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Metszéspontban 

K ilencévesen láttam először Óbudát. Rögtön mindegyik Óbudát: 
a friss kaszásdűlői panelekkel számomra teljesen természetesen 
simult össze Aquincum és a polgárvárosi amfiteátrum, a Duna- 

part és a sziget, a Mocsáros és a mező, meg az akkor még itt-ott meglévő 
sváb kis házak. Hogy a nyolcvanas évek előtt mi volt, azt jóval később 
kezdtem el nyomozni, Gelléri Andor Endrénél, Gulyás Miklósnál, Krúdy  
Gyulánál és Janikovszky Évánál kerestem, kutattam a nyomok után, hogy 
ha már óbudai lettem, tudjam, hogy hol élek, amikor itt lakom. Aztán  
egy rövid és szörnyű pesti kitérő után visszajöttem, és visszajöttem jópár-

szor Európából is, és a másik pannóniai városomból, Pécsről is. 

Lassan egy évtizede nemcsak a mai Óbudán élek, de a kelták és a rómaiak  
Óbudáján, az Árpád-háziakén, a Mátyás-korin és a török kori Óbudán 
is, láttam a 19. századi jeges árt és a gyárépítések korát, és Gelléri mellett 

baktattam, nyomozva egy emberi önérzet története után. 

Itthon vagyok. Igaz, máshol is otthon vagyok, mégis, Budapestnek ez az  
egy szelete élhető számomra: Óbuda, ahol a múlt és a jelen, valamint a 
víz, az ég és a tér találkozik. Talán az egyik utolsó békés szigete egy nagy-

városnak, a metropoliszban egy polisz.
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MÁTÉ DÁNIEL 

Hentes, maradj 
a kaptafánál! 
A hentes sült áruja, amióta a világ a világ, 
a bolt kirakata volt egyben, itt mutatta 
meg a mester, hogy mit lehet kihozni ab-
ból a tőkehúsból, amit ott helyben meg is 
vehetek. Ezért nem láttál hentesnél – na 
jó, elvétve talán – vékonyra klopfolt rán-
tott húsokat, ehetetlenül szárazra sütött 
karajszeleteket, vagyis mindazt, ami a 
magyar büfé és kifőzde kultúra legrosz-
szabb hagyománya volt. (124. oldal)

ROSTÁS PÉTER 

Kiscell eredettörténete
A kiscelli agyag vízzáró rétege és a 
fölötte képződött sárgás, meszes 
löszréteg között rétegvízfolyás jellemző 
az egész kiscelli fennsíkon. A felszíntől 
nem túl mélyen csordogáló víz a kis-
celli parkban és környékén sok helyen 
előbukkant. Némelyik forrás csodatévő 
hírében állt, a leghíresebb ezek között a 
Szent Vér Kápolna szentélyében foglalt 
forrás, amely lassan három évszázada 
bugyog. (52. oldal)

KEMÉNY VAGYIM 

Beszélgetés Dr. Kerényi- 
Nagy Viktorral 
Az őshonos fajokra esküszöm, ennek 
több oka is van, az egyik az, hogy  az 
itteni klímához ezek alkalmazkodtak 
leg jobban, a másik az, hogy Óbudának 
van egy nagy értéke, a hatalmas hegy-
vidéki védett erdeje, és nem szeretném 
azt, hogy rossz döntésekkel ezeket a 
területeket befertőzzük invazív fajokkal. 
(112. oldal)

MEGYERI SÁRA

Beszélgetés 
Németh Lucával 
Vannak olyan családi gyógynövénye-
ink, amik olyanok, mint a Vindex a 
Bazi nagy görög lagzi című filmben: a 
csalán például mindenre jó. A cickafark 
majdnem mindenre használ, de a 
körömvirág tényleg mindent kikúrál, a 
fokhagyma pedig mindenre IS jó és a 
kettő együtt a lábadat is visszanöveszti, 
ha kell… (42. oldal)

SIMONFALVI ANITA 

Interjú Alföldi Róberttel 
Ez a könyv példaértékű, megmutatja, 
hogy hogyan lehet egy ilyen nehéz 
helyzetben létezni, viszonyulni és 
gondolkodni a világról, a betegségről, 
önmagunkról, a halálról, a családról, a 
szeretetről. Megmutatja, hogyan lehet 
humanistaként létezni ebben a rémüle-
tes világban, ami most van. (78. oldal)

KOLOZSI ÁDÁM 

Nem fog összeomlani  
a Pogánytorony 
Az Aranyhegyen, a Jutasi és a – stíl-
szerűen – Pogánytorony utcák sarkán 
álló, harmincas években emelt torony 
pár éve cserélt gazdát, és a birtokon 
belülre került tulajdonos saját költségén 
csináltatta meg a hiányos lépcsőt és 
kőkorlátokat. Az állagmegóvó munkákra 
már nagy szükség volt: a Pogánytorony 
évtizedek óta pusztult, a róla szóló be-
számolók időnként már a teljes végzetét 
vetítették előre. (10. oldal)

SALY NOÉMI

Kadarka kell
Hogy a kadarkával mi lett? Hát, terem 
sokfelé, mert igaz, hogy rapszodikus 
fajta – a borászok szerint tíz évből  
kettő-háromban ad csúcsminőségű 
bort, a többiben gyengébbet vagy  
semmilyet –, ugyanakkor viszont 
remekül alkalmazkodik a helyi adott-
ságokhoz, szívós, és ha jó, hát akkor 
minden változatában jó. (58. oldal)

DEME LÁSZLÓ

Beszélgetés  
Felcsúti Lászlóval
A mi elsődleges feladatunk a lakóhelyhez 
való kötődés erősítése, a helyi tradíciók, 
értékek megismertetése, új közösségek 
létrehozása. (4. oldal)
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{ HEGYVIDÉK }{ HEGYVIDÉK }

Nálunk a közösségépítés nem csupán a kulturális prog-
ramok szervezésében merül ki. Gyakran lakótársaink 
különböző ötleteivel, kezdeményezéseivel találkozunk, 
legyenek azok környezetünkért, vagy épp helyi értéke-
ink megóvásáért tett javaslatok. Ha képesek vagyunk az 
ötlet megvalósítására, felkaroljuk, a kezdeményezőkkel 
együtt kimunkáljuk és megvalósítjuk. A megvalósítás 
során, a téma jellegéhez igazodóan más-más közösségek 
alakulnak ki.

Hogyan épít egy építész közösséget? Hozzátok köthe-
tő a Jablonka park, a Szent Donát kápolna, a Kiscelli 
kálvária és golgota felújítása. Mi köti össze a szakmá-
dat és a közösségi embert?
Ha egy közösségi kezdeményezés a szakmámat igény-
li, akkor természetesen beleadom minden ismeretem, 
hiszen én ezt tudom bedobni a közösbe. Nem hagyom, 
hogy egy műszaki problémán elakadjon egy folyamat. 
Ha kell, segítségül hívom a szakterületen dolgozó kol-
légáimat, vagy a megvalósítás során az adott témában 
járatos, és természetesen szolgálatkész kivitelező isme-
rőseimet. Ha egy szereplő látja, hogy az ügy mögött nem 
„vállalkozói érdek” rejlik, hanem közösségi igény és aka-
rat, akkor munkáját maximális odaadással és komolyabb 
haszonszerzés igénye nélkül végzi.

Akkor ez is egyfajta mérnöki hozzáállás: a közösségi 
igényre kerestek válaszokat.
A Jablonka park területén a háború előtt egy Ecker-ke-
reszt állott. A feszület a háborúban tönkrement, környe-
zete egy szabályos, elgazosodott sittlerakó hely lett. Egyik 
kedves tagtársunk, Kádár Péter a Szélmalom Hagyo-
mányőrző Alapítvány nevében javasolta, hogy állítsuk 
vissza történeti emlékünket. Láttuk, hogy ez nem egy-
szerűen egy ötlet, hanem a szomszédoknak, az utcabé-
lieknek és a helytörténetünk iránt érzékeny társainknak 
egyaránt fontos dolog, és áldozatot is hajlandóak hozni 
a megvalósításáért. Igazi közösség alakult ki, pedig nem 
is voltak rendszeres találkozóink. Nem is ismerte min-
denki a másikat, de tudta, hogy nincs egyedül. Ekkor a 
munkához valóban elő kellett vennem szakmám során 
szerzett ismereteimet, kapcsolati hálómat. Egy kertter-
vező kolléganőm parktervet készített, geodéziai felmérés 
alapján. A kivitelezés során 220 m3 sittet szállítottak el 
térítésmentesen, kaptunk 210 m3 humuszt, cserjét és fű-
magot, a munkát pedig a hegyi lakosok végezték. Kedves 
hegylakónk egy törött kőkeresztet restaurált számunkra, 
és adományként kaptuk Krisztus öntöttvas korpuszát is. 
Átadáskor lélekemelő volt, hogy az eső ellenére megje-

lent a közösség, mert mindenki a sajátjának érezte a Jab-
lonka parkot.

A Kiscelli kálvária felújításánál is a gyakorlati meg-
valósításban vettél részt?
Igen, mivel korábban műemlék felújításával is foglal-
koztam, ezért itt több ponton is csatlakozott a feladat 
a szakmámhoz. Hogy mást ne mondjak, restaurálási 
dokumentációt, helyreállítási tervet kellett műemléki 
szakemberek bevonásával készíteni, amelyeket a Műem-
lék Felügyelőséggel kellett jóvá hagyatni. Tudtam, mi az 
eljárási mód, ismertem a területileg illetékeseket is, akik 
segítették közösségi munkánkat. Mindez ment a maga 
útján, de meg is kellett valósítani. Jött az anyagi háttér 
megteremtése, annak szervezése, és ez fantasztikus kö-
zösségteremtő munka volt. Három jótékonysági koncer-
tet szerveztünk. Elnyertünk pályázati és önkormányzati 
támogatásokat. Voltak, akik a koncert előkészítésében 
vettek részt, mások a támogatói jegyek értékesítésében, 
vagy a koncert lebonyolításában. A kiscelli templom-
romban például a 100 tagú Golgota Gospel Kórus adott 
koncertet 430 fős közönségnek. És ezzel felépült egy má-
sik közösség, akik adományaikkal az ügy mellé álltak, 
és később segítően végig kísérték a felújítás menetét az 
átadásig. Minden jól sikerült. Ez az egyik legfantasztiku-
sabb élményem az egyesületi munkából. Utána lehetett 
kivitelezőket keresni, megversenyeztetni őket, a legelő-
nyösebb ajánlatot adókkal szerződést kötni. Mindez 
megint kicsit közel állt a szakmámhoz. A teljes munka 
három és fél évbe telt, de nem egy embernek, hanem 
egy újabb, ugyan kisebb, de a megvalósításban járatos 
közösségnek.

A Jablonka park után a Szent Donát-kápolnánál már 
volt segítségként egy alapközösség, akiket könnyeb-
ben lehetett megmozgatni?
Valamivel könnyebb volt, de a kápolnánál a vészhelyzet el-
hárítása volt az elsődleges feladat. Ez Óbuda legrégibb ba-
rokk kori kápolnája. A szentélyt a hajótól elválasztó boltív 
megrepedt, és olyan mértékben megnyílt, hogy felvető-
dött az összedőlés esélye. Nem restaurátorra volt szükség, 
hanem statikusra. Az én szakmai feladatom ebben az volt, 
hogy kiderítsem, e téma kinek a specialitása. Egy hegyi 
geológusunk talajvizsgálatot készített. Másik szomszé-
dunk, egy statikus a legkorszerűbb technológiával körbe 
abroncsozta acélsodronnyal a kápolna falait a boltozat 
felfekvésének magasságában, és öt tonna erőt belehúzott. 
Aznap este néztem a boltozatot, de mivel a repedésen to-
vábbra is át lehetett látni, csalódottan gondoltam: na, eny-

2018-ban Pro Óbuda díjat kapott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától 

„a kerület közösségi életének gazdagításáért, Óbuda hegyvidéki részének 

színes, kulturális programokkal való ellátottságáért.” De az Ybl-díjas építész, 

Felcsuti László az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete elnökeként nemcsak 

a programok szervezését tartja közösségépítőnek, hanem a helyi környezet 

és a kulturális örökség megóvását is.

fotó: deme lászló

Közösség, építkezés 
a Hegyvidéken

Beszélgetés Felcsuti Lászlóval

DEME LÁSZLÓ
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Az épületek mellett változott a lakosság képe is? A be-
költözők formálják a Hegyvidék és az egyesület közös-
ségét?
A mi elsődleges feladatunk a lakóhelyhez való kötődés 
erősítése, a helyi tradíciók, értékek megismertetése, új 
közösségek létrehozása. Az új lakók, akik a főváros más 
részeiről érkeznek, még nem kötődnek a környékhez, 
sokszor alig kommunikálnak a szomszédokkal. Van egy 
generációváltás is, hiszen idősebbek adják el a telküket, 
és a helyükre 30-as, 40-es éveikben járók jönnek, jel-
lemzően gyerekekkel. Vajon ebben a miliőben mit kell 
csinálni az egyesületnek? Mi az, amivel a közösséget 
meg tudjuk tartani? Lakók kezdeményezésein alapuló 
szervezéseink szerintem most is eredményesek lesz-

nek. A Hegyvidék megismertetésére szolgál a társadalmi 
munkában készülő, többezres példányszámú és ingyenes 
Óhegy-hírek újságunk. Hasznosak a közös, tematikus 
barangolások, amelynek során Óbuda történeti emléke-
it, vagy természeti értékeit ismerhetjük meg. A közössé-
gi programjaink fontos eleme a helyi általános iskolával, 
óvodákkal való kapcsolattartás. Például minden évben 
csinálunk egy „hegyi utcák takarítása” nevű projektet. 
Ez egy szemétgyűjtési akció, amiben a tanulók aktívan 
részt vesznek. Fontos, mert az a gyerek, aki az utcán ta-
karít, az már nem fog később szemetelni. Jó célt szolgál 
az „utcabuli”, amikor az utcabéli szomszédok kötelezett-
ségek nélkül, közterületen találkoznak. Megismerik egy-
mást, közösen sütiznek, a gyerekek együtt rohangálnak. 

nyit ér a nagy tudomány, a korszerű technika? De öröm-
mel tapasztaltuk, hogy harmadnapra bezárult a repedés, 
az abroncs összehúzta a falakat. Meg kellett menteni a 
harangtornyot is, a faszerkezet egyes részei már elkorhad-
tak, harangozásnál dőlt a torony is ide-oda. A misére ér-
kező plébánosnak kellett szólni, hogy ne harangozzanak, 
mert ledől a torony. Elhárult a vészhelyzet, így el lehetett 
kezdeni a felújítást, ami nehezebb volt, mintha újat építet-
tünk volna. Felmérések, feltárási munkák, kiviteli tervek 
készítése, restaurálási engedély, tulajdonosi hozzájárulás 
beszerzése, majd jött a kivitelezés, a réteg- és csapadék-
vizek elvezetése, vízszigetelés injektálással, speciális vako-
latok, új ácsszerkezet építése CNC technológiával. Még a 
harang is restaurálva lett, lecseréltük az ablakot, és a való-
színű egykori szőlőpincéből származó acélkaput a barokk 
kori kápolnák stílusát őrző fakapura. Egyik tagtársunk 
volt az építésvezető, a kápolna neobarokk belső festését 
pedig az utcában lakó, neves festőrestaurátor-művész vé-
gezte. Beletettük korunk lenyomatát is a szentélybe. Egy 
növényorvos tagtársunk kutatása alapján a szentély falára 
festettük a hegyvidéken egykor termelt budai zöld és kék 
kadarka szőlőfürtjét. Nyugodtan mondhatjuk, a kápolnát 
egy hegyi közösség újította fel.

A kápolna csúszásának a talajhoz lehetett köze? Ha 
jól tudom, az óbudai hegyvidéknek az a specialitása, 
hogy egy agyagrétegen helyezkedik el talajréteg, így 
valamennyire folyamatos mozgásban van.
A talajvizsgálatok nem utaltak csúszásveszélyre, annak 
ellenére, hogy a kápolnához közel van a Farkastor-
ki-árok. A fő problémát inkább a Farkastorki út megnö-
vekedett nehézgépjármű forgalma okozhatta.

Másfajta vészhelyzetekkel is foglalkoztok az egyesü-
letben?
Tíz évvel ezelőtt – amikor nagy viharok voltak –, jelen-
tősen megemelkedett a talajvíz szintje. Az ásott kutak 
vízszintje nagyon hasznos információt szolgáltatott geo-
lógus és geotechnikus szakemberek számára, a hegyen 
zajló földtani, vízföldtani folyamatok jobb megismerésé-
hez, egy esetleg bekövetkező vészhelyzet előrejelzéséhez, 
épületeink védelme érdekében. A Petrik Lajos Szakkö-
zépiskolával közösen csináltunk kútvízszint mérést csak-
nem 42 ásott kútban. Geológus hegylakó szomszédunk 
készített talajvízszint térképet is, az akkori állapotról. 
Azóta növekedett a beépítettség, új épületek, támfalak, 
új útburkolatok jelentek meg. Idén megismételjük a mé-
réseket, és talán következtetni tudunk arra, hogy fenn-
állhat-e veszélyhelyzet nagyobb csapadék esetén.

És mi az a változás a környéken, ami szemmel látható 
számodra? Az egyesület három hegyet fog össze, ahol 
egyre szaporodnak az építkezések, változik a táj képe, 
cserélődik a lakosság. 
Negyven éve élek itt. Amikor ide jöttem, jellemzően 
egy-két lakásos családi házak épültek a korábbi hétvégi 
házak helyén, a miénk is így épült. Ez jellemezte a hegy-
vidéket 1960 és 2000 között. Ma már az ingatlanárak 
emelkedése, az állami támogatás és egyéb tényezők mi-
att annyira drága lett egy telek, hogy gazdaságilag nem 
éri meg családi házat építeni. Van, akinek van rá ennyi 
pénze és családi házat épít, de többnyire vállalkozó ve-
szi meg, akinek az a célja, hogy a lakás árában minél 
kisebb legyen a telekhányad, ezért a telekre a lehető 
legnagyobb lakásszámot építi. A kerületi városrendezési 
szabályzat szerint egy kellő méretű telken akár 5 lakás is 
építhető. Ezt ki is használják, ami tovább emeli a lakásá-
rakat, hiszen még egy ilyen társasházi lakás is kertvárosi 
környezetet kínál, mégha a kerten osztozni kell is. Ez a 
folyamat az utóbbi években indult el tömegesen. Az új-
építésű lakások révén a családi házas övezetből társashá-
zas kertváros kezd kialakulni. Változik a lakók vagyoni 
rétegzettsége is, mert aki ötlakásosba költözik, az más 
anyagi lehetőségekkel rendelkezik, mint aki egy telekre 
egy családi házat épít.

Milyen kihívásokkal jár ez?
Kezdjük az infrastrukturális változásokkal. Zömében 
idősek adják el a telkeket, akiknek sokszor már kocsi-
juk sem volt. Most az ötlakásos telkeken parkolhat akár 
nyolc-tíz autó is. A növekedés kiszolgálására egy idő 
után nem lesz alkalmas a jelenlegi úthálózat. Ráadásul 
időről-időre építési területté válik a hegy, mely a jelen-
legi úthálózat romlásával is járhat. A növekvő beépítés 
zöldfelületek csökkenésével, elvezetendő csapadékvizek 
növekedésével jár. A lakásszám növekedése a csatorna-
hálózat terhelését eredményezi, és így tovább.

A természet sérülésével kapcsolatosan nem lesz még 
több probléma? Erdős részeken lehet kialakítani épí-
tési telket?
Olyanról nem tudok, hogy természeti területből hasí-
tanának ki területeket. Olyan persze előfordul, hogy 
egy korábban is beépített, szinte beerdősült telek ösz-
szes fáját gondolkodás nélkül kivágják, mondván, hogy 
az nemcsak a leendő ház területén szükséges, hanem a 
felvonulási terület miatt is, hogy elférjen a daru és a be-
tonszállító is. De megfelelő tervezéssel, és kellő hatósági 
odafigyeléssel ez a kár csökkenthető lenne.

fotó: deme lászló
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Mindig az utcában lakók szervezik meg, nem is biztos, 
hogy egyesületi tagok. Mi úgy támogatjuk a rendezvé-
nyüket, hogy adunk asztalt, sátrat, sőt az önkormány-
zattól a közterület-foglalási engedélyt is mi szerezzük 
be. Spontán alkalmakra kinyitjuk a Népházat is, például 
szülinapi bulit lehet nálunk szervezni, ami az új társas-
házakba települők számára fontos lehet a közös kertek 
macerás használata miatt. De hogy nagyot ugorjak, fon-
tosnak tartunk olyan találkozókat, amikor környezetünk 
védelme érdekében napi tennivalókat gondolunk át. Pél-
dául előadásokat szervezünk és ezekhez kapcsolódóan 
már meglévő lakóházak felújításakor alkalmazható ener-
giatakarékossági megoldásokat, napelemek, napkollek-
torok, hőszivattyúk telepítését, és adottságoktól függő 
megtérülését vizsgáljuk.

A pontok megvannak, ahol a közösség összetalálkoz-
hat, de van is erre nyitottság? Aki újonnan ideköltö-
zik, keresi a lehetőséget a találkozásra?
A beköltözési hullám mostanában fog felfutni, de gyak-
ran már most is kérik többen a segítségünket, leginkább 
közügyek kapcsán. Másokat be is tudunk vonni egy-egy 
programba, foglalkozásba, és az az érzésem, ha a külső 
kezdeményezéseken alapuló tematikánkat folytatjuk, 
erősödni fog a közösségünk.

Amikor 2008-ban felújítottátok a Szent Donát-ká-
polnát, ezt mondtad a megnyitón: „A hegyről (…) ma 
már eltűntek a szőlőtőkék, az árkok és a vízmosások, 
eltűntek sajnos a fák is, amelyek még látták ezt a kort. 
Egyedül a falak őrzik számunkra a XVIII. század vi-
lágát, és reméljük, teszik ezt további századokra. 
Múltunk bizonyítékaiból átmentettünk egy darabkát 
a jövő nemzedék számára – sokak összefogásával.” A 
mai korból, közelmúltból, jelenből szerinted mit lehet 
az utókorra hagyományozni? Van-e ilyen építészeti 
örökség a környéken, vagy tudsz-e erre vonatkozó 
tervről?
Műemlékeink megőrzése – itt jegyzem meg a következő 
projektünket, a Jablonka úti Szent Antal szobor restau-
rációját, környezetének kialakítását – csupán elmúlt ko-
rok lenyomatainak megőrzése. De mi az a nyom, ami a 
mi időszakunkat őrzi meg a következő generációknak? 
Nehéz kérdés, izgalmas. Talán a megújult Guckler-sé-

tány, vagy a Kolosy tértől induló Óbudai Promenád len-
ne. Nem azért, mert ezek a jelenkort mutatják be, hanem 
mert a jelenkor egyik fő célját rögzítik, a gyökereink, 
helyi értékeink védelme feletti eltökélt szándékot rep-
rezentálják, e folyton változó világunkban – ez lenne a 
mai kor lenyomata. Talán csatlakozni tudnánk tervezett 
egyesületi projektünkkel, egy Óbuda-Hegyvidéki tanös-
vénnyel. A helyi értékek listáját ötfős csapat már össze is 
állította, melyben helyi műemlékek, természeti értékek, 
barlangok, vízforrások szerepelnek. Ez is akaratunk le-
nyomata lehetne.

Neked mint építésznek van ötleted, mit lehetne létre-
hozni?
Ami a III. kerület történetéhez is hozzátartozik, de tel-
jesen eltűnt a közbeszédből, az a téglagyárak emléke. 
Nagyon nagy jelentőségük volt, hatalmas körzeteket 
láttak el építőanyaggal, bányáikkal pedig meghatároz-
ták a jövőt, hiszen ahol be lettek temetve és csúsznak, 
ott ma nem lehet építkezni. A gyárak elköltözése pedig a 
Bécsi út mentén olyan hatalmas cégek beköltözését tette 
lehetővé, mint a Praktiker, a Stop-Shop, az Eurocenter, 
a Tesco. Néhol lakótelepek is épültek a helyükön. Tet-
tünk egy apró lépést, a Népház homlokzatán egy állandó 
helytörténeti kiállítást valósítottunk meg a Hegyvidéken 
egykor működött téglagyárak termékeiből. Javaslatunk, 
szándékunk azonban egy Téglagyári Emlékhely kiala-
kítása az Eurocenternél, a Csíkszereda parkban. Kez-
deményezésünket az Önkormányzat új Városrendezési 
Szabályzata már lehetővé is teszi. E zömében terepszint 
alatti létesítmény nemcsak a téglagyárak termékeit mu-
tatná be, hanem azt a folyamatot is, ami az 1700-as évek 
elejétől napjainkig formálta Óbudát. Feleleveníthetne 
olyan kapcsolódási pontokat, mint  Gelléri Andor Endre 
író munkássága, akinek szülei téglagyári munkásként 
laktak a cegájban, a munkások telepén. Vagy érintené a 
súlyos történelmi örökséget, nevezetesen, hogy az egyik 
újlaki téglagyár gyűjtőtábor volt a holokauszt idején, de 
más hegyi történetek is felidézhetőek lennének. Ezen 
emlékhely tervünk szerint módot adna előadásokra, ki-
állításokra. Kapcsolódó kertjével közösségi találkozások 
fókusza lehetne. És ég egy gondolat: a három rekultivált 
agyagbányát városi parkká fejleszteném, közösségi talál-
kozási pontokkal gazdagítva a kerületet. ¶

A Szent Donát-kápolná fotó: fortepan / geuduschek tibor
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Nem fog összeomlani 
a Pogánytorony

- eladó tábla az ősmagyar 
kultuszhelyen

Eladó Óbuda legendás és legendásan rossz állapotú emlékműve, az aranyhegyi 

Pogánytorony. A magántulajdonban lévő, harmincas években emelt 

építményt 155 millióért hirdetik, és legalább már az összeomlásától nem kell tartani, 

miután az elmúlt hónapokban állagmegóvó felújításokat végeztek rajta. 

„Magánpogányok” és a Boldogság tornya: a turáni ősmagyarok Attila, 

Árpád és Koppány tiszteletére emelt építményének története a nemzeti ezotéria 

mélybugyraiba vezet.

KOLOZSI ÁDÁM
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Az Aranyhegyen, a Jutasi és a – stílszerűen – Pogány-
torony utcák sarkán álló, harmincas években emelt to-
rony pár éve cserélt gazdát, és a birtokon belülre került 
tulajdonos saját költségén csináltatta meg a hiányos 
lépcsőt és kőkorlátokat. Az állagmegóvó munkákra 
már nagy szükség volt: a Pogánytorony évtizedek óta 
pusztult, a róla szóló beszámolók időnként már a teljes 
végzetét vetítették előre. A torony a valóságban való-
színűleg ennyire nem volt rossz állapotban, az alsó lép-
csőfokokat is inkább szándékosan távolíthatták el, hogy 
elvegyék kicsit az alkalmi felfedezők mászási kedvét.

A Pogánytorony sorsára hagyva is vonzott látogató-
kat, hol az alternatív városnéző túrák keretében, hol az 
ősmagyar-pogány szubkultúrák környékéről. Utóbbiak 
kisebb számban a napfordulókon és a napéjegyenlősé-
gek idején tették itt tiszteletüket, átvágva a dzsungelen, 
ami az évek alatt eluralkodott a telken. Pedig egykor 
díszkert volt itt, a torony körül öt „szent nyírfával”, név 

szerint Balázzsal, Botonddal, Emesével, Lehellel és Csa-
bával. A Koppány tiszteletére ültetett fákat Törökkop-
pányról, a pogány vezér hagyomány szerinti, Somogy 
megyei szálláshelyéről hozták 1939-ben.

A néhány évvel korábban emelt tornyot a Turáni 
Egyistenhívők használták szimbolikus jelentőségű em-
lék- és szertartáshelyként, bár nem éppen konfliktus-
mentesen: már a torony ünnepi avatásán is kardlapo-
zó csendőrök jelezték, hogy a karhatalom nem nézi jó 
szemmel a pogánykodó őskultusz megnyilvánulásait.

„Üröm és Óbuda között, Budapest határában, sző-
lők és kelkáposztatáblák felett, a kopár hegy tetején, 
különös, háromemeletes, terméskőből faragott, bástya-
szerűen kiképzett torony fúródik a halványkék égbe... 
Ez a pogány torony, amely, mint titokzatos felkiáltó-
jel ágaskodik a hegytetőn, a gyárak kéményei felett, a 
porba és ködbe vesző, morajló város határában” – írta 
az újság 1935 nyarán, beszámolva a pogány megtele-

pedésről az akkor még inkább külvárosinak számító 
környéken.

A Turáni Egyistenhívők sajátos, magát vallásinak te-
kintő csoportja volt a korabeli Magyarországnak, akik a 
kereszténységgel szemben az ősi hithez való visszatérést 
szorgalmazták. Az eszmei háttér adott volt: Trianon után 
az „áruló Nyugattal” szemben felívelt a keleti testvérné-
pekkel szövetséget kereső turanizmus ázsiója, a magyar 
orientalizmus törökbarátságának pedig mindig is volt 
némi politikai huzatja. A kurucos vonal keleti eszménye-
it és a néprokonsági gondolatot a magyar diplomácia is 
igyekezett kihasználni (nagyjából a korszak összes mi-
niszterelnöke tagja volt az irányzat reprezentatív testü-
letének, a Turáni Társaságnak), és az indoeurópai népek 
közé zárt magyarság „egyedül vagyunk” érzését oldotta 
a gondolat, hogy valójában a hatalmas turáni népeknek 
lennénk a legnyugatabbra szakadt képviselői.

A Kárpát-medencétől Közép-Ázsián át a merészebb 
elképzelésekben egészen Japánig húzódó, turáninak 
gondolt népek összetartozását kulturális, földrajzi, nyel-
vészeti, időnként fajbiológiai érvekkel próbálták alátá-
masztani, és az irányzat a két világháború között egyre 
inkább a szélsőjobb felé radikalizálódott. A harmincas 
évekre a mozgalom délibábosabb kedvű tagjai a tudo-
mány partvonaláról teljesen elsodródtak a nemzeti mí-
toszok mélyebb vizeire: innen jön néhány olyan ma is 
lenyűgöző alternatív tudományos politikai sci-fi, mint a 
sumér-magyar leszármazás, az amerikai indiánok ma-
gyarokkal való rokonítása, vagy éppen a turáni fajok at-
lantiszi származásának gondolata.

Koppány aranyhegyi tornya a turanista mozgalmak 
közül is az extrémebb vonal szent helye volt. Azoké, akik 
a nyugatellenességet, a nemzeti egyediségbe, a magyar-
ság különleges civilizációs teljesítménybe vetett hitet 

fotó: kolozsi ádám
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az ősvallás újjáélesztésével elegyítették. A Turáni Egyis-
tenhívők a kereszténység felvétele előtti hitrendszerhez 
való visszatérést hirdették, melyet monoteizmusként, 
egy magasabb rendű pogányságnak gondoltak el. Tulaj-
donképpen ez volt az első, radikális nemzeti alapon álló 
vallási mozgalom, a ma is hódító nemzeti ezotéria és al-
ternatív történelemszemlélet korai reprezentánsa.

A Turáni Egyistenhívők egyházát 1934-ben egy Ben-
csi Zoltán nevű ügyvéd, valamint egy kiugrott unitárius 
lelkész, Köröspataki Kiss Károly alapította. Utóbbinak – 
ez akkor a keletmániával és a természetkultusszal függött 
össze – egy vegetáriánus étterme is volt a Kiskörúton, a 
magyarságot pedig gondolatvilágában a babiloniakkal 
és egyiptomiakkal hozta kapcsolatba. Bencsi a turániak 
őshazáját a Tigris és az Eufrátesz közé tette, és kinyilat-
koztatása szerint faji vallást akart adni a magyarságnak. 
„Az ősi hittől való eltérésünk alkalmas volt arra, hogy 
fajunkat megfossza a világuralomtól. Ősi vallásunk al-
kalmas volt arra, hogy vele kivívjuk az egész világ feletti 
uralmat” – írta az Ősi hitünk című brosúrájukban, mely 
a turáni fajt Isten választott népének tételezte. Talán nem 
teljesen véletlen, hogy a korabeli rendőrségi jelentések 
szerint a pogány egyház tagságának jelentős része kap-
csolódott a nemzetiszocializmus pártjaihoz is.

A főtáltos Bencsi volt, a helyi szervezeteket boncok ve-
zették, az egyház tagjai jelképes vérszerződést kötöttek. 
Az uborkaszezonban az újságok is szívesen foglalkoztak 
a pogány kultusszal, amiről meglehetősen elítélően ír-
tak, és tudni vélték, hogy a turániak még fehér lovat is 
áldoznak. Talán ez maradt meg leginkább a csoportról, 
noha ennek, mint erről Ablonczy Balázs, a turanizmus-
ról Keletre, magyar! címen nagyszerű könyvet író törté-
nész beszámol, pont nem volt valóságalapja. Ahogy az 
a fényképes újságcikk sem volt hiteles, mely szerint egy 
újszülöttet a baba arcán kétoldalt vágásokkal avattak 
turáni egyistenhívővé; a „sebeket” a fotográfus némi lek-
vár segítségével imitálta a nagyobb olvasottság kedvéért. 

Ablonczy szerint a magát többezresnek mondó po-
gány közösségnek valójában legfeljebb néhány száz híve 
lehetett, és az egész dolognak nagyobb volt a füstje, mint 
a lángja. A keresztény kurzussal szemben nyílt kihívást je-
lentő Koppány-híveket azonban a szektajelenséget amúgy 
is üldöző rendőrség nem nézte jó szemmel: az alapítók-
nak rendszeres jelenésük volt a bíróságon, a tagokat meg-
figyelték, pamfletjeiket elkobozták.

Ez a hatósági figyelem gátolta az emlékműépítést is. 
Pedig a csoport már alakulásuk évében szobrot akart ál-
lítani Koppánynak valahol a budai hegyekben, de a fő-
város nem adta meg az engedélyt, és hasonló okból nem 

fotó: kolozsi ádám
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lett örökké égő sumér áldozati oltár sem a Hármashatár-hegyen, ahogy papíron maradt Zajti Fe-
renc monumentális tabáni terve is a világ legmagasabb, Attilát ábrázoló lovas szobráról.

Így jött szóba jobb híján a turániak egyik erdélyi eszmetársa, a már nyolcvan felett járó Szász 
Farkas aranyhegyi telke. A nyugalmazott minisztériumi tanácsos és háztulajdonos eredetileg a hét 
vezér tiszteletére akart itt tornyot állítani, méghozzá „a boldogság tornyát”. Mint a kissé különc, 
a hanyatló civilizációval szemben az ősi hitet propagáló öregúr az érdeklődő újságírónak – pet-
róleumlámpa mellett, hiszen bizalmatlan volt a villanyfénnyel, a modern dekadencia e tartozé-
kával szemben – kifejtette: „Én kilátótornyot akarok, azért, hogy ott elábrándozzanak csendben, 
álldogálva az emberek... Én megkínálom az Aranyhegy boldogságával az emberiséget... De nem a 
sportolóknak, az eszeveszetten rohanóknak, hanem azoknak, akik szinte áhítatos imával tisztelik 
meg a természetet!”

A turániak a közeli dombokra nem kevesebb, mint tizenegy hasonló pogány tornyot terveztek, 
bennük örökké lobogó lánggal, végül azonban csak az aranyhegyi valósult meg. Az eredetileg 13 
méter magas, Attila, Árpád és Koppány tiszteletére emelt torony terveit Täubel Géza készítette és 
Wührl Géza építő-kőfaragó mester kivitelezte. Täubelt a magát „magánpogánynak” nevező Szász 
végül nem fizette ki, úgyhogy áhítat mellett per is lett a dologból. Az első terveken még az emlékto-
rony meghatározás szerepelt, de hogy ne kockáztassák az engedélyt, végül, mint a Budapest fővá-
ros Levéltárában őrzött iratokból látszik, inkább a semlegesebb kilátótorony formulát választották.

A toronyépítéshez megkapták a hozzájárulást, a Turáni Egyistenhívők által szervezett ünnepé-
lyes felavatás azonban már hatósági erődemonstrációba torkollott: a csendőrök ekkor verték szét 
kardlapozva a megjelenteket. „Vezérlő fejedelmünk, Koppány, ha most élnél, mindnyájan lófarkas 
lobogód alatt harcolnánk!” – szavalta a toronynál a főtáltos.

A bejárat felett felirat állt:

„Kápolnaszerű ősi emlék 
Jelkép mausoleum. 

Rossz időben menhely — szabad bemenet. 
Arra is, hogy fogalmaid számba vedd. 

Mert sírunkat ássa, mélyíti, 
Korunk beteges fogalmai.”

A hatszögletű Pogánytorony tetején ekkor még bronz turulmadár fészkelt, bent kőoltár állt. Ezek 
ma már nincsenek meg. A Falanszter Blog szerint az építményt az ötvenes években az ÁVH légtérfi-
gyelő toronyként használta, sőt, egy legenda szerint egy kis ideig itt tartották őrizetben a telken 
Szakasits Árpádot. A közösségi médiában olvasható visszaemlékezések szerint a torony fizikailag 
aztán ’56-ban szerzett komolyabb sebeket. A november 4-dikei szovjet megszállás után az óbu-
dai Schmidt-kastélyban napokig tartották még magukat az aknavetőkkel felszerelkezett ellenállók, 
akik a Pogánytornyot birtokba vevő szovjet katonákat is lőtték a kastélyból – állítólag ekkor dőlt le 
a torony legfelső szintje.

Az eredeti mellvédek lejjebb is hiányoznak, de a lőrésszerű nyílásokkal bíró erődszerű épület 
statikailag feltehetően rendben van. A homlokzat oldalán kőlépcső visz fel az első szintre, onnan 
csigalépcsőn lehetne továbbmenni, ha nem lenne ráccsal lezárva. A historizáló, eklektikus épít-
mény építészetileg ugyan nem számít kimagasló értéknek, de története miatt és kilátóként is meg-

őrzésre méltó. A hetvenes évektől többször gazdát cserélő épületen azonban a közelmúltig senki 
nem végzett állagmegóvási munkákat, így az erősen leromlott, amire egyesek szerint hajdani tulaj-
donosok szándékosan is rásegítettek, hogy elhárítsák a telek beépítése elől a műemléki akadályt.

A teljes pusztulás szerencsére nem következett be. A telekre a kerületi önkormányzat az ez-
redforduló után építési korlátozást hozott, majd 2013-ban az akkor már igencsak leromlott épület 
helyi védettség alá került. A kerületi szabályozási tervnek már hosszú ideje része a Pogánytorony 
környékének rendezése, és az is cél, hogy az kilátóként megnyílhasson a nagyközönség előtt – mi-
vel azonban magánterületről van szó, patthelyzet alakult ki. Most mégis látszik némi remény: a 
jelenlegi tulajdonos az elmúlt hónapokban saját költségén helyreállíttatta a lépcsőt, és más, kisebb 
állagmegóvási munkákat is végeztek.

Bár a mostani tulajdonost elértük, szándékairól és személyéről nem sok mindent akart elárulni. 
A jelek szerint azonban ingatlanértékesítési elképzelései vannak: a Pogánytorony ugyanis február-
ban felkerült a legnagyobb ingatlanos oldalra, ahol a szomszédos telekkel (a kettő együtt összesen 
1870 nm) párban kínálják, nem kevesebb, mint 155 millió forintért. A hirdetés azzal kecsegtet, 
hogy az ingatlanon különálló vendéglátóipai egység létesíthető, ami azt sejteti, hogy az évek óta 
keringő, étteremről vagy cukrászdáról szóló tervek továbbra is élnek. A Pogánytorony, mint láto-
gatható műemlék sorsa még mindig nem dőlt el. ¶

fotó: óbudai múzeum / dr. földvári árpád



« 17 »« 16 »

{ HEGYVIDÉK }{ HEGYVIDÉK }

Magam vagyok 
az örökös 

magányban 
HORVÁTH PÉTER

Egy nyaraló, egy barát, két költő

Az óbudai költő, Toldalagi Pál (1914-1976) szinte ismeretlen a nagyközönség számára. Az irodalmárok, 
kritikusok és a „szakma” előtt azonban korántsem cseng idegenül ez a név, bár a verselők világában is 
akadnak olyanok, akiknek újdonságként hatnak művei. A kortársak és az utókor sok néven és jelzővel 
illette a méltatlanul elfeledett írót; nevezték a pesszimizmus lantosának, a magyar líra legelegánsabb 
költőjének, a magyar költészet titokzatos ködlovagjának, megtörhetetlen száműzöttnek, a líra Sara-
strójának, a költészet Nemecsekének. Az Óbudán jóformán rejtőzködve élő költőnek egy igaz barátja 
volt, Pilinszky János, akinek idén ünnepeljük születése 100. évfordulóját.

Bár az utóbbi évtizedekben több tanulmány és dolgozat született a költő életéről és munkásságáról 
– többek között Basa Viktor, Lukács László, Sőtér István, Pomogáts Béla, Rónay László tollából –, ame-
lyek megpróbálják pótolni az életmű teljes feltárásának hiányosságait, mégis a megérdemelt elismerés 
és méltatás még elmaradt. Mi lehetett az oka annak, hogy egy ilyen kvalitású művész és alkotásai az 
ismeretlenség homályába vesztek?

ELŐBB...

Előbb figyelni szívünknek zaját,
az idegek

vén erdején szelíden át meg át
futó szelet

és visszanézni és váratlanul
megérteni,

hogy életünkben nincsen semmi új
és nem veri

fel többé vidám, ifju harsogás, –
aztán vakon

előre lépni és ébredni más
csillagzaton.

A Kolozsváron még Toldalaghy néven született író családja az I. világháborút követően a trianoni Ma-
gyarországra költözött. Szülőföldjéről és Kolozsvárról több versében ír, szeretettel emlékszik vissza 
arra a tájra, környezetre. A későbbi író jogi pályára készült, ezért a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Jogtudományi Karán kezdte meg felsőfokú tanulmányait. Legelső írásai, irodalmi próbálkozásai erre 
az időszakra datálhatók. Kezdődő betegsége miatt le kellett mondania a jogi diploma megszerzéséről, 
megszakította egyetemi stúdiumait. Polgári állást vállalt, a Fővárosi Elektromos Műveknél helyezke-
dett el, ahol több mint két évtizedig tisztviselőként dolgozott. A család a cég által biztosított lakásba 
költözött, amely Óbudán, a Bécsi út 92. szám alatt volt, a városi házak egyikében (a szomszédban több 
író is élt, hiszen a Bécsi út 88-90. számban Göncz Árpád és Orbán Ottó lakott, a Bécsi út 98-ban pedig 
Kassák Lajos). Toldalagi ebben a lakásban élt haláláig édesanyjával és egyik leánytestvérével. Négyen 
voltak testvérek – Pál, Margit, Jetti és Ferenc –, de a három és fél szobás, negyedik emeleti lakásban 
csak hárman laktak. Toldalagit rendkívül erős szálak fűzték rajongásig szeretett és egyben tisztelt édes-
anyjához, aki sokszor ápolta a tbc-ben szenvedő írót, illetve a velük egy háztartásban élő Jettit, aki 
három évvel volt idősebb testvérénél és a fülével, hallásával voltak egészségügyi problémák. Ferenc 
teljesen eltávolodott a családtól, nem is tartotta a kapcsolatot a Bécsi úton lakó anyjával és testvéreivel. 
A másik leánytestvér – Margit – kórházi műtősnőként dolgozott a közeli Szent Margit Kórházban és 
rendszeresen látogatta a mamát és két ápolásra szoruló testvérét. 

Toldalagi Pál irodalmi pályája egészen fiatalon indult, első versei 1934-ben jelentek meg. A II. vi-
lágháború végéig több folyóiratban, hetilapban publikált, szinte az összes korabeli irodalmi orgánum-
ban rendszeresen jelen volt. Olyan szakmai felületeken jelent meg, mint az Élet, Pesti Napló, Erdélyi 
Helikon, Vigilia, Vasárnapi Újság, Napkelet, Magyar Csillag, Ezüstkor és más lapok. Első verseskötete 
1936-ban került a közönség elé – Hajnali versenyfutás címmel –, amelyet életében még tíz kötet köve-Toldalagi Pál FOTÓ: SZÉP VERSEK 1971 / 60. KÉP
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tett. A kritika és a szakma elismeréssel fogadta az ifjú költő verseit, újdonságnak ható formai szerkeze-
teit, metafora- és rímhasználatát. Már ekkor is precizitás, szerkezeti és formai pontosság, különlegesen 
szép nyelvhasználat, helyenként nyers képi megoldások jellemezték költészetét. 1940-ben jelent meg 
második kötete Ím üdvözöllek címmel, amelyet a háború után követett a borzalmas világégés traumájá-
nak hatása alatt íródott Végítélet ablaka című kötet (1948). Ezután hosszú csönd következett, következő 
versgyűjteménye csak 1957-ben láthatott napvilágot. Az egyáltalán nem önként vállalt szilenciumnak 
több oka volt, és ezen évek alatt a költő és versezete, hangulata is jelentősen megváltozott.

A II. világháború előtti költői korszaka és munkássága a Nyugat folyóirat harmadik nemzedékéhez 
tartozott, olyan írókkal, mint Károlyi Amy, Vas István, Zelk Zoltán, Jékely Zoltán, Devecseri Gábor 
és Weöres Sándor. Ez az írói nemzedék korántsem alkotott olyan zárt csoportot, mint a Nyugat előző 
korosztályos szerzői. A háború előszele, majd a tragikus események, illetve a folyóirat betiltása (1941) 
erősen hatott ezekre a szerzőkre, komoly keretet adott későbbi pályájuknak. Az útkeresés, a létbizony-
talanság és a felelőségvállalás terhe jellemezte ezt az írói nemzedéket, köztük Toldalagit is, akinek – 
mélyen hívőként – az istenkeresés is fontos motívumként jelent meg verseiben.

A Toldalagi családnak – egészen pontosan Jettinek – volt egy kis telke a Táborhegyen. A Toronya 
utcában fekvő kertes, gyümölcsfás telken egy kis téglaházikót is felhúztak, amelyben csak nyáron le-
hetett tartózkodni, mert fűteni nem lehetett. A nyarakat rendszeresen ezen a telken töltötte az író és 
testvére, amely a pihenés, gyógyulás és sokszor az alkotás helyszíne volt. Az 1970-es évek elejétől egy 
kisebb író-alkotóközösség járt ide rendszeresen, amely elsősorban Toldalagi egyetlen igaz barátjának, 
Pilinszky Jánosnak volt köszönhető.

A pályakezdő Pilinszky János (1921-1981) verselésének, saját hangjának kialakításában nagy sze-
repet játszott Toldalagi műveinek stílusa, hangzása. Már a II. világháborút megelőző időszakban nagy 
hatással volt Pilinszky későbbi költészetére az a fajta pontosan szerkesztett, mégis szinte lebegő, szépen 
csengő vershang, amelyet a vele majdnem egykorú Toldalagi alkalmazott. A két költő közötti szoros 
barátság és kölcsönös, mélységes tisztelet azonban a háborút követően alakult ki. Az új hatalom, illetve 
az általa indított kultúrharc sok, a hatalom számára ideológiai okokból elfogadhatatlan írót kizárt a 
kulturális életből, lényegében hallgatásra ítélve őket. Az 1940-es évek végén erre a sorsra jutott Toldala-
gi és Pilinszky is, rendkívül leszűkült a nyílt publikálási lehetőség. Az egyik ilyen megmaradt platform 
a Vigilia című katolikus folyóirat volt, amelyben már a háború előtt is rendszeresen publikáltak. A 
hallgatás évei alatt mindkét költő tovább formálta versezetét, saját stílusát és az 1950-es évek második 
felére már érett alkotóként léptek újra a szélesebb nyilvánosság elé. Művészetükben és verseikben több 
közös pont van, amelyek alapvetően meghatározták világlátásukat. Az egyik ilyen terület a mélyen 
gyökerező vallásosság volt, az istenkeresés kérdése és feldolgozása. A másik topik az elkerülhetetlen 
halál problematikája, illetve elfogadásának interpretálása volt. Mindketten vallásos családból származ-
tak, ez eleve megszabta az élethez való viszonyulást, az erkölcsi normát. Pilinszkyre a II. világháború 
és az ott átélt borzalmak – főleg a lágerekben, haláltáborokban látottak – mélyítették el ezeket a kérdé-
seket. Toldalaginál az egyre súlyosbodó betegsége (tüdőbaj) volt az az impulzus, amelynek hatására a 
vallás és a halál releváns témává vált verseiben. Azonban a két költő pályafutása – közös sors és világ-
látás ellenére – merőben eltérő képet mutatott a háborút követő évtizedekben.

Pilinszky János, 1969 fotó: fortepan / hunyady józsef 
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OLDOTT MAGÁNY

Hangokká olvad a magány
és színekké és teli térré,

anélkül, hogy a maradék,
kevés erőmet is felélné.

Jóságosabb a föld s az ég.
Körülvesznek és nem kizárnak.

Milyen jó lenne magamat
odaadni most a világnak,

hogy bármilyen formába is
mindenkié legyek. Egészen
szétosztódnék és mégis egy

maradnék a gyönyörűségben.

Pilinszky művészete, verseskötetei egyre inkább a fókuszba kerültek az 1960-as évektől. A költő mindjob-
ban meghatározó és egyben megkerülhetetlen alkotójává vált a hazai irodalmi köröknek. Ismertté, népsze-
rűvé vált, olyan művésszé, akinek a szavára odafigyelnek, akit idéznek. Ezzel szemben Toldalagi versei és 
maga a költő is ebben az időszakban kezdett fokozatosan háttérbe kerülni. Az elismerés és a kellő megbecsü-
lés hiánya egyre inkább magába fordulóvá, visszahúzódóvá tette az írót, akinek az óbudai otthon, szeretett 
anyja jelentette az egyetlen vigaszt. A későbbi ismeretlenségnek maga is okozójává vált, hiszen csalódott-
ságában számos művét dobta ki, semmisítette meg. Ennek ellenére jelentek meg verseskötetei. 1957-1976 
között még nyolc gyűjteménye látott napvilágot, de csak szűk, szakmai körökben váltottak ki elismerést. Az 
1957-ben megjelent Szitáló évek és az 1976-ban megjelent Zord labdajáték című köteteinek hangvétele – be-
leértve a kettő között megjelent köteteket is – gyötrelmeit, vívódását tükrözik. Ezt a vívódást jól szemlélte-
tik a kötetekben felbukkanó különböző témájú versei, amelyek a gyermekkori emlékekről, a természetről, 
szerelemekről, a nőkről szólnak. A lelki válságot tovább mélyítette 1972-ben elhunyt édesanyja elvesztése 
és betegségének kritikussá válása. Ezekben az időkben felüdülés volt számára a kis nyaraló a Táborhegyen, 
amely legalább nyaranta „édeni” környezetet nyújtott a testi és lelki beteg költőnek. 

A Toronya utcai nyári lakban gyakori vendég volt a barát, Pilinszky is, aki több alkalommal hónapokra 
odaköltözött barátnőjével. Pilinszky személye egy kisebb művészközösséget vonzott az óbudai nyaralóba. 
Azaz nem Toldalagi művészete és tisztelete vonzotta oda a költőtársakat, rajongókat, hanem a barátjáé. Ez 
nem jelentett törést a két költő barátságában, az kiállta az idők próbáját. Pilinszky folyton biztatta és pró-

bálta lelkileg megerősíteni Toldalagit, verseit szinte hibátlannak tartotta, de ezek csak rövid ideig hatottak 
pozitívan a már haldokló barátjára. Ezeknek legjelentősebb – fennmaradt – bizonyítékai a két költő rend-
szeres levelezése, amely a Pilinszky-hagyatékban található és kutatható. Ezek a levelek annak a kevés fel-
lelhető dokumentumoknak, emlékeknek a részei, amelyek az elfeledett költő életművének értelmezéshez 
nagyban hozzájárulnak. Ennek további mozaikjai a megmaradt naplórészletek, rövid esszék, vallomások, 
egyéb levelek, amelyek Toldalagitól ránk maradtak.

Létezik egy olyan tézis, mely szerint korszakonként mindig voltak úgynevezett másodvonalas költők, 
akikre kevésbe irányult a figyelem és rivaldafény. A „nagy” költők mögött alkottak, árnyékban maradtak, 
bár sok esetben tehetségük nem erre predesztinálta őket. Ez hatványozottan igaz Toldalagira is, akinek 
verseit és művészetét jobban megismerve, olvasva döbbenten állhat az olvasó az ismeretlensége előtt. Tol-
dalagi Pál 1976. április 15-én halt meg. A vele egy háztartásban élő testvére, Jetti, valószínűleg a tüdőbajtól 
való félelme miatt, mindent megsemmisített, amihez a költőnek köze volt: szinte minden személyes tárgya 
eltűnt. Az olyannyira kedvelt nyaraló sem kerülte el szomorú sorsát, amelyet Jetti kénytelen volt fillérekért 
eladni, helyén most egy másik, újonnan épült ház áll.

A szintén Óbudához köthető Csukás István azok közé tartozott, akik jól ismerték Toldalagit és verseit. 
Talán ő fogalmazta meg legpontosabban az utókornak, hogy mit jelentett ez az elfelejtett és el nem ismert 
óbudai költő a magyar irodalomnak: 

„Félrevezet a költő; mint ahogy félrevezet a csönd is körülötte, a henye ítéletek, a kapkodó hírverések róla 
nem tudósítanak, nem „vágják le” és nem emelik égbe, elhallgatják. Vagyis a „csöndes hangú lírikusok” közé 
sorolják, és mi bizony elszoktunk a csöndes hangtól, zajártalomnak kitett fülünk alig-alig képes felfogni a szív-
dobbanásokat, még akkor se, ha az a miénk. És félrevezet a költő, mert nem törődik eldurvult hallásunkkal, 
csendesen mondja a verset, sőt érzelmesen, egy lenézett iskola szabályai szerint. De félrevezet-e igazán? Nem ma-
gunkat kellene előbb megvizsgálni? Legelőször a költő hite ébreszt kételyt bennünk: aki ennyire biztos az emberi 
dolgok elmondhatóságában, aki nem a hangerővel, hanem a pontossággal törődik, nem a fioriturával, hanem 
a dallammal, annak komolyabb és fontosabb mondanivalója lehet, mintsem, hogy a piac szája ízét próbálgas-
sa. És a csöndes hang is, hogy felerősödik! Mint a dörömbölő szív az üres szobában! Mert az embermérettől is 
elszoktunk, s így valójában az igazi fokozásoktól is; aki mindig felsőfokban beszél, elveszíti az árnyalás, a derű, 
a könnyű bánat, nehéz szomorúság és megrendülés képességét. Ezt a képességet Toldalagi Pál végig megőrizte, 
mint ahogy makacsul ragaszkodott az embermérethez is.” ¶  
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Múlt- és jövőbeli 
kalandozás 

a Kiscelli parkban

POLGÁR JUDIT

FOTÓK: DOHI GABRIELLA

Miután a 2020-as tavaszi karantén alatt már kereszt-
be-kasul bejártuk a  helyeket, ahol élünk, új, könnyű 
sétákra és kikapcsolódásra alkalmas városi úti célok 
után kellett néznünk. Ekkor fedeztük fel magunknak 
és lett azonnal az egyik kedvenc „ugorjunk le valahová 
sétálni egy kicsit” helyünk a Kiscelli Múzeum környé-
ke. Számtalanszor hajtottunk el mellette már autóval, 
kíváncsian méregettük a múzeum bejáratánál állva, mi 
rejtőzhet a fák mögött, de sosem merészkedtünk ide 
gyalogosan. Az eltelt évben élmény volt figyelni az erdei 
színpad változását, amely tavasszal üde zölddel és ma-
dárcsicsergéssel, nyáron hűsítő lombkoronával, ősszel 
csodálatos színkavalkáddal kápráztatott el minket. Té-
len pedig a csupasz fák között sétálva feltárult az egész 
terület „domborzati tervrajza”, kirajzolódtak és átlátha-
tóvá váltak a park útvonalai, romantikus sétára csábító 
ösvényei. Félreértés ne essék, ez itt nem a párizsi Bois 
de Boulogne vagy a bécsi erdő, ez „csak” egy kicsi, ám 
annál szerethetőbb zöld felület, amely az Óbudai Egye-
tem háta mögött, kíváncsi szemektől bújva várja, hogy 
felfedezzék.

A városi erdők, zöld felületek szerepe már jóval a 
járvány kitörése előtt felértékelődött. Budapest is részt 
vesz például egy nemzetközi Interreg projektben, az 
URBforDAN (Utilization of Urban Forests as Natural 
Heritage in Danube Cities), amelynek célja a városi er-
dők hosszú távú, fenntartható kezelése, vagyis az, hogy 
hogyan lehet összehangolni az erdők gazdasági, társa-
dalmi és kulturális szerepét, miközben biztosítják, hogy 
a természetes biológiai sokféleségük is megőrizzék. Ma-
napság minden eddiginél fontosabbá vált a fenntartható 
fejlődés a városokban, amelyhez ezek a törekvések is 
hozzásegítenek minket, városlakókat. És ha már olyan 
szerencsések vagyunk, hogy a városban is élvezhetjük 
a természet közelségét, érdemes megismerni e helyek 
múltját, jelenét és jövőjét is.

A böngésző térképébe pötyögve egy szürke folt köze-
pén piros csepp jelöli a Kiscelli Parkerdő helyét. Aki nem 
ismerős a környéken, a térképre pillantva nem is gon-
dolná, hogy itt – kinézetre és történetét tekintve is – egy 
vadregényes parkerdő ékelődik a városi utcák szövetébe, 
egészen addig, amíg nem vált át műholdas nézetre, ame-
lyen már jól látható az egybefüggő zöld terület. 

Az egykori Kiscelli park, mai állapotában inkább 
parkerdő (sőt, helyenként inkább dzsungel), karnyújtás-
nyira helyezkedik el a várostól. 

A harmadik kerület, mint a budai kerületek többsé-
ge, igen szerencsés, ami természeti adottságait illeti. A 
Duna, a közel három kilométer hosszan elnyúló Óbu-

dai-sziget (Hajógyári-sziget), a Római-part érintetlen 
ártéri fái és kavicsos lapályai mellett a Bécsi út felett 
ott magasodik az óbudai hegyvidék, amely mágnesként 
vonzza szerte a fővárosból a kikapcsolódni vágyó kirán-
dulókat és sportolókat. Túrázók, kerékpárosok, futók, 
sétálók, családok, baráti társaságok és természetesen a 
kutyások kedvenc helye az óbudai zöld, amelynek egyik 
üde színfoltja volt évtizedekig és lehet hamarosan újra 
a Kiscelli erdő. 

Bár a terület mára elvesztette park jellegét, a termé-
szet – emberi beavatkozás hiányában – tette a dolgát, az 
egykor gondozott kastélykert beerdősödött, elvadult, és 
bár több helyen elhanyagolt benyomást kelt, így is so-
kak számára vonzó ma is. 

Az egykori agyagbánya területén fekvő, meredek 
domboldalakkal, mélyedéssekkel és tisztásokkal tagolt 
park múlt századi története egybefonódik az itt álló 
Schmidt-kastélyéval, amelynek egykori, felvilágosult 
iparmágnás tulajdonosa nélkül ma talán már nem is 
erdő lenne itt. 

Jól ismerjük a gazdag bútorgyáros történetét, aki a 
20. század elején megvásárolta a Zichyek támogatásával 
a 18. század közepén épített és anno a trinitárius rend 
által lakott épületegyüttest és a körülötte fekvő ingatla-
nokat, hogy az egykori kolostorból kastélyt, az üresen 
álló, itt-ott a bányászat nyomait magukon viselő kopár 
telkekből pedig csinos, szobrokkal, pihenőpadokkal és 
hangulatos sétautakkal pöttyözött elegáns angolparkot 
alakítson ki. Még ma is állnak olyan vadgesztenyefák 
a parkban, amelyek a SchSchmidt Miksa-féle ültetések 
révén kerültek ide. A későbbi hagyatéki leírásában így 
írnak róla:

„Ezeknek a déli telkeknek legnagyobb részét (…) kü-
lönféle fákkal parkszerűen beültette, azokon végig utakat 
vezetett s mellettük kő és műkő dísztárgyakat helyezett el. 
A telkek felülete igen változatos, nagy szintkülönbségek, 
dombok, völgyek és meredek részek vannak, azonban ré-
szint az útvezetés, részint a vegyes növényzet ezekhez a fe-
lületi különbségekhez alkalmazkodik, azokat szerencsésen 
kihasználja úgy, hogy már mai állapotában is igen érdekes 
és mozgalmas képet nyújt.” (Elekes A., Schmidt Miksa bú-
torgyáros, Óbuda története, 2020)

Schmidt Miksa parkjában egy 19. századi villa és 
présház, valamint egy fogadó is állt, utóbbinak mára 
csak a lábazata maradt fenn. A területhez kapcsolódik a 
19. század óta az a legenda, mely szerint ezen a helyen 
állt egykor Attila favára is. A park történelmi múltja és 
természeti értékei mellett szakrális emlékeket is őriz. A 
mariazelli Madonna-szobor itt őrzött másolatát egykor 
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ezrével keresték fel a zarándokok. A kegyhelyre a park-
ban az óbudai sváb Braunhaxler közösség által felújítta-
tott, hagyományos, 14 stációból álló kálvária, a Golgota- 
szoborcsoport és a Szent Vér Kápolna emlékezteti a mai 
látogatót. Régi fotókon még látható, hogy a kápolna 
előtti kis terület felett egykor fából épült tetőszerkezet 
védte a látogatókat.

A kastély és az azt körülvevő park sorsa már Schmidt 
Miksa életében és halála után is sokáig kérdéses volt, a 
korabeli újságcikkek tanúsága szerint hosszú évekig 
fejtörést okozott a fővárosnak, és foglalkoztatta a köz-
véleményt. Az 1935. április 1-én elhunyt bútorgyáros, 
aki hétmillió pengőnyi örökséget hagyott Bécs városára 
és ott élő fivérére, Schmidt Leóra, budapesti vagyoná-

ból a Kiscelli úti kastélyt nagyértékű műkincseivel és a 
kastélyt körülvevő telkekkel együtt a fővárosra hagyta, 
utóbbit azzal a talányos megfogalmazású kikötéssel, 
hogy az „legyen a budai gyerekeké”.

Az ajándékozás ötlete már jóval a halála előtt, az 
1920-as évek második felétől foglalkoztatta a mágnást, 
az erről szóló ajándékozási dokumentum végül 1927-
ben készült el. Az 1934-ben fogalmazott végrendelet 
egyértelműsítette, hogy a nagyvonalú ajándék feltétele 
a kastélyt körülvevő park megtartása, valamint bőví-
tése további telkekkel, hogy ott megvalósulhasson az 
Attila-park régóta dédelgetett terve, amely a városla-
kók, elsősorban a budai gyermekek kikapcsolódását 
szolgálhatná. Ahogy a Magyar Múzeumok c. folyóirat 

egy 1998-ban megjelent cikke idézi: „… Továbbá örökül 
hagyom a Fő- és Székesfővárosnak, Budapestnek minden 
budai terülten fekvő … telkeimet… minden azokon lévő 
épülettel, építménnyel, szoborral… azon kötelezettséggel, 
hogy ezen telkekből a kis-czelli kastély körül egy park léte-
síttessék… a budai gyermekek számára.”

Igen ám, de az 1910 óta Schmidt Miksa tulajdonát 
képező kastély körül található jó néhány telek ekkorra 
már évek vagy évtizedek óta más tulajdonosok kezében 
volt, akik ingatlanjaikat még a 19. század utolsó évtize-
deiben vették azzal a céllal, hogy családjuknak építsenek 
otthont. Erről részletesen beszámol a Nemzeti Ujság 
1931. júniusi száma „Egy furcsa kastély furcsa gazdája” 
című cikkében. Jól mutatja, hogy a mai parkerdőt alko-

tó telekviszonyok ügye valóban hosszú évekig húzódott, 
hogy még öt évvel később is rendszeresen cikkeztek róla 
a lapok. A Friss Ujság 1936. július 14-dikei száma sze-
rint „Peyer Károly országgyűlési képviselő is érdekes 
bejelentést tett”, amely már a későbbi parkerdő terü-
letét érinti. „Régebben ingatlant vásárolt Schmidttől a 
kiscelli kastély környékén 6000 pengő vételárért, amit 
ki is fizetett, de az ingatlant az örökösödési eljárás miatt 
nem kaphatta meg.

A bútorgyáros végrendelete nem csak a magántulaj-
donuk feletti rendelkezési jogot évekre elveszítő korábbi 
ingatlantulajdonosok, illetve a főváros, de a rokonok 
részéről sem talált egyértelműen pozitív fogadtatásra. 
A budapesti rokonok (is) megtámadták a végrendeletet, 
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bár őket elsősorban nem a kastély körüli területen fekvő 
telkek, hanem inkább a pénz érdekelte.

A nagylelkű adományt a főváros az évekig tartó 
huzavona után – ami érthető, ha a park bővítésével és 
fenntartásával járó megnövekedett fővárosi költségekre 
gondolunk – végül elfogadta. Ennek köszönhető, hogy 
ma a kastély falai között működő múzeumban izgalmas, 
néha formabontó kiállítások láthatók, az egykori temp-
lomtérben híres hollywoodi színészek fordulnak meg 
hazai és nemzetközi filmforgatásokon, és, hogy a park 
nagyobbik része még ma is beépítetlen és szabadon lá-
togatható. 

A parkba a legtöbben a múzeum felől érkeznek, de 
a Bécsi út irányából is izgalmas felfedezni a területet. 
A Bécsi út hegy felőli oldalán álló úgynevezett városi 
házak között induló séta rögtön a nosztalgikus múltba 
repítheti a rendszerváltás előtt születetteket. Ez a tömb 
önmagában is érdekes építészetileg, az egyik sarkon be-
fordulva pedig a hazai gyerekfilm-ipar egyik ikonikus 
darabja, a Keménykalap és krumpliorr képkockái eleve-
nedhetnek meg lelki szemeink előtt. Itt, a Kiscelli Park-
erdő felé vezető úton, a Nagyszombat utca és Kecske 
utca találkozásánál található ugyanis az a játszótér, ahol 

a filmben Bagaméri híres fagylaltját árulta. A helyszín-
választás nem is olyan meglepő, hiszen az író, Csukás 
István is óbudai kötődésű volt.

A terület egyébként már közel egy évszázaddal ez-
előtt is kedvelt volt a lakáskeresők körében, akik a bel-
város helyett inkább a jó levegőjű, szellősebb zöldöveze-
tekben kerestek otthont. Egy 1934-es újsághirdetés Az 
Est nevű lapban jól példázza, milyen presztízse volt a 
Kiscelli-kastélynak és környékének, és az is megtudható 
belőle, hányas számú villamos járt errefelé akkoriban: 
„Remetehegy platóján” „Doberdő út 10-16. sz. alatt, József  
Ferenc főherceg és Schmidt Miksa kastélyai közvetlen 
szomszédságában, szép fekvésű, befásított, 300 négy-
szögöles üres villatelkek 6- és 4-szobás villaépületek (…) 
eladók. A parcellák a 72-es villamostól néhány percnyi-
re, főútvonalon terülnek el, könnyen megközelíthetők. 
Remek kilátás, elsőrangú hegyi levegő.”

A környék ma is igen népszerű, nem csak a lakást 
vásárolni szándékozók körében. Közel száz évvel az-
után, hogy a főváros birtokba vette a telkeket egy újabb 
lépéssel kerülhetünk közelebb az egykori tulajdonos ál-
mához. A park megújulása-megújítása hosszú folyamat, 
amelyben számtalan körülményt kell figyelembe venni, 
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igényeket és lehetőségeket összevetni, majd azokat fi-
nomhangolni.

A Kiscelli kastély környékének rehabilitációjára 
már 2013-ban készült egy átfogó koncepcióterv, amely 
a Kiscelli Múzeum igazgatójának, Rostás Péter történeti 
kutatásainak eredményein alapult. Az egész területre 
vonatkozó, nagyszabású tervek megvalósulása egyelő-
re a jövő zenéje, de időközben a park számottevő ré-
szére elkészülhetett a Kiscelli park környezetrendezési 
terve, amely a főváros TÉR-KÖZ városrehabilitációs pá-
lyázatának köszönhetően nyert támogatást a „Kiscelli 
kastély környezetének közösségi célú rehabilitációja” 
címmel.

A terv a városfejlesztési szakemberek, tájépítészek, 
műemlékvédelmi szakértők és a parkot leggyakrabban 
használó környékbeli lakók több alkalommal való ta-
lálkozásából, közös gondolkodásából és párbeszédéből 
született a ma divatosan hangzó, de nagyon is üdvöz-
lendő közösségi tervezéssel, ahol minden szereplő meg-
ismerhette egymás használati szokásait és igényeit.

A közösségi tervezési alkalmakon formálódott, majd 
örökségvédelmi és tájépítészeti íróasztalokon véglegesí-
tett tervek és a majdani, több ütemben megvalósítandó 
fejlesztések legfőbb célja a védett történeti kert eredeti 
struktúrájának visszaállítása és – kissé száraz szakkife-
jezéssel élve – a használati érték növelése annak érde-
kében, hogy a parkot minél jobban, kényelmesebben, 
biztonságosabban használhassák, birtokba vehessék a 
környékbeli lakók. Fontos, hogy az óbudai kutyások, 
kisgyerekes családok, sétálók, futók, sportolók mellett 
a más kerületekből vagy akár távolabbról érkező, aktív 
kikapcsolódásra vágyó és a szakrális emlékeket felke-
reső kirándulók, zarándokok is jól érezzék magukat itt, 
hiszen egy gyönyörűen felújított és karbantartott városi 
parkerdő egyediségével emelheti egész Óbuda presztíz-
sét és turisztikai vonzerejét. 

A parkot persze mindenki saját, szubjektív szem-
üvegén keresztül nézi, és mindenkinek határozott 
elképzelése van arról, milyennek kellene (vagy nem 
kellene) lennie. Az eltérő igényeknek ráadásul határt 
szabnak a szabályozási keretek, előírások, csakúgy, 
mint a telekhatárok, a tulajdoni viszonyok vagy éppen 
a műemléki védettség, és végül, de nem utolsósorban a 
rendelkezésre álló források is. Az azonban biztos, hogy 
a közeljövőben induló park-rehabilitáció mindenki 
számára szebbé, élhetőbbé, kényelmesebbé teszi ezt a 
területet a történelmi és természeti értékek megőrzése 
mellett. Az odafigyelés és a gondos tervezés pedig akár 
életeket is menthet: a közösségi tervezés alkalmain arra 

is fény derült, hogy többen az életüket köszönhetik a 
parknak, az itt aktívan töltött szabadidő – a rendszeres 
séta, nordic walking, futás – hozta helyre megromlott 
egészségüket.

A parkmegújítás első ütemének terve megismer-
hető az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. honlapján. A kertépítészeti koncepció első üteme a 
12 hektáros parknak körülbelül az egyötödét érinti, és 
elsősorban a kastély épületétől közvetlenül délre elhe-
lyezkedő fővárosi, illetve önkormányzati tulajdonban 
lévő részekre koncentrál, három területre fókuszálva. 
Az egyik a park megközelítését és az azon belül való 
közlekedést fejleszti a meglévő bejáratok rendbetéte-
lével és új bejárati lehetőségek, gyalogoskapcsolatok 
kialakításával, gyalogátkelőhelyek létesítésével a Kolos-
tor utcában és a Folyondár utcában, valamint a parkba 
való lejutás biztosításával a Folyondár utca felől. 

A park megközelíthetőségének kérdéséről bizonyá-
ra mindenki elgondolkodott már, aki valaha felkapta-
tott a Bécsi út felől a hosszú és meredek Kiscelli utcán 
a múzeum előtt őrködő sárkányig. Megrögzött világ-
járóként ilyenkor rendszerint a barcelonai Güell Park 
jut az eszembe, no, nem a parkok közti hasonlóság, ha-
nem a meglepően innovatív odajutás miatt. A katalán 
városban ugyanis (az olimpiára érkező tömegek miatt) 
a város magasabb pontjain fekvő népszerű látványos-
ságokhoz mozgólépcsőket építettek, amelyek azóta is 
szolgálják nemcsak a turisták, de a helyiek kényelmét 
is. Itthon is van már hasonló, kényelmes és akadály-
mentes megoldás, a Várkert Bazárban. Talán egyszer a 
Kiscelli Múzeumba és a felújított történeti kertbe is így 
érkezhet majd a nagyérdemű. 

Közösségi tereket és egy új erdei játszóteret is ki-
alakítanak a parkban. A szabadtéri funkciók bővítése 
mellett kiemelt figyelmet fordítanak majd a természet-
közeli környezet megőrzésére, melynek érdekében je-
lentős zöldfelület-rehabilitációt is végrehajtanak, amely 
során az elöregedett vagy veszélyes fákat kivágják, új 
fákat ültetnek és megújítják a növényzetet, ahol szük-
séges. Áthelyezik és rendbe hozzák a tűzrakó helyeket, 
új padokat helyeznek ki és a következő ütemek során 
historizáló szobrokat, kővázákat helyeznek el a park 
egyes részein, megidézve a múlt századi történeti kert 
hangulatát.

A park a felújítás után egy igényes és minőségi ki-
rándulóközpontként akár a kedvelt fővárosi úti célok és 
látványosságok közé is bekerülhet, bár a legfontosabb 
cél, hogy a helyiek magukénak érezzék, használják, 
szeressék és vigyázzanak rá. ¶
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Könyvtár 
a kertben, kert 
 a könyvtárban

Az Óbudai Platán Könyvtár az egykori Textilipari Dolgo-
zók Szakszervezetének Központi Könyvtára gyűjtemé-
nyére alapozva 2 évtizede nyitotta meg kapuit az olvasó-
közönség előtt jelenlegi helyén, az Arató Emil téren, így 
könyvtárunk 2020-ban 20 éves jubileumot ünnepelt. 
Habár ez az év az emberiség számára a nagy áldozatokkal 
járó koronavírus-járvány miatt szomorú emlék marad, 
intézményünkben a közös célok megvalósításának éve 
volt. 2020-ban az Óbudai Platán Könyvtár fennállásának 
történetében először nyerte el a szakma egyik legran-
gosabb országos díját, a Minősített Könyvtár Címet,  
ami többéves tudatos szakmai felkészülés és kitartó, kö-
vetkezetes megvalósítás eredménye. És szintén először 
nyertünk nemzetközi elismerést. Fiókkönyvtárunk, az 
Ezüsthegyi Könyvtár zöld könyvtári tevékenységéért 
2020-ban egyedüli magyar díjazottként, Magyarország 
történetében pedig harmadik díjazottként elnyerte az 
IFLA- ENSULIB Zöld Könyvtár díját.

A zöld könyvtárak megjelenése újkeletű, csupán né-
hány évtizedes múltra tekint vissza. A fenntarthatóság, 
a környezettudatos szemlélet olyan irányzat, mely a 
könyvtárak működésében is egyre nagyobb jelentőség-
hez jutott az elmúlt időkben, és a külföldi példák után 
hazánkban is megjelentek követői, akik a „zöldülést” 
vagy a még komplexebb zöld könyvtári működést tűz-
ték ki célul. Az Óbudai Platán Könyvtárban 2016-ban 
fogalmazódott meg először a környezettudatos szemlélet 
iránti elköteleződés. Már azt megelőzően is voltak erre 
irányuló törekvések, de az igazi erősödés ekkor kezdő-
dött. A zölddé válásban a fordulópontot az Ezüsthegyi 

Könyvtár megnyitása jelentette 2018-ban. Óbuda zöld 
könyvtára a környezettudatos szemléletével és speciális 
zöld könyvtári szolgáltatásaival egyedülállóvá vált az or-
szágban. Mik voltak a zöld könyvtár felé vezető lépések?

Már a költözés előtt látható volt, hogy az új ingatlan 
olyan egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, amikre ala-
pozva fiókkönyvtárunk zöld könyvtárként kezdheti meg 
működését. Ilyen volt az ingatlan elhelyezkedése. Érde-
kessége, hogy egy 40000 fős lakótelep (Békásmegyer) és 
egy feltehetően harmadakkora népességű kisvárosias, 
kertes családi házas övezet (Békásmegyer-Ófalu) határán 
található. Bár a két lakókörzet jellegében teljesen külön-
bözik egymástól, mindkettőben jelen van az igény a sza-
badtéri, kerti programokra, szolgáltatásokra és mindket-
tő lakosai fogékonyak a zöld alternatívákra.

Szintén kedvezően hatott a zöld könyvtár kialakítá-
sára a létesítmény jellege, hiszen a 869 m2 alapterületű 
ingatlanból mindössze 231 m2 maga az épület, a fenn-
maradó rész a külső részek. Nemcsak hazánkban, kül-
földön is ritkaságnak számít, ha a belső terek mellett 
kültéri elemek is tartoznak a könyvtárhoz. Ezüsthegyi 
Könyvtárunkban udvart, közösségi játszóteret, kertet és 
pincét alakítottak ki. Mivel a kert az épület alapszintjénél 
magasabban helyezkedik el, egyedivé, jellegzetessé teszi 
a hegyvidék lábánál található helyszínt és egyben bájos 
hangulatot is kölcsönöz neki.

Az épületet környezetbarát épületgépészeti megoldá-
sok tették „zölddé”. Minden mesterséges fényforrás LED-
es világítóeszköz, a világítótestek átlag élettartama 25-30 
év. A helyiségek természetes fénnyel való ellátottsága 

„Könyvtár vagyunk, csak egy kicsit másképp. 
Nemcsak hazánkban, Európában is kevés 

azon zöld könyvtáraknak a száma, ahol a környezet tudatos 
működés ilyen komplex módon jelenik meg. 

Az Ezüsthegyi Könyvtár speciális küldetését –– ami 
a könyvtári, a közösségi és a környezettudatos 

célok ötvözete ––, egyedi szolgáltatásait, az intézményben 
megvalósított öko szemlélet komplexitását, 

a környezetvédelemre érzékenyítő tevékenységét 
és az eddig elért eredményeket az IFLA-ENSULIB 

a Zöld Könyvtár Díjjal ismerte el.”

fotó: óbudai platán könyvtár
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újrahasznosított anyagokból készült eszközöket, játéko-
kat szerzünk be.

A könyvtári alapszolgáltatások mellett a rendezvé-
nyeinket is igyekeztünk „zölddé” tenni. Kialakítottuk az 
öko szemlélettel átszőtt könyvtári rendezvénykoncep-
ciónkat. 2018 óta a koronavírus-járvány megjelenéséig 
folyamatos volt előadássorozatunk „Gyógynövények-
kel a testi-lelki egészségért” címmel, amiben gyógynö-
vény-botanikus szakértő az állandó partnerünk. 2019 
óta könyvtárunkban tartotta klubfoglalkozásait  a Békási 
Klímakör. Elindítottuk saját öko klubunkat, amit „Csa-
ládi zöld kuckó” néven neveztünk el. Ennek célja a kör-
nyezettudatosságra nevelés és az egészséges életmódra 
váltás segítése a családban. Összeállítottuk könyvtári te-
matikus zöld foglalkozásainkat. Tavasztól őszig „Lomb-
sátorozó” címmel öko játszóházat tartunk a gyerekeknek 
a szabadtéren. Emellett kerti táborokat, egyéb szabadtéri 
és kreatív programokat is szervezünk.

Mozgókönyvtári szolgáltatásunkkal az „Ezüsthegyi 
Felfedezővel” külső rendezvényeken is részt veszünk.

A könyvtári szolgáltatások mellett speciális, zöld 
könyvtári szolgáltatásokat is nyújtunk látogatóink 
számára. Ezek olyan könyvtári környezetre formált 
szolgáltatások, melyek fő szellemisége, jellemzője a 
környezettudatosság, esetleg a szolgáltatás módja is pár-
huzamosságot mutat egyes könyvtári szolgáltatással. A 

speciális zöld szolgáltatások sokfélék lehetnek, amiket 
elsősorban a rendelkezésre álló feltételek és az intéz-
mény küldetése határoz meg. Könyvtárunk esetében a 
korábban már említett sajátságos tényezők határozták 
meg és segítették a megvalósítást, melyek közül néhány 
sikeressége vagy egyedisége rövid idő alatt kiváltotta 
nemcsak a hazai könyvtári szakma, de a fenntartható 
fejlődésért tevékenykedő közösségek és szervezetek fi-
gyelmét is. Mik ezek a zöld könyvtári szolgáltatások?

Fűszer- és gyógynövénykert 
a könyvtár kertjében

Könyvtárunk kertjében a három magaságyás közül a 
legnagyobbat fűszer- és gyógynövényekkel ültettük be. 
A növények nevét táblákon tüntettük fel, és tervezzük a 
kert megismerését segítő, ismertető füzet kihelyezését 
is. Célunk a fűszer- és gyógynövények megismertetése, 
termesztésük feltételeinek, jótékony hatásuk és felhasz-
nálhatóságuk sokféleségének bemutatása látogatóink 
számára. A fűszer- és gyógynövénykertet óvodai, iskolai 
foglalkozásokhoz, zöld könyvtári rendezvények meg-
tartásához is használjuk, részben ismeretterjesztésre, 
részben érzékenyítésre. A kertet közösségi alapon gon-
dozzuk.

magas a számtalan nyílászáró, pavilonablak, valamint a 
tetősík ablakok (bevilágítók) beépítésének köszönhetően. 
Az áramfogyasztás az energiatakarékos eszközök jóvoltá-
ból minimális. A mennyezet- és padlófűtéssel kombinált, 
alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú megújuló 
energiával működik. A rendszer energiahatékonysági 
besorolása kielégít minden zöld építési követelményt, 
fenntartható módon biztosítja könyvtárunk számára a 
fűtést, hűtést és a melegvíz-ellátást.

A korábban említett intézményi elköteleződés mellett 
formálódott egy zöld szemléletre fogékony, kreatív csa-
pat is. A munkájukat itt megkezdő könyvtárosok egybe-
hangzó közös célja volt az öko specializáció támogatása.

Mindezen tényezők együttesen segítették elő, hogy 
az Ezüsthegyi Könyvtár mára zöld könyvtárként műkö-
dik. Célunk, hogy a könyvtári alapfeladatokon túl az öko 
szemlélet folyamatosan jelen legyen az intézmény életé-
ben, a fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet és a 
környezettudatos magatartást népszerűsítsük. Könyvtá-
ri eszközökkel felelősségre neveljük, élménypedagógiai 
módszerekkel érzékenyítsük a könyvtárhasználó gyere-
keket. Valamint aktív részvétellel támogassuk a fenntar-
tói és helyi öko kezdeményezéseket, programokat.

Az eddig sikerrel megvalósított öko eredménye-
ink skálája széles. Kialakítottuk az „Ökosarok” gyűj-

teményt külön a felnőtteknek és külön a gyerekeknek, 
ahol a természetvédelemről, a fenntartható fejlődésről 
és ökológiai problémákról szóló irodalmat gyűjtöttük 
egybe. A meleg hónapokban berendezzük a szabadtéri 
olvasótermet a könyvtár udvarán. Megvásároltuk az eh-
hez szükséges bútorokat: kültéri padokat, nyugágyakat, 
napernyőket, piknikpadot. Külön a gyerekek részére 
biztosítunk kültéren is használható könyveket, amit a 
szülőkkel közösen olvasgathatnak a játszótéren. Aktív 
együttműködéseink vannak helyi civil zöld szerveze-
tekkel, közösségekkel. Partnerként veszünk részt az 
élhető, fenntartható település megteremtésében, azaz a 
kerületi zöld projektekben. Részt veszünk olyan orszá-
gos zöld mozgalmakban, mint például a Passzold visz-
sza, Tesó!, a Magház Közösségi Hálózat, PlantTogether 
Közösség. A könyvtári szolgáltatások, valamint a szállí-
tási feladatok ellátásához beszereztünk egy elektromos 
szállító autót. Kialakítottunk egy biciklitárolót, ezzel is 
arra ösztönözve olvasóinkat, hogy autó helyett inkább 
gyalog vagy kerékpárral érkezzenek a könyvtárba. Be-
vezettük a szelektív hulladékgyűjtést mind a beltéren, 
mind a kültéren. Növényekkel díszítettük az olvasói te-
reket. Nemdohányzó intézmény vagyunk. A mindenna-
pi működés során környezettudatos döntéseket hozunk.  
A papíralapú adminisztrációt csökkentettük, öko vagy 

fotó: óbudai platán könyvtár

fotó: óbudai platán könyvtár
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kosaira alapozva a tájfajta növényvilág megőrzése, a ma-
gok adományozásának és cseréjének segítése, az otthon 
termesztett haszon-, dísznövény és a hobbikertészkedési 
kedv erősítése, a növénynevelés lépéseinek támogatá-
sa, valamint a közösségépítés. Egyben megalapozzák és 
erősítik a természetes és termesztett növényvilág iránti 
felelősséget, a környezet- és klímatudatosságot. A mag-
könyvtár működése hasonló a dokumentumok kölcsön-
zési elvéhez. A kölcsönzés jelen esetben azt jelenti, hogy 
a vetés időszakában ingyen elvihetők a magcsomagok, 
de a termő időszak végével, a magfogás után ugyanazt a 
mennyiséget vissza kell adni. Abban az esetben, ha nem 
magtermő a növény, akkor más magot is elfogadunk. 
A magcsomagokban nagyjából 1 balkonládányi meny-
nyiségű vetőmag található. Ezeket a magcsomagokat 
katalóguskártyára tűzzük, ami tartalmazza a termesz-
téshez nélkülözhetetlen információkat. A kölcsönzést a 
kölcsönzőkártya, valamint a könyvtári nyilvántartás se-
gítségével regisztráljuk. A szolgáltatást igénybe vehetik a 
beiratkozott olvasók és látogatók egyaránt. Érdekessége 
ennek a szolgáltatásnak, hogy inverz módon indult. Te-
hát nem a kölcsönzéssel, hanem a magok bekérésével. 
2019 őszén kértük meg a látogatókat arra, hogy akinek 
felesleges vetőmagja van, az adományozzon az induló 
magkönyvtár számára. A felhívás hatalmas lelkesedést 
és adományozási kedvet váltott ki, akkor is és azóta is 
nagy mennyiségben érkeznek a magok könyvtárunkba. 

A magkönyvtár induló állománya 88-féle vetőmag 750 
csomag mennyiségben volt. Sajnos a pandémiás időszak 
miatt ez a szolgáltatásunk csak rövid ideig, 11 napig volt 
elérhető, de ezalatt az idő alatt is 16 fő 41-féle magot 72 
csomag mennyiségben kölcsönzött.

Növényadoptáló pont

Új szolgáltatásunkat látogatóink kérésére hoztuk létre. A 
magok mellett 2020-tól már a látogatók által adományo-
zott növényhagymákat, illetve palántákat is befogadunk, 
amit a megfelelő információkkal ellátva, ingyen tovább-
adunk az érdeklődőknek.

Könyvtár vagyunk, csak egy kicsit másképp. Nem-
csak hazánkban, Európában is kevés azon zöld könyvtá-
raknak a száma, ahol a környezettudatos működés ilyen 
komplex módon jelenik meg. Az Ezüsthegyi Könyvtár 
speciális küldetését – ami a könyvtári, a közösségi és a 
környezettudatos célok ötvözete –, egyedi szolgáltatásait, 
az intézményben megvalósított öko szemlélet komple-
xitását, a környezetvédelemre érzékenyítő tevékenysé-
gét és az eddig elért eredményeket az IFLA-ENSULIB a 
Zöld Könyvtár Díjjal ismerte el. A pályázat címe egyben 
a könyvtár jelmondata is „Könyvtár a kertben, kert a 
könyvtárban”, kifejezi a beltéri és kültéri, a könyvtári 
és a környezetvédelmi gondolkodás összeolvadását. ¶

Minta tankert és tankert

Könyvtárunk kertjében a három magaságyás közül ket-
tőt évente újraültetünk haszonnövényekkel, részben a 
magkönyvtár magjaiból nevelt, részben az olvasóink ál-
tal adományozott palántákkal. Itt is névvel ellátott táb-
lák segítik a növények felismerését. A minta tankerteket 
elsősorban az óvodai, iskolai foglalkozásokhoz, könyv-
tári természetismereti programokhoz használjuk, ahol a 
gyerekek és a fiatalok növényismereti tudásukat gazda-
gíthatják, valamint a felnőtteknek és családoknak szó-
ló öko programok szerves részeként is igénybe veszik a 
látogatók. A minta tankerteket szintén közösségi alapon 
működtetjük, de igény esetén ingyenesen rendelkezésre 
bocsátjuk óvodai csoportok vagy iskolai osztályok szá-
mára a tanév teljes időtartamára, azaz tavasztól-őszig az 
aktuális „örökbefogadó” csoport gondozza a kertet.

Herbateázó

Herbateázónkban a teázás lehetőségét biztosítjuk ingyen 
a látogatók számára a könyvtári tartózkodás ideje alatt, 
a hideg hónapokban. A gyógytea-alapkészletet gyógynö-
vényboltokból szereztük be, de mára a teázó közösségi 
alapon működik, vagyis az olvasóktól ajándékba kapott 

teafüvekkel egészült ki a választék. Ez a szolgáltatásunk 
a kezdetektől nagy népszerűségnek örvendett, amit 
azonban a koronavírus-járvány megjelenésével szünetel-
tetünk.

Limonádézó

A herbateázóhoz hasonlóan működik nyáron a limo-
nádézó. A nyári meleg hónapokban szintén ingyen kí-
náljuk a frissen készült, hűtött limonádét, amit a ker-
tünkből származó mentával és citromfűvel ízesíthetnek 
a látogatók. A limonádézó is hamar népszerű lett, oly-
annyira, hogy citromot és mentanövényeket is kaptunk 
ajándékba a betérőktől a szolgáltatás támogatására. Az 
aktuális járványügyi helyzet miatt ezt a szolgáltatásun-
kat is felfüggesztettük.

Magkönyvtár

Magkönyvtári szolgáltatásunk egyedülálló az országban. 
A magkönyvtár egy speciális kezdeményezés, ami a fenn-
tartható fejlődés célkitűzéseit szolgálja könyvtári környe-
zetben. A magkönyvtárak a magbankok és könyvtárak 
ötvözetei. Céljuk a helyi közösségekre, a vonzáskörzet la-

fotók: csáky balázs

Szépvölgyi Katalin fotó: csáky balázs
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A Budai-hegyek 
gombavilága

A Budai-hegyek a Budapest és a környékbeli települések lakóinak kedvelt 

kirándulóhelyei. A terület geológiailag igen változatos, többségében 

triász-kori mészkő és dolomit, de homokkő alapú területek is előfordulnak. 

A növényvilág ennek megfelelően mind bázikus, mind enyhén savanyú 

talajt kedvelő fajokból tevődik össze, ez pedig kellőképp változatos lehetőségeket 

jelent a terület gombavilága számára is.

KÉPEK ÉS SZÖVEG: FŐDI ATTILA

A gombák országa igen változatos, önálló, a növények és 
az állatok országával azonos szintű rendszertani egység. 
A gombák országában a legújabb, filogenetikai eredmé-
nyek figyelembevételével 19 törzs található. Az amatőr 
gombászok, gombagyűjtők ebből mindössze két törzsbe, 
a tömlősgombák és bazídiumos gombák törzseibe tartozó 
fajokkal foglalkoznak. Rendszertanilag a zuzmók is ide 
tartoznak, besorolásuk a gombapartner alapján történik.

A gombákat azonban nem csak a rendszertani hova-
tartozásuk alapján szokás csoportosítani. Magyarorszá-
gon a becslések szerint kb. 3-6000 nagygombafaj (szabad 
szemmel látható gombafaj) élhet. A nagygombákon kívül 
(ami pusztán méretbeli, nem rendszertani kategória) van-
nak még úgynevezett mikrogombák is, melyekkel a hét-
köznapi ember nem igazán foglalkozik.

Életmódjukat tekintve a gombákat három főbb kate-
góriába soroljuk: lebontók (szaprotrófok), mutualisták/
szimbionták (mikorrhizás fajok, melyek más fajokkal 
élnek kölcsönösen előnyös kapcsolatban) és különböző 
fokú paraziták (más elő szervezetek kárára élnek/létez-
nek). A személyes érdeklődésem a gombák iránt túlmu-
tat az amatőr gombászok és megélhetési gombagyűjtők 
érdeklődési területén, elsődlegesen a különféle taplók ér-
dekelnek, ennek ellenére remélem, hogy az alábbi sorok 
minden olvasó számára rejtenek majd némi érdekességet!

A gombagyűjtés szabályait érdemes mindenkinek betar-
tania, ugyanis a közvélekedéssel ellentétben nem lehet 
mindenhol, korlátlanul gyűjteni. A gombagyűjtést egy-
részt az erdőtörvény, másrészt a természetvédelemi tör-
vény, harmadrészt íratlan szokások szabályozzák. Fontos 
megemlíteni, hogy a föld alatti gombafajok gyűjtésére a 
fentiektől eltérő, egyedi szabályozás vonatkozik! Talán a 
legfontosabb előírás, hogy természetvédelemi területen 
NEM gyűjtünk. Egyes védett területek esetén van lehe-
tőség előzetes, írásbeli gyűjtési engedélyt beszerezni, de 
igazából a védett területeket érdemes tabuként kezelni. 
Ugyancsak fontos, hogy 100% állami tulajdonú erdőben, 
saját részre napi legfeljebb 2 kg/fő erdei melléktermék 
gyűjthető (a gomba is erdei mellékterméknek számít), de 
azt is meg kell említeni, hogy a saját fogyasztás céljára 
gyűjtött gomba nem kerülhet kereskedelmi forgalom-
ba, ahogy azt is, hogy nem 100% állami tulajdonú erdő 
esetén az erdőgazdálkodótól minden esetben szükséges 
előzetes, írásbeli gyűjtési engedélyt szerezni (ez az ese-
tek egy részében nem ingyenes). Fontos, hogy csak jó 
állapotú, emberi fogyasztásra alkalmas termőtesteket 
gyűjtsünk, minél jobban szellőző, nyitott gyűjtőedénybe 
(elsősorban kosarat vagy vászontáskát használjunk)! Az 

ismert (vagy ismertnek vélt) fajokat az ismeretlenektől 
érdemes fizikailag teljesen elkülöníteni (erre pl. kiváló-
ak a kisebb-nagyobb papírzacskók, tasakok), ismeretlen 
fajból sose gyűjtsünk 1-2 termőtestnél többet! És talán a 
legfontosabb szabály, amit nem lehet elégszer hangsú-
lyozni: minden étkezési céllal gyűjtött gombát még az 
elkészítés előtt(!) mutassunk meg a legközelebbi szak-
képzett gomba-szakellenőrnek! A lakossági gombavizs-
gálat a budapesti piacokon –  és egy-két esettől eltekintve 
országszerte – ingyenes!

Ha a Budakeszi Parkerdőt nem nézzük, mivel szorosan 
véve nem része a Budai-hegyeknek, akkor én három te-
rületet ismerek eléggé ahhoz, hogy írjak róluk. Az egyik a 
Mátyás Király Vadasparkja néven ismert és kedvelt kirán-
dulóhely, a másik a Hármashatárhegy, míg a harmadik 
a Szépvölgy. Mindhárom területre a lombos fákból álló 
vegyes erdő a jellemző, de találhatunk gombász nyelven 
”kéttűs” fenyves foltokat is (ami erdei es feketefenyvest 
jelent). Tapasztalatom és becsléseim szerint a Budai-he-
gyek gombavilága legalább 5-600 nagygombafajra tehető.

Ezeken a területeken több védett gombafaj található, 
ilyenek pl. az olaszgomba, a 2018-as év gombája, a sün-
gomba, laskapereszke, gyökeres álpereszke, fakópik-
kelyes tőkegomba, cafatos pöfeteg, feketepelyhes csen-
gettyűgomba, óriás bocskorosgomba, ami történetesen 
a 2021-es év gombája (az összes itt felsorolt védett faj 
természetvédelemi értéke: 5000 Ft/termőtest). A fajok 
mikológiai jellemzését, leírását többek között az ország 
legnépszerűbb és egyben legteljesebb gombász oldalán, 
a Miskolci Gombász Egyesület (MIGE) holnapján is el 
lehet olvasni, de azokat a Magyar Mikológiai Társaság 
legújabb tankönyve, a Képes Gombakalauz is tartalmazza.

A ritkább, de nem védett fajok közül a laskafélékhez csak 
nevében tartozó narancssárga laskagomba, az őzlábgom-
bákhoz ugyancsak a magyar nevében tartozó feketedő őz-
lábgomba, a főleg öreg bükkön termő gyantás kérgestapló, 
a magyar névvel nem rendelkező, holt keményfa anyagot 
bontó reszupinátus (nem vagy alig kalaposodó, teljesen a 
szubsztrátumra simuló) tapló faj, a Ceriporia excelsa, a föld 
alatti életmódot folytató álszarvasgomba fajok termőtestén 
élősködő triflaáruló gomba, a 2020-as év gombájának vá-
lasztott, hamarosan újra megjelenő csoportos csészegom-
ba, az üde, nyirkos élőhelyek egyik karakterfaja, a sárga la-
pátgomba, a sok holt faanyagot tartalmazó erdők ékköve, 
a rézrozsdaszínű csészegomba és az óriás bokrosgomba, 
korábbi nevén óriás likacsosgomba érdemel említést.

Phyllotopsis nidulans
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Chroogomphus rutilus Chlorociboria aeruginascens

Mycena renati Trametes versicolor
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Tapasztalati tény, hogy az emberek többségét elsősorban az ehető gombafajok érdeklik. Szerencsére a 
Budai-hegyekben számos kedvelt, jóízű, ehető gombafaj terem. A többségük ugyan őszi faj, de azért 
egy kis helyismerettel egész évben lehet ehető fajokat találni. Ezek közül talán a petrezselyemgomba 
az egyik legkülönlegesebb. Szép számmal képviseltetik magukat a különböző galambgombafajok, ezek 
közül közel sem minden faj ehető, de aminek a kalapbőre zöld, kék vagy lila, azokat érdemes lehet 
gyűjteni, míg a piros(as) kalapbőrűeket nem, hisz a többségük vagy nem ehető, vagy mérgező. Számos, 
lombos erdőben termő egyéb nemzetség fajaira is érdemes lehet odafigyelni, többek között a bükkö-
sökre jellemző elefántcsont csigagombára és más csigagombákra, a nagy őzlábgombára és rokonaira, 
az óriás pöfetegre, ami Magyarország egyik legnagyobb termőtestet fejlesztő faja, valamint a füves 
részek kiváló illatú fűszergombájára, a mezei szegfűgombára. Különleges ételek készíthetők a vöröses 
nyálkásgombából, ami a fenyvesek lakója és főzés közben lilára változik a színe. A tejelőgombák közül 
a különböző élénkszínű tejnedvű fajok (ezeket hívjuk rizikéknek) ugyancsak a fenyvesekben találha-
tók, de olykor egyetlen erdei vagy fekete fenyő is elég lehet nekik. A csiperkék gyűjtése nagy körülte-
kintést igényel, hisz ehető és mérgező csiperkefajok képesek közvetlenül egymás mellett nőni. Fiatalon 
ehető taplófajaink a lombosfákon növő pisztricgomba, a beteg, legyengült tölgyeken termő májgomba 
és az ugyancsak lombosfákon növő sárga gévagomba. Fenyőn növő, ehető taplófajról nincs tudomá-
som. A tavaszi fajok közül a májusi pereszke , a gyapjas tintagomba és a különböző kucsmagombafajok 
érdemelnek említést. A téli fajok közt a téli fülőke , a lilatönkű pereszke és a késői laskagomba talán a 
legnagyobb mennyiségben gyűjtött fajok.

A legtöbb hazai gombafaj vagy nem ehető, vagy nem rendelkezünk róluk elegendő információval 
ahhoz, hogy az étkezési besorolásuk más lehessen. Az, hogy egy faj nem ehető, nem jelenti azt, 
hogy mérgező lenne. A leggyakoribb ok, hogy vagy az ízük, állaguk, illatuk (szaguk), de gyakran 
csak a méretük nem teszi őket emberi fogyasztásra alkalmassá. Egyébként sem kell mindig mindent 
megenni, ráadásul nagyon szép kis gombák vannak, amiket nem az ízükért kedvelünk. A különböző 
kígyógombák igen változatos színűek és méretűek, a nemzetség egyetlen faja sem ehető (néhány 
faj, pl. a retekszagú és a rózsás kígyógomba mérgezőek), de ugyancsak nem ehetők a réteggombák, 
a taplók többsége, de a nagyon törékeny korallgombák többségét sem fogyasztjuk. A kígyógombák 
mellett a pókhálósgombákat érdemes még mindenképp megemlíteni, amiket nem gyűjtünk étkezési 
céllal, hisz határozásuk igen nehéz, többségük nem ehető, némelyik faj mérgező, de van halálosan 
mérgező faj is köztük, így az a pár ehető pókhálósomba, amit emiatt kihagyunk, igazán nem éri meg 
a kockázatot…

Magyarországon nincs és szerencsére nem is lehet olyan cikk, amiben ne hívnánk fel a figyelmet arra, 
hogy vannak súlyosan, akár halálosan mérgező fajok. A gyilkos galócát minden erdőjárónak ismernie 
kellene. Ugyancsak halálosan mérgező a fenyves sisakgomba, de több kis méretű őzlábgombafaj is. 
Szerencsére ezek nem túl gyakran kerülnek kosárba, hisz színük, illetve méretük miatt nem igazán 
számíthatnak az amatőr gyűjtők érdeklődésére, vétlen gyűjtés (összetévesztették egy ehető fajjal) azon-
ban bármikor előfordulhat, különösen, hogy ezek elég gyakorinak számítanak a Budai-hegyekben.

Akit a fentieknél jobban is érdekel a terület gombavilága, javaslom, vegye fel a kapcsolatot a területet 
jól ismerő gomba-szakellenőrökkel, gombaismereti oktatókkal, mikológusokkal. Idén tavasszal szá-
mos alapfokú gombaismereti tanfolyam indul (a járványra tekintettel többnyire on-line, elméleti és 
kiscsoportos gyakorlati képzéssel). Eredményes, élményteli és főleg biztonságos gombászást, erdőjá-
rást kívánok mindenkinek! ¶

Hericium erinaceus
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Ha valaki gyógynövényekkel foglalkozik, akkor azonnal nénivé válik mindenki 

szemében – a nemétől és az életkorától függetlenül. Így járt Németh Luca is, 

akinek az elérhetőségét kérte tőlem egy ismerősöm: „átküldenéd a gyógynövényes 

néni számát?” Én pedig nem álltam meg harsány nevetés nélkül, mert 

Luca tényleg gyógyfüvekkel foglalkozik, de a legnagyobb rosszindulattal is 

csak 30 évesnek nézhető, a raszta hajzuhatagát turbánba köti, 

békeidőben pedig előadóművész és táncoktató.

Van egy kortárs táncművészeti mesterdiplomád és egy 
tánciskolád, de mi mégis egy gyógynövényes work-
shopon találkoztunk. Aztán az ismerősi körömben 
egyre többen rákattantak az egyedi tervezésű maszk-
jaidra. Eddig még nekem is követhető volt a történet, 
hiszen az utóbbi egy évben egyre kevesebb dolog kész-
tet felcsuklásra, de hogy következnek ebből a gyógy-
növényes ékszerek? 
A gyógynövényeket a családomból hozom, nálunk 
ugyanis senki nem szeret orvoshoz járni. Úgy is mond-
hatnám, hogy van némi medikál-fóbiánk. A nagyma-
mám is kertészkedik és elképesztő tár van a fejében: 
rengeteg gyógynövényről szinte mindent tud. 3-4 éves 
koromból van egy emlékképem, ahogy mutatja nekem 
a cickafarkat és magyarázza, hogy vértisztító hatású, 
hogy minden női bajra azt kell csinálni, hogy beülsz 
egy bögre cickafark-teával egy kád cickafark-fürdőbe 
és minden bajod elmúlik. És tényleg csodálatos – ne-
kem is sokszor segített! Az anyukám szintén mindent 
így kúrál, és vannak olyan családi gyógynövényeink, 
amik olyanok, mint a Vindex a Bazi nagy görög lagzi 
című filmben: a csalán például mindenre jó. A cickafark 
majdnem mindenre használ, de a körömvirág tényleg 
mindent kikúrál, a fokhagyma pedig mindenre IS jó és 
a kettő együtt a lábadat is visszanöveszti, ha kell… 

A kedvenc családi legendánk, hogy anyukám egy-
szer – 10 év óta először – olyan rosszul volt, hogy el-
ment orvoshoz, aki közölte vele, hogy olyan csúnya tá-
lyog van a torkában, hogy ezt műteni kell. Ő kért három 
napot, majd hazajött és onnantól kezdve három napig 
minden fokhagymában úszott. Az anyukám, a konyha, 
a lakás, a családtagok, tényleg minden – majd vissza-
ment és a doki hüledezve közölte, hogy látja, hogy ott 
volt egy tályog, de hova tűnt a helyéről?! Ő pedig azt 
válaszolta, hogy akkor inkább mégsem műttetné meg 
a helyét, ha lehet. 

Ez tündéri, de lehet ezt valahogy önfenntartásra is 
fordítani? 
Lehet, de ezt csak a Covid hozta. Régóta dédelgetett ál-
mom volt, hogy egyszer majd gyógynövényes ékszere-
ket készítsek, de sosem csináltam meg, mert van egy 
tánciskolám, előadóművész vagyok és van egy kicsi 
gyerekem – így nem volt rá érkezésem. Aztán egyszer 
csak egy laza csuklómozdulattal befagyasztották a ma-
gyar előadóművészetet. Ezzel belém szorult egy rakás 
kreatív energia, amit úgy döntöttem, hogy mégsem de-
presszióba fojtok, hanem ebbe. Sokkal több időm volt 
kirándulni is, és a kirándulások alatt elkezdtem egyre 

tudatosabban gyűjtögetni: ezek a gyógynövények min-
dig voltak itthon, de csak úgy magunknak használgat-
tuk – most érkezett el az idő, hogy komolyabban képez-
zem magam és időt szánjak az ékszerekre is. 

Hogy zajlik egy kirándulás, amikor te nekiindulsz? 
Célzottan gyűjteni mész valamit, vagy kirándulni 
mentek és közben eléd ugranak a természet csodái? 
Inkább az utóbbi. Általában egy barátnőmmel indulunk 
neki, aki nagyon becsületesen és pontosan megtervezi 
a túrát, figyelembe véve azt is, hogy milyen évszak van, 
tehát én mennyi időt fogok elmolyolni a susnyásban. 
Télen tudunk tempósabban haladni, de pontosan tudja, 
hogy tavasztól őszig én percenként megállok valamit 
megcsodálni vagy éppen letérek az útról és off trail-
üzemmódba váltok… Szerencsére általában viszünk 
magunkkal egy rakás gyereket is, akik egyébként is sze-
retnek lassabban menni és mindenre rácsodálkozni, így 
nem úgy néz ki, mintha csak azon múlna a tempó, hogy 
én mindent körbe-örvendezek, hogy „jaj, de jó, itt ez is 
van, meg nézd, ott az is van!” 

Az ékszereidből sugárzik ez az életöröm. De ezenkí-
vül van bennük tudatosság? A gyógynövények sze-
rinted hatnak a teásbögrén kívül, viselés közben is?
Én ezt inkább a felhasználóra bíznám – nem merek 
semmit állítani. A válogatásban persze van koncepció. 
Nemrég volt egy felkérésem, amit nagyon szerettem: 
valaki megkeresett azzal a kéréssel, hogy a kislánya 
pont a menstruáció és a nővé érés határán áll, és sze-
retne egy olyan ékszert, amiben olyan gyógynövények 
vannak, amik segíthetik ezt a folyamatot. Ez nagyon 
szép feladat volt, élveztem összeválogatni a növénye-
ket, és a kislány azóta is büszkén hordja őket. De volt, 
aki azt mondta: 15 év egyedülálló lét után már szeretne 
párkapcsolatot, és olyan gyógynövényekkel rakjam tele 
a karkötőjét. Egyre többen találnak meg ilyen felkéré-
sekkel, ami nagyon szép kihívás.

Azt gondolom, hogy biztosan van hatása így is a 
gyógynövényeknek, mert hiszek abban, hogy a place-
bonál hatásosabb dolog kevés van a világon: az ember 
egy kis segítséggel magában kezd hinni.

Ugyanakkor rezgése mindennek van. Másrészről na-
gyon jó emlékeztető, ha ezeket a növényeket magunkon 
hordjuk. Nézd, ha én ide kiírom, hogy hagymát kell ven-
nem, mert elfogyott, akkor sokkal nagyobb eséllyel jut 
eszembe, amikor a boltba megyek, hogy vegyek hagymát 
is. Így, ha hordok valamit a nyakamban, ami emlékeztet 
egy dologra, akkor az sokkal többször fog eszembe jutni 

Gyógynövényes 
ékszerek az óbudai 

hegyekből 

Beszélgetés Németh Lucával

MEGYERI SÁRA

fotók: dohi gabriella
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és hamarabb megtörténik az, amiért hordom – egy-
szerűen azért, mert többet foglalkozom vele. 

A hit szerintem nagyon sokat segít a hatásban: 
hogy „spirituális rezgésszámban” hol állnak ezek az ék-
szerek és növények, azt nem tudom: én valahol a hit és 
a szkeptikusság határán billegek ezekkel a tárgyakkal 
kapcsolatban. Azt viszont biztosan állítom, hogy akik 
hisznek benne, azoknak többet segít, mint akik nem – 
de én nem szeretném ezt megmondani senki helyett.

Azt az üzenetüket viszont büszkén közvetítem, hogy 
a természet csodálatos és nagyon kell rá vigyáznunk.

Tehát valami térítés-féle mégis van benne? 
Hát persze! Ha csak annyi, hogy az alapszemlélet kelle-
ne, hogy legyen, hogy ha valamit bevittünk magunkkal 
az erdőbe, azt hozzuk is ki –, az már hatalmas haladás 
lenne! Hogy a zsömle zacskójába dugjuk vissza annak 
a csomagolását, amit beletettünk a zsömlébe és majd 
otthon dobjuk ki. Vagy ha valaki dohányzik, akkor a 
csikket csomagolja már akár csak egy papírzsepibe és 
vigye el az első kukáig, amikor visszaér a buszmegál-
lóba – vendégségben sem szoktad beletaposni a pad-
lószőnyegbe, nem? Vagy ha igen, akkor jogosan zavar-
nak haza, mint a buli bunkóját.

Az ékszerekre visszatérve: a többi kiegészítőnek, 
tollaknak és botocskáknak is van gyógyító szerepe?
Nem, ezeknek csak dekorációs szerepük van, abba 
azért még nem merültem bele, hogy melyik madár 
mit jelent… Aki makramézik, az általában kristályok-
kal is foglalkozik, de engem ez is elkerült. A színekkel 
viszont szoktam cselezni. Én a színeket csakrákhoz 
tudom kötni, mert azokról tanultam: pont ugyanazt 
gondolom róla, mint a gyógynövényekről. Aki hisz 
benne, annak még jobban használ és az is biztos, hogy 
bizonyos színek jelentenek dolgokat az egyes embe-
reknek, hiszen a színek nagyon fontosak az életünk-
ben. Ezért igenis tud egy szín képviselni valamit, ami 
erősíti a folyamatokat, de ezt is inkább erről az oldalá-
ról közelítem meg, nem az ezoterikus jelentésük felől.

Ebben a percben Luca felpattan, mert Beléndek, a 
10 hetes, egyelőre mudira hasonlító legújabb csa-
ládtag elcsór egy vöröshagymát a zöldségeskosár-
ból, nekem pedig potyognak a könnyeim a röhö-
géstől. Most komolyan, az alma és a krumpli mellől 
pont vöröshagymát akar rágcsálni egy kiskutya?! 
Igen, Beléndek a neve és még minden túlságosan 
érdekes neki. Mindig is mentett kutyáim voltak, és 

most is elterveztem, hogy egy mudit szeretnék: le-
gyen kistestű, rövid szőrű, bírja a lakásban élést és a 
gyerektársaságot és semmiképpen ne legyen kölyök, 
mert ahhoz borzasztó sok energia kell. Vannak olyan 
mudik, akik kifejezetten boldogok ilyen környezet-
ben, de most a negyedik fajtamentőnél és menhe-
lyen sem jártunk sikerrel. A sorsszerűségben nagyon 
tudok hinni: éppen kijelentettem, hogy akkor ezek 
szerint nem most jött el az örökbefogadás ideje, ami-
kor Tatabányáról visszahívott egy hölgy és átküldte 
a képet, azzal a történettel, hogy őt karácsony előtt 
szó szerint behajították egy családi ház kertjébe. Per-
sze azonnal elvesztem. Próbáltam utánanézni, hogy 
meg lehet-e jósolni, hogy mekkorára nő majd: a je-
lek szerint minden bizonnyal 15 és 24 kiló között 
lesz valahol – azaz fogalmunk sincsen. Szóval most 
itt ülök egy totyogós korú kölyökkutyával, amelyik 
valószínűleg nagytestű és hosszú szőrű lesz – de hát 
olyan okos, mint a nap. 

Régi álmom volt, hogy egyszer majd kutyával jár-
jak gombázni – ez most vele teljesülhet.

A mi családunkban a gombázás volt a mumus: az 
valami rettenetesen veszélyes dolog és jaj’istenem, 
mind meghalunk – engem viszont egyre jobban ér-
dekelt. A Fény utcai piac gombavizsgáló szakértőjével 
már kifejezetten baráti a kapcsolatom, de jövőre már 
mindent tudni fogok! Most ugyanis belekezdtem a 
gombaszakértői képzésbe is. Bár ennek lehet, hogy az 
lesz a vége, hogy soha többet nem merek majd gom-
bához nyúlni… Mindenesetre az anyukám már eny-
hül: karácsonyra csináltam neki egy befőttesüvegnyi 
instant gombalevest, és azzal adtam át, hogy egyrészt 
én már ettem belőle, másrészt természetesen bevizs-
gáltattam! Kíváncsi leszek, hogy megkóstolja-e. 

A tanfolyamot is az élet sodorta elém: tavaly vet-
tem egy picike házat Nagymaroson, ahol a kertben 
csodák teremnek: lilatönkű pereszkék, fenyőtinóruk. 
Egy nap szedtem belőle, de aznap nem jöttünk haza, 
így a közelben kellett keresnem egy gombavizsgálót 
– a szomszéd faluban pedig találtam egy tüneményes 
hölgyet, aki szinte azonnal fogadott és nagy örömmel 
magyarázott el mindent. Most tavasszal pedig egyér-
telmű volt, hogy az ő képzésére jelentkezem. 

Nagyon kíváncsi leszek, mert bár még nincs 
gombaszezon, most hétvégére tervezzük a kisfiam-
mal az első olyan, rövidebb túrát, ahová Beléndeket 
is visszük: természetesen biciklivel. Ezért lakik itt 
a sarokban a biciklis utánfutó, hogy mindannyian 
szokjuk – a macska már majdnem kisajátította. ¶
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Nem lepődünk már meg azon, hogy Óbudán minden van, de ki gondolná, 

hogy a kerület peremén egy család nyitott törpenyúl 

tenyészetet vezet házuk kertjében? Török Annával beszélgettünk, 

a Nyuszpuszta Törpenyúl Tenyészet gazdájával.

Nyuszipuszik
Nyuszpusztán

Beszélgetés Török Annával 

DOHI GABRIELLA

Hogyan merült fel az ötlet, hogy nyúltenyészetet ala-
pítotok?
Ez az állatszeretetből fakad. Gyerekkoromban mindig 
azt gondoltam, hogy ha egyszer kertes házam lesz, akkor 
tele leszek állattal. Tősgyökeres óbudai vagyok, a kaszás-
dűlői lakótelepen nőttem fel. Anyukám nagyon szigorú-
an kijelentette, hogy panelba nem jöhet állat. Ez később 
megtört, mert becsempésztem mindent, hetekig tartot-
tam úgy állatokat, hogy fel sem tűnt neki, így kénytelen 
volt megengedni, mert ha egy hónapig észre sem vette, 
akkor mi lehet a probléma? Az első állat egyébként egy 
egér volt, aztán jött papagáj, tengerimalac, felfejlődött az 
állomány patkánnyal, később lett nyúl is – és a nyulak 
iránti szerelem megmaradt.

Hogy tanultad ki a nyúltenyésztés csínját-bínját?
Tájépítész vagyok és az egyetemen állattenyésztést is ta-
nultunk, de a hozzáállásom alapvetően az állatszeretet-
ből fakad. Az volt a célom, hogy szabadon lévő állatokkal 
tudjak foglalkozni. Tudom, hogy ketreces tartásban is 
lehet jól tartani egy állatot, az is megfelelő élettér lehet, 
főleg ha szeretve van, de az én lelkemnek ez nem okoz 
megnyugvást. Az én elképzelésem mindig is egy tündér-
kert létrehozása volt: ha egyszer családom és gyerekeim 
lesznek, akkor ők higgyenek a csodában, a tündérekben, 
legyenek kis nyuszik, akik ugrálnak a kertben! És ezt is 
valósítottuk meg. Nálunk a nyuszik családi kedvencek, 
eleinte nem is volt szaporulat. Hiába mondják, hogy 
„szaporodnak, mint a nyulak”– ez nem igaz feltétlenül, 
főleg nem egy kinti tartásban. Előbb rá kellett jönnünk, 
mitől érzik jól magukat. Amikor megszülettek az első 
kisnyuszik, ismerősök közül jelentkeztek, hogy örülné-
nek nekik, s akkor ajándékba adtuk őket. Tulajdonkép-
pen így indult az egész. Amikor pedig túl sok nyulunk 
van, akkor meghirdetjük és eladunk belőlük, így ez most 
már egy legális vállalkozás, bár nem főfoglalkozás.

Ki viszi a tenyészetet?
Csak a szűk családi kör, főleg én, de a gyerekek is részt 
vállalnak, például mindig együtt etetünk és takarítunk. 
Ez egy családi hobbi, és szeretném, ha az is maradna. Lá-
tom az előnyeit annak, hogy a gyerekeim megtanulták, 
hogyan kell gyengéden közelíteni egy állathoz. Köny-
nyebb a tartása, mint egy cicának vagy egy kutyának, így 
sok családnak tud örömet okozni. Magyarországon nem 
igazán ismert a szabadtartásban tenyésztés módszere. 
Nálunk három fajta nyúl van, ezek igazából szőrváltoza-
tok: két állófülő, az oroszlánfejű és a holland törpenyúl, 
a harmadik pedig a kosorrú lógófülű.

Mesélj kérlek az első nyuladról!
Törpenyúlnak vettük egy kereskedésben, kiderült, hogy 
házinyúl. Meg is nőtt 6 kilósra, nem fért el sehol, de 
imádtuk. Évek óta könyörögtem a családomnak, hogy 
legyen otthon állat, de nem engedték, és ez volt az első 
legális állatom, amit nem kellett becsempészni. Körül-
belül tízéves lehettem, amikor szülinapomra kaptam, 
azzal a kitétellel, hogy egy hónapig tarthatom, és utána 
keresni kell neki helyet. Mondanom sem kell, hogy nem 
került el tőlünk egy hónap múlva, pedig mindent ki-
nőtt, mindent szétrágott és nagyon rossz nyúl volt, ezzel 
együtt nagyon megszerettük. Végül az lett a sorsa, hogy 
kerestünk egy farmot, ahová oda tudtuk adni. Amíg élt, 
látogattam őt, lettek kicsinyei, láttam őket is felnőni. 
Mentem hozzájuk iskola után évekig, megnézni, hogy 
mi van velük, amíg a farm gazdája meg nem halt, utána 
már nem tudtam követni a sorsukat. Mai napig emlék-
szem rá, hogy milyen színűek voltak és milyen élmény 
volt megsimogatni őket. Egy panelgyereknek ez óriási, 
és tulajdonképpen ez a mély élmény indította el bennem 
azt, hogy beindítsuk a vállalkozást. Mindig a gazdik 
vannak a szemem előtt, mert tudom azt, hogy nagyon 
sok gyerek nő így fel, mint én, mert panelban tényleg 
nem célszerű állatot tartani, de mégis vágynak rá. A 
nyuszi erre jó megoldás. Érdekes volt, hogy megtudtam, 
hogy az őseim között mindkét ágon volt nyúltenyésztő. 
Teljesen véletlenül derült ki, egy távoli rokon halálakor. 
Nem gondoltam volna, mert a családom mindkét ága 
harmadik kerületi, erre kiderül, hogy vannak paraszti 
„nyúlványaink”.

Milyen együtt élni egy nyuszival?
Nagyon jó. Alapvetően nappali állat, éjszaka alszik, nem 
úgy, mint egy hörcsög, ami egész éjjel kotorászik. A nyúl 
alapvetően csöndes, nem ad ki semmi hangot, maximum 
rágcsál. Nagyon családbarát, az adott család dinamikájá-
hoz alkalmazkodik.

Terápiás állatokként is gondolhatunk rájuk?
Autista gyerek mellé terápiás céllal nagyon jó egy nyu-
godt, megülős nyuszi. Sokszor egyedülálló anyukák visz-
nek tőlünk nyuszikat. Sajnos nagyon sok ilyen család 
van, ahol egy kisállat nagy lelki segítség a gyereknek, 
azért, hogy nyisson legalább egy állat felé, hogy feldol-
gozzák az elhagyás traumáját, hogy érezzék, van olyan 
élőlény, aki szereti. Teljesen azonosulni tudok ezzel és 
úgy látom, jó működik, mert a nyuszik nagyon rá tud-
nak hangolódni a gazdikra, így a gyerekek meg tudják 
tanulni a kapcsolódást. 

fotó: dohi gabriella
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Vannak betegségek, amelyeket a nyulak átadhatnak 
a gazdájuknak?
Hála az égnek, nincs. Ezért is van az, hogy nyulaknak 
nincsenek kötelező oltások sem, mert nem terjesztenek 
emberre veszélyes betegséget.

És hogy állunk az allergiával?
Létezik, de nem annyira gyakori, mint macskánál, vi-
szont rögtön kiderül. A járvány előtt nyitott tenyészet 
voltunk, tehát hozzánk be lehetett jönni, megnézni, 
megsimogatni a nyuszikat, amire bátorítottam is a gaz-
dajelölteket, hogy rakják az arcukhoz, szagolják meg, és 
ott rögtön ki kell, hogy jöjjön.

Húsvét táján sok nyúl kerül új gazdához, akik végül 
hogy, hogy nem az erdő szélén végzik. Túléli ezt egy nyúl?
Attól függ, hogy előtte hogy tartották. Ha télen a fűtött 
szobából a mínusz 20 fokban rakják ki, akkor biztos 
meghal. De ha előtte kertben lakott, akkor elég jó esé-
lyei vannak. De ez nem felelős állattartás és nem is meg-
oldás. Ha már megszületett a döntés, hogy magunkhoz 
veszünk egy állatot, azért amíg él, felelősséget kell vál-
lalnunk, nem csak addig, amíg az adott ünnepi szezon 
tart.  A nyuszik kötődő élőlények, várják hogy hazajöj-
jünk, várják, hogy megetessük, megsimogassuk. Ennek 
tudatában kell vállalni, de ez nemcsak a nyúlra vonat-
kozik, hanem minden más állatra is. Nem gondolom, 

hogy létezik olyan állat, ami kötődés nélkül tartható, aki 
erre nem képes, az ne élő állatot vegyen, hanem plüsst.  
A néphagyományok miatt a fejekben összekötődött a 
húsvét a nyúllal. Ezért ebben az időszakban gyakrabban 
vesznek nyulat az emberek, de ez nem jelentheti azt, 
hogy az állat csak arra a három napra kell. Az is lehet, 
hogy az évek óta vágyott nyulat ebből az apropóból lehet 
kikönyörögni és ekkor jön el a pillanat, amikor a gyerek 
végre megkaphatja a szüleitől. Mi fel is ajánljuk a vevő-
inknek, hogy ha valamiért megváltoznának a körülmé-
nyei, hozzánk visszahozhatják, nem is kell közölniük az 
okot,  de alapvetően nem azért van a nyuszi, hogy két 
nap után elengedjük, vagy ne adj isten, megegyük.

Meddig él egy nyúl?
Az átlagéletkora 6-8 év. De ez a szám félrevezető lehet, 
mert amit az emberek nem látnak, az az, hogy nagyon 
sok nyuszi pár hetes korban elpusztul. El kell érni a 6 he-
tes kort, akkor biztos a sorsa, de akkor is érzékenyebb 
egy ideig, mint egy cica vagy kutya. Tőlünk is 6 hetesen 
lehet elvinni őket, ami már egy stabil kor, ilyenkor már 
nincsenek anya mellett, önállóan esznek-isznak, használ-
ják a nyuszi WC-t és kézhez vannak szoktatva. Nekünk 
vannak 13 éves nyuszijaink is. ¶

Weboldal: https://www.torpenyul.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nyuszpuszta/

Mennyire intelligens állatok?
Nyuszifüggő, mint ahogy a karakterük is nagyon egyed-
függő, akárcsak az embernél. Vannak megülősek, akit le-
raksz valahová és fél óra múlva is ott lesz, akit simogatsz 
és nem ugrik el, és vannak olyanok, akik szétrágják a 
világot és felfedeznek mindent, megszagolnak, megpu-
szilnak és odébbugrálnak. Van, aki hallgat a nevére. Nem 
ismerek olyan nyulat, akit ne lehetne szobatisztaságra 
nevelni. Több olyan gazda is van, aki tőlünk nyúl agility-
re vitte az állatot, ahol nagyon szép sikereket ért el, pedig 
mi nem is tanítottuk őket semmire. De meg lehet őket 
tanítani mindenféle trükkökre, akadály átugrásra, alag-
útba bújásra és ilyesmikre.  Simogatni és szeretni való 
cukiságok. Harapni nem harapnak, mert erre komolyan 
szűrjük őket és nem adjuk tovább gazdihoz.

Mire kell figyelni egy nyúl érkezésekor?
Mindig felkészítem a gazdikat. Az első 6 hétben úgy kell 
rájuk vigyázni, mint a hímes tojásra, de utána nagyon 
strapabíróak.  Amíg el nem érik a 3-4 hónapos kort, 
törékenyek és érzékenyek. Figyelni kell arra, hogy ne 
nyomódjanak meg, ne essenek le, ne nyúljanak a szemé-
be-fülébe. Nyilván óvatosan kell felemelni, nem a nyaká-
nál fogva. Mivel a nyulak nagyon érzékenyek, akár belső 
sérülést is okozhatunk, ha rosszul fogjuk meg alul. Mivel 
a nyuszi zsákmányállat és nem mutat fájdalmat, nem 
fogjuk észrevenni, hogy kárt tettünk benne. Ha egy nyu-

szi tünetet produkál, akkor már rég késő. Rohanni kell 
az orvoshoz és így sem biztos, hogy meg tudja menteni.
Ezek alapvető dolgoknak tűnnek, de aki nem ebben nő 
fel, annak nem az. Van, hogy nem figyelnek erre oda, 
még felnőttek sem. A felelős állattartást gyerekkorban 
kell kezdeni, hogy természetessé váljon, hogyan kell egy 
állattal bánni és így évekig boldog társ lehet egy állat. Egy 
kis szőrmók óriási örömet tud vinni egy család életébe. 
Táplálás tekintetében két iskola van, mindig azt kell foly-
tatni, amit a tenyésztő elkezdett.  Mi úgy csináljuk, hogy 
mindig van előttük táplálék, mert rágcsálók, főleg mert 
kinn vannak a kertben, és azt rágnak, amit akarnak. Mi 
nem porciózunk, mert ennek főleg nagy tenyészeteknél 
van takarékossági jelentősége, de nekünk más a szemlé-
letünk, amitől nem is akarunk eltérni.  Az előnye annak, 
ha van mindig rágcsálnivalója a nyúlnak az, hogy mindig 
nyugodt lesz, nem fog idegeskedni, hogy mikor kap vég-
re kaját, és nem kaphat még véletlenül se a kezünkhöz, 
amikor etetjük.

Mennyire vannak felkészülve az állatorvosok a nyúl-
páciensekre?
Régebben mindennapos volt, de ma már egzotikus állat-
nak számít, és azok az állatorvosok értenek hozzá, akiknél 
ez a kategória fel van tűntetve. Ők fel vannak készülve egy 
esetleges bélleállásra és tartanak nyúlgyógyszereket, vak-
cinákat. Érdemes látogatás előtt felhívni az adott orvost.

fotó: facebook.com fotó: facebook.com
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Kiscell 
eredettörténete 

Óbuda egyik legnagyobb összefüggő zöld területe a Kiscelli Múzeum körüli 

egykori angolpark, a felújításra váró Kiscelli Park. A Remetehegy 

e párkányzata mindig vonzotta a történelem búvárait: keresték itt Attila 

favárát, Árpád sírját, és lelkes kutatók a kiscelli kastély alatt 

egy középkori pálos kolostor maradványait sejtették. Tudjuk, hogy a park 

délkeleti csücske, az Óbudai Egyetem campusának telke 

már az őskorban is, majd a rómaiak idején, illetve az újkorban is, 

egészen 1924-ig temető volt. 

A terület ugyanakkor nemcsak a civilizáció történetének kutatóit csábította, hanem a földtörténet, a 
geognostica hazai szerelmesei is e helyen gyűjtöttek adatot a magyar föld geológiai előzményeinek 
megértéséhez.

A Kiscelli Park területén a 19. században élénk bányászati tevékenység folyt – ennek nyomát őrzik 
ma a hatalmas kráterek és gödrök. Külszíni fejtésű bányákban, kemény édesvízi mészkövet termeltek 
ki, amiből a 19. századi Óbuda utcáit kövezték, illetve a fennsík északi, meredek oldalában, az egykori 
kamarai téglavető számára agyagot bányásztak, amelyből a budapesti házépítésekhez égettek téglát.

A tenger világa – a kiscelli agyag

A kiscelli park alsó geológiai rétege az ún. kiscelli agyag. Ez a kőzet a középső oligocén tengernek nem 
egészen partközeli iszapüledéke. A Kiscellről elnevezett agyaghoz kötődően ezt a kb. 30 millió évvel ez-
előtti földtani korszakot, Magyarországon kiscelliennek nevezik. Szerte Pesten és Budán megtalálható ez 
a földtani formáció, Budán 100–200, Pesten 400-500 méter vastagságú réteget képez. 

A kékes-szürke színű kiscelli agyag iszapfinomságú márga, amelyben túlnyomó az agyag, de nem 
hiányzik belőle a mész és a kvarchomok sem. Az agyag maga rétegezett; ez a rétegezettség még a ten-
gerben való leülepedéskor jött létre, a víz vegyi összetételének változásakor.

Hantken Miksa.: „A Kisczelli tályag Foraminiferái.”, in.: A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai, IV. k., 1868.
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ROSTÁS PÉTER

Egy 30 millió éves eseménydús történet
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Téglagyártáshoz úgy tették képlékennyé a frissen bá-
nyászott, darabokra széteső agyagot, hogy a feltárás után 
fagyásnak tették ki egy télen át. A budai téglagyárak ha-
gyományosan ezt az agyagfajtát használták, a pestiek a 
kőbányai agyagot. Építkezésre a kiscelli agyag jobb, mert 
kevesebb a só-, viszont nagyobb a mésztartalma. 

Kiscell környéke a téglagyártás hazája: többek közt 
a budai királyi palotát felépítő Holzspach Téglagyár mű-
ködött a Szépvölgyi úton (a későbbi Salgo Téglagyár), az 
Újlaki Téglagyár üzemei pedig a Bécsi út mentén, a mai 
városi házak helyén, a Nagyszombat téren, illetve a Vá-
radi utca hegy felőli végében, és a külső Bécsi út mentén 
még több helyen voltak. 

Magának a kiscelli parknak az északi végében a 18. 
században alapított kamarai téglavetőt Jakob Kunewald 
vállalkozó működtette 1857-től, akinek Mátyás király-
hoz címzett, 1871-es villája – igaz, felismerhetetlen ál-
lapotban –  ma is megvan a Doberdó úton, a parkban.

Kiscelli agyagot használtak József főherceg pilisbo-
rosjenői téglagyárában is. Érdekesség, hogy a főherceg 
fiának szintén a kiscelli parkban volt ingatlana, egy bér-
háza szemben Kunewald villájával, a Doberdó úton.

A kiscelli agyag faunája tengeri eredetének meg-
felelően sósvízi. Igen sok apró foraminiferát, azaz csi-
ga- és kagylószerű őslény kövületét tartalmazza. Ezt 
a réteget először módszeresen Szabó József ügyvéd és 
bányamérnök írta le 1858-ban. Szabó már 27 évesen, 
a szabadságharc alatt Kossuth pénzügyminisztériumá-
ban a puskaporgyártáshoz szükséges salétromtermelés 
országos főfelügyelője volt, és őt tekinthetjük a magyar 
geognostica (a föld eredettörténetének tudománya) 
megalapítójának. Tiszteletére munkatársa, Hantken 
Miksa a kiscelli földtani réteget Clavulina Szabói-réteg-
nek nevezte el. 

A fenti bányák sokszor 20–25 méternél is magasabb 
szelvényeit tanulmányozták a föld mélyének kutatói a 
19. században. Ide zarándokoltak a hazai őslénytan pio-
nírjai, akik gyönyörű ábrákon rögzítették az egyes föld-
történeti korok kőzeteibe zárt fosszíliákat. Nem véletlen, 
hogy a hazai bányamérnöki kutatás fellegvára, a Bányá-
szati Kutató Intézet 1950-ben a Kiscelli Park nyugati ol-
dalán, Schmidt Miksa egykori kertészetének területén 
foglalt telket szocreál székházának.

Források és patakok
A kiscelli agyag vízzáró rétege és a fölötte képződött 

sárgás, meszes löszréteg között rétegvízfolyás jellemző 
az egész kiscelli fennsíkon. A felszíntől nem túl mélyen 
csordogáló víz a kiscelli parkban és környékén sok he-
lyen előbukkant. Némelyik forrás csodatévő hírében 

állt, a leghíresebb ezek között a Szent Vér Kápolna szen-
télyében foglalt forrás, amely lassan három évszázada 
bugyog. 

Ma is látható egy olyan téglaboltozatos hidacska a 
parkban, a Kálvária szoborcsoport mögött, amely alatt 
ma már nem csörgedez patak, de feljebb, a Vasas sportte-
lep mellett, a parkban, egy fa gyökere között ott találjuk 
az egykori patakocska forrását. A víz a Vasas lebetono-
zott parkolója miatt sajnos elvesztette egykori medrét, és 
nem találja útját a bájos hidacska alá.  

1954-ben a kastélyparkban és közvetlen környezeté-
ben összesen 7 természetes vízforrást tartottak még nyil-
ván. Csordogáltak inkább, valamelyik csak időszakos 
volt, a többi napi 2-3 ezer litert adott. Már akkor sem 
volt iható egyik vize sem magas nitrát tartalma és bakté-
riumfertőzöttsége okán.

Az Ősduna emlékei

A kiscelli agyagra édesvízi homokos-kavicsos réteg te-
lepült.  Az Ősduna a mai 0 pontnál 42 – 45 méterrel 
magasabb volt és – bár több ágra bomolva – szélessége 
mintegy 13 km volt, egészen a mátyásföldi dombokig 
terjedt. Óbudai partja a kiscelli fennsík volt. E folyami 
ágak kb. 2 millió évvel ezelőtti parti üledéke maradt épen 
a Kiscelli Park mészkő sapkájának védelme alatt.  A kis-
celli őslénykutatás egyik érdekes jelensége, hogy amíg a 
kiscelli agyagból tengeri állatfélék, addig ebből a dunai 
hordalékrétegből édesvízi élőlények megkövült marad-
ványai bonthatók ki.

A mészkősapka –– őslények sírkertje

Erre a rétegre édesvízi mészkőlemez, travertino réteg 
települt. Ennek képződését egyesek egy jégkorszakból 
visszamaradt tóra (amelynek vízzáró alapját a kiscelli 
agyag képezte), mások a területen tapasztalt forrásvizek-
re vezetik vissza. Utóbbi szerint a forrásvizekből mintegy 
1km2 nagyságú forrásmedence alakult, és ebből jött lét-
re a kiscelli párkánysík mészkősapkája. Szabó Józsefnek 
még az aktív bányászati tevékenység idejéből származó 
megfigyelése szerint a mészkőréteg a legnagyobb vastag-
ságot (mintegy 20 métert) délen, az egykori Holzspach 
Téglagyár agyagfejtőjében éri el (a mai Montevideo utca 
környékén); a travertino észak felé egyre vékonyodik, 
és a kiscelli kolostor mögötti magaspartnál – szép ma-
gyar szóval: martnál – elfogy („kiékül”). A mészkőlemez 

Hantken Miksa.: „A Kisczelli tályag Foraminiferái.”, in.: A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai, IV. k., 1868.

{ HEGYVIDÉK }{ HEGYVIDÉK }



« 57 »« 56 »

rétegezett, és bizonyos kéregmozgások következtében észak-északnyugati irányba dől  
6 -8o alatt. 

E réteg faunáját először Kubinyi Ferenc őslénytankutató írta le. Ősemlősállatok 
(szarvasfélék, kérődzők) csontmaradványait bontotta ki a mészkőrétegből, és szállította 
be 1856-ban a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi tárába. A földtörténeti 
negyedkorból származó forrásvízi mészkőben a Holzspach Téglagyár területén találtak 
teknőstetemeket, édesvízi csigaféléket és növényeket is.

A mészkőréteg képződésében szerepet játszott a Mátyás-hegyről lemosódó, legördü-
lő kőtörmelék, amely a mészkőrétegbe települve egyfajta brecciás, zárványos szerkezetet 
alakított ki.

A kiscelli fennsík legfelső rétegét a mészkőlemezre települt löszös hordalék képezi, 
amely réteg kiváló szőlőtermő talaj volt, így a 18. században a trinitáriusok a dombolda-
lon termett gyümölcsből készített borral kínálhatták a zarándokok tízezreit.

A bortermelés emléke a Kiscelli Múzeum alatti sziklapince, egy 400 m2 nagyságú 
barlanggá tágított természetes üreg; a trinitárius barátok borpincéje, illetve a szerze-
tesrend feloszlatása után a betelepült katonaság élelmiszerraktára volt. A múzeum 
bejáratától a 2018-ban múzeumi kiállítótérré alakított fantasztikus termekbe lemenet 
jól leolvasható a fenti mozgalmas földtörténet: keresztülmegyünk a 3–4 méter vastag 
édesvízi mészkőpaplanon, a pince rakott kőfalai mögött pedig ott sárgállik a meszes, 
iszapos, sárga lösz. A padlószint alatt 1–1,5 méterrel időközönként rétegvizek folynak 
át, ahonnan lefelé már az őslényeket őrző kiscelli agyagréteg kezdődik 100-200 méter 
mélységig. ¶

A kiscelli kastély alatti forrásra települt kút, ahol a kőszállító szamárfogatok 
megálltak az állatok itatására forrás: kiscelli múzeum

Vörös László 1833-as, Pestet és Budát ábrázoló térképéből egy kivágat, 
amelyen a kiscelli téglavetők és a kőbánya jelölve van forrás: kiscelli múzeum
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Kadarka
kell!

A jóízűen bömbölhető nóta szerint, ugye, egy liter is elég, 

de csak ahhoz, hogy az ember „ne törődjön semmivel”. Ha viszont 

nagyon is törődik, nem állhat meg itt.

A legelső ismert, magyar területen virult szőlőlevél mint-
egy 30 millió éves: kőbe dermedt lenyomatát Andreánszky 
Gábor azonosította és keresztelte Vitis Hungaricának 1951-
ben. Ő találta meg Bánfalván 1964-ben a miocén kori (úgy 
20 millió éves) Vitis Banensist is, amely eleven formájában 
a mai napig része az őshonos magyar flórának.

De ne ábrándozzunk kapatos dinoszauruszokról, in-
kább süvegeljük meg Probus római császárt (i. sz. 232–
282), aki Sirmiumban, mai szerb nevén Sremska Mit-
rovicán, magyarul a szerémségi Szávaszentdemeteren 
született, ott is ölték meg, és uralkodása idején – 276-tól 
–, amikor épp nem háborúzott, elterjesztette a szőlőmű-
velést Pannonia provinciában.

Buda lankáit is hamarosan szőlő borította, hiszen 
a talaj, az éghajlat, a napsütés, a völgyben hömpölygő 
Duna így együtt olyan adottságok, amelyekhez fogha-
tókat hasonló csokorban talán csak Tokajban, a Bala-
ton-felvidéken vagy az Arad–Ménesi borvidéken találni 
a Kárpát-medencében.

A középkorban, úgy tűnik, a fehér fajták uralkodtak 
errefelé, és Buda környékén is a „rácok” megtelepedé-
sére volt szükség a bor színeváltozásához. A népnévre – 
„szerb” értelemben – már 962-ből van adat, de később 
ezen a gyűjtőnéven neveztek minden ortodox vallású 
balkáni jövevényt, aki a török elől Magyarországra me-
nekült: szerbet, görögöt, aromunt, illírt, „katolikus rá-
coknak” pedig a sokácokat és a bunyevácokat.

No, hát elképzelhetjük azt a szegény rácot a család-
jával, ahogy készülődnek a nagy útra, fölfelé a Dunán. 
Idő sincs sok, azon a hajón hely se lesz sok, de hiszen 
motyó is alig: az ember berak egy bőriszákba pár kézi-
szerszámot, hogy majd épít házat Isten segítségével, ha 
lesz hová; az asszony azt a tálat, fazekat, serpenyőt, hogy 
majd főz ő ebédet, ha lesz min, s Isten segítségével lesz 
miből; a gyerek hozhatja a csutkababáját, hogy ne ríjjon 
annyira – és ekkor előcsoszog a kecskeól mögül nagyapó 
azzal a felvetéssel, hogy ő betenne pár szőlőoltványt is, 
hátha adódik majd – Isten segítségével – egy darab föl-
decske, ahová ő azokat elültethetné…

– Tegye be, apám… – legyint rá a veje, s indulnak.
Aztán sok századmagukkal benépesítik a Buda visz-

szavívásakor porig rombolt Tabánt, nagyapó pedig föl-
cammog a Kis-Gellérthegy oldalába, és elülteti a kadar-
káját.

Nagyjából ugyanekkoriban, 1698-tól telepíti be Óbu-
dát és Budakeszit akkori birtokosuk, gróf Zichy István 
bajor és sváb földművesekkel, akik ugyancsak vízi úton, 
tutajon érkeztek, és köztük is voltak szőlőhöz-borhoz ki-
válóan értő, hasonlóan előrelátó nagyapák.

A szőlő kedvéért helyiek és jövevények egyesült erő-
vel ki is irtották a Buda környéki erdők java részét: 1790-
ben egy nagy birtokösszeírás alkalmával 1320 hektár 
erdővel szemben már 2150 hektár szőlő vette körül a 
jobbparti várost.

SALY NOÉMI

Volt bor –– nincs bor

A híres „budai vörös” a források alapján cuvée volt, há-
romféle szőlő házasításából született: szűk kétharmadát 
kadarka, egyharmadát kékfrankos adta, az a kis hiányzó 
maradék pedig pár százaléknyi csóka, ez az ősi festősző-
lő, amely színével járult hozzá a tökéletes eredményhez.

Az 1700-as évektől az 1800-as évek közepéig az 
Ofner Adlersberger (Budai-Sashegyi) és társai olyan 
kapósak voltak Európa-szerte, hogy még hamisították 
is őket. Emiatt aztán megkopott a renomé, az 1860-as 
évektől meg ráadásul terjedni kezdett kelet felé az ame-
rikai oltványokkal Nyugat-Európába importált szörnyű 
szőlőgyökértetű-fertőzés, közismert nevén a filoxéra. 
1884-től néhány év alatt végzett a budai szőlőkkel is, 
és míg az ország és a kontinens sok borvidékét szeren-
csésen sikerült újraéleszteni, itt a gazdák rövid úton 
megszabadultak a pusztává vált szőlőtábláktól. A pesti 
ingatlanspekulánsok rögtön tudták, mit vessenek be-
léjük. Villanegyedek, egész városrészek kapaszkodtak 
a domboldalakra, volt bor – nincs bor. És hiába, hogy 
száz évvel később, 1989-ben hivatalosan létrejött az 
Etyek-Budai borvidék: annak a települései között bi-
zony csak elvétve találunk olyat, amelyik a fővároshoz 
tartozik, vagy legalább egy előtag ide köti (Budafok, Bu-
dajenő, Budakeszi), viszont Martonvásár, Alcsútdoboz, 
Kápolnásnyék, Zsámbék vagy Pákozd nevének láttán a 
budai emberben nem horgad föl heves identitástudat. 
Annál is kevésbé, mert ma ezen a borvidéken szinte ki-
zárólag fehér bort készítenek.

Hogy a kadarkával mi lett? Hát, terem sokfelé, mert 
igaz, hogy rapszodikus fajta – a borászok szerint tíz év-
ből kettő-háromban ad csúcsminőségű bort, a többiben 
gyengébbet vagy semmilyet –, ugyanakkor viszont re-
mekül alkalmazkodik a helyi adottságokhoz, szívós, és 
ha jó, hát akkor minden változatában jó. Így aztán kós-
tolhatunk remek kadarkát a Szerémségtől és Ménestől 
Villányon, Szekszárdon – szerintem ott a legjobb – és 
Kiskőrösön át egészen Egerig. Csak épp Budán termet-
tet, azt nem.

Illetve… 

A Kadarka Kör nagy kalandja

2008 őszén Buza Péter újságíró, várostörténész, a BUDA-
PEST folyóirat főszerkesztője – öntudatos zuglói létére 
– a fejébe vette, hogy eleink hagyományait követve ala-
pít egy baráti, ám egyben szakmai kört, asztaltársaságot, 

amelynek jelszava: „Vörösbort Budának!”, és amely a 
kadarka és a híres Budai vörös fölélesztésén lesz fára-
dozandó. A meghívottaknak persze nem kellett kétszer 
mondani. A csapat tízegynéhány fővel indult, a majda-
ni létszámot huszonötben maximáltuk. Szakmai – nem 
véletlen ez a szó, mert kezdettől fontos volt, hogy a ta-
gok ne csak élvezkedni jöjjenek, hanem tudásukkal és/
vagy kapcsolati tőkéjükkel is járuljanak hozzá a terv 
kidolgozásához és megvalósításához. Így gyűlt az asz-
tal köré történész, emeritus ampelológus (szőlőtudós) 
professzor, levéltáros, alkotmánybíró, két zoológus, 
tájépítész, faszobrász, újságíró, a híres budai szőlésze-
ti iskola alapítójának művészettörténész dédunokája, 
könyvkiadó, marketing-szakember, építész, magas ran-
gú államhivatalnokok, a Bor Eredetvédelmi Tanácsának 
elnöke, két érintett múzeumigazgató, közgazdász, fotós, 
gyakorló borász. Decemberben tartottuk első vacsorán-
kat az újlipótvárosi Firkász vendéglőben, amely hosszú 
időre törzshelyünk maradt. Bíró Gyula, az akkori séf iga-
zi szenvedéllyel vállalta, hogy havonta egyszer megetet 
bennünket. Az se volt teljesen egyszerű.

Minden alkalomra meghívtunk egy borászt, aki 
készít kadarkát. Hoztak egy 5–6 borból álló sort – le-
hetőleg csupa kadarkát vagy legföljebb kadarkát nagy 
százalékban tartalmazó cuvée-t –, és elmondtak min-
dent a borvidékükről, a szőlőikről, a pincészetükről. Mi 
szertartásosan és szakszerűen lötyögtetve-szimatolva 
végigkóstoltuk a borokat, az igazi profik költői szavak-
kal hozzátették a kiegészítő tudnivalókat, pontoztunk, 
végül pedig megettük Gyula isteni vacsoráját, amelyet 
úgy kellett kitalálnia, hogy mindig csurranjon bele egy 
kicsi az aznap kóstolt borok valamelyikéből. Ha nem is 
két-három hónap alatt, de a második évre már mindany-
nyian megtanultuk a különbséget a kordonos és a bak-
hátas művelés meg az acéltartályos és a kácis erjesztés 
között, és egyre jobban élveztük, hogy ennek a csodála-
tos bornak ezerféle arca van, így minden alkalom újabb 
pompás kaland. Borász vendégeink pedig meglepet-
ten méltányolták, hogy egy asztalnyi megszállott őrült 
őszintén érdeklődik a dűlők kitettsége és a cukorfokok 
meg a savak szeszélyei iránt, hogy ez nem egy szimpla 
borkóstoló, itt nagyon komolyan vannak véve a dolgok, 
de legfőképpen ők és a boraik.

Ebből persze még nem lett volna Budai vörös. De lett.
A társaság néhány tagja addig gondolkodott, hol is 

lehetne igazán alkalmas és hiteles helye a mi megálmo-
dott kis szőlőbirtokunknak, amíg valakinek a fejéből ki 
nem pattant az isteni szikra. Hogy hiszen – a Jókai haj-
dani kertjében!
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De mi az a lonkázás?

A nagy mesemondó, a 19. század legnagyobb és legter-
mékenyebb magyar prózaírója azon ritka szerzők közé 
tartozik, aki sok pénzt keresett a munkájával, és azt nem 
itta vagy kártyázta el, nem költötte fehérnépekre, hanem 
előrelátó, bölcs gazda módjára befektette. Éspedig nem 
kockázatos tőkepiaci vállalkozásokba, hanem házba meg 
földbe. 1867-ben tizenegy helyiségből álló udvarházat 
építtet a Józefstadtban, a mai Baross és Koszorú utca sar-
kán, villát Balatonfüreden, s már 1853-tól birtoka van 
a Svábhegyen, amelyhez az 1860-as években újabb és 
újabb földdarabok társulnak: a szőlő mellett szántók és 
gyümölcsös. A nyaralóvilla körüli terület, amelyből majd 
paradicsomkertet varázsol, közel két és fél katasztrális 
hold. Olyan serénységgel veti magát a mezei munkába, 
hogy kiadója, aki a Kárpáthy Zoltán folytatásait várja tőle 
hétről hétre a lapjába, keményen le is teremti, miután 
tüske gyötörte kézzel nem tud tollat fogni: „Hallja az úr! 
Vagy regényt írjunk, vagy paszulyt öntözzünk!” Lesz ez 
is, az is. Teraszos kialakítású szőlőskert, gyönyörű kilátás 
a városra, temérdek gyümölcsfa, veteményes, majorság 
tyúkokkal, disznókkal, tehénkével…

Jókai – s ez nem köztudott – 1896-ban még való-
ságos szakkönyvet is írt a tapasztalatairól Kertészgazdá-
szati jegyzetek címmel. A bevezetőt ilyen szép fejezetcí-
mek követik: Hogy csináljuk meg a földet. (…) Mi az a 
lonkázás? Az én istenadta szőlőim (…) Filokszéra elleni 
védekezés (…) A műtrágyázás [!] és így tovább. De feje-
zetet kap az „istenbogárkája”, a pajzstetű, a darazsak és 
dongók, a fafúró férgek meg a madarak, beszél a kivá-
lasztandó gyümölcsfákról és kezelésükről, a sziklakert-
ről, nap, szél, föld és víz „megfogásáról”, a szőlő tavaszi 
elfagyásának megelőzéséről, egyszóval mindenről, amit 
negyven évi kertészkedés után fontosnak tartott meg-
osztani olvasóival. (A nagyon érdekes és szórakoztató 
könyv már az interneten is olvasható, de azt hajlandó 
vagyok elárulni, hogy a lonkázás a domboldal teraszo-
sítása.)

No, hát ebből a pompás gazdaságból összesen pár 
tucat öreg fa, egy kerti kőpad meg a présház maradt 
meg, amelyben ma a Petőfi Irodalmi Múzeum működ-
tet szép kis kiállítást. A villa a háborúban tönkrement, 
lebontották, helyén a Duna-Ipoly Nemzeti Park modern 
igazgatósági épülete áll, valamivel arrébb meg a Magyar 
Madártani Egyesület faháza. És – megérkeztünk – itt, a 
faház mögött-alatt húzódott egy jókora, lankás földda-

Kadarkáink kertje

2011 októberében telepítettük az első, szinte jelképes 
három sort, aztán hatot, aztán haladtunk egyre lejjebb, 
a lejtő aljáig. A sorok mellett cölöpök mutatják, kiknek a 
tőkéi virulnak ott. Van mind a három fajtából, amelyek a 
Budai vöröst adták, nagyjából abban az arányban: kadar-
ka, kékfrankos, csóka. Kadarkából pedig a Kárpát-me-
dence mindenféle szögletéből érkeztek változatok, 
úgyhogy lett egy különleges fajtakertünk, mostanra ösz-
szesen úgy 800 tőke. Ennek a művelése persze már meg-
haladja erőinket, így szövetkeztünk a Corvinus Egyetem-
mel, amelynek szőlész-borász hallgatói újabban nálunk 
gyakorlatoznak, és ez mindenkinek előnyös. Borunkat, 
amelyet Anno néven „törzskönyveztek”, egy Budapest 
környéki pincészet készíti el, s már rangos díjakat is 
nyertünk vele a kiskőrösi nemzetközi kadarkaversenyen.

Az utóbbi években kétszer is törzshelyet váltottunk: a 
Gundelben, aztán meg Óbudán, a Kéhliben jártunk ösz-

sze, amíg lehetett, ott tervezgettük a következő szüretet. 
A Kadarka Kör ugyanis, amíg a járvány ránk nem telepe-
dett, évről évre víg szüreti mulatságokat is tartott a Jó-
kai-kertben. Ilyenkor Tóth Lyózsi kadarnagy, faszobrász 
barátunk felölt egy rettentő padlizsánlila slafrokot, meg 
egy hatalmas fekete kalapot – amitől a megtévesztésig 
olyan lesz, mint az agg Jókai –, e sorok írója pedig kadar-
nagysádi minőségét felfüggesztve Laborfalvi Róza szere-
pében dirigálja az urát, a puttonyosokat és a fellépő gye-
rekeket, akik harmonikaszóra szaporázzák a színpadon 
a sváb polkákat. A Hegyvidék, sőt a távolabbi kerületek 
népe meg szépen átsétál a szőlőskert felső végébe kilátást 
csodálni, zsíroskenyeret falni, törkölyt és kadarkát inni, 
könyveket venni a Budapesti Városvédő Egyesülettől, 
madaras jelvényt vagy akár nagycsaládos madárodút a 
Madártani Egyesülettől, és ha maradt, hát pár palack An-
nót is, hogy még karácsonykor is legyen mire emlékezni.

Találkozunk-e idén októberben végre megint a he-
gyen? ¶

rab, amelyről tudni lehetett, hogy valaha szőlő termett 
rajta, de már rég visszavadult azzá a kamillavirágos he-
gyi rétté, amellyel Jókai kezdetben annyit küszködött.

Hogy hány ajtón kellett kopogtatni, hány politikust 
és hivatalnokot kellett meggyőzni arról, hogy ide márpe-
dig szőlőt kell telepíteni, felsorolni is nehéz lenne. (Fővá-
rosi és kerületi önkormányzat, a Nemzeti Park igazgató-
sága, mindenféle borhatóságok, hegybíróság…) De végül 
mind beadták a derekukat.

Végre neki lehetett fogni a tereprendezésnek – eb-
ben még a közeli rendőrtiszti főiskola markos legényei 
is segítettek. Így került asztalunkhoz egyik akkori elöl-
járójuk, aki vincellér ősök ivadékaként nemcsak logisz-
tikában és kőhordásban, hanem a szőlő metszésében, 
kötözésében is elsőrangú szakértőnek, ráadásul remek 
cimborának bizonyult.

Azok a borászok pedig, akiket az évek során vendé-
gül láttunk (illetve ők minket a boraikkal), örömest ad-
ták az oltványokat.

fotó: sándor péter

fotó: sándor péter



A kert vége

Verpeléti úr elhivatott életélvező volt. Aki egy-
szer is látta őt ebédidőn a hivatalban, amint 
gondosan letakarítja asztalát, a tintacsöppeket 
itatósba fojtva; amint akkurátusan kicsoma-

golja a zsírpapírban magával hozott tepertőt; amint, félsze-
mét összehúzva, precízen és egyenletesen meghinti sóval; 
amint kigöngyöli a konyharuhában magával hozott cipót, 
és elébb vaskos karajt kanyarít belőle, utóbb kockákra szel-
deli azt; amint, egy régi verbunkos dallamát dudorászva 
tepertőket helyez a kenyérkockákra, és az így elkészített 
katonákat komótosan befalatozza; s amint az egészet végül 
egy tökéletesen arányított spriccerrel leöblíti – s aki tapasz-
talta mindennek láttán, saját szájában is hogyan fut össze 
a nyál: nos, az nemcsak Verpeléti úr életélvezését tanulta 
meg tisztelni, hanem, ha akár kevés kedély is szorult belé, 
alkalmasint az életet magát is tepertősebb-spricceresebb, 
egyszóval laktatóbb oldaláról szemlélte azután.

Így állt ezzel Dragomir úr is, Verpeléti Lajos hivatalfő-
nöke, amúgy mustárszín, rosszul-sovány ember, szájszél-
re csüggő, konya bajusszal. Becsülte ő Verpeléti urat hibát-
lan, megbízható munkájáért is, hogy is ne! De hibátlan, 
megbízható munkát végzett még tíz másik hivatalnoka és 
hat gépírókisasszonya, akik az Óbudai Dohánygyár kiter-
jedt levelezését intézték, Verpeléti úrnak viszont egy-egy 
tepertős katonára vagy spriccerre vetett, gusztustól fel-
szikrázó pillantása reményt és óhajt üzent a legmakran-
cosabb gyomornak is. Nincs tehát mit csodálni azon, ha 
Dragomir úr rendre ebéd tájt inspekciózott a levelezésen, 
s nyájasan bólintott csillogó szemű és ajkú hivatalnoka 
felé, hogy azután szobájában maga is nagyobb szerelem-
mel veselkedjék neki aludttejének és savanyúvizének.

Mindezért elnézte Verpeléti úrnak azon megátalkodott 
szokását is, hogy évről-évre, minden májusban három 
napot betegeskedett. Sosem többet, és sosem kevesebbet, 
de annyit mindig. Nem minden évben ugyanazon naptá-
ri napokat, olykor egy-egy hét csúszás is mutatkozott a 
rendes „májusi kór” előző és az esztendei kitörése között, 
de az megfigyelhető volt, hogy Verpeléti nagybecsű egész-
ségének a felhőtlen, napfényes napok ártottak leginkább. 

Dragomir sokáig szemet hunyt e különös nyavalya fölött, 
legfeljebb ebédidőben mutatkozott kissé szekántnak, de 
egyszer, amikor bizonyos jelek arra intették, hogy több 
májust nem fog már látni ezen a Földön, fejébe nyomta 
kalapját, és elindult a San Marco utcába inspekciózni.

Gömbölyded, mosolygós asszony kukkantott ki a 
csöngőre, szaporán bólogatott, mikor meghallotta Drago-
mir nevét.

– Persze, a dohányiparból, tudom én. Hát kerüljön 
csak beljebb, aranyos, tessék, tessék. Mondogattuk ám 
Lajossal, hogy az egyik májusban biztosan eljön majd be-
teglátogatóba, azután lássa, csak eljött, ugye-ugye, hogy 
igazunk lett.

– Csakugyan beteg az ura? – kérdezte, hangját akarat-
lanul is lehalkítva, Dragomir. Lassan lépegettek a ház mel-
lett a kert felé, és hiába integettek a szédült burjánzásba 
bódult, élő füvek és fák neki, mégis csúnyazöldre mázolt, 
kórtermi részvét költözött a szívébe, valami áfiumos vi-
gasz, hogy immár tehát másvalakit is lehet sajnálnia, nem 
csak magát.

– Beteg az mindig ilyenkor – felelte az asszony vidáman, 
és Verpeléti felé intett a fejével, aki lám, egy nyugszékben 
pihent, a kert végében, egy fehér és egy lila orgonabokor 
közötti tökéletes középen, és lehunyt szemmel, révülten 
szívott mélyeket az illatos levegőből. – A virágok betege.

– Dragomir úr! – neszelt fel a hangokra a szenvedő, ki-
kászálódott a trónusából, és udvariasan fejet hajtott. – Van 
szerencsém!

– Azt látom – viszonozta kissé bánatosan a hivatal-
főnök.

– Ó, ezt nem elegendő látnia! Méltóztassék szagolni is 
– mutatott a két bokorra Verpeléti, azzal térült-fordult, és 
máris egy másik nyugszéket állított az előző mögé, majd 
a sajátjával kínálta meg főnökét. – Parancsoljon helyet 
foglalni.

– Ne inkább egymás mellé? – választotta önkéntelenül 
százhetvenöt feltüremkedő kérdése közül a leggyakorlati-
asabbnak tetszőt Dragomir. Hiába, a jó hivatalfőnök erről 
a gyakorlati érzékről ismerszik meg legkönnyebben.

– A világért se, esedezem! – felelte mély meggyőződés-
sel a haldokló. – Éppen középen kell ülni, higgye el, hogy 
jobbról és balról is egyazon illatár érkezzék az orrhoz.

– És ha szembe ülnénk? – kérdezte a javíthatatlanul 
észszerű Dragomir.

– Sokáig próbálgattam én ezt...
– Öt esztendeig – pontosított büszkén az asszony.
– Úgy, úgy! És higgye el, úgy a legremekebb, ha balról 

jő a lila, jobbról a fehér aroma.
– Tessék csak kipróbálni! – nógatta az asszony, azzal a 

hangsúllyal, amellyel a karalábét szokta tukmálni a piacon.
Dragomir helyet foglalt az első sorban. Verpeléti leült 

mögéje, az asszony bement a házba, a májusi dél pedig 
visszaereszkedett a kertre.

– Hát ez a maga híres betegsége – próbált szigorú 
lenni.

Nem kapott választ, de jó is volt így. A szigor, a fölény 
– nem mintha Dragomir kedvét lelte volna az effélében 
– az irodához tartozott, a levélíráshoz, a hivatali robot-
hoz. Itt más zsongott és dübörgött: a tavasz dolgozott, a 
létezés buta ketrecét töltötte fel élettel, csak úgy égett a 
keze alatt a munka. Igen, Verpeléti hibátlanul kísérletez-
te ki: fürgén incselkedő illatpöffök cirógatták jobb felől, 
méla, lanyha béke balról. Már a vállát sem feszítette neki 
a kertnek, az ismeretlen, végtelen szabadságnak, eler-
nyesztette vézna izmait. Egyszerre, szinte félálomban 
már, egy szép, dió nagyságú tepertő káprázata cirógat-
ta meg lehunyt szemeit – és, réges-régen először, nem 
sajdult belé a gyomra. „Talán megenni is meg tudnám” 

– gondolta, de persze ezt még álmában sem hitte igazán. 
Hanem büntetlenül elképzelni, hogy befalja, csaknem 
olyan szép volt, mint be is falni, ha ugyan nem még sok-
kal szebb.

Csak jóval később, úgy másfél kiló, jó étvággyal elfo-
gyasztott tepertő és ugyanannyi karmonádli után nyitotta 
ki újra a szemét. Onnan mélyről, ahol az orgona- és teper-
tőillatból egybeszűrt, kövér béke lakozott, még böffentett 
egy aprót, de igen jólesőt.

– Ne menjen még – szólalt meg mögötte Verpeléti. – 
Alkonyatkor az igazi.

De Dragomir úr kimászott a nyugszékből.
– Isten áldja, Verpeléti úr. Köszönöm… – meg akarta 

nevezni, hogy micsodát is voltaképpen, de hiába a hu-
szonöt éves fogalmazói gyakorlat, nem sikerült.

– Nincs mit – felelte Verpeléti, és neki volt igaza: nem 
akadt semmi pontosan megnevezhető, ami miatt hálás-
nak kellett volna lennie, csupán a délután mindenestül, 
egy kis kovászos uborkával, merthogy azt is fogyasztott a 
nehéz húsok mellé.

– Egy ideig nem fogunk találkozni. Mire felgyógyul, én 
szanatóriumban leszek – ez a kicsúszott mondat őt ma-
gát is meglepte. Nem csak azért, mert egy beosztottja előtt 
pendített meg egy ennyire bizalmas beszédtárgyat, de ed-
dig nem nagyon akart elmenni Karlsbadba, kételkedett a 
gyógyvízkúra hatásában.

– A legjobbakat, főnök úr – hajolt meg Verpeléti, míg 
félbehajtotta a feleslegessé vált nyugszéket.

A karlsbadi víz erejéről szállongó hírek azonban ko-
rántsem megalapozatlanok. Dragomir úr csaknem egy 
esztendeig maradt távol, és amikor visszatért, nemcsak 
duzzadt az életerőtől, de könnyű sonkával betakart és 
majonézzel megkent kenyereket fogyasztott ebédre, az 
asztalán álló Moser-üvegből pedig valamely szegfűszegil-
latú párlattal öblítette le a falatokat. Friss, szinte szénsa-
vasan pezsgő magabiztossággal vonult végig a részlegen, 
itt-ott megtorpant, az írógépek fölé hajolt, és határozot-
tan rámutatott némely gondatlanságra: elütésre, ne adj 
isten helyesírási hibára, stílbéli pongyolaságra. Verpeléti 
úr levelezésébe is belétekintett, de abban nem találhatott 
kifogásolni valót.

– Azt a zsíros staneclit legyen szíves eltüntetni – mon-
dotta végül. – Ebédidőn kívül nincs helye effélének az asz-
talon – és továbblépett.

Verpeléti felnézett, azután szépen, akkurátusan elta-
karította az ebédmaradékot.

A rákövetkező héten beteget jelentett. Dragomir rövid, 
szabatos válaszlevélben jelezte neki, hogy ezúttal már kór-
házi felülvizsgálati igazolás bemutatását fogja kérni, mi-
dőn újra megjelenik a hivatalban.

Így azután nem találkoztak többé. 
Dragomir úr megizmosodott ügybuzgalma és ambíci-

ója nemsokára felkeltette felettesei figyelmét, igazgatóhe-
lyettessé nevezték ki. Egy késő őszi napon jutott fülébe a 
hír, hogy Verpeléti, aki a nagy gazdasági válságban nem 
talált másik állást, úgyhogy a nyomorúságig elszegénye-
dett, kénytelen eladni a házát. Az igazgatóhelyettes meg-
növekedett fizetéséből és újonnan kötött házasságával 
nyert hozományából vásárolta meg a házat, amelynek a 
helyére kicsiny, de divatos villát terveztetett.

A régi, düledező putrit a kőműves emberei bontották le, 
de a kert végébe személyesen ment ki. Mikor a két tar bo-
korhoz ért, elnézte ágaik kusza, kopár rácsozatát, és olyan 
erősnek és határozottnak érezte élete kontúrjait, mint talán 
még soha. Feljebbvalói elismerték érdemeit, beosztottjai 
féltek tőle, ő pedig végre úgy hitt magában, ahogyan koráb-
ban sosem. „Jót fog tenni ez a kis kétkezi munka ebéd után, 
a friss levegőn” – gondolta, és megfeszítette izmait. Pödört 
egyet konya bajuszán, és nekilátott a fűrészelésnek. ¶
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Péntek Orsolya friss Litera-díjas író, képzőművész, akinek pillanatnyilag legnagyobb 

vágya egy hatalmas kiállítótér,  ahol bemutathatja óriási, huszonkét 

alkotásból álló festményfalát. A Tarot szekvencia egy festménye az Anziksz 

tavaszi lapszámának borítója. Az alkotó a sorozatban a kártyalaphoz 

kötődő társadalmi szerepeket, tudatállapotokat fordította absztarkt színnyelvi 

jelekre, a kedves olvasó találja ki, a borítón melyik szerepel!

Indulat #8Tarot 
az Anzikszon

Kisgyermekként mi szerettél volna inkább lenni? Fes-
tőművész, vagy író?
Konkrétan festő. Négyéves voltam, amikor közöltem 
anyámékkal, hogy festőművész leszek. Sokáig ez is ma-
radt a terv. Aztán huszonöt éves korom körül elkezdtem 
komolyan írni. Persze írtam addig is, de az írás mindig a 
második helyen állt.  A társadalomban szerintem van egy 
tartózkodás a női művészekkel szemben. Úgy gondolom, 
nem kapják meg azt a figyelmet, azokat a lehetőségeket, 
amit a férfi művészek. Ráadásul, ha egy nő egyszerre 
akar érvényesülni képzőművészként és íróként is, lehe-
tőleg egyforma színvonalon, akkor nagyon fel kell kötnie 
a gatyát. Emiatt voltak időszakok, amikor komolyan úgy 
gondoltam, hogy választanom kell a kettő között, amiből 
persze egy rakás belső konfliktus született. Sok évre ab-
bahagytam a festést azért, hogy az írói karrieremet épít-
sem, amiből az lett, hogy nem festettem, viszont írni se 
nagyon tudtam. Az első regényembe körülbelül 10 évem 
ment bele. Nagyjából háromszor annyi szöveget írtam 
meg, mint amennyi végül megjelent 2014-ben. De ami-
kor kiadták, az olyan érzés volt, mintha mázsás súlytól 
szabadultam volna meg, utána újra elkezdtem festeni. 

De ha mindig is festőnek készültél, hogy lett mégis az 
írás a fő csapásirány?
Huszonéves koromban úgy éreztem, hogy nem tudok 
festőként otthont találni az akkori hazai képzőművészeti 
életben, mivel inkább az olasz és a távol-keleti kortárs 
szcénát érzem magamhoz közel. Ez akkor még nem arti-
kulálódott ilyen élesen, inkább csak nem találtam a he-
lyemet. Akkor kezdtem történeteket írni. Igazából mene-
külőútnak indult. Talán azért, mert az írásaim kapcsán 
jöttek pozitív visszajelzések, legalábbis leközölték az írá-
saimat, egy irodalmi folyóirattól pedig díjat is kaptam. 
Ugyanakkor ez meg is rémített, úristen, én nem vagyok 
író, ebből most mi lesz? Megijedtem. 

Megijedtél?
Meg. Napi tíz órát kellett dolgoznom az önfenntartásért, 
dupla műszakban. Emellett festeni nem igazán lehetett, 
írni is csak úgy tudtam, hogy éjfélkor végeztem az egyik 
munkahelyemen, utána hazajöttem és kettőig, háromig 
próbáltam írni, általában addig bírtam, akkor kidőltem 
és másnap reggel kilenc órára sikerült bemennem egy 
hivatalba, a másik munkahelyemre. 2006 körül mégis 
összeállt egy könyv, ami a mai napig nem jelent meg. Eb-
ben már ott volt a későbbi regénytrilógiának az a logiká-
ja, hogy a kötet különálló novellákként is olvasható, de 
hogyha egyben olvassa az ember, akkor megérti, hogy ez 

egy összefüggő történet.  Beadtam egy kiadónak. A kiadó 
vezetője azt üzente vissza, hogy tök jó, de pillanatnyilag 
nincs arra lehetősége, hogy új írókat vezessen be a piac-
ra. Utána minden összeomlott körülöttem, a magánélet-
ben is, brutális és jogsértő módon kirúgtak az akkori, 
sokadik munkahelyemről, majd meghalt az apám. Nem 
volt könnyű talpra állni, hosszú út vezetett a trilógiáig.

Trilógiának is tervezted?
Igen, csak azt nem tudtam, hogy a harmadik kötet miről 
fog szólni, és végül nem is az lett, amit a második kö-
tet után kikombináltam. A harmadik kötetben nagyobb 
körképet szerettem volna az előző generációk nőinek 
életéről, de valahogy annyira karakteres lett Borka és 
Júlia, hogy elvitte az egészet. Nem jó, ha az író a szöve-
get megerőszakolja. A szöveg az egy olyan öntörvényű 
létező, aminek egy idő után kőkemény saját akarata és 
szabályai vannak, és muszáj alkalmazkodnom. A főhő-
sökkel ugyanez a helyzet, van olyan, aki nem akar bemu-
tatkozni, és van, aki meg elviszi a történetet. 

Nem csak Júlia, a többi nőalak is nagyon kimunkált a 
regényeidben.
A világirodalom évszázadokon keresztül arról szólt, hogy 
a férfi írók férfi szempontból történeteket írnak, a nők 
pedig arra a szerepre vannak kárhoztatva, hogy a férfi 
szerelmes legyen beléjük, de ennél többet a legtöbb törté-
netben nem tudunk meg róluk, maximum, hogy milyen 
a nézése, meg a járása. Nagyon kevés az olyan történet, 
ahol a nők úgy főhősök, hogy hitelesen meg van rajzol-
va, hogy mit élnek át és hogyan látják a világot. Mit gon-
dolnak, mikor megtörténik velük az élet, milyen egy női 
világmodell. Ha ezt megfordítom, és a női világkép felől 
írom meg a regényt, akkor óhatatlan, hogy a történetben 
a férfiak olyan szerepbe fognak kerülni, mint a férfitör-
ténetekben a nők. A szereplők közül a férfit én külsőként 
és másként érzékelem, mint egy férfi író.  

Elmondásod alapján is óriási tudással rendelkezel a 
felmenőidről, a trilógia mégsem egy hagyományos 
családregény lett.
Egyszerűen azért, mert a valóság meg a történet az két 
különböző dolog. Hogyha én 100 %-ban azt írom meg, 
amiről anyagom, vagy épp tudásom van, akkor bizonyos 
drámai fordulatok, vagy regénytechnikai megoldások 
nem működnek. Vagy azért mert túl sok, pl. a szegedi 
olasz családnál mérhetetlenül le van egyszerűsítve a re-
gény. A szépapámnak hat lánya volt, és azt hiszem kettő 
fia. Nagytermészetű ember volt, voltak házasságon kívül 
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született gyermekei is, örökbe fogadta a saját unokáját és 
egyéb szövevények. De ha csak ezt a nyolcgyerekes csa-
ládot próbálom lemodellezni, már az egy önálló regény. 
Begolyózok én is, meg az olvasó is.  Nem véletlenül ke-
rült a kötetek hátuljára egy családfa. De egyébként így is, 
foltokban, mozaikkockákban ez az én családom regénye 
is. Vannak olyan fejezetek, ahol bizonyos momentumok, 
mondatok a családi emlékezetből származnak, de olyan 
szereplő mondja őket, aki valójában sohasem létezett.

Úgy tudom, most épp Pécs történetéről szóló könyvön 
dolgozol, ahova szintén beszüremkedett a családod.
Igen, több mint egy éve dolgozom egy Pécs történetéről 
szóló könyvön, amihez nagyon sokat kellett kutatni. 
És igen, az egyik nagymamám pécsi, nagyon kötődöm 
a városhoz. Pannóniában megvan a kontinuitás  a Ró-
mai Birodalomtól a mostani világig. Hogy miként látják 
a történészek, arról a végtelenségig lehet beszélni, mint 
ahogy arról is, hogy a pannonizmus eszméje mennyire 
érvényes és mennyire nem. Ebből a szempontból ki-
emelt helyen van Pécs, ugyanúgy, mint Szombathely. 
Persze vannak, akik azt mondják, hogy nincsen semmi 
kontinuitás, hogy a pannonizmus nem érvényes. Nem 
tudom, de szerintem, ha valaki élt Pannóniában és utána 
kitérőt tett az ország más részeire, akkor megérti, miről 
van szó. Nekem nagy rádöbbenés volt például, hogy is-
merem a gesztusrendszert és a normarendszert az egész 
egykori Római Birodalom területén. Persze ez nyilván a 
család miatt is van, mert több kultúrában szocializálód-
tam.  Minden ismerős, tudom, hogy merre kell menni, 
minden várost is azonnal átlátok, ugyanakkor, amikor 
elmentem Debrecenbe, álltam 10 percig a vasútállomá-
son, és azt gondoltam, hogy úristen, olyan, mintha kül-
földön lennék.

Megszületett a trilógia, kaptál egy Litera-díjat, és 
közben itt ülünk a festményeid között.
A Litera-díj meglepő volt.

Miért?
Mert jobbnak éreztem néhány szöveget a magaménál, 
nagyon erős volt a mezőny, és eszembe sem jutott, hogy 
én nyerem meg. Majdnem leestem a kanapéról, amikor 
felhívtak. És igen, kijött a trilógia első kötete a nyomdá-
ból, és egy hónapon belül újra festettem. Miután hosszú 
éveket tölt el az ember egy szöveggel, muszáj hogy be-
fejezze, akkor már nem lehet félbehagyni, mert az már 
olyan kudarcélmény lenne, amit nem lehet elviselni. Azt 
gondoltam, hogy lehet, hogy csak ezt az egy könyvet 
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írom meg életemben, de ezt megírom. És amikor sike-
rült, és a Kalligram vállalta, hogy kiadja, az nekem olyan 
hatalmas megerősítés volt, hogy kicsit átrendezte az én-
képemet is.

A képzőművészetben is megtaláltad végül a kapcsoló-
dási pontokat?
Az nagyon meglepett, hogy a gyűjtők és a képzőművészet-
be beruházni hajlandó magánemberek  azonnal megtalál-
tak. Voltak kiállításaim, de nem a legismertebb galériák-
ban, viszont, amíg ki nem tört a járvány, elég sok képet 
adtam el. Azt hiszem, képzőművészként egy részben for-
málils, részben informális struktúrában tudok létezni 
egyelőre, aminek nyilván az az oka, hogy nem a szabályos, 
hivatalos utat járom. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének 
képzőművész barátaim, ne értékelnék sokra egyes, formá-
lódó kortárs életműveket. De ettől függetlenül továbbra is 
inkább az amerikai, koreai vagy olasz kortársakra tudok 
rezonálni, a mesterek közül meg legfeljebb a nálam két 
generációval idősebb Gyarmathy Tihamérra és Hantai 
Simonra. A vicces az, hogy a velem egy idős koreaiakat 
elnézve néha  olyan érzésem van, mintha ők is ismernék 
és továbbgondolásra érdemesnek tartanák Gyarmathy ta-
pasztalatait – pedig nyilván nem ismerik. 

Te készítetted az Anziksz tavaszi lapszámának borító-
képét, mesélnél róla?
Mostanában olyan szekvenciákban, sorozatokban gon-
dolkozom, amelyek önálló képekként is megállnak, ám 
egy kompozícióba rendezve az egyes képek egymással is 
párbeszédbe kerülnek. A Velence sorozatban a város szí-
neit, fényeit, vízrétegeit és időrétegeit bontottam fel, és 
építettem össze egy állandóan változó látvánnyá, amely 
lemodellezi magát az örökké változó arcú várost, míg a 
Tarot sorozatban a 22 kártyalaphoz kötődő társadalmi 
szerepeket, tudatállapotokat fordítottam le absztarkt 
színnyelvi jelekre. Ez egy hosszú kísérlet, mivel a 22 lap 
mindegyikéből több festményt is készítek a lapok (betűk, 
szerepek) egyes aspektusait figyelembe véve, és kapcso-
lódik hozzá egy interaktív kiállításmodell is. Az Anziksz 
címlapja a Tarot sorozat része. A harmadik sorozat, amin 
elkezdtem dolgozni, az az elemek sorozata, így a Tűz, 
Víz, Levegő stb. képei. Ez még kialakulóban van.  Egyen-
lőre nem találok olyan galériát, ahol a festményfalamat 

méltó módon bemutathatnám – igaz, most talán elindul 
a tárgyalás egy intézménnyel, de egyelőre erről nem aka-
rok többet mondani.  Amit itt látsz, ezek a festményfal 
részei. Ahhoz, hogy kirakjam ezt az 50x70-es darabok-
ból álló kompozíciót, hatalmas térre volna szükségem. 
Ilyen galéria jelenleg Budapesten nem sok van. Hiába 
rakom ki ezt a falat az óbudai lakásomban, egyrészt nem 
is tudom az egészet kitenni, mert nem fér el, másrészt 
rajtam kívül nem látja senki. Na, ez nem jó érzés.

Gyerekkorod óta Óbudán élsz?
Kilencéves koromban költöztünk ide. Igazi kulturális 
sokk volt elsőre, nem Óbuda, hanem a lakótelep. Nagyon 
vegyes volt az a szociokulturális közeg, amibe belekerül-
tem gyerekként, de szabályosan kinyílt a világ. A  sokkot 
így nem negatív értelemben értem. A nyolcvanas évek 
második felében még tartott az a nem túl sikeresnek bi-
zonyuló kísérlet, hogy a különböző társadalmi csopor-
tokat a lakótelepeken összeeresztették. Ha tetszett, ha 
nem, meg kellett ismerni egymást. Ekkor találkoztam 
először másfajta szegénységgel, mint a miénk. Mi is sze-
gények voltunk, de voltak otthon könyvek – szellemi 
értelemben tehát nem nyomorogtunk. Itt viszont olyan 
emberek is éltek, akik minden szempontból nyomor-
gók voltak, másrészt  több generációra visszamenőleg 
teljesen más világban éltek, mint mi: a legszegényeb-
bek világában. Ez a fajta szegénység mélyen megrendí-
tett, és azóta képtelen vagyok a világot csak polgárként, 
csak középosztálybeliként, csak értelmiségiként nézni.  
A helyzet a rendszerváltással még inkább bedurvult, 
mert pont ezek az emberek lettek még a perifériáról is 
kiszorítva. Akkor jött el a még mélyebb mélyszegénység 
ideje. Ezidőtájt kezdtem önállóvá válni, és egy óbudai 
melós házban végignéztem a kilencvenes éveket. Nem 
felejtem el.  De szeretek itt élni: Budapest túl nagy, a bel-
város nagyon hangos, ez az óbudai kint is vagyok, bent 
is vagyok nekem nagyon bejön. Óbudának van egy na-
gyon határozott karaktere, ami miatt szerintem teljesen 
különáll Budapesttől. Meg Óbuda mégiscsak a Római 
Birodalom végvidéke. Igazából soha nem mentem el a 
kerületből, bár, volt egy év, amikor beköltöztem a belvá-
rosba, de szabályosan visszamenekültem. Aki megszok-
ja, hogy van ég, van tér, van víz, az már nem igazán tud 
szűk térben, a belváros közepén boldogulni. ¶
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Szűts László a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének (MAHASZ) 

elnöke meghatározó alakja hazánk zeneiparának. Közel 

sem szokványos életútjának bemutatása, érdekes történetei révén 

betekintést nyerhetünk a zeneipar kulisszái mögé.  

„Ez az én 
tündérmesém”

CSIZMADIA ATTILA

{ ZENE }{ ZENE }

Hogyan lettél óbudai?
Az édesanyám és a szülei óbudaiak voltak. A ház, amely-
ben a családommal élünk a Testvérhegyen, annak a régi 
háznak bővítéséből jött létre, amelyben édesanyám fel-
nőtt. Egyébként Pesten és – az édesapám diplomata hiva-
tásából adódóan – különböző távoli országokban éltünk, 
de sokat nyaraltam a nagyszüleimnél Testvérhegyen. 
Számomra ez nagyon erős kötődés. Óbuda az én falum.

Fiatalon jártad a világot édesapád hivatása miatt. 
Hogy élted meg ezt a vándorlást?
Kilenc éves sem voltam, amikor édesapám a kairói ma-
gyar nagykövetségre került. Óriási dolog volt, hiszen 
nekem már az is nagy változás volt, amikor nem sokkal 
előtte a kilencedik kerületből Óbudára költöztünk. Épp 
csak kezdtem hozzászokni az új lakóhelyemhez, az otta-
ni közösséghez, amikor édesapám eldöntötte, hogy me-
gyünk Kairóba. Teljesen megváltozott az életem. Nehéz 
volt, de utólag úgy látom, hogy nagyon sokat köszönhe-
tek ennek. Szerencsés voltam, hiszen kinyílt számomra a 
világ, ami tele volt furcsasággal és érdekességgel a maga 
múltjával, a hangulatával, misztikájával együtt. Két és fél 
év múlva átköltöztünk Líbia fővárosába, Tripoliba, ahol 
édesapám nagykövet lett. Ismét egy új világ, és persze 
mást jelentett a nagykövet fiának lenni. Tripoliban ame-
rikai iskolába jártam, ezért a második anyanyelvem az 
angol lett. A szüleim fogadásokra, vacsorákra jártak, 
ezért sokat voltam esténként egyedül, legjobb barátom a 
rádió volt. Elképesztően jó zenei műsorok voltak a rádi-
óban. Gyerekként a zene lett a mániám. Az összes zenei 
szaklapot járattuk, amiket az utolsó betűig kiolvastam.

Fiatalon, a kilencvenes évek elején már bekerültél a 
zeneiparba. 
Az egy tündérmese volt. Ahogy említettem, már kamasz-
koromban nagyon érdekelt a zene. A gimnáziumban 
volt együttesem is. A Közgazdasági Egyetem Nemzetközi 
Kapcsolatok szakán végeztem, felvettek a Külügyminisz-
tériumba, majd lehetőséget kaptam arra is, hogy az elit 
bécsi Diplomáciai Akadémián tanuljak. Minden sínen 
volt ahhoz, hogy diplomata legyek, de mire a bécsi aka-
démiát is elvégeztem, egyre kevésbé akartam az lenni. 
Azt gondoltam, hogy az édesapám ezt az utat már vé-
gigjárta, nem akartam őt ismételni. Mindeközben zenei 
újságokba írtam, zenekarokat menedzseltem, zenéltem, 
dalszövegeket írtam. A rendszerváltás évében végeztem 
Bécsben. Eljutottam arra a pontra, hogy döntenem kel-
lett: mit akarok kezdeni az életemmel? Felmértem azt, 
hogy mik a pillanatnyi lehetőségek. Tudtam, hogy van 

egy Multimédia nevű cég Magyarországon, mely akkor 
Közép-Kelet Európa legnagyobb zenei vállalkozása volt, 
a régió összes zenei produkcióját szervezte. Megkerestem 
a cég vezetőjét, Hegedűs Lászlót, és azt mondtam neki, 
hogy: „szerintem nekem nálad kellene dolgoznom”. Az-
zal a tekintettel nézett rám, ami azt jelentette, hogy „te 
kissrác, miért gondolod ezt magadról?” Erre azt mond-
tam neki, hogy mindent tudok a zenéről és egyébként 
beszélek öt nyelven. Azt mondta, hogy ez kezd érdekesen 
hangzani és behívott az irodájába beszélgetni, de szom-
bat estére, amikorra már társasági vacsora programom 
volt szervezve. Természetesen bementem hozzá, de még 
tizenegykor sem jutottam be a szobájába. Végül benyitot-
tam az ajtón azzal, hogy várnak rám a barátaim. Erre azt 
kérdezte, hogy „mit nyivákolsz?”. Végül megegyeztünk 
abban, hogy visszamegyek másnap, majd attól a naptól 
kezdve már a Multimédiában dolgoztam. Valamiért le 
kellett ezt a helyzetet játszanom Hegedűs Lászlóval. Az-
óta is nagyon szeretem és tisztelem őt, a mentorom lett. 
Egy hétre rá már a Scorpions-szal, egy hónap múlva a Ju-
das Priest-tel voltam turnén, egy év múlva pedig az AC/
DC-vel és a Metallica-val. Hegedűs László mindenben 
segített, ráadásul az az első komoly munkám, amivel ő 
bízott meg, nagyon meghatározó volt a karrierem szem-
pontjából. A Multimédiával egy nemzetközi konferenciát 
szerveztünk Budapesten. A konferencia neve Looking 
East and West volt, azaz „nézzünk keletre és nyugatra”. 
A cél az volt, hogy a teljes nemzetközi zeneipar találkoz-
zon a keleti piac kinyílásának az apropóján. Mindenki 
itt volt Budapesten, aki a zenei szakmában számított: 
lemezkiadók, koncertszervezők, még az amerikai MTV 
is. Ennek okán villámgyorsan mindenkit megismertem 
a nemzetközi zeneiparból, ráadásul egy kollégám beaján-
lott a Sony Music-hoz, és már a konferencia nyitófogadá-
sán megkeresett a képviselőjük. Huszonhat évesen nyil-
ván nyitott voltam arra, hogy a világ egyik legnagyobb 
kiadójával tárgyaljak, mivel a zeneipar volt az életem. A 
Sony Music képviselője az egyeztető beszélgetés végén 
megkérdezte tőlem, hogy meg tudnék-e nevezni néhá-
nyat a kiadó művészei közül. A-tól Z-ig tudtam a reper-
toárjukat. Nyilván nem csak ezért, de ezek után felkért 
arra, hogy legyek részese a magyarországi Sony Music 
létrehozásának, utána pedig 12 évig voltam a cég hazai 
igazgatója. Ez az én tündérmesém.

Hogyan élted meg annak a felelősségét, hogy a ma-
gyarországi zeneiparra nagy ráhatásod volt?
Nagy alázattal, csodálattal éltem meg azt, hogy dolgoz-
hattam azokkal a művészekkel, akik tinédzserként az 

Beszélgetés Szűts Lászlóval

fotók: hernád géza



« 73 »« 72 »

{ ZENE }{ ZENE }

ikonjaim voltak. A legszebb dolog az volt a számomra, 
amikor azt mondták a Sony Music-nál, hogy az első 
feladatom az lesz, hogy hazai repertoárt építsek, szer-
ződtessek magyar művészeket, és csináljak jó magyar 
lemezeket. Megtehettem azt, hogy akikre istenként te-
kintettem, azokkal lemezeket készíthettem, és akik rá-
adásul elfogadtak engem együttműködő partnernek. Ez 
volt a legcsodálatosabb a számomra. Folytatódott a tün-
dérmesém.

Kik voltak az ikonok?
Nehéz kérdés, mert senkit sem szeretnék kihagyni. A 
legkedvesebb történetem Balázs Fecóhoz kötődik, ami 
sajnos nagyon aktuális. (A történet az Óbudán több évti-
zedet élt Balázs Fecó halála kapcsán készült megemléke-
ző cikkünkben olvasható. – a szerk.)
Többek között elképesztő, fantasztikus élmény volt Deák 
Bill Gyula Bort, bluest, békességet című albumán dolgoz-
ni. Ott volt a Tátrai Band és a Tunyogi Rock Band leme-
ze, Tolcsvay László, Bornai Tibor, Katona Klári és Babos 
Gyula csodálatos albumai. Utólag visszagondolva nem is 
értem, hogy abba a pár évbe hogyan fért bele ennyi nagy-
szerű album elkészítése. 

Beszélnél azokról a hazai sztárokról, akiknek az in-
dulásában és sikerében közreműködtél?
Ők még többen vannak. Amikor megkaptam a Sony 
Music-tól azt az izgalmas lehetőséget, hogy „lemezki-
adósdit játszhassak”, szó szerint azt mondták nekem, 
hogy „mostantól már nagyfiú vagy és azt csinálsz, amit 
akarsz.” Ez nagy bizalom volt. Imádtam, hogy azoknak 
a fiataloknak – akikben tehetséget láttam – lehetőséget, 
segítséget adhattam ahhoz, hogy kipróbálják magukat. 
Mindezt sokféle zenei műfajban tehettem. Meg kell emlí-
tenem a Crystal-t , hiszen Kasza Tibiék zenekarából elég 
nagy sztárt csináltunk a kiadóval. És a Black Out-ot sem 
hagyhatom ki, róluk azt gondoltam, ők a „magyar” Pearl 
Jam, vagy a „magyar” Alice in Chains. A Tankcsapda és a 
Ganxta Zolee és a Kartel pedig egy külön történet.

Elmesélnéd?
A Tankcsapda a karrierjében már elég jó szinten tar-
tott akkor, amikor elkezdtem irántuk érdeklődni. Úgy 
éreztem, hogy egy bizonyos ponton megrekedtek, és 
úgy gondoltam, hogy hozzá tudok tenni ahhoz, hogy 
továbblépjenek. Végül a kiadónkhoz szerződtek hosz-
szú rábeszélés után, majd pont akkor komoly alkotói 
válságba kerültek. Sejteni lehet, hogy ennek mennyire 
örültem. Elkészült egy új album, ami nem volt rossz, jól 

is fogyott, hiszen még vitte a lendület, de ugyanazt hoz-
ta, mint az előző. Ezután a zenekar szanaszét esett egy 
időre. A menedzserük hozott egy olyan anyagot, amiben 
kétféle produkció volt: kiadatlan-kiadhatatlan felvételek 
és a fodrászüzlet padlójáról összekotort hajmaradvá-
nyok. Mit tudtam tenni, végighallgattam, de volt köztük 
egy dal, amit Lukács Laci egyedül hozott össze Debre-
cenben. Annak a dalnak az volt a címe, hogy Mennyor-
szág tourist... Szóltam a fiúknak, hogy itt van az életetek 
slágere és keresztül fogom tolni az amúgy a Tankcsap-
dához ellenségesen viszonyuló, nem túl színvonalas ze-
néket játszó magyar médián. Így is történt. Lehet, hogy 
ezt a srácok nem írnák alá. A fő érdem természetesen 
az övék, a dalt ők szerezték, de ha nem verem keresztül 
a médián, akkor lehet, hogy az életük slágere elsikkad. 
Nagyon sok munkám volt abban, hogy a Mennyország 
tourist médiasikere sokkal magasabb szintre emelte 
a Tankcsapdát. Ganxta Zolee-t pedig már jópár éve is-
mertem, amikor Pierrot (Marosi Z. Tamás zeneszerző, 
előadó, dalszövegíró, producer – a szerk.) elhozta a de-
mójukat hozzám. Nagyon tetszett, mert jó zenei anyag 
volt, melyhez Pierrot is sokat hozzátett. Hiányzott a 
magyar zenei palettáról ez a stílus. Azt mondtam, hogy 
ha egy darab CD-t sem adunk el, akkor is megcsinálom, 
mert ez lesz az első magyar gangsta rap lemez. Elképesz-
tő sikertörténet lett belőle.
 
A hazai Sony Music igazgatójaként számos világsztár 
előadóval találkoztál, és van, akivel baráti kapcsolat-
ba kerültél. Hogyan emlékszel erre az időszakra?
Az igazgatóságom alatt a Sony Music a négy legnagyobb 
nemzetközi zenei kiadó egyike volt. Sok olyan művésszel 
találkozhattam személyesen, akik a nemzetközi pop és 
rock zene ikonjai, a kilencvenes évek nagy sztárjai vol-
tak: Mariah Carey, Célin Dion, Gloria Estefan, George 
Michael, az akkor feltörekvő sztárok, Ricky Martin, 
Marc Anthony, Jennifer Lopez, és azok, akik már a het-
venes évektől a zene csillagai voltak, Bruce Springsteen, 
Alice Cooper, Billy Joel, a TOTO zenekar tagjai. Szinte 
mindegyik művész közvetlen volt velem. Célin Dionnal 
többször találkoztam, nagyon kedves személyiség. Min-
den alkalommal, amikor beszélgettünk, sugárzott belőle 
a szeretet. 
1994-ben megszerveztem, hogy az aktuális lemeze kap-
csán, promóciós célból eljöjjön Magyarországra Alice 
Cooper. Három napot töltöttem vele, ami az életem egyik 
legnagyobb élménye volt, mert Alice Cooper zseniális 
ember. Öröm volt vele tölteni az időt, mert intelligens, 
kulturált, művelt, remek humorérzékű, tehát más, mint 

amit sokan gondolnak róla. Ha újra és újra összefutunk, 
pontosan emlékszik a találkozásainkra. 

Milyen tevékenységet végez a MAHASZ, melynek sok 
éve vagy az elnöke?
Kétféle feladata van a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szö-
vetségének. Az egyik az érdekképviselet mind Magyaror-
szágon, mind nemzetközi szinten. Az Európai Unióban 
történő jogalkotási tevékenységben lobbizunk, illetve a 
hazai folyamatokat is végigkövetjük. A másik az a gazda-
sági tevékenység, ami a közös hangfelvétel-kiadói jogke-
zelés, a jogosultaknak járó szerzői jogok érvényesítése, 
az abból keletkezett díjak beszedése és elosztása. 

A Fonogram – Magyar Zenei Díj szervezése évről évre 
hozzád köthető. Hol a helye a díjnak a magyar zenei 
szakmában, és mit jelent számodra a szervezése?
A hangfelvételeket kiadók díját nem titkoltan a magyar 
Grammy-díjnak szánjuk. Korábban Arany Zsiráf volt a 
neve, de 2004-ben javasoltam, hogy nevezzük át Fono-
gramra, mert az lényegesen komolyabban hangzik, és 
sok munkával elértük azt, hogy mára a legrangosabb ze-
nei díjjá váljon. A MAHASZ életében a Fonogram díj na-

gyon fontos projekt és komoly csapatmunka eredménye, 
amelyhez normális körülmények között díjátadó ren-
dezvény kapcsolódik, melyet élőben közvetít a televízió. 
Idén várhatóan – ahogy sajnos tavaly is történt – elsősor-
ban online tudjuk az díjazottak kihirdetését megoldani, 
de szervezünk mellé rádiós és televíziós megjelenést is.
A Fonogram nem közönségdíj, hanem szakmai, és az 
előadóművészek vehetik át, tehát nem „csak” a kiadók 
kapják. Szívügyem ez a díj, és nagy örömmel látjuk, 
hogy a művészek büszkék az elismerésre. Évről évre nő 
a Fonogram Magyar Zenei Díj rangja, értékeli a média, 
becsülik a művészek, és a Fonogram díjukat feltüntetik, 
ahol csak lehet.

Hogyan tudod összeegyeztetni a családi életedet a zene -
ipar nem átlagos időbeosztású életmódjával?
Muszáj volt összeegyeztetni, különben tönkrement volna 
a családom. A zeneipari karrierem eleje a turnézásról és 
az utazásról szólt. Nagyon fiatal voltam, de mégis meg-
viselt. Rossz volt távol lenni az otthontól, minden reggel 
máshol felébredni, többnyire egy turnébuszban. Ezt a 
részét nem szerettem a munkának, hiszen már volt gyer-
mekem és feleségem.  Alig vártam, hogy olyan területére 

Szűts László és Alice Cooper
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kerüljek a zenei szakmának, ami ilyen szempontból kevésbé megterhelő. A zeneipar 
többi ága is sok utazással jár, de azokban nem kell hetekig, hónapokig távol lenni, ke-
vésbé jelent nehéz életmódot. Vigyáztam a családomra, lett még két gyermekem, mára 
felnőttek mind a hárman. Együtt vagyunk, boldogok vagyunk és szeretjük egymást.

Sikeres lemezkiadó igazgatóból hogyan lettél a MAHASZ elnöke?
Azért vállaltam el, mert engem mindig a zeneipar teljessége érdekelt az összefüg-
gés-rendszerével együtt. Az izgatott, hogy hogyan működik, mi mozgatja ezt az egé-
szet? Kamaszkorom óta ez motivált, már akkor kiolvastam a zenei kiadványokban az 
összes apró betűt, megvettem az összes zeneipari újságot, a legkisebb részletekig kie-
lemeztem azokat. 2001-ben, harminchét évesen, húsz éve lettem először a MAHASZ 
elnöke. A történethez hozzátartozik az is, hogy nehezen éltem meg azt az időszakot, 
amikor a Sony Music „kiment alólam”. Rendkívül élveztem azokban az években, hogy 
csodálatos művészek alkotófolyamatainak lehettem részese. Maga volt a megvalósult 
álom. Ahogy telt az idő, rájöttem, hogy a következő életszakaszomban már máshol 
vagyok jó helyen, azokkal a tapasztalatokkal, amik a hátam mögött vannak, és akkor 
tudok a legjobban segíteni a hazai zeneiparnak, ha az egészére látok rá. Ahhoz, hogy 
most jó zenei albumok, dalok jöjjenek létre, arra ott vannak a tehetséges fiatalok, aki-
ket jól ismerek és támogatom is őket. Nekem már részben más a feladatom, de ezek a 
dolgok összefüggnek.

Mit jelent számodra a zene?
Az életemet. ¶
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„A mindiget 
javítom 

örökkére”
A Hungaroton Kiadó gondozásában megjelent hangoskönyvként 

Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló című kötete. 

Alföldi Róberttel, a hangoskönyv előadójával a tabukról, 

a valósággal való szembenézésről, az emberi nagyságról, 

az elmúlásra való felkészülésről beszélgettünk.

Az ön választása volt ez a kötet? 
A Micimackó és a Kis Herceg hangoskönyv után megállapodtunk a Hungaroton Kiadóval, hogy a következő 
hangoskönyv egy felnőtt könyvből készül. Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló című kötetét én választottam, 
és a kiadó – szerintem nagyon bátor módon –, igent mondott. 

Miért pont ez lett a felnőtt könyv?
Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan írás született, ami ennyire az emberi nagyságról szól. Megmutatja, 
hogy egy ilyen nehéz helyzetben, mint a halálra való készülés, az élettel való leszámolás, hogyan lehet egyrészt 
az utolsó pillanatig az ember eszmeiségét képviselni, másrészt pedig végsőkig őszintének maradni önmagunk-
hoz.  Szerintem ez az egyik leghumanistább írás, ami a magyar irodalomban megszületett. Miközben egy 
nagyon súlyos szöveg, ami mélyen átjárja az embert.

Miért tartja fontosnak azt, hogy beinduljon a beszéd az olyan tabu témákkal kapcsolatban, mint az elmúlás?
A magyarok szinte mindent tabuként kezelnek, ami kicsit is keményebb, fájdalmasabb téma. Ez a kötet a va-
lósággal való szembenézés. Péter pedig úgy tekintett a halálra, mint az élet egyik legtermészetesebb részére. 
Ebben a könyvben nem a halál a fontos. Hanem az, hogy valaki, aki a halálra készül, az hogyan és miként tud 
mégis az életről beszélni. És embernek maradni az utolsó pillanatig.

Igen, de ennek ellenére sokan neki sem mernek állni a könyvnek, pontosan a téma tabuként való kezelése 
miatt. A hangoskönyv segíthet ezen?
Úgy gondolom, hogy az ismertséggel, és azzal, hogy én választhattam könyvet, járnak bizonyos kötelességek 
is.  Persze ennek a kötetnek a kiválasztásához hozzátartozik a személyes imádatom és tiszteletem Esterházy 
Péter munkája és maga az ember iránt, másrészt pedig, ha már adódott egy ilyen lehetőségem, akkor szinte 
feladatom olyan témákról is szót ejteni, amikről kevésbé szoktunk, vagy épp kevésbé merünk beszélni. És 
igen, abban bízunk, hogy a hangoskönyv talán több embert rávesz arra, hogy szembenézzen akár az elmúlás-
sal is, és így önmagával is.

Amikor közvetelen a megjelenése után először olvastam a Hasnyálmirigynaplót, mélyen megérintett. A 
hangoskönyv hallgatása közben viszont sokkal inkább felemelőnek éreztem a szöveget, mint nehéznek.
Engem is nagyon mélyen megérintett a könyv. Úgy vélem, hogy a hangoskönyv talán segít a témának, a 
regénynek a végtelen súlyosságán azzal, hogy egy emberi hangon szólal meg. Azt gondolom, hogy a leírt szö-
veggel egyedül van az ember, a hangoskönyv hallgatása közben pedig talán érzi azt, hogy nincs egyedül még 
ezzel a témával sem. Ezek azok a kérdések, amikről többek között azért nem beszélünk, mert túl fájdalmasak, 
ráadásul hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak minket érint. Meghalni rossz, de ez hozzátartozik az 
életünkhöz, akármilyen furcsa is ez így kimondva. Péternek pedig ezt sikerült megírni, azt a végtelen szellemi 
fölényt és békességet, amivel ő az elmúlásra készült.

A betegeket, így őt is, sokan próbálják megnyugtatni, különböző tanácsokkal traktálni, és elhitetni azt, 
hogy túl fogja élni. 
Nagyon nehéz nekünk, túlélőknek szembenézni azzal, hogy a szerettünk meghal, és nyilván azt szeretnénk, 
hogy ez ne történjen meg. Péter pontosan tudta, hogy mi fog történni vele. És  a humbukkolást igazából 
magunk miatt csináljuk. Mindemellett az is igaz, hogy mindenki másképp megy végig ezen az úton, és ezért 
másképp is kell kísérni. Van, akinek arra van szüksége, hogy az utolsó pillanatig azt gondolhassa, hogy 
meg fog gyógyulni, valakinek pedig egészen másra. Szerintem ez a könyv segít abban – nem a túlélőknek, 
hanem azoknak, aki tudják, hogy elmennek –, hogy hogyan lehet feldolgozni a halált. De nem győzöm 
hangsúlyozni: azért szeretem nagyon ezt a könyvet, és azért nagyon fontos ez a könyv az én életemben, 
mert az elmúlás témáján keresztül is az életről szól. Az élet igenléséről, az élet gyönyörűségéről. A humor 
pont úgy jelen van ebben a könyvében is, mint a többiben, Péter az utolsó pillanatig Péter maradt. És ez az, 
ami szerintem példamutató.

a fotexnet kft. engedélyével; fotó: kiss péter, d1 fotóstúdió

SIMONFALVI ANITA
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Amikor készült a hangoskönyvre, nem tartott attól, hogy iszonyú nehéz lesz felolvasni? Nemcsak a téma 
súlyossága miatt, hanem a szöveg központozása miatt is. 
Azt gondolom, hogy egy hangoskönyv akkor működik jól, ha átjön rajta a felolvasónak is a viszonya a szöveg-
hez. De igen, tartottam tőle és tényleg nehéz volt felolvasni. Az a vágy azonban sokkal erősebben volt bennem, 
hogy szeretném ezt a hangoskönyvet, mint az, hogy tartottam a felolvasás küzdelmességétől. Mindenhogy 
nehéz volt ez a szöveg, technikailag, központozásilag. Az, hogy hogyan érzékeltessem az asszociációkat, az 
idézőjeleket, a fél mondatokat, az utalásokat és a zárójel zárójelének zárójelét.  A gondolat főcsapását, amit 
olvasás közben nagyon könnyen lehet tartani, hallhatóvá tenni viszont felolvasásnál kihívás. És természetesen 
lelkileg sem volt könnyű a feladat.

Mire készül most?
Leginkább arra, hogy végre vége legyen a pandémiának. Amúgy jól viselem a jelenlegi helyzetet, de van két 
előadásom, ami elkészült és polcon van az Átriumban, március elején elkezdek Budaörsön próbálni, és lehet, 
hogy a Hungarotonnál készül egy új hangoskönyv is, de ez még titok.

Az Évtized Könyvei az írók szerint listára a Hasnyálmirigynapló is bekerült.
Ennek a hírnek nagyon örülök. Ez a könyv példaértékű, megmutatja, hogy hogyan lehet egy ilyen nehéz 
helyzetben létezni, viszonyulni és gondolkodni a világról, a betegségről, önmagunkról, a halálról, a családról, 
a szeretetről. Megmutatja, hogyan lehet humanistaként létezni ebben a rémületes világban, ami most van. 
Szerintem ez a könyv egyszerűen felemelő. És az, amitől az ember felemelő állapotba kerül, egyáltalán nem 
biztos, hogy mindig könnyű. 

a fotexnet kft. engedélyével; fotó: tóth dávid
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a fotexnet kft. engedélyével; fotó: kiss péter, d1 fotóstúdió
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A XX. század 
sűrűjében 

Egy memoár az író szemüvegén át mutatja be a történelmet, egy álláspontot 

vagy véleményt tükröz, de véletlenül sem objektív leírás. Minden 

egyes elolvasott önéletrajz tágíthatja a látókörünket, máshogy nézünk 

egy eseményre, amit eddig talán csak történelemkönyvekből, 

filmekből ismerhettünk meg.

Varannai Aurél: Toll és bilincs című, 1989-ben – az író 
halálának évében – megjelent önéletrajzi könyve a XX. 
század Magyarországát mutatja be a hatvanas évek kö-
zepéig. A szerző éppen 1900-ban született, így a század 
első pillanataitól betekintést nyerhetünk az ország meg-
határozó történéseibe és mindennapjaiba.

Az író a gyermekéveit és kamaszkorát Óbudán töl-
tötte, egy asszimilálódni vágyó zsidó családban. Édes-
apja ügyvédként kezdte és egészen a királyi közjegyző-
ségig vitte, a politikáról való értekezés mindennapos és 
természetes volt otthonukban. Falusi földbirtokoshoz 
hasonlóan éltek, saját szőlővel, borral, gyümölcsössel. A 
könyv jóvoltából nemcsak egy családot ismerünk meg, 
hanem egy békebeli kisváros életét is. Óbudán a XX. szá-
zad első évtizedében egy minden ízében polgári jóléttel 
találkozunk, sportegyesületekkel, romantikus vendég-
lőkkel, klubokkal. A városrésznek még saját színháza is 
volt, a Kisfaludy Színház a Duna parton. Sok idős sváb 
soha nem mozdult ki Óbudáról, nem volt miért átmenni 
Pestre. Ebben az időben az élelmiszer elképzelhetetlenül 
olcsó volt, a közös nagy étkezések, gazdag családi va-
csorák mindennaposak voltak, „Szegények vagyunk, de 
jól élünk! – volt a kor népszerű szállóigéje”. A szerző 
a mostani Árpád Gimnázium elődjébe járt középisko-

lába, amire nagy szeretettel és sok érdekes történettel 
emlékezik. Történeteiből részletesen megismerjük Óbu-
da három nagy ünnepét, az őszi szüreti mulatságot, a 
Péter-Pál napi búcsút – a Kiritógot – és az úrnapi kör-
menetet. Varannai szerint Óbuda az I. világháború után 
süllyedt le egy külváros szintjére, de ez az időszak őt 
már Párizsban találta.  

Az író ekkor már napi szinten foglalkozott politiká-
val, és a Trianoni békeszerződés megkötését tűzközel-
ből nézi végig. Tapasztalatai sokakat érdekelhetnek és 
mindenképpen árnyalják a történtekről való vélekedé-
sünket. Ebben az időben kezdett rendszeresen cikkeket 
küldeni az Újságnak és a 8 Órai Újságnak. Pár évvel ké-
sőbb visszatért Magyarországra, de egész életében meg-
határozó maradt számára Párizs kulturális pezsgése. 
Krisztinaváros a következő lakóhelye, amit már házas 
emberként szeretett meg.

A könyv címe utal Varannai Aurél foglalkozására – 
író, újságíró, műfordító –, valamint arra is, hogy nézetei 
miatt az élete során több alkalommal hosszú éveket töl-
tött rács mögött politikai fogolyként.  Az írás és fogolylét 
kettőssége egész életét végigkísérte, egyre-másra bajba 
került, mégsem tudott mással foglalkozni, az írás volt 
a hivatása. Családja mellett legjobban a munkáját sze-

PÁLFI ANDREA

rette. Meghatározó volt számára, hogy a II. világhábo-
rú után a Reuters magyarországi tudósítója lehetett, de 
dolgozott a The New York Timesnak is.

Az író talán túl sokszor hangsúlyozza a könyvben, 
hogy ő liberális szemléletű, de ismerve a századot meg-
határozó ideológiák gyakori váltakozását, illetve egy-
más mellett létezését, érthető, miért fontos számára a 
saját személyének elhelyezése a rendszerben.

Olvasás közben néha olyan érzésünk támad, hogy a 
szerző túlzásokba esik saját fontosságát illetően, és te-
vékenységének a történelmet befolyásoló hatásával kap-
csolatban. Hiszen Varannai Aurél halála óta alig több 
mint 30 év telt el, de kevesen emlékeznek rá, miközben 
a könyvben szereplő politikusok, művészek nagy több-
sége a mai napig meghatározó személyiségként él a köz-
tudatban. Talán a könyvben olvasható események, pár-
beszédek egy része nem is úgy történt meg valójában, 
ahogy ő leírja? Mindenesetre ő így emlékszik, mi pedig 
eldönthetjük, mit találunk igaznak belőle.

Varannai Aurélt jó barátság fűzte a harmincas évek-
ben Márai Sándorhoz. Egy helyütt így ír róla:

„Közben az ivást folytattuk, és Sándor meg én bir-
kózni kezdtünk. Sándor magasabb termetű volt nálam, 
de nem olyan kisportolt; hamarosan földhöz vágtam. 
Csak úgy nyekkent, és hörögni kezdett. Vizes boroga-
tásokkal magához téritettük, és ment tovább az ivás, a 
tánc, a dalolás.” 

A Horthy- majd a Rákosi-rendszer bőven hozott 
meglepő fordulatot Varannai Aurél életében, leginkább 
a rendszeres bebörtönzések vagy éppen a munkaszol-
gálat jellemezték számára ezt az időszakot. Mindezek 
ellenére nehezen tudjuk eldönteni, hogy a szerző élete 
összeségében szerencsésen alakult, vagy pozitív hozzá-
állása segítette át a nehézségeken. Megrázó például azt 
olvasni, hogy a II. világháború után mennyi nyilasból 
lett gyors váltással az ÁVO tagja. Az ő távoli ismerősei 
körében is látjuk ennek példáját.

A könyv egyik legérdekesebb része családja 1951-
ben történt kitelepítésének „élményszerű” leírása. Egy 
ideje már világos volt, nem tudták elkerülni, hogy Bu-
dapestről menniük kelljen, de nem sejtették, mikor jön 
a határozat, és vajon hová kerülnek. A várakozás nap-
jaiban a teljes kétségbeesést próbálták elkerülni, végül 
egy éjszakájuk volt összepakolni, mielőtt a heves megyei 
Karácsondra indultak. A feleségével és a lányával nem 
először élték át, hogy jóformán mindent elveszítenek. 
Az őket befogadó család bizalommal volt irántuk, és 
próbálták megteremteni számukra ebben a lehetetlen 
helyzetben is az otthonosság érzését. A mindennapok 

részletes bemutatása közelebb hozza számunkra ezt a 
felfoghatatlan eseménysort. Az írót itt tartóztatták le 
nem sokkal később, ami végül öt évig tartó fogságot je-
lentett számára. Később tudta meg, hogy a feleségét és 
a kislányát ezután a Hortobágyra vitték munkatáborba.

Joggal kérdezhetjük, hogy lehet mentális egészség-
ben túlélni a sok fogságot, veszteséget, újrakezdést. A 
szerző szívesen ír erről is. Szerinte azok omlanak ösz-
sze, akik feladják, akikből hiányzik a hit és a bizakodás. 
Nem ért egyet azokkal az írásokkal, amelyek önsajnálat-
tal emlékeznek vissza a nehéz időkre. Szerinte a csilla-
gos házban, a kitelepítés során vagy éppen a börtönben 
is meg lehet találni az örömöt. Lehet például nyelvet 
tanulni, tanítani, vagy hosszas beszélgetéseket folytatni 
az ott lévő emberekkel. Kedvenc elfoglaltsága volt, hogy 
irodalmi műveket dramatizált, sokak örömére. Az sem 
zavarta, ha nem emlékezett egy-egy részre, az eredeti 
helyett kitalált más fordulatot. 

Ezek után talán nem meglepő, hogy a sok viszontag-
ság ellenére, a szerző és családja ’56-ban nem hagyja el 
az országot. Ahogy írja: „annyi szenvedésen, nélkülözé-
sen estünk át, hogy már semmitől sem féltünk. És újra 
azt éreztük: hogy right or wrong, my country…” ¶

Varannai Aurél: 
Toll és bilincs

Gondolat, Budapest 1989
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borították, a házak falait zöld gallyakkal, virágokkal díszítették. Áhítatos percek voltak azok, amikor 
ott áthaladt a körmenet, élén a baldachin alatt a hatalmas termetű Sagmüller József apátplébánossal.

A másik hagyományos fölvonulás őszre esett: az volt a szüreti mulatság. Még akkor a filoxéra 
nem pusztította el az aranyhegyi szőlőket: hosszú szekérsorban vonultak föl a vidám szüretelők, a 
venyigékkel díszített szekereken hordókban taposták a szőlőt. A legények, lányok a sramli zenére 
táncoltak, folyt a must, viháncoltak a mámoros párok. A nizzai híres farsangi felvonulás sem lehe-
tett színesebb, vidámabb!

Hanem amiről szólni akartam, az volt a legnagyszerűbb népi mulatság — legalábbis nekünk, 
gyerekeknek —, a Péter-Pál-napi búcsú.

A Korona Vigadótól a Flórián térig két oldalon sorakoztak az árusok bódéi, a mézeskalácsosok 
tükörlapos mézeskalács szívekkel, csákós cukorhuszáraikkal, csókolózó gerléikkel. Odább a szivár-
vány színeiben csurgatott törökméz ingerelt bennünket, gyermekeket. A Nyugati pályaudvar szom-
szédságából ide vándorolt piros fezes bosnyákok apró csecsebecséiket, gablonzi giccsműhelyekben 
gyártott japán kőfaragásaikat kínálták. Eljöttek a mutatványosok is szakállas nőikkel és óriáskígyóik - 
kal. És a tömeg zúgását, a körhinták verkliszavát is átharsogták a sramlik trombitái, amelyeknek 
ütemére a legények festett, faragott fakanalaikkal a sváb lányok ülepét paskolták. Hát az felejthetet-
len mulatság volt!

Nem is felejtettem el, és néhány évvel ezelőtt, amikor június 29-én arra ébredtem, hogy Péter-Pál 
napját hirdeti a naptár, fejembe vettem, hogy annyi esztendő után még egyszer elmegyek az óbudai 
búcsúra.

Akkor én már olyan voltam, mint az egykori óbudai svábok, akik át nem lépték volna a Duna 
hídjait. Én sem jártam Óbudán már jó harminc éve. Olvastam egyet-mást arról, hogyan épülnek az 
óriás toronyházak a régi viskók helyén, de hát a nosztalgia csak az én régi szülőfalum, a girbe-gurba  
Lajos utca, Zichy utca környékére vonzott. Az új Óbuda nem érdekelt.

Hanem ha egyszer fejembe vettem, hát el is indultam, hogy vénségemre még egyszer ott legyek 
az óbudai búcsún. Felültem a 6-os autóbuszra, és csak akkor szálltam le, amikor az a Flórián térre, 
a végállomására ért.

Leszálltam és körülnéztem. És lehunytam a szemem, mert nem tudtam, hová jutottam? Akkor 
még csak a Vörösvári út felé emelkedtek az új épületek, meg itt-ott. De a régi Óbudából már semmi 
sem maradt. Valamikor minden házat ismertem, de még a lakóit is — most egy idegen világba ju-
tottam. Hová lett a Flórián térről a „tányéros ház"? A dohánygyár? És hol a búcsú?

Letörve indultam el a Tavasz utcán, ami egykor Óbuda legélénkebb üzletutcája és korzója volt. 
Most minden romban, árkok, pocsolyák — és sehol egy lélek. Mert az újjáépítésnek abban a stádiu-
mában még csak romok, kiürített, ablaktalan házak jelezték a készülő nagy munkát. Meszes árkok 
között, felszaggatott úttest akadályain át vergődtem a teljesen néptelen egykori Tavasz utcán, arra 
gondolva, hogy ilyen lehetett Hirosima a bomba után. Nagy nehezen jutottam el a hídig, alatta az 
egykori Lajos utcába — éppenséggel a templom előtt. Itt szemben volt egykor a híres-neves Tomasek  
cukrászdája, amott a Gernedl vendéglője, ahol apám ifjúkorában 50 krajcárért olyan pompás ebé-
deket evett... A templom kapuja zárva volt, de itt találkoztam az első élőlénnyel. Idős ember volt, 
megszólítottam. Megmondaná-e — kérdeztem —, hol tartják a búcsút, ami régente itt, a templom 
mögött, a Korona Vigadónál már a sramlik, a gyerekek fülsiketítő kürtjének zenebonájában höm-
pölygött végig a Polgár tér, a Tavasz utca felé?

Az öreg furcsán nézett rám.
— A búcsút? De uram, Óbudán jó harminc éve nem volt búcsú!
Lehorgasztott fővel mentem tovább, az egykori Zichy utca s szülőházam romjai között. Azután 

elkeseredetten visszafordultam, s már csak azt az utat kerestem, merre juthatnék vissza a 6-os 
buszhoz. Eljöttem az óbudai búcsúra. És végleg elbúcsúztam Óbudától, az én Óbudámtól! ¶

 (Forrás: Budapest, 1980)

Óbudai búcsú
→ VARANNAI AURÉL ←

Az én gyermekkoromban, ami bizony elég régi időkre: az első világháború előtti évekre esett, sok 
derék óbudai őslakó sváb polgárt ismertem, aki még sose járt Pesten. Akkoriban Óbuda még a maga 
belterjes kisvárosi életét élte — noha már Budapest III. kerülete volt —, a munkások itt dolgoztak 
a Goldberger-gyárban, a szeszgyárban, a téglagyárakban, a kisebb-nagyobb textilgyárakban, üze-
mekben. A sváb „braunhaxlereknek" — szőlősgazdáknak — itt terültek el földjei a határban. Szőlői, 
amelyeknek borai híressé tették a Linczenpolczok, Pfeiferek, Behringerek, Kéhliné vendéglőit, ott 
húzódtak az Aranyhegyen és a környező hegyek lejtőin. Az idősebbek a Polgári Kör, a Vigadó vagy 
a Fő téri Korona kávéházban verték a blattot, a fiatalok megoszlottak a két sportegyesület között: a 
régibb volt az exkluzív OTE, az óbudai Tornaegylet, ahol az atlétikára vetették magukat, az újabb, 
mert csak a századforduló első éveiben alakult, a III. kerületi Torna és Vívó Egylet — népszerűen a 
„Vívó" —, amelynek Határ, később Nagyszombat utcai pályáján már I. osztályú futballcsapat rúgta 
a labdát. Abban a „Vívó-ban" nevelte föl Komjádi Béla az első, világsikereket döngető vízipólócsapa-
tot. Még színháza is volt Óbudának: a Kisfaludy Színház, a Duna partján, ahol — ugyancsak a szá-
zadforduló éveiben — százszor is eljátszották a Sulamith című operettet az óbudai és pesti közönség 
tapsai között. A siker még Jókai Mórt is odacsábította a Kisfaludy Színházba, s a csábítás olyan 
sikeres volt, hogy egy napon kiemelte a társulatból a primadonnát. Nagy Bellát, aki a felesége lett.

Az óbudai „bennszülöttek": az „oldofnerek" — Óbudát „Alt Ofen"-nek nevezték a németek — 
abban az időben nem szívesen fogadták be az első világháború után odaköltöző „hergeloffenere-
ket" — magyarán „jöttmenteket" —, akik lassanként átalakították a kisváros életét. Óbuda addig 
— mondhatni az első háború végéig — kisváros volt, s akkor egyszerre külvárossá zsugorodott. 
Azelőtt a pestiek csak esténként jártak ki a Bródy kávéházba, Kéhlinéhez meg a többi kiskocsmák-
ba, a háború után egyre több tisztviselőféle „vándorolt be", s már a Hármashatár-hegy oldalán is 
megkezdődtek az építkezések. A villamos, amely első gyermekkoromban még csak a Lukács für-
dőig járt — a kerek fehér tábla-jelzésű onnan a Lánchídig közlekedett —, utóbb már végigfutott a 
Lajos utcán egészen a Fő térig — később még a Bécsi úti villamos is megindult. A fiatalság már nem 
elégedett meg a Korona Vigadó báljaival,bejárt táncolni a pesti mulatókba. Óbuda külváros lett — 
a pesti élet gravitációs ereje akkor kapcsolta be igazán Budapestbe. Hanem azért a sváb őslakók 
agresszív sovinizmusa cseppet sem csökkent, és amikor 1944-ben — a német megszállás idején —  
Weber úrral, régi ismerősömmel találkoztam az óbudai villamoson, jó hangosan azzal biztatott: 
„Herr Doktor, hier wird nie mehr Ungarisch gesprochen!" — vagyis hogy Óbudán soha többé nem 
lesz helye a magyar szónak.

Lassan el is sorvadtak a régi óbudai látványos szokások. Az én gyermekkoromból emlékezetes 
maradt az úrnapi körmenet, amely a templomból indulva a Lajos utcán, a Zichy utcán vonult végig, s 
fordult vissza a templomhoz. A Zichy utca Óbuda legszebb, legrendezettebb utcája volt: a keramitos 
úttestet aszfaltozott járdák szegélyezték — apám jóvoltából, aki befolyásos városatya volt, s mi ott 
laktunk abban az egyemeletes házban, amely valósággal szimbolizálta a kor türelmes szellemét: a 
ház udvari oldalán volt az evangélikus imaház. Ha emeleti folyosónkról azon túl tekintettünk, a ka-
tolikus templom tornyát láthattuk, ha pedig az utcai ablakon néztünk ki, a zsinagóga neoklasszicista 
épülete állt előttünk. A Zichy utca úrnapján ünnepire öltözött: az úttestet illatos virágszirom gyeppel 
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Előző lapszámunkban megjelent interjúnk folytatásaként Pátkai Marcellt, 

a PP Center Üzleti Központ alternatív ingatlanfelhasználási 

program elindítóját, a Partizán Műterem és Galéria vezetőjét az Artkartellről, 

az Artkartell gyűjteményről kérdeztük.

Az Artkartell 
gyűjtemény színe-java

{ KÉPZŐ }{ KÉPZŐ }

Mi hívta életre az Artkartellt?
A PP Center Üzleti Központ irodák és loftok bérbeadá-
sa mellett 2012 óta nagyszabású mecenatúra programot 
működtet Artkartell néven. 

Úgy gondolom, a „Teret adunk törekvéseinek” mot-
tó több, mint egy szlogen. 2012 óta jópár tehetséges al-
kotó- és előadóművész tevékenységét támogatjuk, illetve 
több kulturális projektet is segítünk hazai- és nemzetközi 
sikerek elérésében. A 2008-as gazdasági válságot követő 
években a kultúra és a közhasznú projektek támogatása 
nagymértékben csökkent. Az állami források elapadására 
reagálva szükségét láttuk, hogy a figyelemre méltó alkotó-
kat, illetve a nagy közösségeket megmozgató projekteket 
magántőkéből felkaroljuk. Ezért 2012 januárjában elindí-
tottuk a PP Center vállalati felelősségvállalás programját.

Nyilvános pályázatokat írtunk ki az üzleti központ 
falain belül megvalósuló sport, közösségi projekt, in-
nováció, kulturális projekt és képzőművészeti tevé-
kenységekre. A PP Center gyönyörű loftjai és nagy bel-
magasságú fényes terei így mára már nemcsak sikeres 
vállalkozásoknak, hanem a kulturális és közösségi élet 
figyelemre méltó projektjeinek is otthont adnak.

Ki lehet a tagja az Artkartellnek?
A PP Center aktuális pályázataira bárki jelentkezhet. A 
támogatott kulturális projekteket és alkotókat Artkartell 
néven fogjuk össze. A tagok között neves művészek és 
szervezetek sorakoznak, mint a Budapest Tánciskola, a 
Recirquel Újcirkusz, Mundruczó Kornél és a Proton Szín-
ház, az Artus színtársulat, Péterfy Bori, a Pátkai Rozina 
Quintet, a Partizán Műterem és Galéria és még sokan 
mások. A teljes támogatási tevékenység dokumentációja 
megtalálható a PP Center honlapján és Facebook-oldalán 
a videó- és fotógalériában.

Mesélnél az Artkartell online művészeti magazinról?
Ez a magazin az Artkartell szócsöve, a képzőművésze-
ti online újságot 2014-ben alapítottuk Tóth Ágnessel, 
főszerkesztője Rieder Gábor lett. 

A magazin beszámol a kortárs magyar képzőművészet 
friss híreiről, a legfiatalabb tehetségektől az idős meste-
rekig, felkeresve a legfontosabb kiállításokat és műterme-
ket. Mindeközben rajta tartja ujját a nemzetközi művésze-
ti világ pulzusán is, követi a műkereskedelem rezdüléseit 
és kutatja a klasszikus múzeumi műkincsek történetét.

Részlet Ezer Ákos Try not to laugh challenge #020 című kiállításából, 2020 fotó: biró dávid

fotó: lakatos jános

Beszélgetés Pátkai Marcellal

SIMONFALVI ANITA
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Ezer Ákos – Ültetés, 2015 fotó: biró dávid Részlet Karácsony László Gobalien című kiállításából, 2018 fotó: biró dávid
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Részlet az Artkartell Collection On the Rocks című kiállításából, 2018 fotó: biró dávid Részlet Puklus Péter You told I had beautiful hands című kiállításából, 2020 fotó: biró dávid

Részlet az Artkartell Collection On the Rocks című kiállításából, 2018 fotó: biró dávid Részlet Kárándi Mónika Splash című kiállításából, 2019 fotó: biró dávid
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Mit érdemes tudni az Artkartell gyűjteményről?
Az Artkartell gyűjtőernyője alatt működő sokszínű 
kortárs képzőművészeti programsorozat 2012-ben in-
dult útjára, ide tartozik a Partizán Stúdió és Galéria, 
az előbb bemutatott Artkartell magazin és az Artkartell 
projectspace is. Az intézmény körül – a Pátkai család 
tulajdonában – elkezdett formálódni egy sokszínű és 
gazdag kortárs képzőművészeti magángyűjtemény. A 
még felfedezésre váró fiatal tehetségektől a mindenki 
által ismert kortárs klasszikusokig széles mezőnyt fel-
vonultató Artkartell gyűjtemény szellemes, ironikus, 
álmodozó, a hűvös ipari esztétikától a pihe-puha ott-
honosságig ível. Holdbéli lábnyom, vakaródzó med-
ve, meggyötört szék, vizelő kútszobor és totemoszlop. 
Groteszkbe forduló gyerekjátékok, sziporkába fojtott 
líraiság, bölcselkedő állatfabulák és még rengeteg bá-
mulatos műtárgy, mint színes virágok és zamatos gyü-
mölcsök, amelyek a kövek, beton és tégla között terem-
tek a PP Centerben. A több mint 600 darabot számláló 
gyűjteményt Rieder Gáborral közösen válogattuk a PP 
Center támogatásával alkotó, illetve itt kiállító művé-
szek munkáiból. A gyűjteményben több mint 80 kép-
zőművész munkái sorakoznak. Az alkotók nagy része 

magyar, de a rezidencia programon részt vevő több or-
szágból, sőt, kontinensről érkező művészek munkáiból 
is jelentős anyagunk van.

Abban a rövid időszakban, amíg tavaly nyitva lehet-
tek a kulturális intézmények, milyen eseményeitek 
voltak?
Szerencsére ebben a rövid időszakban is sikerült jelentős 
kiállításokat szerveznünk. Dallos Ádám, Puklus Péter és 
Ezer Ákos egyéni kiállításait járhatták be nálunk a láto-
gatók 2020 nyarán és őszén. A Partizán műtermekben 
sem állt le a munka ebben az évben, de amíg korábban 
rendszeresen tartottunk műterem-látogatásokat, 2020-
ban ezt teljesen megszüntettük. A műterem egy privát 
tér, amit ebben az időszakban nem szándékozunk még 
ideiglenesen sem nyilvánossá tenni.

Hogyan érintenek titeket az újabb vészhelyzeti intéz-
kedések? Befolyásolja például a hozzátok beérkező 
pályázatokat? A rezidencia programokat?
Mindenki számára nehéz ez az időszak. Több rezidencia 
programra való jelentkezést vissza kellett mondanunk. 
Kiállítások is elmaradtak, illetve a kiállítási programun-

kat folyamatosan a korlátozásokhoz igazítjuk. A kiszámít-
hatatlanság a művészeket is érinti, a bizonytalanság nem 
kedvez az alkotótevékenységnek. Minden galéria és múze-
um látogatása korlátozva van, ezért rendkívüli hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy az Artkartell online magazin olvasói 
a fotelben ülve be tudják járni a számunkra legérdekesebb 
kiállításokat, illetve az elemzéseket és az interjúkat olvas-
va képben maradjanak azzal kapcsolatban, hogy mi törté-
nik a műtermekben és a kortárs galériákban.

Zárásként egy személyes kérdés: min dolgozol most?
2019 ben jelent meg az első regényem “Aki megette a 
Mona Lisát” címmel a L’Harmattan kiadónál. Az art-fic-
tion műfajú szatirikus regény azt a kérdést teszi fel, hogy 
lehetséges-e véletlenül műtárgyat létrehozni, illetve vál-
hat-e híres művész egy szélhámosból. Azóta több törté-
net fejlesztésén is dolgozom gyermekirodalom, animá-
ciós film, és dráma-sorozat műfajokban. Remélem már 
idén olvashattok tőlem valami újat. ¶

Pap Ramóna – Titanic, 2011 fotó: biró dávid

Babos Zsili Bertalan – Véggtelenített emelés, 2012 fotó: biró dávid

{ KÉPZŐ }



Lépéshiba

Pazar minimalizmus a máskülönben festői tájban. Egy minden ízében kimért, gondosan egymáshoz hegesztett 
acéllemezekből álló, egyszintes, hatalmas üvegtáblákkal kirakott konferenciaközpont. Az áramvonalas monst-
rum úgy emelkedik ki sötét környezetéből, mint valami békés, láthatatlan lényektől hemzsegő, örökké züm-
mögő alvilágból. Ha megállunk előtte, a háttérben felsejlenek a tengerparti kisváros éles sziklakiszögellései, a 

rajtuk túl kezdődő, türelmesen csapkodó hullámok, és a víz fölé boruló, kifakadni kész, fekete buborék: a koraesti égbolt.
Damien Lazard a szeme sarkából érzékelte, hogy egy kéz indul el felé. 
Sokféle lehet egy mozdulat, de bármilyen is, beavatkozik a dolgok rendjébe. Márpedig ő szerette a dolgok rendjét, 

szeretett elidőzni a pillanatban, és hiába szokta meg, mindenki mással együtt, hogy nem tarthat szünetet, azért még 
sóvárgott utána. Ezért aztán nem igazán szerette mások mozdulatait, néhány kivételtől eltekintve, természetesen, ez a 
mostani azonban nem tartozott ezek közé. 

A szeme sarkából érzékelte, mert a figyelme már percek óta máshol járt. A padlótól mennyezetig húzódó, és vagy 
húsz méter széles üvegfalon kopogó esőt figyelte. Már délután szemerkélt, de mostanra rendesen rázendített, és a kon-
ferenciaterem belsejét megvilágító lámpák fénye bájos akvarellekké varázsolta az üvegtáblákra csorgó vizet. Damiennek 
fotografikus memóriája volt, vagy legalábbis valami ahhoz hasonló, mert nem emlékezett ugyan mindenre, amire viszont 
igen, arra ijesztő, már-már fájdalmas élességgel, és tudta, hogy most majd ezekből a mintákból is jó néhány megmarad 
a fejében. Gyors egymásutánban megjelenő, jelentés nélküli tájképek, felderítetlen országok. Turner világa: fény, amely 
fejedelmi pompájában trónol árnyai felett, víz, amely még sosem találkozott semmi terresztrikussal. A tekintete nem 
állt meg a másodperc törtrésze alatt születő és elmosódó képeknél, hanem továbbvándorolt a hatalmas üvegtáblák előtt 
parkoló kocsikra, hátha várakozik az egyikben valaki, hátha megpillant valamit, egy nyomot, amelyen elindulhat. Vajon 
hogy jut vissza a szállodába? 

Aztán csak azt látta, hogy mi közelít felé. Egy kéz volt, de hosszabbnak tűnt, mint amire számított, mintha egy proté-
zis volna, egy kesztyűbáb, netán egy kesztyűbáb, amely a protézist tartja, a kesztyűbáb mögött pedig az igazi kéz. Érthe-
tetlenül hosszúnak tűnt, rugós bohóckar, és már jócskán áthaladt a tábla felé eső végén, megszegve ezzel a sakk íratlan 
szabályai közül az egyik legfontosabbat, nevezetesen, hogy döntetlen esetén a két kéznek a centrummezők fölött kell 
találkozniuk egymással. 

Felpillantott, és Zjamenev arcába nézett. Nem sokat tudott kiolvasni belőle. Hideg fény ugrált benne, talán kimerült 
volt, mindenesetre nem tudta leplezni az elért eredmény felett érzett elégedettségét. Még csak ajánlania sem kellett a dön-
tetlent, annyira magától értetődő volt. Nem megegyezés kérdése, hanem megfellebbezhetetlen tény. 

Rövid tétovázást követően Damien is kezet nyújtott. Egy röpke másodpercig latolgatta, hogy talán a szokásostól eltérő 
erővel szorítja-e meg a rátámadó jobbot, esetleg megszorítsa, épp csak alig érezhetően, ezzel jelezve, hogy tudomásul 
vette a másik tolakodását, a territoriális törvények és az asztal mellett érvényes protokoll szimbolikus,  és annál súlyosabb 
áthágását, vagy netán, ellenkezőleg, ernyedten bocsássa rendelkezésére ujjait, mintegy a rosszallás, vagy, ha a másik úgy 
kívánja értelmezni, egyenesen a megvetés jeleként. Mindez azért sem volt mellékes, mert a Breyer-rendszerben lebonyo-
lított verseny párosítási szabályaiból következően minden esély megvan rá, hogy az utolsó két nap egyikén ismét össze-
kerülnek majd egymással, és akkor majd ő fogja vezetni a sötét figurákat. 

– Döntetlen – jelentette be a bíró, mintha a játékosokat külön tájékoztatni kellene az eredményről. Odalépett, hogy 
megállítsa az órát. – Pedig azt hittem, ezt be fogod húzni, Dami!

Emiatt akár panaszt is benyújthatott volna. Mégiscsak hallatlan, hogy egy versenybíró, még a legjobb szándékokkal is, 
de megjegyzést tegyen egy játékos teljesítményére. Középkorú fickó volt, és mint az eligazításon kiderült, helyettesként 

ugrott be a FIDE egyik hivatalos küldöttje helyett. Ross MacKie-nek hívták, a lakosság döntő többségéhez hasonlóan ő is 
halászattal foglalkozott, hogy aztán a munka fáradalmait hétvégénként a helyi sakk-klubban pihenje ki, és ha nem lett volna 
rögtön világos, hogy a bíráskodást élete legnagyobb megtiszteltetésének tekinti, ezt még azzal is nyomatékosította, hogy 
minden forduló előtt autogramokért ostromolta a versenyzőket. „Az unokaöcsémnek lesz”, mondta már sokadik alkalom-
mal egy mesterjelöltnek, aki azóta sem akarta elhinni, hogy nem tévesztették össze valakivel.

Zjamenev hozzálátott, hogy visszaállítsa a figurákat a helyükre. Már végzett az alapsorral, amikor megállt a keze a 
levegőben. Szája keskeny mosolyra húzódott, latolgatta, hogy belekezdjen-e, de hát már rég eldöntötte, színjáték az egész. 

– Bevallom, a Vd4 meglepett – mondta. – Ez egy teljesen halott változat. 
Damien a táblát nézte. Ő még nem állította vissza a saját figuráit, így a félig reinkarnálódott sötét haderő most fenyegetően  

nézett szembe azzal a maroknyi, a tábla különböző pontjain magányosan tébláboló bábujával, amelyek a parti végén még 
talpon maradtak. Egy rossz futó, két gyalog, és a király. Sötétnek mindösszesen egy futója és a királya maradt, csakhogy az 
ellenkező színű futók zavarbaejtő szabályszerűségei miatt a kialakult állásban, mint azt Lasker doktor valamelyik baden-
badeni vakációja alkalmával levezette a Deutsches Wochenschachban, még a kettős gyalogelőnyt sem lehetett érvényesíteni. 
Ezzel együtt Damien pontosan tudta, mennyire nevetséges, hogy az ellenfele „halottnak” minősít egy olyan változatot, 
amelyben a középjáték elejétől fölényben játszhatott, és ahol jó eséllyel győzelmi esélyeket is elszalasztott; ezt majd a szállo-
dában ellenőrzi, már amennyiben addig nem közli vele valamelyik túlbuzgó kollégája vagy az egyik néző, aki élőben követte 
a komputeres elemzést, hogy pontosan hol hagyta ki a nyerést. 

– Micherinko-Guardini – felelte kurtán. – A tavalyi olimpián.
Zjamenev kérdőn nézett rá. Damien nem tudta eldönteni, hogy ez is a színlelés része, vagy tényleg nem tudja, miről 

beszél. 
– Micherinko is Vd4-et játszott és simán nyert. Igaz, ott a sötét gyalog a6 helyett még mindig a7-en állt.
– Nos, talán éppen ezen múlt – jegyezte meg Zjamenev, majd felállt az asztaltól.
Damien követte a tekintetével, ahogy átmegy a terem másik sarkába, szóba elegyedik egy másik orosszal, majd az arcába 

tol egy pogácsát. Elég feldobottnak tűnt, legalábbis hamarosan már a térdét csapkodva nevetett a társa poénján. Cseverészés 
közben többször is felé pillantottak; persze lehetséges, hogy nem őt nézték, hanem általában a versenyzőket – elég sokáig 
tartott a játszmájuk, de három asztalon még folyt a játék –, mindenesetre Damien biztosra vette, hogy róla beszélnek. Ezek 
mégiscsak oroszok, gondolta. Kissé úgy érezte magát, mint Fischer az ’50-es évek zónaközi versenyein, ahol tizenöt éve-
sen, szinte még kölyökként szál egyedül kellett szembenéznie egy egész szovjet hadosztállyal, egy hallgatag elit alakulattal, 
amelynek tagjai Moszkvától Vlagyivosztokig, Cseljabinszktől Voronyezsig már az első pólyázás óta arra készültek, hogy 
közösen hajtsák igájuk alá a világot; nem csupán sokkal rutinosabbak voltak nála, de ha a versenyhelyzet úgy kívánta, si-
mán megbundázták a játszmáikat, hogy egyet-kettőt dobogóra segítsenek a sajátjaik közül, ezzel értelemszerűen letaszítva 
onnan az amerikai csodagyereket. 

Felpakolta a figuráit a helyükre, aláírta a játszmalapot, majd felállt, és a versenyzők ruhatárjából kikérte a kabátját, illetve 
egy külön erre a célra telepített kis széfből előbányászta a mobiltelenfonját. Nem esett nehezére elfogadni ezt a gyakorla-
tot, hiszen már azóta érvényben volt, hogy egyáltalán profi versenyző lett; az intézkedéssel a komoly sakkozók többsége is 
egyetértett. Úgy tervezte, csak a hotelben fogja ellenőrizni a játszmát, de végül győzött a kíváncsiság, megnyitotta a hatszáz 
eurós ChessFixPro appot, amelyben a Stockfish egy módosított és ezerféleképpen személyre szabható verziója pörgött, majd 
betöltötte az aznapi élő mérkőzések menüsorát. A North Berwick International rögtön az első volt a listán. Két kattintás, és 
már le is gördült a saját játszmalapja. Lazard – Zjamenev ½-½. Egy röpke pillantás a görbére. Enyhe világos előny, majd egy 
komolyabb pontatlanság sötét részéről, amit azonban nem tudott kihasználni; az ilyesmit egy hirtelen a magasba szökő, 
majd onnan a korábbi szintre rögtön visszatérő csúcs jelzi. Egy félnapos gazdasági világválság grafikonja. A hiba után végig 
megmaradt, sőt – egyetlen megingást leszámítva – még fokozódott is a világos fölény. A gyorselemzés szerint Lazard pon-
tatlanságainak száma nulla, hibáinak száma egy, súlyos hibáinak száma nulla. Zjamenev pontatlanságainak száma kettő, 
hibáinak száma egy, súlyos hibáinak száma nulla. Ennyivel persze nem lehet feltárni a parti mélyrétegeit, a program ugyanis, 
legyen bármilyen fejlett, sokszor még mindig azért azonosít valamit pontatlanságként, mert egyszerűen nem érti a mögötte 
meghúzódó stratégiai megfontolást, vagy, ami még rosszabb, elavult megnyitási adatbázisból dolgozik; bár ezt a havonta fris-
sülő ChessFixPro esetében majdhogynem ki lehetett zárni. Mindenesetre a súlyos és a közepes hibák ügyében tévedhetetlen.

A világos hiba a 23. Vd4 lépés volt. ¶
 (részlet A kék malom című regényből)
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Római tükörtől 
a 20. századi iskolai 

jelvényekig
LÁNG ORSOLYA

Miről mesélnek az aquincumi régészeti park fémleletei? Előzmények

Az aquincumi polgárváros romjai és az – akkor még – idil-
likus, városszéli hangulat a 19. század második fele óta 
vonzotta az érdeklődő, pihenni vágyó látogatókat, ezzel 
párhuzamosan folyamatosan zajlott és zajlik ma is a vá-
ros épületeinek, utcáinak feltárása. Ezen több, mint 130 
éves folyamat során a fénykorában (Kr. u. 2-3. század) 
10-11 ezer lelket számláló város közel felét feltárták, ma 
pedig a régészeti park területén látogatható. Ugyanakkor 
vannak még olyan városrészek, elsősorban a település 
nyugati és északi zónáiban, amelyek kutatásra, illetve ré-
gészeti rezervátumként a jövő kutatógenerációkra várnak. 
Ilyen  – sok meglepetést tartogató – területrész a város 
észak-déli és kelet-nyugati főútja által határolt negyed 
(azaz praktikusan a romkert Keled utcai frontja), amely-
nek részleges feltárása még a 19. század végén kezdődött, 
de mivel itt „mindössze” lakóházak nyomaira bukkantak 
az első feltárók, hamar fel is hagytak a szisztematikus ása-
tással. Ahogy Kuzsinszky Bálint, az első ásató 1891-ben, 
a Budapest Régiségei folyóirat hasábjain megjegyezte a 
területről: „(…) épületek borították, csakhogy azoknak min-
den tekintetben alárendelt jelentőségűeknek kellett lenni”.  A 
második világháború idején zajlott kisebb volumenű ku-
tatásokat követően legközelebb az 1960-as évek elején in-
dultak itt újra a feltárások, amelyek kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal a mai napig tartanak. A munkálatok során 
egy ipari-kereskedelmi rendeltetésű negyed képe kezdett 
körvonalazódni, amely a Dunához itt lefutó kelet-nyugati 
főút élénk forgalmát használta ki. A főútra rövidebb ol-
dalukkal tájolt, párhuzamosan elhelyezett, ún. hosszúhá-
zak utcafronti helyiségeiben boltok, műhelyek működtek, 
míg a hátsó, csendesebb traktusban találjuk a tulajdono-
sok falfestményekkel díszített, padlófűtéses termekből 
álló lakórészét, egynémely esetben saját fürdőszárnnyal. 
Legalább 5 ilyen hosszúházat ismerünk ebből a negyedből, 
amelyek meglehetősen nagy alapterületűek voltak, akár 
700 négyzetméteresek is! A házak közül eddig mindössze 
háromnak a teljes kutatása történt meg, ezekben fémmeg-
munkálás és mázas edények készítésre utaló nyomokat ta-
láltak a régészek, egy esetben pedig egy tímár- és enyvfőző 
műhelyt lehetett azonosítani. Az aprólékos kutatások arra 
is fényt derítettek, hogy a házakat a Kr. u. 2. század köze-
pe és a 3. század vége között többször átalakították, sok-
szor még „profilt is váltott” egy-egy műhely (pl. fémmű-
vességről bőrkikészítésre álltak át).  Ugyanakkor azonban 
vannak még olyan épületek ebben a negyedben, amelyek 
belső helyiségeiről, azok funkcióiról szinte semmit, vagy 
csak nagyon keveset tudunk, feltárásukat pedig ugyan 

tervezzük, de ez évtizedekben mérhető. Ezen későbbi 
munka előkészítésként nagy segítség lehet olyan modern, 
ún. roncsolásmentes módszerek alkalmazása, amelyek 
gyorsan és hatékonyan tájékoztatják a szakembereket az 
itt található épületek jellegéről, sőt a lelőhely állapotáról is.

A módszer

2020 nyarán  – előkészítendő a következő ásatási szezont 
a város ezen ipari  kereskedelmi negyedében – fémkereső 
műszerrel szisztematikusan pásztáztuk át a korábban 
csak részben kutatott épületek helyét, illetve azokat a ki-
sebb-nagyobb meddőhányókat, amelyeket a korábbi ása-
tások során hagytak itt elődeink. A módszer segítségével 
képet kaphattunk a korábbi ásatások által felhagyott terü-
letrész állapotáról (pl. vannak-e itt még és ha igen, milyen 
állapotban, fémleletek a felső rétegekben?), adatot szolgál-
tatott az egyes épületrészek funkciójáról (ti. más jellegű 
tárgyak kerülnek-e elő az utcafronti, feltételezhetően mű-
hely- és bolthelyiségekből, mint a lakórészből), valamint a 
későbbi időszakból származó tárgyak felszínre hozásával 
(pl. 20. század eleje, első fele) arról is képet kaphatunk, 
kik fordultak meg az ókori város romterületén, annak 
felfedezése óta. A fentieken túl segítséget nyújt a későb-
bi ásatásokhoz is: tudjuk, hol kell inkább számítanunk 
majd fémtárgyak előkerülésére. A kereső műszer haszná-
lata természetesen nem újkeletű, évtizedek óta használják 
kiegészítésképpen a régészeti feltárásokon, sőt – mint ez 
sajnos szintén közismert – módszeresen roncsolnak is 
vele régészeti lelőhelyeket szerte a világon, nemcsak meg-
fosztva a nagyközönséget és a kutatást a szép tárgyaktól, 
hanem az általuk hordozott, pótolhatatlan információktól 
is. A fémkereső alkalmazása ugyanis csak akkor hasznos 
és értékes, ha azt a tudomány szolgálatába állítva használ-
juk: azaz minden egyes előkerült tárgy helyét és mélysé-
gadatát pontosan rögzítjük, hiszen kizárólag így járulnak 
hozzá ezek a leletek egy-egy terület, épület történetének 
jobb megértéséhez. Az aquincumi kutatásokon is ennek 
megfelelően használjuk a műszert: így sikerült hasznos 
információkra szert tennünk néhány éve a város nyugati 
részének szisztematikus fémkeresős kutatásából, de a je-
lenleg folyó ásatásainkon is használjuk.

Az első eredmények

A tavalyi, romkerti kutatás több, mint 140 db fémtárgyat 
hozott napvilágra, amelyek zöme római kori volt, de szép 
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számmal bukkantak fel a későbbi korok emlékei is.  A 
leleteket minden esetben pontos leírással és azonosítási 
számmal láttuk el, előkerülési helyüket rögzítettük és tér-
képre vittük, így már most sok érdekes információval let-
tünk gazdagabbak a városnegyed történetéről, szerepéről. 
A fémleletek jelentős része kisméretű, amorf ólomdarab-
ka, vagy vasdarab, ami nem meglepő, hiszen számos 
tárgy készült ólomból a vízvezetékcsövektől a különböző 
fa tárgyak burkolatáig, vasszegek pedig százával kerültek 
a házak tetőszerkezeteibe. Az egyedi leletek közül számos, 
különböző formájú, méretű és súlyú ólomsúly emelhető 
ki, amelyek közül egyiken még a súlymérték egységét is 
jelölték. A nagy számú ilyen jellegű lelet jelenléte ebben 
az ipari-kereskedelmi negyedben nem meglepő, hiszen a 
házak főút felé nyíló helyiségeit elsősorban boltként hasz-
nálták. Ugyanígy sok érem is előkerült, amelyek zöme a 
Kr. u. 2-3. századra keltezhető, ezek egybevágnak a vá-
ros ismert időrendi adataival. Kiemelhető Antonius Pius 
császár (Kr. u. 145-161) ún. sestertiusa, amely rendkívül 
jó állapotban maradt ránk. Az egykori lakosok viseleti 
tárgyai is szép számmal képviseltetik magukat a leleta-
nyagban: a köpenyt a tunikához rögzítő ún. fibula (ruha-
kapcsolótű) számos példánya is előkerült, de veretek és 
csatok alkatrészei, sőt fegyvertöredékek (pl. kardkoptató) 
is előfordultak. A lakóházak berendezési tárgyai közé 
tartozhattak a töredékes állapotban fennmaradt bronz 
bútor- és ládaveretek, de szintén bronzból készült kézi 

tükrök darabjait is dokumentálhattuk. A tárgyak előke-
rülési helye szintén érdekes adalékokkal szolgált a város-
negyed funkciója és az emlékek állapota szempontjából: 
míg a kereskedelmi tevékenységhez köthető tárgyak (pl. 
érmek) inkább az épületek utcafronti részéről, a szemé-
lyes tárgyak (pl. tükör, gyűrű, fibulák) inkább a hátsó, 
lakótraktusokból származtak. A leletek szóródása arra is 
fényt vetett, hogy a korábbi feltárások (és feltehetően az 
egykor még őrizetlen rommezőben bóklászó látogatók) 
viszonylag kevés fémtárgyat hagytak a felszínközeli réte-
gekben, azok inkább a nehezebben hozzáférhető, rézsűs 
részeken maradtak meg. 

A római kori leleteken túl – nem meglepő módon –  
szép számmal kerültek elő újkori tárgyak is, ezek zöme 
az egykori látogatóktól származik: a két háború közötti 
iskolai egyenruhához tartozó sapkajelvények gyerekcso-
portok sűrű látogatásairól tanúsodnak, míg a 20. századi 
érmek,  sőt, gombok és sörösüveg- kupakok az egykori 
romkerti piknikek emlékét idézhetik. 

A munkát még nem fejeztük be, hiszen az előkerült 
tárgyak restaurálása és kiértékelése jelenleg is tart, il-
letve az aquincumi polgárváros kelet-nyugati főútjának 
északi oldalán húzódó ipari-kereskedelmi negyed szisz-
tematikus műszeres kutatása után a város keleti részé-
nek átvizsgálása következik, amely reményeink szerint 
ismét érdekes eredményeket hoz majd  a település min-
dennapjairól. ¶

Az aquincumi polgárváros romkertje, madártávlatból fotó: kovács olivér

Fémkeresős kolléga, Sándor Lajos munka közben
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Források
földjén

KISS ANDRÁS

Perifériáról centrumba – Bemutatkozik a Magyar Nemzeti 

Levéltár Gazdasági Szervek Osztálya

Keressük azokat a kapaszkodókat, melyek révén fenn-
maradhatunk a már-már szédítő gyorsaságú digitális 
tér örvényében. Vannak, akiknek ezt a kapaszkodót 
a természet közelsége vagy a család közege adja, má-
soknak az offline állapot és az olvasás világába történő 
visszavonulás segít lelassulni. És vannak olyanok, akik 
kutatói attitűdjük révén megpróbálják megcsípni a múlt 
egy adott pillanatát, legyen szó családtörténetről, lakó-
helyünk vagy tágabb pátriánk történetéről. Ők a levéltá-
rosok, akik a levéltári szakmát meghatározó jogszabályi 
rendelkezések alapján nemcsak gyűjtik, rendszerezik, 
valamint feldolgozzák az elmúlt századok, a közelmúlt 
és a napjaink iratait (a szakzsargonban levéltári forráso-
kat), hanem közkinccsé is teszik azokat. Így nekünk „fo-
gyasztóknak” már csak annyi dolgunk marad, hogy befá-
radjunk Óbudán a Magyar Nemzeti Levéltár volt szovjet 
laktanya területén épült impozáns épületébe, és kutas-
sunk. Aki pedig az online térben érzi otthon magát – a 
pandémiás helyzetben biztonságban is –, lehetősége van 
számtalan adatbázis milliónyi felvétele között böngészni. 
Ha nem is mondható el mindenkire, hogy szakmája egy-
ben a hobbija is, az viszont igaz, hogy a levéltári iratokba 
merülve, a képzelet szárnyán izgalmas korokba tudunk 
utazást tenni. A források olvasása némileg segít is vissza-
lassulni a minket körülvevő világban, amire szükségünk 
is lehet. A levéltáros szakmában is jó néhányszor elő-
fordul „intenzív időszak”, legyen szó akár egy-egy irat 
gyors előkészítéséről, levéltervezetek megírásáról, vagy 
naprakésznek lenni a jogszabályok folyamatosan változó 

világában. Moldova György 1977-ben megjelent, „Akit a 
mozdony füstje megcsapott” szociográfiai klasszikusának 
címe a levéltárosok jó részére is ráillik. Jóllehet, levél-
tárunkban füstnek nyoma sincs és remélhetőleg nem is 
lesz, mindazonáltal akiket az iratok illata megérintett, 
nehezen tudnak elszakadni annak bűvköréből. Ezt a 
különleges világot és az Óbudán őrzött páratlan forrás-
értékkel bíró gazdasági vonatkozású forrásokat kívánjuk 

– az iratok és levéltári munka teljességének igénye nélkül –  
bemutatni, abban a reményben, hogy az Olvasó is kedvet 
érez egyszer felfedező útra indulni.

Néhány szóban az óbudai épületről

Az akkor még Magyar Országos Levéltár óbudai épülete 
hosszas előkészületek után, 1997-ben nyílt meg a nagy-
közönség előtt. De talán ne szaladjunk ennyire előre. A 
megelőző évtizedekben az intézmény korántsem volt 
egységes, egyrészt állt az Országos Levéltárból és az 
1970-ben létrehozott Új Magyar Központi Levéltárból. 
Ez utóbbi sajátos képződmény volt a levéltári intézmény-
rendszeren belül, melyet a szovjet levéltárügy mintájára 
hoztak létre, és eredendően a szocialista időszak alatt 
keletkezett iratokat vette át. Az Országgyűlés 1991. de-
cember 12-én alkotott törvényt a kettéosztott intézmény 
újraegyesítéséről. Már az előkészítés szakaszában kor-
mányzati döntés született, hogy a volt Budai Nagy Antal 
Laktanya területének egy részét levéltár építés céljából 

átadják a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak. A 
döntés alapján a laktanya területén kellett felépíteni az új 
épületet, elsősorban a rendszerváltozás során felszámolt 
vállalatok levéltári értékű iratainak elhelyezése céljából. 
Az 1997-ben átadott, hétszintes komplexum – melynek 
felét a négy föld alatti raktárszint teszi ki –, több mint egy 
hektárnyi területen fekszik a Lángliliom utcában, festői 
környezetben. A tervező, Tolnai Lajos Ybl-díjas építész 
elképzelése az volt, hogy az épület az iratok rangjának 
megfelelő hangulatot árasszon. A földszinten alakították 
ki az iratátvétel során elengedhetetlen helyiségeket és 
az ezt szolgáló fedett gépkocsi beállót. Itt kapott helyet 
a rendészet és a gondnokság, továbbá a mikrofilmmű-
hely és a raktár. Az emeletet a levéltári dolgozók közel 
félszáz munkaszobája, valamint a tágas kutató-, illet-
ve előadó- és kiállítóterem foglalja el. A magyar törté-
nelem páratlan írásos emlékeit pedig jelenleg is a föld 
mélye rejti. Mindez a múlt, ugyanis az épületet a közel-
jövőben felújítják, hiszen kormányzati döntés született 
arról, hogy néhány éven belül Óbudán állnia kell az új 
levéltári épületegyüttesnek, amelyre a látványtervek már 
megvannak. Ami a kulturális fejlesztéseket illeti, kétség 
sem férhet tehát hozzá: Óbuda rövidesen újra a figyelem 
középpontjába kerül. Ha a levéltárat megtestesítő épü-
let nem is kerül Óbuda perifériális részéről a centrumba, 
reményeink szerint mégis elegendő lesz ahhoz, hogy a 
Bécsi útról amúgy egyáltalán nem látszó épületegyüttes, 
különösen pedig az ott zajló szakmai munka hosszú idő 
után felkerüljön a kerület kulturális térképére.

Az iratok

Könnyen belátható, hogy közel 38 km iratanyag be-
mutatása jószerével lehetetlen feladat. Nem beszélve 
arról, hogy az 1945 utáni Politikai Kormányszervek és 
Pártiratok Főosztálya iratait is Óbudán őrzik. Ahogy már 
utaltunk rá, itt működik az állományvédelem (restaurá-
tor-műhely) és digitalizáló műhely, az intézmény család- 
és vállalattörténeti kutatásokhoz nélkülözhetetlen szak-
könyvtára, valamint kutatóterme, és nem utolsósorban 
az informatikai hátteret biztosító szerverek. Ezek a szer-
vezeti egységek egymással szoros kooperációban működ-
nek, legyen szó a kutatói iratelőkészítésről, állampolgári 
adatszolgáltatásról, digitalizálásról, különböző projek-
tekről és még számtalan más munkáról. Cikkünkben 
ezért most csak a Gazdasági Szervek Osztálya (az egysze-
rűség kedvéért a továbbiakban: osztály) irataira hívjuk 
fel a figyelmet. Az osztály az országos jelentőségű ipari, 
kereskedelmi, közlekedési és mezőgazdasági vállalatok, 
valamint pénzintézetek, biztosítóintézetek, szövetkeze-
tek, gazdasági érdekképviseleti szervek iratait őrzi egé-
szen a 16. századtól napjainkig, a főosztály állományán 
belül a már említett, iratfolyóméterben kifejezett meny-
nyisége pontosan 17.956 ifm, azaz közel 18 km. Az ira-
tok túlnyomó része azonban a 20. században keletkezett. 
A cégek iratai hol hiányosan és töredékesen, hol pedig 
igen jól dokumentáltan maradtak fenn. Összességükből 
mégis nyomon követhetők a magyarországi gazdasági 
élet fő periódusai a kiegyezést követő gazdasági pezsgés-

Turi Attila Ybl Miklós-díjas építész látványterve fotó: magyar nemzeti levéltár
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től egészen az 1990-es években történt vállalati átalakulásokig, amelyek nem ritkán a gazdasági 
szerv csődjét és megszűnését vonták maguk után. Az osztály iratanyaga az elmúlt tíz évben 
évenként mintegy 100–400 iratfolyóméterrel növekedett, határát pedig egyre inkább a szűkülő 
raktári kapacitás jelentette. Első olvasatra furcsának tűnhet, de még mindig kerülhetnek elő a 
jogelőd gazdasági szereplőktől a 19. században vagy az államosításokat megelőzően keletkezett 
iratok. Az osztály „illetékességi” és „gyűjtőterületi” munkája – vagyis leegyszerűsítve az, amely-
nek során a gazdálkodó szervezeteknek a maradandó értékű iratokat át kell adni a levéltárnak 

–, azonban külön cikket érdemelne, ezért lássuk inkább az itt őrzött iratokat.
Osztályunk iratanyaga 1223 fondot tesz ki a 2020. december 31-i állapot szerint. A levéltári 

szakzsargonban fondnak hívják a valamely iratképző (szerv), illetve személy irattári anyagába 
való tartozás, a keletkezés szerinti rendeltetésszerű hely, vagy a korbeli, személyi, tárgyi, terü-
leti, formai vonatkozás azonossága alapján összetartozó, maradandó értékű iratok együttesét. 
Ennek megfelelően az iratanyag alapvetően két részre oszlik, egyrészt az államosítás előtti ira-
tok „Z” jelzet, másrészt az államosítás után létrejött vállalatok római számos, többségükben 
XXIX-es (vállalatok) jelzet alatt találhatók. A „Z”-s fondokat – ha több állagot tartalmaznak 

– több jelzettel is azonosítjuk, a XXIX-es, XXVIII-as, XXX-as és XXXII-es fondok azonosításá-
hoz elegendő egy jelzet, az állagokat pedig többféle szempont alapján betűvel jelölhetjük. Az 
iratanyagot 23 gazdasági ágazatba soroltuk, 24.-ként kapcsolódik ide két gyűjteményes fond. 
Az államosítás utáni, római számmal jelzett iratanyagban egy fond általában egy vállalat (szö-
vetkezet, testület) iratait tartalmazza. Az államosítás előtti iratanyag fondbeosztása ettől jelen-
tős mértékben különbözik. Osztályunk „elődszervei” külön fondokat alakítottak ki a vállalatok 
által alapított nyugdíjpénztárak vagy a vállalatoknál 1945-ben létrehozott üzemi bizottságok 
irataiból. Egyes vállalatok mellett külön fondot alkotnak a hadiüzemi személyzeti parancsnok 
iratai, esetenként a pártszervezetek (pl. Magyar Dolgozók Pártja) iratai vagy a vállalati sporte-
gyesületek iratai is. Ezek a fondok az adott vállalat anyaga mellett találhatók.

Az osztályon őrzik a pénzintézeteken túl a földhitelintézetek, a hitelszövetkezetek, a bizto-
sító intézetek, az érdekképviseletek, a bányavállalatok, vas-, fém- és gépipari, a vegyipar, a vil-
lamosenergia-ipar és áramszolgáltató vállalatok, finommechanikai, építő- és építőanyag-ipari, 
fa- és papíripari, textilipari, szőrme- és bőripari, nyomdaipari és kiadóvállalatok, a film- és szó-
rakoztatóipar egykori prominens állami és privát cégei, a jogelődök és sok esetben a jogutódok 
által keletkezett iratokat. Ha a felsorolás láttán azt gondoltuk volna, hogy a sor ezzel véget ért, 
nagyon is tévedünk. Az osztály vette át ugyanis az élelmiszeripari, kereskedelmi, szövetkezeti, 
mezőgazdasági szegmens, a közlekedés, a tervező „ipar”, valamint a számítástechnikai, infor-
matikai vállalatok iratainak körét. Azoknak, akik tisztán szeretnének látni a levéltári hierarchi-
ában, érdemes ellátogatniuk a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára (www.mnl.gov.hu) vagy az 
Elektronikus Levéltári Portálra (www.eleveltar.hu), ahol az érdeklődő kutatók a struktúra „ki-
bontásával” tájékozódhatnak a nyilvántartott fondokról. A digitális világ térhódításával napja-
ink kutatóinak jóval könnyebb dolga van, mint a Kádár-korszakban amúgy preferált üzemtör-
ténészeknek, akik üzemük történetét egykor – változó színvonalon – megírták. A könyvtári és 
levéltári adatbázisok készen állnak a keresésre, ezen kívül számos periodika digitális változata 
érhető el az Arcanum Digitális Tudománytáron vagy a Hungaricana közgyűjteményi portálon 
keresztül is.

A fenti tájékozódást a helyi kutatási témákkal foglalkozó helytörténészeknek azért is érdemes 
megtenniük, mivel viszonylag kevés kutatással gyorsan és hatékonyan fel lehet térképezni az 
óbudai vonatkozású iratokat is. Ahány kutató, annyi érdeklődési kör – tartja a mondás a levél-
táron belül, azonban, ha valaki egyszer elkezdi a kutatást, újabb és újabb iratokat tud bevonni 
a munkába. Következő cikkünkben az Olvasó bepillantást nyerhet az egyes ágazatok irataiba, 
melynek során kitérünk az óbudai kapcsolódásokra is. ¶

A Magyar Nemzeti Levéltár óbudai épülete napjainkban fotó: magyar nemzeti levéltár

Hamisítatlan raktárbelső gördíthető polcos állványokkal fotó: magyar nemzeti levéltár
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Óbuda egyik kapuja a Kolosy tér. De vajon ki lehetett 
a névadó?
Amikor Lamberg grófot Magyarországra küldték, kocsi-
ját megrohanták az épülő Lánchíd melletti hajóhídon, és 
kegyetlenül meggyilkolták. Hozzá kell tenni, hogy több 
történész véleménye szerint teljesen fölösleges volt ez a 
kegyetlen tett, mert Lamberg nem rossz szándékkal ér-
kezett hazánkba. Kolosy György, a Kolosy tér névadója, 
joghallgató volt, aki ’48-ban a forradalmárok módján 
minden balhéban részt vett, így ebben is. 1850-ben ki is 
végezték. A Főváros végül 1900-ban adta az akkori Lujza 
térnek a Kolosy nevet.

Mit gondolsz Óbuda-Újlak revitalizációjáról?
Óbuda-Újlak revitalizációja alapjában véve sikeres volt, 
hiszen modern, de mégis igényes kis házak születtek. 
A régi óbudai házak teljesen komfort nélküli építmé-
nyek voltak. Nem biztos, hogy pont tízemeletes panelt 
kellett a helyükre építeni, de hogy valamit tenni kellett, 
az bizonyos. Már a ’60-as években elhatározták a kör-
nyék újjáépítését, csak aztán jó harminc évig nem volt 

rá pénz. Minden itt maradt lerohadva. Kicsit persze kita-
lált, operett jellegű dolog, mert ennyire szép nem volt a 
régi. Kikötötték, hogy csak egy- és kétszintes házakat le-
het építeni, ami nagyon sok beruházó számára nem érte 
meg, így elég lassan haladt a megvalósítás. Nem messze 
volt egy nyomortelep-szerű rész, ott élt egy öreg bácsi, 
akit kolduskirálynak tartottak. Még én is ismertem, hi-
hetetlen piszkosan, koszlott szatyrokkal járt-kelt. Halála 
után derült csak ki, hogy rengeteg pénzt gyűjtött össze, 
milliomos volt, mégse költött semmire.

A hajdan a piac sarkán álló Régi Sipost már hiába ke-
ressük. Pedig a gasztronómián túl a kerület szellemi 
életében is fontos szerepet játszott egykor.
A régi Sipos udvarán állt Szomory Dezső fája, oda járt ki, 
az alatt szokott halászlevezni. Akkoriban másként nézett 
ki, nagyon lerobbant volt. A 70-es években a közel lakó 
Galsai Pongrác hatására Csurka István, Hernádi Gyula, 
Csukás István, Szakonyi Károly, Gyurkovics Tibor és sokan 
mások mégis ide kezdtek járni, mert a halászlé olcsó volt 
és jó. Egy idő után azt is tudták, hogy valaki mindig rájuk 

Seregélyesi János jogász, nyugalmazott kerületi tanácsos és kulturális 

minisztériumi főtanácsos, újságíró és nem utolsó sorban − immár 

több mint négy évtizede − óbudai lakos. A kultúrtörténethez fűződő viszonyát 

nem hobbiként, sokkal inkább szenvedélyként jellemezném. Jószerével 

minden házról tud egy történetet, így vele járni az utcákat olyan érzés, mintha 

jelen lenne a múlt a mában. Különösképpen, ha egy, a múlttal oly alaposan 

átszőtt terepre téved az ember, mint Óbuda. 2000 őszén sétáltunk.

Egy jó kenyér, 
egy jó sör!

HEGEDŰS ATTILA

van állítva. A ház mellett megállt egy rendőrautó, amiben 
lehallgatóberendezés volt, az asztalnál ülő civil ruhás ren-
dőrnél pedig el volt rejtve egy mikrofon. Olyan híresek vol-
tak azonban az ott időző irodalmárok – nem egy közülük 
Kossuth-díjas –, hogy nem mertek hozzájuk nyúlni.

A közelben állott Óbuda hajdani színháza is…
A Kisfaludy Színház a régi fényképek tanúsága szerint 
nagyon szép színház volt. Négyszázötven főt fogadott 
be, szép páholysorokkal, süllyesztett zenekari árokkal. 
Egy bizonyos Serly Lajos alapította, de egy év után be-
lebukott, mint ahogyan e színház valamennyi direktora. 
Serly Lajos fia egyébként híres zongoraművész lett, aki 
nagyon sokat segített a beteg Bartóknak Amerikában. 
Voltak azért a színháznak jobb periódusai is. Felfuthatott 
volna akkor is, amikor Grósz Bella játszott itt, a későbbi 
Nagy Bella, akit Jókai elvett feleségül. Az öreg Jókai min-
den este itt volt a színházban, és ez megdobta a nézőszá-
mot. A II. világháborúban aztán megsemmisült az épület, 
de ha még állna, valószínűleg most is éppúgy vergődne, 
mint hajdanán: ma sincs állandó színház Óbudán.

Úgy tudom, hogy eredendően nem óbudai vagy. Mi az 
első óbudai emléked?
A Józsefvárosban laktam, a József körúton nőttem fel. 
Tinédzser koromban voltam először Óbudán, amikor itt 
játszott egy híres, balhés zenekar, a Liversing, melynek 
tagja volt a mai napig aktív és népszerű Demjén Ferenc 
is. A mostani Goldberger-gyár területén állt valahol a 
kultúrterem, ahol felléptek. Nem volt különösebben igé-
nyes és díszes művelődési ház, de nem is ez számított. A 
Lajos utcán közlekedő villamossal jöttem ki, ami akkor 
még, a ’60-as évek első felében a Flórián térig járt.

Ha a Flórián térről visszaindulunk a Duna irányába, 
a Mókus utcán találjuk magunkat. De miért éppen 
mókus?
Egyes vélemények szerint az itt található Mókus vendég-
lőről kapta a nevét. Egy másik forrás azonban megemlíti, 
hogy valamelyik Zichy Berényi lányt vett feleségül, aki 
egy ideig Óbuda nagyasszonya volt, a Berényi család cí-
merében pedig látható egy mókus. És itt van nem messze 
a százhúsz éve létező Kéhli vendéglő is, ahová hajdan a 

Séta Seregélyesi Jánossal



« 107 »« 106 »

szomszédban lakó Krúdy Gyula vonzotta az író-újság-
író társaság színe-javát. Ezek a kisvendéglők kezdetben 
csak valamilyen jó bort tartottak, konyhájuk nem volt. 
Kirándulás jelleggel lehetett őket látogatni, s mindenki 
otthonról hozta magával a harapnivalót. A Kéhliék híres 
bora a több forrásból származó tételek házasításával elő-
állított Zöldszilváni volt.

Sajnos a nyitást követően a borral is egyre több gond 
adódott, de néhány kiskocsma túlélte ezt a válságot 
is…
Valóban, a filoxéra óriási pusztítást végzett az egész or-
szágban. Nem is igazán tudjuk, milyen ízű borok lehet-
tek régen. A vendéglátásra berendezkedett lakosság a 
klasszikus kapitalizmus idejében elment segédmunkás-
nak az újonnan létesített, nagy gyárakba. Az emberek, 
akik korábban többé-kevésbé a saját maguk urai voltak, 
már csak a munkaerejüket tudták eladni. A mai óbudai 
kiskocsmák közönsége a környékről, az önkormányzat-
ról, a szomszédból összesereglő néhány tíz emberből áll. 
A fiatalok szinte naponta megfordulnak itt, ami eltartja 
ezeket a kocsmákat, még ha nem is lehet fantasztikus 
extraprofitot szakítani. Részben szórakozás, részben 
játék, részben munka. Mindenki tud mindenkiről min-
dent, a vendégek nagy része jó barát. Mondhatjuk, hogy 
Óbudán a hely szelleme is arra kötelezi az embereket, 
hogy szabadidejük nagy részét társaságban töltsék el. 
Nyári napokon például megjelenik a Béla bácsi féle Kis 
Dréher söröző előtt egy ember egy lóval és egy csacsival. 
Kiköti az állatokat szemközt, megiszik nyolc korsó sört, 
a csacsinak meg a lónak kivisz egy-két vödör vizet. Pusz-
tán attól, hogy ott ez a két kedves állat, olyan békebeli 
hangulata lesz az egész utcának!

Az óbudai bort és borozókat mindig nagy hírnév övez-
te. A sörről viszont mintha kevesebb szó esne Óbudá-
val kapcsolatban…
A Duna és a Lajos utca között állt valahol az első serfő-
ző, ami eltűnt. Épp csak annyit tudunk, hogy létezett, de 
egyetlen fénykép sem maradt róla. A másodikról sem. 
Akkor nyíltak meg, amikor visszafoglaltuk Budát a törö-
köktől. Az 1790-es években a bajoroszági Mayer család 
jó néhány serfőzőt megvett a városban. Ezek az olcsó 
kocsmák főleg a Dunán szállító hajómunkások számára 
létesültek. A Mayer család második nemzedéke, meggaz-
dagodva, Széchenyi barátja volt. Egészen az 1850-es évek 
elejéig voltak sörözőik, Óbudán több is, azután eltűntek. 
Ezek ugyanis céhes típusú serfőzők voltak, amiket a 
nagyipar végleg tönkretett.

Az első tinédzserkori emlékeid után milyen állomáso-
kon át vezetett az utad végül Óbudára?
A hetvenes évek közepén Székesfehérvár olyan jó hely-
zetben volt, hogy a tanácshoz került diplomások azon-
nal kaptak lakást. Én is közéjük tartoztam. A feleségem 
GYES-re ment, és elköltöztünk Fehérvárra. Négy évig ott 
laktunk, ott született mind a két gyermekem. Egyszer 
olvastam egy újsághirdetést, ami a Római-parton kínált 
egy eladó lakást. Feljöttem, megnéztem, szimpatikus 
volt. Rá kellett fizetnünk, egy kicsit belegebedtünk az 
akkori árak mellett, de elcseréltük. A feleségem megpá-
lyázott egy tanársegédi állást a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskola Filozófia Tanszékén, és nyugdíjba vonulásáig 
ott dolgozott. 1979-től hat évig kint laktunk a Rómain, 
majd 1985-ben elcseréltük egy Flórián téri három szobás 
lakásra.

Ezek szerint ideköltözésetekért áldozatot vállalt a csa-
lád. Mi vonzott ennyire a kerületben?
Elsősorban az olvasmányaimból ismertem meg Óbudát, 
ami kellő hangulati alapot adott. Amikor megpillantot-
tam a rómaifürdői lakást, mindjárt megtetszett, jóllehet 
kisebb volt és kezdetlegesebb, mint a székesfehérvári la-
kásunk. A Pók utcai lakótelep még nem volt meg. 1987-
ig dolgoztam a III. kerületi tanácsnál, ahol összeverődött 
egy kedves, fiatal baráti társaság. Úgy éreztem, hogy 
nem munkahelyre járok be, hanem kedélyes baráti ta-
lálkozókra.

Kérlek, ossz meg velünk néhány történetet ebből az 
időszakból!
Volt egy nagyon kedves, tehetséges kollégánk, aki nem is 
egészen harmincéves korában már vb-titkár volt, holott 
ezt a funkciót általában jóval idősebb emberek töltötték 
be. Fölvitték a Fővárosi Tanácshoz, de egy magánéleti 
válság következtében inni kezdett, így csakhamar elta-
nácsolták. Munkanélküli lett, ami igencsak ritka volt a 
80-as évek elején. Akkoriban már alig vegetált a hajdan 
híres Kéhli vendéglő, nem is volt minden nap nyitva, 
csak kibérelték egyes vendéglátósok egy-egy hétvégére. 
Ez a hajdani kollégánk kitalálta, hogy összeáll egy ven-
déglátós barátjával, és rendez egy nagy halászlé-hétvégét 
egy szovjet turistacsoport számára. Előző nap lefőztek 
jó két-háromszáz liter halászlevet, másnap már csak 
melegíteni akarták. Éjszakára kinn hagyták az udva-
ron. Reggel azonban látták, hogy egy belefulladt macs-
ka teteme úszik a levesben. Két választásuk volt: vagy 
újra főzik a több száz liter halászlevet, vagy kiveszik a 
macskát, és reménykednek, hátha nem lesz semmi baj. 

Az utóbbit választották. Megérkezett a csoport, elkezdték 
enni a halászlevet, és két óra múlva rosszul lett minden-
ki, mentővel vitték őket el. Az ételmérgezésen túl az sem 
volt elhanyagolható, hogy mindez egy szovjet csoporttal 
történt, tehát hogy ez egy merénylet. Mindenkit letar-
tóztattak. Hajdanvolt kollégánk súlyos kártérítéseket fi-
zetett, és minden protekcióját össze kellett szednie, hogy 
kidumálja magát.

Ha jól emlékszem, nem csak macskákkal, de macska-
kövekkel is adódott némi gond…
Amikor dolgozni kezdtem a tanácsnál, még a mostani 
Óbudai Gimnázium előtt járt a busz. Átdöngetett a Fő 
téren, és szó se volt sétátérről. ’84-ben az Árpád híd ki-
szélesítésekor csinálták meg ezt a macskaköves díszbur-
kolatot. Emlékszem, hogy az átadásra Kádár János és az 
akkori miniszterelnök, Lázár György is eljött. Volt a ta-
nácsnak egy eszméletlen ügyefogyott csapata, az ULKÜ, 
Út és Létesítmény Karbantartó vagy mifene. Amihez 
hozzányúltak, abból baj lett. Ők rakták föl a köveket, de 
olyan össze-vissza, hogy ránézni is borzasztó volt. Már 
csak egy hét volt hátra az átadásig, és át kellett rakat-
ni egy új csapattal, akik éjjel-nappal dolgoztak. Maróti, 
aki akkor első titkár volt Pesten, személyesen jött ki két 
óránként a kocsijával, ott állt a munkások háta mögött, 
felügyelte, hogyan rakják a köveket.

A harmadik történet egy híres óbudai pékhez kötődik, 
akiről annak idején Hidegkuti Nándi bácsi is mesélt 
nekem.
Valahol a temető és a vasútállomás közelében lakott ez a 
pék, és sváb neve volt, azt hiszem, Lehmann-nak hívták. 
Serfőzéssel is foglalkozott, csatos üvegekben árusította a 
sört. Amikor az ipar- és kereskedelmi osztályon dolgoz-
tam, a munkám nagyrészt abból állt, hogy az ipari szö-
vetkezeteket kellett ellenőriznem. Bejött Lehmann bácsi 
az osztályra, és bejelentette, hogy szeretne újra maszek 
pékséget nyitni. A nyolcvanas évek közepén! Mindenki 
mondta, hogy Lehmann elvtárs, ne csinálja, hogy gon-
dolja ezt? Valami azonban mégis megindult, és később 
is, sokszor hallottam hírét, milyen jó kenyeret süt, sőt 
szerencsére a mai napig kapható az óbudai piacon a Leh-
mann-pékség kenyere. Ezek tesznek egy várost várossá, 
hangulattá, emlékké, kultúrává. Ilyen kis dolgok: egy jó 
kenyér, egy jó sör!

Sok történeti, kulturális érték szóba került a beszélge-
tésünkben. Óbuda egyik legfontosabb, karaktert adó 
sajátsága, az ókori romok sem maradhatnak ki.

Az ókori romok napi élményt jelentenek minden ér-
zékeny ember számára. A némi történelmi ismerettel 
rendelkező embereket okvetlenül befolyásolja, engem 
nagyon is. Az átjáróban például volt egy nagy érctábla, 
amit sajnos levettek, és nem tudom, hogy hova került. 
A táblán az Árpád híd felújításában résztvevő építők sze-
retetteljes és tiszteletteljes megemlékezése állt a római 
építők munkájáról, magyar és latin nyelven. Igazán meg-
ható, okos és figyelmes gesztus volt! Mikor a kislányo-
mat esténként a Mókus utcai iskolából vittem haza, az 
aluljáróban rátaláltam egy bizonyos Bernardino Mo nelli 
óbudai várnagy szép, vörösmárvány sírkövére, mely-
nek eredetije a várbéli Budapesti Történeti Múzeumban 
látható. Amikor Mátyás király nőügyei után kutattam, 
megtaláltam, hogy ezt a pénzügyi szakembert Beatrix 
királynő hozta magával Olaszországból. Elég fiatalon, 
harmincegynehány évesen halt meg. Sokszor végiggon-
doltam, hogy ezt a szegény fiatalembert elhozták ide, 
ahogy Janus Pannonius írja, a befagyott Duna partjai 
mellé. Idejön egy itáliai fiatalember abban a reményben, 
hogy itt megcsinálja a szerencséjét, aztán ilyen fiatalon 
meghal. Sajnálom szegényt. De Mátyás király króniká-
sát, Antonio Bonfinit is Óbudán temették el.

Sajnos a Flórián téri romok egy idő után áldozatul es-
tek a vandalizmusnak.
Ezzel együtt is jó, hogy itt vannak ezek a kövek, mert fel-
nőnek itt generációk, akiknek talán egy pici érzelmi töl-
tést mégiscsak adnak majd. Meg vetélkedőket rendeznek: 
nagyon helyes, így él együtt a múlt, a jelen és a jövő. Lát-
tam Bécsben is, hogy hogyan konstruálták bele az új épít-
ményekbe a romokat. Annyiból talán szerencsésebben, 
hogy ott az egy elzárt terület, de sokkal igénytelenebb, 
jellegtelenebb, hatástalanabb. Mindig szerettem a római 
történelmet, ha csak tehetem, erre jövök át az aluljárón. 
Ady Endre mondja Krisztus-kereszt az erdőn című versé-
ben, hogy „megemelem kalapom mélyen”. Borzasztóan jó 
érzés, hogy elődei vannak az embernek, akik talán ugyan-
úgy éltek és haltak, mint mi, ugyanúgy éreztek, ugyan-
úgy megéltek sikereket és kudarcokat. Ez a több mint 
kétezer éves folyamatosság vigaszt és segítséget nyújt az 
embereknek. Megadatott, hogy mindig szép városokban 
laktam. Pécsen jártam egyetemre, ami gyönyörű. Szé-
kesfehérváron István koporsója és a királysírok mellett 
mentem mindennap a munkahelyemre. Különösképp bi-
zonyos helyzetekben, például amikor hullani kezd télen a 
hó, olyanfajta kegyelmi állapotot érez az ember, hogy egy 
kicsit össze van kötve az évszázadokkal, évezredekkel, s 
mindez annyira szép és vigasztaló. ¶
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Ehető város
“Noha a világ problémái egyre összetettebbek, 

a megoldások továbbra is zavarba ejtően egyszerűek” 
Bill Mollison, a permakultúra atyja

SCHÄFFER ZSUZSA – TÓTH-KALLÓ ÉVA – FEKETE NORBERT

Palackposta: a FÁK a Rómain csoport üzenetei Világjárvány, kijárási korlátozás, felfordult világ. Ilyen-
kor a legjobban a szabad levegő, a közösségi élmények 
és a minimális létbiztonság is hiányzik. Van valami, ami 
mindezekre egyszerre nyújt megoldást, és még csak 
utazni vagy sok pénzt kiadni sem kell hozzá. Ez a közös-
ségi kert.

Az első városi kertek története egészen az 1800-as 
évekig nyúlik vissza: az iparosodás megindulásával, a 
nagyvárosok kialakulásakor egyfajta ellenkultúraként 
jelent meg a nagyvárosi kertészkedés. A közösségi kert 
mozgalom lényege, hogy parlagon hagyott városi tel-
keken a közelben lakók megtermelhetik az élelmiszer-
szükségletük egy részét, ezzel enyhíthetik a piactól való 
függésüket és harmonikusabbá, esztétikusabbá teszik 
lakókörnyezetüket. Nagy gazdasági válságok, krízisek 
idején rendre új lendületet kaptak a városi kertek. A két 
világháború idején természetszerűen megnőtt az igény 
a városi élelmiszer-termelésre, Észak-Amerikában az 
1940-es évek Győzelem kertjei a lakók zöldség-gyümölcs 
szükségletének 60 százalékát fedezték. Az amerikai vá-
roslakók paradox módon egészségesebben étkeztek a II. 
világháború idején, mint manapság. 

Magyarországon – néhány korábbi, elszórt próbálko-
zást leszámítva – a 2010-es évektől beszélhetünk a kö-
zösségi kertek térhódításáról. Az első, önkormányzati tá-
mogatással született kert 2012-ben nyílt meg Kispesten, 
a sort pedig rögtön egy 3. kerületi folytatta: a 2013-ban 
megnyitott Békási kert, ami 2020-ban elnyerte a Virágos 
Óbuda pályázat 3. helyezését. Óbuda-Békásmegyeren 
még két további kert működik hosszú évek óta, a szin-
tén önkormányzati tulajdonú területen kialakított Zápor 
kert (2016 óta) és a Békásmegyeri Szent József Plébániá-
hoz tartozó Ófalu kert (2014 óta). 

Rosta Gábor főiskolai tanár a világválságról tartott 
előadásai során mélyedt el jobban a közösségi kertek 
működésében. A szervezetfejlesztés és a válságmenedzs-
ment szakértőjeként úgy érezte, a 2008-as válság alkal-
mat kínál arra, hogy Magyarországon is meghonosítsa az 
önellátásnak és a közösségépítésnek ezt a kevéssé ismert 
módját. Cikkünk megírásához is tőle kaptunk informáci-
ókat, szakmai segítséget. 2010-től folytatott intenzív ala-
pozó munkát: partnert keresett az önkormányzatoknál, 
előadásokat tartott a potenciális kertközösségi tagoknak. 
Mivel egy kert telepítése az ingatlangazdálkodástól a 
zöld politikán át a működtetésig az önkormányzat sok 
feladatát érinti, az elvi megegyezéstől számítva nagyjá-
ból másfél év kellett a tényleges nyitáshoz. Innen viszont 
egyszerűsödik a folyamat, a további kertek nyitása már 
jóval kevesebb bürokratikus akadályba ütközik. A ker-

talapítás folyamatáról és fázisairól rövid összefoglaló a 
varosikertek.hu weboldalon is fellelhető.

Az Óbudán működő három közösségi kert közül ket-
tő, a Békási kert és a Zápor kert önkormányzati terüle-
ten van. A kertek telepítése is önkormányzati forrásból 
történt, területük nagyjából 1000 négyzetméter, ezen 
26-27 darab, egyenként 6-7 négyzetméteres ágyást, kö-
zös művelésű területet, fúrt kutat, közösségi teret, kom-
posztálót és szerszámtárolót alakítottak ki. Egy ekkora 
kert létesítése – ha a terület alapvetően tiszta és nem 
kell szennyeződésektől is megszabadítani – kb. 10 millió 
forint, ami a tervezéstől a bontáson, kútfúráson, kerí-
tés- és ágyásépítésen át a hozatott termőföldig mindent 
magába foglal. Meglepetések persze mindig akadnak. A 
Zápor kert kivitelezésekor például kiderült, hogy a régi, 
használaton kívüli kosárpálya feltört betonja alatt a lakó-
telep építésekor elterített sitt van, így a  föld szennyezett, 
termelésre alkalmatlan. Így bélelt magaságyásokat tele-
pítettek, melyek nem érintkeznek az alatta lévő talajjal. 
A cél az, hogy a kertek ne csak hasznosak, hanem szépek 
is legyenek. A belső pihenőhelyek mellett ezért érdemes 
külső ülőhelyeket is tervezni, mert a gondozott kert lát-
ványa vonzza a környéken lakókat. A kert fenntartása 
az önkormányzatnak nem kerül további pénzébe, sőt, a 
közösség tagjai saját munkájukkal rendben tartanak egy 
önkormányzati területet, aminek egyébként pénzbe ke-
rülne a gondozása. A közösségi kert tehát megtérülő be-
fektetés, hozzátesz az adott kerület klímabarát imidzsé-
hez, pozitív üzenetet hordoz, és közvetlenül szolgálja a 
lakosság jóllétét, amellett, hogy jól is néz ki.

A közösségi kertek működése közösségben gondol-
kodást, közösségben létezést feltételez, ami nem igazán 
az erősségünk nekünk, „individualista magyaroknak”. 
Rosta Gábor is megerősíti, hogy a kerttagokból jó pár év 
komoly közösségépítő munkája után lesz valódi kertkö-
zösség. Ez a legfontosabb része a feladatának, hogy olyan 
csapat jöjjön létre, mely önállóan, a saját maga alkotta 
szabályok szerint, tagjait támogatva létezik és hosszú tá-
von is fennmarad. A közösségi kertek legjellemzőbb tag-
jai a nyugdíjasok és a kisgyermekes szülők. Szerencsés 
esetben tehát két olyan társadalmi csoport talál itt egy-
másra, akik kölcsönösen segíteni tudnak a másiknak.

Minden kertnek saját szabályzata van, melyet a kö-
zösség tagjai együttesen alakítanak ki.  A termelést te-
kintve három fő szabály van: biotermesztést folytatnak, 
tehát kizárólag biológiai növényvédelmet alkalmaznak, 
a kertben nem ültethető mérgező növény és tiltólistásak 
a bódító hatású növények is. Mindegyik alapszabály sar-
kalatos pontja továbbá az is, hogy a kertben tilos a politi-

fotók: fekete norbert
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zálás. És ezzel a konfliktusok nagy részét meg is előzték. 
Tisztában kell lenni azonban azzal is, hogy nem minden-
ki alkalmas közösségben tevékenykedésre. Az összefér-
hetetlen tagoktól, vagy a kertrészüket több felszólítás 
ellenére sem művelő bérlőktől a kert vezetője jogosult 
visszavenni a kulcsot, és ágyásukat egy várakozó kapja 
meg. Ez nem könnyű feladat, de a konfliktusok megoldá-
sánál mindig a közösség érdekei az elsődlegesek.

Egy ágyás éves bérleti díja 3000-3500 forint, ezt a 
tagok a kertpénztárosnak fizetik be. Az így befolyt ösz-
szegből fedezik a közös művelésű területek költségeit és 
a kisebb karbantartási munkálatokat, ebből vásárolják a 
közös szerszámokat. Ezen kívül viszont mindenki úgy 
hasznosítja a saját területét, ahogy szeretné. Van, aki ki-
zárólag virágokat ültet, mások zömében paradicsomot 
vagy epret termelnek, de jó páran változatos termést 
aratnak, mindenféle növénnyel kísérleteznek. A lemor-
zsolódás minimális, szinte csak az elköltözők adják fel 
a kertrészüket. A várólisták viszont hosszúak, az évente 
néhány gazdátlanul maradó ágyásra sokszoros a túlje-
lentkezés. A bekerülő tagot a kertközösség választja ki. 
Fontos szempont, hogy az illető a közelben lakjon, mert 
a tapasztalat azt mutatja, hogy a lemorzsolódás egyenes 
arányban van a lakóhely távolságával. A kiválasztásnál 
általában figyelnek arra is, hogy vegyes korösszetételű le-
gyen a közösség. Ennek a szociológián túl praktikus okai 
is vannak: mindig kell jó néhány markos fiatalabb férfi is 
a csapatba, hiszen a kertművelés olykor fizikai erőt igé-
nyel, az idősebbek ebben segítségre szorulhatnak.

A közösségi kertek célja nem az önellátás. Az ágyá-
sok műveléstől függően látják el bérlőiket élelemmel. 

Ezt már Bagdi Lajos nyugdíjas agrármérnök meséli, 
aki 2018 óta a Zápor kert közösségének tagja. Felesé-
gével együtt pár évvel ezelőtt költöztek Szabolcsból a 
fővárosba, ahol a városi kertben közösségre is leltek és 
a földhöz való kötődésüket is meg tudták valamennyire 
őrizni. A kertbejárás alkalmával arról is beszélgettünk, 
mennyiben járul hozzá az itteni termés a család élel-
miszer-ellátásához. Elmondása szerint paradicsomból, 
uborkából, gyökérzöldségből olykor nagyon sokat lehet 
szüretelni, fűszernövényből is rengeteg terem (a Békási 
kert bejáratánál külön helyet alakítottak ki a felesleges 
fűszereknek, ahonnan bárki elviheti a kiakasztott csok-
rokat ) de a legfontosabb hozadék mégsem a megtermelt 
élelmiszer.

A közösségi élmény, a szabad levegőn végzett fizikai 
munka, az értelmes tevékenység, a saját termény felett 
érzett büszkeség mind hozzájárul a mentális egészség 
fenntartásához, amire napjainkban nagyobb szüksé-
günk van, mint bármikor. Nem véletlen, hogy a koro-
navírus-járvány alatt rengetegen fedezték fel zsebken-
dőnyi kertjüket, teraszukat és kezdtek termelésbe, akár 
néhány virágcserépben. A közösségi kertekben néhány 
távolságtartási szabály bevezetése után soha nem látott 
aktivitással tevékenykedtek a tagok. Zárt Facebook-cso-
portjaikban beosztották, ki mikor látogatja a kertet, ezzel 
elkerülték a tumultust. A kényszerű bezártság időszaka 
alatt az eddiginél is sokkal több időt töltöttek a kertek-
ben, ez jelentette most a kiszabadulást a szabadba. A ker-
tek körüli kommunikáció is felpörgött, kihasználtak let-
tek az addig is létező csatornák, szorosabbra szövődtek a 
közösségi szálak a tagok között. 

A közösségi kertek mellett egyre ismertebb ország-
szerte a Tündérkert-mozgalom, amelynek célja a Kár-
pát-medencében őshonos gyümölcsfák megőrzése, a 
biológiai sokféleség fenntartása. Jó példa lehet erre Bé-
kásmegyer Ófaluban a Boldog Salamon Kör által kiala-
kított Tündérkert. A szomszédsági és vallási közösség 
2014-ben önkormányzati támogatással a Szent József 
Templom melletti parkolóból játszóteret, a lepusztult 
kántorlakból és iskolából kultúrházat, a kertjében pedig 
a fővárosban elsőként egy közel 1000 m2-es Tündérker-
tet hozott létre több tucat őshonos gyümölcsfával. 

Civil kezdeményezésüket több forrásból tartják 
fenn. A kultúrházban Wrabel Sándor festőművész ál-
landó kiállítása mellett a csillaghegyi T-Art Alapítvány-
nyal időszakos képzőművészeti kiállításokat szervez-
nek, de korábban klubfoglalkozásokat, jógaórákat is 
tartottak itt – ezek a vírushelyzet miatt most szünetel-
nek. Emellett péntekenként a VeddEgyütt! kistermelői 
bevásárló közösség átvételi pontjaként üzemelnek, és 
mosdóhasználatot biztosítanak a közeli játszótér láto-
gatóinak.

Az Óbor-Kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 
pályázati forrásból közösségi kertet is kialakított a közel-
ben. A Szent József Plébániához tartozó telek egy részén 
(800 m2-en, 21 parcellán)  permakultúrás elvek alapján, 
biológiai gazdálkodást végeznek: mulcsoznak, csepegte-
tő rendszert használnak, komposztálnak, közben aktív 

közösségi életet élnek. A havi tagsági díj 1000 forint, 
éves költségeiket ebből és az Óbor-Kör sikeres pályázata-
inak forrásaiból fedezik. 

A már meglévő kertek mellett erős lakossági igény 
mutatkozik továbbiak telepítésére is. Megkérdeztük az 
önkormányzatot, mire számíthat most, aki közösségi 
kert alapítását fontolgatja.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának kiemelten 
fontos a zöld szemléletformálás, a közösségi kerteket 
is támogatandó kezdeményezésnek tartják. Burján Fe-
renc alpolgármester megkeresésünkre azt válaszolta, 
hogy újabb kertek létrehozásában, megtervezésében is 
szívesen részt vesznek, igaz pénzügyi lehetőségeik je-
lenleg erősen korlátozottak. Olyan helyszínekben érde-
mes gondolkodni, ahol már meglévő infrastruktúrára 
és közösségre építve, vállalkozókkal, iskolákkal közösen 
tudnák kialakítani a kertet. Ideális lehetne például a Mo-
csárosdűlő, ahol az Aquincum-Mocsáros Egyesület évti-
zedek óta üzemeltet szabadidőparkot és családi játszóte-
ret a Gladiátor utcában. Egy mintagazdaság és erdőkert 
kialakítása évek óta foglalkoztatja a helyieket. 

Az élelmiszer önrendelkezés, a kis közösségek meg-
erősödése és a biológiai sokféleség megőrzése mind 
olyan válasz a klímaváltozás okozta kihívásokra, ami 
nem igényel rendszerszintű változást. Mi magunk is el-
indíthatjuk ezeket a folyamatokat, a megoldás közelebb 
van, mint gondolnánk. ¶
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3333 fa
KEMÉNY VAGYIM

Beszélgetés Dr. Kerényi-Nagy Viktorral Ön Óbuda első főkertésze. Hogyan lett Óbudának 
egyáltalán főkertésze, és hogy lett pont ön az?
A környezetvédelmi és zöldügyekért felelős alpolgár-
mester, Burján Ferenc kezdeményezte, hogy legyen egy 
olyan pozíció, amely összefogja a különböző szervezeti 
egységeknél lévő, hasonló feladatkörökben mozgó sze-
mélyek munkáját: a Városfejlesztőnél is van tájépítész, 
kertépítész, a Városüzemeltetésnél is van kertészmér-
nök; a részfeladataikat saját elgondolásaik alapján oldot-
ták meg, időnként a többiektől eltérően. A városvezetés 
szükségesnek tartotta azt, hogy legyen valaki, aki össze-
hangolja a hasonló tevékenységeket, és alkosson ehhez 
egy koncepciót is.

Én korábban főkertész helyettes voltam, úgyhogy 
nem ismeretlen a munkakör előttem. Bár a munkaidőm 
jelentősebb idejét kutatás töltötte ki, emellett csináltam 
is kerteket, tehát gyakorlati oldalról is ismerem a szak-
mát. Így megpályáztam ezt az új pozíciót, és rám esett 
a választás.

Kutatóként mi volt a területe?
Több tudományrésszel foglalkoztam, növényrendszer-
tannal és alkalmazott kertészeti kutatásokkal, ezen belül 
azzal, hogy miként vonhatók be növényfajok a városi 
zöldfelületkezelésbe. 

Óbudán két, teljesen más jellegű területen találunk 
zöld környezetet. Egyrészt ott az épített környezeten 
belüli zöldek, leegyszerűsítve a lakótelepek zöldvi-
lága, valamint a kerületben elég nagy számban mu-
tatkoznak valódi zöld területek: a hegyvidéki erdők, 
a Mocsárosdűlő, a Római-part, a Hajógyári-sziget. 
A főkertész tevékenysége is kettéválik a zöldövezetek 
típusa szerint?
Annyiban hangsúlyoznám ezt a szétválasztást, hogy a 
természetközeli helyek kezelésével jóval kevesebb dol-
gom van. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a hegyvidéki 
erdők a nemzeti park kezelésében vannak, a Mocsáros és 
a Római part jelentős része, a Hajógyári-sziget többsége 
fővárosi terület, ezekre viszonylag kevés ráhatásunk van. 
Természetesen az itt folyó munkákba is bekapcsolódom, 
informálódom, keresem az együttműködési lehetősége-
ket. Fontos, hogy a kerületi munkám összekapcsolódjon 
mind a fővároséval, mind a nemzeti parkéval: integrált 
zöldterület-kezelés legyen, erősítsük, támogassuk egy-
más munkáját, és ne egymástól függetlenül, koncepció 
nélkül tevékenykedjünk. A növény, az állat nem ismer 
határokat, a lakókat nem érdekli, ki a tulajdonos, tehát 
érdekünkben áll egységes szemléletre törekedni.

Ha megnézzük a 40-50 évvel ezelőtti fotókat, láthat-
juk, mennyire erdős, zöld volt Óbuda hegyvidéke. 
Most pedig házak, épületek lepik el a természetet. Azt 
gondolhatnánk, hogy lenne itt feladata a természet-
védőknek. Van bármilyen szerepe, hatásköre a főker-
tésznek ebben? 
Úgy látom, hogy a kerület vezetése már azzal állást foglalt 
ebben az ügyben, hogy létrehozta ezt a pozíciót. Egyéb-
ként azt gondolom, a zöldfelületet is meg lehet tartani, 
a beépítés pedig bizonyos esetekben nem ütközik termé-
szetvédelmi célokkal. Sőt, még azt is meg merem kockáz-
tatni, hogy akár zöld szempontból is segíthet a beépítés, 
gondoljunk egy rozsdaövezetre, ahol rengeteg inváziós 
faj telepszik meg, ha okosan megtervezett felújítással re-
habilitálják a területet, akkor rendezett lesz, az emberek-
kel is jót teszünk és a fertőzésforrást is megszűntetjük. 

Lehet, hogy a főkertésznek nincsenek egyelőre erős 
jogkörei, hatósági szerepe, de kommunikációval, ha-
tározott kiállással, tervezettséggel meg lehetett terem-
teni azt a helyzetet, hogy a szava igenis számítson? 
Főleg azért, mert a fővárosnak is lett egy főtájépítésze, 
ezek egymást erősítő pozíciók, sokkal egyszerűbb a kom-
munikáció a városvezetés és akár fővárosi, akár egyéb 
szereplők között, hogyha szakemberek folytatják ezt a 
megbeszélést. Erősítjük a fővárosi együttműködést a Pi-
lisi Parkerdő ZRt-vel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, il-
letve a közműszolgáltatókkal. Szeretnénk ezt beindítani, 
hogy működőképes rendszer legyen. Örülnénk, ha elő-
ször a kerületben folyó munkákat tudnánk összehangol-
ni, például egy útfelújítás ne a kerület tudta nélkül tör-
ténjen meg. Megtörtént a fatelepítés, másnap kaptunk 
információt, hogy útfelújítás lesz. Ez egy kellemetlen 
ügy, itt most a fákat valószínűleg ki kell szedni, hogy a 
felújítás megtörténhessen. Elsősorban a kerület műkö-
dését szeretnénk hatékonnyá tenni, hogyha ez példaér-
tékűvé válik, akkor fordulnánk távolabbi területek felé. 

Általában a közműépítések azért zavarják a termé-
szetet, mert ahány közműcsatornát, csövet fektetnek 
a földbe, annyi sértheti meg a fák gyökereit.  Más vá-
rosokban kialakult a közműalagút technikája, amivel 
elérik, hogy a különböző közműcsatornákat egy közös 
csőbe behúzva csak egyszer zavarja meg a gyökere-
ket, de Budapesten ez nem működik. 
Ez a kérdés is sokrétű, mert tényleg nehezen működnek 
együtt a közműves cégek, de ennek szakmai alapjai is 
vannak, objektív szakmai érvek szólnak amellett, hogy 
miért kell védőtávolságokat tartani a különböző csövek, 

2020 őszén nevezték ki Óbuda-Békásmegyer első főkertészét. 

Dr. Kerényi-Nagy Viktorral arról beszélgettünk, milyen kihívások előtt 

áll Budapest egyik legzöldebb kerületének védelmében.

fotó: csáky balázs
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vezetékek között. A főváros által kiadott zöld infrastruk-
túra füzetekben a közműalagút hivatalosan is megjelenik 
mint fejlesztési irány. Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy 
kormányrendelet értelmében a közmű nem élvezhet pri-
oritást a fásszárúakkal és a növényekkel szemben, akár 
örülhetnénk is. Csak a közműveknek nagyon sokszor 
törvényi szintű előírásai vannak, ami ugye erősebb, mint 
egy kormányrendelet. Azt se felejtsük el, hogy évtizedek 
rossz, vagy az adott kor szakmai szemléletét tükröző dön-
téseinek következményeit ma kell helyrehoznunk.

Nézzük meg a lakótelepek világát, ott mi egy főkertész 
feladata? Hogyan lehet elérni a lakók attitűdváltását, 
hogy másként viszonyuljanak a természethez?
A kiinduló helyzet az, hogy a kelet-európai ember pater-
nalista felfogásban szocializálódott: a jóságos és gondos-
kodó állambácsi, tanács, „ők ott fent” mindent megcsi-
nálnak, és a lakóknak nincs kötelezettsége, nincs feladta, 
csak elvárása. A panelházak lakói kiszakadtak a termé-
szetből, sőt, elszoktak tőle, és azt várják el „fentről”, 
hogy ne is zavarja őket. Egy egyszerű példán tudom ezt 
bemutatni: hogyan bánunk az avarral. A lakók nem az 
élővilág hasznos alapanyagaként, tápanyag forrásaként 
tekintenek az avarra, hanem szemétként. Azt várják el, 
hogy takarítsa el az önkormányzat, tüntesse el, porszí-
vózza fel. Újra hozzá kell szokni, hogy a természetben 
igenis van sár, avar, ami nem piszok, hanem hasznos 
anyag. Ne közpénzen szállítgassuk a leveleket, hanem 
helyben hasznosítsuk! Ez nem egy új dolog, hiszen ré-
gen mindenki komposztált, ez teljesen természetes dolog 
volt, csak a városba tömörített ember ezt elfelejtette né-
hány generáció alatt. Szeretném, ha sikerülne a lakosság 
bekapcsolása a zöldterületek kezelésébe, de nem azért, 
hogy a kötelességünket áthárítsuk, hanem hogy az em-
berek megtapasztalják, hogy amit maguk gondoznak, 
azt sokkal jobban megbecsülik.

Mit lehet tudni Óbuda fáiról? Komoly probléma szo-
kott lenni a városi faállomány egészségügyi helyze-
tével…
A harmadik kerületben kb. 300 000 fa él, a többség a 
hegyvidéki erdőben, tehát védett területen van, önkor-
mányzati területen további kb. 50 000 található, előkelő 
helyen vagyunk az egy főre jutó fákat tekintve. Amikor 
a lakótelepek épültek, a lecsupaszított területeket ro-
hamtempóban kellett fásítani. A kertészeti szakemberek 
teljesen más szempontok alapján, az akkori szintnek 
megfelelően jó döntéseket hoztak azzal, hogy nyárfá-
kat telepítettek. Eredetileg néhány évre, évtizedre szóló 

megoldásnak tekintették ezt, úgy tervezték, hogy eze-
ket cserélik majd. Vagy nyírfákat telepítettek egy platán 
köré. A nyírfák funkciója az lett volna, hogy amíg a pla-
tán impozánssá nem nő, addig a nyírfák zöldterületeket 
adnak, és ahogy a platán igényli a helyet, ezeket a tele-
pítéseket ki kellett volna vágni. Csak közben a lakosság 
megszokta-megszerette ezeket a fákat, és nem engedi ki-
vágni őket. Itt ütköznek a laikus és szakmai szempontok. 
A szakmát képviselve én annak a pártján vagyok, hogy 
tudni kell azt, hogy minden fának van egy élettartama és 
ennek megfelelően kell kezelni.

Ma már nehéz úgy beszélni egy kertészről, mint aki 
csak a szakmájának él és csak tudományos dolgokkal 
foglalkozik, a kommunikáció, a lakossággal folytatott 
érintetti párbeszéd, a közművek építőivel való tárgya-
lások, a különböző szintű szabályozókkal folytatott 
egyeztetések szerves részei a működésének. Amikor azt 
mondja, hogy a lakosságnak a gondolkodásmódján 
kell változtatni, akkor igazából a saját szakmájának a 
kommunikációs céljait határozza meg. 
Egyrészt mi nem tudjuk egy zugban, egy laborban meg-
csinálni a munkákat, hanem rögtön kint van, mindenki 
láthatja. Másrészt a kommunikációs forradalom is azt 
hozta magával, hogy amit én ma csináltam, az rögtön 
fönt van a közösségi oldalakon, kritikákat fogalmaznak 
meg: ha az ember nem tudja tényszerűen, tudományo-
san megindokolni, mit és miért csinált, akkor kertész-
ként el fog bukni. Akármilyen jó a szakmában, ha nem 
tud kommunikálni, el fogja veszíteni az együttműködést 
az emberekkel, ellehetetlenedik a szakmai munkája. Az 
emberek egyre jobban igénylik, hogy partnernek tekint-
sék őket. Én is felül szoktam írni az álláspontomat, hogy-
ha meggyőz az, aki ott lakik, és ezért sokkal többet tud 
az otthonáról.

Mondana konkrét példát, mikor volt az, hogy egy 
óbudai lakos meggyőzte valamiről? 
Egyrészt a fakezeléseknél voltak ilyenek, másrészt a tele-
pítéseknél voltak olyan javaslatok, amelyeket gyerekkori 
emlékek alapján tettek, és miután arra sajnos nincs mód, 
hogy alapos tájtörténeti kutatást végezzek, a személyes 
beszámolókkal meggyőzhető vagyok.

Ó, a Vörösvári úti eperfák!
Az eperfa közben tiltólistás lett invazív jellege miatt. A 
köztéri eperfákat a Horthy-korszakban telepítették. Még 
a nagymamám is selyemhernyót nevelt a körfolyosós 
ház padlásán, és szedték az erre a célra nevelt eperfák le-

veleit. De közben megváltozott a világ, és bár ez a fa bebi-
zonyította, hogy nagyon jól érzi magát a mi klímánkon, 
a városüzemeltetésnek rengeteg problémát jelent a ma-
goncok eltávolítása. Azt gondolom, hogy itt is van köztes 
megoldás: nem telepítünk eperfákat, viszont a meglévő 
matuzsálemi korúakat, vagy impozáns méretűeket akár 
helyi védelemre is javasoljuk, de csak egy-egy darabot. 
Ezáltal megőrizzük a hagyományt és a nosztalgiát is, de 
elmagyarázzuk, hogy nem telepítjük őket tovább. Így ez 
egy kompromisszumos, közös megoldás.

Mik azok a fafajták, amik a slágerek lesznek a követ-
kező 10-20 évben Óbudán? 
Az őshonos fajokra esküszöm, ennek több oka is van, az 
egyik az, hogy  az itteni klímához ezek alkalmazkodtak 
legjobban, a másik az, hogy Óbudának van egy nagy ér-
téke, a hatalmas hegyvidéki védett erdeje, és nem sze-
retném azt, hogy rossz döntésekkel ezeket a területeket 
befertőzzük invazív fajokkal. Ha csökkentjük a növények 
behozatalát külföldről, a fertőzésveszélyt is csökkentjük. 
Nem fogjuk behozni, mint a szelídgesztenyéket és ve-
lük együtt a japán kártevőket a Börzsönybe. Ez részben 
városüzemeltetési kérdés, forintosítható is, mert a kór-
okozókat, amiket behurcolunk, azokat a városüzemelte-
tésnek kell kiirtania permetezés, kivágás, pótlás formájá-
ban. Az ültetendő fáknál az oxigéntermelés, porlekötés, a 
jól ismert funkciók mellett az is nagyon fontos szempont, 
hogy visszavadítsuk a földet, ahogy David Attenborough 
mondta, hogy önálló ökológiai rendszereket hozzunk 
létre. Olyan funkciókkal rendelkező fákat telepítünk, 
amik becsalogatják az élőlényeket a városokba: bepor-
zók, rovarok, kisemlősök visszacsábítása a növényvéde-
lem költségét csökkentik. Gondoljunk bele, hogy hány 
fajta növényt támadnak meg tavasszal a tetvek, lehet azt 
választani, hogy permetezzünk le mindent jó drágán, 
vagy olyan növényeket telepítünk, ahol el tudnak búj-
ni a cinegék, fészket rakni, fiókát nevelni. Egy cinke egy 
nap hatszáz levéltetűt gyűjt össze. Tehát, ha őt segítségül 
hívjuk, kevesebbet kell permeteznünk, megspóroltunk 
egy csomó pénzt. Ez egy új szakmai szempont, régen vá-
rosüzemeltetési szempontból azt nézték, hogy ne legyen 
semmi virága, se termése és egyben hullajtsa le ősszel a 
levelét. Ma az a szempont, hogy kezdjünk el beindítani 
egy ökológiai táplálékláncot. 

Hol van ennek a határa? Értem, hogy a vaddisznók-
nak, a rókáknak és a farkasoknak is szerepe van eb-
ben a rendszerben, de ha szembejön velem egy vad-
disznó az utcán, akkor meg fogok ijedni.

Meg kell tanulnunk együtt élni a természettel. Tudomá-
sul kell venni, hogy a végtelenségig nem terjedhet az em-
beriség. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket arra, hogy 
ha megborul az egyensúly, vissza fog csapni az emberre.  
Kérdés az, hogy az ember megvárja, hogy a természet 
csapja arcul és rakja helyre, vagy megpróbál együtt élni 
és olyan rendszereket kidolgozni, amelyek fenntartható 
fejlődést biztosítanak. Azt gondolom, hogy ebben Óbuda 
élen jár, mert fenntarthatósági stratégia már van, a fásí-
tási stratégiát megalkottuk, a lakossági edukáció pedig 
folyamatos. 

A fásítási program szerint a következő 4-5 évben 
mennyi fával fog gazdagodni Óbuda?
3333 fa ültetése lett célul kitűzve, és ebből már áprilisig 
833-at eltelepítettünk. Úgy gondolom, hogy jól állunk a 
2024-ig kitűzött számmal, jól áll a kerület. 

Végezetül egy történeti kérdés. Óbuda többszáz éven 
át szőlőtermesztő vidék volt, az óbudai dombok, he-
gyek szőlővel voltak tele. Aztán jött a filoxéra vész és 
a 19. század végére kipusztult minden. Ha már az ős-
honos növényekről beszéltünk, a szőlőt nem lehetne 
visszahozni?
Nekem mániám a történetiségen alapuló zöldterület ter-
vezés. Minden területnek megvan a maga sajátossága. 
A tervezőknek eszerint kellene tervezniük, a hagyomá-
nyokra kellene építeniük. Itt Óbudán a római kultúrá-
hoz kapcsolódó növényvilágot be kellene mutatni. Csak 
egy példát mondok: rózsa. Ha a zöldfelület felújításakor 
a rózsakultúrát behoznánk, azt is be lehet mutatni, hogy 
a rómaiaknál az orgiák és az étkezések, illetve az illat-
szerek alapja volt; majd a kereszténység hogyan irtotta 
ki a rózsakultúrát, később hogyan fedezte fel újra: ezt 
egy kertben bemutatni, ez szakmai kihívás. Ugyanígy a 
szőlőkultúra: a bibliai Noé történetétől hogyan jutottunk 
el az oltástechnológiáig, mik a magyar fajták, ezeket 
bemutatni, ez is egy nagyon szép szakmai kihívás. Azt 
gondolom, hogy a közterületeken van helye a történeti-
ségen alapuló kertkultúrának, és meg is kell a régi helyi 
fajtákat honosítani újra. Az olyan köztereket szeretem, 
amelyek a helyi történeti-természeti adottságokra építve 
sajátos arculattal bírnak. Ha egy idegen idecsöppen és 
körbenéz, akkor rögtön tudja, hogy ez biztos a Flórián 
tér, mert itt olyan növények vannak. Vagy azt mondja, 
hogy a Szentendrei út, aha, rómaiak, akkor ezért vannak 
itt gránátalmák, meg fügék. Az idegen fajokat is be lehet 
illeszteni úgy, hogy a történeti hagyományokat erősítsék 
és egyedi arculatot adjanak a kerületnek. ¶
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ÓBUDA 2030
„Mondd el és elfelejtik. Mutasd meg és emlékeznek. 

Vondd be őket és megtanulják.”  
Konfucius 

HORVÁTH DÁNIEL – CZÉKÓ GÁBOR – AVAR ZOLTÁN

A városfejlesztés olyan, mint a kanál

Jelenleg készül Óbuda-Békásmegyer 2030-ig szóló tele-
pülésfejlesztési stratégiája, amely kijelöli a III. kerület kö-
vetkező évtizedének fejlesztési irányait. Mivel 2020-ban 
volt 10 éves az önkormányzat városfejlesztő társasága, 
alkalom kínálkozik arra, hogy a kerületben zajló város-
fejlődési és városfejlesztési folyamatokat évtizedes per-
spektívából áttekintsük.

Sokszínű kerület

Az elmúlt évtizedek egyik legszembetűnőbb társadal-
mi, gazdasági, kulturális folyamata a nagyvárosok sok-
színűbbé válása. A minket körülvevő posztmodern világ, 
benne napjaink nagyvárosai egyre sokszínűbbek. Egyre 
nagyobbak a társadalmi különbségek, egyre mobilabbak 
vagyunk, egyre sokrétűbbek az igényeink, egyre sokol-
dalúbbak közösségi kapcsolataink, egyre változatosab-
bak kulturális és viselkedési szokásaink. Ugyanakkor 
gyakran elfelejtjük, hogy a sokszínűség évezredek óta a 
városok egyik legfőbb jellemzője, legyen szó építészeti, 
társadalmi, kulturális viszonyokról, vagy éppen gazda-
sági tevékenységekről. Érvényes ez a megállapítás Buda-
pestre, azon belül különösen Óbuda-Békásmegyerre.

A házgyári panelépületek között felbukkanó ókori 
római kori emlékek árnyékában, a hegyvidék és a Ró-
mai-part elegáns lakónegyedeit látva aligha kell erről kü-
lön említést tenni. A III. kerület minden városrészében 
felfedezhető a „genius loci”. Egyedülálló földrajzi adottsá-
gai, gazdag történelmi hagyományai és kulturális örök-

ségei miatt a III. kerületnél sokszínűbb települése aligha 
van hazánknak. A hétköznapokban gyakran elfelejtjük 
a kerület sokrétű adottságait, pedig fontos megőrzendő 
érték, ha úgy tetszik, erőforrás, melyre építkezni lehet és 
kell is a jövőben.

Sokrétű városfejlesztés

Az utóbbi évtizedben nemcsak a nagyvárosok társadal-
ma, gazdasági élete ment át gyökeres átalakuláson, ha-
nem a szervezett városfelújítás gyakorlata is alaposan 
megváltozott. A grandiózus állami infrastrukturális 
városépítési programok helyett (pl. lakótelep-építések) 
a sokszereplős, változatos mértékű, gyakran nagyon 
komplex programok terjedtek el. A városfejlesztés is 
rendkívül sokszínű feladattá vált. Egyszerre foglalkozik 
a városfejlesztés városépítészeti, társadalmi, szociális és 
gazdasági kérdésekkel. Figyelembe véve azt, hogy az elté-
rő karakterű és ennek megfelelően eltérő fejlesztési szük-
ségletekkel rendelkező szomszédságok számára egészen 
különböző beavatkozásokat szükséges egyidőben megva-
lósítani, ennek a sokrétű feladatnak csak egy részét tehe-
ti ki a kerület Észak-Déli kreatív tengelyének kialakítása, 
a rozsdaövezet fejlesztéseinek katalizálása. Ugyanakkor 
legalább ilyen fontos a megfizethető lakhatási körülmé-
nyek kialakításának támogatása, az energetikai fejleszté-
sek, közlekedésfejlesztési beavatkozások.  

Az önkormányzatok koordinációját igénylő sokrétű 
városfejlesztési tevékenység új szervezeti formát igényel, 

melyre megoldásként – ahol a feladatok volumene indo-
kolja –, önálló városfejlesztő társaságot létesít az önkor-
mányzat. Így történt ez a III. kerületben is, ahol 2010-ben 
alapították azt a városfejlesztő céget, amely máig ellátja 
a kerületi önkormányzat összehangolt városfejlesztési 
tevékenységeinek, közösségi tervezéseinek lebonyolítá-
sát. A fenntartható és közösségközpontú városfejlesz-
tés magjai tehát a városrészek lettek. Óbuda-Békásme-
gyeren is több városnegyed léptékű fejlesztési program 
indult 2010 és 2020 között, az Óbudai Promenádtól a 
békásmegyeri szociális város-rehabilitációig. De vajon 
milyen városfejlesztési irányok és kezdeményezések vár-
hatóak 2021 és 2030 között a kerületben?

Három pillér

A kerületi városfejlesztést – igazodva az európai irányel-
vekhez – a 2030-ig tartó időszakban az innovatív, klíma-
barát és közösségorientált beavatkozások fogják minden 
bizonnyal meghatározni. A klímavédelmi és közösség-
fejlesztési szempontok régóta meghatározzák az önkor-
mányzati beavatkozások irányát. Az elmúlt években a 
hazai és nagyrészt európai uniós forrásból megvalósu-
ló, energetikai célokat szolgáló korszerűsítések alapve-
tően az óvodai és bölcsődei épületállományt érintették. 
Számos fejlesztés megvalósult Óbuda-Békásmegyeren, 
azonban a klímavédelem stratégiai irányként még hatá-
rozottabb prioritást kap a 2030-ig tartó időszakra vonat-
kozóan. A tervezett klímavédelmi beavatkozások kiter-
jesztésére kerül sor.

Az eddigi, egymással sok esetben össze nem függő, 
egymást nem erősítő fejlesztésektől elmozdulunk a stra-
tégiai szemléletű tervezés, és a kapcsolódó, egymást erő-
sítő cselekvési programok összehangolt megvalósításá-
nak irányába. Mindezek érdekében az elmúlt egy évben 
számos olyan stratégiai dokumentumot fogadott el a ke-
rület (pl. kerületi klímastratégia, önkormányzati Fenn-
tartható Energia- és Klíma Akcióterv, hivatali Fenntart-
hatósági Program), melyek olyan irányokat és konkrét 
intézkedéseket határoznak meg, melyek megvalósulása 
jelentős előrelépést fog jelenteni a kerületi szintű  klíma-
védelem szempontjából.

A klímabarát, szemléletformáló programok, a közös-
ségi fatelepítések, a forgalomcsillapítási és kerékpáros 
fejlesztések már mind ehhez a fejlesztési keretrendszer-
hez illeszkednek. Ennek szellemében készül a kerület 
hosszútávú fejlesztését meghatározó Integrált Település-
fejlesztési Stratégia, amely a 2030-ig tervezett beavatko-

zásokat három pillérre építve jelöli ki, társadalmi, gazda-
sági és környezeti fejlesztések köré. 

Klímaváltozás: alkalmazkodás  
és mérséklés

A városfejlesztést 2030-ig meghatározó eszközök a klí-
maváltozás kapcsán két nagyobb csoportba sorolhatók; 
a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás erősíté-
sét, valamint a klímaváltozás folyamatának mérséklését, 
megelőzését célzó beavatkozások.

Az első csoportba sorolhatók a zöldterület fejleszté-
sek, melyek kapcsán a klímaváltozáshoz könnyebben al-
kalmazkodó, szárazságtűrő növényeket telepít az önkor-
mányzat. A Pünkösdfürdői-gát fejlesztése kapcsán már 
kiemelten jelenik meg ez a szempont, de a Mocsárosdülő 
biodiverzitását növelő beavatkozások is várhatók. Kitün-
tetett figyelmet szentel az önkormányzat az árnyékos 
területek létrehozásának, a nagyvárosi hősziget hatás 
mérséklésének, melynek a kerületben a nagy kiterjedésű 
lakótelepek miatt kiemelt jelentősége van. A Heltai Jenő 
téri beruházás során már az eredeti tervekhez képest je-
lentősebb zöldítés valósult meg.

Hőségriadó terv készül konkrét megelőző intézke-
désekkel, különösen a veszélyeztetett korcsoportok (pl. 
gyermekek, idősek) számára a várhatóan fokozódó hő-
hullámok hatásainak enyhítése céljából. Lakossági sze-
méletformáló programok megvalósítása zajlik, továbbá a 
fokozódó extrém időjárási jelenségekre való felkészülést 
célzó beavatkozásokra kerül sor (pl. a villámárvizek ál-
tal érintett kerületrészeken csapadékvízelvezetést javító 
programok).

A második csoportba tartoznak a közlekedési rend-
szerek által kibocsátott üvegházhatású gázok csökkenté-
sét célzó intézkedések, többek között a kerékpáros közle-
kedést népszerűsítő, a kerékpáros infrastruktúrát javító 
fejlesztések által. A következő években megvalósul az 
EuroVelo 6 fejlesztése és a városrészek közötti kerékpá-
ros kapcsolatok erősítésére is sor kerül. A személyautók 
károsanyag-kibocsátásának jelentős csökkentése, rész-
ben az elektromos autók terjedésének elősegítésével (pl. 
a kerületi e-töltőhálózat bővítése), részben pedig az át-
menő forgalom jelentős csökkentésével lesz elérhető (pl. 
a H5-ös HÉV fejlesztése, P+R kapacitások kialakítása). 
Az önkormányzati intézményhálózat energetikai célú 
fejlesztései folytatódnak, melyek célja az egyes épületek 
energiaigényének jelentős csökkentése, így végső soron 
a kibocsátás csökkentése. A III. kerület a következő évti-
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zedben növeli a CO2 elnyelési képességét, mely jelentős 
részben a zöldfelületek bővítésével, fásítási programok-
kal valósítható meg. A 10 éves, ütemezett fásítási progra-
mot a kerület főkertész irányításával hajtja végre.

Az eddig elért eredmények jelentősnek mondhatók, 
ugyanakkor nem dőlhetünk hátra. Mind a klímaváltozás 
mérséklése, mind az ahhoz való alkalmazkodás területén 
további komoly kihívások állnak a városfejlesztési poli-
tika előtt. Kerületi szinten folytatni szükséges azokat a 
programokat, melyek ezen célokat szolgálják. Nyitni kell 
új fejlesztési lehetőségek felé, mind az infrastruktúrát, 
mind pedig a lakossági szemléletformálást és a tudás-
megosztást illetően. Ezen kihívásokra jelenthetnek meg-
oldást az idei évben induló új európai uniós költségvetési 
időszak pályázatai, legyen szó közvetlen brüsszeli for-
rásokról, illetve a hazai kiírásokról. A kerület a korábbi 
éveknél jelentősebb erőforrásokat biztosított annak ér-
dekében, hogy a megjelenő pályázati kiírásokon minél 
nagyobb eséllyel induljunk.

Okosodó kerület

A 2020-ban kibontakozó járványhelyzet minden kétséget 
kizáróan rávilágította a figyelmet arra, hogy az önkor-
mányzatoknak az elkövetkező évtizedben számos újszerű 
kihívással kell szembenézni. A következő évek a helyben 
is egyre inkább érzékelhető globális folyamatok (pl. klí-

maváltozás, technológiai fejlődés, egészségügyi kockáza-
tok) a városok számára a városfejlesztés tekintetében is 
új szempontokat helyeznek előtérbe.

Folyamatosan növekednek a lakossági elvárások a 
magasabb életminőség feltételeinek megteremtése iránt. 
Rohamos gyorsasággal változnak a kommunikáció és a 
közösségi kapcsolattartás módozatai. A robbanásszerű 
technológiai fejlődésnek köszönhetően digitális forrada-
lomnak lehetünk szemtanúi, amely kihat a városok mű-
ködésére és fejlesztésére egyaránt. A technológiai fejlődés 
eredményeként átalakulnak a városi kormányzás eszkö-
zei (pl. komplex megközelítés; társadalmi, gazdasági és 
környezeti fenntarthatóság előtérbe helyezése; a közössé-
gek, a gazdasági és társadalmi szervezetek növekvő sze-
repe). Mindezek megkövetelik a kerület fejlesztésének és 
működtetésének magasabb szintre emelését (klímabarát, 
rugalmas, együttműködő), melynek elérése az úgyneve-
zett Okos Város modell kibontakozását teszi szükségessé.

Az Okos Város megoldások alatt nemcsak a digitali-
zációt kell érteni, hanem például a szervezeti, intézményi 
megoldásokat is. Az önkormányzat működésében a 2015 
óta működő közösségi tervezés, a polgármesteri hivatal 
elektronikus ügyintézési rendszerének fokozatos bőví-
tése, vagy éppen a tavaly indított közösségi költségvetés 
bevezetése egyértelműen a kerület „okosításának” részét 
képezik. Az intézmények és közterületek vezeték nélkü-
li internettel való ellátása, okospadok telepítése szintén 
évek óta folyamatban lévő fejlesztések, melyekhez ha-

sonló beavatkozások a jövőben is várhatók. Ugyanakkor 
egyre inkább előtérbe kerülnek a 2030-ig tartó időszak-
ban a smart energetikai és közlekedési fejlesztések (pl. 
okos mérők, okos közvilágítás, okos parkolás).

A hivatalok szervezeti felépítése is igazodik az új kihí-
vásokhoz, jelentősebb súlyt kapnak azok a szervezeti egy-
ségek, amelyekben a klímavédelmi, fenntarthatósági célok 
teljesítése nagyobb hangsúllyal bír. Erőforrásokat biztosít 
az önkormányzat olyan szakemberek alkalmazására, akik 
tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak Óbuda-Békás-
megyer zöldebb és fenntarthatóbb működéséhez (pl. fő-
kertész, főenergetikus, fenntarthatósági felelős).

Közösségfejlesztés

Az Okos Város modell eszköztárának része a társadal-
mi bevonás lehetőségének biztosítása is, melyben a 
III. kerület fél évtizede élen jár. A részvételt egyre szé-
lesebb körben biztosítja az önkormányzat, már nem 
csak a köztérfejlesztések terén. Egy nagy kerület, sok 
kis szomszédság, erős, befogadó, aktív és környezettu-
datos közösség. Röviden így foglalható össze a kerület 
fejlesztésének 2030-i tartó irányvonala a közösségépí-
tés szempontjából, melybe nemcsak a lakóközösségek, 
civil szervezetek, hanem a vállalkozások is éppúgy be-
letartoznak. A fejlesztések tervezése és megvalósítása 
során a szomszédsági szemlélet, a városrész léptékű, a 

helyi érdekeltek részvételére, együttműködésére és aktív 
szerepvállalására építő programokra jóval erőteljesebb 
szerep hárul a jövőben, a Csúcshegytől a Római-partig, a 
Krúdy-negyedtől Békásmegyerig. A beruházások esetén 
a szociális, egészségügyi és kulturális programok mar-
kánsabb megjelenésére lehet számítani.

A közösségfejlesztés és a társadalmi szolidaritás fel-
értékelődő szerepére éppen az aktuális járványhelyzet 
hívja fel a figyelmet. Elengedhetetlen a kerület ellenál-
ló képességének erősítése a helyi közösségek erősítését 
célzó közösségközpontú, szolidáris beavatkozások által, 
melyek segítséget nyújtanak a változáshoz való alkal-
mazkodáshoz, támogatják a III. kerület társadalmának 
felkészülését a várt és váratlan eseményekre. Ebben a 
közösségépítő munkában fontos helyet foglal el termé-
szetesen az egyedülálló történelmi örökségeink és gaz-
dag kulturális hagyományaink, értékeink megőrzése. 

Az értékőrző és értékteremtő városfejlesztés lényege, 
hogy felszínre hozza a kerületszerte szunnyadó lehető-
ségeket, esélyt teremtsen a helyben lakó és dolgozó kö-
zösségek számára, legyenek ők Óbuda kreatív tengelyén 
vagy Békásmegyer rászoruló lakótömbjeiben. A város-
fejlesztés építsen a helyi értékekre, új értékeket hozzon 
létre, a helyi igényekhez igazodva erősítse, ösztönözze a 
közösségeket. Legyen a jövő III. kerületi városfejlesztése 
kicsit olyan, mint a kanál. És mint tudjuk, „kanál nélkül 
nincs igazi evés, mert a kanál olyan, mint valami vödör, 
amely az ételek ízeit a felszínre hozza” . ¶
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Közösségi 
stratégia

Beszélgetés Szkordilisz Flórával és Kósa Emőkével

Mire kell a stratégia a településfejlesztés területén? 
SZF: Fontos összegyűjteni azokat az elképzeléseket, 
hogy egy település merre akar tartani. A legtöbb időt az-
zal töltöttük eddig, október elejétől kezdődően mostanig, 
hogy különböző fórumokon, beszélgetéseken, háttérin-
terjúkon feltérképeztük, mit gondolnak a kerületiek, 
milyen jövőt álmodnak Óbuda-Békásmegyernek. Mi az, 
amit magunk elé állítunk célnak: ide szeretnénk eljutni 
2030-ig. Azt hiszem, hogy ennek a víziónak a megraga-
dása és az ahhoz vezető útnak a kijelölése a legfontosabb 
feladatunk, és ezt élvezzük a legjobban tervezői részről. 
KE: Amikor előkészítettük az itteni munkánkat, akkor 
nagyon sokféle Óbudára vonatkozó stratégiát végignéz-
tünk, mert kíváncsiak voltunk, hogy mik azok a témák, 
ügyek, amelyek visszatérőek. Léteznek részletes ütem-
tervek és intézkedési tervek, nagy táblázatokkal, néha 
annyira bonyolultak, hogy ijesztőek is. Erős kétségeim 
vannak afelől, hogy működnek-e, hiszen a legtöbbször 
a 0. pillanatban megbuknak, mert kiderül, hogy nincs 
is pénz az adott projektre. Aminek viszont tényleg van 
értelme, az az egyeztetett stratégia, amit nemcsak a 
legfelső vezetők fogadnak el, hanem az adminisztráció 
alsóbb szintjei is, és akkor tud sorvezetőül szolgálni az 

éves feladattervek elkészítéséhez. Közben képviselő va-
gyok Nagykovácsiban, és látom, hogy egyáltalán nem 
így működik a stratégia és napi gyakorlat kapcsolata, de 
jó lenne elmozdulni ebbe az irányba!
SZF: A stratégia az, ahol össze lehet rakni az összefüg-
géseket. Ha beépítjük a hegyet, akkor az alsó részen el 
fogja árasztani az utcákat egy nagyobb esőzés után a víz. 
Lehet, hogy nem holnap, csak pár év múlva jelentkezik a 
probléma, de a stratégia pont 6-10 éves távlatokban gon-
dolkodik. Nagyon nehéz a lakosság felé kommunikálni 
ezt a megközelítést, de a politikusok számára is problé-
más a hosszabb időtáv, mint a 4-5 éves ciklusokban való 
gondolkodás.

Az utolsó elfogadott stratégia 2015-ös. Azt gyanítom, 
hogy 5-6 év alatt a stratégiai célokat tekintve alapve-
tő, nagy változások nem következtek be. Ehhez képest 
mennyire lesz új ez a stratégia?
SZF: Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a vá-
rostervezési eszköztár. Egyrészt egészen új megköze-
lítésnek számít az, hogy az egész tervezést a lakossági 
fórumokra, egyeztetésekre, érintettek közötti párbeszéd-
re, szociális és civil szervezetekkel való egyeztetésre ala-

Milyen legyen kerületünk jövője, milyen célok határozzák meg annak fejlesztését, 

mik a legfontosabb célok rövid- és középtávon, annak gyűjteménye 

az Integrált Településfejlesztési Stratégia (röviden: ITS). A stratégiát készítő 

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont munkatársaival arról 

beszélgettünk, milyen sajátosságokat látnak Óbudán, mennyire változtatta 

meg a stratégia-alkotás metódusát az utóbbi pár év.

fotó: dohi gabriella
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pozzuk. Másrészt pedig az, hogy bővül az az eszköztár, 
ami rendelkezésünkre áll, hiszen változott a technológia, 
hogy egy termékkel meg lehet vásárolni egy egész okos 
parkolási rendszert, hogy csak egy példát mondjak, és 
azt is lehet látni, hogy az alkalmazott kutatásból a piacra 
kerülés ideje is lecsökkent. Ez által nem irreális olyasmit 
is álmodni, amire két éve még azt mondtuk volna, hogy 
ez sci-fi.
KE: Kiderült, hogy másképp állnak hozzá az emberek a 
környezetükhöz, és ezért változnak a stratégiai célok is. 
És ami le volt írva, hogy felesleges, most az az első: a 
lakosságot megnyerni egy közös célhoz.

A III. kerület sok kis működő, identitással rendelkező 
részből áll. Összeállnak egy egésszé, egy stratégiává a 
részekre vonatkozó tervek?
SZF: Visszakérdezek: fontos, hogy összeálljanak? Mu-
száj, hogy a belső óbudaiak, a békásmegyeriek, a Nánási 
útiak vagy a kaszásdűlőiek ugyanazokért a célokért lel-
kesedjenek? Szerintem nem. 
KE: Természetesen a kerületen belül vannak olyan prob-
lémák, amelyeket ha nem oldasz meg az egyik helyen, 
máshol még nagyobb gondként fognak jelentkezni, gon-
dolok itt a parkolásra, a közlekedés szervezésre vagy az 
esővíz elvezetésére.
SZF: És nyilván vannak regionális, vagy még annál is 
nagyobb léptékű problémák. A lakosságnál azt látjuk, 
hogy a kis léptékű problémák azok, amik kézzel fogha-

tóak, szembetűnőek és ezekre várják a megoldást az ön-
kormányzattól, pedig azok legtöbbször nem az ő hatás-
körük. Nehéz feladat tudatosítani a lakosságban, hogy 
mi az, aminek a megoldását az önkormányzattól várhat-
ja, és mi az, amiben neki kell civilként elkezdeni mozgo-
lódni, hogy eljuthasson magasabb szintekre. 
KE: A lakossági fórumokon az az igazi sikerélmény, ami-
kor sikerül úgy provokatív kérdéseket feltenni, hogy ki-
zökkentsük a gondolkodást a megszokott köreiből. La-
kossági fórumra az jön el, akinek van egy konkrét ügye, 
amit nem tudott megoldani hosszú ideje, eleve van egy 
elképzelése arról, hogy mi mire vagyunk képesek (sem-
mire), elmondja a sztoriját, a kutyakakit, a koszos utcát, 
az esővizet, a parkolást... És ilyenkor az a feladatunk – 
azon kívül, hogy megismerjük őket, a szomszédságot 
és az ő gondjaikat –, hogy föltegyünk olyan kérdéseket, 
amik elindítanak egy általánosabb fajta gondolkodást, 
ami után hosszabb távon a lakó is érzékenyebb lesz a 
stratégiai gondolkodásra.

Ha jól értem, ebben az újfajta városfejlesztői straté-
giaalkotásban az igazi kihívás az, hogy a szakértők, 
a nagyívű elképzelésekkel bíró vezetők, meg a krea-
tív ötletekkel rendelkezők kerületfejlesztési vízióit a 
lakossági fórumok, érintetti párbeszédek világával 
kell összehozni. Demokratikus és szakmailag meg-
alapozott – hogy lehet ezt a két szempontot egyszerre 
érvényesíteni?

SZF: Úgy, hogy ki kell menni terepre: egyrészt a lakos-
sági fórumok színvonalát egy picit feljebb lehet húzni, 
másrészt nyilván  minket is a science fiction területéről 
le kell hozni a földre. Pont ezért tart ez a munka több 
hónapig.
KE: A várostervezés, az urbanisztika eleve sokféle szak-
mát hoz össze. Szociológusok és mérnökök, közgazdá-
szok és jogászok együttgondolkodása elengedhetetlen, 
az esélyegyenlőség ügyétől a vízügyi kérdéseken és in-
gatlanvizsgálaton át a természetvédelemig sokféle témát 
kell érinteni. Vagyis, ez a szakma eleve kommunikatív, 
többféle szempontot szintetizáló, nem idegen tőle a fó-
rumok világa. 
SZF: Külföldi példákon is lehet látni, hogy az önkor-
mányzatok a nyugati országokban is próbálnak átala-
kulni, kitalálni olyan kommunikációs felületeket, ame-
lyeken meg tudnak jelenni az utca emberének ötletei, 
gondolatai, projektek tudnak elindulni, ha sikerül az 
ötletekhez többséget is szerezni. A közösségi költségve-
tés itt Óbudán is egy hasonló kezdeményezés, ilyeneket 
kell még sokat, sokszor szervezni ahhoz, hogy az önkor-
mányzat kijöjjön az „ostromlott vár” hozzáállásból, és a 
lakosság is megszokja, hogy nemcsak panaszkodni lehet, 
de a közös gondolkodásban is érdemes részt venni. 

Forgalomban van Óbudán néhány nagy válasz arra a 
kérdésre, hogy mi fogja a kerületet igazán beindítani. 
Legyen Óbuda Budapest nagy zöld pihenője - ehhez 
megvan a Hegyvidék, a Mocsárosdűlő, a Római-part, 
a Hajógyári sziget, erre lehet ökoturizmust hozni, 
zöld fejlesztéseket beindítani. Vagy legyen Óbuda a 
nagy történeti-kulturális turisztikai célpont? Ennek 
is megvan az alapja: töltsük újra tele az amfiteátru-
mokat, legyenek római show-k, hozzuk helyzetbe az 
Aquincumi Múzeumot, fedezzük fel a középkori Óbu-
dát, vegyük észre a múzeumi negyedünket. Létezik a 
kreatív tengelyre felhúzott megoldás: a régi, kiürült 
gyárépületeket töltsük meg dizájnnal, kreatív iparág-
gal, galériákkal, stúdiókkal, ez majd újra életet lehel 
Óbudába. A Goldberger, a Harisnyagyár, a PP Cent-
rum, a Hajógyár, a Gázgyár – hihetetlen lehetőségek. 
Ez is lehetne megfejtése Óbudának. Egyetemváros – ez 
is lehetne Óbuda jövője. Van három egyetemünk, és 
ebből alig látszik valami a kerületben. Az egyetemis-
ták töltsék tele a tereket, pörgessék meg a várost: in-
dítsanak egyetemi vállalkozásokat, startupokat, ku-
tassanak a kerületben, szervezzék a kultúrát a saját 
képükre. Ezeket a megfejtéseket, gondolatokat lehet 
ismerni Óbudáról, hogyan álltok ezekhez?

SZF: Amiket felsoroltál, azok tulajdonképpen mind 
egy-egy témára, társadalmi-környezeti kérdésre adnak 
választ. Hatékony működés, ez az ötödik elem. Azt lát-
tuk, hogy azt kell megváltoztatni, ahogy gondolkodunk 
a problémákról. Hogyan keressük a választ, hogyan ke-
zeljünk egy egyszerű lakossági panaszbejelentést. Ezzel 
ne menjen el három különböző szervezeti egységnél 
több embernek két napja, hanem egy egységnél egy em-
bernek egy órája. Hogyha ezeket az alapvető mechaniz-
musokat, a szervezeti kultúrát át tudjuk alakítani, akkor 
van nyert ügyünk, akkor lesz majd zöld Óbuda, meg kul-
turális Óbuda, meg egyetemi város Óbuda, meg kreatív 
iparos Óbuda. Merthogy kiválasztani egyet ezek közül, 
az olyan, mintha csak egy célcsoportnak szeretnék vála-
szolni a problémáira, viszont ha azt mondom, hogy egy 
olyan alapvető dolgot szeretnék ebben a rendszerben 
megváltoztatni, ami ezeknek a céloknak a megvalósítá-
sát szolgálni tudja, akkor van nyert ügyem.
KE: Mi ugye egy ITS-t készítünk, és az az önkormány-
zatnak készül. Azt keressük, hogy mi az a kulcs, ami az 
önkormányzaté, merthogy amiket felsoroltál, abba bele-
szólhatnak a vállalkozók, a civilek, a lakosság, a különbö-
ző egyetemek, nemcsak az önkormányzat. Mi az, amit az 
önkormányzat tehet azért, hogy elinduljon a közös épít-
kezés, hogy szabadsága legyen az embereknek kapcso-
lódni és azt valaki segítse. És nem pénzügyi támogatásra 
gondolunk elsősorban, hanem arra, hogy az önkormány-
zat legyen egy olyan platform, ami engedi megvalósulni a 
kezdeményezéseket, az egymásra találásokat. Néha tény-
leg nem kell több, csak egy ember, akinek elmondhatod, 
és ő szól a megfelelő osztálynak, hogy valami elinduljon.

Különleges időszakban, járvány közepette készül a 
stratégia. Láttátok annak jelét, hogy a vírus befolyá-
solta a városról alkotta elképzeléseket?
KE: Szerintem most kezd az emberekben tudatosulni, 
hogy ha itt lakom, akkor itt nézzek már körül, hova me-
gyek vásárolni, hova viszem a gyereket. Ha a korábbi, csak 
5-6 évvel ezelőtti helyzetet nézzük, akkor szétvált annak 
a kérdése, hogy hol fogok lakni, hol fogok dolgozni vagy 
hol fogok szórakozni, fogyasztani. Most pedig megtapasz-
taltuk, hogy nehezebben mozdulsz ki, ráadásul gyakran 
már eleged lesz, mire bárhova odaérsz, így egyre gyakrab-
ban felmerül, hogyan lehetne mindent könnyebben-köze-
lebb elintézni. A covid után szerintem nagyon erős válto-
zás jön, és a kerületek is kezdik mondani, hogy itt helyben, 
Óbudán érezd jól magad, itt találd meg a munkát, itt ta-
láld meg a bevásárlást, itt találd meg a sportot, mindent itt. 
És erre az elvárásra lehet építeni. ¶
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Hentes, maradj 
a kaptafánál

„Ez a szép darab fejhús került tegnapi henteskalandom középpontjába. Magát helyezte oda, mivel ani-
malitásával, puhaságával és azzal a kihívó pillantással, ahogy rám nézett, teljességgel elhomályosította 
a mellette felvonultatott tarját, valamint főtt és sült kolbászokat. Egy istennő volt Ő a csillaghegyi HÉV 
megállóban, sorsa beteljesedett, megettem.” 

Ezt írtam kb 8 éve a Hentesnél evők baráti köre nevű csoportomban, miután látogatást tettem a Csil-
laghegyi Húsboltban. Hentesügyi érdeklődésem azóta sem apad, bár az oldalt már nem töltöm olyan 
lelkesedéssel, mint egykor, de a Csillghegyi Húsbolt nem esett ki a látómezőmből, mert lényegében az 
egyetlen hentes a városban, aki annak rendje, módja szerint használja a Facebookot. Ennek eredmé-
nyeként minden reggel elalélok egyszer, amikor megjön a frissítés, hogy ma éppen mivel kedveskedik a 
hentes a vendégeknek. Fejhús nincs minden nap, de olykor előfordul.

Ilyen előzmények után tettem kovid-biztos látogatást a minap a Csillaghegyi HÉV megállóval szembe-
ni üzletben, ahol azzal kellett szembesülnünk, hogy a bolt húst már egyáltalán nem árul, valójában nem 
hentes, hanem kifőzde. Fájdalmasan sok hentes zárt be az elmúlt években Budapesten, a magas munka-
erő költségek és bérleti díjak, illetve a nagy láncok versenye mellett a hús egyszerűen nem hozta be az árát. 

Sokan választották azt az utat, amit a Csillaghegyi Húsbolt is tett, hogy átálltak a nettó etetésre. A 
húsáru és a helyben sütés megosztja az energiákat, hosszabb a nyitvatartási idő, egyszerűen emberigé-
nyesebb, mint fenntartani valamit, ahol reggeltől délután 3-ig lemegy a forgalom, és már lehet kezdeni a 
zárási folyamatot, hogy aztán 4-kor kalap-kabát, el legyenek engedve az alkalmazottak. 

Értem én ezt persze, de van valami fájdalmas ebben, legalábbis nekünk Hentesnél evőknek, mert van 
valami utánozhatatlan bája annak, ahogy az ember pultra könyökölve, hatalmas húsok és kolbászok között 
álldogálva bekapja a hentes portékákat, csülköt, tarját, hurkát, kolbászt, rántott húsokat és dagadókat, némi 
tormával, mustárral, jóféle kenyérrel, hersenős savanyúsággal, hogy aztán töltekezve menjen oltakozni. 

A hentes sült áruja, amióta a világ a világ, a bolt kirakata volt egyben, itt mutatta meg a mester, hogy 
mit lehet kihozni abból a tőkehúsból, amit ott helyben meg is vehetek. Ezért nem láttál hentesnél – na 
jó, elvétve talán – vékonyra klopfolt rántott húsokat, ehetetlenül szárazra sütött karajszeleteket, vagy-
is mindazt, ami a magyar büfé és kifőzde kultúra legrosszabb hagyománya volt. Most, hogy a boltok 
kifőzdévé alakulnak, nem marad más, mint a hentes – ha ő marad egyáltalán az üzletben – becsülete, ami 
vagy elég, vagy nem ahhoz, hogy az ételek ne veszítsenek egykori értékükből. 

A Csillaghegyi Húsbolt a jó példák közé tartozik, itt megmaradt Károly úr a pult mögött, és ha idő-
ben – leginkább délelőtt – teszünk látogatást a tett helyszínén, akkor a legjobb hentes hagyományoknak 
megfelelő sült áruból falatozhatunk. A rántott csirkecomb filézve készül, így nem kérdés, hogy átsült-e, 
mert igen, mégpedig porhanyósra, a panírja roppan, és a karaj is remek, kellően vastag ahhoz, hogy ne 
süljön rágósra. Az oldalas kellemesen fűszeres és porhanyós, a véres és a májas hurka is kiváló, bár én az 
egy fokkal keményebb, jobban szelhető hurkákat szeretem, de az ízesítésük decens, hagyja érvényesülni a 
vér és a máj ízét. És igen, a rántott csirkemáj is úgy készül, hogy nem keményszik ehetetlenre, ami lássuk 
be, művészet. 

Délután 1 órára a frissen sült készletek némiképp leapadnak, ilyenkor már a készételek dominálják 
a pultot, a többféle levestől és a chili con carnétól a töltött káposztán és a pacalon keresztül a szaftos hú-
sokig. Egytál ételekről és köretet igénylő falatokról beszélünk, az adagok kiadósak és henteshez méltóan 
testesek, de azért ez már egy másik világ. A mezőnyből kiemelkedik a pacal és a tarja, mindkettő csodás 
a maga nemében. A pacal hozza a savanykás ízvilágot, amit pedig sok helyen erős fűszerezéssel akarnak 
kiirtani belőle, a tarja pedig úgy omlik szét az ember szájában, ahogy az meg vagyon írva a minden hentes 
fejében ott élő Hentesbibliában. 

Károly úrral szerencsénk van, a húsáru hiányát az üzlet nem szenvedte meg, az igazi hentesáru re-
mek, és a kifőzdei menüsor is hentes értékeket csillogtat. Sajnos az eredeti feelingnek azért nyoma ve-
szett, de a profilváltás érthető, kényszerű lépés volt. Az üzleti modell kiigazítását az is sürgette, hogy 
a kétféle tevékenységi kör közötti választást a hatóságok is „szorgalmazták” Károly úrnál, ő pedig a 
hobbiját, a főzést választotta. Mi boldoggá etetve (a kifejezésért örök hálánk Bíró Zsófiának) ennek csak 
haszonélvezői vagyunk. ¶

MÁTÉ DÁNIEL

fotó: máté sámuel
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Ha megtiportad, 
edd is meg!

7. RÉSZ – ILLATOS, FRISS ZÖLDEK

A bezártság 12. hónapjában ugyanis az is kirándulni in-
dul, aki korábban az Elvis Presley tér gyepére sem me-
részkedett. Mi, tavasz- és természetbolondok pedig ott 
tartunk, hogy bármit lelegelnénk, ami nem hóvirág és 
azt is csak azért nem, mert védett. Nézzük tehát, mik 
azok az első ehető növények, amikért már érdemes neki-
indulni a határnak! 

Salátaboglárka, őzsaláta, 
tyúkhúr –– amikor tényleg mindegy, 

csak zöld legyen

El tud jönni az a pillanat, amikor az ember a tej-kenyér 
mellé vásárolt cserepes krókuszt kezdi el gusztálni, any-
nyira vágyik már valami klorofillra – szerencsére pont 
ilyenkor bújnak ki az első aprócska levelek. Hogy őszinte 
legyek, ezeknek még semmi, de semmi ízük nincs. Annyi 
előnyük viszont van, hogy frissek, zöldek és legalább nem 
mérgezőek. Majdnem mindenhol nőnek, de azt újfent le 
kell szögeznem, hogy fogyasztásra szánt növényeket csak 
az utaktól, kutyafuttatóktól messzebbre szabad szedni, 
különben csúnya fertőzés lehet a vitaminpótlás vége! 

A salátaboglárkának 1-2 centis, szív alakú, fényes leve-
le van – az alakja hasonlít egy kicsit az ibolya leveleire, de 
azoknál kisebb és jobban csillog a sápadt tavaszi fényben. 
Igazából az sem tragédia, ha összekeverjük az ibolya leve-

leivel, mert azok is ehetőek – és az élvezeti értékük sem 
sokban tér el. Cuppogósabb, láposabb vidéken viszont 
inkább ne csábuljunk el, mert összetéveszthető a (jóval 
nagyobb) mocsári gólyahírrel, ami viszont mérgező.

Az őzsaláta már biztonságosabb terep: nagyra növő, 
távolról a kutyatejre hasonlító virág, de más ilyen mére-
tű növény kora tavasszal még nincs a terepen. Az ízét a 
leírások erős eufemizmussal zellerhez szokták hasonlí-
tani, de maradjunk annyiban, hogy nem véletlenül nem 
ismerik az emberek – amíg nem üt be egy világéhínség, 
addig inkább hagyjuk meg az őzeknek!

A tyúkhúrt mindenki felismeri, legfeljebb nem tud-
ja, hogy így hívják: puha szárú, nagyon apró levelű és 
nagyon apró fehér virágú futónövényke, ami bármelyik 
járdaszegélyen képes kinőni. Nagy, puha párnákat alkot, 
ezért még beletúrni is finom érzés. Az íze zöld-zöld és a 
tyúkok és a díszmadarak tényleg bolondulnak érte.

Ezeket mind érdemes salátába, vajaskenyérre vagy 
főzelékekbe keverni, bár inkább az illúzió és a vitamin-
tartalom, semmint a gasztronómiai élmény végett.

Jöjjenek hát a tényleg finomak! 

A zamatos turbolya már akkor nő, amikor még a fű sem: 
eleinte gyötrelmes szedni, mert még nagyon pici, de pár 
hét alatt combmagasságúra nőhet. Nagyon hasonlít a 
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KÉPEK ÉS SZÖVEG: MEGYERI SÁRA

Még az első karantén ideje alatt indult az Óbudai Anziksz szabadban evős sorozata, 

az online felületen. Ennek keretében főztem már pitypangból sört, bodzából

 pedig pezsgőt – el tudják hát képzelni, mennyire várom a szabadulást! Sorozatunk 

mostani epizódjában bemutatjuk a legelső tavaszi ehető füveket. 
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petrezselyemre, de annál cakkozottabb a levele, puhább 
a szára és harsányzöldebb a színe. Több hasonmása van, 
de ami miatt összetéveszthetetlen, az az illata: megdör-
zsölve élénk, ánizsos illatfelhő csap fel belőle. Az íze is 
erre hasonlít, úgyhogy kezdőként óvatosan adagoljuk 
az ételekbe, de higgyék el, nagyon hamar rá lehet kapni. 
A francia konyha nagyon sokat használja: a klasszikus 
zöldfűszercsokruk, a bouquet garni egyik alapeleme. 
Gyógynövényként is használják: a magas C-vitamin-tar-
talmán kívül vértisztító és salaktalanító hatása van, ré-
gen pedig tüdőbetegségeket (!) is kezeltek vele. Fiatalabb 
akác erdőkben szinte teljesen el tudja borítani a talajt, 
kora tavasztól késő nyárig szedhető és ehető. Ősszel már 
azért nem érdemes, mert – mint minden zöld növény – 
veszít az ízéből, de hol van az még! Egyelőre a rendes 
tavasz jöjjön meg végre!

Aminek a másik csalhatatlan jele, hogy a piacokon és 
az aluljárókban megjelenik a méregdrága medvehagyma, 
a hírműsorok pedig összeállítást közölnek arról, hogy 
hányan keverték össze a súlyosan mérgező gyöngyvirág-
gal. Virágzás előtt tényleg megtévesztően hasonlítanak 
egymásra, de mégis folyton hüledezve figyelem ezeket 
a híreket, a medvehagymának ugyanis olyan penetráns 
fokhagyma-illata van, hogy erősen Covid-fertőzöttnek 
kell ahhoz lenni, hogy elkerülje a figyelmünket. Ha vi-
szont átmenetileg nem érzünk illatokat és ízeket, akkor 
egyébként sem szabad semmit sem leszedni vagy gyűjte-
ni a természetben, hiszen még nagyobb veszélybe sodor-
hatjuk magunkat! (Most persze arról beszélünk, amikor 
valaki már gyógyult, csak még nem tért vissza minden 
érzékelése, hiszen betegen ugye a lakást sem hagyja el 
egy felelős ember.) De vissza a medvehagymára: szeren-
csére elképesztően szapora, úgyhogy ha valaki rábukkan 
egy medvehagyma-mezőre, biztos lehet benne, hogy oda 
egyrészt évekig visszajárhat, másrészt nem fog tudni 
annyit szedni, hogy ne unja meg. Egy-egy népszerűbb 
lelőhelyen a békeidőkben láttunk olyat is, hogy buszok-
kal szállították a medvehagymázni igyekvőket az erdőbe, 
és volt olyan szemfüles lángosos, aki odahúzta a lakóko-
csiját is – óriási sikerrel. 

Persze ezeket a nagyüzemként működő terepeket 
jobb elkerülni, és mindenképpen tartsuk szem előtt, 
hogy külön gyűjtési engedély nélkül fejenként napi két 
kilónyit szedhetünk le! (Ami persze medvehagymából 
olyan sok, hogy már az is pofátlanságnak tűnik.) 

Az első recept, ahogy mi enni szoktuk, amint kibúj-
nak a pici nyuszifülek, így hangzik: jól felöltözve indul-
junk el kirándulni, a kosárba tegyünk egy vastag pokró-
cot és a kés mellé egy doboz jó vajat is. Útközben pedig 

álljunk meg a kedvenc pékünknél és vásároljunk valami 
különlegesebb kenyeret. A medvehagymásba érve te-
rítsük le a pokrócot, kenjünk egy szelet vajaskenyeret 
és leheveredve szedegessünk rá magunk mellől zsenge 
medvehagymát! Ezután már jöhetnek a krémlevesek, a 
köretek, a pogácsák belőle, de ezt az első szeánszot nem 
érdemes kihagyni. 

A következő kedvencem már megosztóbb lesz, de 
bátraké a szerencse: a csalánról mindenki tudja, hogy 
elképesztően egészséges, de az ízéről már kevesebben 
zengenek ódákat. A friss hajtásokat általában leforrázva 
használják gyógyteának vagy főzeléknek, mert így elve-
szíti a csípősségét. Pedig szó szerint bizsergetően nagy 
élmény, ha nyersen próbálkozunk meg vele! Akkor érde-
mes elkezdeni szedni, amikor még nagyon aprók, szinte 
körömnyiek a levelei – de óvatosan, mert már zsenge 
korukban is csípnek! Igaz, annyira nem hólyagzik fel a 
bőrünk tőle, mint amikor nyáron egy igazi csalánbokor-
ba esünk bele rövidnadrágban, biciklivel. Ha salátába 
vagy egy gazdag szendvicsbe teszünk pár levélkét, akkor 
olyan bizsergés lesz az eredménye, amitől én mindig 
vigyorogni kezdek – de ha valaki nem is fog rászokni, 
legalább biztos, hogy nem lesz reumás a nyelve. (Nem 
mintha ez a veszély sokakat fenyegetne persze…) Szintén 
egészen késő őszig lehet gyűjteni a csalánt, de nagy ko-
rában már csak a hajtások tetejét érdemes lecsipkedni, a 
nagy leveleknek kevésbé jó az íze. 

Nem zöldek és nem füvek

Végül jöjjenek azok, amik nem zöldek és nem füvek, de 
tavasszal van idényük és túl finomak ahhoz, hogy ott-
hagyjuk őket. 

Az év legelső gombái a kucsmagombák, amik még az 
aljnövényzet megnőtte előtt kidugják a fejüket az avar 
alól. Pontosabban csak kéne nekik, mert általában csak 
egy icipicit hajlandók kikandikálni, akkor is tökéletesen 
avarszínűek és ráadásul a legrondább, szúrós bozótosban 
kell értük kúszni-mászni. De annyira finomak, hogy egy 
olyan megszállott, mint én, hajlandó fél napokat törpe-
járásban tölteni és vérző sebeket szerezni a kedvükért – a 
sikerélmény pedig kárpótol minden nehézségért. A kucs-
magombák közül is a legelső a cseh kucsmagomba, ami-
nek nyúlánk, fehér szára és csúcsos, rücskös, sötétbarna 
kalapja van – és egészen szenzációs ételeket lehet belőle 
készíteni. Természetesen csak azután, hogy egy gomba-
szakértővel bevizsgáltattuk őket, hiszen az ördög sosem 
alszik és a gombák ugye meglehetősen hatékony bosszút 

tudnak állni az emberen. Gombaszakértőt pedig szinte 
minden piacon találunk: az elérhetőségük listáját bármi-
kor megtalálják a NÉBIH honlapján. Pár héttel később 
jön a pusztai és az ízletes kucsmagomba, amiknek egy 
kicsit más a termőhelye, mint a cseheknek, az ízük vi-
szont felülmúlja őket. Ha piacon látnak belőle, fordítsák 
el a fejüket az ártáblától és feltétlenül kérjenek belőle egy 
maréknyit: hagymán, egy kis kakukkfűvel párolva még 
egy sima tésztát is sokcsillagos magasságokig repítenek!

Az itt felsoroltak közül a legmacerásabb talán a fe-
nyőrügy gyűjtése, mert egyrészt nem lehet azonnal 
megenni, másrészt a friss gyantától ragad, mint a vesze-
delem. Hagyományosan a lucfenyők friss hajtásait kell 
tavasszal lecsipkedni – már aki nem sajnálja a fákat, de 
egy nagyobb lucosban ilyesmi fel sem merül majd ben-
nünk, mert annyi van belőle. Nem csak a klasszikus ér-

telemben lett rügyek, hanem a még puha, frissen kinőtt 
ágvégek is jöhetnek a kosárba a pindurka tobozkezde-
ményekkel együtt. Utána kell hozzá még egy nagyobb 
befőttesüveg, sok cukor, napsütés és türelem. A befőt-
tesüvegekbe rétegezzük bele nagyjából egyforma arány-
ban a cukrot és a rügyeket, zárjuk le, aztán tegyük napos 
helyre. 3-4 hét alatt olvad el teljesen a cukor az üvegben 

– addigra pedig át is veszi a fenyőrügyek kivételes ízét és 
minden jótéteményét. Ekkor szűrjük le, tegyük kis üve-
gekbe és megfázás, köhögés idején járjunk rá egy kiska-
nállal, vagy akár ihatjuk szörpnek is, amikor csak tetszik. 

Hallottam már hírét, hogy valaki lekvárszerűséget 
is készít fenyőrügyből, de ezt még ki kell kísérleteznem, 
mielőtt másokat is ráveszek. 

Boldog, napsütéses legelészést kívánok mindenkinek 
– lehetőleg minél néptelenebb helyeken! ¶
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Indulat #8

Valahogy nem józanodom ki teljesen, mire hazaérek, pedig ez egyébként varázsütésre szokott 
történni, nem kell tennem érte semmit, csak belépek az ajtón, talán mert idebent az örökké 
ítélkező anyám és a túlságosan érzékeny fiam vár, még ha alszanak is, egy csettintés, és kitisz-
tul a látásom, a köd felemelkedik az agyamról, legfeljebb a fejfájás nem múlik el, nem szoktam 
ittasan hazatérni, de előfordul, hosszú ideje élünk úgy, ahogy élünk, most nem alszanak, dél-
után van, mi az istenért vagyok ennyire rosszul, csavargatja a fejemet a fájdalom, nyomja a ha-
lántékomat, bizonyos szempontból érdekes ez az állapot, általában nincs ellenemre elmerülni 
ezekben az érzetekben, ez is egyfajta meditáció, nem ellenkezni, nem elszaladni a fájdalom elől, 
hanem elfogadni és belemenni, ha ideig-óráig sikerül, megérint a lassúság, amit egyébként 
hiába kergetek, most ez nem történik meg, de úgy vagyok vele, hogy megtörténhetne, csak át 
kell billennem a másik oldalra, le kéne zuhanyoznom, de a fiam körözöttes kenyeret eszik az 
asztalnál ülve, nem viszi be a szobába, nem hever el vele a kanapén, mint én, ő mindig leül az 
asztalhoz, a tányér fölött eszik, nem morzsáz, és miután egy paradicsom szeletet a szájába rak, 
az ujjai végéről a paradicsomlevet a tányér mellé kikészített szalvétával itatja le, már ott ülök 
mellette, már az arca felé nyúl a kezem.

– Hogy lettél te ilyen jó gyerek? – kérdezem szomjasan. 
– Szomorú vagy? – kérdez vissza, miután megrágta és lenyelte a falatot. 
Nagy önuralomra van szükségem, hogy visszatartsam a könnyeimet, megrázom a fejem, nem 

vagyok különösebben szomorú, bizonyos életkor fölött sokak alapállapota a szomorúság, ez tel-
jesen természetes, én úgy érzem, túlléptem azon, hogy az életem nem olyan, mint amilyennek 
egykor elképzeltem, és különösebben az sem foglalkoztat, hogy egy napon majd nyomtalanul el-
tűnök, gyerekként még a mennyországban hittem, elképzelni sem tudom, hogyan lehet megbir-
kózni ilyen zsenge korban az abszolút halál gondolatával, hát persze, hogy érte, a fiamért mindig 
szomorú vagyok egy kicsit.

– Szerinted nálunk ki a családfő? – kérdezi. 
Azt hiszem, ez a téma beakadt neki. A halántékomat masszírozom, igyekszem derűsen nézni rá.

– Általában a férfiak szoktak a családfők lenni – teszi hozzá. 
– Ez egy meghaladott elképzelés. 
– Részben igen – bólint. – De azért érthető is. A férfiak nagyobbak és erősebbek, és az emberek 

jobban hallgatnak a férfiakra. 
– Miből gondolod? 
– Mert így van. Ezt mindenki tudja.
Mondanék valamit, ki kéne bontanom a témát a gyereknek, tisztázni hogy, előítéletek, társa-

dalmilag rögzült minták meg a többi, erősen gondolkodom, milyen irányból induljak neki, noha 
ez tényleg nem a legmegfelelőbb pillanat, talán később kéne visszatérni rá, francba, a fiam már 

megint ugyanazt csinálja, amit az elmúlt időben sokszor láttam tőle, megrázza a fejét, mintha a 
haját akarná kirázni a homlokából, majd egy kézmozdulattal visszasimítja a helyére a tincset, ezt 
megismétli egymás után többször is, a mozdulat teljesen értelmetlen, azt hiszem, ő észre sem 
veszi, nem akarok egyelőre beszélni róla, félek, hogy ez tikkelés, volt már ilyesmivel dolgunk 
korábban, hónapokig tartó arcrángás, nem akarom.

– Apu sajnos nem jó családfőnek. Nem lakik itt, és amúgy sem felel meg, mert megbízhatatlan 
– mondja.

– Még hogy apu!
– Ha neked lenne egy új férjed, egy rendes ember… – A szemem sarkából érzékelem a hajrázós 

mozdulatsort.
– Nekem? – kérdezem.
– De nincs.
Legutóbb már ott tartottam, hogy gyerekpszichológushoz viszem a fiamat, de a nő, akit felhív-

tam, hogy a kondíciókról érdeklődjek, már a második percben arról beszélt, hogy a tikkelésnek 
nagy valószínűséggel a közös életünkhöz van köze, ezzel szülőként szembe kell nézni, a közértből 
kilépve, a buszmegállóban állva telefonáltam, jobban meg kellett volna gondolnom, mikor és 
hol kerítek sort a hívásra, nem számítottam rá, hogy lehord egy idegen, rendkívül mély hangja 
volt egyébként, mint Ilának, semmit sem tudott rólam, mégis nyilvánvalóan engem tett felelőssé, 
persze én sem gondolom másképp, tudom, hogy mindennek én vagyok az oka, de amikor ennek 
a kétajtós szekrénynek a szájából tört elő a vádaskodás, váratlanul félelem fogott el, hagytam 
a buszt, futottam az utcán, elbotlottam kövekben és üres üdítős dobozokban, fél karommal a 
melltartóból kiszabadult mellemet tartottam, amikor a házunkhoz vezető utcán kaptattam fel, 
már félhangosan az ég felé esküdöztem, hogy blablabla, most már tényleg szembenézek vele, 
hányszor fordultam a fiam ellen, mert hiába voltak ezek rövid megőrülések, legfeljebb ötpercnyi 
üvöltözés után általában magamhoz szoktam térni, de halálra ijesztettem, biztos vagyok benne, 
legalább nem tartottak sokáig, legalább megbántam őket, de akárhogy nézzük, ezek visszavon-
hatatlan bűnök, pedig nem minden bűn visszavonhatatlan, a legtöbbet elsimítja az idő, legtöbb 
esetben az is elég a megszabaduláshoz, ha utólag tényleg megbánjuk, amit tettünk, Mocsár mesélt 
arról a visszatérő álmáról, amelyben egyszer csak rádöbben, hogy valamikor régen gyilkosságot 
követett el, a holttestet elásta a kertjében, a rendőrök soha nem találták meg, és álmában Mocsár 
pontosan tudja, hogy már nem is fogják megtalálni, nem kell félnie a felelősségre vonástól, mégis 
egyre jobban belebetegszik a gondolatba, hogy egyszer megölt valakit, ennyi, semmi más nem 
történik az álomban, csak mind gyötrelmesebben tudatosul benne a visszavonhatatlan bűn.

– Februárban betöltöm a nyolcat – mondja a fiam, és a szemembe néz. Összeszorítja a szívemet 
ez a komolyság, bárcsak ölelgethetném és puszilgathatnám, bárcsak felkaphatnám és megnevet-
tethetném. – Nyolcévesen már tényleg elég érett leszek, hogy én legyek a családfő.

– Kicsi bogárkám! – mondom túlságosan hangosan, és egyre jobban nevetek, hátha átragad 
rá az én nevetésem, nem tudom abbahagyni, túl hangos vagyok, és csuklom is, anyám robog 
ki a szobából, ezek szerint mégis aludt, most ébredt a délutáni pihenéséből, biztos oltári dühös, 
mert felébresztettem, nem, a hangomból tudja, hogy rossz napom volt, ismer valamennyire, 
megragad a hónom alatt, és kihúzza velem együtt a széket, na gyere, állj fel, mondja, ilyenkor 
kurvára erős, megyünk a fürdőszobába, maga előtt tol, egyél még, angyalkám, a hűtőben van 
padlizsánkrém is, szól vissza a fiamnak, és amikor már benyomultunk a fürdőbe, amikor már 
hangosan csobog a víz, akkor kezd el szidni, amiért ilyen állapotban jöttem haza, én szó nélkül 
vetkőzöm, ő leül a szárító előtt álló hokedlire, és jajgatva sajnálja magát, az unokáját, engem, 
nem érti, hogy lettem ennyire rossz. ¶
 (részlet egy készülő könyvből)
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Egy ágyban 
a rómaikkal

LASSÁNYI GÁBOR

Falloszok csontból, falloszok bronzból és borostyánból 
– mintegy tucatnyi ilyen apró tárgy hevert előttünk az 
asztalon, amikor az Aquincumi Múzeum egy mágiával 
foglalkozó kiállításához válogattunk tárgyakat a gyűj-
teményből.

A rómaiak egyáltalán nem voltak szégyenlősek a 
férfi nemi szerv ábrázolásával kapcsolatban. Priapus-
nak, a kertek és gyümölcsösök görög eredetű istenének 
hatalmas férfiszervvel ábrázolt szobra számtalan birto-
kon megtalálható volt. Az ő feladata volt, hogy a föld ter-
mékenységét biztosítsa, de ezenfelül az is, hogy emberfe-
letti méretű „fegyverével” elriassza a terménytolvajokat. 

Az antik világban úgy gondolták, hogy nemcsak a 
halandók, hanem még a természetfeletti ártó erők is 
meghunyászkodnak a nyers férfierő ilyen látványától. 
A fallosz alakú amuletteket legtöbbször az ártó erőktől 
legjobban féltett személyek – a csecsemők és a gyerme-
kek – viselték a nyakukban. 

Hogyan viszonyultak a római világban a testiség-
hez? Milyenek voltak a szexuális szokások? Tényleg 
féktelenség és kicsapongások kora volt-e a császárkor 
időszaka? A következő írásomban ezeket a témákat 
mutatom be. 

Házasság római módra

A római császárkor történetírói az ősidőkre, a király-
ság és a korai köztársaság időszakára úgy tekintettek, 
mint az egyszerű és tiszta erkölcsök korára, amely 
mentes volt mindenféle szabadosságtól és kicsapon-
gástól. Ugyanakkor az erre a korszakra vonatkozó mí-
toszok tele vannak erőszakkal. 

A város alapítása idején Romulus és társai orvul 
rabolták el feleségül maguknak a szabin lányokat, és 
a királyság bukását is az utolsó király, Tarquinius Su-
perbus fiának zabolátlan természete okozta. A történet 
szerint a király fia megerőszakolt egy köztiszteletben 
álló római asszonyt, Lucretiát, mire a feldühödött pol-
gárok elűzték az uralkodót. 

A szexualitás és a házasság meglehetősen funkcio-
nális volt a római jog szerint. A szabad és polgárjoggal 
rendelkező lakosok családi életét a monogám házasság 
határozta meg, amely azt jelentette, hogy egy férfinak 
egy időben egyetlen felesége lehetett, és közös gyerme-
keik örökölték a szülők jogi státuszát. A házasság fő 
célja a gyermeknemzés, a gazdasági közösség és – be-
folyásosabb családok esetében – a politikai szövetsé-
gek erősítése volt. 

Romantikus érzelmeket nem vártak a házastársak-
tól, a szexuális hűség pedig csak a nők számára volt 
kötelező. A férfiak korlátozás nélkül használhatták 
ágyasként rabszolgáikat; de alacsonyabb státuszú nők-
kel, prostituáltakkal is szabadon érintkezhettek, addig 
a pontig, amíg kicsapongó életvitelük nem fenyegette 
családjukat gazdaságilag vagy politikailag.  

Maga a házasság egy polgárjogi megállapodás volt, 
amelyet elsősorban a szülők intéztek, a válásra pedig 
szinte bármikor sor kerülhetett. A hűséges és köteles-
ségtudó, a háztartást vezető és a női munkákat – példá-
ul a gyapjúfonást – szorgalmasan elvégző családanya 
idealizált alakja végigkíséri a római kort. Így számos 
császárkori pannóniai sírkő feliratán is ott szerepelt a 
„legkötelességtudóbb” jelző a feleség neve mellett.     

Államilag is elismert házasság joga csak a polgár-
joggal rendelkező személyeknek volt; a birodalomban 
élő legyőzött népek szabad lakosainak családi életével 
az állam keveset törődött. Egyfajta élettársi viszony a 
rabszolgák között is létezett, de gyakran előfordult, 
hogy szabad személyek is rabnőikkel éltek ilyen kap-
csolatban. 

A hadseregben szolgálóknak – a magas rangú tisz-
teket leszámítva – tilos volt szolgálati idejük alatt há-
zasodniuk egészen a Kr. u. 3. századig. Mivel a legtöbb 
fegyvernemnél 25 év volt a szolgálati idő, a császárkor-
ra általánossá vált, hogy az idősebb katonák féllegális 
katonacsaládokat alapítottak, akik a táborok környé-
kén telepedtek le. Ezekben a családokban a feleség és a 
szolgálati idő alatt született gyermekek csak a leszere-
lés után váltak teljes jogú polgárrá. 

Mindent a szemnek 

Arról, hogy mi folyt a római hálószobákban és egyéb 
találka helyszíneken,  meglehetősen pontos képet kap-
hatunk a szöveges forrásokból és a képi ábrázolásokból. 

Fontos ugyanakkor elmondani, hogy az erre a té-
makörre vonatkozó szöveges forrásokat szinte kizá-
rólag férfiak írták, a női perspektívát alig ismerjük.  
Bár sok adat van mára csak töredékekben megmaradt 
szerelmi tankönyvek, vagy kifejezetten pornográf tör-
ténetgyűjtemények létezésére is, számos tehetséges 
római költő is írt erotikus műveket. Ovidius például 
a Szerelem művészete (Ars amatoria) című művében 
arról is pontos tanácsokat írt, hogy milyen testalkatú 
nő számára milyen szerelmi pozíció a legelőnyösebb 
látványra: 

Lepénysütő forma lenyomata Danaé és az őt - a mítosz szerint aranyeső  formájában - megtermékenyítő 
Zeusz különleges ábrázolásával Aquincumból fotó: lassányi gábor

Szabályok és szenvedélyek
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„Többet mondani már szégyellek, csakhogy eképp szól égi Dione: 
«Az én művem e nagy tudomány. »

Ismerd jól tested, s ha ölelsz, tartsd úgy, ahogy illik,
minden nőnél más-más ami kell, ami jó.” 

(Bede Anna fordítása)

Pompei 18–19. századi feltárásai során olyan mennyiségű – a kor ízlése számára zavarba ejtően részletes – erotikus, 
vagy akár modern szemmel nézve is pornográf jelenetet ábrázoló falfestmény, mozaik, szobor és egyéb tárgy került elő, 
hogy a Nápolyi Múzeum gyűjteményben külön titkos kabinetet hoztak létre ezeknek, ahova csak felnőttek léphettek be. 

Szexuális aktusok ábrázolása a birodalom minden szegletéből, így Pannóniából is nagy számban ismert, elsősor-
ban használati tárgyakról, kerámiaedényekről, mécsesekről és vésett ékkövekről. Ezeken az ábrázolásokon a legválto-
zatosabb szerelmi pozíciókban láthatóak nők és férfiak, de számos jelenetben kizárólag férfiak szerepelnek. 

A szexualitás ábrázolásához gyakran mitológiai történetek adtak keretet. Ilyen például egy korábbi cikkemben 
már részletesebben bemutatott aquincumi sütőforma (Frivol örömeső az ókori lepényen – Óbudai Anziksz 2015/2016 
tél), amely Danaét ábrázolja, ahogyan Jupiter fallosz alakú aranyeső formájában termékenyíti meg, vagy egy vésett 
ékkő, amelyen Lédát hattyú alakban teszi magáévá az istenség. 

Szerepek és határok

A római gondolkodást követve nem igazán beszélhetünk hetero-, homo-, vagy biszexualitásról; az egyén identitását 
inkább a cselekményben folyatott szerepe alapján határozták meg. A római férfiak körében társadalmilag elfogadott-
nak számított, ha rabnőjével vagy félvilági nőkkel háltak együtt, és nem volt ez másképp akkor sem, ha rabszolgákat 
– gyakran serdülő rabszolgafiúkat – vagy alacsonyabb státuszú férfiakat választottak partnerül – addig, amíg ők 
maradtak az aktív szerepben.

Julius Caesarról például azt tartják, hogy amikor diadalmenetén – a régi szokásoknak megfelelően – a katonái 
gúnydalokat énekeltek a győztes hadvezérről, azokban azt is felemlegették, hogy fiatal korában állítólag Bithynia 
királyának, IV. Nikomédésznek volt a szeretője „női” szerepben.  

A házasságtörés elsősorban a nőkre nézve járt negatív következményekkel: válással, társadalmi megbélyegzéssel; 
férfiak számára csak a más szabad nővel – tehát egy másik szabad férfi lányával, feleségével – folytatott viszony szá-
mított problémásnak. A tetten ért hűtlen szeretőket egyes rendelkezések szerint a lány apja vagy férje akár meg is 
ölhette, de ilyen gyilkosságra kevés az adat.

Súlyos kihágásnak tekintették ugyanakkor a hadseregen belül a katonák közötti szexuális kapcsolatot, amiért 
akár halálra is ítélhették a tetten ért elkövetőket. 

Bár a császárkor hajnalán Augustus császár törvényekkel igyekezett visszaállítani az „ősi hagyományokat”, és 
biztosítani elsősorban az elit kihágásoktól mentes életét, ezeknek a jogszabályoknak a szélesebb körű hatása kétséges. 
Pedig az uralkodó még saját nevelt lányát, Juliát is száműzette ilyen vádakkal. 

Az orgiák világa? 

Az orgion (többesszámban: orgia) görög eredetű fogalom; eksztatikus vallási kultuszeseményt jelent, amelyet elsősor-
ban Dionüszosz – a latin világban Bacchus – isten tiszteletére rendeztek. A rómaiak számára az ezekre az ünnepsé-
gekre jellemző féktelen ivászat, zene, tánc és meztelenség csak bizonyos korlátok között volt elfogadható. Szabad nők 
és férfiak együttes részvételét ilyen féktelen éjszakai összejövetelen már Kr. e. 186-ban törvényileg tiltották, ahogy ké-
sőbb is igyekeztek kordában tartani, más – elsősorban keleti eredetű – istenségek hasonlóan kicsapongó ünnepségeit. 

Egy-egy gazdag vagy befolyásos polgár szexuális életvitelét bizonyos mértékig magánügynek tartották, de politi-
kai ambíciókkal rendelkező személyek esetén támadási felületet jelenthetett a kicsapongó szexuális életvitel. 

Ilyen volt a más polgár feleségével való szeretői viszony, a nemi határok átlépése, a „nőies" viselkedés, egy-egy 
család nőtagjainak szabados életvitele; ezekről előszeretettel számolnak be megbotránkozva a császárkor történetírói. 

Nero császár férfi „feleségei", Messalinának, Claudius császár feleségének az állítólagos versenye egy híres prosti-
tuálttal, amely során egy éjszaka alatt 25 férfival hált, vagy Heliogabalus császár női ruhái és viselkedése, mind olyan 
történetek voltak, amelyek – akár igazak voltak, akár nem – átlépték az elfogadott erkölcsi határokat, és alkalmasak 
voltak az illető személyek emlékezetének teljes befeketítésére. 

A római világ szabadosságáról és szemérmetlenségéről, a pogány kultuszok féktelen szertartásairól előszeretettel 
írtak a korai keresztény szerzők, így az antik világ emlékezete erőteljesen átitatódott ezekkel a történetekkel. 

Ezzel együtt kár volna tagadni, hogy a császárkor egyes költőinek valószínűleg kevéssé lenne meghökkentő a mo-
dern felnőtt filmek képi világa, ahogy azt jól példázza Nikarkhosznak, egy Kr. u. 1. század körül élt költőnek Tenger, 
alvilág, ég címen ismert verse:

"Egyszer Hermogenész meg jómagam és Kleobúlosz
együtt élveztük tested, Arisztodiké.

Engem a tenger várt szürkén, hogy a mélybe hajózzak,
merthogy a nőt három részre tagoltuk ekképp:

Hermogenészre jutott iszonyú palotája a végnek,
melyben ezernyi titok tág tere rejtekezik,

merthogy a holtakkal teli part az, hol fügelombot
tép-szaggat hevesen szállva-szökellve a szél.

És Kleobúlosz lett Zeus: merthogy az égbe jutott föl,
tartva a markában tűzteli fegyvereit.

Persze, a föld közös. Így osztottuk hát az öreglányt
föl, míg gyékényén fekve elénkbe terült." 

(Csehy Zoltán fordítása)

Fallosz alakú amulettek az Aquincumi Múzeum gyűjteményében fotó: szilágyi nóra
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Balázs Fecóra emlékezünk

„Amikor 
vége az utolsó 

dalnak is”
Lehet, hogy kezd elcsépeltté válni az a jelző, hogy rocklegenda, de ha valakire, 

akkor Balázs Fecóra ez teljes mértékben érvényes. Már 1967-ben, 

tizenhat évesen színpadon állt az ős-Neotonnal, majd jött a Radics Bélával 

közös együttese, a Taurus XT, aztán Koncz Zsuzsa kísérőzenekara, 

és persze a Korál, majd a szólóalbumok, a más előadóknak írt dalok, film - 

zenék és több ezer koncert, fellépés.

Balázs Fecó bő ötven éves zenei pályája során megkapta többek között a Kossuth-díjat, a Liszt Fe-
renc-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjét, számos életműdíjat, de biztos, 
hogy számára a legértékesebb díj a közönség határtalan szeretete és tisztelete volt. Nagyon sok olyan 
dalt írt, adott elő, amelyek már életében örökzölddé váltak. Generációk fogják még hallgatni az olyan 
klasszikusait, mint A kőfalak leomlanak, A válaszra várva, az Amit nem mondhattam el, a Ne állj meg 
soha, az Anyám, vigasztalj engem, a Maradj velem…, a Homok a szélben, a Hazafelé. Sorolni lehetne 
még a lélekre ható dalait, melyeket állandó szövegírójával és barátjával, Horváth Attilával alkottak 
meg a hosszú évek során. Balázs Fecó élete a színpad volt, és azon nagyformátumú zenész-énekesek 
közé tartozott, akik elvitték a hátukon a koncerteket. Hatalmas szíve volt, amelynek érzései gyönyörű 
dalaiban manifesztálódtak. Azonban ironikus módon pont a szíve volt egészségének gyenge pontja, 
többször műtötték, de a pandémia okozta megpróbáltatásokon már nem tudott felülkerekedni, életé-

nek 69. évében, 2020. november 26-án távozott közülünk.

Balázs Fecó bő húsz évet élt az óbudai Testvérhegyen, végső nyughelye pedig az Óbudai Temető lett.

Balázs Fecóról alkotótársai emlékeztek meg.

fotó: fortepan / urbán tamás
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„1983 tavaszán az Erdőalja úton laktam, nagy erővel nyúztam a kötelező bőgőgyakorlatokat, 
amikor a kertajtón jazz-konzervatóriumos társam, a Korál együttes népszerű dobosa, Dorozs-
mai Péter csöngetett be. Gyanakodva nyitottam ajtót, nem tudtam mire vélni a villámlátogatást. 

– Van kedved a Korálban basszusgitározni? – kérdezte. Nem is sejtette, hogy ez nem kedv 
kérdése, hanem álmaim netovábbja volt.

– Nézd át a nótákat, egy hét múlva próbálunk, május elsején indul a turné. – mondta, majd fel-
ült a biciklijére és elviharzott. Miután meggyőződtem, hogy ez nem csak egy látomás volt, nyom-
ban nekiültem és elkezdtem tanulni a számokat. Nem volt nehéz dolgom, mivel az összes slágerü-
ket kívülről fújtam, de ott volt bennem a félsz, hogy Fecóék befogadnak-e? Április utolsó hetében 
beszereltünk az Óbudai Gázgyár színpadára és vártuk Fecót, aki egy hónapos dubai vendégsze-
replésről érkezett haza. A terv az volt, hogy pénteken és szombaton próbálunk, mivel vasárnapra, 
május elsejére már három koncert volt lekötve. Amikor megjött Fecó, csak annyit kérdezett:

– Tudod a műsort?
– Persze, fújom mind a 20 nótát! 
– Akkor oké, gyere, igyunk egy kávét.
Beültünk a Gázgyár büféjébe és zenéről, kutyákról, autókról beszélgettünk. Örömmel nyugtáz-

ta, hogy én is óbudai vagyok és közel lakunk egymáshoz. Egy óra alatt átbeszéltük a világ dolgait.
– Azt hiszem, mindent megbeszéltünk, szombaton reggel hétkor találkozunk, tízkor van az 

első koncert. – mondta Fecó, majd kezet fogtunk és indulni készült.
– Fecó, be vagyunk szerelve, nem nézzük át a műsort? – kérdeztem elbizonytalanodva.
– Ha tudod a nótákat, akkor minek. Még ezerszer fogjuk játszani.
Így kerültem a Korálba és innen megváltozott az életem. Minden hétvégén három-négy buli, 

Kuba, Svájc, Németország, turnék, lemezek. Sokat köszönhetek a Korál zenekarnak. Nem csak jó 
barátok, de kitűnő zenészkollégák voltak, akik mellett sokat tanultam a zenéről, a zenei alázatról.

–„Mindig teljes szíveddel játssz, és az a legfontosabb, hogy tiszteld a közönséget!” – mondta 
Fecó. Az évek alatt zeneileg és emberileg is összekovácsolódtunk. Nagy hatással volt rám, hogy 
játszhattam a dalait, és az, hogy ott állhattam mellette a színpadon. Balázs Fecó által a világra 
nyitottabb, érzékenyebb emberré váltam.”

Fekete Tibor „Samu” 
a Korál és Ákos kísérő zenekarának basszusgitárosa

„Fecó… mintha tegnap történt volna, érzem még a tavasz illatát a levegőben, csak közben elröp-
pent 40 év. De micsoda évek voltak ezek …

Amikor először jött el Csillaghegyre meghallgatni engem – mert dobost keresett –, azt érez-
tem, mintha az osztályunkba jött volna egy idősebb új fiú. Tapasztaltabb, bölcsebb volt nálam. 
Én még betöretlen csikó voltam, a “vadló” korszakomat éltem, tele ötlettel, ambícióval. Fecó a rá 
jellemző görnyedt  testtartással, arcába lógó hajával elkezdett a Hammond orgonán játszani, mely 
orgona bemelegedő csöveinek az illatára máig emlékszem. Született zseni volt, ahogy orgonált, 
de sose dicsértük egymást szembe, kimondatlanul is tudtuk egymásról, hogy ki mit érez, hiszen 
a beszéd helyett a zenélés nyelve ezt tökéletesen kifejezte. Szép pillanatok voltak ezek, azonnal 
egymásra találtunk, rengeteg inspiráló dolgot tudtunk egymásnak mutatni. Ez a legjobb az együtt 
zenélésben. A próba közben a lemenő nap besütött a szobába és a hosszú, derékig érő, vörös ha-
jamra is. Akkor hallottam tőle először a “korálhajú” dobos kifejezést, amit igazából sosem szeret-
tem, de most már hiányzik, ahogyan mondja. A próba végén megkérdezte, hogy van-e naptáram, 
mert a hétvégén lesz egy buli a Dunakanyarban, írjam be, hogy háromkor indulás, másnap pedig 
egy nagy koncert a Budai Ifjúsági Parkban. Semmi ünnepélyesség, hogy „te leszel a dobos, téged 
választottunk”. Úgy beszélt, mintha egész életünkben együtt zenéltünk volna. Szép volt. 

Nagyon szerettük a közönségünket és ők is szerettek minket, hűségesek voltunk egymáshoz.
Rengeteg koncert, rengeteg kaland és harc volt életünk legszebb éveiben, amelyeket együtt 

toltunk végig, és aminek sok-sok dal megszületése lett a jutalma. Sosem vettük komolyan azt, 
hogy egyszer ennek vége lesz. Most pedig, tessék... Szinte hasít a fájdalom, hogy a telefonom ki-
jelzőjén már sosem jelenik meg Fecó hívása, többet nem fogunk együtt muzsikálni itt a földön. És 
az az érzés elmondhatatlan, ami feszít, mert már nem tudunk változtatni valamin: annyi minden 
van, amit még nem mondhattunk el így együtt a közönségünknek, egymásnak, szóban, zenében. 
Fecó az életem része volt. Évek, élmények, sztorik, sikerek. Hiányozni fognak. De a dalok meg-
maradnak mindannyiunk számára.”

Dorozsmai Péter 
zenész, a Korál és East együttesek, Ákos kísérő zenekarának 
dobosa, zeneszerző, stúdiótulajdonos hangmérnök, zenei rendező 
és lemezkiadó producer



„Balázs Fecót nem ismertem olyan régóta, mint amilyen réginek érzem a vele való kapcsolatomat. A zenész hivatá-
sunk miatt nyilván találkoztunk többször, de nem voltunk barátok. Talán azért, mert kettőnk között egy egész zenész 
generációnyi különbség volt, mivel Fecó nagyon korán, már tizenhat évesen elkezdte a karrierjét. Fecót emiatt sorol-
juk a nagy generáció zenészei közé, miközben a megélt évei száma szerint nem tartozna oda. Tiszteltem és felnéztem 
Fecóra, mint a nagy generáció jeles képviselőjére, de 2018-ig nem volt közelebbi kapcsolatunk. Fecó abban az évben a 
Zsidó Kulturális Fesztivál keretében a Dohány utcai Zsinagógában lépett fel egy koncerten, ami után odamentem hoz-
zá gratulálni. Fecót még azon a héten felkértem fellépőnek édesapám, Zsoldos Imre születésének 100. éves jubileumi 
koncertjére, majd attól kezdve elkezdődött egy elképesztően intenzív barátság. Három éven keresztül napi kapcsolat-
ban voltunk. Közel laktunk egymáshoz itt Óbudán, naponta elbicikliztem a házához, és szinte mindig megnyomtam 
a csengőjét. Behívott egy kávéra, rengeteget beszélgettünk, és sokat mesélt nekem. Hatalmas szeretettel és tisztelettel 
hallgattam őt. Közben összehoztam egy kisebb baráti társaságot, melynek tagjai Fecó, Fenyő Miki, Ungár Pista sza-
xofonos, Herrer Pali, aki Fecó barátja és állandó zenei mindenese, valamint a hozzánk később csatlakozott Tereh Öcsi 
voltak. Mi képeztük a „Pál utcai fiúkat”, és két-három havonta összejöttünk beszélgetni.

Nagy örömömre együtt is zenélhettem Fecóval, mert meghívott a zenekarába. Ehhez kapcsolódik egy eset, ami 
egy éve történt. Fecónak tavaly február 26-án, pont a születésnapomon nagykoncertje volt Békéscsabán, amelyen a 
kísérőzenekarának először voltam a tagja. Azzal indul a történet, hogy nem a zenekar tagjait szállító buszban utaz-
tam, hanem – Fecó invitálására – az ő kisbuszában, ami külön megtisztelés volt. Este elkezdődött a koncert, amely 
során Fecó egyesével felhívott minket a színpadra, miután a program első blokkjában szólóban énekelt. Fecónak az 
volt a szokása, hogy a koncert elején mutatta be a kísérő zenészeit, nem a végén, ahogy általában történni szokott. 
Már ez a gesztus is újdonság volt a számomra, de utána jött az igazi meglepetés: ahogy engem felhívott, az sokkal 
inkább volt felkonferálás, mely során olyan rögtönzött szöveget mondott el velem kapcsolatban, amelytől azt hittem, 
hogy elsírom magam. Bejelentette, hogy a születésnapom van, majd megölelt és a Hammond orgonája alól előhúzott 
egy nagy zöld zacskót – amelyet ma is őrzök –, amiben giga méretű csokoládé, ruhába öltözetett „Hungária” pezsgő, 
mellette egy cserépdob, valamint egy gyönyörű tartalmú levél volt, amiben boldog születésnapot kívánt nekem. Fecó-
nak ezt a megható gesztusát soha nem fogom elfelejteni. 

Balázs Fecóval tavaly október 29-én találkoztam utoljára. Az elmúlt években hetente ebédeltünk együtt, álta-
lában előre megbeszélve. Aznap váratlanul hívott fel dél körül azzal, hogy ráérek-e, mert a Kisbojtár Vendéglőben 
van. Gondolkodás nélkül mentem és mire odaértem, már tálalva volt a levesem. Jót beszélgettünk, szóba jött a 70. 
születésnapjára tervezett nagykoncertje is. A búcsúzáskor megöleltem, telefonon még kétszer beszéltünk, aztán jött 
a betegsége. A kórházba már be se mehettem hozzá a járvány miatt, és többé már nem találkoztunk. Fecó feleségével, 
Imolával és Fecó mindenes technikusával, Bordás István Hippy-vel – amikor tehetjük – vasárnaponként kimegyünk 
az Óbudai Temetőbe a sírjához.” ¶
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Zsoldos Gábor „Dedy” 
a Hungária, a Dolly Roll, a Step együttesek, Fenyő Miki 
és Balázs Fecó kísérő zenekarainak dobosa, tanár

„Balázs Fecót kalandos módon ismertem meg. Jó barátom az a Szekeres 
Tamás gitáros, aki sok olyan zenekarban játszott, amelyeknek Horváth 
Attila írta a szövegeket. Attila az egyik legfantasztikusabb, ikonikus ma-
gyar szövegíró. Tamás mutatott be neki, akivel szintén jó barátok lettünk. 
Horváth Attila azzal hívott fel 1997-ben, hogy „szeretnék valakit bevinni 
hozzád a Sony Music irodába.” Attilával olyan viszonyban voltunk, hogy 
ha ő be akart valakit hozzám hozni, akkor nem kérdeztem vissza, hogy 
kit és miért, csak legfeljebb azt, hogy mikor. A legnagyobb meglepeté-
semre Balázs Fecóval érkezett meg. Ezt a pillanatot nem is tudom leírni, 
de most teszek egy kitérőt.

Amikor több év után a családdal külföldről hazatértünk, tizenöt éves 
voltam, ami a legtökéletesebb életszakasz a rockzenei fogékonyságra. 
Kíváncsi voltam, hogy hol tart a magyar rockzene. 1979 telén a Köz-
gazdasági Egyetemen két napos magyar rockfesztivál volt, amelyen az 
akkori összes nagy rockzenekar fellépett, azok is, akik akkor még nem 
voltak sztárok. Végignéztem az egész programot és a legnagyobb be-
nyomást a Korál tette rám. A fellépésük alatt elment az áram, ami egy 
rockkoncert esetében elég kínos. Balázs Fecó a helyzetet egy pillanat 
alatt megoldotta, mert megkérte a közönséget, hogy énekeljék együtt az 
Anyám, vigasztalj engem című klasszikust. A közönség kórusban éne-
kelte a dalt és ez akkor és ott, rendkívül mély hatást tett, ahogyan az 
egész Korál koncert is. Az alatt az egy óra alatt Korál rajongó lettem. 

És ehhez képest tizennyolc évvel később Horváth Attila behozza a le-
mezkiadó irodámba Balázs Fecót, aki azt mondja nekem, hogy mi len-
ne, ha csinálnánk együtt egy lemezt. Végem volt… Ráadásul Balázs Fecó 
véletlenül pont abban az évben a szomszédságomba költözött, abba az 
óbudai utcába, ahol most is élek. Akkor már túl volt egy súlyos szívműté-
ten, éppen „újjászületett”, ezért az új albumának azt a címet adtuk, hogy 
Újjászületés, amely, ha lehet ilyet mondani, a legkedvesebb album, amit 
valaha is csináltam, mint lemezkiadó vezető. Csodálatos dalok vannak 
azon az albumon. Balázs Fecóval együtt dolgoztunk, egy utcában lak-
tunk. Nagyon jó barátok lettünk.”

Szűts László 
A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének elnöke, 
korábban a Sony Music igazgatója
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Goli-Goldberg-
Goldberger!!!

Az Óbudai Goldberger SE tündöklése és szétesése

A kezdetek 

Bár a Goldberger család saját üzemét már 1784-ben lét-
rehozta és a 20. század elejére komplett gyárrá fejlesz-
tette Óbudán, a sportegyesülete mégsem itt alakult meg. 
A cég akkori vezetője, Goldberger Leó az első világégés 
sokkját kiheverve bővíteni szerette volna „birodalmát”, 
ám ezt a magas óbudai telekárak miatt máshol, Ke-
lenföldön kellett megvalósítania. A svájci Wespag cég 
bevonásával 1923-ban új szövőgyár, majd 1927-ben 
fonoda épült a Budafoki út menti tágas területen, ahol 
már akadt bőven hely futballpálya kialakítására is. Az 
1926/27-ben Wespag néven megalapított, alapszabály 
nélküli sporttársaság 1928-ban vált hivatalos sporte-
gyesületté Goldberger SE néven. 1930-ig csak labdarúgó 
szakosztályt tartott fenn, azonban 1931-ben megalakult 
a női kézilabda, vívó, tenisz, női torna, ökölvívó, lövész, 
turista, sí, úszó és fotó szakosztály is. A focipályát (egy-
ben kézilabdapályát) követően a 30-as években meg-
épült a tenisz- és lövészpálya, valamint a tornaterem 
és a klubház. Ugyan a második világháború végégig a 
vállalat sportélete ide, azaz Kelenföldre koncentrálódott, 
mégis egyszerre két szálon futott, mert az ekkor még ki-
sebb súllyal bíró III. kerületi részleg Óbudai Goldberger 
(vagy Goldberger SE II.) megkülönböztető néven több 
sportágban is önállósítani kezdte magát.

A HÉV-sínek és a Duna határolta Nagyszombat 
(korábban Határ) utcai pályát a mai emlékezet Gold-
berger pálya néven tartja számon, de tudni kell, hogy 
az eredetileg a III. kerületi TVE sporttelepe volt, amíg 

1942-ben nem egyesültek az Óbudai Torna Egylettel 
(OTE), és költöztek át mai otthonukba, a Hévízi útra. A 
sporttelepet az eredeti tervek alapján ezután felszámol-
ták volna, amiből a faszerkezetes lelátó elbontása meg 
is valósult. Az Óbudai Goldberger – testvéregyesületé-
hez, az Óbudai Pamuthoz hasonlóan – már a 30-as évek 
elején rendszeresen bérelte a TVE-től a létesítményt, és 
igaz, hogy más III. kerületi pályákon is folyamatosan 
vendégeskedett (pl. OTE, Gázgyár), de a gyár közelsége 
miatt érthetően a Nagyszombat utcát részesítette előny-
ben. 1942-ben a kor politikai elvárásainak megfelelően 
az egyesület Bethlen Gábor nevét vette fel.

A háborút követően a Nagyszombat utcai területnek 
nem akadt igazi gazdája, a Goli is új, saját pálya után 
nézett, amit 1948-ban, két héttel a Goldberger vállalat 
államosítása után avatott fel a Magyar Textilfestőgyár-
hoz tartozó telken, a Szentendrei út mentén (az út és 
a mai Auchan közötti részen). 1953 elejére aztán az 
Óbudai Pamut és az Óbudai Goldberger sportkör tag-
jainak vasárnapi társadalmi munkája révén megújult a 
Nagyszombat utca, ahová a sportkörök átköltöztek és 
megszűnésükig működtek, a Goli 1951-1955 között – a 
magyar sportélet szakszervezeti szemléletű átrendezése 
következtében – Vörös Lobogó Óbudai Goldberger né-
ven. Mivel a kispályás kézilabdázás az 50-es évek elejé-
től kezdte el kiszorítani nagypályás elődjét, és 1950-ig 
csak utóbbi változatban rendeztek rendes bajnokságot 
Magyarországon, ezért sokáig a futballpálya egyben ké-
zilabdapályát is jelentett, a két sportág azonos játékté-
ren játszhatta le mérkőzéseit.

RORBACHER ISTVÁN

1984

Kézilabda

A Goldberger Sportegyesület vitathatatlanul legsike-
resebb szakosztálya a kézilabda volt, kezdetben férfi 
szakággal is, ám nagyon hamar a hölgyek váltak meg-
határozóvá. A megalakulás utáni első pár évben a cég-
ligában szerepeltek, amikor 1933-ban létrejött a Magyar 
Kézilabdázó Egyesületek Szövetsége, és az általuk kiírt 
bajnokság alapító tagjaivá válva az országos első osz-
tályban indulhattak. Az első három bajnoki kiírásban 
az Angol–Magyar Cérnagyár SC mögött mindannyiszor 
másodikak lettek, utána viszont 1937-1939 között so-
rozatban három magyar bajnoki címnek örülhettek. Az 
1939/40-es versenysorozatot is megnyerték, de elsősé-
güket egyik játékosuk szabálytalan szerepeltetésének 
gyanúja miatt elvették tőlük. Ebben az időben a formá-
lódó magyar válogatott jelentős részét, olykor több mint 
felét a Goli játékosai adták. Az 1940. őszi félszezonos 
pontvadászatban újfent győztek, azonban egy év múl-

va a szövetség kétszeri ki nem állás miatt kizárta őket a 
küzdelmekből, amivel a harmadik helyezésük is törlő-
dött. 1942-ben ugyan ismét elindulhattak a tízcsapatos-
ra bővített élvonalban, ám a továbbiakban már nem ját-
szottak a korábbiakhoz hasonló, meghatározó szerepet. 
A háborút követően a Goldberger női kézilabdája első 
osztályú maradt, de súlypontja fokozatosan Óbudára 
helyeződött át, ahol az új alapokat a Kelenföldről átjött 
korábbi válogatott játékosok közreműködésével és játé-
kával sikerült letenni. 1949-ben került az egyesülethez a 
később legendássá váló, a magyar női kézilabda váloga-
tottat huszonnégy éven át edző, 1957-ben világbajnoki 
ezüstéremig, majd 1965-ben – először és máig utoljára 

– aranyéremig vezető Török Bódog. Mindkét érmes gár-
dában három golis kapott helyet, a világbajnokok név 
szerint: Romhányi Józsefné Tóth Mária, Hannus Ágnes 
és a saját nevelésű Ignácz Ilona. A mester tizenhárom 
évig tartó ittléte során párhuzamosan irányította az 
Óbudai Goldberger női nagypályás és kispályás csapatát, 
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valamint 1956-ig a férfi nagypályás együttest, amely a 
kispályás mérkőzések előretörésének eredményekép-
pen megszűnt. A kispályások kezdetben a Hévízi úti 
sporttelepet, utána az Újpesti Dózsa Tímár utca végé-
ben lévő bitumenes játékterét bérelték a Duna-parton, 
melynek közvetlen közelében hamarosan megépült sa-
ját pályájuk is. Török időszaka alatt, 1962-es távozásáig 
a kispályás lányok kilenc éven keresztül szerepeltek az 
NB I-ben, és többször csak pár pont választotta el őket 
a magyar bajnoki címtől. 1958 és 1965 között mindany-
nyiszor a dobogón végeztek, hatszor lettek másodikak, 
ám az első hely egyszer sem jött össze, általában a Buda-
pesti Spartacus volt az, aki jobbnak bizonyult náluk.  
A Goldberger név ekkoriban igen fényesen ragyogott Ma-
gyarország sportéletében, senkit nem lepett meg, hogy 
1964-ben a Magyar Népköztársaság Kupát is el tudták 
hódítani. A klub utánpótlása folyamatosan termelte 
ki az új tehetségeket, akikből a felnőtt gárda a későb-
biekben is táplálkozott: minden jel azt mutatta,, hogy 
további sikeres évek-évtizedek várnak az egyesületre. 
Ám 1967-ben kiestek az élvonalból, és utána már nem 
mentek olyan jól a dolgok. A visszakerülés kivívására az 

1958-as vb-n részt vett férfi válogatott játékosát, Bencsik 
Ottót kérték fel, akivel fölényesen jutottak vissza az első 
osztályba, és ráadásként még az 1968-as MNK döntő-
jébe is bejutottak. Bencsik kilenc évet töltött el a kispa-
don, 1969 és 1975 között a tizennégy résztvevős NB 
I. masszív középcsapatának számított az Óbudai Goli, 
legjobb helyezésüket a negyedik, legrosszabbat a tizedik 
hely jelentette. 1976-ra azonban az edző viszonya meg-
romlott a vezetőséggel és a játékosokkal is, így a szezon 
végén távozni kényszerült. Az egyesület ebben a kor-
szakban két olyan játékost adott a válogatottnak, akikre 
ott komolyabb szerep hárult: Szabó Ilonát (1971-ben 
vb bronzérmes) és Berzsenyi Mária kapust (1975-ben 
vb, 1976-ban olimpiai bronzérmes). 1977-től hosszan 
tartó edzőkeringő vette kezdetét, melynek rögtön első 
évében kiestek a másodosztályba, ahonnan hiába akar-
tak rögtön visszajutni, örülhettek a bennmaradásnak. 
Innentől kezdve váltakozó eredményességgel egészen 
a megszűnésükig szinte bebetonozták magukat az NB 
I/B-be. Egyedül 1984-ben estek ki az NB II-be, ahonnan 
hibátlan teljesítménnyel jutottak vissza. Az 1990/91-
es bajnokságban szerepelhettek utoljára szabadtéren 

az immár kétcsoportosra osztott NB I/B nyugati cso-
portjában. Saját pályájukat ezután már csak edzésekre 
és utánpótlás meccsekre használták, hazai bajnokija-
ikat pedig alapvetően a Kerék utcai általános iskola 
tornatermében rendezték meg. A Duna-parti játéktér 
ugyanakkor mind a mai napig épségben megmaradt, je-
lenleg a Rozmaring étterem „bulisátra” található rajta.  
A rendszerváltás közeledtével a hanyatló Goldberger 
gyár egyre kevésbé tudta támogatni sportegyesületét, és 
ez a kézilabda szakosztályt is rendkívül érzékenyen érin-
tette. 1992-ben a termelést beszüntették, majd megkez-
dődött a gyár 1997-ig tartó felszámolása. A csapat élet-
ben tartásához piaci szereplő bevonására volt szükség, 
ami egy bizonyos dr. Ujj Péter ügyvédhez köthető támo-
gatói kör megjelenésével valósult meg. Az új támogató 
belépésével, a játékoskeret erősítésével a 2000-es évek 
közepére ismét célul tűzhették ki az első osztályba jutást. 
Ez a 2006/07-es bajnokságban, a korábbi világváloga-
tott Kovács Péterrel a kispadon, hazai mérkőzéseiket a 
viszonylag közeli Népfürdő utcai Elektromos csarno-
kában rendezve sikerült is nekik. Utoljára lett bajnok  
az Óbudai Goli, és jutott fel az NB I-be, ahol azonban 

– az előírt csarnokkövetelményeknek megfelelendő – Új-
budán, azaz a XI. kerületben kényszerült játszani pálya-
választóként, ezzel teljesen elszakadva Óbudától. Nem 
kezdtek rosszul, de a bajnokságot végül kieső helyen 
zárták, és 2008 nyarán a helyi sportegyesület Újbuda 
TC átvette a komplett csapatot, saját nevét adva nekik, 
amivel lényegében a Goldberger kézilabdája, végső so-
ron utolsó működő szakosztálya is megszűnt.

Labdarúgás

A kelenföldiekről való leválás a foci kiemelt népszerűsé-
gének is köszönhetően nagyon hamar, a 20-as évek vé-
gére megtörtént. Fontos kiemelni, hogy az „anyaegye-
sület” csapata jóval sikeresebb volt és bő egy évtizeddel 
hosszabb utat járt be, mint óbudai társa (1948/49-ben 
egy évet az NB I-ben is szerepeltek), de történetünk 
most nem róluk szól. 1929 novemberében a Goldberger  
SE már különálló óbudai szekciója mérkőzött meg a 
vállalat pesti eladási osztályával a Nagyszombat utcá-
ban, amit következő év tavaszán a központi üzlet elleni 

{ SPORT }{ SPORT }
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találkozó követett. A 30-as évek elején még számos más, 
vállalaton kívüli barátságos mérkőzést is játszottak, el-
sősorban környékbeli gyárak egyesületeivel szemben 
(pl. Gázgyár, Kartonnyomógyár). 1934-ben döntöttek 
úgy, hogy beneveznek a magyar bajnokságba, melynek 
budapesti ötödosztályából indulva 1939-re egészen a 
másodosztályig küzdötték fel magukat. 1942-ben ke-
rültek a fővárosi élvonalba, ám ottani szereplésüket 
a háború miatt 1944 végén félbeszakadt bajnokság 
derékba törte. 1945 után elölről kellett kezdeniük a 
bajnoki rendszerben való felfelé lépdelést: 1948-ban 
a budapesti harmadosztályból felkerültek a másodba, 
majd 1951-től újra az elsőben futballozhattak, ahon-
nan huszonhárom éven át kirobbanthatatlanoknak 
bizonyultak (legjobb helyezésük háromszor is a bajno-
ki ezüstérem volt). 1969-től egészen a megszűnésükig 
csak az óbudaiak használták a Goldberger nevet, mert 
a XI. kerületiek ekkor Kelenföldi Goldberger helyett  
KELTEX-ként, azaz Kelenföldi Textilgyárként verse-
nyeztek. Az 1974-es nyári bajnokságot átszervezések 

miatt kényszerűségből a fővárosi másodosztályban 
kellett folytatniuk, ahonnan 1976-ban mindössze rosz-
szabb gólkülönbségük miatt nem sikerült visszajutniuk. 
Következő évben ezzel szemben kiestek a harmadosz-
tályba, de 1979-ben visszakapaszkodtak onnan. 1981-
ben az Óbudai Goldberger egyesült a helyi rivális, vele 
egy pályán játszó Óbudai Pamuttal, ez elsősorban a 
labdarúgó szakosztályt érintette, és így számos játékos 
ment át a Pakiból (Pamutkikészítő) a Goliba. 1985-ben 
végleg búcsúztak a második vonaltól, és 1986 nyarán a 
harmadosztályban fejezték be működésüket, mivel az 
egyesület a fenntartási költségekre és arra hivatkozva, 
hogy a csapatban nem játszik már Goldberger gyári 
dolgozó, megszüntette a szakosztályt. A pálya helyére 
teniszpályák és sportcsarnok építését tervezték, amiből 
végül nem valósult meg semmi, hanem jó ideig aka-
dálypályaként hasznosították, gépjárművek számára. 
1993-ban a területet értékesítették, pár évig autóparko-
lóként, utána gördeszkapályaként üzemelt, ma pedig a 
Budapest Garden működik ott. ¶

1983-84
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A kézis lányok és a focisták sűrűn látogatták egymás mérkőzé-
seit, családias hangulat uralkodott a klubban, a szurkolók büsz-
kék voltak, és vereség esetén sem haragudtak a sportolókra, 
szinte mindenki ismerte a másikat.

Kerényiné Magyar Éva 1979-ben, húszévesen került a Fradi 
utánpótlásából az Óbudai Goldberger kézicsapatához. Állítása 
szerint csak az ő időszakából hat-hét olyan párt ismer, akik golis 
focistaként és kézilabdásként házasodtak össze. Férjének, Kerényi  
Péternek – aki gyerekként a klub utánpótlás, majd a katonaság 
után felnőtt együttesében is focizott rövidebb ideig – az édesap-
ja, Oszkár bácsi harminc éven át irányította a labdarúgócsapatot. 
Éva balszélsőként kezdetben az ifjúsági gárdában játszott, 1980-
tól viszont már az NB I/B-és felnőttek között kapott szerepet, ahol 
az előző években fiatalítás ment végbe. A kézis lányoknak heti 
kilenc edzésük volt, és többen gyakorlatilag sportállást kaptak a 
gyárnál, azaz bejelentették őket különböző osztályokra, ám oda 
nem, vagy mindössze a munkaidő töredékére kellett bejárniuk. 
A kevésbé szerencséseknek csak munkaidő-kedvezményt biztosí-
tottak (nyolc helyett hat óra). Semmilyen könnyítésben nem ré-
szesültek azonban a focisták, akiket valóban teljes munkaidőben 
foglalkoztattak sofőrként, portásként vagy hasonló munkakör-
ben, miközben a gyárban összesen 2000 ember dolgozott, három 
műszakban. A lányok a sporttal nem kerestek rosszul, Éva fize-
tése például házfelügyelő édesanyjáénak a kétszeresét tette ki, és 
ehhez még a kalóriapénz is hozzáadódott. Péter 1979-ben vette át 
a Rozmaring Étterem elődjének számító, a Goldberger vállalat tu-
lajdonában lévő Mocsár üzemeltetését, mely főként a Goli mun-
kásainak gyári étkezőhelyéül szolgált. Megismerkedésük után 
Éva egyre többet segített be a vendéglői feladatokba, 1986-ban 
gyorsan összeházasodtak, hogy vendéglátóipari végzettségükkel 
kimehessenek az NSZK-ba, ahol éttermet működtettek, mialatt 
Éva a helyi harmadosztályú TSV Dahl csapatában kézilabdázott. 
1994-ben jöttek haza, és az itt hagyott ragyogó Goldberger kol-
lektívának már csak a hűlt helyét találták. Jelenleg a Kerék utcai 
általános iskola büféjét üzemeltetik.

Horváthné Szerényi Mária férjével, Miklóssal szintén a golis  
párok sorát gyarapítják. Mária Kiskőrösről indulva öt évet töl-
tött el a Postásban (kettőt az NB I-ben), és 1978-ban igazolt a má-
sodosztályba frissen kiesett Goldbergerbe, mint átlövő. A gyár - 
ban az értékesítésen dolgozott, az aktív kézilabdázást 1989-ben 
fejezte be. Mivel sokszor szabadtéren játszottak, esőben a labda 
úgy megszívta magát vízzel, hogy csak alulról lehetett kapura 
juttatni, aminél nagy segítséget jelentett Mária számára, hogy 
sokáig tekézett is. Abban az időben vakszot még egyáltalán nem 
használtak, a hazai pályájuk betonfelületén való esési techniká-
kat pedig külön el kellett sajátítaniuk. Egy szezonra három cipőt 
kaptak az egyesülettől, amit az intenzív igénybevétel miatt év 
végéig rendre elhordtak. Míg a kézis lányok összezáró közös-
ségként sorozatosan az edzőket buktatták meg, addig a focis 
fiúknak rendszerint az ellenféllel és a játékvezetővel gyűlt meg a 

bajuk: nemigen akadt meccs, amin ne lett volna verekedés a pá-
lyán, a bírót meg egyszer úgy kikergették a sporttelepről, hogy 
majdnem elütötte a HÉV.

Horváthné Szendi Katalin került hármójuk közül a legkoráb-
ban (1972-ben), húszévesen a Golihoz, így hat szezonon keresz-
tül még részese lehetett az NB I-es korszaknak. Óbudaiként a 
Vörösvári úti Czabán Samu Általános Iskolából először az Út-
törőstadionba vitték kézilabdázni, majd rövidesen a komplett 
szakosztályukat átvette az MTK. Eredetileg kapus szeretett vol-
na lenni, de aztán kikerült a mezőnybe, ahol átlövő és beállós 
poszton számítottak rá. A Duna-parti pályán hangulatos kör-
nyezetben, több száz néző előtt, olykor villanyvilágítás mellett 
mérkőztek meg az ellenfelekkel, akik közül a legkeményebb a 
Vasas és a Bakony Vegyész volt. Az edzőtábort minden nyáron  
a vállalat 1970-ben épített kunfehértói nyaralójában tartották.  
A gyárnál export ügyintézői munkakörben alkalmazták, 1989-
ig erősítette a kézilabdacsapatot, több éven keresztül csapatka-
pitányként. Férje, Károly eleinte még udvarlóként járt a mér-
kőzéseire, így keveredett át a Goli focimeccsére, ahol – miután 
kiderült róla, hogy a BKV Előre tartalék együttesében nem iga-
zán játszatják – rögtön meg is győzték, hogy igazoljon hozzájuk. 
1974-től a ’80-as évek közepéig focizott a kék-fehér egyesületben, 
két év sorkatonai megszakítással. Bajnokijaikra külön embert 
rendszeresítettek, aki a partról egy hosszú rúddal halászta ki a 
Dunában landolt labdákat. A GAFU Volán elleni meccsükön el-
lenfelük az időhúzás szándékával „tökélyre fejlesztette” a labda - 
elrúgást, a szertáros nem győzte fújni és pótolni a kieső példá-
nyokat, melyek végül a szertár húsz darab fölötti tartalékát fel-
emésztették. A klub labdarúgáson és kézilabdán kívüli utolsó 
két szakosztálya a természetjárás és a tenisz volt. Utóbbit 1981-
ben vették át az Óbudai Pamuttól, 1990-ben olvadt be a III. ke-
rületi TVE-be, és a közkedvelt Peterdi Pál vezette.

Nádori Pálné Hornok Klára többszörös magyar bajnokként 
először mint játékos került az Óbudai Goldberger kézilabda-
csapatához, majd 1988-ban utánpótlás-edzői feladatot kapott a 
klubnál. 1991-1995 között az ifjúsági lányokat vezette, akikkel a 
téli időszakot leszámítva a saját, betonos pályájukon edzettek, és 
igyekeztek azt az öltözőkkel együtt rendben tartani. Sajnos hiába  
harcoltak a létesítmény sportpályaként való fennmaradásáért, 
miután hajléktalanok költöztek be az épületükbe, az immár csak 
egykori sporttelepet kénytelenek voltak elhagyni. 2006-ban régi 
golisokkal elindították az Óbudai Kézilabda Sportiskola SE-t, 
melyben azóta 6000-7000 gyerek fordult meg, jelenleg majd-
nem kétszázan vannak. A Kerék utcai bázist mára kinőtték, így 
komoly szükségük lenne egy saját csarnokra, ahol az idősebb 
utánpótlás játékosokból nemrég megalakított NB II-es női fel-
nőtt együttesükkel együtt nagyobb mozgásterük lehetne. És ki 
tudja, ha mindez megvalósulna, akkor talán egyszer még az is 
előfordulhat, hogy újra felhangzik a jelen cikk címében szereplő 
csatakiáltás, vagyis: Goli-Goldberg-Goldberger!!! ¶

Életutak
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Ébred 
a természet

KONCZ ERIKA A Kiscelli parkerdő sokkal több, mint aminek látszik. Nem csupán páratlanul szép, és kedvelt kirándulóhely, hanem 
manók otthona is. Bizony. Egész pontosan 413  manó él ott. Télen nem nagyon mutatkoznak, mert nem kedvelik 
a hideget, ám a tavasz közeledtével egyre izgatottabbak lesznek. Rajtuk múlik ugyanis, hogy mire ébred álmából a 
természet. 

Nem állítom, hogy az összes manó lelkes és tetterős, ha takarításról van szó, de az biztos, hogy mindannyian 
nagyon jószívűek, és fontos számukra, hogy az erdő összes élőlénye jól érezze magát. Éppen ezért minden évben 
izgatottan várják az első tavaszi pikniket, amivel megünneplik az életet.

Persze nem úgy megy ám, hogy „holnapután tavasz, úgyhogy irány piknikezni!” Gondosan megterveznek mindent. 
Lora manó sokakkal ellentétben nagyon energikus, és szinte mindig mosolyog. Őt nem hangolja le az időjárás, 

minden napban talál valamit, aminek örülhet. Nem csoda hát, hogy mindig ő az első, aki kidugja az orrát a házból. 
Most is, mint minden évben, várt rá a villásfarkú szalakóta, hogy üdvözölje, ám a megszokott hang helyett valami 
egészen különös zaj volt hallható.

– Mi az? Talán beteg vagy? – kérdezte aggodalmasan Lora.
– Dehogy! Ez nem én vagyok, hanem Tóbiás, az óriás. Nemrég költözött a Kiscelli kastélyba. Az ő feladata vigyázni rá.

– Ja, jó, már megijedtem, hogy valami bajod van.
– Szerencsére jól vagyok, bár kissé zavar ez a lárma.
– Megértem. Mindjárt jövök, csak szólok a többieknek, hogy ne keressenek, aztán kiderítjük, mi van azzal az 

óriással. 
– Jó, itt várlak.
Amikor Lora elmondta, hogy megérkezett a szalakóta, és panaszkodott, hogy zajt csap egy óriás, ezért most elmegy 

és kideríti mi a baj, egyesek méltatlankodni kezdtek.
– Miért mindig Lora megy mindenhová?
– Igazán nem szép tőletek ez a duzzogás. Talán  elfelejtettétek, hogy ő olvasott nektek egész télen, amíg ti valami 

„ismeretlen eredetű fáradtság” miatt csak heverésztetek?  – kelt a védelmére Anett manó.
– Igaz.
– És mindig ő az első, aki kipattan az ágyból, valahányszor meghallja, hogy „valaki vegye le rólam a dunnát!” – 

folytatta Ádám manó.
– Ez is igaz. Lora tényleg olyan, akire lehet számítani.
– Igen, mert ő nagyon erős. Ha ti is annyit tornáznátok, mint ő, nem lennétek ilyen pudingok.
– Jó, azért legtöbbször te is csak a jó meleg ágyikóból csodálod, ahogy Lora mindenre felmászik, és még a radiátort 

is bordásfalnak használja. 
– Bevallom, már abban is elfáradok, ahogy nézem, és egyébként se vagyok olyan bátor, mint ő.
– Nahát akkor meg!
– Ne veszekedjetek, inkább döntsük el, ki jön velem – szólt közbe Lora
– Sorsoljunk!
– Nem bánom. Mindenki írja fel a nevét egy cetlire, hajtsa össze, aztán dobja a kalapba.
– Jó, de hol a kalap?
– Mindjárt hozom! – mondta Lora, majd elszaladt.
– Biztos az ágy alá rejtette. Sok mindent tart ott – nevetett Anett manó
Amíg Lora a kalapért ment, mindenki felírta a nevét, hogy mielőbb megtörténjen a sorsolás.

– Itt is vagyok.
– Miért volt nálad a kalap? – kérdezte egy duzzogó a sok közül.
– Csak biztonságba helyeztem, hogy meglegyen, amikor kell – kacsintott Lora.
– Kíváncsi lennék, miket rejtegetsz még!
– Erre most nincs id  – vette át a szót Anett.
– Bár mindenki tudja, mennyi a létszám, a rend kedvéért elmondom, hogy 412 név került a kalapba – vette át a 

szót a legidősebb manó.
– De 413 a létszám! – kiabált be valaki.

Csiki Emese illusztrációival
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– Igen, de Lora neve nem kell, mert neki sorsolunk két kísérőt.
– Ja, tényleg!
– Húzhatok én? – kérdezte Lora.
– Persze.
– Ezúttal Anett és Ádám a szerencsés. 
– Hurrá! Mivel megyünk? – kérdezte Anett
– Menjünk papírsárkánnyal! Én elraktam az enyémet, elbír mindhármunkat – javasolta Lora.
– De nem is fúj a szél! – csodálkozott Ádám.
– Nem baj, majd a többiek segítenek – mondta izgatottan Lora.
– Hogyan?
– Van pár ventilátorunk, az elég lesz.
A manók, bár úgy tettek, mintha csalódottak lennének, amiért Anett és Ádám mehet Lorával megnézni, mi baja 

az óriásnak, titokban örültek, mert egyikük se mert volna közel menni hozzá.
– Kész vagytok? – kérdezték kórusban.
– Máris, csak felveszem a hátizsákom. Sok minden van benne, ami jól jöhet.
– Rendben, szólj, ha bekapcsolhatjuk a ventilátorokat!
– Mehet!
Szerencsére jó hosszú volt a zsinór a papírsárkányon, így mindhárman kényelmesen belekapaszkodhattak. Szük-

ség is volt rá, mert a ventilátoroknak hála, szélsebesen a magasba emelkedtek. Majdnem olyan gyorsan repültek, 
mint a szalakóta, aki mutatta az utat.

10 perccel később már a kastélykertben is voltak. Amint földet értek, Lora levette a hátizsákját és kivett belőle 3 
pár füldugót és egy megafont. 

– Miénk a rózsaszín és a fehér füldugó, Ádámé a szürke.
– Te aztán tényleg mindenre gondolsz! – nevetett Anett.
– Bizony! Nem is tudom, mire mennénk nélküled – tette hozzá Ádám.
– Kár is ezen gondolkodni – kacsintott Lora
Miután mindenki bedugta a fülét, és kissé távolabb ment Lorától, felemelte a hangosbeszélőt és így szólt:

– Kedves Tóbiás! Kérjük, hagyd abba a bömbölést! Hamarosan odamegyünk hozzád, és megbeszélünk mindent.
Az óriás annyira meglepődött azon, hogy valaki még nála is hangosabb, hogy azonnal csendben maradt. Kíván-

csian várta, kik jöttek el hozzá.
Lora, Anett és Ádám hamar belátta, hogy az lesz a legjobb és legbiztonságosabb, ha mind az óriás vállára állnak és 

onnan beszélnek hozzá. Így biztosan észreveszi őket és még véletlenül se lép rájuk.
– Szia Tóbiás! Lora vagyok. Ők pedig itt a barátaim, Anett és Ádám. Miért sírtál?
– Mert miattam nem fog felébredni a természet – mondta szomorúan az óriás.
– Dehogynem! Ami azt illeti, szerintem már rég felébredt, csak úgy tesz, mintha aludna. 
– Azért, mert nem akadályoztam meg, hogy a kirándulók szétdobálják a szemetet? 
– Az is lehet, és talán egy kicsit hangos is voltál.
– Igen. Egy kicsit – szólt közbe Ádám.
Ennek hallatán az óriás olyan szomorú lett, hogy kis híján megint sírni kezdett.

– Nem kell sírni. Inkább mondd el, mi a baj! – előzte meg a katasztrófát Anett.
– Nézz körül! Látod ezt a sok szemetet? 
– Sajnos mindig van olyan, aki nem tiszteli a természetet, de szerencsére vannak még olyanok, akik helyettük is 

dolgoznak. Megértem, hogy szomorú ez, de a sírás nem segít. Legközelebb nyugodtan szólj rá bárkire, aki szemetel.
– Szólnék én, de olyan nagy vagyok, hogy félek, hogy rálépek valakire, ha kijövök a kastélyból. A világért se bán-

tanék senkit – sopánkodott az óriás.
– Most is kijöttél, és nem dőlt össze a világ. Lehet, hogy az is elég lenne, ha csak megjelennél a kapuban. Rögtön 

tudná mindenki, hogy mi a dolga. – szólt kedvesen Ádám.
– De én olyan gyáva vagyok! Inkább elalszom, ha embert látok, aztán meg sírok, ha meglátom, mit hagytak maguk 

után – sopánkodott tovább Tóbiás.

Lora úgy látta, jobb mielőbb közbeavatkozni, mert ha az óriás megint sírni kezd, annak biztos nem lesz jó vége.
– Tudod mit? Menjünk be a kastélyba! Hoztam mesekönyveket. Szívesen olvasok neked. Addig a többiek összesze-

dik a szemetet.
– Komolyan? 
– Persze. Nagyon jó lesz, majd meglátod.
– És nem lesztek mérgesek, amiért én nem segítek? – fordult az óriás Anett és Ádám felé.
– Azzal segítesz, ha meghallgatsz pár mesét, amíg mi eltakarítjuk a romokat – mosolygott Anett.
– Ja, akkor jó! Máris bemegyek.
– Előbb tegyél le engem meg Ádámot!
– Tényleg. Bocsánat.
– Semmi vész.
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– Jó munkát! Itthagyom a hátizsákom. Van benne minden, amire szükségetek lehet. A mesekönyve-
ket már kivettem – mondta kedvesen Lora.

– Köszi! Nektek meg jó mulatást! – mosolygott Anett.
Lora hátizsákjában tényleg volt minden, ami kell. Sok gumikesztyű, újrahasznosított szemeteszsák, 

sőt, még víz és étel is, ha esetleg szünetet tartanának a munkában.
–Nézd, még egy síp is van itt. Vajon mire való? – kérdezte Ádám.
– Hát fújd meg, és meglátod – biztatta Anett.
– Nem lesz ebből baj?
– Ne légy nyuszi!
– Igazad van. Végül is mi baj lehet? – bátorodott fel Ádám, és megfújta a sípot.
Legnagyobb meglepetésükre azonnal ott termett legalább 200 manó.

– Sziasztok! De jó, hogy itt vagytok. Az az igazság, hogy irtó nagy itt a felfordulás. Elkélne pár segítő 
kéz. Tudom, hogy nagy kérés, hogy segítsetek kitakarítani, elvégre nem ti dobáltátok szét ezt a renge-
teg mindent, de a segítségetekkel biztosan hamar eltűnik – szólt lelkesen Ádám.

– Hívtál minket, hát itt vagyunk. Amúgy is jöttünk volna, csak a jelre vártunk. 
– Ravasz ez a Lora! Egész kincsestára van – gondolta Ádám.
– Hogy kezdjünk hozzá a takarításhoz? –kérdezték a manók.
– Alkossunk csapatokat! – mondta Anett.

– Még szerencse, hogy nálunk mindenki szeret mindenkit, így nem lesz veszekedés, hogy ki kivel 
van. 3 csapat elég is lesz.  Egyes csapat: Tiétek a pet palack, kupak és minden műanyag! Kettes csapat:  
Ti gyűjtitek a papír hulladékot! Hármas csapat:  Ti gyűjtsétek az elemeket! Ahogy látom, van itt bőven. 
Az üvegeket majd én összeszedem, nehogy elvágjátok a kezeteket! – vette át az irányítást Ádám.

Ment minden, mint a karikacsapás. Senki sem nyafogott, mindenki talált neki megfelelő gumikesz-
tyűt, és szemeteszsák is volt bőven. Aki elfáradt, bármikor leülhetett megpihenni, senki sem dorgálta 
meg érte.  2 órával később már az összes szemét a megfelelő zsákban volt arra várva, hogy valaki a 
szelektív hulladékgyűjtőbe vigye. 

– Mi végeztünk. Kérlek Ádám, fújd meg a sípot, hogy hazajussunk –szólt egy manó.
– Köszönöm szépen, hogy segítettetek. Találkozunk holnap ugyanitt, a pikniken. Jó pihenést! – 

mondta Ádám, és megfújta a sípot, mire csak Anett és ő maradt a kastélykertben a zsákokkal.
Ezalatt a kastélyban Tóbiás nagyon jól szórakozott. Neki még soha senki nem olvasott mesét, és 

egyetlenegy nála kisebb teremtmény se volt még olyan bátor, hogy a közelébe merészkedjen. 
– Kicsit elfáradtam az olvasásban. Tartsunk szünetet, és nézzük meg, mi történik a kertben! –kérte Lora.
– Jó ötlet. Hálásan köszönöm a szép meséket.
– Nagyon szívesen.
Amikor az óriás meglátta, milyen szép tiszta lett a kert, nagyon elcsodálkozott.

– Hogy csináltátok ezt? – kérdezte.
– Csapatmunka volt –mondta büszkén Ádám.
– Köszönöm szépen a segítséget! Máris elviszem innen ezeket a zsákokat. Pont elfér a vállamon az 

összes. Rendnek kell lennie, mire ébred a természet. Ugye itt lesztek még, amikor visszajövök?
– Igen, mindenképp megvárunk, mert te fogsz minket hazarepíteni a papírsárkánnyal –mondta Lora.
– Hűha, akkor egyik lábam itt, a másik ott! – rikkantotta Tóbiás, és felkapta a zsákokat. Meg sem 

állt a hulladékgyűjtőig.

Amíg a manók várták, hogy az óriás visszatérjen, nagyon meglepő dolog történt. Egy hatalmas gyü-
mölcsfa emelkedett ki a földből. Csak úgy roskadoztak az ágai.  Áfonya, málna, banán, sőt még eper 
is volt rajta.

– Ez meg hogy lehet? –csodálkozott Anett.
– Van alatta egy levél is. Nézzük meg! –kiáltotta Lora, és odaszaladt a fához.
A levélen ez állt: „Kedves 3 manó! Ma igazán kitettetek magatokért. Megmutattátok, hogy kellő sze-

retettel, alázattal, bátorsággal és kitartó munkával semmi sem lehetetlen. Ez a fa a jutalmatok. Minden 
évszakban terem rajta mindenféle, így bőven jut belőle az összes manónak. Csak ti látjátok ezt a fát, így 
nektek kell eljönnötök, ha bárki gyümölcsre vágyik. 

Szeretettel: A tündérek”
– Ezt nevezem! – szólt Ádám.
– Igazán kedves és szép ajándék! – mondta Anett.
– Bizony! És így legalább gyümölcsöket nem kell az ágy alatt tartalékolnom. Lesz hely a többi do-

lognak – kacsintott Lora.
Közben vissza is ért Tóbiás, az óriás.

– Még egyszer köszönöm a segítséget! Ígérem, a jövőben bátrabb leszek, de ha mégse, akkor majd 
minden éjjel összeszedem a szemetet, hogy minden tiszta legyen, mire ébred a természet.

– Nagyon szívesen! Találkozunk holnap a pikniken. Most fújj egyet! Biztos jobb vagy mint 100 ven-
tilátor együttvéve. Szeretnénk hamar hazaérni! – kérte Lora.

Az óriás teljes szívéből fújt, amitől kellemesen meleg lett a levegő, a 3 manó egy perc alatt hazaszállt, 
és a papírsárkány se kapott lángra.

Másnap már kora reggel felébredt a Kiscelli kastélykert, és vidáman várta, hogy az óriással és 413 
manóval együtt ünnepelje az életet. ¶
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Kemény Vagyim  
főszerkesztő, szociológus

Simonfalvi Anita  
szerkesztő, újságíró

 

Szerzők
Avar Zoltán 

ÓBVF kommunikációs vezető

Bartók Imre 
író, filozófus 

Csizmadia Attila 
kulturális újságíró, kreatív producer

Czékó Gábor 
ÓBVF ügyvezető

Deme László 
író, dramaturg, újságíró

Dohi Gabriella 
fotó- és videóriporter, újságíró

Fekete Norbert 
civil aktivista, Fák a Rómain

Fődi Attila 
buddhista tanító, gombaszakértő

Győrei Zsolt 
író, költő, műfordító

Hegedűs Attila 
növénygenetikus, lokálpatrióta

Horváth Dániel 
ÓBVF vezető projektmenedzser

Horváth Péter 
történész, muzeológus, Óbudai Múzeum

Hudra Móni 
képregényalkotó

Kiss András 
főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár 

Koncz Erika 
meseíró

Kolozsi Ádám 
újságíró

Láng Orsolya 
régész, főmuzeológus, a BTM Aquincumi Múzeuma igazgatója
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Aranyhegy
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Békásmegyer

Békásmegyer--Ófalu

Csillaghegy

Csúcshegy

Filatorigát

Hármashatárhegy

Kaszásdűlő

Mátyáshegy

Mocsárosdűlő

Óbudai--sziget

Remetehegy

Rómaifürdő

Római--part

Solymárvölgy

Táborhegy

Testvérhegy

Törökkő

Újlak

Ürömhegy

Lassányi Gábor 
régész

Mán-Várhegyi Réka 
író, szociológus

Máté Dániel  
kommunikációs tanácsadó, a Hentesnél Evők Baráti Körének alapítója

Megyeri Sára 
újságíró

Oravecz Gergely 
képregényalkotó

Pálfi Andrea 
szociális munkás

Péntek Orsolya 
író, festőművész

Polgár Judit 
turisztikai menedzser, Esernyős

Rorbacher István 
közgazdász, óbudai krónikás

Rostás Péter 
művészettörténész, főmúzeológus, a BTM Kiscelli Múzeuma

Saly Noémi 
író, helytörténész, irodalomtörténész

Schäffer Zsuzsa  
civil aktivista, Fák a Rómain

Szépvölgyi Katalin 
könyvtáros, az Óbudai Platán Könyvtár – Ezüsthegyi Könyvtárának vezetője 

Tóth-Kalló Éva 
civil aktivista, Fák a Rómain

Illusztrátor
Csiki Emese

Fotó
Csáky Balázs

Dohi Gabriella
Hernád Géza

Lakatos János
Máté Sámuel 
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