
M E R K L I N  T Í M E A

„Szakmailag nem politizáltunk”
Őri Dezső 1975-ben ment a Savaria Szállóba dolgozni, 1978-ig vezette a szállo-
dát, mígnem – az Isis Hotellel egy időben – átadták a HungarHotelsnek. Az egy-
kori igazgató Kemenesmihályfán él. 

– Hogy találták meg Önt erre a pozícióra?

– Sok vörös diplomás pályázott a szálló igazgatói állására, én nem mertem, mert nem
voltam párttag. A Vendéglátó Vállalat központjában dolgoztam az áruforgalmi osz-
tályon, amely akkor 1300 embert foglalkoztatott. Vörös Gábor igazgató közölte,
hogy a szálló vezetésével szakirányú felsőfokú végzettséggel bíró embert akarnak
megbízni, én kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát végeztem. Gondolom, az
előző igazgató, Tóth István javasolta, hogy olyat tegyenek oda, aki ért hozzá. A Sa-
varia szálló és az Isis a Vas Megyei Vendéglátó és Szálloda Vállalathoz tartozott, 125-
130 üzletünk volt a megyében. A Pannónia étterem fölött volt a központ. A vállalatot
négy üzletigazgatóságra osztották: a szombathelyire, kőszegire, körmendi – szent-
gotthárdira, én a sárvári – celldömölkinek voltam a vezetője. Sárváron a Tinódi ét-
terem fölött volt az irodám. 

– Mekkora volt a szálló forgalma a 70-es években?

– Amíg igazgató voltam, minden hétvégén 4-5 esküvő volt egyszerre, 200-250 fős
lakodalmakkal. Precízen meg kellett tervezni a terítést, a virágokat, és mivel nem volt
rendezvényszervező, én vettem fel a rendeléseket. Pontosan kiszámoltuk, egy főre
mennyibe kerül a vacsora. Olyan árak voltak, hogy ki tudta fizetni az átlagember is.
Az egész megyéből jöttek hozzánk lagzikat tartani. Szereztem zenészeket, leginkább
cigányzenekar húzta a lagzikban. Akkor még minden éttermünkben volt leszerződött
cigányzenekar. A Pelikánban még hárfás is volt, ez ma kuriózum lenne. A Nagyszálló
bárjában és éttermében is külön zenekar volt: a bárban zongora-dob, az étteremben
komplett zenekar. Nem volt könnyű megszervezni, hogy panasz ne legyen, de nem
is volt. Minden vendég elégedetten távozott.

– Milyen nagy rendezvényeik voltak?

– Mikor a Szombathelyi Vasútigazgatóság élüzem lett, 800 főre kértek vacsorát. Egy
óra alatt kiszolgáltunk. A Nemzetközi Gáz Konferencián még angol lordok is vettek
részt. Jól érezték magukat, habár minden szobához nem volt fürdő, csak a folyosó
végén. Az éttermet rendeztem be 300 fő fogadására. Volt négy oszlop a teremben,
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pálmafákat állítottunk közéjük. 120 hidegtállal, 80 süteményestállal raktuk körbe
az oszlopokat. A vállalatnak több cukrászata volt, gesztenyeüzlete és külön hideg
konyhája. Le kellett volna fényképezni, olyan szép látvány volt, de sajnos nem jutott
eszembe. Volt tapasztalatom a nagyrendezvényekről, mert pár évvel korábban, az Eu-
rópai Súlyemelő Bajnokság fogadását is én rendeztem a kőszegi vár lovagtermében

– akkor még a központban dolgoztam. Egyébként a Nagyszállóban étkeztek, tripla
adag ételeket ettek, mire a fogadáson észbe kaptam, már el is tűnt a tányérokról min-
den. Az Isisből sztriptíztáncosnőket vittem ki Kőszegre, akik műsort is adtak, de per-
sze ízlésesen, nem meztelenre vetkőztek. Az Isis bárban, hogy a vendégek meg ne
unják, havonta cserélték a táncosnőket, férfiakat. A műsort meg kellett mutatnunk
– mielőtt megkötöttük a szerződést – a megyei tanács művelődési és oktatási osz-
tályának, a hivatalnokoknak tetszett. Jugoszláviában akkor már úgy vetkőztek, mint
Nyugaton, a lenge öltözet szenzációnak számított. Voltak külföldi rendezvényeink
is. Asztali zászló csak nálunk volt: közel 300 darab, a világ minden államának zász-
lócskái. Tőlünk kölcsönöztek mások is. Abroszból akár százat is tudtunk kölcsönözni,
a vállalatnak itt volt a legnagyobb készlete. Volt külön textilraktárosom, két varró-
nőm, egy asztalosom, összesen 164 dolgozóm, még kazánfűtőm is, mert a fűtés szén-
nel ment. Csak tanulóm 22 fő volt, 10 felszolgáló, 10 szakács, 2 eladó. Akik onnan
kikerültek, az egész országban megállták a helyüket. Este 10 óra után nem lehetett
dolgoztatni a 18 év alattiakat, de engedtem, hogy ott legyenek, hogy megtanuljanak
mindent, ami a vendéglátó szakmához szükséges. 
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– Voltak-e emlékezetes, nagy port kavaró történetek a szállóban?

– A presszó mindig tele volt vendégekkel. Bejártak rendszeresen az újságírók, vasár-
nap délelőtt a férjek jöttek, kártyáztak, szórakoztak, míg otthon az asszony főzött.
Még a takarítónő is énekelt, miközben söpört. Szovjet tisztek is jártak be. Egyszer –
1976–77-ben lehetett – az egyik beivott, elővette a pisztolyát, és azzal hadonászott.
A nyugati vendégek meg fényképezni kezdték mint valami turistalátványosságot,
szenzációt. Botrány lett, beszóltak a laktanyába, kijött a készültség, elvitték, gondo-
lom, Szibériában kötött ki. A szovjet tisztek egyébként nagyon bírták az italt, vizes-
pohárból itták a konyakot. 3-4 litert megittak négyen – két tiszt a feleségével – pár
óra alatt, ezt a Pelikánban láttam. A november 7. ünnep volt náluk, egyszer egy szov-
jet csoportvezető meghívott a szobájába, előhúzott egy üveg vodkát, azt is vizespo-
hárból ittuk. Beszélgettünk, tudtam oroszul, mert a háború után megtanultam, a
bombákat raktuk ki 14-15 évesen a vagonokból. Ha kozák, ha orosz, ha vlagyivosz-
toki, ha ukrán vendég jött a szállóba, én mindegyikkel tudtam beszélni, tolmácsnak
is hittek. Volt egy olyan szovjet csoport, aminek tisztjei kimenőben voltak. Az egyik-
nek megtetszett egy csinos lány az egyik kirándulócsoportból, táncoltak. Ezt a tisztet
is elvitték, olyan gyorsan, hogy még a tányérsapkáját sem tudta a fejére tenni. A szov-
jet kirándulócsoportok egyébként nagyon fegyelmezettek voltak. Általában a négy
szelet kenyeret meg a savanyút előre tálaltuk, ők megették a levessel, ezért nem rak-
tunk föl nekik többet előre. 

A nyugat- és a keletnémetek itt találkoztak a szállodában. Egy szobát nem lehetett
kiadni különneműeknek, csak házastársaknak, ezért tőlem kért engedélyt például
egy nyugatnémet hölgy és egy keletnémet fiatalember, de nem pár voltak, a nő a férfi
anyja volt. A portásnak be kellett számolni a rendőrségnek minden vendégről. Több-
ször is volt olyan, hogy, ha egy férfit a rendőrség bevitt, a családját – a feleséget a gye-
rekekkel – a rendőrök ide kísérték hozzánk, a szállóban voltak pár napig, amíg a
rendőrség le nem zárta az ügyüket. Mi volt a gond? Át akartak menni a határon. 

– Hogyan lett vége az igazgatói pályafutásának?

– 1978-ban felmondtam, miután leltárilag átadtam a szállót a HungarHotelsnek.
150 dolgozónak alá kellett írni, hogy megy a szállóval együtt a HungarHotelshez
vagy megkapja a munkakönyvét. Nagy felháborodást okozott, mindenki hozzám
jött, hogy nem akarnak átmenni. A kőszegi ÁFÉSZ-hoz mentem osztályvezetőnek,
aztán hívtak az Utasellátóhoz, a sárvári, a celli ÁFÉSZ-hez...

– Mit jelentett a Savaria Szálló az Ön életében?

1930-ban születtem, most 85 éves vagyok. 1949-ben „élvezhettem” az ávósok ven-
dégszeretetét Szombathelyen. 19 éves voltam, amikor letartóztattak politikai okból.
Az ismert, Király utcai pincéből csak a cipőjét láttam a pünkösdi sétálóknak. Napi
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egyszer kaptunk bablevest. Jó negyed századdal később a Nagyszálló emeletéről igaz-
gatóként nézhettem a Király utcában sétálókat. Ez, mondjuk, elégtétel az élettől.
Sosem voltam párttag, de jó voltam a szakmámban, és – ahogy mondani szoktuk –
„szakmailag mi nem politizáltunk”. Az ilyen dolgokat vicc-alapon kezeltük. Tudtuk,
hogy ki a kinevezett, és ki a „választott” igazgató. Örülök, hogy én szakmai igazgató
voltam. 

A jó pincér érzi a tálcát, úgy megy,
mint egy bálkirály
Kenesei János mesterfelszolgáló jól ismeri a vendéglátás rafinériáit, a párizsi Hil-
tonban is megállná a helyét. 1985-ben ment a Savaria Szállóba, bezárásáig ott
dolgozott, előtte és utána a szombathelyi Claudiusban. Pályája során minőségi
helyeken élte meg a szakma fél évszázados történetét. Idén hatvan éves. 

– Hogy került a Savaria Szállóba?

– Pici, vézna pincértanulóként kezdtem az Utasellátó Vállalatnál 1969-ben, a vasúti
restiben. Ismerős által harmadéves koromban felkerülhettem Budapestre, a Szilágyi
Erzsébet fasoron található Kör Szállóba. „Kicsit lássál még, gyerek, a színvonalból!”
– ezzel küldtek, mert jó tanuló voltam, sok országos versenyen szerepeltem sikerrel.
Mikor 1972-ben átadták a Claudius Szállodát, idejöttem, mint teremfőnök. Miután
felújították a Savaria Szállót, 1985-ben, mi felszolgálók összejöttünk, beszélgettünk,
ki szeretne átmenni. Az Isis, a Claudius és a Savaria összetartozott, a HungarHotelsé
volt, mindháromnak Gömbös Sándor volt az igazgatója. Az volt a feladat, hogy
ugyanezt a nívót hozzuk az újonnan átadott Savaria Szállóban is. Tomecz Jánossal
átmentünk, jól éreztük magunkat, húsz évet dolgoztam ott. Mivel a cég ugyanaz volt,
a cégtől sosem váltam meg, 43 éve ugyanaz a munkáltatóm.

– Milyen volt az a szakmai nívó, amit a Savariában is megvalósítottak?

– A cégem támogatásával 1988-ban mestervizsgát szereztem. Minden héten men-
tünk Pestre, a Belkereskedelmi Továbbképző Intézetben végeztük a tanfolyamot
Schuszter Ferenccel együtt, aki a nagyszállóban az üzletvezetőm volt. A mesterfel-
szolgáló minősítésemmel engem a párizsi Hiltonba is felvennének. A szakma rafiné-
riája fejben van, rátermettség kell. Mikor 1972-73-ban kezdtünk, a Claudiusban volt
a szakma krémje, egy asztalhoz két pincér jutott. Szép dolgokat csináltunk. Például
protokoll tükör szervizt, amikor két pincér dolgozik össze, és egymásra nézve teszik
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oda az ételt. A tatárbifszteket az asztalnál kevertük, de flambíroztunk is az asztalnál.
A húsleves metélttel akkor 5 forint volt, ami azt jelenti, hogy egy átlagember is tudott
étteremben ebédelni, mert megfizethető volt. Itt sikk volt dolgozni. Nagyon sokat

adtunk a megjelenésre, nem le-
hetett nálunk senki borostás
vagy hosszú hajú. Formaruhánk
volt, vasalt nadrágot hordtunk,
a cipőnket boxoltuk. A Savaria
Szállóban külön éttermi egyen-
ruhánk volt: fekete nadrág, vaj-
színű zakó, barna betéttel (csak
ott volt ilyen), a protokollhoz fe-
kete szmokingot vettünk fel.

– Ön szerint ki a jó pincér?

– Ha valaki érzi a tálcát. Lehet
úgy vinni, sikkesen, mint egy
bálkirály, és nem félni, hogy lee-
sik. Aki fél, nem lesz jó pincér.
Nem felírva, hanem fejben kell
„összerakni” az asztalt, megje-
gyezni 3-5 ember mit rendel, ki,
mit és hogyan akar. Aki ennyit
nem tud, az a placcát sem tudja
áttekinteni. Mi ruhaszalvétával
terítettünk, volt külön borhű-
tőnk, pezsgőhűtőnk, a kabát le-

segítése, a szék kihúzása a vendég előtt természetes volt. Ez most is nagyon kellene.
Csak egy másodpercnyi művelet, tulajdonképpen az a kérdés, meg tudom-e tenni,
meg akarom-e tenni, bármilyen futásban vagyok. Ma már minimális az a pincérmeny-
nyiség, amit egy vendéglátóhelyen alkalmaznak.

– Milyen „szakmai” kalandjai voltak a Savaria Szállóban?

– Figyelni kellett, milyen rendezvények vannak a Sportházban, mert utána nálunk
pár perc alatt telt ház lett. Élőzene szólt a Savariában, úgyhogy biztosan bejöttek este,
nekünk fel kellett készülni étellel, itallal. Lenni kellett egy kis rántott velőnek, rántott
májnak, melegszendvicsnek, amit csak úgy „bekaptak”. Azokon a napokon nem sza-
badott hazaengedni pincért, mert különben futkostunk, mint pók a falon. Megesett,
hogy száz embert szolgált ki így két pincér. Egy vendég be is írt a panaszkönyvbe, de
szerencsére nem lett baj, mert a főnökünk úgy írta alá: „A vendég illuminált állapot-
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ban volt.” Egy életre megtanultuk, hogy a Sportházra tekintettel kell lenni, mert attól
függ, mennyi vendégünk lesz. A vendéglátás 1985–95 között volt a csúcson, amíg a
bevásárlóturizmus, délben nem lehetett szabad helyet találni. Délután kávéházként
működtünk, volt cukrászat is a Savariában. A 90-es évek második felében kezdett az
egész pangani, az emberek már nem mentek étterembe. Télen, a báli időszakban jól
ment a ház – megyebállal kezdtünk, húsvétig tartott a rendezvénysorozat. Minden
jelentős cég bálja nálunk volt, a jogász báltól a húsipari bálig. Szívesen tartották ná-
lunk a lakodalmakat, ezek jellemzően a Télikertben voltak. Egy 150 fős rendezvény
körülbelül 300 ezer forintból kijött, ma háromszor annyiba kerül. A Télikert feljára-
tánál volt az a kovácsoltvas tükör, ami ide került a Claudiusba, amint a néhány kecs-
kelábú márványasztal is.

– A Savaria Szálló találkahely is volt. Vannak erről történetei?

– Ha a vendég nem frekventált helyre ült, hanem oszlop melletti kis asztalhoz, amit
az utcáról, a bejárattól nem lehetett látni, az titkos randevút sejtetett. Bejártak ide
az újságírók cikket írni a mi kávéházi miliőnkben, a mi vasárnapi csendünkben. Va-
sárnaponként sok olyan vendég volt, aki „pihentetőleg” jött. De buszos kirándulások
start és érkezési helye is volt a szálló. Volt olyan tanár, aki itt javította a dolgozatokat
egy kávé, egy tea mellett. Főleg férfiak látogattak el hozzánk, amíg készült otthon az
ebéd, itt olvasták el az újságot, sikk volt a nyeles újságolvasó. Vasárnaponként délelőtt
a „nyugalom szigete” voltunk.  

„A szívem mindig a szállodáé”
Pass Erzsébet recepciósként dolgozott a Savaria Szállóban 1968-tól 1978-ig,
mikor bezárták hét évre, aztán az 1985-ös újranyitásától 2006-ig, mígnem végleg
bezárt. Az első férjét, Punger Pált is a szállónak köszönheti.

– Hogyan szövődött ez a szerelem?

– Mikor a szállodaipari szakképzőből megjöttem Budapestről, egy pesti, egyetemista
fiú volt a barátom. De elhagytam Paliért, akivel a szállóban ismerkedtem meg. Nagy-
kanizsáról jött egy zenekarral, szaxofonon, klarinéton, fuvolán játszott, később gitá-
rozott is. Hatkor kezdtek játszani mindig, akkoriban már kora este is szerettek
bejönni szórakozni, kikapcsolódni az emberek. A zenekar a szállóban lakott, a zené-
szekkel ott voltak a feleségeik is. Pali akkor még független volt. Három műszakban
dolgoztam, délután, éjszaka is, így sokszor volt alkalmunk beszélgetni a szünetekben,
mert a zenekar éjfélig játszott. Csütörtökön mindig szünnapot tartottak, Pali ilyenkor
mindig hazament Kanizsára, aztán egyszer csak nem ment haza. Nyugodt, kedves

93



lánynak talált engem. A munkám szempontjából nem volt jó, hogy olyan sok figyel-
met fordítok egy emberre, ez mindenkinek feltűnt. Holler József üzletvezető azt
mondta, hogy „ha Pali nem veszi el az Erzsit, akkor a hátsóm egy villanyzongora”. A
zenekarnak hat hónap után lejárt a szerződése, a tagok elmentek, de Pali maradt, hat
hónap udvarlás után összeházasodtunk. Az esküvői vacsorát a Savaria Szállóban ren-
deztük szűk családi körben. Zalatnay Sarolta dala volt a számom, a Tölcsért csinálok
a kezemből, természetesen ezt is játszotta a zenekar, Pali is beszállt. A házasság 14
évig tartott, két gyermek született belőle, Barbara (1971)  és Péter (1979).

– Milyen híres emberekkel találkozott recepciósként?

–  Voltak példamutató párok, például Torgyán József és Cseh Mária operettszínésznő,
aki, mikor megkérdeztük, küldhetünk-e egy kávét a férjnek, azt felelte: „Nem kér az
elnök úr”. Kedves pár volt Vámosi János és Záray Márta. Sass Sylvia is a párjával jött,
ha próbafolyamat volt a szimfonikusoknál, akár egy hétig is itt voltak, de legalább 2-
3 nappal a fellépés előtt. Marton Éva opera-énekesnőnek királynői megjelenése volt,
ő egyedül szokott jönni. Sass József mindig a 212-es szobában lakott az első felesé-
gével. A Szegedi Színház egy hónapot töltött itt a 60-as évek végén: Sass József, a
szépséges Molnár Piroska, Máriássy József és Király Levente, aki gyönyörű férfi volt.
Szász Péter itt forgatta a „Kapaszkodj a fellegekbe!” című magyar–szovjet koopro-
dukciós filmjét, amiben játszott Bujtor István, Darvas Iván, és Madaras József, aki
borzasztó szobát kapott, udvarit, az udvart telekakálták a galambok. De, sajnos hiába
verte a pultot, mert teltház volt, nem tudtunk másikat adni, kénytelen volt ott lakni.
Emlékszem, bártáncosnők is laktak nálunk, akik éjszaka hangosan sikoltoztak szex
közben, a többi vendég meg jött le a recepcióra, hogy mi ez a hangzavar.

– Milyen szerelmek szövődtek a szállóban? Voltak-e titkos történetek?

– A 70-es évek végéig még íratlan szabály volt, hogy akik nem házasok, nem vehettek
ki közösen szobát, csak külön-külön, holott nyilvánvaló volt, hogy együtt szeretnének
lenni. 1985 után, mikor újra nyitott a szálló, már lehettek együtt. Jöttek híres em-
berek, nős férfiak a szeretőjükkel. Voltak titkos szerelmek, de nem adtuk ki az intim
kapcsolatokról szóló információkat a városnak. Egyszer mégis megtörtént, hogy egy
kollégám válaszolt a telefonon érdeklődő hölgynek, aki megkérdezte, itt lakik-e xy,
mondta a kollégám, hogy igen, a 205-ösben. A nő eljött, és hát ott volt a férje a ba-
rátnőjével... Ilyen eset jócskán akadt. A rendőrök bejöhettek a szállóba ellenőrizni,
nekik ki kellett adnunk az adatokat. Nem adminisztrálhattunk mást, mint akik a szo-
bában valójában laktak.   

– Került-e bajba a szállóvendégek „rakoncátlankodásai” miatt?
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– A nem fizető vendégekkel volt gond. Még bírósági perekre is mennem kellett olya-
nok miatt, akik több szállóban nem fizettek. A privatizáció utáni időszakban a re-
cepciósnak kellett kifizetni a számlát az ilyen esetekben. Ezért előre kellett fizettetni.
Volt olyan fiatalember, aki nem akart, mondván, hogy „nem a kuplerájban van”, de
kifizettettem vele is. A 80-as években állandóan raporton voltam a rendőrségen, de

nem a vendégek, hanem a második, szíriai állampolgár férjem miatt. Őt is szállóban
ismertem meg, de Isztambulban. Gömbös Sándor igazgató úr majdnem kirúgott,
hogy hogy képzelem, hogy 1600 kilométert ideutazott miattam ez a fiatalember. Ing-
kereskedő volt, egymással az általam imádott olasz nyelven beszéltünk. Ez a házasság
kilenc évig tartott. Végül megszerezte a magyar állampolgárságot. 

– Mi a helyzet most?

– 66 éves vagyok, fogorvosi asszisztensként dolgozom Szombathelyen, de a szívem
mindig a szállodáé. A jelenlegi párom is szakmabeli, ezen kívül összeköt minket a
sport, a foci szeretete, és az, hogy jó humora van.
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Nyugati Kis Újság 1949. január 5. 3 p.
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Vas Népe 1979. december 31. 6 p.
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Vasvármegye 1990. május 10. 2 p.
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