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Szakonyi Károly

Arcok a múltból
Akkoriban még Duna-vizet ittak a Tabánban, 

szamaras kordék hordták fel a hegyre a lajtokat, 

a kocsisok kiabáltak: – Donau-wasser!… Donau- 

wasser! – Nagyapáink még ezt itták, pedig a gir-

begurba utcák közepén a vájatban – ha kövezve 

voltak a sikátorok, akkor is – a folyóba csörgede-

zett a szennylé. A Hadnagy utca macskakövein is 

zörögtek reggelente a kordék vasalt kerekei, az 

asszonyok vödörben vitték a földszintes házak 

konyháiba a vizet.

A  49. szám alatt, egy csapott tet�s házban 

lakott Kösztner Jakab nyomdász feleségével, 

Turzák Juliannával, onnan járt le a Lánchíd kö-

zelében lév� a magyar királyi kereskedelem-

ügyi minisztérium k�nyomdájába. Szerették az 

igazgatóságon, mert szorgos munkás, kés�bb pedig ügybuzgó munkavezet� 

volt. Negyvenhat éves korára szép családja volt már, négy serdül� lánya, egy 

következ� gyermekkel pedig visel�s volt nála tíz évvel fi atalabb felesége. Sze-

rették egymást, mindketten apa nélkül nevelkedtek, Julianna anyja, Magdolna 

hajadonként szülte meg lányát Budán, valahol a Vizivárosban, ahol családoknál 

volt szolgáló. Jakab messzir�l, Csehországból érkezett a Duna bal partjára, a 

budweisi egyházkerülethez tartozó Weier nev� községb�l, ahol a Köstner Bor-

bála nev� lányanya hozta világra 1840 november 19-én. A keresztlevél szerint 

Borbála apja, Köstner Martin házában. A gyermeket nemz�je nem vállalta, így 

hát törvénytelennek min�sült, nevét valószín�leg keresztapja, Braun Jakab 

althutteni árus után kaphatta. Családi emlékezet szerint monarchiai katonás-

kodása során került Magyarországra, és minthogy édesanyjáról nincsenek sem 

szóbeli, sem írásos emlékek, feltételezhet�, hogy id�közben elhalálozott, így 

hát Jakabot semmi sem kötötte szül�földjéhez. Budához ellenben szerelme, 

Julianna. Itt telepedett le, keresett munkát, tanulta ki a nyomdászmesterséget, 

és 1880-ban nyert magyar állampolgárságot. A  szó még kés�bb is sokszor 

németül ment anyám családjában, Köstner Jakab jól beilleszkedett a tabáni 

életbe. Anyai nagyapám az � legkisebbik gyermeke volt, de fi át Jakab már nem 

ismerhette meg, mert mire megszületett Ferenc, meghalt.

Jakabot szép embernek tartották, a nyílt tekintet�, pödrött bajuszt, kis 

kecskeszakállt visel� férfi  elegáns úrként öltözködött és viselkedett, munkatár-

sai tisztelték. Turzák Julianna is derék, csinos arcú, az élet terhét zokszó nél-

kül visel�, gyermekeit félt� gonddal nevel� asszony volt, nagy kontykoszorúba 

fésülte dús haját, mint Erzsébet királyn�. Szüksége is volt a kitartásra, mert 

hamar elvesztette a férjét.
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Kösztner Jakab (akkor már így írta a nevét) m�helyf�nöki szigorának lett az 

áldozata. Volt egy részeges, köteked� beosztottja, de t�rte, elt�rte a m�hely-

ben, sajnálta szerencsétlen sorsa miatt. Egyszer mégis betelt a pohár, fi gyel-

meztette, ha nem viselkedik rendesen, kiteteti a sz�rét. Aznap, amikor a baj 

történt, valamiért megint lekapta, de napirendre tért az ügy fölött, sok munka 

volt, sietve vitte a kész levonatot az igazgatóságra láttamoztatni. Ez az ember 

meg azt hitte, betartja ígéretét és kidobatja. Nyitott bicskával várta. Kösztner 

Jakab kivédte a szúrást, ám a penge megsebezte a bal tenyerét. Nem tör�dött 

vele. De minthogy ólommal dolgoztak, a seb elmérgesedett. Amputálni kellett 

volna, csakhogy Jakab tiltakozott. Mire beleegyezett volna, kés� lett. A halotti 

levélen ez áll: nyírkedény lob, vérmérgezés.

Fia, Ferenc, anyai nagyapám 1886-ban már félárván született. Akkori szo-

kás szerint gyászszalagot f�ztek fehér fejköt�jébe és ingecskéjének csipkéibe.

Kösztner Ferencnek szép kalligrafi kus írása volt. Frontról küldött tábori le-

velez�lapok meg családi levelek �rzik keze írását. El�bb m�szaki altiszt lett a 

nyomdában, majd litográfusként alkalmazták – öt-hat éves koromban � tanítga-

tott rajzolni. 1907-ben ismerkedett meg Hornyák András napszámos és Felschl 

Erzsébet soroksári szül�k lányával, a nála néhány hónappal fi atalabb Terézzel. 

Felschl Erzsébet anyja, Johanna házakhoz járt mosni, takarítani, és már volt egy 

lánya, Irma, a tánti, akinél kicsi gyermekként anyámmal nyaraltunk Vecsésen.

Teréz, anyai nagyanyám a házassága révén került a Tabánba, a Fels�hegy 

út 47. szám alatti házba, ahol a kis gellérthegyi házak el�tt, a földút mentén 

ki-be d�l� fakorlát futott végig, azon túl ereszkedett a lejt� a Rácz fürd� felé.

Ebben a házban volt Rusz mama vendégl�je. A fi atalok nála laktak, Teréz 

az üzletben segített, Ferenc pedig lejárt a Lánchídnál lév� nyomdába dolgozni. 

Hamar jött az els� gyermekük, Mária, vagyis anyám. Ott született a hegy olda-

lában, a mai vörös téglás palota alatt.

Ezt a Rusz mamát mindig emlegették nagyanyámék, de igazán soha nem 

tisztázódott el�ttem, hogy miért is volt szükség amolyan örökbefogadás-félére 

az � esetében. Alighanem azért, mert Hornyákné hamar megözvegyült, és az 

amúgy sem valami jó módban él� Felsch Erzsébet nem tudta eltartani a lányát. 

Teréz korai házassága – férje is, � is húszéves volt – könnyített a helyzetén, 

nagyanyám pedig a vendégl�smesterségben is jártasságra tehetett szert. Kel-

lett is, mert Rusz mama csakhamar üzletet bérelt nekik a Várban, az Országház 

utca 20. szám alatt.

A  XIV. században épült ház udvarát vadsz�l� futotta be, a bolthajtásos 

vendégl�ben kockás abrosszal terített asztalok álltak, iparosok, miniszteri 

kistisztvisel�k, a királyi vár alkalmazottai jártak oda, itták a fröccsöket meg a 

Polgári Serf�zde söreit, kvárgli és ruszli mindig volt a pulton borkorcsolyának. 

Nagyapám néha el�vette bécsi citeráját és játszott a vendégeknek, akik vele 

énekelték a tabáni dalokat. Csakhamar otthagyta nyomdai munkáját, és ven-

dégl�sként már az � neve került fel a cégtáblára, különösen amikor 1929-ben 

névváltoztatással Kösztnerb�l Kasznár Ferenc lett.

Két lányuk volt, anyám, Mária, és húga, Teréz, egy kicsi gyermekük csu-

pán néhány napot élt, de nagy fájdalmuk tizenhat éves fi uk elvesztése volt, aki 

tüd�lobban halt meg.
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A lányok polgáriba jártak, aztán n�i kereskedelmibe, ahol f�zni és varrni is 

tanultak. Kasznárék már igazi budai polgárcsalád lettek, a Ruszwurmtól hozták 

a süteményeket, és Mária meg Teréz tánciskolában készültek a várbeli ünnep-

ségen a nyitó táncra, a palotásra, a fi atal test�rök oldalán.

1930-ban, mint minden évben, a Vendégl�s Ipartestület bált rendezett a 

Vigadóban farsang idején. A Tudományos Akadémia melletti sarkon, a jó nev�, 

elegáns Major-féle étteremben volt akkoriban f�pincér Németh Lajos, akit na-

gyon becsült a tulajdonos, s minthogy tudta, még n�tlen a harminckét éves fi a-

talember, kérdezte, van-e már választottja az ismerkedési teadélutánra meg a 

bálra. Nem volt. Hát akkor menjen fel a Várba, a Kasznár-féle vendégl�snek van 

két szép lánya, hívja meg �ket. Lajos nagy csokor vörös rózsával fel is ment, 

elfogadták a meghívást, mert Kasznáréknak tetszett a csinos, jó modorú fi atal-

ember. Az estre a mama gardírozta a lányait, Lajos mindkett�vel sokat táncolt, 

de igazán az id�sebbik tetszett neki… Nemsokára megtörtént az eljegyzésük, 

és májusban a Mátyás-templomban az esküv�jük.

Ez kilencszázharmincban volt. Én harmincegy októberében születtem, els� 

gyermekükként. Utánam még négy lány született, Márta, Magda, Anna és Er-

zsébet.

Apám tizenkét éves korában került fel Pestre vendégl�s nagybátyjához, ná-

la tanulta ki a szakmát. A Sopron megyei Zsirán született, 1898. január 22-én, 

szülei negyedik gyermekeként. A bátyja és két n�vére mellett még egy öccse 

is volt.

Apja, Németh József Csepreg községben (Sopron megye) született 1863-

ban. Szülei: Németh József és Horváth Rozália. Nincs adatom arról, hogy föld-

jük lett volna, de minthogy N. József pásztorember lányát vette n�ül, �k maguk 

is alkalmazásban voltak. Fiuk Sámson Rozáliával – nagyanyámmal – kötött há-

zasságával jutott némi tulajdonhoz, vagyis az alsószakonyi házhoz. A Sámson 

család – S. János és Kiss Mária – vagyoni helyzetér�l sincs több adatom ennél 

a háznál, aminek szomszédságában nagyanyám fi vére, Sámson János kovács-

mester lakott zsugori feleségével, amit azért érdemes megemlíteni, mert egy 

id�ben apámat szülei, amikor Fülesre szeg�dtek, rábízták, náluk lakva sokat 

éhezett. De ez csak az után történt, hogy elkerültek Zsiráról, ahol nagyapám 

egy Östör nev� gazdálkodónál lett mindenes, vagyis köznapon béres, vasárnap 

meg díszbe öltözött parádés kocsis, a környék uraságaihoz fuvarozva gazdáját 

kártyapartikra. Egy ilyen útról hazafelé az ittas Östörrel összekapott, ugyan-

is a tekintetes úr úgy vélte, felkap a rudas, amivel arra célzott, hogy rosszul 

hajtja a lovakat nagyapám. � meg hamar méregbe guruló ember volt, a lovak 

közé csapta a gyepl�t, akkor hajtson a tekintetes úr! És leugorva a bakról fa-

képnél hagyta az uraságot. Szakítás lett bel�le, nagyanyám hiába rimánko-

dott a férjének, hogy béküljön meg az úrral, hajthatatlan volt, inkább hagyta 

veszni az állását, pedig már gyerekeik voltak. Östör is kérte, hogy maradjon, 

mert nagyanyám f�ztjét nagyon kedvelte, de hasztalan. Visszatértek Szakony-

ba, napszámba jártak, nehezen éltek, amíg nem jött egy ajánlat Fülesr�l, 

a Zichy-birtokról, hogy menne oda nagyapám uradalmi ispánnak. Így kerültek 

a mai Nikitsbe (Burgerland) s hagyták apámat Sámson kovácsra. Aztán persze 

� is követte �ket Fülesre.

Ez még a trianoni döntés el�tt történt.
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Nagyapám jó gazda volt, értett az állatokhoz, a mez�gazdasághoz, szépen 

éltek a kommencióból. 1926-ban meghalt, attól fogva nagyanyám a legkiseb-

bik fi ával látta el a gazdai teend�ket. Fülesr�l jutott fel apám a pesti nagybáty-

jához pincértanulónak. Kés�bb megjárta az olasz frontot, a háború után egyre 

feljebb jutott a szakmájában, nagy éttermekben, hotelokban volt f�pincér, míg 

1937-ben aztán önállósította magát, el�bb Óbudán, majd a hetedik kerületben, 

a Magyar Színháztól egysaroknyira nyitott vendégl�t…

Itt aztán már én is belépnék a képbe, de – ahogy mondani szokták – az már 

egy másik történet.

Kop-kop, Karcsi – kopogtat a deli nyolcvanadik! Der�vel köszöntünk máris. (A szerk.)

Apám


