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igazi óbudai sváb és katolikus” – írja, majd hozzá-
teszi: „hitték a svábok.”

Gulyás apja, Gottlieb Dezső 1906-ban született 
Vinkovcében, órásmesterként előbb Kiskőrösre, 
majd Óbudára került. Miklós bátyja, Gulyás Gábor 
Ottó még Kiskőrösön született meg 1932-ben. Noha 
Ottó címzetes egyetemi docens volt, matematikus, 
az Óbuda-történetekben rendre más kontextusban 
bukkan fel a neve: a vészkorszakban ő volt az egyi-
ke annak a két fiúnak, akiket Kovács János, a he-
lyi rendőrkapitányság írnoka bújtatott a Laktanya 
utcában a kapitányságon, majd miután haza kellett 
térnie az Ipolyságba, a két fiút a többi rendőrre bíz-
ta, akik a felszabadulásig tovább rejtegették őket. 
A történetet nemcsak Gulyás Miklós idézi fel, de a 
Zichy utcai elemi iskola történetét feldolgozó doku-
mentumok és visszaemlékezések sorában is rendre 
szó esik róla, ugyanígy a szaléziak embermentési 
akcióiról, ami miatt Kiss Mihály szerzetest a nyila-
sok meg gyilkolták. Gulyás, ahogy írja, hosszú évek 
alatt dolgozta fel a történteket, majd a „zsidótalaní-
tott” városba való hazatérést.

Persze, a könyv története nem ekkor kezdődik, 
hanem 1934-ben, amikor a család beköltözött a 
Kiscelli utcába. Gulyás Miklós dokumentátori ala-
possággal rajzolja meg a harmincas évekbeli város 
arcát egy képzeletbeli városi séta alapján, közben 
– hatvanévesen! – tételesen felsorolja a bormérő 
családok nevét. A teherhúzó ló nevére is emlékszik 
– Sárinak hívták amúgy –, mesél a trafikról, a ké-
sőbbi embermentő szaléziakról és úgy általában a 
városról, amely csak papíron város, egyébként falu, 
ahol mindenki ismer mindenkit.

Aztán megtudjuk, hogy a Föld utca neve bizony 
nem a földből jön, hanem abból, hogy Feld gassénak 
hívták, csak rossz a „fordítás”. Ennek a sarkán véd-
te meg egy öreg sváb bácsi az akkor kisfiú Gulyás 
Miklóst a zsidózó, csúfolódó utcagyerekektől.

A kötet leggyakrabban idézett passzu-
sa az óbudai piac leírása – nem véletlenül. 
Bolgárkertészek, svábok, árusok, vevők, min-
denki ismert mindenkit, annyira, hogy amikor 
„bevezették az urak, hogy zsidók csak bizonyos 
meghatározott időben vásárolhatnak a piacon 
(…), az órás a piaci időpontot biztos megalázónak 
tartotta, és ezért lett a bevásárló a Wehrmacht ka-
tonatisztje. A kifutófiúja”.

Sárga csillag magyar népdallal

Ami persze nem mentette meg a családot attól, hogy 
1944-ben a Laktanya utcába telepítsék őket, csilla-
gos házba. A kisgyerek emlékeit több mint hatvan 
év távolából pontosan felidéző szerző szövege azért 
üt, mert pontos. Olyan részletekre emlékszik, hogy 
hogyan szabja és varrja anyja a sárga csillagokat, 
miközben az A csitári hegyek alattot dúdolja.

A mentés pillanatait, az embermentők arcait 
egytől egyig dokumentálja Gulyás, akinek kötete 
ezeken a lapokon nem irodalmi mű és nem vissza-
emlékezés, hanem tanúságtétel.

Ugyanilyen szempontból fontos a háború utá-
ni zsidó élet megszervezéséről szóló fejezet, illet-
ve a korabeli Óbuda lakosságának leírása. Gulyás 
itt is tanúságot tesz, hiszen azokról a családokról, 
amelynek felnőtt tagjai az összeírásoknál vélhetően 
magyarnak vallották magukat – a németek kitelepí-
tésének korában járunk –, a gyerekek egymás közt 
beszámoltak, így lehet, hogy teljesen más összeté-
telről szólnak a hivatalos statisztikák és a Gulyás 
Miklósnál fennmaradt – gyaníthatóan pontosabb 
– spontán felmérés. „Otthon a gyerekek nagy része 
(…) beszélte is a svábot, tótot, bolgárt, szerbet” – 
írja, hozzátéve, hogy volt, aki a románt is.

Máskor egyetlen mondatba sűríti egy nemze-
dék tragédiáját, például ott, amikor arról ír, hogy 
1945-ben a szovjet katonák visszaadták a családját, 
1956-ban pedig ők késztették távozásra.

A feketék felszabadulásának katonája

Stockholmban, választott új lakóhelyén aztán 
mégis az által lett könyvtáros, hogy valameny-
nyire tudott oroszul – eleinte kisegítő munkákból 
élt, de ahogy mesélte, kitartóan kopogtatott sor-
ba a könyvtárak és könyvesboltok ajtaján, hátha 
felveszik valahová. És felvették, pusztán azért, 
mert tudta olvasni a cirill betűket. Erről már a 
Gyülevész történetekben mesél, abban a kötetben, 
amely 2004-ben megkapta a marosvásárhelyi Látó 
című folyóirat nívódíját.

Soha nem volt még aktuálisabb könyv, mint 
ez: Gulyás, aki maga is bevándorló, európai ide-
genből lett „svédként” ad számot Svédország fél 
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Van a figyelemnek egy speciális fajtája, amelyre a 
fantáziavilágot a reális világgal összeszálazó pró-
zaírók a legtöbbször nem képesek, a szigorúan a 
valóságot – persze, mi az a valóság? – rögzítő me-
moárírók, dokumentátorok viszont igen.

Az újholdas korszak szellemi háttértörténetét 
lejegyző Lengyel Balázstól a római szakácskönyvé-
vel évtizedek óta az egyik legolvasottabb magyar 
szerzőnek számító világpolgárig, a Micimackót 
latinra fordító orvos-író Lénárd Sándorig sokan 
vannak a magyar szellemi pantheonban, akik „írók 
is és nem is”, életművüket azonban máig inkább a 
kultúrtörténeti-szellemtörténeti fejezetbe soroljuk, 
mint az irodalmi hagyatékba.

Ezen, voltaképp besorolhatatlan írástudók egyi-
ke Gulyás Miklós (1938–2013) egykori óbudai lakos 
– saját megfogalmazása szerint az „órás fia” –, aki 
1956-ban, félig gyerekfejjel disszidált Svédországba, 
ahol könyvtáros lett. Hatvanéves kora után kez-
dett írni, az anyaországban a legismertebb kötete a 
Noran kiadónál megjelent Óbudai utcák, noha eny-
nyiben korántsem merül ki az oeuvre – csak épp a 
többi kötetét inkább Erdélyben ismerték el. A többi 
könyvvel összevetve persze megvan a magyará-
zata annak, hogy miért épp az óbudai kötet lett a 
leggyakrabban idézett műve: mert olyan korról ad 
irodalmi igényű Óbuda-képet, amelyről más forrá-
sunk alig akad.

Tizenkilenc évesen, az Árpád Gimnáziumban 
tett érettségi után hagyta el az országot, a nyug-
díjas kor küszöbén mégis olyan részletességgel és 

igényességgel eleveníti fel gyermekkora azóta el-
tűnt, átalakult városrészét, hogy a könyv kétség-
kívül beleilleszthető a Krúdy- és a Gelléri Andor 
Endre-féle irodalmi Óbuda-hagyományba – vagy 
óbudai irodalmi hagyományba.

Gulyás azokat az éveket, a háború utolsó éveit és 
az ötvenes évek elejét írta meg, amelyekről Krúdy 
és Gelléri már nem tudott beszámolni. Speciális a 
könyv azért is, mert felnőtt fejjel, de gyerekszem-
mel láttatja a városrész negyvenes-ötvenes évek-
beli életét – érdekes egybeesés, hogy a háború vé-
gének és a korai ötvenes-hatvanas-hetvenes évek 
Óbudájának arculatáról is gyerekregények és nő-
írók tanúskodnak a legszívesebben Gulyáson kí-
vül: Thury Zsuzsa kiváló A tűzpiros üveggömbje, 
Szabó Magda Álarcosbáljának vonatkozó fejezetei 
és Janikovszky Éva Aranyesője rajzolják, árnyalják 
tovább a városrész életét a Krúdy és Gelléri utáni 
évtizedben, utánuk pedig Csukás István lesz az, aki 
a Vakáció a Halott utcábannal, és a Keménykalap és 
Krumpliorral szinte véletlenül Óbuda művészi kró-
nikásává is válik.

Egy igazi óbudai sváb és katolikus?

Pedig a Gulyás (Gottlieb) família nem volt ősho-
nos óbudai család. Az író születése előtt négy év-
vel érkeztek Óbudára, Gulyásnak, ahogy írja, több 
hajdani osztálytársa ekkor már „évszázadok óta” 
itt lakott, ők a Braunhaxlerek leszármazottai. „Egy 



71
s é t a

olva s s!

70

évszázadáról, amelyben – részben a bevándorlás 
miatt – kicserélődött a homogén lakosság.

Finn felesége révén ugyanakkor érzékenyen át-
látja – sőt átérzi – a svéd–finn viszony bonyolult-
ságát is, ami miatt a kötetet olvasván az az érzése 
lehet az embernek, hogy folyamatosan több szem-
szögből látja ugyanazt. Gulyás egyszerre alkalmaz-
za a külső és a belső látószöget, legyen szó a saját 
sorsáról vagy Stockholm egyik első fekete lakójá-
nak, Diopnak a hozzá való viszonyáról, aki, ahogy 
írja, mivel „kommunista” – értsd: kelet-európai – 
könyveket árult, benne látta a „feketék felszabadu-
lásának katonáját”.

Ugyanígy veszi sorra az új svéd állampolgáro-
kat is, a muszlimokat, a románokat, a szlovéneket 
és a többieket. Ugyanakkor – és ezt érdemes megta-
nulni Gulyástól – folyamatosan reflektál saját szim-
pátiáira és antipátiáira is, megjegyzi például, hogy 
mivel kizárólag szimpatikus szlovénekkel találko-
zott, nem tudja másként jellemezni őket, ami olyan, 
mintha egy külföldi a budapesti belvárosban egy 
sólyommal a karján sétáló úr látványa miatt úgy 
vélné, minden magyar solymász.

Aztán sorra kerülnek persze a cigányok, a görö-
gök, az oroszok és a németek is, megannyi sztereo-
típia, meglepetés és történet. A történetek mögött 
azonban mindvégig ott van a folyamatosan anali-
záló és értelmező könyvtáros; aki, miközben bár-
milyen viszonyba is kerül bárkivel, a lehető legrövi-
debb úton próbál eljutni a másik emberig.

A lappok könyvtári helyzetéről

Hogy miért értett szót mindenkivel, annak magya-
rázata egyszerű: humanista volt. Éppúgy, mint a 
római hétköznapokról, majd a dél-amerikai életről 
számot adó kollégája, Lénárd Sándor. Valószínűleg 
ez indította arra, hogy mesekönyvet készítsen ci-
gány gyerekekkel, tanulmányozza a lappok könyv-
tári ellátottságát, majd egyre mélyebbre és mé-
lyebbre ássa magát a kisebbségkutatásban, legyen 
szó bevándorlókról vagy a vakokról, akiknek a 
hangoskönyv-ellátásáról írt tanulmányt.

Szimbólum értékű, hogy a rendszerváltás 
után a svéd könyvtári díjakkal kitüntetett Gulyás 
Miklós nem az anyaországban, hanem Erdélyben, 

a már említett marosvásárhelyi Látóban kezdett 
publikálni, és szintén Vásárhelyen a Mentor Kiadó 
jelentette meg először az önéletrajzi Hazatérést 
(1998), majd a Wesselényi Miklóst középpontba ál-
lító Találkozások és búcsú című kötetet 2003-ban.

Egy, a Terasz.hu-nak adott interjújában – 
„Interjú Gulyás Miklós Stockholmban élő magyar 
íróval”, a szerző Gergely Tamás, dátum nélkül – az 
író így fogalmaz: „Az identitások a szituációktól 
függnek. Akinek egyetlen, begyökeresedett identi-
tása van, nem akarja magát megismerni. De hogy 
mégis mondjak valamit: A magyar néphez nem tar-
tozom, hanem része vagyok. Fél évszázados svéd 
tartózkodásom meg kevés, hogy svédnek tartsam 
magam. De néha lojális vagyok velük szemben. 
A zsidóságom miatt pedig környezetem nyaggat 
minduntalan. Ezek az anti- és filoszemiták szívják 
a véremet. Blokkolják az agyam.”

Mélyebbre és mélyebbre ásva a Gulyás 
Miklós-szövegekben, beleértve a vele készült 
beszélgetéseket, az olvasónak az az érzése lehet, 
hogy azokat a bizonyos „szituációkat” kihasz-
nálva egyszerre próbálta megfejteni az igencsak 
változóban lévő Európa és önmaga folyamatosan 
alakuló identitását, mintha egy olyan mozai-
kot próbálna összerakni, amely eleve nem lehet 
„örökké” érvényes.

Legfeljebb az óbudai zsidó órás fia életidejé-
ben, aki egyszerre óbudai, magyar, zsidó, svéd, 
felesége révén finn, átérzi a magyar (erdélyi) ki-
sebbség sorsát, mindeközben egy olyan földrészen 
él, amelynek egy szűk sarkában – Svédországban 
– élesben nézheti végig 19 éves korától 75 éves ko-
rában bekövetkezett haláláig, hogy egy évszáza-
dokig majdnem homogén lakosságú állam kény-
telen újradefiniálni önmagát. Gulyás Miklós nem 
kongat vészharangot. Nem írja sehol, hogy „jobb” 
vagy „rosszabb” az a Svédország, ahol görög a 
fűszeres és fekete a pincér. Viszont minden apró 
részletet ugyanúgy megfigyel, mint gyerekkorá-
ban Óbudán.

A humanista tanúságtévő pedig mindig többet 
mond, mint mások. Egyszerűen azért, mert nem 
ideológiákra és koncepciókra, hanem a vele szem-
ben álló emberre figyel, legyen az a bátyját bújtató 
„Kovács bácsi” 1944-ben a Fő téren vagy Krisztosz, 
a fűszeres egy svéd külső kerületben.

Az óbudai piac, amelyről ez a fejezet szól, a Kórház 
utca mellett volt (a múlt idő nem elírás). Itt találko-
zott Óbuda a körülvevő falvak világával. A vidék 
parasztjai jöttek zöldségeikkel, gyümölcseikkel, 
ha idény volt. Paradicsom- és görögdinnye- hegyek 
emelkedtek. Élő csirkék, kacsák, libák és halak. 
Disznóságok nagy választékban. De a magyar 
puly ka még csak a britek étele. A bulgárok értettek 
legjobban a zöldséghez meg a gyümölcshöz, leg-
alábbis azt mondja a hagyomány.

Alkudni alkudtak, de nem volt udvariatlan vi-
lág. Nem kiabálták, hogy ide jöjjenek és még kevés-
bé, hogy oda ne.

Egyre többen tudtak rendesen magyarul, nél-
külözhetetlen nyelv lett, mert Óbuda népeinek ak-
kor már ez – nem a német – volt a lingua franca. 
Magyarul beszélt a tót a svábbal. A német a svábo-
ké volt. (Meg az órásé és a nagymamáé.) A bulgá-
rok már évszázadok óta Magyarországot lakják, de 
Bulgáriába még ma is hazamennek. Az óbudai piac 
a nyelvek káosza, a kultúráké és a vallásoké, de ezt 
is csak Stockholmban vette észre az órás fia.

Az óbudai viseltes házakat kezdték bontani, és 
helyüket lelketlen építmények foglalták el. (A hábo-
rú után aztán jött a teljes kapituláció, a kétezer éves 
város vége.) Az órás fia tudja, mi a tuberkulózis, a 
nedves lakás, a munkanélküliség, hogy először jön 
a gyomor és aztán a kultúra. Mégis siratja (nem visz-
szasiratja!) a régi Óbudát, a magyarok előttit.

A piac mellett kör alakú fabarakkban minden-
fajta üzlet. Deutsch órásboltja volt az egyik. Amikor 

a sváb paraszt vagy a kalauz elromlott órájával a mi 
órásunkhoz betért, miután meghallotta a javítási 
díjat, átszaladt még a Deutsch-hoz, hátha ő olcsóbb. 
A két piaci rivális megmustrálta egymást a zsidó 
templomban.

A mi órásunk boltja nem a kőbarakkban volt, 
hanem egy piaccal szembeni kőházban. Négy üzlet 
állt egy sorban. A Vörösvári út sarkától sorolva: hen-
tes, drogista, órás, textiles. A hentes előtt az utcán 
újságárus, a drogista előtt fekete kút, pontosabban 
csap. Pumpálni kellett, kezdetben nem jött semmi 
a nyílásból, aztán vulkánszerűen tört ki a vízözön. 
Hűsítő forrás a kánikulában, csavargók és méltósá-
gos asszonyok szomját oltó ingyenes és jóízű ivóvíz. 
A budapesti vízműveknek párja nem volt.

Az órás fia vizet ivott, reggel tejeskávét vagy 
kakaót. Ha meg volt fázva, forró teát, nagymamája 
kis rummal ízesítette. A messzi hűvösvölgyi kert-
helyiségben málnaszörp szolgálta a családi ünne-
pélyességet.

Csak egy avatatlan mesélheti el az óbudai utcá-
kat, utakat, sikátorokat, járdákat, járdaszigeteket az 
óbudai zsidók nélkül. A zsidókat az órás fiának ta-
pasztalata és emlékei favorizálják. Sváb honfitársak! 
Mikor jön a pápista regény, német nyelvű prédiká-
ciókkal, szagos misékkel, búcsúkkal, venyigékkel, 
kuglizással, sramlival, söröskriglikkel? Színtelen, 
tarka, vörös és barna svábokkal. Álomszép, kihí-
vó lányokkal. Miről pletykáztak a vénasszonyok a 
mise után? De a zsidók is kiérdemelnek egy mellék-
mondatot. Ned woa?
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