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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-
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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 


