne elvonulni, de visszarángatják a hét-
köznapok. Ez nem valami keletközépeurópai 
sajátosság? Groteszk módon, furán karikírozva 
reagál a történésekre, mert józan ésszel másképp 
nem lehet?

Abszolút. Ha egy kelet- és egy nyugat-európai 
ember beszélgetni kezd, egy idő után kiderül, 
hogy az egyik mindent komolyan vesz, a másik 
meg jóformán semmit. Mert a nyugati racionális 
rendszerekben nevelkedett generációkon át, míg 
nekünk megannyi abszurd kihívásban és kiáb-
rándító ideológiában, hatalmas, kiszámíthatatlan 
változások vizén evezve kellett kialakítanunk a 
túlélési stratégiát. Olyan nyelvezethez szoktunk, 
amiben utalások vannak, mert nem mondjuk ki, 
amit gondolunk, és ez a művészetben is megjelen-
het. A zenéléseim során mindkét európai típussal 
találkoztam, és pontosan láttam, hogy mi másfaj-
ta tradíciót képviselünk. Egyrészt vidámabbat, 
másrészt groteszkebbet, mert másféle spirituális 
hagyományon építkezünk, de hogy ez jó vagy 
rossz, azt nem tudom. Mi például nem tudunk 
szabadulni a romantikusan ideologikus képze-
tektől, hogy holnaptól fogva más lesz, mert majd 
jön valaki, aki megoldja a problémákat. Ebben a 
patetikusan abszurd romantizmusban élünk, és 
ebből fakad sok minden. Persze nemcsak nálunk 
van így, de a franciáknál megszépül, az ango-
loknál szikárabb lesz, nálunk viszont brutálisan 
kiteljesedik. A mi szellemi házunk eklektikus tá-
kolmány, másképp lett megépítve, mint mondjuk 
egy német közegben.
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A történetmesélő képei sokszor nagy pillanatok-
ra, kiemelkedő személyiségekre utalnak, nagy 
lélegzetű dolgokat kapargatnak. A mindennapok 
emberét és világát milyennek látja?

Keresem a mozgatórugóit annak a világnak, ami-
ben élünk. Leggyakoribb szavaink közé tartozik a 
kommunista, a fasiszta, a horthysta, a demokrata, 
az antidemokrata. Azt elemezgetem hosszú napló 
formájában, hogy ezek a fogalmak, vágyódások, til-
tások, személyiségek és történeteik határozzák meg 
a mentalitásunkat, ők a lelki üzemanyagaink. Ezek 
a sztereotípiák határozzák meg a működésünket, 
ezekről gondolkozunk, én pedig ezeket a mintá-
kat megkérdőjelezem, átértelmezem, szembeál-
lítom. Vannak egymást ütő dolgok, és engem ez 
érdekel, nem csak magyar vonatkozásban. A leg-
újabb képemen hírhedt szereplőket látsz, Hitlert és 
Sztálint. Két szörnyeteget, aki mindenkinél alap-
szintű beidegződés. De ők is fényezik és próbálják 
eladni magukat a béke hívószavával. A két figura 
egy nagy peace jelet fest, urambocsá, együtt, és egy 
Beatles-dalra rímelnek a tetteik: Give Peace a Chan-
ce. De a festékes vödrükön látjuk, hogy A, B, AB és 
0 vértípusokból festik a békejelet, feltehetően tehát 
gyilkosságot követnek el, és kicsit átalakítva a szám 
címe, hogy adjunk nekik egy lehetőséget. Mindez 
Banksy műtermében kísért bennünket, mert az ő 
egyik képén a peace jelet két felfegyverzett katona 
festi fel a háború és a béke ellenpólusaként, nálam 
viszont az ideológiák és a szélsőségek kerülnek el-
lentétbe a valósággal. Vagy egy másik képemnek az 
a címe, hogy Ady Endre kimenti a mennyei bárányt 
Franz Marc műtermében, és Ady megítélésének ket-
tőssége motiválta. Miközben legtöbben elítélik az 
életmódját, szellemi csúcsteljesítményként tekinte-
nek a költészetére. Láthatjuk az ellentéteket: egy ha-
jótörést szenvedett tékozló fiút, aki kimenti a jézusi 
hagyományt jelképező bárányt a tengeri barlangból.

Ezeken is nagyformátumú alakok szerepelnek. 
Nyilván szíve joga, hogy mit fest, de azt nem érzi 
vizsgálandónak, amikor mondjuk a kisember el-
bukik a fogyasztás bűvkörében?

Volt már Tesco Gazdaságos sorozatom a fogyasz-
tás és az egyén kiszolgáltatottsága ellenpontjaként. 

Vagy az Egy APEH-adminisztrátor kalandos életé-
nek sorozata, ahol az egyén áll szemben a rendszer 
átláthatatlanságával teljes kiszolgáltatottságában. 
De alapvetően az egyetemesebb, történelmileg 
összekötőbb figurákat próbálom interpretálni. El-
mélyülök ezekben a történelmi, politikai szemé-
lyekben, mielőtt megfestem őket. Lehet, hogy egy 
hír indítja el az érdeklődésem, de több gyökérből 
táplálkozik az, ami végül megjelenik a vásznon. 
Ugyanaz a szereplő lehet pozitív vagy negatív is.

Az áprilisi Artweek keretében az Esernyős Galé-
riában és az A38 Hajón egyszerre látható kiállítá-
sára milyen képeket válogatott?

A két kiállítás párbeszédbe lép egymással, külön-
böző szempontok szerint építkeznek. Az Esernyős-
ben az utóbbi 5–10 év válogatása lesz magángyűj-
teményekből olyan festményekkel, amelyek vagy 
még nem voltak kiállítva, vagy már elfeledtük, 
vagy ilyen összeállításban még nem szerepeltek. 
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A legelső Soros-portrém is látható lesz, amely le-
het, hogy a későbbi Soros-ellenes kampánynak lett 
az ötletadója, bár én nyilván ironikusan értettem a 
Soros György vért szív a magyar nemzeti parkban 
címet. Látható lesz Áder János bohóchallal, ami egy 
népszerű kép, de kevesen látták eredetiben. A Freud 
pszichoanalitikus vizsgálatot végez Picasso mo-
delljén még egyáltalán nem volt kiállítva, és így to-
vább. Lesznek képek, amelyek egymással soha nem 
találkoztak, feltűnik köztük Orbán Viktor véletlen 
találkozása Orbán Viktorral is. És lesz egy ősbemu-
tató: Krúdy Gyula óriásportréja, amely erre a kiál-
lításra készült. Címe: Marylin Monroe elolvasva az 
Álmoskönyvet beleszeret Krúdy Gyulába Matisse 
műtermében, s olyan hangulatot jelenít meg, amely 
oly jellemző Óbudára. Az otthont meleg, barátsá-
gos, intim, mégis közösségi térként mutatja be, ami 
lehet egy vörös budoár, vagy egy kellemes kocs-
mabelső, ahol a színésznő elnyújtózik. Marilyn 
Monroe ugyan fizikailag soha nem találkozhatott 
Krúdyval, de számára is fontosak voltak az álmok. 
Azt nyilatkozta, hogy sokkal jobb volt arról álmo-
dozni, hogy híres színésznő lesz, mint megvalósí-
tani ezt az álmot. Mert a megvalósuláskor össze is 

tört, szerte is foszlott az álma. Krúdy Gyula pedig 
álmoskönyvet írt a környezetében összegyűjtött el-
mondások és a tapasztalatai alapján, így az álmok 
összekötik a merengő férfit és a kitárulkozó nőt egy 
kellemesen piros, halászlészagú hangulatban.

És itt ki lehet a megbecstelenítés tárgya?

Jó a kérdés, de talán senki. Krúdy nem lett meg-
becstelenítve, bár kék hajjal és bajusszal látjuk, eny-
he szerelmi pírral az arcán, mégis fiatalosan, mert 
bár főként időskori portréi maradtak fent fotókon, 
igyekeztem őt megfiatalítani, megcsinosítani, hogy 
a mi versenyzőnk is vonzóbb legyen, és jobb hely-
zetből induljon. Marilyn Monroe pedig nagyon 
helyes a duci combocskáival és kivillanó mellével, 
álomszerű arcával. A kép hangulatát nem a precíz 
körvonalak vagy hiperrealisztikus kidolgozottság, 
hanem a színek és a formák felszabadultsága adja, 
ezen belül a figurák karaktere hordozza azt a han-
gulatot, amit Krúdy hív elő a mai világban belőlem.

DEME LÁSZLÓ
(A reprodukciókat a művész és a tulajdonosok hozzájárulásával közöljük)

Marylin Monroe elolvasva az Álmoskönyvet beleszeret Krúdy Gyulába Matisse műtermében
2019, 160x300 cm, akril faroston, magángyűjtemény
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Freud pszichoanalit ikus vizsgálatot végez Picasso modelljén 
2019, 100x80 cm, akril , vászon, Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény 
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Lukács György Malevics műtermében mozgósít 
2019, 100x80 cm, akril , vászon, a művész tulajdona
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Rákosi Mátyás Kelemen Annává műtteti magát Marc Chagall műtermében
2018, 100x80 cm, akril , vászon, Kacsuk Péter gyűjteménye
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Kádár János Picasso műtermében
2013, 120x90 cm, akril faroston, Kacsuk Péter gyűjteménye
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Ko s z t o l á n y i  D e z s ő  a  H a j n a l i  r é s z eg s ég  m eg í r á s a  u tá n  G eo r g e s  B r a q u e  m ű t e r m é b e n
2019, 80x100 cm, akril , vászon, Bőd i Sándor gyűjteménye

Csáth Géza fejéből kipattan a Béka Derain műtermében
2019, 100x80 cm, akril , vászon, A művész tulajdona
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B a r t ó k  B é l a  a  K é ks z a k á l l ú n  g o n d o l ko d i k  G a u g u i n  m ű t e r m é b e n
2019, 80x100 cm, akril , vászon, A művész tulajdona

Ady Endre kimenti a mennyei bárányt Franz Marc műtermében
2019, 100x80 cm, akril , vászon, A művész tulajdona
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churchill a brexit elől Párizsba menekül ahol megnyugodva szivarra gyújt Derain műtermében
2020, 80x100 cm, akril vásznon, A művész tulajdona

T r e b i t s c h  I g n á c  a  Va d a k  m ű t e r m é b e n
2015, 100x80 cm, akril , vászon, A művész tulajdona
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N Y U G O D T A N  S Z Á M Í T H A T O M  M A G A M  T Ő S G Y Ö K E R E S  Ó B U D A I N A K

B e s z é l g e t é s  V í g  M i h á l l y a l

Óbuda kulturális szempontból szinte kimeríthetetlen témaforrás. Ezt támasztja alá következő interjúnk is, melyben a 
magyar underground két óbudai „klasszikusa” Bárdos Deák Ágnes és Víg Mihály beszélget egymással. Viszonyukra 
való tekintettel ezúttal nem ragaszkodtunk a magázó formához.

Fotó: bajcsi dávid
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1996ban a Bahia kiadónál jelent meg a Versek és 
novellák című köteted. A benne szereplő írások 
egyike, a Budapest szerelmese – avagy – szerel-
mese a meseszerelő? egy pörgős történelmi be-
dekker, kalandos időutazás. Mennyit kutattál, 
olvastál hozzá?

Sokat jártam emiatt könyvtárakba. A nyolcvanas 
évek második felétől dolgoztam rajta, 1996-ban je-
lent meg a könyv. A Budapest történetből szeret-
tem volna egy kisfilmet csinálni, de akkor ez nem 
sikerülhetett, mert kicsit előreszaladtam a három-
dimenziós animációs elképzeléseimmel. Ma már 
elég könnyen meg lehetne csinálni, megmutatni 
például a Várhegyen történt változásokat a háborí-
tatlan prehisztorikus őskezdetektől napjainkig. Ezt 
a történelemtanárok is használhatnák az iskolában, 
lehetne szemléltető anyag magában a várpalotában 
is. A monitor sarkában egy évszám, azt változtatva 
„lapozgathatnánk” a minket érdeklő korok közt.

Jó régóta óbudai vagy, most is itt élsz, az Arany-
hegy aljában. Mit tudtál meg ennek a résznek a 
történetéről?

Annyit tudok, hogy Óbudán nagy bortermelés 
folyt, ezért volt az a rengeteg kocsma, ahol eze-
ket árulgatták. Az aranyhegyi állítólag híresen 
jó bor volt, de abban az időben, a filoxéra előtt jó 
bort készítettek a Sas hegyen, a Gellért hegyen is. 
Van egy híres metszet, amin az Árpád híd mellet-
ti katolikus templom látható a Duna felől nézve, 
mellette a parókia. Ott jól látszik, hogy az egész 
hegyoldal tele van ültetve szőlővel. Óbuda sváb 
település volt, sokan foglalkoztak a földdel, búzát 
termeltek, kukoricát, krumplit – és volt „a sző-
lő”. Hozzátartozott egy komolyabb háztartáshoz, 
hogy csináltak bort. Ebből az organikusan kiépült 
mezővárosból, mire én idekerültem, már nem sok 
maradt, habár én még emlékszem a Flórián térre, 
mielőtt lebontották. Véletlenül úgy alakult, hogy 
az életem háromnegyed részét Óbudán éltem le. 
18 éves koromban költöztünk ide anyámmal meg 
a testvéreimmel Budaligetről, a Bécsi útra, egy pa-
nelba, ahonnan azután én a feleségemmel meg a 
gyermekeimmel átköltöztem a Kiscelli utca egy 
másik paneljába. Innen költöztem (már a gyerekek 

„kiröpülése” után) mostani társamhoz az Arany-
völgy utcába, úgyhogy nyugodtan számíthatom 
magam tősgyökeres óbudainak.

A Kontroll Csoport alapítói közül Kistamás Laci 
és én is óbudaiak, lakótelepiek voltunk egy ideig, 
a hetvenes években költöztünk ide. A Frankel Leó 
Művelődési Házban, az Óbudai Társaskör elődjé-
ben egy „amatőr színjátszó” csoport, a Mosolygó 
tagjaiként ismerkedtünk mindhárman össze, épp 
próbáltuk Wéber Péter Savonaroláját, amikor be-
sétáltál Hámos Gusztáv szociofotóssal. Csodálta-
lak benneteket, ti voltatok az én Easy Ridereim, 
nagyon menő volt, hogy később a Balaton elő-
zenekaraként léphettünk fel a Kassák Klubban. 
Kistamás Laci volt képben leginkább, ő már egy 
házibuliban hallotta a Balatont, igaz, duóban, ve-
led meg Hunyással, Hunyadi Károllyal.

Voltak koncertjeink akkor már máshol is, például 
a Bercsényiben, ahol az építészhallgató kollégisták 
kulturális programokat, kiállításokat szerveztek az 
épület közösségi tereiben. Rauschenberger János, 
az egyik szervező, aki ekkoriban már Pauer Gyula 
asszisztense is volt titokban, gyakran járt abba a tár-
saságba, amibe mi is, és meghívott minket fellépni. 
Trióban játszottunk Hunyással, két gitár, dobgép, 
Villányi Zoltán szaxofonozott. Húsz-huszonöt em-
berrel inkább házibulik voltak ezek a kiállításmeg-
nyitók. Később más helyeken néha a Sosó, Sóskuti 
Tibor is próbált basszusozni. A hetvenes évek leg-
végéről beszélünk: Sosó és a Villányi elmentek Ber-
linbe, én meg a Hunyás itthon maradtunk. Eddig 
tartott az az ős-hőskorszak, amit megelőztek a hat-
vanas évek, amikor már átszökött a vasfüggönyön a 
rock and roll az éter hullámain Magyarországra is. 
Megjelentek a magyar zenekarok – aztán az az őrült 
siker lecsendesedett, a lelkesedés elmúlt. Ekkor jöt-
tek divatba az amatőr színházak, Halászék, az Or-
feó, a dzsessz, az urbánus-népies Sebő, Cseh Tamás 
és persze kiállítások, filmek, Kaposvár. A viszonyla-
gos könnyűzenei pangás mellett nagyon is volt kul-
turális aktivitás – de elsősorban Budapesten.

Aztán jöttek a nyolcvanas évek, hogy eltöröljék 
a hetveneseket, ahogy a nóta mondja – és megint 
sok minden történt a könnyűzenében.
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Ez nem választható el attól, hogy a lengyel szük-
ségállapot miatt elbizonytalanodott a pártállam. 
Ami miatt hetvenkilencben még emigrációra 
kényszerítették Molnár Gergelyt, azt nyolcvan-
ban már szabad volt Müller Péternek. És sokkal 
több minden lett szabad másoknak, köztük ne-
kem is. Egyszer nekem is be kellett mennem a 
rendőrségre, izgatás gyanúja miatt. Dorgálást 
kaptam, nem verést vagy szabadságvesztést, 
mint ami alig két-három évvel azelőtt még kijárt 
volna nekem ugyanezért. Bizottság, URH, Euró-
pa Kiadó, Kontroll, Trabant, Balaton, Neurotic. 
Valahogy egy csoport, mert egy időben vannak, 
mint a Nyugatosok vagy a Nyolcak. Egy érdekes 
korszaka volt a könnyűzenének, aminek „nem 
akartan és nem tudón” végül kiradírozhatatlan 
szereplője lettem.

Ikonikus figurája. Felnőtt fejjel újra beálltál isko-
lásnak, pedig gimis kordban otthagytad a sulit. 
42 évesen Pécsett, a művelődésszervezés szakon 
az egyik tantárgyad a „lifelong learning” volt.

A legfontosabb tantárgy. Egy életen át tartó kép-
zés, hogy a gyorsan változó világra reagálni tudj. 
Az egyik lányom Dániában járt egyetemre, andro-
gógiát (felnőttképzést) tanult. Én ebbe nagyon ko-
rán belekóstoltam, az érettségit estin, a dolgozók 
gimnáziumában szereztem meg. Nyolcadik után a 
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba írattak be, akkor 
még Budaligetről ingáztam, de a sok hiányzás mi-
att eltanácsoltak, ezért átmentem a Jóskába (József 
Attila Gimnázium), ott meg két tantárgyból meg-
buktam, aztán elmentem dolgozni. Szóval, ha nem 
lenne felnőttképzés, itt állnék érettségi nélkül.

Nagyapa is vagy, több rendbeli. Főállású apuka 
is voltál, négy gyereket neveltél, mindeközben 
parkgondozóként is felbukkantál a Bécsi úti la-
kótelepen. Pedig akkorra már, 1984 óta Tarr Béla 
filmjeinek zeneszerzőjeként is ismertségre tettél 
szert az országban.

Inkább a világban. Idehaza a Trabant és a Balaton 
zenekar miatt ismertek. A kertészkedés adódott, 

Víg mihály és hunyadyi károly.  fotó: @vető jános
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rengeteg itt a park a panelek közt… Egyébként pont 
kiszámoltam, közel sem tízszer annyian laknak a 
panelekben, max. két és félszer, mint előtte éltek 
ezen a helyen. Hiába tízemeletesek a házak, köztük 
nagyon nagy távolságok vannak.

Azok a bizonyos parkok…

Én még emlékszem a régi Óbudára, a Flórián Üz-
letközpont helyén a sok kis utcácskára. Maga a Fló-
rián tér egy nagyon barátságos XVIII–XIX. századi 
negyed volt. Érdemes nézegetni a régi térképeket, 
fényképeket. Óbuda az egyik legszívbemarkolóbb 
példája ennek a brutalitásnak, amivel lerombolták 
a régi negyedeket. Ahol az OTP van, a híd mellett, 
ott volt a mozi is, az épület még áll, és megmaradt a 
Főtér is, nem tudom, mért nem bontották le, ha már 
úgy belejöttek, amikor a hidat építették. Először kes-
kenyebbnek volt tervezve, utána a hetvenes években 

szélesítették ki az Árpád hidat. A Föld utca, San Mar-
co utca környékén is még megmaradtak családi há-
zak, a Bécsi út és a Szőlő utca közt egy részen.

S a Duna felől a Kéhly meg a Krúdyház. Mutató-
ba megmaradt abból a hangulatból valami a Lajos 
utcában. Krúdy nagy tisztelője és lelkes olvasója 
vagy, ő a leghitelesebb megörökítője a korabeli 
Óbuda sajátos atmoszférájának. Bár Óbuda büsz-
kén vallja magáénak Krúdyt, mesélted, hogy az 
író szíve inkább a Margitszigetért dobogott.

Krúdy Óbudát száműzetésnek fogta föl, szere-
tett volna a Szigeten maradni, de ott akkoriban, a 
harmincas években átalakítottak mindent, az ak-
kori közmunka tanács nagy építkezésekbe fogott, 
mondván, na, most rendet csinálunk a szigeten! 
Ekkor épült a Palatinus strand. Krúdy az egyik 
utolsó lakó volt a Kisszállóban, ahol más írók is, 

kecskés krisztával.  fotó: @vető jános
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például Bródy, Kabos Ede, Molnár Ferenc, Révész 
Béla és Szép Ernő is éltek, s ami eredetileg József 
nádor nyaralója volt. Ezt a többszörösen megszen-
telt házat is lebontották, önként és dalolva. Hiába 
volt Krúdy már az első nagy háború előtt sikeres, 
például a Vörös postakocsi miatt, hiába voltak fi-
atalabb korában komoly anyagi sikerei, öregségé-
re télen-nyáron egy szürke felöltőben járt, alávett 
egy szőrmemellényszerű valamit – Kosztolányiné 
is írja, hogy abban volt, amikor elment hozzájuk 
a PEN Clubtól kapott pénz titkos átadását megbe-
szélni. Már az 1919-es forradalom idején tanúsított 
magatartása, cikkei miatt is voltak bajok Krúdy 
„hazafiságával”. Ezt már a visszarendeződéskor, a 
fehérterror idején elkezdték Krúdynak is az orra 
alá dörgölni, pedig, érdekes módon, sokan örültek 
annak – Hatvani, Móricz, Babits, Kassák –, hogy itt 
egy új világ lesz, Kodály is direktóriumi tag volt. 
De komollyá 1930 után kezdett válni. Hiába írt na-
ponta tizenhat oldalt, sehova nem tudta elhelyezni, 
közben mindenféle adósságai voltak, nem volt kel-
lően méltányolva… Iszonyúan nem volt pénze.

De ismerős… Te, hogy vészelted át a pénztelenség 
időszakait? Neked is volt részed benne.

Arra van egy módszerem: hogyha nincs pénzem, 
akkor nem költök. De most elég sokat csinálok 
mindenfélét, vannak fellépéseink, filmzenéket is 
írok, egyedül is hívnak, nemcsak a zenekarral, az 
Ady-feldolgozásokkal. És a jogdíjak is csordogál-
nak a filmekből.

2008ban az EU XXL filmfesztiválon elnyerted „Az 
év filmzeneszerzője” díjat a Londoni férfi zenéjéért. 
2013ban Alphan Eşeli isztambuli filmrendezővel 
dolgoztál együtt a Long Way Home című filmben. 
Azóta milyen filmes munkáid voltak, vannak?

Bodán Árpád Genezis című filmje az utolsó játékfilm, 
amihez zenét írtam. Kisebb filmekhez, dokumentum- 
vagy rajzfilmekhez elég gyakran írok zenét.

Mennyi önállóságot kap egy filmzeneszerző?

Tarr hagyta, hogy dolgozzak – és azért neki is volt 
egy csomó jó ötlete. Több variációból választotta ki 

a véglegest, volt, hogy kevesebbet kellett keresgélni 
és volt, hogy többet. Alphan Eşeli török filmessel, 
aki a Torinói lovat a netről látta, és azután kért fel, 
angolul skypoltunk. A távmunka, erről már beszél-
tünk régebben, másféle kommunikációt igényel, 
mintha valakivel személyesen leülhetsz; nekem 
eléggé hiányzik a metakommunikáció. Így sokkal 
nehezebb. E-maileztünk egymással, miközben an-
golul egyikünk se beszélt tökéletesen.

A török rendező The Long Way Home (Eve 
Dönüs: ’Sarikamis 1915) című filmje 2012ben 
készült el. Az első világháború idején játszódik, 
az orosztörök háború idején, s az emberi szemé-
lyiség széthullását tárja fel, azt, ahogy beleszo-
kik a háború alatt az ember az erőszakba. A mi 
nemzedékünk ezt a fajta erőszakot nem tapasz-
talta meg: „boldog” békeidőket élünk, aminek 
az egyik legboldogabb helyszíne a Hunnia biszt-
róbeli Balaton Klub.

Jó kis hely, még ha a közönsége olyan is, amilyen 
az ország: megosztott. Ez nem a hely hibája. A kle-
rikális, soviniszta népnemzeti hazafi hangulat is-
mét eluralkodott, ahogy Ady korában. Most újra 
kijelentetik, hogy a liberális ellenség. Aki felfog-
ja, hogy a globalizáció letagadhatatlan valóság, 
az nem szereti a hazáját. Aki azt mondja, hogy a 
globális problémákra globális választ kell adni, 
az hazafiatlan. Most is azon megy a vitatkozás, 
hogy az elszigetelt, fallal körülvett, „hazafiságtól” 
áthatott kirekesztés-e a pálya, vagy, ahogy Ady 
is mondta, próbáljunk meg európainak lenni, és 
ne egy kompország, ami nyugat felé megy – de 
szívesebben jön vissza, kelet felé. Vannak, akik a 
Hunniában is odajönnek hozzám, hogy mért eze-
ket az Ady-verseket zenésítem meg? Mert ezek 
tetszenek. Ezek érintenek meg. És csak ugyanazt 
tudom mondani: ha valakinek nem teszik, hogy én 
ezeket az Ady-verseket éneklem, ne jöjjön le. Ját-
szom, egyszer csak beordít egy csávó, hogy: kapd 
be! Mondhattam volna én is valami jó parasztosat, 
a beszólásához méltót, de nem volt kedvem hozzá. 
A szünetben azért megkérdeztem, hogy ez mi volt, 
mire ő, hogy mi lenne: ne politizálj! Ő akkor nem 
politizál, amikor beordít? És mért ne politizáljak? 
Mert, hogy ő nagy Balaton rajongó… Pár hónappal 
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később megint rohan felém egy Ady-szám közben. 
Akkor már tényleg mondtam neki, hogy hagyjon 
engem békén.

Sokan sokfélét mondanak, én azt halottam az 
Adyestjeid kapcsán, hogy ez most megint na-
gyon ott van. Ez volt az általános vélemény. Hogy 
mennyire aktuális újra Ady, milyen jó, hogy elő-
vetted, „leporoltad”. Készül egy Adylemez, a 
hanganyagot már felvettétek. Amióta ismerlek, 
mindig is Adyversmondó voltál. Hogy jöttek lét-
re ezek a dalok? Ültél a zongora mellett, és mond-
tad fennhangon a kedvenc Adyverseidet?

Kábé. Az első az Áldj meg volt. Ha holtan találko-
zunk. Utána jött A föltámadás szomorúsága: ezek 
maguktól lettek. Aztán elkezdtem módszeresen 
keresni, mi az, amit még meg kellene csinálni, mi 
az, ami még nekem tetszik. Ebben az anyagban 15 
szám van, kettő-három évekkel ezelőtt elkészült, a 

többit két-három hónap alatt megírtam, aztán a ze-
nekarral közösen, már a kész kották alapján raktuk 
össze a dalokat.

Adynak sok megzenésítője volt, a legismertebb 
Reinitz, ha jól tudom…

Reinitz jó barátja is volt a költőnek, bár egyszer na-
gyon megsértődött, hogy Ady egy másik, műked-
velő zeneszerzőt kért fel, ezzel tulajdonképp csú-
nyán elárulva Reinitz Bélát – ráadásul anyagilag 
sem lett sikeres az est. Bartók és Kodály is zenésített 
meg Adyt, de szerintem nem is volt olyan magyar 
zeneszerző, aki nem próbálkozott volna meg vele. 
Napjainkban is sok kísérletet lehet hallani: például 
Novák János zeneszerző, rendező, a Kolibri Színház 
igazgatója szerintem már több mint száz Ady-ver-
set zenésített meg.

BÁRDOS DEÁK ÁGNES

hunyadi károllyal.  fotó: @vető jános
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budai BALOGH TIBOR: „EZ A SZERENCSÉTLEN ALIGHANEM KIKÖPI A FOGAIT…”

E g y  a q u i n c u m i  b o k s z m é r k ő z é s  m a r g ó j á r a

A római társadalom a háborúk és harcias játékok bű-
völetében élte mindennapjait. Egy igazi bennfen tes, 
a történetíró Tacitus szerint a tógás nép gyermekei 
– eléggé elkeserítő módon – már az anyaméhben 
magukba szívták a gladiátorjátékok iránti olthatat-
lan szenvedélyt. E speciálisan itáliai gyökerű ver-
senysport kétes fénye napjainkban is továbbragyog, 
elhomályosítva a görög kultúrából római földbe át-
plántált nehézatlétikai versenyszámok: a birkózás, 
pankráció és ökölvívás hajdani jelentőségét. Pedig az 
említett görög küzdősportok – kezdeti, obligát ide-
genkedést követően – még hamisítatlan római kör-
nyezetben is vetekedtek a fegyveres összecsapások 
népszerűségével. Különösen igaz ez a kijelentés az 
ökölvívásra, amely brutalitásban felvette a versenyt 
a gladiá torviadalokkal, továbbfejlesztett római vál-
tozata, az „éles kesztyűs” boksz pedig minden kép-
zeletet felülmúlóan kegyetlenné vált. A XXXII. nyári 
olimpiai játékok évébe lépve (még ha a nyitóünnep-
ségre csak 2021-ben kerül is sor) érdemes megemlé-
kezni az egyik legősibb sportág, az 1904 óta szinte 
folyamatosan műsoron szereplő ökölvívás ókori 
vonatkozásairól, felvillantva azt is, mit adott hozzá 
Óbuda földje e hosszú és heroikus történethez.

„igen értékes lelet” (Aquincum, Kr. u. III. század)

Óbudán, a Meggyfa utca és Vihar utca találkozásá-
nál – az antik topográfiára vetítve ez a helyszín az 
aquincumi katonaváros északi peremterületére esik 

– 1957 és 1967 között került sor egy palota részleges 
feltárására. Az ásató régész az épületkomplexumot a 
Héraklés (Hercules) életéből elcsent pillanatokat be-
mutató mozaikpadlók után „Hercules villa” néven 
vezette be a szakirodalomba és a köztudatba. (Nem 
egészen helyesen, de tartósan.) A második építési pe-
riódusban, vagyis a III. század elején a palota akkori 
tulajdonosa egy különálló fürdőtraktust építtetett a 
főtömbtől északnyugatra. A rezidencia belsőépítésze-
ti témaválasztásával ellentétben a fürdő díszítése nem 
a korszakban erőteljesen propagált Hercules-kultusz-
hoz, hanem az építmény rendeltetéséhez (testápolás, 
testedzés) igazodott. A csak részlegesen feltárható für-
dőépület egyetlen értelmezhető mozaikpadló ábrá-
zolása egy ökölvívó-mérkőzés zárójelenetét, a knock 
out utáni dermedt pillanatot örökíti meg. Azonban az 
ábrázolás ismertetését megelőzően következzen az 
ökölvívás ókori története dióhéjban összefoglalva.

„Ilyen a boksz”

L. Flavius Philostratus, a Kr. u. III. században alko-
tó „sportszakíró” szerint az ökölvívás a lakedaimó-
niak – közismertebb néven spártaiak – találmánya 
volt. Az igazság azonban az, hogy a sportág gyö-
kerei a dór bevándorlás időszakánál (Kr. e. XII–XI. 
század) jóval korábbra nyúlnak vissza, a kezdetek 
kezdete mondhatni a mitikus idők ködébe vész. 
Csupán annyi bizonyos, hogy Kréta szigetén leg-
később a Kr. e. XV. században, azaz már a görögök 
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megérkezése előtt űzték e sportág egy sajátos vál-
tozatát. A sportág hőskorát körüllengő homály on-
nantól kezd oszladozni, amikor az ökölvívás az 
olym piai játékok műsorára került.

A mitológiai hagyomány szerint az olympiai 
játékokat Héraklés, a széles mellkasú hős alapította 
atyja, Zeus tiszteletére valamikor a Kr. e. XIII. század 
folyamán. Az ünnepi játékok rendezése azonban e 
mesés tradíció ellenére is csupán a Kr. e. 776. évtől 
kezdve dokumentált, ráadásul az ökölvívósport – 
ősisége dacára – még ez utóbbi időponthoz képest 
is viszonylag későn, csak a Kr. e. 688. évi játékokon 
debütált. Az első olympiai bajnoki címet a smyrnai 
Onomastos nyerte. Kiérdemelt hírnevén sokat len-
dített, hogy az antik hagyomány a sportág szabály-
rendszerének összeállítását is neki tulajdonította. 
A modern kutatás ebben nem hisz, úgy véli inkább, 
hogy a kisázsiai sportoló érdeme csak a meglévő 

szabályok írásba foglalása lehetett. Akárhogyan is 
történt, a szóban forgó szabálykönyv végül nem ma-
radt ránk, így a sportág megismeréséhez, rekonst-
rukciójához a képi források, illetve néhány antik 
szerző elejtett megjegyzése visz csak közelebb.

A rendelkezésre álló adatok alapján a játékot a 
mainál jóval megengedőbb környezetben lehet re-
konstruálni: az ellenfél átkarolásán, lefogásán, a 
szem és a genitáliák támadásán kívül elvileg minden 
műfogás megengedett volt. Ugyanakkor vita tárgyát 
képezi, hogy mely testrészek számítottak szabályos 
támadási felületnek. Annyi mindenesetre bizonyos, 
hogy a támadások túlsúlya a fej ellen irányult. Súly-
csoportok nem léteztek (csak korcsoportok), az ösz-
szecsapás pedig a játékidő megszakítása nélkül ad-
dig tartott, amíg az egyik fél harcképtelenné nem 
vált, vagy – ha még képes volt rá – felemelt mutatóuj-
jával nem jelezte a küzdelem feladását. A bírák az 

A „Hercules villa” ökölvívó-jelenetes mozaikpadlójának részlete.  a képek Forrása: Budapest i Történet i Múzeum 
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aggasztóan döntetlenszagú mérkőzések esetén, vagy 
a váratlanul lezuhanó este miatt olykor a „hirtelen 
halál” intézményét hívták segítségül. Ilyenkor a küz-
dő felek felváltva behúzhattak egyet egymásnak úgy, 
hogy a másiknak eközben nem volt szabad védekez-
nie. Nyilvánvaló módon az a sportoló került előnybe, 
aki a sorsolás révén elnyerte az első ütés jogát.

A Kr. e. V. századtól a csapáserő növelésére és 
az izgalom fokozására mind gyakrabban rögzítet-
tek vastag marhabőr csíkokat az eredetileg puha 
borjúbőr szalagokból készített, kézfejre tekerhető 
védőkesztyűk ütőfelületére. A rómaiak ennél is to-
vábbmentek. Ólom- vagy vasbütykökkel, pengék-
kel megerősített kesztyűjük, a caestus nemcsak a já-
tékidőt, hanem az ökölvívók várható élettartamát is 
alaposan lerövidítette. Történt mindez a császárkor 
hajnalán. A caestus bevezetésével az ökölvívósport 
két szakágra vált szét: római és görög stílusúra.

 Így ütöttek ők Aquincumban

A kellőképpen véres, tehát a római ízlésvilágba ki-
válóan illeszkedő ökölvívósport elterjedt az egész 
birodalomban. A határ menti Aquincumban sem 
fogadta a küzdősportot rideg közöny, erről tanús-
kodik a „Hercules villa” fürdőtraktusában feltárt 
mozaikpadló részlet, amely egy kiütéses győzelem-
mel végződő meccs zárójelenetét ábrázolja.

A kevés szín felhasználásával készített, mégis 
rendkívül plasztikus alkotásban a talpon maradt, fe-
jén a nehézatléták hosszú fürtjét (cirrus) viselő győz-
tes kitekint a kompozícióból, mintegy a nézők elisme-
rő pillantását fürkészi. Ő viheti majd haza a győzelmi 
pálmát, amely ekkor még a kép jobb oldalán megjele-
nített szoborbüszt talapzatának támasztva várja gaz-
dáját. A padlóra küldött, kába vesztes ködösen mered 
maga elé, miközben felrepedt homlokából dőlő vére 
apránként kis tócsává gyűlik a homokon. A kesztyűk 
stilizált ábrázolása ellenére jól felismerhetők a bor-
zasztó sporteszköz, a caestus hegyes fémalkatrészei, 
aminek fényében bátran kijelenthető, hogy a vesztes 
sportoló olcsón úszta meg az összecsapást: a szemhéj 
környéki vékony bőr ugyan könnyen reped és látvá-
nyosan vérzik, mégsem számít súlyos sérülésnek.

A szoborbüszt állványára akasztott két va-
karókés (strigilis) a sportolók testét bevonó olaj, 

illetve az arra rakódott szennyeződés: vér, verejték, 
homok, „éles kesztyűs” összecsapás esetén fog-, 
rosszabb esetben koponyaszilánkok és agyvelő 
eltávolítására szolgált. A kompozíció hiányos, így 
nem tudhatjuk, hogy egy konkrét, legendás össze-
csapást örökített-e meg a művész (adott esetben a 
szereplők nevének feltűntetésével), vagy csak egy 
tipikusnak tartott jelenetet. Minthogy a „Hercules 
villa” Severus-kori tulajdonosának kiléte az isme-
retlenség homályába vész, a bemutatott ökölvívók 
mellett a mozaikpadlót megrendelő, sportbarát há-
zigazda sem nevezhető néven. Legalábbis egyelőre.

Vergilius és a boksz: egy antik sporttudósítás

A római entellektüelek pózoló fanyalgása ellenére az 
ökölvívás nemcsak a képző- és iparművészetben, de 
a szépirodalomban is megkerülhetetlen témának szá-
mított. Még a rómaiak „nemzeti” eposza, az Aeneis 
sem lehetne teljes egy szabatos sporttudósítás nélkül.

Vergilius történetében Aeneas Karthágóból 
Szicíliára vetődve ünnepi játékokat rendezett atyja, 
Anchises halálának első évfordulójára. A külön-
böző versenyszámokban Aeneas trójai kísérete a 
helyi király, Acestés sportolóival mérte össze tudá-
sát. Minden a legnagyobb rendben folyt, az ökölví-
vók versengése előtt azonban megfagyott a levegő: 

Núbiai bokszolók terrakotta szobrocskái 
Kr. e . I I– I .  század. Br it ish Museum, London
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néhány kellemetlen pillanatig úgy tűnt, hogy a trójai 
bajnok, a félelmetes Darés nem talál kihívóra. Végül 
Acestés unszolására egy kiöregedett öklöző, Entellus 
állt elő anakronisztikusan lóbálva, majd a küzdőtér 
közepére hajítva egy pár caestust. Darés elborzadva 
meredt a fém alkatrészeken száradó vérre és agy-
velődarabokra, majd kijelentette, hogy csak görög-
kesztyűs mérkőzésre hajlandó. A szikár szeniornak 
ugyan mindegy volt, könnyűkesztyűben is laposra 
verte az arrogáns trójait, akit végül Aeneasnak kel-
lett kimenekítenie Entellus és a halál karmai közül. 
Miközben a küzdőtérről letámogatott Darés vért és 
letört fogdarabkákat köpködött mindenfelé, az ad-
renalintól hajtott Entellus a jutalomként nyert borjú-
hoz penderült, és – mintegy bemutatva a nagyérde-
műnek, mi várt volna a trójaira, ha társai nem dobják 
be idejekorán és képletesen a törülközőt – egyetlen 
ütéssel beszakította az állat koponyáját, kifröccsent-
ve annak agyvelejét. Erődemonstráció és áldozatbe-
mutatás egy mozdulattal.

Melankomas, a legyőzhetetlen széplélek

Természetesen az ökölvívósportnak is megvoltak a 
maga ikonjai, s mivel az írott források nem mindenütt 
olyan hézagosak, mint Aquincumban, a halhatatlan 
bajnokok közül nem egyet névről is ismerünk. Talán 
minden csillag közül a káriai Melankomas („fekete 
üstökű”) fénylett a legkülönösebben. Melankomas 
Vespasianus (Kr. u. 69–79) idősebb fiának, a később 
ugyancsak császári bíbort öltő Titusnak (Kr. u. 79–81) 
volt a kedvenc sportolója (rossz nyelvek szerint a férfi-
szeretője is). Nehéz elhinni, de a bokszoló sportolói 
pályafutása során úgy maradt veretlen, hogy soha 
nem ütött meg senkit, és őt sem találta el egyetlen 
ellenfele sem. Sajátos stílusa eltáncolásra, kitérésekre 
épült, így kergette kétségbeesésbe és végkimerülésbe 
a minduntalan luftot ütő ellenfelet. Melankomas a 
császár tiszteletére rendezett 74. (vagy 78.) évi neapo-
lisi (nápolyi) Sebasta ünnepély megnyitása előtt szív-
rohamot kapott és meghalt. A vak végzet elől még 
neki sem sikerült elsasszéznia. Élt körülbelül 23 évet. 
Veretlen bajnokként neve méltán tündököl a sporttör-
ténet egén, rendkívüli állóképességre alapozó, defen-
zív stílusa mégsem teremtett iskolát. Talán nem is baj, 
mert nem ilyen a boksz.

„… egykor volt orra, álla, füle és szemhéja. 
Aztán hivatásos bokszolónak állt, és mind-
ezeket elvesztette.”

Dión Khrysostomos, az „aranyszájú” szerint 
Melankomas – ökölvívókra nem jellemző módon 
– vonzó külsejű férfi maradt. Persze, hiszen sosem 
nézett bele egy caestusszal leadott ütésbe. Pályatár-
sai legtöbbjének ábrázatán azonban kitörölhetetlen 
nyomot hagytak a zömmel fejre irányuló támadá-
sok. Az epigrammaköltő Lucillius, aki szívesen 
köszörülte amúgy sem életlen nyelvét az ökölvívók 
eltorzult fizimiskáján, egyik szösszenetében a bok-
szoló Stratophón kilapított orra alá dörgöli, hogy 
amikor Odysseus húszévnyi – részben igazolt – tá-
vollét után, koldusálcában hazatért, legalább a ku-
tyája felismerte. Ezzel szemben Stratophónt négy-
órányi bokszolás után már a kutya sem ismeri fel. 
(Önmagát, Stratophónt is beleértve, aki akár eskü 
alatt is vallaná, hogy ő: nem ő.) Egy másik ökölví-
vónak, Olympicusnak barátilag ellenjavallja, hogy 
víztükörbe nézzen, nehogy holmi fordított Nar-
cissusként szörnyethaljon undorkeltő arcképétől. 
Az olympiai bajnok Androleos nevében pedig így 
siránkozik (vagy inkább hetvenkedik?) a költő: 
„Fél fülem ott hagytam Pisába’/ Plataia terén meg 
/ fél szememet; félholt voltam a / Delphi-síkon…” 
(Csengery János fordítása).

Lucillius, a karikírozás mestere magától érte-
tődően sarkítja a valóságot. De azért nem is olyan 

Törpe bokszolókat bemutató mozaikpadló részlete
I– I I .  század fordulója. Br it ish Museum, London
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nagyon. Az antik ökölvívó-ábrázolások non plus 
ultrája, a „Pihenő Bokszoló” bronzszobra aggasztó 
hűséggel illusztrálja a költő szavait, vizuálisan is 
bemutatva a boksz emberi fejre gyakorolt hatását: a 
szemek alatti duzzanatokat, a törött orrot, a karfiol-
füleket és az örök emlékül hagyott forradásokat az 
arcon. És akkor még nem esett szó az ökölvívók 
megritkított, letördelt fogsoráról. Akárhonnan is 
szemléljük, annyi bizonyos, hogy nem az ökölvívás 
volt a maradandó férfiszépség záloga.

Aquincum hosszúra nyúló hanyatlása bőven 
adott időt a gladiátorharcok és atlétikai versenyek 
tökéletes leépülésére. Az uralkodóvá váló keresz-
tény korszellem nem kedvezett a pogány gyökerű 
és az isteni szándékból teremtett emberi testet kel-
lőképpen nem tisztelő sportrendezvényeknek. De 

ne legyen kétségünk afelől, hogy a településkomp-
lexum fénykorában, a klasszikus antikvitásban a 
mai Óbuda földjét is taposták (és gyakran össze 
is vérezték) a sportág darabos mozgású hentesei 
és táncos léptű művészei: a helyi Stratophónok, 
Olympicusok és Melankomasok. (Inkább az előb-
biek). Az is biztos, hogy a kortárs epigrammaszer-
zők cizellált distichonjaikban őket is tollhegyükre 
tűzték, és ugyanígy tettek bökverseikben az utcai 
fűzfapoéták. A lelkes, útszéli karikaturistákról pe-
dig már ne is essen szó. A régészet feladata, hogy 
a letűnt antik sportéletből minél több információt 
újra felszínre hozzon. A „Hercules villa” ökölví-
vókat ábrázoló mozaikpadlójának feltárása csak e 
folyamat első lépéseinek egyike volt.  

(A szerző a BTM – Aquincumi Múzeum munkatársa)

„Pihenő Bokszoló” (Pugile in riposo). Vitatott keltezésű. Kr. e . IV– I .  század. Museo Nazionale Romano, Róma
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Néhány éve e helyt tudathattam már Önökkel, 
micsoda boldogsággal töltenek el Óbuda akácfái s 
általában a fák. A tán legszebb közülük, amely a 
piac cakkos házak felőli oldalán állt, azóta ráadá-
sul nincs köztünk. Emlékeznek ugye, vaskos volt, 
mint az entek, széttartó, mint a koalíciók, és rán-
cos, mint az ördög öreganyja. Volt időm 1972 óta, 
mióta itt élek, volt elég időm gyönyörködni benne, 
ám egy nap kivágták. Bizonyára csupán azért, hogy 
dőltében agyon ne üssön valakit. Hűlt helyénél to-
porogtam épp, amikor T. D. hívott – ez lett az utol-
só beszélgetésünk. Panaszkodott, hogy se állni, se 
menni nem tud már rendesen, és csak szédeleg a 
földön. Vajon szédülnek-e a fák, jutott eszembe 
nyomban, és hogy mit szól most a szél… Fúj, gon-
doltam, és fütyül rá, bizonyára.

Igen magas életkort az akácfa nem ér el, negyven- 
ötvenéves kora után csekély gyarapodást mutat, és a 
száz éven túl élő fák a ritkaságok közé tartoznak – 
írja róla a Wikipédia névtelen szakértője, el is véve 
mindjárt a kedvem a dőlés-párhuzam továbbgon-
dolásától. T. D. ugyanis egész életében elég jelentős 
gyarapodást mutatott, igaz, a száz évet ő sem élte 
meg. De talán ez az itt látható csillaghegyi példány, 
ő megélte már, vagy ha még nem, jó esélye van rá. 
Mindig is ezt gondoltam a másutt kecsesen égnek 
induló akácok eme utcai fajtájáról, amely az átlagos 
emberi fej magasságában, avagy csupán kissé fölötte 
megrémül a magasságtól, és göcsörtös gömbbé torló-
dik. (Meglehet, emberi beavatkozás, mondjuk a foly-
tonos metszés következtében, ám ha így, annál jobb.) 
Kamaszkorom óta bámulom e mesés alakzatok talá-
nyos kéregmozgásait, melyek mindig is vigasztaltak. 

Örvendezem odúiknak, melyek szállást adnak a ma-
daraknak, és évről évtizedre elégedetten nyugtázom, 
hogy a szemlélésük gyönyöre rendre elfeledteti ve-
lem a naphosszat támadó felednivalókat. Ősi sejtgyü-
lekezésük úgy idézi meg ráadásul a rákot – vetítsék 
csak emlékezetük foszló vásznára Vajda Lajos utolsó 
grafikáinak fekete, kétségbeesetten kapaszkodó ha-
lálgöbeit –, hogy mindjárt gyógyítja, szelídíti is.

Ami a kép láttán zavarja Önöket, zavart persze 
bennünket is. Mit keres ott oldalt az az egyszer hasz-
nálatos kávéspohár (Puff nekünk! Ráadásul…), és 
gondosan mellé tűzve az ugyancsak egyszer hasz-
nálatos műanyag kanál? Ám a kérdést ki is fordít-
hatjuk: mit talált meg az a nem tudom milyen korú, 
nemű és társadalmi helyzetű akárki, aki oda helyez-
te e tárgyakat, miután teljesítették egyetlen dolgu-
kat a Földön? Nem a szemetet akarta eltakarítani, 
ez bizonyos, hisz ez esetben elment volna velük a 
következő utcai szeméttartóig. (Csillaghegyen sincs 
sok belőlük, de azért vannak.) Nem, valami fontos 
okból nem ezt tette. Én úgy hiszem, hogy a különféle 
üregek és lyukak betöltésére, használatára irányuló 
ősi késztetés tört rá ellenállhatatlan erővel. Meglátni 
ezt az épp megfelelő méretű üreget a fában, és elhe-
lyezni benne e tárgyakat a pillanat gyönyöre volt, 
bizonyára, utána már csak állt és nézett. Tán sokan 
vagyunk, akik a művét nem látjuk szépnek, és mély-
ségesen elszomorodunk tőle. Köszönettel tartozunk 
azonban az ismeretlen artistának.

Valami fontosat mutatott meg a világból, amely-
ben élünk.  

Fotó: Oláh Gergely Máté

Z e k e  G y u l a :  P o h á r t a r t ó
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Fotó: Köő Adrien

V E T E R Á N ,  B A B Y  B O O M E R ,  X ,  Y,  Z ,  A L F A

B e s z é l g e t é s  S t e i g e r v a l d  k r i s z t i á n  g e n e r á c i ó k u t a t ó v a l

Miért akarta nagymamánk azt, hogy állandóan a szoknyája szélén üljünk? Miért etetnek rommá minket a szüleink? Mi-
ért gondoljuk azt, hogy a Gazdálkodj okosan! jobb játék, mint az online játékok? Mit gondol a gyerekünk a barátságról? 
Steigervald Krisztiánnal rövidesen megjelenő könyve kapcsán beszélgettünk.
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Hogyan lett generációkutató?

Húsz éve vagyok piackutató, így a munkanapjaim 
jelentős része adat, méghozzá jelentős számú adat 
között telik. A generációk kutatása pedig már a 
kezdetek kezdetén elért: először a fiatalokat kutat-
tam, később pedig beleöregedtem az idősebb gene-
rációkba, így kitágult a fókuszom. Ma, Magyaror-
szágon talán egyedüliként mind a hat generációt 
vizsgálom és mutatom be az érdeklődőknek.

Elmagyarázná a generáció szó jelentését? Kiket 
tartunk egy generációba tartozóknak?

A generáció egy adott időszakban született em-
berek összessége. Ez az adott időszak egy azonos 
vagy hasonló történelmi, gazdasági, kommunikáci-
ós, pénzügyi, környezeti, technológiai azonosságot 
jelent, azaz egy olyan időszakban született emberek 
összessége, akiknek a gyerekkori élettapasztalata a 
világról közel azonos. Ez azért fontos, mert ami az 
életünk első hét évében történik, az határozza meg, 
hogy mit tartunk természetesnek a világról, mi az, 
amit kétkedés nélkül elfogadunk és normálisnak 
tekintünk. Él egy csomó ember, akinek az a kiin-
dulóbázisa, hogy internet és okoseszközök veszik 
körül, míg másnak az a gyerekkori természetes 
gondolata, hogy lovaskocsikon járt, a természetben 
élt, az emberek beszélgettek egymással, de apát és 
anyát magázni kellett, és mindig igazuk volt.

Hat generáció él most együtt. Mesélne róluk és ar-
ról, hogyan látják a különböző generációk egymást?

A Veteránok az első generáció. Ők az 1945 előtt szü-
letett generáció, a nagyszülők-dédszülők generáci-
ója. Az ő alapélményük a bizonytalanság, hiszen 
egy olyan világba születtek, amit nagyban megha-
tározott a világháború vagy a világháború utáni 
újjáépítés, majd az ötvenes évek nagyon komoly 
hidegháborús élménye és a kommunizmus. Az ő 
alapélményük az, hogy folyamatos bizonytalan-
ság van, ráadásul a dolgok rajtuk kívül dőlnek el. 
A bizonytalanságra adott válaszreakció az állandó 
bizonyosságkeresés, az állandó biztonság keresé-
se, ami a legkönnyebben a mikrocsaládban, illetve 
nyugdíjas állásban található meg. A Veterán szereti 

megismerni a kollektívát, megtanulja, kiben lehet 
bízni. Ha lehet, ugyanazon a helyen tölti munkás 
éveit, mert ez is biztonságérzetet nyújt.
A következő generáció a Baby Boomer, azaz az 1946–
1964 között születettek. Az ő alapélményük az, hogy 
újra kell gondolni a világot. Lehet, hogy tök jó fejek 
a Veteránok, de mégiscsak csináltak két világégést, 
ezért azt gondolják, valahogy, valamit másképp kel-
lene csinálni. Minden, ami a hatvanas években tör-
tént a hippimozgalommal, a szeretetrobbanással, az 
elfogadáshoz kötődik. A Baby Boomerek úgy tartják, 
hogy az életet nemcsak leélni kell, hanem élvezni is 
lehet. Csak épp nem tudják, hogyan, hiszen nem volt 
rá minta. Egy csomó mindennel próbálkoznak, pél-
dául a Baby Boomer az utolsó generáció, aki magázta 
a szüleit, de az első, akit a gyerekei tegeztek. Mégsem 
tudják a szeretetet a mai fogalmaink szerint megfe-
lelően továbbadni, hiába szerették volna, mert nem 
tudták, hogyan kell. A Baby Boomer szeretetnyelve 
nem az ölelés, hanem az etetés. Ha egy X-es vagy 
Y-os felhívja a szüleit, hogy megy haza hétvégén, 
akkor már hallja is ezt a mondatot: „Gyertek, már 
meg van terítve”. Miközben nem zabálni megyünk 
haza, mert enni bárhol tudunk, de a Baby Boomer 
azzal tudja kifejezni, mennyire vár, hogy már 11-kor 
megterít. Ezzel a feladatorientáltságával tudja át-
adni, megmutatni a szeretetet. Nem tud tutujgatni, 
babusgatni. Az unokáját már lehet, hogy tudja (mert 
látja a gyerekén, az újabb filmeken stb.), de a gyere-
két még nem. Az ő alapélményük az, hogy szeretné 
élvezni az életet, csak nem tudja, hogyan kell, ezért 
kitalál magának egy feladatorientált létet.
Az X-esek, az 1965–1980 között születettek az első 
generáció, akik „szülő nélkül nőttek fel”, mert ez az 
az időszak, amikor a munka világa globálisan be-
szippantotta nemcsak az apát, hanem az anyát is. 
A kétkeresős családmodellből lettek az X-es kulcsos 
gyerekek Magyarországon. A szülők dolgoztak, a 
gyerekek úgy mentek haza az iskolából-óvodából, 
hogy nem várta őket otthon senki. Ezért az X-esek 
is bizonytalan generáció lett, de másképp, mint a 
veteránok. Az X-es ugyanis már alapvetően kortárs 
orientált generáció, pont a bandázás miatt. Nem 
mindent a felnőttek tudnak jobban. Sőt, a rendszer-
váltáskor kiderül, hogy egy csomó mindent mi tu-
dunk jobban, csak megint hiányoznak a minták. Az 
X-es ezt maximalizmussal helyettesíti, valósággal 
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beköltözik a munkahelyére, miközben a technológia 
folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti. Az X-es 
még csíkos füzetbe írta a dolgozatot (fogalmazás, he-
lyesírás, külalak), de az egyetemi dolgokat már flop-
pyra mentette, aztán az önéletrajzot már e- mailen 
kellett beküldeni, most pedig felhőbe menti a mun-
káját. Vagyis az X-eknek rövid életük alatt annyi 
változáson kellett átesniük, hogy a bizonytalanságra 
nem a biztonság keresése a válaszreakciójuk, hanem 
a változáshoz való folyamatos alkalmazkodás, s en-
nek eszköze a maximalizmus. Az X-esek imádnak 
változni. Akkor is megváltoznak, amikor semmi 
nem indokolja, hogy változzanak...
Az Y-osok, az 1980–1995 között születettek az utolsó 
generáció, aki még offline világba született bele. Ez 
azért fontos, mert a gyerekkori személyiségfejlődésük 
még offline volt, annak ellenére, hogy már nagyon fia-
talon találkoztak az internettel. Ők szintén azt látták, 
hogy van egy bizonytalan generáció, hiszen az X-esek 
bizonytalanok voltak, és azt mondták, hogy ők nem 
akarnak azok lenni, valami nagyon mást szeretnének 
csinálni. Na, de mit? És akkor jött a 2008-as válság. 
A 2008-as válság az ő alapélményük, ahol fiatalként 
azt látták, hogy a szüleik, akik halálra dolgozták ma-
gukat, iszonyatosan lojálisak voltak, a válság hatására 
elvesztették az állásukat, majd jött a devizakölcsönök 
válsága, elvesztettek lakásokat, elvesztettek autókat, 
és azt mondták, hogy tudod mit? Legyen az lojális, 
aki akar, mi nem leszünk azok, mert úgy látjuk, hogy 
az egyoldalú lojalitás csak a munkaadónak jó, senki 
másnak. Elkezdtek saját magukkal foglalkozni. Úgy 
gondolták, hogy ők maguk az elsődlegesek a világ-
ban: az én boldogságom, az én jövőm az, ami lénye-
ges, pont beleszarok a munkaadóba, a részvényesbe, 
akárkibe. Ki lehet terjeszteni sokkal szélesebb körbe 
is: nem a közösség érdekeivel akarok foglalkozni, ha-
nem a saját magaméval, és a saját magam érdeke fogja 
majd jobbá tenni a közösséget. Ez a fajta önfelismerés 
az Y-osok alapélménye. Az X-esek még mindig keresik 
magukat. Ki vagyok én? Miért vagyok? Tulajdonképp 
az X-esek fedezték fel és tartják el a pszichológusokat. 
Az Y-osok én-felismerése vezet oda is, hogy elkezdett 
foglalkozni az emberiség a környezettel, rájött, hogy 
a saját maga jövőjét teszi tönkre, ha nem vigyáz a 
környezetére. Hiába mondjuk, hogy mennyire önző 
és egoista a fiatal generáció, épp ők takarítják el a sok 
szemetet, amit az előző generációk összegründoltak.

A Z generáció az 1995–2010 között születettek nemze-
déke. Az első generáció, aki már az internettel nő fel. 
Ettől függetlenül úgy gondolom, tévesen hívják őket 
digitális bennszülötteknek. Ők nem digitális világba 
születtek bele, hanem együtt nőttek fel az internet-
tel. Tehát a Z-sek gyerekkora-fiatalkora az internet 
fiatalkora, a felnőttkoruk meg az internet felnőttkora. 
A Z-sek alapélménye az lett, hogy belekerültek egy 
olyan világba, ami láthatóan az ő igényeik szerint 
fejlődik, de senki nem tudja, hogy hogyan és merre. 
Nem kapnak kulcsot hozzá. Nekik kellene ezt kitalál-
ni, miközben az egész társadalom meg az egész világ 
azt szajkózza, hogy jaj-jaj-jaj, mi lesz veletek, gyere-
kek, hát ti digitális gyerekek vagytok, hülyék lesztek, 
magányosak lesztek, zombik lesztek, de közben sen-
ki nem ad otthon digitális KRESZ-t a gyerek kezébe, 
mert nincs. Most kezdünk el azzal foglalkozni, hogy 
hogyan lehet megtanítani azt, hogy a gyerek védve 
legyen az online világgal szemben, hogyan kell az 
online és az offline világot egymással összehozni. 
Mindaz, amit egy szülő megtanított régen, évezre-
deken keresztül a gyerekének, az most szinte eltűnt. 
Emiatt a Z-sek megint bizonytalanok lettek. Bizony-
talanok lettek abban, hogy valóban a szülőtől, a fel-
nőttektől tudják-e megtanulni a hasznos dolgokat, 
vagy inkább a kortársaiktól. Kialakul egy kortárs ori-
entált társadalom a felnőtt orientált társadalommal 
szemben. Mi, az X-esek és az idősebbek még alap-
vetően felnőtt orientált társadalomban nőttünk fel, 
a tudást, a tapasztalatot és az időskor tiszteletét csak 
nagyon óvatosan kérdőjeleztük meg. Az, hogy most 
kitől tudok hasznos dolgokat tanulni, egyáltalán nem 
ilyen egyértelmű.  Anyámtól?  Vagy egy influenszer-
től? Nem mondhatja a szülő azt a gyereknek, hogy 
figyelj, tanuld meg a matematikát meg a nyelvtant, 
mert ez lesz szükséges az életben maradáshoz húsz 
év múlva, mert ő sem tudja, merre fejlődik a világ. 
Azt sem tudjuk, hogy húsz év múlva lesznek-e olyan 
szakmák, mint most. Ráadásul minden információs 
csatornából az folyik, hogy a mesterséges intelligen-
cia hatására sok szakma eltűnik. Hova erőlködjünk? 
Mindez kumulálódik, hiszen a Z-sek generációja nap 
mint nap úgy kel fel, hogy folyamatosan az ömlik a 
netről, ha így folytatjuk, húsz év múlva már emberi-
ség se lesz. Emiatt tudatos szülőnek kell lenni, és meg 
kell tanulni, hogy hogyan tudom most a gyereknek a 
stabilitását megadni.
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Az Alfa generációsok, a 2010 után születettek már 
tényleg beleszülettek a digitális létbe, az okosesz-
köz rendszerbe, akiknek a születésük pillanatában 
már van digitális történelmük, mert például a szülő 
feltölti közösségi médiába, és megteremti. Akiknek 
úgy telik a kicsi gyerekkoruk (a legidősebb alfás is 
csak kilenc éves), hogy minden és mindenki digitális 
körülöttük. A nagymamával úgy tudok beszélgetni, 
hogy látom a mobiltelefon képernyőjén, a születési 
fényképeket nem a fotóalbumba tesszük, hanem a 
felhőbe vagy a Facebook-csoportba. Nekik annyira 
természetes lesz a digitális tér, mint mondjuk egy 
X-esnek volt, hogy vasárnaponként Három kívánság 
van a tévében. Semmi rácsodálkozás nincs. Hogy ez 
hova fog vezetni, azt most még csak tippeljük, én a 
magam részéről azt tippelem, hogy az Alfásoknak a 
digitális lét már nem lesz annyira különleges, mint 
mondjuk a Z-nek meg az Y-nak. Ergo nem lesznek 
annyira digitális függők. Ez a Föld egy olyan tér, 
ahol van offline világ meg online világ, mind a ket-
tő lehetőség, mind a kettő adott, éljük meg mind a 
kettőt. Azt gondolom, és vannak is rá jelek, hogy ez 
a hihetetlen függőség, ami most pánikot okoz az em-
berekben, csökkenni fog. A mostani nagymamák, 
szülők, tinédzserek azok, akik netfüggők, és a ké-
sőbbi generáció talán már nem lesz ennyire az.

Azért ez elég jó hír.

Igen. Az Alfáknál már nem több az online lét az offli-
ne-nál, vagy épp fordítva, hanem mind a kettő van, 
mind a kettőnek megvan a maga előnye és a maga 
hátránya. Hogyha a helyén kezeljük, akkor ezzel lehet 
élni is. Most speciel nem kezeljük a helyén, de ez nem 
az Alfások hibája. Valójában attól retteg a szülő, hogy 
az ő szülői szerepe az online-offline világban hogyan 
tud megvalósulni. Amikor mi voltunk gyerekek, 
olyan játékokat játszottunk, amiket a szülők ismertek. 
De most nem ismerjük a gyerek játékát. A szülők egy 
jelentős része nem veszi a fáradságot, hogy kitaláljon 
mást a kütyüzés helyett. Amikor hazaér, és látja, hogy 
a gyerek kütyüzik, inkább leül ő is telefonozni. Vajon 
mi volt előbb? A szülő a gyerek előtt nem nyomkod-
ta-e halálra a gépet, és nem onnan várta a megváltást 
az életben? A gyerek csak azt látta, hogy az meny-
nyire különleges, és mennyivel többet ér ez az online 
tér, mint az offline. Hány szülő veszi a fáradságot és 

ül le a gyerekkel beszélgetni, hogy meséld el, taníts 
meg erre a játékra, mondd el a karaktereket, mondd 
el a szereplőket, és hogy mi a játék célja? Attól félünk, 
hogy a gyerekek magányosak lesznek az online tér-
től. Valójában a magányos online tér a kilencvenes 
években volt, amikor a gyerekek tömkelege ült le a 
Commodore 64 elé, és olyan játékokat játszott, amiket 
tényleg csak egyedül lehetett játszani. Vagy a nyolc-
vanas években, amikor átlagosan 4–5–6 órát néztek 
tévét az emberek. Az is egy magányos tevékenység 
volt. De most a gyerekek úgy játszanak, hogy online 
össze vannak kapcsolódva a barátaikkal.

Ebben pont ez a riasztó is, mert nemcsak a bará-
taikkal tudnak már összekapcsolódni, hanem al-
kalmasint bárki mással is.

Ez így van. Azonban nekik nem olyan a barátság fo-
galma, amilyen volt a mi időnkben. Nekünk, X-esek-
nek azok lettek a barátaink, akik a környéken laktak, 
mert nem volt más lehetőség, nem volt tér ahhoz, 
hogy a baráti körünket kiterjesszük. Emiatt a barát-
ság fogalma térben és időben korlátozott történet lett. 
Emiatt van az, hogy az X-esek a mai napig offline 
network függő emberek. Összejárunk házibulizni, 
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sütögetünk a kertben stb., mert nekünk ez a barátság 
fogalma. Ehhez képest az online térben a barátság 
kitágul, és nem kap ilyen jellegű korlátozottságot. Tu-
lajdonképpen mikroplatform szintre süllyed le. Egy 
Veterán kétplatformos, ami azt jelenti, hogy a család 
és munkahely között osztódik meg a figyelme és az 
energiája. Az X-esek már háromplatformosak lettek: 
család, munkahely, barátok. Ehhez képest a mostani 
fiataloknak rengeteg mikroplatformjuk van. Külön-
böző baráti körük van az online játékhoz, külön baráti 
körük ahhoz, akikkel offline találkoznak, másokkal 
járnak focizni, másokkal járnak iskolába, másokkal 
járnak moziba – egy csomó olyan kis közösség van, 
ami vagy online, vagy offline, de nem biztos, hogy 
keverednek egymással. Erre mi X-esek azt mondjuk, 
hogy „Jézusmária, hát milyen felszínes barátságok 
ezek, ezek a barátságok biztos nem fogják kiállni az 
idő próbáját, mert nem mély kapcsolódások”. Valóban 
nem olyan mély kapcsolódások, de teljesen más is a 
funkciójuk, és teljesen más a barátság tartalma.

Úgy tudom, hogy Óbudán tartanak integrációs 
tréningeket. Hogyan tud egy tréning segíteni a 
generációs problémákon?

Óbudán élek és dolgozom, a 6 Generáció központ-
ban tartjuk a foglalkozásokat. Elmondom egy kicsit 
részletesebben mindazt, amiről most beszéltünk, és 
sok gyakorlati példát is veszünk. Sok az aha-élmény. 
Például a feladatorientált nagymamának a karácsonyi 
élménye az, hogy egy hónapon keresztül készül, és 
utána három napig halálra tömi a családot. Bármeny-
nyire is idegesíti az X-eseket – mert a legtöbb X-est ez 
idegesíti –, azt mondják, hogy „Anya, miért nem lehet 
idén karácsonykor csak egy dolgot főzni?”, és inkább 
legyen együtt a család, és beszélgessünk. Nem kell 
huszonötféle kaja az asztalra, mert úgysem tudjuk 
megenni. Na, ezzel kiszúrunk a nagyszülővel. Mert 
neki meg pont ez az öröm. Az az igazi kiszúrás egy 
nagymamával, ha elvisszük wellnessezni karácsony-
kor. Ő attól megőrül. Mit fogunk ott csinálni, mit fo-
gunk ott enni? És milyen drágán! Nem érzi a hasz-
nát. És ha megtanuljuk azt, hogy az ő szeretetnyelve 
a feladatorientáltság, és másban nem tudja kifejezni, 
akkor a gyereke bizonyos esetekben azt tudja mon-
dani, hogy jó, legyen boldog anyu, főzzön hatvanféle 
dolgot, majd elfogy valahogy.

Persze a nagymama is csinálhat néha olyat, hogy el-
megy a gyerekhez, és amikor belép az ajtón, akkor 
nem az az első szava, hogy kislányom, segítek kiva-
salni, mert látom, nem bírsz vele. Az ő gyakorlata 
egy ilyen tréningen, hogy tíz percig ne csináljon 
semmit, üljön le, és kérjen a gyerekétől egy kávét, 
legeltesse a szemét az unokákon. Ne ő csinálja meg 
a kávét, hanem kérje. Nagyon fura, röhejes, de egy 
csomó hatvanéves nem tudja megcsinálni azt, hogy 
elmegy a gyerekéhez csak azért, hogy jól érezze 
magát a családja körében.
Vagy például a Baby Boomer/Veterán szülők jelen-
tős része nem ölelte meg a gyerekét gyerekkorában, 
nem mondta azt neki, hogy szeretlek. Mert neki 
sem mondták, ezért az ő szeretetnyelve sem ez. Ezt 
kell megfordítani. A „negyvenéves gyerek”, a negy-
venéves szülő menjen haza az anyjához, az apjá-
hoz, és ölelje meg a szüleit. Kezdje el ő megtanítani 
arra, amit ő már a gyerekén keresztül megtanult. 
Döbbenetes, hogy mennyire blokkolva van egy 
csomó negyvenesben az, hogy ki tudja mondani 
az anyjának és az apjának, hogy szeretlek, és meg 
tudja ölelni. Ha mégis megtörténik, utána magya-
rázkodhat a szüleinek, hogy nem azért ölelte meg 
őket, mert már halálos beteg, és búcsúzkodni jött… 
Ezekkel a gyakorlatokkal oldani lehet a generációs 
feszültségeket.

Mikorra várható a könyv?

A könyv április közepén jelenik meg, a könyvbe-
mutató a Nemzetközi Könyvfesztiválon lett volna 
április 25-én. A könyv a címe ellenére – Generációk 
harca – hogyan értsük meg egymást? – nem a harc-
ról, hanem a megértésről szól. Mind a hat ma élő ge-
nerációt bemutatom, és elmagyarázom azt is, hogy 
valójában mit jelent a generáció, és milyen közke-
letű tévedéssel szoktunk élni ezzel szemben. Így 
azoknak ajánlom, akik szeretnek úgy olvasni, hogy 
közben könnyedén informálódnak a világ dolgairól 
– jelen esetben a saját és a többi generáció élmény-
tartományáról, ami meghatározza és meghatározta 
mindannyiunk életét, viselkedését – kezdve a vi-
lágháború előtt született Veteránoktól egészen a ma 
született Alfákig.

SIMONFALVI ANITA
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– Egyre kevesebb a jókedv a történeteitekben – csó-
válta meg a fejét Tanárúr. – Persze, én sem dicse-
kedhetek – sóhajtott hozzá egy nagyot. – Így alakult 
a világ rendje.

– Dehogy a rendje! – horkant fel Gutentág. – 
Éppen, hogy a rendetlensége alakul így a világnak.

– Rendetlensége?  – gondolkodott el Pofapénz. – 
Szerintem nincs igazad.

– Tanárúr véleményével nem illik így szembe-
menni – csóválta meg a fejét a Rabbi. - Egyedül ő 
tudja itt, hogy mit mikor, miért mond.

– Meg én – jelentkezett Balogh Tamás, no jó, tán 
a Burma is. De ő csak ritkán és feltételesen.

– Balogh Tamás, a faház esze… – A Törpe alig 
tudta visszafojtani a röhögését. – Rengeteg példát 
mondhatunk erre.

– Na, egyet mondj, na, csak egyet! – horkant 
fel Balogh Tamás. Persze, gyorsan el is hallgatott, 
hiszen ebből a kérdéskörből nem jöhetett ki elő-
nyösen.

– Sok remek ember fordult meg itt a faházban – 
terelte másra a szót a Rabbi. – Mindnek voltak okos 
mondásai, mindnek voltak jónál jobb ötletei.

– Kitűnő emberek, ahogy mondod – sóhajtott 
Tanárúr –, legtöbbjüket valamennyien ismertük, 
számtalan korsót csúsztattunk le együtt…

– Meg persze muskotályost is – révedt el Balogh 
Tamás. – Nincs is annál jobb.

– Tramini, bikavér, verpeléti, ezerjó, rizling… – 
sorolta Pofapénz. – Tudok még harmincfélét.

– Ne erőltesd magad! – ütött az asztalra a Törpe. 

– Tamásnak úgysem létezik más, mint az a bizo-
nyos édes lötty…

– Lötty?! – ordított fel Tamás. - Lelöttyözted 
a világ legjobb borát? Te kutya, te cenk, te mit is 
mondjak, mi…

– Csöndesebben, fiúk – szól ki ketrecéből a csa-
pos, – mert kiüríttetem a termet!

– Nem hallottad, hogyan szólta le a muskotályo-
somat ez a kutyavérű? – háborgott tovább, de már 
sokkal halkabban Balogh Tamás. Kitiltva lenni a 
faházból – nem perspektíva. Megélte néhányszor, 
nem kér újra belőle.

– Még ha a tokajimat szólta volna le, akkor se hő-
zöngenék ilyen hangosan – vigyorodott el a csapos. 
A népség-katonaság örömmel nyugtázta a mosolyt, 
ma nem lesz itt se kitiltás, se pofon… valószínűleg, 
ugye, mert az ördög sohasem alszik.

– Térjünk vissza a remek emberekre – gondol-
kodott el újra a Rabbi. – Nagy baj az, hogy sohasem 
dicsérünk senkit. A remek emberekről is csak a ha-
láluk után derítjük ki, mennyire voltak remekek.

– Tévedsz – pattant fel Pofapénz –, a mai nap a 
nagy tévedések napja! Itt van a Tanárúr íróbarátja, 
őt aztán elég sokat dicsértük még életében. Főleg a 
Burma, de még a Gutentág is. A jó öreg tanárurunk 
egész hosszú passzusokat olvasott fel a fontosabb (ő 
mondta így, a fontosabb) munkáiból, s néha még a 
csapos is idehallgatott ránk.

– Meg a Törpe is – bólogatott a Rabbi. – Nem is 
szólva a Balogh Tamásról, aki egyenesen kívülről 
fújta a kis magyar pornográfiát…



– Legalábbis azt állította magáról – húzta el 
a száját Gutentág. – Amikor Burma felszólítot-
ta, hogy legyen szíves legalább egy-két bekezdést 
idézni, mindig egy ezerszer elkoptatott Petőfi-vers 
jutott az eszébe.

– Az is rosszul – vigyorodott el a Törpe.
– Rosszul? Elég belőled! – rikkantott Balogh 

Tamás. – Vedd tudomásul, hogy többször nyertem 
szavalóversenyt azzal a verssel, és idén is nyertem 
volna a kis magyar pornográfiával…

– Ha indultál volna a ver-
senyen – legyintett a Rabbi. 
– De nem indultál, ezen sem, 
meg a többin sem, az aquin-
cumi költőversenyről is le-
maradtál…

– Nem vagyok én köl-
tő – húzta ki magát Balogh 
Tamás. – Nem veszem el 
senki kenyerét. Úgy hallot-
tam, idén egyébként is csak a 
prózások vetélkedtek, azok 
közé meg nem kívántam befurakodni.

– Aha… – fordult el szinte egyszerre Pofapénz és 
Gutentág. – Befurakodni… még a muskotályosra sem 
tartottál igényt, pedig a Péter literszámra kínálgatta.

– Nekem aztán nem – csodálkozott el Balogh 
Tamás.

– Neked éppúgy, mint akárki másnak – torkolta 
le Pofapénz. – Arról igazán nem ő tehet, hogy nem 
méltóztattál odafigyelni.

– Hogy a Péterre nem, az tán lehet – jött zavarba 
az egykori kemencés. –  De hogy a muskotályos szó 
nem akadt fenn a fülemen, azt legalábbis kétlem.

– Hányan bizonyítsuk? – vigyorgott újra 
Gutentág.

– Jó van, jól – csitítgatta őket Balogh Tamás. – 
Kérjetek ki nekem három decit, s el van sikálva a dolog.

Persze a három decit Tanárúrnak kellett ki-
kérnie, mert a többieknek – ahogy Balogh Tamás 
megfogalmazta: momentán ugye… hm, izé, mone-
táriánus, pénzügyi, na, olyan pénzkörüli válsággal 
kellett szembenéznie.

– Azt azonban nem hittem – sajnálkozott Tamás 
–, hogy egy ilyen jeles csapattól összesen egy po-
hárral, még ha nagy pohárral is telik… Pedig szüle-
tésnapom lenne, vagy mi…

– Megmondjam, mid van neked? – rúgott a bo-
kájába a Törpe. – Tarhás hazugságrohamod van.  
Fél füllel hallottad, hogy a Péternek születésnapja 
volt tegnap, mostanáig bántad, hogy kimaradtál az 
ő vendéglátásából…

– Sohasem dörzsölődtem az arisztokratákhoz – 
húzta fel az orrát Balogh Tamás.

– Ezt hagyd abba! – szólt rá Tanárúr. – Ha va-
laki nem hencegett soha a származásával, akkor 
az a Péter volt. Ha nem írja meg a családtörténeti 

munkáit, sose tudtad 
volna meg, hogy a 
grófi ágból…

– Blabla! – fortyant 
fel Balogh Tamás. – 
Amikor még három 
Eszterházy focizott a 
Csillaghegyben, no 
meg a Gázgyárban, ak-
kor is egy miccre meg-
mutattam, melyikük a 
gróf…

– Mert mind a három az volt, te eszenagy. Az 
öreg gróf három fia…

– De mind a három csudamód bánt a labdával. 
A Péter volt a legügyesebb, de ő inkább író akart 
lenni.

– Az is lett, s nem akármilyen! – sóhajtott 
Tanárúr. – El sem hiszem, hogy már két éve nincs 
velünk.

– No, hogy egy fontosabbat mondjak én is, mint 
a Tanárúr érdekes emberei – szólalt meg Burma –, 
velem többet volt az elmúlt két évben, mint az azt 
megelőző húszban. Pedig hetente legalább egyszer 
összefutottunk.

– Jó, jó – próbálta átvenni a szót Pofapénz. – 
Mind tudjuk, hogy a Tanárúr kegyelméből te a ki-
vételezettek közé tartozol.

– A Tanárúréból igen – vijjogott közbe Gutentág. 
– De az enyémből nem!

– S ahogy elnézem, a többiekéből sem… – bólo-
gatott a késve érkező Sunya.

– Ha csak Balogh Tamás nem tiltakozik.
– Ő aztán nem fog – mosolyodott el a Rabbi.
– Ha kap még három deci muskotályost – 

fintorodott el a Törpe. – Még királlyá is kikiáltja 
azt a Pétert.

– Amikor még három Eszterházy 
focizott a Csillaghegyben, no meg 
a Gázgyárban, akkor is egy miccre 
megmutattam, melyikük a gróf…

– Mert mind a három az volt, 
te eszenagy.
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– Na, ne – szisszent fel a Rabbi. – A trón, ha van, 
foglalt. Ha mi koronázunk, csak egyvalaki pályáz-
hat rá. Az Úr akaratából, természetesen.

– Miért néztek mind énrám? – fortyant fel 
Tanárúr. – Hogy én jelentkezzem arra az ingatag 
akármire? Azt leshetitek. A Pétert, igen. Őt szíve-
sen ajánlottam volna, de hát ő is inkább a nemlétbe 
szökött a várható terhek elől.

– Pedig, ha valaki alkalmas lett volna, az ő volt 
– csatlakozott Burma az alakuló koronatanácshoz. 
– De mivel átszökött a saját univerzumába, Tanárúr 
kénytelen lesz meggondolni magát.

– Különben megvered? – szörnyedt el Sunya.
– Utánad, koma – förmedt rá Burma.
– Nem értem, miért nem foglalod el a helyét… 

– töprengett hangosan Pofapénz. – Még megérjük. 
hogy Balogh Tamás veti bele a székbe magát. Nem 
volt még elég eszement uralkodótok?

– Az esztergomi érsek nem lesz hajlandó arra, 
hogy felkenje a trónra – csóválta meg a fejét a Rabbi.

– Vagy előtte hat hétig egyfolytában sorolnia 
kéne az elkövetett bűneit… Köztük is elsősorban a 
Vakegérből elpárolgott muskotályosok sorsát – vi-
gyorgott Gutentág.

– Nem tudtok mással foglalkozni? – csattant fel 
Balogh Tamás. – Vakegér,  Muskotályosok… Ti meg 
a világ összes pálinkáját összeloptátok. Térjünk 
csak vissza a Tanárúrra.

– No, csak összejön estére a Balogh-verés – vi-
gyorgott Gutentág, s látszott a többieken, hogy 
nincs ellenükre a dolog.

– Fiúk, fiúk! Gyakoroljátok a megbocsájtás eré-
nyét – ment a dolgok elébe Tanárúr.

A Rabbi egy szép idézettel segített a sarokba 
szorult egykori kemencésnek: az vesse rá az első 
követ, aki még nem vétkezett. A Törpe lehajolt 
ugyan egy ökölnyi kőért, de mindenki tudta, hogy 
nem fogja eldobni. A pálinka említése épp elég fi-
gyelmeztetés volt számára.

– Nos, Tanárúr – Burma elég sokáig gondolko-
dott azon, mit is mondjon a gyújtópontba került 
tanárnak. – Nos, öreg, te sem szántani jársz erre a 
földre. Ismered a dolgok csínját-bínját, ismered az 
erényeinket…

– Olyanok nincsenek – kiáltott közbe Sunya.
– Ismered az erényeinket – intette le őt Burma –, és 

ismered a bűneinket is. Jogart, koronát Sunya szerez 

neked valamelyik múzeumból, ugyanott találhat 
kardot, palástot, országalmát. Az esztergomi érseket 
a Rabbi pontosan tudja helyettesíteni, a népségnek, 
katonaságnak itt lesz a Faház népe. Hogy kevesen 
leszünk? Áthívjuk a Pók utcai lordok házából a jobba-
kat s mindenkit a Pléhgombából. Együtt csak kiadunk 
egy koronázási menetet… A Johnny zenél a talpunk 
alá, a békási asszonykórus meg ad a hangulatnak.

– Békáson nincs is asszonykórus – próbált be-
leszólni a nagyok dolgába a Törpe, de lehurrogták.

– Ha nincs, majd lesz – élte bele magát a készü-
lődő ünnepbe Gutentág.

De látszott, hogy a többieknek is tetszik a dolog. 
Különösen Pofapénz pirosodott ki a lelkesedéstől, 
s már tervezni is kezdte a meghívandók névsorát. 
Erzsébet királynő állt a lista elején, rajta nem vitat-
kozott senki, de bizony a második, harmadik hely 
körül kitört a faházi ordítozós: ha a csapos nem 
lengeti meg újra a kitiltás rémét, még most is üvöl-
tene a csapat.

– Szóval Tanárúr lesz a király – gondolkodott el 
Pofapénz.

– Ha el nem ugrok! – vigyorodott el Tanárúr.
– De jó, hogy megöregedtél – sóhajtott nagyot 

Burma.
– Kinek jó és miért? – jött zavarba Tanárúr.
– Neked jó – ölelte át a vállát Burma. – Tavalyelőtt 

még el tudtál volna ugrani, most már csak virtuális 
mutatványokra vagy képes.

– A virtuális valami disznó dolog? – kérdezte 
Sunya, de senki sem figyelt rá.

Méghogy disznó!
– Csak a Pétert kellett volna időben megkoro-

náznunk – töprengett félhangosan Tanárúr. Lenne 
egy jó királyunk, s én is kimenekülnék ebből a kí-
nos helyzetből. Mert tudjátok, hogy nem szoktam 
nektek nemet mondani, de most nem tehetek mást.

– Ezek szerint a jövőben szántani jársz erre a 
földre?

– Meglátjuk. Még az sem lehetetlen – mosoly-
gott a bajusza alatt Tanárúr. – Miért ne? De ural-
kodni előbb fog a Balogh Tamás, mint én.

– Meg kell beszélnem a Bözsémmel – emelkedett 
fel Tamás –, hiszen akkor ő királynő lesz, vagy mi.

– Királyné, te mafla – igazította ki Burma, de 
Tamás akkor már díszlépésben menetelt a Pók utcai 
másfél szobás palotája felé.  
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Pontosan száz évvel ezelőtt, 1920-ban kezdődött min-
den idők legnagyobb magyar sakkozója, Maróczy 
Géza különös utazása, mesebeli hét esztendei ván-
dorútja. Ötven esztendős volt ekkor, más mesterek 
ilyenkor már rég a babérjaikat fényesítették dicső-
ségtáblákra felhelyezett fotók kedvéért, ő viszont 
versenyzett, bemutatókat tartott, tanítványokat 
fogadott – és mindezt távol Magyarországtól. A hi-
vatalos életrajzok és a korabeli újsághírek próbálták 
szépíteni ugyan, de ennek a világjárásnak nagyon 
egyszerű oka volt: a kényszer. A tanácsköztársaság 
idején a közoktatási népbiztosságtól megbízást ka-
pott az állami tulajdonba vett színházak és egyéb 
kultúrintézmények számvevőségének megszerve-
zésére és vezetésére. Horthy hatalomra jutása után 
egy ideig nem érte retorzió, védte a hírneve. De az 
alábbi, keserédes történetből is sejthető volt, hogy 
előbb-utóbb őt is utolérik. 

Tanúnak idézték be a Reinitz Béla ellen indí-
tott perben. Reinitz, többek között  Ady verseinek 
első megzenésítője az állami színházak igazgatója 
volt, Maróczy főnöke és mellesleg lelkes sakko-
zó. Maróczy visszaemlékezése szerint a per során 
Reinitz „végighallgatta az ellene felhozott vádakat, 
a hamis tanúvallomásokat, azoknak a hamis ta-
núskodását, akik állandóan ott tanyáztak hivatali 
előszobájában, akikkel csak jót tett. A sok terhelő 
vallomásra nem volt egy szava sem. Amikor rám 
került a sor, természetesen én semmi terhelőt nem 
mondtam, nem is mondhattam. A bíróság elnöke 
végül is megkérdezte tőlem: 

– Mondja kérem, mint embert milyennek ismer-
te meg Reinitz Bélát? 

Mit felelhettem erre: – Nagyon derék, tisztessé-
ges embernek! 

– Önök a sakktábla mellett gyakran találkoztak. 
Hát csak tud valami közelebbit mondani? 

– Rossz sakkozó volt, ennyit tudok mondani. 
Reinitz elsápadt, majd arca tűzpirossá vált. 

Szenvedélyesen csapott a korlátra: 
– Ezt kikérem magamnak! – rikoltotta. – 

Mindent mégsem lehet rám mondani!” 
Nem sokkal később Maróczyt elbocsátot-

ták a Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító 
Pénztárnál betöltött tisztviselői állásából, a nyug-
díjától is megfosztották. 

Így aztán útnak indult, elsőként, régebbi kapcso-
latait felelevenítve Hollandiában keresett menedé-
ket. Rögtön egy komoly versenyen indult Amsz-
terdamban, és egy második helyet csípett el Réti 
Richárd mögött. A sakkverseny alatt Rétivel sokat 
beszélgettek: felelevenítették régi csatáikat, utolsó 
közös versenyüket, az 1908-as bécsi húszfős kör-
mérkőzést, ahol a versenyzéstől búcsúzó Maróczy 
még utoljára elnáspángolt mindenkit, a tinédzser 
Réti pedig tapasztalatokat gyűjtött (értsd: nye-
retlenül tökutolsó lett), kivesészték az új európai 
trendet, a hipermodernek újításait, és Réti felhív-
ta a figyelmet az egyik fiatal holland sakkozóra, 
egy bizonyos Max Euwe-re, aki szerinte nagy jövő 
előtt áll. A verseny után Réti össze is barátkozott 

K e m é n y  v a g y i m :  M a r ó c z y  G é z a  é s  a  h é t  v á n d o r é v  
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a holland fiatallal, és bevezette őt a hipermodern 
megnyitások titkos világába. Maróczy egy évvel 

később, Hágában barátkozott össze Euwe-vel, négy 
hónapon át intenzív munkát végeztek: klasszikus 
partikat elemeztek, megnyitásokban mélyedtek el 
(csak semmi hipermodern! – próbálta visszaterelni 
a vélt helyes útra ifjú tanítványát Maróczy), páros-
versenyt szimuláltak, a végére Euwe apusnak kezd-
te szólítani mesterét, és magyarul is meg akart ta-
nulni. Visszaemlékezése szerint Maróczytól tanult 
meg uralkodni magán a sokat ígérő, izgalmas állá-
sokban, amelyeket korábban gyakran túl hevesen 
és élesen próbált kezelni.

Maróczy legfőbb tanácsa egyébként az volt, 
hogy Euwe ne csak és kizárólag sakkozon, legyen 
tisztességes szakmája is, a tanulmányait pedig fe-
jezze be. Euwe ennek megfelelően matematikus 
lett, és csak emellett, amatőrként sakkozott. De 
milyen szinten! Még 1921-ben, húszévesen meg-
nyerte a holland bajnokságot, a húszas években 
egyre több nemzetközi versenyen indul, és egy-
re eredményesebben szerepelt; ugyanakkor az 
amatőr státuszát nem adta fel, félévekre, évekre a 

maróczy géza. forrás: wik iped ia

Maróczy és Euwe, 1921. forrás: Magyar Sakkélet. 1976
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matematikatanítás és a doktori védése elvonta a 
játéktól. Igazi fordulópontot az jelentett a pályafu-
tásában, amikor 1926-ban Aljechin őt választotta 
felkészülési ellenfélnek a Capablanca elleni világ-
bajnoki mérkőzés előtt. A 10 meccsből álló páros-
mérkőzésen játékról játékra erősödött Euwe, végül 
csak 5,5:4,5-re, a lehető legszorosabban kapott ki. 
És innentől kezdve jóval magabiztosabban kezdett 
játszani: 1927-ben az első sakkolimpián a holland 
csapat éltáblásaként meggyőző eredményt ért el, 
és a csapatát is a negyedik helyre húzta fel,  1928-
ban megnyerte az amatőr világbajnokságot (amit 
az amszterdami sakkolimpia kísérőrendezvényé-
nek találtak ki). Az időközben köréje szerveződő 
menedzseri csapat sorra szervezte neki a páros-
mérkőzéseket, komolyabbnál komolyabb ellenfe-
lekkel. 1928-ban Bogoljubovval mérte össze erejét, 
és bár kikapott, a körülményeket megismerő kö-
zönség szimpátiáját világszerte elnyerte: a korabe-
li lapok arról írtak, hogy a harmadik meccs köz-
ben Euwe elkapta a spanyolnáthát, de így is nyert! 
Az 1918-as spanyolnátha után évekig minden 
influenzára azt hitték, hogy visszatér a gyilkos vi-
lágjárvány, az 1928-as esetében ráadásul a kezdeti 
megbetegedési számok valóban ijesztőek voltak.      

A harmincas évek közepére beverekedte ma-
gát a top10-be, de még így is meglepetés volt, hogy 
éppen az ő kihívását fogadta el Aljechin, és 1935-
ben párosmérkőzést vívtak a világbajnoki címért. 
A felkészülésben Maróczy sokat segített Euwe-nek: 
feldolgozta Aljechin összes komolyabb partiját, 
kielemezte a világbajnok kedvenc megnyitásait, 
középjátékbeli erősségeit, gyengeségeit, az ebből 
készült könyvecske (nem a terjedelme, hanem az 
olvasóközönsége volt kicsi) Euwe féltve őrzött kin-
cse lett. Az ellenfélspecifikus felkészülés részben 
a kor információs nehézségei, részben a sakkozók 
hozzáállása miatt nem volt jellemző, világbajno-
ki döntő előtt kifejezetten újdonságnak számított. 
A párharc alatt két szekundánssal dolgozott együtt 
Euwe, Salo Flohr elsősorban a megnyitások keze-
lésében nyújtott segítséget, Maróczy pedig a vég-
játékkezelésben adott tanácsokat. És a világ meg-
rökönyödésére a 30 partiból álló párosmérkőzést 
az unalmasnak, tisztes iparosnak (=tehetségtelen, 
de szorgalmas) kikiáltott Euwe nyerte meg. Igaz 
ugyan, hogy két évvel később Aljechin a visszavá-
gón alaposan elkalapálta, és ezzel visszavette a cí-
met, de azt senki nem veheti el Max Euwe-től, hogy 
ő volt két éven át a sakkvilágbajnok! Lehet, hogy 

Euwe és Aljechin, 1935. forrás: chesshistory.com
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nem ő volt a legizgalmasabb, a legkreatívabb, a pa-
radigmaváltó, a művészi, a zseniális, de az biztos, 
hogy ő volt minden idők legnagyobb világbajnoka 
a maga 190 centis magasságával...  

Maróczy Géza – Max Euwe
Scheveningen, 1923
Szicíliai védelem (B83)

1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 Hf6 5. 
Hc3 d6 6. Fe2 e6 (A szicilíai védelem scheveningeni 
változatának megszületését látjuk ebben a partiban, és 
bár nem vezetett eredményre, Euwe ragaszkodott az el-
gondolásához, ugyanebben a bajnokságban még kétszer 
kipróbálta ezeket a lépéseket, nagyobb sikerrel. A kö-
vetkező években divatba jött ez a variáció, nem is lehet 
pontosan érteni, miért nem Euwe nevét viselve.) 7. O-O 
Fe7 8. Kh1 O-O 9. f4 Vc7 10. Hb3 a6 11. a4 b6 12. Ff3 
Fb7 13. Fe3 Hb4 14. Ve2 d5 15. e5 He4 16. Fxe4 dxe4 
(Apró pontatlanságok sötét részéről, és világos máris 
támadásba lendül.) 17. Vf2 b5 18. axb5 axb5 19. Hd4 
Fc6 20. Vg3 Bxa1 21. Bxa1 Bb8 (Inkább hagyni kellett 
volna a gyalogot veszni 21... Hd5 22. Hxe4) 22. f5 exf5 
23. Hxf5 Ff8 

(Maróczy két erős támadás közül választhatott, a 
direktebb ez lett volna: 24. Ba7 Bb7 25. Hh6+ Kh8 26. 
Ba8 Bb8 27. Hxf7+ Kg8 megteremti az e gyalog útját az 
átváltozás felé) 

24. Ff4 Ba8 25. Bc1 g6 26. e6 Vb7 27. e7 Fg7 28. 
Hxg7 Kxg7 29. Vh4 f6 30. Vh6+ Kg8 31. Fd6 (Fenyeget 

a matt f8-on, csak 31... Vc8 véd, de akkor 32. Fxb4 tiszt-
előnnyel folytatja világos a támadást.) 

1–0

De térjünk vissza Maróczyhoz és az 1920-as évek-
hez. 1922-ben Angliába tette át a székhelyét, hogy 
visszaszerezze régi játékerejét, és hogy ott is kine-
veljen egy világbajnokot. Angliában a magyar sak-
kozók komoly megbecsülésnek örvendtek, hiszen 
az 1850-es évektől Löwenthal János Jakab, majd az 
1880-as évektől Günsberg Izidor szervezték és ural-
ták az angol sakkvilágot. Utóbbival találkozott is 
Maróczy, egészen különösen élték meg közös ma-
gyarságukat. Ahogyan azt Vécsey Zoltán, szlová-
kiai magyar krimiíró és levelezési sakkozó, az eset 
szemtanúja elmesélte:

„Gunsberg bácsi egy ezüsttálcán a szalvéta alá 
valamit elrejtett, és a pincérrel a zenészekhez kül-
dette. A karmester felénk fordult, s a vonókon meg-
csendült egy dal. Gunsberg bátyánk átszellemül-
ten nézett ránk. Mi azonban nem nyilatkoztunk. 
Végre Gunsberg nem állhatta szó nélkül. – Ugy-e, 
jól játsszák ezt a csárdást? – kérdezte Maróczytól. 
Nagymesterünk nem akarta kedvét szegni vendég-
látónknak: – Akárcsak a Tisza mellett – mondotta. 
A csárdás veszedelmesen hasonlított a bécsi erdő 
keringőjéhez.” 

Maróczy a nagy elődökhöz hasonlóan bejárta 
egész Angliát, szimultánokat adott, előadásokat 
tartott óriási közönségsikerrel. Az egyik előadás 
után a hallgatók közül egy fiatal hölgy különösen 
rajongó módon közelített hozzá. Kiderült, hogy 
a 16 éves lány nemrégen költözött át a családjá-
val Hastingsbe, eddig a képzőművészet érdekelte 
igazán, de most elhatározta, hogy a sakkozásnak 
szenteli az életét. Ööö, szegény Maróczy egy ilyen 
lehengerlő szöveg után kénytelen volt játszani is 
a kisasszonnyal – és most jött a meglepetés: te-
hetségesnek bizonyult. Annyira, hogy Maróczy 
különórákat adott Vera Menchiknek, hiszen róla 
van szó, és a többi már a sakktörténelem legfé-
nyesebb lapjaira kívánkozik. Két év alatt, 1925-re 
annyit fejlődött, hogy Angliában már ő számított 
a legerősebb női játékosnak (csak azért nem le-
hetett angol bajnok, mert nem kapta meg az ál-
lampolgárságot). Maróczy tanácsára férfiakkal is 
összemérte tudását, elindult a nagyobb tornákon, 



ját s s z!

134

és egyre jobb eredményeket ért el. Persze a férfiso-
viniszta sakkozói világ nehezen viselte, hogy egy 
nő is győzhet ellenük; egy bécsi mester, bizonyos 
Albert Becker az 1929-es karlsbadi torna előtt iro-
nikusan-gőgösen megalapította a Vera Menchik 
Klubot, amelynek azok lesznek a tagjai, akik vere-
séget szenvednek Menchiktől – és ahogy egy ilyen 
sztoritól elvárja az ember, természetesen Becker 
lett az első tagja a klubnak. Később nagyobb 
nevek is csatlakoztak a vert sereghez: az öreg 
Jacques Mieses, a csodagyerek Samuel Reshevsky, 
a mi Steiner Lajosunk és igen, a későbbi világbaj-
nok Max Euwe is. Euwe 1930-ban, Hastingsben 
csatlakozott a klubhoz, a hírre, hogy egy nő le-
győzte a hollandot, Euwe felesége felkerekedett, 
és elutazott Angliába, hogy megnézze, milyen női 
csábítási trükköknek nem tudott ellenállni hites 
ura. Aztán megnyugodott: Vera Menchik csak a 
táblán volt veszélyes, és tényleg csak a sakkozás-
nak élt. A FIDE 1927-től női sakkvilágbajnokot 
is hirdetett, pontosabban világbajnoki körmér-
kőzéseket szervezett meghívott versenyzőkkel. 
Az első ilyen versenyt Menchik toronymagasan, 

minden vetélytársát legyőzve nyerte meg. És utá-
na még hatszor (!), utoljára 1939-ben védte meg a 
világbajnoki címet (végre angol színekben, mivel 
1937-ben férjhez ment az angol sakkszövetség tit-
kárához). Valószínű, hogy további tornák, nagy 
csaták, győzelmek vártak volna rá, ha nem jön 
közbe a háború: 1944 júniusában londoni lakásu-
kat bombatalálat érte, és meghalt.      

Maróczy Géza – Vera Menchik
Karlsbad, 1929
Skandináv védelem (B01)

1. e4 d5 2. exd5 Hf6 3. Fb5+ Fd7 4. Fc4 Fg4 5. f3 
Ff5 6. Hc3 Hbd7 7. d3 Hb6 8. Hge2 Hbxd5 9. Hxd5 
Hxd5 10. Hg3 Fg6 (Bevallom, a skandináv védelemhez 
szoros érzelmi szálak kötnek: gyerekként egész bajnok-
ságokat végigjátszottam sötéttel a d5 bűvöletében. Ez 
a parti is mutatja, hogy a skandináv védelem kiiktatja 
a gyalogtorlódást a centrumban, nyíltabb ütközeteket 
eredményezve. A következő lépésben világos alkalmaz-
kodik a harcosabb stílushoz: ugyan már sáncolhatna is, 
mégis inkább egy gyalogtolással beindítja a támadást, és 

Vera Menchik szimultánt ad. forrás: chesscomfiles.com



ját s s z!

135

megakadályozza sötét centrumfoglalási terveit.) 11. f4 
e6 12. O-O Hb6 13. Fb3 Fc5+ 14. Kh1 O-O (Sötét 
várhatott volna még a sáncolással, sőt, világos harcias 
felállására reagálva hosszúra kellett volna sáncolni 14… 
Vd7 előkészítéssel.) 15. Vf3 Vc8 16. He2 Hd7 17. g4 
Hf6 18. Hg3 h6 19. h3 c6 20. Fd2 Vd7 21. Bae1 Bad8 
22. Be2 Kh8 23. Bg2 Fh7 24. h4 Hg8 25. h5 He7 26. f5 
exf5 27. Hxf5 Fxf5 28. gxf5 Fd4 

(Világos szisztematikusan felszámolta saját sáncát, 
hogy mindenkit mozgosítson a támadáshoz. Sötét ráné-
zésre stabil állások mögül védekezik. És indul a konzerv-
nyitó hadművelet!)        

29. f6 Hd5 (Bármennyire rosszul néz ki 29… Fxf6 
30. Fxh6 gxh6 31. Vxf6+ Kh7 32. Vg7 # miatt, de senki 
nem kötelezi sötétet, hogy leüsse a futót, 30. … Fxb2 után 
izgalmas végjátékra futott volna ki a parti. De a leselkedő 
mattveszély elhomályosította Menchik látását.)  30. fxg7 
Fxg7 31. c4 He7 2. Fxg7 Kxg7 33. Vf6+ Kg8 34. Bg1+ 
Hg6 35. Bxg6+ fxg6 36. c5 Bf7 37. Vxg6+ (Maróczy so-
rozatos áldozataival egy érdekes állást hozott össze: ket-
tős minőséghátrányban került döntő fölénybe. 37… Kf8 
38. Fe6 Ve7 39. Vxh6+ Ke8 40. Fg5 lett volna a folytatás, 
de Menchik ezt már nem várta meg, feladta.) 

1–0

Maróczy az 1920-as évek közepétől, túl az 
ötvenen újra egyre sikeresebben szerepelt a tor-
nákon: úgy tűnik, hogy a tanítás, a feltörekvő 
tehetségekkel foglalkozás összeszedettebbé, 

élesebbé és az újdonságokra nyitottabbá tették a 
játékfelfogását, közben megkopott versenyrutin-
ját is leporolta. 1923-ban Karlsbadban Aljechinnel 
és Bogoljubovval osztozik az első helyen, 
Hastingsben 1924-ben második, 1925-ben első he-
lyen végez. 1924-ben New Yorkba utazik az akko-
ri idők legnagyobb versenyére, és a három nagy 
(a húszas évek miattuk volt a sakkozás nagy év-
tizede: Lasker ugyan elveszíti címét 1921-ben, de 
itt újra és egyben utoljára tornagyőzelmet arat; 
Capablancának, az aktuális világbajnoknak nem 
is ez okoz fejfájást, hanem a trónkövetelő Aljechin 
egyre erősebb játéka, aki ki is hívta a kubait, de 
csak 1927-ben rendezik meg az orosz győzelmé-
vel végződő címmérkőzést) mögött, de példá-
ul Bogoljubov előtt, a középmezőnyben végez. 
Amerika annyira megtetszik neki, hogy 1925-től 
két évet ott tölt versenyekkel, előadásokkal, a helyi 
sakkélet szervezésével. Még a kontinensek közötti 
hajójáraton is sakkozott, amiről így mesél:

„– A Lancastria nevű Cunard-hajón utaztam 
visszafelé Amerikából. Természetesen a hajóska-
pitány felkeresett a kabinomban és megkérdezte, 
hogy nem akarom-e kihívni rádió-partira a Nagy 
Óceánon úszó óriás hajókat. – Szívesen – válaszol-
tam. – Akár tizet is.

– De ne mondjuk meg, hogy ön kicsoda – kö-
nyörgött a kapitány. – Könyveljük el a dicsőséget 
a Lancastria javára. – Készséggel beleegyeztem. 
A kihívást csak két hajó fogadta el, a németalföldi 
New-Amsterdam és a White Star Line Cedric nevű 
hajója. – Ne gondolja, hogy a játék nehézkesen 
ment, hogy várakoznunk kellett, amíg a hanghul-
lám elhozza a két másik hajó sakkozóinak feleletét. 
(...) egy hajóstiszt félpercenként jelentette az ellen-
felek lépéseit. Egyszerre játszottam mind a ket-
tővel, a Cedric hamar feladta, de nem sokáig állt 
ellent a hollandus hajó sem. A New-Amsterdam is 
mattot kapott. Pedig azon is egy komoly sakkbaj-
nok utazott, mert nagyon furfangos cselezései vol-
tak. Persze, az ő emberük sem leplezte le magát…”
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Lilienthal Andor visszaemlékezései

Aligha kell magyarázni, milyen nagy jelentősége van egy fiatal, tehetséges sakkozó életében, fejlődésének 
meggyorsulásában egy nagymester oktatásának, tanácsainak. Engem ez a szerencse ért, amikor Maróczy csa-
patához, a Pesti Hírlaphoz kerültem. Ő, a világhírű nagymester, első táblás, szívesen osztotta meg tudását má-
sokkal, különösen a fiatalokkal. Így azután sokat elemeztünk együtt. Hatására gazdagodott játékszemléletem, 
korlátok közé tudtam szorítani támadókedvemet, s a szakma rejtett finomságaiba is bevezetett. Emellett ma-
radandó hatást gyakoroltak rám csodálatos vezérvégjátékai. Emlékszem, hogy nem is sok év múltán, ponto-
sabban 1934-ben, az újpesti nemzetközi versenyen ezen múlott sok minden. Vezérvégjátékban két gyalog hát-
rányom volt Flohr ellen, de – hála jártasságomnak e nehéz végjátékfajtában – sikerült megmentenem a partit. 

Ha emlékezetem nem csal, egymással csupán egyszer játszottunk, 1931- ben (a Szávay-emlékversenyen). 
Maróczy nagymesternek köszönhetem, hogy be mertek válogatni az olimpiai csapatba fiatal korom 

ellenére. Vállalta értem a felelősséget, minden fordulóban asztalhoz ültetett, baráti tanácsokkal látott el. 
A verseny után pedig ő volt a legboldogabb, hogy én, az újonc jól helytállottam. 

Maróczy Géza ezen az olimpián kevés játszmát vállalt, elsősorban csapatkapitányként tevékenyke-
dett. Kiváló vezető volt, nagyon tudta lelkesíteni a csapatot, soha nem idegeskedett, szemrehányást nem 
tett. Kedves, biztató mosolya felszabadította a rejtett erőtartalékokat is. Mint szekundáns fáradságot nem 
ismerően, gyakran hajnalig tartó elemzésekkel segített a függőt játszóknak. Óriási tapasztalata, lényegre 
mutató megjegyzései, technikája nagy hasznunkra vált. 

Angol nyelvtudása is javunkra szolgált, kisebb-nagyobb problémáink megoldását segítette elő, s ba-
rátságot köthettünk más országok sakkozóival. Az angolok őt tiszteletbeli angolnak tekintették, nagyon 
szerették, becsülték, nem is csupán sakkozói nagysága miatt, hanem kiváló emberi tulajdonságaiért. Igaz, 
ebben a véleményben az egész sakkvilág osztozott, mindenütt olyan népszerű volt, mint később Kérész. 
Magam hálával, tisztelettel gondolok rá még most is, halálának huszonötödik évfordulóján. 

Forrás: Magyar Sakkélet, 1976. július

Maróczy oktat. forrás: chesshistory.com
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Efim Bogoljubov – Maróczy Géza
New York, 1924
Vezércsel (D30)

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 e6 5. Hbd2 He4 
6. Hxe4 dxe4 7. Hd2 f5 8. Vb3 Fd6 9. c5 Fc7 10. Hc4 
Hd7 11. Fd2 Hf6 12. f3 O-O 13. O-O-O b6  (A félszláv 
vezércsel megnyitás után nézzük meg az állást: amíg világos 
egyrészt az a2-g8 átlón a tisztjeivel, másrészt a királyszár-
nyon a gyalogjaival készül támadni, addig sötét kontrára 
rendezkedett be). 14. He5 (Korainak tűnik a robbantás, talán 
14. Fb4 jobban szolgálta volna a támadás előkészítését.) 14... 
bxc5 15. Fc4 Ve8 16. g4 fxg4 17. fxg4 a5 18. g5 Fxe5 19. 
gxf6 Fxf6 20. dxc5 Vh5 21. Vc2 Kh8 22. Fb3 Fa6 23. Vxe4 

(Bogoljubov előkészítetlen támadása ahhoz vezetett, 
hogy minden egyes lépésével sötét eldugott figuráit is 
helyzetbe hozta. Most már csak le kell aratni a termést, 
kezdetnek egy minőségelőny is megteszi.)

23...Fe2 24. Fc2 Ff3 25. Vxe6 Fd5 26. Vd6 Bad8 27. 
Vg3 Fxh1 28. Bxh1 Bxd2 (És most finom technikával 
bástyaelőnyt faragunk.) 29. Kxd2 Vd5+ 30. Ke2 Vxh1 
(Itt akár fel is adhatta volna világos, de Bogoljubovot 
nem ilyen fából faragták, tesztelte Maróczyt, képes-e 
bástyaelőnyből nyerni, hátha nem veszi észre a matt-
fenyegetést. Nem meglepő: képes volt, és észrevette.) 31. 
Vh3 h6 32. Vf5 Vg2+ 33. Kd1 Vd5+ 34. Vxd5 cxd5 
35. Ff5 Fxb2 36. Fe6 g5 37. Kc2 Bf2+ 38. Kd3 Bxh2 
39. Fxd5 Kg7 40. Kc4 Fe5 41. Kb5 Be2 42. Kxa5 Bxe3 
43. a4 Fd4 44. Kb5 g4 45. a5 Bc3 46. Fc4 g3 47. c6 g2 
48. c7 Bxc4 (Az utolsó mentsvár, a gyalogbemenetel is 
elesett, végre feladta.)

0-1

1927-ben, az első sakkolimpián a magyar csapat 
komoly eredményt szeretett volna elérni, és ehhez 
minden támogatást megadott az állam. A legfőbb 
segítség az volt, hogy hazacsábították Maróczyt, 
aki éltáblásként győzelemre vitte a csapatot. Ennek 
örömére a nyugdíját is rendezték, véget ért a hé-
téves száműzetés: hazaköltözött. Újra a magyar 
sakkéletet szervezte, innen járt világversenyekre, 
ide hozta haza a győzelmi trófeákat, a magyar fi-
atalokat tanította és avatta be a bajnokok különös 
világába. De ez már egy másik történet.  

sakkmesterek nemzetközi tornája, new york, 1924. forrás: chesscomfiles.com
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Amikor megtervezzük a felvevőjátékot, meg kell 
találnunk azokat az ütéseket, amikkel biztosítani 
tudjuk a felvételt. Ki kell választani azt a lehe-
tőséget, ami valóban esélyt nyújt a teljesítésre – 
elsősorban azt, ami biztosítja a megfelelő számú 
ütést. Ha több esély is kínálkozik, két feladatunk 
lesz. Meg kell próbálni minél több esélyt kipró-
bálni, úgy alakítani a játékot, hogy erre legyen 
lehetőségünk. Ha pedig nincs lehetőségünk 
minden esélyt kipróbálni, ki kell választani a na-
gyobb esélyű játékot.

3 2

B 8 6 4 3

A D

7 5 3 2

É

D

Ny K

B 7 5

7

B T 8 5 4 2

B 8 6

D T 9 8

D 5 2

K 7

A D T 4

A K 6 4

A K T 9

9 6 3

K 9

Licit: Ny É K D
1 p 1 p
1 p 2 p
2sz p 3 p
4 p 4sz p
5 p 5 p
6 p 6 vége

H a j l i k  G á b o r :  E s é l y e k



ját s s z!

139

Észak a pikk hármassal indul. Első ránézésre a káró 
király szöktetése biztosíthatja a tizenkettedik ütést. 
Ütéseink száma: három adu, három kőr és három 
treff. Plusz lopni tudunk egy-egy treffet és kárót. 
Ehhez jön még a káró király, ami együtt tizenkét 
ütés. Van-e más esélyünk?

A káró király szöktetése csak egy 50%-os esély. 
A tizenkettedik ütés megszerzésére a kőr szín is 
kínál esélyt. Ha 3–3 a kőr szín elosztása, nem lesz 
szükségünk a káró király szöktetésére, az egyik 
kárót el tudjuk dobni a magasodó kőrre. Előbb ezt 
kell kipróbálnunk, ha pedig kedvezőtlen a kőr szín 
elosztása, még mindig marad végső lehetőségként a 
káró király szöktetése.

Az indulást megütjük a tízessel. Még kétszer 
aduzunk, elvesszük az ellenfél összes aduját, 
majd kipróbáljuk a kőr színt. Vigyázzunk, mi-
lyen sorrendben hívjuk le kőr figuráinkat! A ki-
rály-tízes villa plusz lehetőséget kínál. Ha a bubi 
Északnál van, azt el lehet fogni. Persze csak ak-
kor, ha ez kiderül. Hívjuk le az ászt, majd hív-
junk kis kőrt a dámához. A második kőrbe Dél 
kárót dob, így a harmadik kőr hívásban meg 
tudjuk adni az impasszt Észak bubija ellen. Bár 
a kőr szín nem volt 3–3, a negyedik kőrünk ma-
gas, arra el tudunk dobni egy kárót a kezünkből. 
Amikor lehívjuk treff ütéseinket, a treff bubi is 
elesik, nem kell a negyedik treffet ellopni. Egy 
kárót azonban még ki kell adnunk. Különösebb 
nehézség nélkül, ütéseink megfelelő sorrendben 
történő lehívásával ütünk tizenkettőt. Ha szanza-
du felvételre vállalkoztunk volna, abban is sike-
rült volna tizenkettőt ütnünk.

A 8 5 4

A 7

K 5 4

D T 8 5

É

D

Ny K

K 6 2

K 6

A 9 8 6 3

A 7 3

B 9 7

D T 4

D B T 7

K B 4

D T 3

B 9 8 5 3 2

2

9 6 2

Licit: Ny É K D
1 p 1 

p 1sz p 3sz
vége

Kelet kőr ötös indulása után kellene kilencet ütnünk.
Biztos ütéseink: két pikk, két kőr, két káró és egy 
treff. Ez hét ütés. A káró színben tudunk még két 
ütést szerezni, ha 3–2 a szín elosztása. Ez elég jó 
esély, érdemes kipróbálni.

Az indulást megütjük a királlyal, és nekilátunk 
a káró szín felmagasításának. A királlyal kezdjük, 
majd az ásszal folytatjuk. Nincs szerencsénk, a má-
sodik káró hívásba Kelet pikket dob, ezért nem foly-
tathatjuk tovább a káró szín felmagasítását. Egyrészt 
csak egy kárót tudnánk felmagasítani, ami kevés a 
teljesítéshez. Másrészt, ha kiadjuk az ütést, az ellen-
fél biztosan kőrrel folytatja. Felmagasítják kőr színü-
ket. Ha még egyszer ütésbe kerülnének, túl sok kőrt 
tudnának lehívni, megbuknánk a felvételt.

Új tervet kell kitalálnunk. A treff szín kínál egy 
halvány esélyt a szükséges két ütés megszerzésére. 
Ez ugyan kisebb esély, mint a káró szín volt, de ta-
lán szerencsénk lesz. Lehívjuk a treff ászt, majd kis 
treffet hívunk a dáma felé. Elrontani sem tudjuk, 
mert Nyugatnál van a harmadik király-bubi. Ha 
a második treffbe Nyugat kis treffet tett volna, el 
kellett volna találnunk, hogy szöktessük a dámát, 
vagy impasszt adjunk a bubi ellen. Akár egy pénz-
darabot is feldobhattunk volna.
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2

D T 9 2

B T 8 7

T 9 8 2

É

D

Ny K

D B T

8 5 3

D 9 4 2

D 7 6

A 8 7 5

K B 4

K 6

B 5 4 3

K 9 6 4 3

A 7 6

A 5 3

A K

Licit: Ny É K D

1 p
2 p 2sz p
4 p 4sz p
5 p 6 vége

Az ellenfél a pikk dámával indul. Feltehető, hogy 
nem lesz kedvező a pikk szín elosztása. Ha ki kell 
adnunk egy adut, veszélybe kerülhet a felvétel tel-
jesítése. Ütünk az adu királlyal, és az adu ásszal 
folytatjuk. Ahogy sejtettük, baj van. A kézi vesztő 
kárót el tudjuk lopni, a kőr vesztőt pedig elkerül-
hetjük, ha ül a dáma elleni impassz. Az 50%-os 
esély nem túl biztató, vagy sikerül, vagy nem. Van 
más lehetőségünk, hogy elkerüljük a kőr impasszt?

Egy ütésre van szükségünk, amire el tudjuk 
dobni a kőr vesztőt. Ha valamelyik ellenfélnél har-
madik a treff dáma, egy lopással magas lesz az 
asztal bubija. Mielőtt kipróbálnánk a kőr impasszt, 
lehívjuk a treff ász-királyt, a káró ásszal asztalra 
megyünk, és lopunk egy treffet. Dél dámája beesik. 
A kőr királlyal asztalra megyünk, és a treff bubira 
eldobunk egy kőrt. Lehívjuk kőr és káró ütéseinket. 
Később kőrt lopunk a kezünkben és kárót az aszta-
lon. Dél bármikor beüthet adu dámájával, de ez lesz 
egyetlen ütésük. Ütünk tizenkettőt.

5 4

8 3

6 5 2

A D B T 9 7

É

D

Ny K

A K

A T 9 7

A K 8 4 3

6 5

D B T 8 7

K B 6

D T 9

4 2

9 6 3 2

D 5 4 2

B 7

K 8 3

Licit: Ny É K D

3 p 3sz
vége

A pikk dáma indulás után kell megtervezni a felve-
vőjátékot. Ha ül a treff impassz, jó eséllyel teljesíteni 
fogjuk a felvételt, hacsak nem lesz nagyon kedve-
zőtlen a szín elosztása. Nem vesztünk semmit, ha 
kipróbáljuk. Ütünk a pikk ásszal, és treffet hívunk 
a dámához. Ütünk. 

Számoljuk meg újra ütéseinket! Van két pikk, 
egy kőr, két káró és két treff ütésünk, ez hét ütés. 
Csábító folytatni a treff színt, de biztosak lehetünk 
benne, hogy ült a király elleni impassz? Lehet, hogy 
Kelet kihagyta a királlyal, elvágva minket treff üté-
seinktől. Ha újra megadjuk a treff impasszt, lehet, 
hogy csak egy treffet ütünk. Van jobb ötletünk a 
treff szín folytatásánál?

Káró színben is szerezhetünk pár ütést, nyolc 
lapunk van a színben. Ha kedvező a szín elosztá-
sa (3–2), két ütést magasíthatunk fel, ha kiadjuk 
egyszer a kárót. Ezzel a két ütéssel teljesíteni tud-
juk a felvételt. Lehívjuk a káró ász-királyt. Látjuk, 
hogy a szín elosztása 3–2, káróval folytatjuk. Így 
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biztos a kilenc ütés, nincs szükségünk az újbóli 
treff impasszra.

Ha a sikeresnek vélt treff impassz után másod-
szor is megadtuk volna az impasszt, Kelet ütött 
volna a királlyal, és pikk hívással felmagasította 
volna partnere pikk színét. Hiába próbálkoztunk 
volna a káró szín felmagasításával, az ellenfél 
ütött volna három pikket, egy treffet és egy kárót, 
megbuktuk volna a felvételt.

7 6 4 2

9 8 3

A D B T

5 2

É

D

Ny K

A K D T 8

A

7 3

A D B T 9

9 3

D B T 7

8 6 5

K 7 6 3

B 5

K 6 5 4 2

K 9 4 2

8 4

Licit: Ny É K D

2 
p 2 p 2 
p 3 p 4sz
p 5 p 5sz

p 6 p 6 

vége

Az ellenfél a kőr dámával indul. Tervünk egyszerű. 
Aduzás után megadjuk a káró és a treff impasszt. Ha 
valamelyik sikerül, lesz tizenkét ütésünk. Jó tervnek 
tűnik, kb. 75 %-os az esélyünk a teljesítésre. Ennél 
jobbat nem biztos, hogy találunk.

Lehívjuk az adu ászt és a királyt. Nézegetjük 
lapunkat, és látjuk, hogy milyen jó is a treff szín. 

Jó lenne a treff impasszal kezdeni, mert ha sikerül, 
lehet, hogy öt treffet ütnénk, és eldobnánk káróin-
kat az asztalról. A két impassz helyett elég lenne 
egyet megadni. A baj, hogy nincs, csak egy átme-
netünk az asztalra, a káró ász és a treff impasszt 
többször is meg kéne adnunk. Erről a lehetőségről 
lemondhatunk, de a jó treff színt ki tudnánk hasz-
nálni. Ha lemondunk a treff impasszról, a magas 
treffekre el tudjuk dobni az asztal összes káróját 
az ászon kívül, és a végén ellopjuk utolsó kézi kis 
kárónkat. Ha lemondunk a treff impasszról, biz-
tosan teljesítjük a felvételt, nem kell se a káró, se 
a treff impassz.

Az indulást megütjük a kőr ásszal. Kétszeri 
aduzás után a treff ászt, majd a dámát hívjuk. 
Hiába hív az ellenfél kárót, beütünk az ásszal, kőr 
lopással kézbe jövünk, és a magas treffekre kárókat 

dobunk. Ütünk tizenkettőt.  

illusztráció: perliczy géza
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Földrajzi hely Görögország, Miami

Víz Karib-tenger, Adria

Évszak Tavasz, primavera

Étterem Spyros - Antonis Athénban, Kisvigadó a Villányi úton

Étel
Rántott csirke felsőcomb, Pil-Pil (rákok fokhagymás, chilis olajban) 
és spanyol tapaszok

Ital Lagavulin 16 éves malt whisky, Chardonnay

Szín Kék, barna

Növény Pálmafa, fű

Állat Oroszlán

Színész / színésznő Jack Nicholson, Eva Mendes

Intézmény Budapesti Zeneakadémia, budapesti és bécsi Operaház

Film / rendező Bakancslista, Lesz ez még így se; Milos Forman, Martin Scorsese

Író-költő / könyv Charles Bukowski

Sport / sportoló Roger Federer, Ronaldo – Brazília

Képzőművész / műalkotás Salvador Dali, Vincent van Gogh

Zenész / műalkotás Pink Floyd, Mini

Tudós / tudomány Albert Einstein, Szent-Györgyi Albert

Piac Barcelona – La Rambla, Madridi piac

Kávézó Starbucks

Filmsorozat A Tenkes Kapitánya, The Crown (A korona)

Idézet „Bizonyos szint felett nem süllyedünk bizonyos szint alá.” E. P.

Szólás, közmondás A mindennapok minőségét a változásra való képességünk határozza meg.

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető szemé-
lyiség válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra. Mostani lapszámunkban 
Esterházy Mártont kértük fel.



COV–19 Óbuda '20. fotó: doh i gabriella
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